
هجراخ  / ٢۵/١٣٨٣/٠۵ روما  ترازو  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تاــساسحا و نـینچ  ثـعب ، بزح  مادــص و  دادبتــسا  راــب  ریز  رد  یهدــش  هـل  قارع  رد  دــیدرکیم  روـصت  زگرھ  امــش  تـسا . هـتخیر  اھتردــقربا  زا  اــکیرما و  زا  اــھتلم  سرت 

یهضاـفتنا یهلئاـغ  هزور  دوـن  اـت  راـک  رـس  دـمآ  هک  نوراـش  تلود  لـباقم  رد  نیطـسلف  تـلم  دـیدزیم  سدـح  امـش  نـیا ، زا  لـبق  دـشاب !؟ هتـشاد  دوـجو  ییاھیگداتـسیا 

وحم هنحـص  زا  ندرک و  دوبان  یارب  هک  ینوراش  نیمھ  هک  دـننک  تمواقم  دنتـسیاب و  روجنیا  تسا -  راکرـس  هک  تسا  یدـنا  لاس و  هس  نالا  دـنک -  متخ  ار  یـصقالادجسم 

یتنـس و یاـھنامیپمھ  زا  دـیایب و  راـنک  تسا -  شلباـقم  بزح  نآ  هک  شدوخ -  یاـبقر  اـب  هزغ  زا  هبناـجکی  ینیـشنبقع  یارب  دوش  روـبجم  ـالاح  هدـمآ ، تضھن  نیا  ندرک 

رگلاغـشا هک  دـیدرکیم  رواـب  امـش  تسا . یمالـسا  یرادـیب  تردـق  نیا  نیطـسلف و  مدرم  تردـق  نیا  دوش !؟ ادـج  یراـچان  رارطـضا و  یور  زا  دوکیل ،»  » بزح دوـخ ، یمیدـق 

کی لباقم  رد  لیئارسا  هک  دیدرکیم  رواب  امش  دورب !؟ نوریب  هناحضتفم  روطنآ  دوش و  ینیشنبقع  هب  روبجم  نانبل  رد  یھللابزح  ناوج  رفن  دص  دنچ  لباقم  رد  یلیئارسا 

امـش نم و  داتفا . قافتا  اھنیا  دنک !؟ دازآ  ار  دندوب -  شنادنز  رد  هک  ار  هللابزح  یهتـسجرب  یاھتیـصخش  ینادنز -  رفن  دـص  دـنچ  دوش  راچان  نانبل  رد  هللابزح  ناوج  دادـعت 

لاس رانیمس  رد  ار  ناتـسود  امـش  تارکاذم  هدنب  هزات . سفن  اب  دوب ؛ هدمآ  هزات  اکیرما  نوچ  دوب ؛ مکاح  هقطنم  مامت  رب  بارطـضا  میدوب ؛ هتـسشن  هسلج  نیمھ  رد  لاسراپ 

راشف فجن  هب  اھنیا  زور  هد  تسا . یتیعضو  هچ  رد  دینیبب  تساکیرما ؛ نامھ  اکیرما ، نیا  زورما  دوب . رھاظ  امـش  رانیمـس  رد  ینارگن  یاھهناشن  مدرکیم ؛ بیقعت  هتـشذگ 

. تسا هدش  نوگرگد  ایند  یسایس  یتفرعم و  یهسدنھ  دتفایم ؛ قافتا  دراد  ام  مشچ  یولج  رد  هک  تسا  ییاھتیعقاو  اھنیا  دنریگب ؛ ار  فجن  دنتسناوتن  دندروآ ،

زورما اما  دوشیم ؛ متخ  شاییاکیرما ، لکش  هب  مھ  نآ  یسارکمد ، لاربیل  هب  ندمت  تفرشیپ و  یاھهار  یهمھ  هک  دشیم  غیلبت  روطنیا  دشیم و  روصت  روطنیا  زور  کی 

، دوخ یلام  یماظن و  نوزفازور  تردق  مغریلع  اکیرما  زورما  دنراد . کش  مھ  یضعب  هتبلا  دنراد و  فلاخم  رظن  هلاسم  نیا  رد  الماک  اھتلم  زا  یرایـسب  زورما  تسین . روطنیا 

مھ اقیرفآ  اپورا و  ایـسآ و  درادن ؛ مھ  برغ  قرـش و  تسا . هدوبن  ایند  رد  زورما  لثم  اکیرما  زا  ترفن  تقوچـیھ  تسا . یوزنم  ایند  رد  تسا و  یـسایس  تسکـش  ضیـضح  رد 

. درک ادیپ  هطلس  ایند  رب  روز  اب  دوشیمن  هک  دننکیم  فارتعا  ناشدوخ  اھنآ  تسین . نم  فرح  نیا  دننکیم و  فارتعا  اھییاکیرما  دوخ  ار  نیا  تسا . روطنیا  اجهمھ  درادن ،

یاوزنا اب  تسا  یواسم  اکیرما ، یارب  ناھج  رب  رادـتقا  اب  روز و  اب  یهطلـس  هک  تسا  هتـشون  باتک  نیا  رد  وا  یربھر .» ای  هطلـس   » ماـن هب  هتـشون  یباـتک  اریخا  یکـسنیژرب 

هک تسا  نیا  عوضوم  نیا  فرط  نآ  یهنیزگ  هتبلا  دنکیم . دوبان  مھ  ار  هطلـس  نآ  اوزنا  نیمھ  دش و  دھاوخ  رتیوزنم  زورهبزور  دیوگیم ؛ مھ  تسار  ایند ؛ رد  اکیرما  نوزفازور 

هب ییاکیرما  ییارگلوصا  دننیبیم و  هک  تسا  یـشوخ  باوخ  الاح  مینک . یربھر  ایند  رب  میناوتب  ات  میھدـب ، جرخهب  شوخ  قالخا  مینک ؛ لماعت  هکلب  مینکن ، یرگهطلـس  ام 

. دننک طلسم  مکاح و  ایند  رب  ار  ناشدوخ  یاھشزرا  دنشاب و  ایند  ربھر  اھنآ  دیاب  هک  هدرک  ماھلا  یحو و  اھنآ 

هزغ  / ١٣٨٨/١٢/٠٨ شیامھ  یهیحاتتفا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

امک دوب ؛ دـھاوخ  مالـسا  یهنایمرواخ  هنایمرواخ ، نیا  تفرگ . دـھاوخ  لکـش  دـیدج  یهنایمرواخ  تسا ، هدرک  ریدـقت  لاعتم  یادـخ  هک  یقیاقح  ساـسا  رب  هک  تسین  یکش 

یاھتلود هچ  دنتسھ ؛ لوئسم  نیطسلف  لباقم  رد  اھتلود  یهمھ  دنلوئسم . نیطسلف  لباقم  رد  اھتلم  یهمھ  تسا . یمالسا  یهلئـسم  کی  نیطـسلف  یهلئـسم  هکنیا 

. تسا یرتنیگنس  یهفیظو  اھناملسم  یهفیظو  اھتنم  تسا ؛ لوئسم  دراد ، ار  تیناسنا  زا  یرادفرط  یاعدا  هک  یتلود  رھ  ناملسم . ریغ  یاھتلود  هچ  ناملسم ،

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

رد یت  . یپ . نا هب  طوبرم  ینالوط  یئامھدرگ  رد  هک  تسا  یقافتا  دراد ، انعم  هثداح  نیا  دـشاب و  هتـشاد  هجوت  نآ  تیمھا  هب  ام  تلم  تسا  بوخ  هک  رگید  مھم  یهثداح  کی 

ادـیپ یـسرتسد  یاهتـسھ  یژرنا  هب  زونھ  هک  ار  یئاھتلم  یئامھدرگ ، نیا  تکرب  هب  دـنناوتب  وگروز  یاھتردـق  ات  دـندوب  هداد  لیکـشت  ار  یئامھدرگ  نیا  الـصا  داتفا . کرویوین 

یروھمج هب  تبـسن  صوصخلاب  سالجا ، نیا  رد  هک  دندوب  هدرک  یزیرهمانرب  تساوخیم و  ناشلد  هتبلا  دننک . رتشیب  ار  اھنآ  هار  رـس  عناوم  دننک ، رتدودحم  مھ  زاب  دـناهدرکن ،

دنناوتب اھنآ  هکنیا  یاج  هب  دیـشک . لوط  یئامھدرگ  نیا  هام  کی  اـبیرقت  داـتفا . قاـفتا  دنتـساوخیم ، هک  هچنآ  سکع  تسرد  دـننک . راکـشآ  ار  ناـشدوخ  یزروهنیک  یمالـسا 

هب اھتردـق  هک  دوـب  نیا  دـمآ ، تسد  هب  ینـالوط  سنارفنک  نـیا  زا  هـک  یاهجیتـن  دـننک ، دودـحم  ار  یمالـسا  یروـھمج  لـثم  یئاـھروشک  دـنربب و  شیپ  ار  ناـشدوخ  دـصاقم 

یاهتـسھ تردـق  هب  یبایتسد  قح  دـنوشب ؛ عنام  اھحالـس  نیا  دـیلوت  یهمادا  زا  دـننک ؛ دوباـن  ار  ناـشدوخ  یاهتـسھ  یاھحالـس  هک  دـندش  فظوم  روشک  یهلیسو ١٨٩ 

هکنیا هب  دـش  موکحم  دـندوب -  لاعف  وا  عفن  هب  مھ  تدـشب  سنارفنک  نیا  رد  وا  یاھهیاد  هک  یتسینویھـص -  میژر  دـش و  هتخانـش  رگید  یاـھروشک  یهلیـسو  هب  زیمآحـلص 

ربـکتم و وـگروز و  تردـق  هک  تسا  نیا  یهدـنھدناشن  نیا  تسین ؛ یکچوـک  یهثداـح  نیا  دنتـساوخیم . اـھنآ  هچنآ  سکع  تسرد  ددـنویپب ؛ یت  . یپ . نا دادرارق  هب  یتسیاـب 

یللملانیب یاھتـسایس  رد  دـناوتب  هک  تسین  یعـضوم  رد  اکیرمآ  رگید  زورما  درادـن . یورـشیپ  ناشفرح  ایند  رد  اـھنیا  ناورهلاـبند  وگروز و  یاھتردـق  رگید  اـکیرمآ و  ربکتـسم 

اھتلود یتح  اھتلم ، طقف  هن  هک  دروایب  دوجو  هب  ناھج  یمومع  راکفا  رد  ار  یتیعضو  تسا  هتسناوت  دوخ  یهلاس  یس  یگداتسیا  اب  یمالـسا  یروھمج  دنکب . رثوم  تلاخد 

. ناریا گرزب  تلم  هب  تسا  یھلا  یاھتراشب  وزج  اھنیا  دنھدیم . یار  دننکیم و  یریگمیمصت  وا  مغریلع  دنتسیایم و  اکیرمآ  لباقم  رد  تلود -  ینعی ١٨٩  مھ - 

اھهاگشناد  / ٠٢/١٣٨٩/٠۴ یملع  تایھ  یجیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

لالدتـسا شیارب  هاتوک ، لاجم  کی  رد  دـیاش  هک  منکب -  ضرع  امـش  هب  ار  مدوخ  تشادرب  یقلت و  بل  نآ  مھاوخب  نم  رگا  میربیم . رـس  هب  ساسح  یهھرب  کی  رد  زورما  اـم 

تکرح اـب  یهلباـقم  رد  یناـھج  یرابکتـسا  زکارم  هک  تسا  نیا  درک -  ناـیب  شیارب  یلالدتـسا  دوشن  هملک  ود  رد  دـیاش  اـھتنم  تسا ، لدتـسم  هتبلا  درک ؛ هئارا  دوـشن  مھ 

هدروخ تسبنب  هب  ناشریبادت  ناشیاھشالت و  اھهصرع  زا  یرایسب  رد  دننکیم . ار  ناشدوخ  یاھشالت  نیرخآ  دنراد  تسا ، یمالسا  یروھمج  شایعقاو  دامن  هک  یمالـسا 

ینعی نیمز  یور  طاقن  نیرتساسح  رد  دـندوب ، هدرک  هک  یایدـنبهطیح  دـندوب و  هدیـشک  یناھج  لـئاسم  رود  رب  اـھنیا  هک  یدـنبرمک  نیا  تسا . هتفر  رد  ناشتـسد  زا  راـک  و 

. تسا هتفر  رد  ناشتسد  زا  و  هدش -  هراپ  نم  رظن  هب  یلو  تسا ؛ نیا  شلقادح  هدش ، تسس  ای  هدش -  هراپ  دنبرمک  نیا  هنایمرواخ ،

 - لـھچ یهھد  رخاوا  یاـھلاس  رتدوز -  مھ  دـیاش  اـی  و ۵۴  یاھلاس ۵٣  ناشیا  دـنک . تمحر  ار  یمیدـق  راکهنھک  یـسایس  یناحور  ینارکنل ، نیـسح  خیـش  موحرم آ  ادـخ 

نیا یهشوـگ  و  تسودرگ ؛ زا  رپ  نآ  یوـت  هک  تسا  شتـسد  مھ  یمـشیربا  لامتـسد  کـی  هتفر و  یدـبنگ  کـی  یور  هـک  یـسک  هـب  درکیم  هیبـشت  ار  توغاـط  مـیژر  تیعـضو 

یور مھ  شدوخ  رگید ، یودرگ  کی  رگید ، یودرگ  کی  دـتفایم ، فرط  نآ  زا  ودرگ  کی  دریگب ، ار  ودرگ  نیا  دـھاوخیم  نیا  دزیریم ؛ دراد  روط  نیمھ  اـھودرگ  و  هدـش ، او  لامتـسد 

. دنک عمج  تسھ  روج  رھ  ار  اھودرگ  دناوتیم  زاب  فاص ، نیمز  یور  مدآ  هرخالاب  تسا ! دبنگ 

یمیدق ناینبراوتسا  یتاغیلبت  یاھدرگش  زا  یرایسب  اریز  تسین ؛ مکحم  شیاپاج  دراد . یتلاح  نینچ  کی  یمالسا  تکرح  اب  یهھجاوم  رد  هطلـس  ماظن  زورما  نم  رظن  هب 

نیب رد  یئاضران  نیا  دنکیم . ادیپ  هعـسوت  دراد  جیردتب  یتسینویھـص  یبال  دـنمتردق  روضح  زا  قیمع  مشخ  اکیرمآ ، یهعماج  رد  زورما  تسا . هدـش  ور  ایند  مدرم  یارب  اھنیا 

رب اکیرمآ  رد  مکاح  میژر  هتبلا  دـیآیم ؛ دوجو  هب  دراد  جـیردتب  تسا -  تسینویھـص  نارادهیامرـس  یتسینویھـص و  نادـنمتردق  اھتـسینویھص و  کرحت  زکرم  هک  اکیرمآ -  مدرم 

نیا لاح  نیع  رد  دنرادن ؛ ندناراخ  رـس  تصرف  هک  دـننکیم  یگدـنز  راتفرگ  یگدـنز و  لوغـشم  ار  اھنیا  نانچنآ  و  یریگتخـس -  صاخ  عون  کی  دـنریگیم -  تخـس  رایـسب  مدرم 

هک هنایمرواخ  یاھروشک  تسا . مولعم  هک  یمالـسا  یاھروشک  رگید . وحن  کـی  هب  مھ  یئاـپورا  یاـھروشک  رد  تساـم . قثوم  تاـعالطا  نیا  دـیآیم . دوجو  هب  دراد  تلاـح 

، دننکیم شالت  یھ  دننک ؛ عمج  دنناوتیمن  مھ  ار  نیا  دـنراد . ایند  رد  هطلـس  یهعومجم  هدـحتم و  تالایا  میژر  هب  تبـسن  ضغب -  اضعب  و  ترفن -  تلاح  اھتلم  تسا . مولعم 

. دننک عمج  دنناوتیمن  اما 

زورب اھنآ  یارب  رگید  لاس  هاجنپ  لکشم  نیا  دوب  نکمم  دمآیمن و  شیپ  یدوز  نیا  هب  اھنآ  لکشم  دوب ، هدرکن  عولط  دوب و  هدیشکن  رس  ایند  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رگا 

تدـشب اذـل  هدرک ؛ لکـشم  اـھنیا  رب  ار  راـک  یمالـسا  یروھمج  روـھظ  یمالـسا و  یروـھمج  روـضح  اـما  دـیاین . شیپ  اـھیدوز  نیا  هب  لکـشم  نیا  دوـب  مھ  نکمم  دـنکادیپ ؛

هک یئاھلاجنج  دننکیم ، هک  یریبادـت  دـننکیم ، هک  یئاھراک  الاح  تسا . لیبق  نیا  زا  اھینمـشد  همیـسارس . هچاپتـسد و  ینمـشد  اما  دـننکیم ؛ مھ  ینمـشد  دننمـشد .

« ایند هسدنھ  رییغت   » 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 11هاگياپ  هحفص 1 
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ار اھمیرحت  نیا  دراد  تیعقاو  هک  هچنآ  زا  شیب  اھمیرحت ، یئامنگرزب  مھ  دـعب  میرحت ، ملق  دـنچ  لـلم ، ناـمزاس  رد  هماـنعطق  کـی  دـنراذگیم ، شلاـبند  هک  یتاـغیلبت  دـننکیم ،

نیتم و میظع و  تکرح  نیا  اب  یهھجاوم  رد  اھنیا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  همھ  نتشاد ، هگن  شرس  تشپ  دنبمین  اطایتحا  تروص  هب  مھ  ار  یماظن  دیدھت  دعب  نداد ، تیمھا 

. دنتکرح نیا  ورشیپ  مھ  ناریا  تلم  دنلاعفنا . راچد  مالسا ، ناھج  یهیلک  رد  یمالسا  یناینب 

رتگرزب و عفانم  هب  هکنیا  یارب  دـنکیم  لمحت  ار  اھتمحز  ناسنا  اما  دراد ؛ دوجو  یئاھتمحز  یعامتجا  یاھدروخرب  یهمھ  رد  تسین . یکـش  دـننکیم ؛ داجیا  ار  یتامحز  هتبلا 

. تسھ شالت  هب  جایتحا  تسھ ، راک  هب  جایتحا  تسا و  یساسح  عطقم  متفگ  هک  رظن  نیا  زا  عطقم  نیا  نیاربانب ، تسا . یروجنیا  زورما  دسرب . یرتیلاع  یهطقن  هب 

ثعبم  / ٠٩/١٣٩٠/٠۴ دیع  زور  رد  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یهئاضتسا هدافتـسا و  نامھ  دوشیم ، هدھاشم  هنایمرواخ  یهقطنم  اقیرفآ و  لامـش  یاھروشک  یخرب  رد  زورما  هک  یتاکرح  نیا  تسا . هدش  هجوتم  مالـسا  یایند  زورما 

، یھلا یهوق  لوح و  هب  یھلا ، قیفوت  هب  اھروشک ، نیا  یهدنیآ  هقطنم ، نیا  یهدنیآ  هک  تساذـل  تسا . مرکا  ربمغیپ  کرابم  تسد  یریگتھج  زا  یهدافتـسا  مالـسا و  رون  زا 

. تسا ینشور  یهدنیآ 

تسا و هداتفا  نایرج  هب  رگید  یاھروشک  یخرب  رد  سنوت و  رد  رـصم و  رد  زورما  هچنآ  دـننکیم . یراشفاپ  ناشدوخ  طـلغ  عضاوم  رب  دوخیب  دـننکیم ، تجاـجل  دوخیب  اـھیبرغ 

دـص شیپ ، لاس  دص  زا  هک  یاهناملاظ  طلغ  یهنزاوم  نآ  تسا . هدش  عورـش  یدیدج  لصف  تسا و  هدروخ  قرو  هقطنم  نیا  خیرات  هک  تسا  نیا  شیانعم  دوشیم ، هدھاشم 

ساسح میظع و  یهقطنم  نیا  تشونرـس  رب  مکاح  ار  نیا  دنتـساوخیم  دـندوب و  هدروآ  دوجو  هب  هقطنم  نیا  رد  یبرغ  نارمعتـسم  یبرغ ، ناربکتـسم  شیپ ، لاس  هاـجنپ  و 

. تسا هدش  عورش  یدیدج  لصف  تسا ؛ هدروخ  مھ  هب  دننکب ،

رطف  / ٠٩/١٣٩٠/٠۶ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ 

هچ میمھفب  میـشاب ؛ بقارم  یلیخ  میـشاب ، شوھب  یلیخ  عطقم ، نیا  رد  شخب ، نیا  رد  لصف ، نیا  رد  دیاب  ام  دنارذگیم . ار  دوخ  خـیرات  زا  یمھم  شخب  کی  دراد  ایند  زورما 

نیب هچ  مدرم ، نیلوئـسم و  نیب  هچ  مدرم ، داحآ  نیب  هچ  دشاب -  هتـشاد  دوجو  اھیراگزاسان  اھیـسنجدب و  اھیلددب و  اھترودک و  نامدوخ  نیب  رد  رگا  مینکیم . میراد  راک 

. تسا یلصا  ترورض  کی  تسا ، مھم  یهیصوت  کی  نیا  مینک . لمع  تسام ، هب  هجوتم  زورما  هک  یگرزب  فئاظو  نیا  هب  تسناوت  میھاوخن  رگیدکی -  اب  نیلوئسم 

دیاب دنشاب . هتشاد  راک  طاشن  کرحت و  یتسیاب  لوئسم - » مکلک   » هک نیلوئـسم -  یهمھ  مدرم ، داحآ  یهمھ  روشک ، یهمھ  تسا . کرحت  راک و  ساسحا  رگید ، ترورض 

اج رھ  رد  یـسک  رھ  یعامتجا . گرزب  یاھراک  یـسایس ، راـک  یداـصتقا ، راـک  یملع ، راـک  تسھ ؛ زاـین  راـک  هب  زورما  مینک . رود  ار  یریگنیمز  یناوت و  یلبنت و  ناـمدوخ  زا 

. دھدب قیفوت  ام  یهمھ  هب  لاعتم  یادخ  میراودیما  هک  تساھترورض ، زا  یکی  نیا  دنک ؛ فیرعت  ار  یراک  یهمانرب  شدوخ  یارب  دناوتیم  تسھ ،

روشک  / ١٣٩٠/٠٩/٠۶ رسارس  جیسب  هنومن  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تکرح دننک . فرحنم  ار  هار  دنناوتیمن  دننک و  بوکرس  ار  اھنآ  دنناوتیمن  نانمشد  دناهدش . رادیب  دناهدش ، هاگآ  دناهدرک ، دنلب  رس  یبرع  یهقطنم  رد  ناملسم  یاھتلم  زورما 

یهدـنھد ناشن  دـینکیم ، هدـھاشم  اپورا  رد  اکیرمآ و  رد  برغ ، یایند  رد  امـش  زورما  هک  یئاھتکرح  نیمھ  تسا . هداد  رارق  ریثات  تحت  ار  ایند  عضو  تسا و  هداتفا  ناـیرج  هب 

. دوب دھاوخ  تارییغت  نیا  دھاش  ایند  یهدنیآ  هک  تسا  یمیظع  تارییغت 

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

ماجنا ایند  رد  دراد  یگرزب  راک  کی  تسا . یـساسا  رییغت  کی  لاح  رد  ایند  یـسایس  شیارآ  عضو  دوب -  حـضاو  مھ  یحلاص  یاقآ  بانج  یاھتبحـص  رد  هک  روط  نامھ  زورما - 

طوبرم هثداح  نیا  زا  یـشخب  دتفایم . قافتا  دراد  ایند  رد  یاهثداح  کی  دـنک . فیرعت  تسرد  دـناوتن  سک  چـیھ  دـیاش  منک ؛ فیرعت  تسرد  ار  نیا  مناوتیمن  نالا  نم  دریگیم .

اھنیا تسرد ، لیلحت  ریـسفت و  کی  اب  تسا . بالقنا  اعقاو  اـھنیا  داـتفا . قاـفتا  اـھروشک  نیا  رد  هک  یئاـھبالقنا  نیا  یبرع و  اتدـمع  یمالـسا و  یاـھروشک  نیمھ  هب  تسا 

یبیجع ثداوح  نیا  مھ  هیـضق  زا  شخب  کی  تسا ، هیـضق  زا  شخب  کی  نیا  فلتخم . یاھهراوق  اھهزادـنا و  دـق و  رد  هتبلا  تسا ؛ بـالقنا  هملک  یقیقح  یاـنعم  هب  شاهمھ 

؟ دیسانشیم اھنیا  یارب  یھیبش  دینیبب  دینک ، هعجارم  ناتدوخ  یخیرات  یهظفاح  هب  امش  الاح  مرادن . غارس  یھیبش  شیارب  نم  دتفایم و  قافتا  دراد  ایند  رد  هک  تسا 

هب هن  تمظع و  نیا  هب  هن  دنچرھ  دراد ؛ دوجو  هقطنم  نیا  یهتشذگ  یاھبالقنا  اب  یایساسا  یاھتوافت  زین  اھتھابـش و  یدراوم  رد  ارچ ؛ یمالـسا ، یرادیب  یایاضق  رد  هتبلا 

خر بالقنا  رـصم  رد  داد . خر  بالقنا  دـینکیم ، هدـھاشم  امـش  هک  یئاھروشک  نیا  یهمھ  رد  یدالیم  یهھد ۶٠  لـئاوا  یهھد ۵٠ و  رخاوا  رد  دـیئامرفب  ضرف  ـالثم  قمع . نیا 

 - دوبن یمومع  اھبالقنا  نیا  الوا  یساسا . توافت  کی  اب  اھتنم  دندرک ، تکرح  اھنیا  یهمھ  داد ؛ خر  بالقنا  رئازجلا  رد  داد ، خر  بالقنا  برغم  رد  داد ، خر  بالقنا  سنوت  رد  داد ،

تکرح دوبن ، اتدوک  رئازجلا  لثم  یئاھاج  کی  راک ؛ رس  دندمآ  ناوج  رـسفا  هورگ  کی  دوب ، اتدوک  هک  رـصم  لثم  دوب ؛ اتدوک  طقف  یئاھاج  کی  دوب -  دودحم  یاهعومجم و  رتشیب 

نالا دراد و  دوجو  یروجنیا  توافت  کی  نیاربانب  دوبن . شدوخ  صاخ  یانعم  هب  مدرم  رایتخا  رد  راک  دـندوب ؛ طلـسم  هک  دـندوب  بازحا  بازحا ؛ فارـشا  تحت  اـھتنم  دوب ، یمدرم 

. تسا یرگید  روج  تیعضو  لکب 

ورف یرگید  زا  سپ  یکی  اـھروشک  نیا  ماـظن  هک  مینک ، هراـشا  یقرـش  یاـپورا  یهھد ٩٠  ثداوـح  هب  میناوـتیم  مینک ، رکف  اـھبالقنا  نیا  یارب  یرگید  هیبـش  میھاوـخب  رگا  اـی 

رصنع کی  زا  دش ، عورش  ناتسھل  رد  ثداوح  نیا  یتقو  الثم  دوب . برغ  اکیرمآ و  تسد  هب  یلصا  یهتـشر  ثداوح ، نآ  رد  هک  تسا  نیا  شایـساسا  توافت  هتبلا  تخیریم .

قاـفتا دراد  هچ  میدـیمھفیمن  اـھام  داـتفایم ، قاـفتا  ثداوح  هک  یلئاوا  دـش . نشور  اھدـعب  نیا  هک  دـندرک ؛ هدافتـسا  رگراـک -  یهقبط  زا  ـالاح  وـلو  یبرغ -  یهدرورپتسد 

یهطقن تسرد  اجنیا  هک  تسا  نیا  اھبالقنا  نیا  ثداوح و  نآ  توافت  دـناهدرک . هچ  دـناهدرک ، کمک  هدوب ؛ برغ  یهتخادرپ  هتخاس و  نیا ، هک  دـش  مولعم  دـعب  نکیل  دـتفایم ؛

، دینادیم مھ  امش  دراد -  دوجو  یدولآمھو  یاھریـسفت  هتبلا  دتفایم . قافتا  دراد  هک  تساکیرمآ  مغریلع  دتفایم ، قافتا  دراد  هک  هچنآ  اجنیا  ینعی  تسایاضق ؛ نآ  لباقم 

مھوت اھنیا  تسین ، روجنیا  دـنکیم . تیریدـم  دراد  هک  تساکیرمآ  شرـس  تشپ  داتفا ، قاـفتا  سنوت  رد  اـی  یبیل  رد  اـی  رـصم  رد  هک  هچنآ  دـننکیم  روصت  هک  منادـیم -  مھ  نم 

ناشیارب نیا  دشاب -  اھنآ  عبات  کرابم  ردق  هب  هک  دنشاب  هتـشاد  یایمدرم  تارکومد  رـصنع  کی  کرابم ، لثم  یرـصنع  یاج  هب  هک  دمآیمن  ناشدب  اھیئاکیرمآ  هلب ، تسا .

رد شعـضوم  دراذـگیمن ؛ اکیرمآ  رایتخا  رد  ار  روشک  تاناکما  کرابم  لثم  دـشاب ، یتسودنھیم  تارکومد  رـصنع  کی  رگا  درادـن . تشادـن و  ناکما  یزیچ  نینچ  اـما  دوب -  رتھب 

. دوبن یلمع  نیا  نیاربانب ، دوشیمن . تسینویھص  کی  عضوم  لیئارسا ، لباقم 

رگا اھیئاکیرمآ  تسا . ضحم  مھوت  کی  دـنروایب ، شیاج  رـس  ار  رگید  یکی  ات  دـندز  رانک  ار  کرابم  دـننک ، تسرد  ار  ناشدوخ  یهھجو  هکنآ  یارب  اھنیا  مینک  روصت  ام  هک  نیا 

. نادیم یوت  دنیایب  مدرم  دنتـشاذگیمن  تشاد -  ررـض  یلیخ  اھنآ  یارب  نیا  دوش -  راچد  رابتقر  عضو  نیا  هب  کرابم  دنتـشاذگیمن  دنتـشاد ، هدـھع  هب  ار  اھتکرح  نیا  تیریدـم 

هـشیش هب  هراـبود  ار  لوغ  نیا  دوشیم  رگم  مھاوخیمن -  تسا ، زیمآتناـھا  هک  جـیار -  ریبـعت  هب  ـالاح  دـنادرگرب ؟ ار  اـھنآ  دوشیم  رگید  ناـبایخ ، یوت  دـندمآ  مدرم  یتـقو  رگم 

. میتشاد اھاج  زا  یضعب  رد  ار  شاهیبش  دندادیم ؛ ماجنا  یرگید  روج  دنھدب ، ماجنا  ناشدوخ  لیم  قبط  تکرح  کی  دنتسناوتیم  رگا  اھنآ  درادن . ناکما  دنادرگرب ؟

١٣٩٠/١١/١٠ /  « یمالسا یرادیب  ناناوج و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

نارود تسا . یخیراـت  گرزب  چـیپ  کـی  رـس  رب  تیرـشب ، خـیرات  ناـھج ، خـیرات  زورما  دـینادب  هک  تسا  نیا  منکیم ، ضرع  مدوخ  نادـنزرف  زیزع و  ناـناوج  امـش  هب  نم  هک  هچنآ 

. یحو هب  یهیکت  یھلا و  لازیال  تردـق  زا  دادمتـسا  لاعتم و  یادـخ  هب  هجوت  زا  تسا  ترابع  نارود  نیا  حـضاو  گرزب و  یهناشن  دوشیم . زاـغآ  دراد  ملاـع  یهمھ  رد  یدـیدج 

یسارکومدلاربیل دھم  رد  دینیبیم  دراد -  هبذاج  برغ  یسارکومدلاربیل  هن  دراد ، هبذاج  مسیسکرام  هن  زورما  تسا . هدرک  روبع  یدام  یاھیژولوئدیا  بتاکم و  زا  تیرـشب 

هبذاـج نیرتشیب  یمالـسا ، تما  ناـیم  رد  زورما  دـنراد . یاهبذاـج  رالوکـس  یاھتـسیلانویسان  هن  تسکـش -  هب  دـننکیم  فارتعا  تسا ؛ ربـخ  هچ  اـپورا  رد  اـکیرمآ ، رد  برغ ،

کی نیا  دنک . دنمتداعس  ار  رشب  دناوتیم  زیزع  مالسا  یھلا و  یحو  یھلا و  بتکم  هک  تسا  هداد  هدعو  لاعتم  یادخ  هک  یحو ؛ بتکم  هب  نآرق ، هب  مالـسا ، هب  تسا  قلعتم 

« ایند هسدنھ  رییغت   » 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 11هاگياپ  هحفص 2 
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. تسا یئانعمرپ  مھم و  رایسب  کرابم و  رایسب  یهدیدپ 

ترابع هک  یللملانیب ، یروتاتکید  یناھج و  یروتاتکید  هیلع  مایق  یارب  تسا  یاهمدقم  نیا  تسا ؛ هدش  مایق  هتسباو  یاھیروتاتکید  هیلع  یمالسا  یاھروشک  رد  زورما 

اکیرمآ یروتاتکید  رد  تسا  مسجتم  یللملانیب  یروتاتکید  یللملانیب و  دادبتسا  زورما  یرابکتسا . یاھتردق  یتسینویھـص و  ثیبخ  دساف و  یهکبـش  یروتاتکید  زا  تسا 

امش هچنآ  دننکیم . یروتاتکید  دنراد  ایند  یهمھ  رد  نوگانوگ  یاھرازبا  اب  فلتخم و  یاھـشور  اب  اھنیا  زورما  یتسینویھـص . کانرطخ  یناطیـش و  یهکبـش  اکیرمآ و  ناوریپ  و 

هب تدشب  نآ  یهزیگنا  رگید  یاھروشک  رد  دیھدیم ، ماجنا  دیراد  نیرحب  رد  دیھدیم ، ماجنا  دیراد  نمی  رد  دیداد ، ماجنا  یبیل  رد  دیداد ، ماجنا  سنوت  رد  دیداد ، ماجنا  رصم  رد 

تسا ترابع  متفگ ، هک  یایخیرات  چیپ  نیا  دھدیم . راشف  ار  تیرشب  دراد  تسا  نرق  ود  هک  تسا  یرـضم  کانرطخ و  یروتاتکید  نیا  اب  یهزرابم  زا  یئزج  تسا ، هدمآ  دوجو 

. دینکن داعبتسا  دمآ ؛ دھاوخ  شیپ  نیا  یھلا ؛ یونعم و  یاھشزرا  تیمکاح  اھتلم و  یدازآ  هب  یایروتاتکید  نینچ  یهرطیس  زا  لوحت  زا 

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

رد اکیرمآ  تسا . یتیعقاو  کی  مھ  نیا  یـسایس -  فعـض  مھ  یلام ، یداصتقا و  فعـض  مھ  تسا -  هدـش  فعـض  راچد  اـکیرمآ  تسا . یبیرغ  عاـضوا  عاـضوا ، مھ  ناـھج  رد 

امیقتـسم ار  قارع  دنتـساوخیم  اھیئاکیرمآ  دروخ . تسکـش  قارع  یهیـضق  رد  دروخ ، تسکـش  نیطـسلف  یهیـضق  رد  دروخ ، تسکـش  شدوخ  یاهناـیمرواخ  تساـیس 

تلم تلود و  دننامب ، نویسالوتیپاک  اب  دنتساوخ  دنتسناوتن ؛ دنروایب ، هدناشنتسد  یتلود  دنتـساوخ  تشاذگن -  داتـسیا و  قارع  تلم  دنتـسناوتن -  دننک ، هرادا  ناشدوخ 

هچنآ یدرواتسد ، چیھ  نودب  اھیئاکیرمآ  هک  دش  بجوم  نیمھ  و  تسا ؛ رادیب  هدنز و  تلم  کی  قارع  تلم  تسا ، یمدرم  تلود  کی  قارع  تلود  زورما  دندادن . هزاجا  قارع 

یرکف مھ  نآ  یارب  هدـنیآ  رد  هللااشنا  قارع  تلود  تلم و  دـبال  هک  دـنراد ؛ یتینما  یاھتلاخد  دـنراد ، یتفن  یاھتلاخد  هتبلا  دـنوشب . جراـخ  قارع  زا  دـشن ، دنتـساوخیم ، هک 

. درک دنھاوخ 

زور دنچ  ینارنخس  رد  امابوا  دنفعض . راچد  هک  دننک  رارقا  دنھاوخیمن  تسا . فعض  راچد  اکیرمآ  دننک -  ناھنپ  ار  نیا  دننکیم  یعـس  اھیئاکیرمآ  هک  مھ -  یلخاد  یایاضق  رد 

، فلتخم یاھتلایا  رد  اکیرمآ ، رساترس  رد  درس ، یاوھ  نیا  یوت  دنیاھنابایخ ! یوت  هک  تسا  هام  راھچ  زا  شیب  اکیرمآ  تلم  هک  درکن  نیا  هب  یاهراشا  نیرتمک  هرگنک ، رد  شیپ 

. دـندرکن یاهراشا  الـصا  دوبن !؟ ندرک  هراشا  لباق  نیا  دـننک ، یگداتـسیا  سیلپ  تخـس  یاھهبرـض  سیلپ و  راشف  لباقم  رد  دنتـسیاب ، اـھنابایخ  یوت  دـنیایب  مدرم  همھ  نیا 

اھنیا هک  یلوپ -  یلاـم و  یداـصتقا و  لـئاسم  زا  ریغ  تسا . فعـض  راـچد  مھ  اـپورا  تسا . روج  نیمھ  مھ  اـپورا  تسا . ناشرـشب  قوـقح  مھ  نیا  دـننک . ناـھنپ  دـنھاوخیم 

. تسا فعض  راچد  زورما  اپورا  مھ  یسایس  ظاحل  زا  تسا -  هدرک  نیگمشخ  ار  مدرم  تسا و  یبیجع  یاھفعض 

سیلگنا دـنتفگ  ارچ ؟ دوشب . اپورا  یهیداحتا  دراو  سیلگنا  هک  دادـن  هزاجا  دوب ، هسنارف  روھمج  سیئر  هک  لگود  لارنژ  نارود  رد  هسنارف  تلود  منزب . لاثم  کـی  امـش  یارب  نم 

طابترا و رطاخ  هب  دوش ، اپورا  یهیداحتا  دراو  سیلگنا  هک  تشاذگن  لگود  دزادنایم . لالقتسا  زا  ار  اپورا  یهیداحتا  اکیرمآ ، سیلگنا و  تاطابترا  عون  تساکیرمآ ؛ هب  یهتسباو 

اھنآ هک  ار  یئاھفرح  نامھ  دـنکیم ؛ هلر  ار  اکیرمآ  یاھفرح  تسا ، راک  رـس  هسنارف  رد  زورما  هک  یئاقآ  نیا  تسا . هسنارف  زور  نآ  هب  طوبرم  نیا  اکیرمآ . هب  یگتـسباو  لاـصتا و 

یئاپورا رگید  یاھروشک  تسا ؛ هسنارف  نیا  تسا . هدیـسر  اجنیا  هب  اپورا  راک  تسا . فعـض  نیا  بخ ، ضحم ! عبات  هدش  دنکیم ؛ رارکت  تساھنآ ، لد  رد  هک  هچنآ  دنھاوخیم ،

. تساھهاگتسد نیا  فعض  نیا  دنروط . نیمھ  یلوا  قیرط  هب  مھ 

اھنیا ام . میرحت  هب  میمصت  نیمھ  هلمج  زا  دنفعـض ؛ راچد  یللملانیب  تامیمـصت  رد  دنفعـض ، راچد  یـسایس  لئاسم  رد  دنفعـض ، راچد  یداصتقا  لئاسم  رد  اھیبرغ  زورما 

نیا دـنتفگ . دـنتفگ ، یھ  روآدرد ! یاھمیرحت  هدـننکجلف ، یاھمیرحت  دـندرک : دـیدھت  دـننک . تازاـجم  مالـسا  رطاـخ  هب  ار  ناریا  تلم  ار ، یمالـسا  یروھمج  عقاو  رد  دنتـساوخ 

نیا لاس  یـس  نیا  رد  هک  نانچمھ  مینکیم ؛ دـشر  لخاد  زا  میروآیم ، ور  یلخاد  تیفرظ  دادعتـسا و  هب  میوشب ، میرحت  ام  یتقو  الوا  تسام : عفن  هب  تھج  ود  زا  اـھمیرحت 

ناشدوخ ار  رھـشوب  هاگورین  اھنیا  یمتا ، یهیـضق  رد  رگا  میتشادن ؛ ار  بیجع  یاھتفرـشیپ  نیا  زورما  میدـشیمن ، میرحت  حالـس  یهنیمز  رد  رگا  تسا . هداتفا  قافتا  هلئـسم 

هب نامسآ ، هب  هراوھام  نداتـسرف  اضفاوھ و  یداینب و  یاھلولـس  رد  ام  دندوب ، هتـسبن  ام  یور  هب  ار  ملع  یاھرد  رگا  میدرکیمن ؛ تفرـشیپ  یزاسینغ  رد  ام  دندوب ، هتخاس 

یهمـشچ لـثم  زورهبزور  دادعتـسا  تیفرظ و  نیا  میروآیم و  ور  میوشیم و  هجوتم  ناـمدوخ  یلخاد  تیفرظ  هب  اـم  دـننکیم ، میرحت  ار  اـم  هچرھ  سپ  میدیـسریمن . اـھاجنیا 

. تسام عفن  هب  میرحت  نیا  سپ  دوشیم . افوکش  یناشوج 

ار ناریا  ات  مینک  لامعا  ناریا  رب  میھاوخیم  ار  اھمیرحت  نیا  ام  دـنیوگیم  ناـشتاغیلبت  رد  اـبترم  روط  نیمھ  اـھنیا  هک  تسا  نیا  تساـم ، عفن  هب  اـھمیرحت  نیا  هک  یمود  تھج 

یاهتسھ و یهیـضق  رد  ینیـشنبقع  یارب  ناریا ، رب  راشف  یارب  اھمیرحت  نیا  هک  دندیمھف  ایند  یهمھ  سپ  یاهتـسھ . یهیـضق  رد  الثم  الاح  مینک ؛ ینیـشنبقع  هب  راداو 

هک مھ  ناریا  دـننک ، ینیـشنبقع  هب  راداو  ار  ناریا  هک  تسا  نـیا  یارب  اـھمیرحت  نـیا  دـتفایم ؟ یقاـفتا  هـچ  مـیدرکن ، ینیـشنبقع  اـم  یتـقو  بـخ ، تـسا . رگید  یاـیاضق 

تردق ناریا و  تلم  تزع  دنکشیم و  دندرک ، مایق  هک  هقطنم  یاھتلم  نیا  مشچ  رد  برغ  یاھدیدھت  تبیھ  برغ و  تبیھ  هک  دوشیم  نیا  هجیتن  درک ؛ دھاوخن  ینیـشنبقع 

هب تمدـخ  عقاو  رد  مدرک ، ضرع  هک  یتھج  ود  نیا  زا  اما  تسام ، هب  ندز  هبرـض  یارب  اھمیرحت  نیا  نیاربانب ، تساـم . عفن  هب  نیا  و  دوشیم ؛ داـیز  اـھنیا  مشچ  رد  ناریا  تلم 

. تسام

هک یزور  نآ  ماهتفگ ؛ ار  نیا  مھ  البق  نم  دنـضرتعم . یداـصتقا  لـئاسم  هب  دننیگمـشخ ، اـپورا  رد  مدرم  تسا . یداـصتقا  لـحنیال  تالکـشم  راـچد  اـپورا  تساـپورا . عضو  نیا 

فادھا رطاخ  هب  یاھضارتعا  نیا  تسا ، یناھج  یتسینویھص  یهکبش  تلاخد  اکیرمآ و  تلاخد  رطاخ  هب  دناهدش ، شراچد  هک  یفعـض  تیعـضو  نیا  هک  دننادب  اپورا  یاھتلم 

. دمآ دھاوخ  دوجو  هب  یدیدج  یایند  دوب و  یدیدج  یایند  رظتنم  دیاب  رگید  هک  تسا  تقو  نآ  یعامتجا ؛ میظع  تضھن  کی  هب  دش  دھاوخ  لیدبت  یداصتقا ،

١٣٩١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموس  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

لوا زا  ناھج ، قطانم  رگید  هکلب  نامدوخ ، یهقطنم  تالاعفنا  لعف و  رد  روضح  ایند و  تالوحت  رب  یراذـگریثات  تردـق  ظاحل  زا  یـسایس ، تردـق  ظاـحل  زا  زورما  ناریا ، تلم  اـم 

یهرامـش نمـشد  هک  یتسینویھـص ، یلعج  میژر  یاسور  زا  یکی  دنیوگیم . ام  نانمـشد  ار  نیا  دراد ؛ یدھاوش  دراد ، یئاھهنومن  هلئـسم ، نیا  میرتیوق . بتارمب  بالقنا 

شیپ ام  یاھفدـھ  تھج  فالخ  رد  هک  دراد  دوجو  یدـنمتردق  یورین  کـی  زورما  تسوا -  تراـبع  نیع  اـھنیا  دـیوگیم -  دـنکیم و  فارتعا  تسا ، ناریا  بـالقنا  ناریا و  تلم  کـی 

! تسا هدز  همیخ  ینیمخ  ام  یاھزرم  تشپ  زورما  دیوگیم  دنکیم و  فارتعا  هدزتریح  هدنامرد و  رادمتـسایس  نیا  تسا . هتفرگ  تسد  هب  ار  تردـق  نیا  یربھر  ناریا  دوریم و 

یاکیرمآ اب  ار  یدـالیم  یاکیرمآ ٢٠٠١  دـنکیم  هسیاقم  یاهسلج  کی  رد  میتسھ ، انـشآ  الماک  وا  عضو  اب  ام  هک  مھ  یئاـکیرمآ  یهدشهتخانـش  راـکهنھک  رادمتـسایس  کـی 

 - لاس ٢٠١١ رد  اکیرمآ  رابتقر  طئارـش  هب  ار  هرازھ  لوا  تردـقربا  یاکیرمآ  تیعـضو  یاهناوید  مادـک  تسا -  ریخا  هام  هس  ود  نیمھ  لام  همھ  اـھفرح  نیا  هک  دـیوگیم -  ، ٢٠١١

یانعم تسا . ناریا  رییغت ، نیا  هب  یهدننزنماد  تسا ، هدش  یھتنم  عضو  نیا  هب  هداتفا و  قافتا  هک  یتالوحت  نیا  دیوگیم : دعب  تسا ؟ هدرک  لیدبت  یدالیم -  یهتشذگ  لاس 

مھم ثداوح  ناـھج و  مھم  ثداوح  یور  رب  دوخ ، تبالـص  اـب  دوخ ، تزع  اـب  دوـخ ، تماقتـسا  اـب  دوـخ ، روـضح  اـب  تسا  هتـسناوت  ناریا  تلم  زورما  هک  تسا  نیا  تـالمج  نیا 

. تسام مشچ  یولج  ینیع و  مدرک  ضرع  هک  تفرشیپ ، یاھصخاش  زا  صخاش  کی  مھ  نیا  دراذگب . یقاب  ار  فرژ  تاریثات  نیا  هقطنم ،

١٣٩١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموس  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

نینچمھ سنوت و  یبیل و  رـصم و  ات  دـیریگب  نیرحب  نمی و  زا  اھبالقنا ، نیا  تسا . تلم  تزع  اـب  طـبترم  همھ  دـینیبیم  دـینک ، هاـگن  هک  ار  هقطنم  یاـھبالقنا  اھـشبنج و  نیا 

رد همھ  و  یدازآ ، یعامتجا و  تلادـع  یلم و  تزع  هب  تشگزاـب  ناـشهزیگنا  اـھنیا  یهمھ  دـش ، دـنھاوخ  روهلعـش  یزور  کـی  دـنرتسکاخ و  ریز  شتآ  زونھ  هک  یئاـھروشک 

، دـنھاوخیم ار  یدازآ  دـنھاوخیم ، ار  تلادــع  ناملــسم  یاـھتلم  تـسا . رادهـشیر  تـسا ، رادهیاـپ  فرح  نـیا  یمالــسا ، یرادــیب  میئوـگیم  هـکنیا  تـسا . مالــسا  یهیاـس 

. دناهدروختسکـش هدادناحتما و  رگید  بتاکم  نوچ  رگید ؛ بتاکم  رد  هن  دننیبیم ، مالـسا  رد  ار  اھنیا  دنھاوخیم ؛ ار  اھناسنا  تیوھ  هب  یانتعا  دـنھاوخیم ، ار  یرالاسمدرم 

یرادـیب مالـسا و  زا  تسا  تراـبع  هقطنم  یاـھتلم  داـقتعا  ناـمیا و  بسح  رب  یرکف  یاـنبم  نآ  درک . ادـیپ  تسد  دـنلب  فادـھا  نیا  هب  دوـشیمن  هک  مـھ  یرکف  یاـنبم  نودـب 

. تسا نیا  اھشبنج  تیھام  یمالسا .

« ایند هسدنھ  رییغت   » 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 11هاگياپ  هحفص 3 
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. درادن یاهدیاف  اما  دننک ؛ اقلا  یمومع  راکفا  هب  یرگید  روج  دنھاوخیم  دـننک ؛ ضوع  ار  هلئـسم  تروص  دـنھاوخیم  هقطنم ، نیا  رد  برغ  هب  یهتـسباو  یاھتموکح  اھیبرغ و 

روط هب  هقطنم  یعامتجا  یـسایس و  یاـضف  دـنداد . ماـجنا  یگرزب  راـک  اـھتلم  دـنروخن . رود  دنـشاب  بقارم  دـیاب  اـھتلم  دـنروخن . رود  دنـشاب  بقارم  دـیاب  رثوم  یاھتیـصخش 

ادیپ رییغت  هقطنم  یـسایس  یاضف  لوا ، مدق  نیمھ  رد  تسا .» رحـس  جئاتن  زا  زونھ  نیا  هک  دمدب ، شتلود  حبـص  ات  شاب  ، » تسالاح نیمھ  لام  نیا  هدرک ؛ رییغت  یـساسا 

یعس هقطنم  دبتـسم  یاھتموکح  زا  یرایـسب  اھیبرغ و  زا  یرایـسب  دیـسر ، جوا  هب  شوج و  یهطقن  هب  مدرم  مایق  هک  یتقو  رـصم  رد  الثم  هک  تسا  نیا  شاهنومن  هدرک ؛

، ناـشنیرتروتاتکید اھتردـق ، ناـمھ  دـناهدش ، زوریپ  دـناهدرک و  ادـیپ  هبلغ  مدرم  هـک  ـالاح  اـما  دـننک ؛ بوکرـس  ار  مدرم  دـنھد ، تاـجن  ار  وا  دـننک ، تیاـمح  کراـبم  زا  دـندرکیم 

هب نانچنآ  یرـالاسمدرم  زورما  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  نیا  دـننزیم ! یرـالاسمدرم  زا  مد  دـننزیم ، مدرم  قوقح  زا  مد  اـھیبرغ ، لـباقم  رد  ناـشنیرتلیلذ  ناشنیرتدبتـسم ،

هک دنرادن  یاهراچ  دـنروبجم و  زورما  دـسرب ، یـسک  شوگ  هب  مدرم  قوقح  مدرم و  مسا  دـندوبن  رـضاح  هک  یناسک  نآ  یتح  هک  هدـش  لیدـبت  هقطنم  نیا  رد  یجئار  یهکس 

! دننزب مدرم  قوقح  زا  مد  دننزب ، یرالاسمدرم  زا  مد  یمومع ، راکفا  بلج  یارب 
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ضرع یرـصتخم  ریوصت  کی  نم  دـینکیم . هدـھاشم  دـیراد  ار  نیا  تسا ؛ هزات  یهلحرم  کـی  تمـس  هب  راذـگ  روبع و  لاـح  رد  ناـھج  هک  دوش  رکنم  دـناوتیمن  سک  چـیھ  زورما 

. منکیم ضرع  اھهاگشناد  دروم  رد  هیصوت  ات  هس  ود  مھ  دعب  منکیم ، حرطم  ار  یلاوس  کی  سپس  منکیم ،

 - کیدزن یاھهتـشذگ  رد  میھاوخب  رگا  تسا . دیدج  یهسدنھ  دـیدج و  لکـش  کی  هب  لیدـبت  لاح  رد  ناھج  عاضوا  تسا . لوحت  تیعـضو  تسھ ، ایند  رد  زورما  هک  یتیعـضو 

یـسایس یهسدنھ  مھ  زور  نآ  تسا ؛ نآ  سکع  تھج  رد  هتبلا  لوا ، للملانیب  گنج  زا  دعب  عاضوا  هیبش  ابیرقت  مینک ، ادیپ  نیا  یارب  یریظن  نرق -  ود  یکی  دودـح  رد  الثم 

یمومع لکـش  دمآ ، دوجو  هب  ایند  رد  یدیدج  تیعـضو  کی  دندرک ؛ عورـش  ار  رامعتـسا  اھیئاپورا  هک  ینارود  رد  نآ ، زا  لبق  ای  درک . یداینب  یـساسا و  رییغت  ایند  یداصتقا  و 

لدابت تھج  رد  مدز ؛ هک  یلاثم  ود  نآ  سکع  تھج  رد  هتبلا  ایند ؛ یمومع  لکـش  رییغت  سنج  تسا ؛ سنج  نیا  زا  دوشیم ، هدـھاشم  زورما  هک  یتالوحت  دـش . ضوع  اـیند 

دـھاوش و میوریم . شیپ  میراد  یاهزاـت  تـالوحت  یوس  هب  هک  تسادـیپ  رگید . شخب  اـب  اـیند  یاـھتلم  زا  یـشخب  نیب  اـی  برغ ، قرـش و  نیب  یمومع  یاـھیئاناوت  تردـق و 

. منکیم ضرع  ار  لاثم  ات  دنچ  نم  تسا ؟ یئاھزیچ  هچ  دھدیم ، ناشن  ار  لوحت  نیا  هک  یئاھهناشن 

هکلب تلم ، کی  رد  هن  یرادیب ، ساسحا  تیوھ ، ساسحا  هکنیا  میتشادن . یمالسا  یاھروشک  رد  ار  یتیعـضو  نینچ  نامخیرات ، لوط  رد  ام  تسا . یمالـسا  یرادیب  یکی 

نیا میتشادن ؛ زگرھ  هتشذگ  رد  ام  ار  نیا  دشاب ، مالسا  هب  یکتم  تیوھ ، ساسحا  نیا  یرادیب ، ساسحا  نیا  دیایب و  دیدپ  یمالـسا  یاھروشک  زا  یددعتم  یاھروشک  رد 

یاھتیرثکا لماش  روشک  اھهد  دـنھدیم ، لیکـشت  ار  اـیند  تیعمج  زا  مین  دراـیلیم و  کـی  اھناملـسم  نوچ  تسا . لوحت  یهناـشن  تسا ، هناـشن  کـی  نیا  تسا ؛ زورما  لاـم 

یهسدـنھ هشقن و  تخاس و  رد  لوحت  کی  یهدـنھدناشن  تسین ؛ یداع  رما  کی  یرادـیب  نیا  نیاربانب  دـنراد ، رارق  یـساسح  یاھاج  مھ  اھروشک  دنتـسھ و  ناملـسم 

. تسایند دیدج 

یهیـضق دوب . قفومان  زیخ  نیا  دنتـشادرب ، یزیخ  کـی  تساـم . یهقطنم  رب  رتشیب  هچرھ  طلـست  یارب  اـکیرمآ ، یربھر  هب  برغ  قفوماـن  زیخاـن  شزیخ  رگید ، یهناـشن  کـی 

؛ دوب هدش  یزیرهمانرب  الماک  اھنیا  هن ، دشاب ؛ هدمآ  دوجو  هب  یعفد  یروف و  ینآ ، میمـصت  کی  ساسا  رب  هک  دوبن  یثداوح  دوبن ؛ یعفد  یایاضق  ناتـسناغفا ، یهیـضق  ای  قارع 

. دوب هقطنم  نیا  لک  رب  اکیرمآ  یربھر  یزاتشیپ و  هب  برغ  لماک  طلست  مھ  فدھ 

هب اجک ؟ هب  کیدزن  اپورا . زا  اجک ؟ زا  رود  تسین . تسرد  هنایم  رواـخ  کـیدزن ، رواـخ  رود ، رواـخ  ریبعت  هناـیمرواخ . هن  میوگب ، ایـسآ » برغ   » ار هقطنم  نیا  مراد  رارـصا  نم  هتبلا 

هنایمرواخ تسا ، طسو  اج  رھ  تسا ؛ کـیدزن  رواـخ  تسا ، رتکیدزن  اـج  رھ  تسا ؛ رود  رواـخ  شمـسا  تسا ، رترود  اـپورا  زا  هک  یئاـج  رھ  تساـپورا ؛ اـیند  زکرم  ینعی  اـپورا .

رارق ایـسآ  برغ  رد  ام  دراد ؛ یطـسو  دراد ، یبرغ  دراد ، یقرـش  تسا ؛ یاهراق  کـی  ایـسآ  میرادـن . لوبق  ار  نیا  اـم  هن ، دـندرک ؛ اـھیئاپورا  دوخ  هک  تسا  یفیرعت  نیا  تسا !

. هنایمرواخ یهقطنم  هن  تسایسآ ، برغ  یهقطنم  شمسا  ام  یهقطنم  نیاربانب  میراد .

رارق یمیظع  ینغ و  رایـسب  عبانم  هقطنم ، نیا  رد  الوا  نوچ  تسا ؟ ساسح  هقطنم  نیا  ارچ  تسا . ساـسح  یهقطنم  نیا  رب  لـماک  طلـست  رگید ، یهناـشن  کـی  نیارباـنب 

بالقنا شیادیپ  زا  دعب  صوصخب  هدوب ؛ عقوت  لباق  راظتنا و  لباق  هشیمھ  یمالـسا  جوم  اجنیا  رد  ایناث  یژرنا . عبانم  لوا  یهجرد  رد  و  دراد ، زاین  اھنآ  هب  برغ  هک  یعبانم  دراد ؛

رب مھ  نامزمھ ، یهرطیـس  نیاربانب  دـننک . ادـیپ  هرطیـس  جوم  نیا  رب  هکنیا  یارب  دنتـشاد ، راظتنا  مھبم  وحن  هب  هشیمھ  ار  جوم  نیا  یمالـسا ، یروھمج  ماـظن  یمالـسا و 

یئوج کی  زا  ات  درادیمرب  زیخ  هک  یـسک  لثم  دنداتفا ؛ هار  طسو  اما  دننک ، فرـصت  ار  هقطنم  نیا  دنرادرب و  یزیخ  کی  هک  درک  راداو  ار  اھنآ  یمالـسا ، جوم  رب  مھ  ینغ ، عبانم 

. تسا لوحت  یاھهناشن  زا  یکی  شدوخ  نیا  داتفا . یقافتا  نینچ  کی  دتفایم . بوج  طسو  دسریمن ، شروز  اما  دنک ، روبع 

نیا تسا . یمھم  رایـسب  ثداوح  اپورا ، برغ  یاھروشک  اپورا ، دـنمتورث  یاھروشک  رب  هدـنکفا  هیاس  هک  یمھبم  یهدـنیآ  نیا  تساـپورا . زورما  ثداوح  رگید ، یهناـشن  کـی 

طلغ ناشدربھار  نالف  ای  دندش ؛ هصمخم  نیا  راچد  دوب ، طلغ  اج  نالف  رد  ناشکیتکات  نالف  میئوگب  هک  درادـن  یدربھار  یکیتکات و  یاھاطخ  هب  مھ  یطبر  یداصتقا  یایاضق 

رد یاطخ  زا  یشان  دتفایم ، قافتا  دراد  زورما  هک  هچنآ  دراد . دوجو  یناینب  یاھاطخ  تسا . یناینب  یهیضق  هیضق ، تسین ؛ نیا  هیضق  ریخن ، دندش ؛ یراتفرگ  نیا  راچد  دوب ،

؛ تسین عیرـس  شتاریثات  یکیتکات  یاھاطخ  لثم  اھاطخ ، روجنیا  هتبلا  تسا . ینیبناھج  رد  یاطخ  تسا ؛ ناسنا  ناھج و  هب  تبـسن  برغ  رکف  یناینب و  یفـسلف و  هاگن 

هک دـینادب  و  دـھدیم ؛ ناشن  ار  شدوخ  دراد  اھاطخ  نیا  نرق ، هس  ود  زا  دـعب  تسا . تدـمدنلب  شتاریثات  اھاطخ  نیا  تسین ؛ تدـمنایم  شتاریثات  یدربھار ، یاھاطخ  لـثم 

. دز دھاوخ  نیمز  ار  اھنیا 

یروانف و ملع و  تورث و  لوا  تردق  ناونع  هب  اکیرمآ  تساکیرمآ . یهھجو  لوفا  دـنکیم ، ساسحا  ناسنا  ایند  یهشقن  رد  هک  یایـساسا  لوحت  نیا  یاھهناشن  زا  رگید  یکی 

دوخ ناریا  رد  دوب . جوا  رد  هھجو  نیا  متـسیب ، نرق  مود  یهمین  لوا  یاھهھد  رد  دنک . ادیپ  ذوفن  دش  بجوم  هھجو  نیمھ  هک  درک ؛ یگدنز  هھجو  اب  هھد  نیدـنچ  ایند ، یماظن 

. دوب یتلاح  نینچ  کی  اـیند  یهمھ  رد  دوب . هھجو  نیا  دربیم ؛ هاـنپ  اـکیرمآ  نماد  هب  تخیرگیم ، سیلگنا  راـب  ریز  زا  هک  قدـصم  تلود  لـثم  یایلم  تلود  دوب ؛ روج  نیمھ  اـم 

یهھجو کی  یتلم ، چـیھ  ناـیم  یروشک ، چـیھ  رد  اـکیرمآ  تلود  تسا . حرطم  اـیند  رد  مھتم  کـی  ناونع  هب  اـکیرمآ  ینعی  تسا ؛ هتفر  نیب  زا  لـماک  روط  هب  هھجو  نیا  زورما 

رادفرط گنج ، رادفرط  ملظ ، رادفرط  تلود  کی  دوشیم . هتفگ  اھروشک  زا  یرایسب  رد  تسین ؛ ناریا  تلم  یـصاصتخا  یاھراعـش  وزج  رگید  اکیرمآ » رب  گرم  . » درادن یمومع 

رد لوحت  نیاربانب  تساھهناشن . زا  یکی  مھ  نیا  هدرک ؛ ادـیپ  یناونع  نینچ  کی  اـج ، همھ  رد  تلاـخد  یئوگروز ، رادـفرط  اـھتلم ، رب  یهطلـس  رادـفرط  تاحیلـست ، تشاـبنا 

. دش هتفگ  هک  یرادقم  نیمھ  هب  منکیم  افتکا  نم  الاح  هک  دراد  مھ  یرگید  یاھ  هناشن  تسا . یعطق  رما  کی  ناھج ، حطس 
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کی هیـضق ، نیا  رد  اـم  دراد . یاهژیو  هاـگیاج  کـی  ینـالوط ، ناتـساد  نیا  رد  ارجاـم ، نیا  رد  لوـحت ، نیا  رد  اـم  روـشک  هک  دـش  ناوـتیمن  مھ  رکنم  هک  تـسا  نـیا  مود  یهـتکن 

؟ تسیچ زا  یشان  هژیو  هاگیاج  نیا  دراد . یاهژیو  هاگیاج  کی  ام  روشک  میتسین ؛ رانکرب  رصنع  کی  میتسین ، یچاشامت 

لاس دنچ  یـس و  میئوگیم ، یمالـسا  یرادیب  نآ  هب  ام  زورما  هک  هچنآ  دننادیم . همھ  دنمھفیم ، همھ  دـنیوگیم ، همھ  ار  نیا  دـش . زاغآ  اجنیا  زا  یمالـسا  یرادـیب  نوچ  الوا 

ماـظن لیکـشت  هک  دیـسر ، مھ  شدوخ  یلاـع  فادـھا  دـصاقم و  هب  درک ، هضرع  ار  شدوخ  یاھتدـھاجم  تفرگ ، ار  شدوـخ  ناـینابرق  دـش ، عورـش  روـشک  نیا  رد  نیا  زا  لـبق 

. تسا یمالسا 

ماظن نیا  یهدولاش  رد  هفطاع . لقع و  نامیا ، داقتعا و  زا  تسا  ترابع  شاهدولاش  هک  هدـش  انب  یمکحتـسم  تخاس  کی  رب  اـم  روشک  رد  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  اـیناث 

مھ و  منکیم -  هراشا  اھتینالقع  نیا  زا  یخرب  هب  دـش ، تصرف  هللااشنا  رگا  الاح  هک  اھتینالقع -  مھ  تسا ، میھـس  نیلوئـسم  مدرم و  ناـمیا  تاداـقتعا و  مھ  مکحتـسم ،

نیع رد  مدرم ، نامیا  هب  تسا  یکتم  هک  یماظن  مرادن ؛ دای  هب  ایند  حطـس  رد  رگید  نالا  نیمھ  ار  نیا  ریظن  نم  هک  هدمآ ، دوجو  هب  یمکحتـسم  تخاس  نینچ  کی  فطاوع .

. دیدش فطاوع  هب  لاح  نیع  رد  و  تینالقع ، هب  لاح  نیع  رد  یداقتعا ، ینابم  هب  لاح 

نیمزرـس رد  زاگ -  تفن و  یژرنا ، ینعی  دنکیم -  قازترا  تورث  نیا  زا  هک  تسا  لاس  دص  تسا و  نآ  لابند  شمـشچ  برغ  یایند  متفگ  هک  یتورث  نیا  زا  یمیظع  شخب  اثلاث 

« ایند هسدنھ  رییغت   » 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 11هاگياپ  هحفص 4 
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شیب اما  میئایند ، تیعمج  مدصکی  ابیرقت  ام  هک  مدرک  ضرع  تایئزج  اب  رامآ و  اب  هینیـسح ، نیا  رد  یلـصفم  یهسلج  کی  رد  نیا  زا  لبق  لاس  دـنچ  یتقو  کی  نم  تسام .

، مدص جنپ  مدص ، هس  مدص ، ود  یـساسا ، مھم و  تازلف  رد  دراد ؛ دوخ  یاج  هک  تفن  الاح  میرادروخرب . رـشب  ینونک  تایح  زاین  دروم  یـساسا  یعیبط  عبانم  زا  مدصکی  زا 

. ایند طسوتم  زا  رتالاب  دراد ؛ دوجو  یرترب  دادعتـسا  ام  روشک  رد  تساھفرح . نیا  زا  شیب  ام ، دادعتـسا  ام ، یناـسنا  یورین  رئاـخذ  نیا ، رب  یهوـالع  میرادروخرب . مدـص  تفھ 

، دنتـسھ ام  دادعتـسااب  یاھناوج  لابند  دـینیبیم  زورما  تسا . برغ  زاین  دروم  هک  یدراوم  رد  مھ  نآ  یناسنا ، یعیبط و  تورث  نیا  اـب  میتسھ  یروشک  کـی  اـم  سپ  بخ ،

زا اھنآ  هک  میتسھ  یئاھفعـض  راچد  ام  دنربب . هک  دننکیم  یریگیپ  دـننکیم ، یئاسانـش  ار  ام  یهبخن  ار ، ام  یوجـشناد  ار ، ام  داتـسا  هناد  هناد  دنتـسھ ؛ ام  یاھهبخن  لابند 

ندوب و ساسح  یارب  رگید  تھج  کی  مھ  نیا  تساجنیا ؛ رد  تورث  نیا  دوجو  یهدنھد  ناشن  نیا  لاح  رھ  هب  دـنوشیم . قفوم  دـننکیم و  هدافتـسا  مھ  ام  یاھفعـض  نیمھ 

. تسا یناھج  تالوحت  نیا  رد  ام  روشک  هاگیاج  ندوب  هژیو 

اـشنم هدـیئاز و  یاھهفـسلف  دنتـسھ و  مسیناموا  هب  یکتم  هک  یئاھبتکم  مسیناموا و  زا  دـعب  هک  ون -  یاھهشیدـنا  یئازنورب  رد  برغ  ندوب  ازان  نورتس و  لباقم  رد  اعبار 

یارب ام  تسا . یرکف  شیاز  یاراد  یمالـسا  یروھمج  هدادـن -  هئارا  ناـسنا  تاـیح  رـشب و  یارب  ون  یهدـیا  هتـشادن و  یرکف  شیاز  برغ  رگید  یبرغ ، مسیناـموا  زا  یهتفرگ 

یهمھ دـش ، هتفگ  رگا  هک  تسین  نیا  شیانعم  هزات  فرح  میراد . یاهزات  یاھفرح  ناسنا ، یتموکح  لئاسم  یارب  ناسنا ، یعامتجا  لئاسم  یارب  ناـسنا ، یحور  لـئاسم 

یهنیمز رد  زورما  اـم  دـنکیم . ینیرفآجوـم  دروآیم ؛ دوـجو  هب  یرـشب  رکف  میظع  یهچاـیرد  رد  ار  یدـیدج  ناـیرج  کـی  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  درک ؛ دـنھاوخ  لوـبق  ار  نآ  اـیند 

، نوگانوگ یاھهنیمز  رد  مینکیم ؛ هئارا  ار  تیونعم » رب  ندـمت  اـنتبا  ، » یعاـمتجا یمومع  لـئاسم  یهنیمز  رد  مینکیم ؛ هضرع  ار  ینید » یرـالاسمدرم  » یسایس ، لئاسم 

نارود زا  لـبق  یتـح  هتـشادن ؛ دوـجو  اـیند  رد  تقو  چـیھ  اـھنیا  تسا ؛ یئوـن  فرح  اـھنیا  مینکیم . حرطم  ار  یگدـنز » نید و  یگتخیمآ  « ؛ مـینکیم حرطم  ار  ناـسنا » تـمارک  »

نویناحور ایند  زا  یئاھـشخب  کی  رد  هلب ، ادـبا . دـشاب ؛ هارمھ  ماوت و  یگدـنز  اب  نید  هک  دوبن  روجنیا  مھ  رالوکـس  یاھهشیدـنا  ندـمآ  راک  یور  برغ و  مسیناموا  یرگیدام و 

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

نینچ هجوچیھهب  تسا ؛ مدرم  یارب  یگدنز  نیناوق  تاررقم و  اشنم  نید  تسا ؛ نید  اب  یهتخیمآ  مدرم  یگدنز  هک  دوبن  نیا  شیانعم  نیا  دنتـشاد . تموکح  مھ  یئاسیلک 

نید میئوگیم  مینکیم و  حرطم  میراد  ام  زورما  هک  تسا  یئون  فرح  نیا  مالسا . ردص  رد  زج  هتشادن ، دوجو  زگرھ  مھ  یمالسا  یاھروشک  رد  هتشادن ؛ دوجو  برغ  رد  یزیچ 

. دوشیم حرطم  دراد  هک  تسا  یئون  فرح  نیا  زیچ ؛ همھ  داصتقا و  تراجت ، تیلاعف ، تسایس ، ینعی  یگدنز  تسیچ ؟ یگدنز  تسا . یکی  یگدنز  اب 

هک ینارود  نیا  لوط  رد  تسا . دوخ  یاھراک  دربشیپ  رد  برغ  لوادتم  یاھهویش  ربارب  رد  یتخـسرس  دنکیم ، رادروخرب  هژیو  تیعقوم  زا  ار  روشک  هک  یلماع  هتکن و  نیمجنپ 

راتشک دننکیم ، رورت  دننکیم ، ینیرفآگنج  دننکیم ، دیدھت  دیدرک : هظحالم  ررکم  ار  اھهویش  نیا  هدرب ؛ راک  هب  یلوادتم  یاھهویش  هتـشاد ، ایند  رب  یـسایس  تدایـس  برغ 

ماظن ناریا ، روشک  تسا . شاهلاس  دصیـس  تسیود  تدایـس  نارود  رد  برغ  یهدش  هتخانـش  فورعم و  یاھهویـش  اھنیا  دننکیم . ینکفافالتخا  دننکیم ، عیمطت  دـننکیم ،

ینکفافالتخا یهلئـسم  هدرکن -  رثا  اھینکفافالتخا  هدرکن ، رثا  دـیدھت  دـنداد ؛ ناشن  یتخـسرس  اھهویـش  نیا  لـباقم  رد  ناریا  ناـگبخن  ناریا ، تلم  یمالـسا ، یروھمج 

. تسام روشک  یهژیو  تیعقوم  نیا  بخ ، دننک . هبلغ  ناریا  تلم  یمومع  تکرح  رب  دنتسناوتن  تسا -  مھم  یلیخ 

حرطم یلاوس  کی  اجنیا  الاح  تسین . راکنا  لباق  مھ  روشک  یهژیو  تیعقوم  تسین ؛ راکنا  لباق  تسا ، لوحت  کی  لاـح  رد  اـی  لوحت  کـی  یهناتـسآ  رد  هک  اـیند  عضو  نیارباـنب 

مھاوخیم نم  هن ؟ ای  دراد  یتیلوئـسم  دتفایم ، قافتا  دراد  ایند  رد  هک  یثداوح  نیا  لابق  رد  هیملع -  یهزوح  هتبلا  زین  و  روشک -  هاگـشناد  ایآ  هک  تسا  نیا  لاوس  دوشیم .

هزوح ای  هاگـشناد  تیـساسح ، تیمھا و  نیا  هب  طئارـش  نینچ  کی  رد  ایآ  دـیھد . رارق  هجوت  دروم  ار  نیا  روشک ، گرزب  ناـگبخن  مرتحم ، نادنمـشناد  مرتحم ، دـیتاسا  اـمش 

لباقم یهھبج  زا  تیامح  رد  یـشقن  دنھاوخب  هدرکن  یادخ  هکنیا  هب  دسرب  هچ  دنـشاب ؟ هتـشاد  یچاشامت  شقن  دننکن و  فیرعت  یتیلوئـسم  کی  ناشدوخ  یارب  دنناوتیم 

. دنریگب هدھع  هب  قح  یهھبج 

ناریا و تلم  قیفوت  راک  دنراد . ینیگنـس  تیلوئـسم  طئارـش ، نیا  رد  روشک  یهیملع  یاھهزوح  روشک و  یاھهاگـشناد  هک  تسا  نیا  تسا ، مزال  دسریم  مرظن  هب  هک  هچنآ 

لوا و یهبتر  رـصانع  زا  یکی  انیقی  میئوگن ، مھ  لوا  یهجرد  رد  رگا  تسا . نادنمـشناد  شود  رب  لوا  یهجرد  رد  یخیرات ، ساسح  مھم و  رایـسب  یهھرب  نیا  رد  ناریا  روشک 

یادخ مھ  دـناوتیم  دـشاب ؛ هدـنرب  لوحت  نیا  رد  ام  خـیرات  تلم و  روشک و  هک  دـنک  یراک  دـناوتیم  هاگـشناد  دنتـسھ . اھهاگـشناد  تالوحت ، نیا  رد  یراذـگریثات  یارب  لوا  فص 

. دراد یگرزب  ساسح و  رایسب  تیلوئسم  هنیمز  نیا  رد  هاگشناد  نم  رظن  هب  دشابن . هدنرب  هن ، هک  دنک  یراک  هدرکن 

ناگدازآ  / ٢۵/١٣٩١/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یـسدنھم طلغ و  میـسقت  یارجاـم  نوچ  یـساسا ؟ یهلئـسم  مینکیم  ضرع  ارچ  تسا . سدـق  یهلئـسم  نآ ، میراد و  مالـسا  یاـیند  رد  یـساسا  یهلئـسم  کـی  زورما 

، تشادـیمن دوجو  هئطوت  نیا  هچنانچ  رگا  دـمآ . دوجو  هب  اجنیا  رد  اھتـسینویھص  ناکـسا  یهئطوت  ساسا  رب  ام -  یاھروشک  ام و  یگدـنز  یهقطنم  نیا  هناـیمرواخ -  بویعم 

نیا رد  وگروز  رگهطلـس و  یاھتردـق  هک  یئاھتلاخد  نیا  داتفا ، قافتا  هقطنم  نیا  رد  هک  یئاـھگنج  نیا  اھیئادـج ، نیا  دوب . یرگید  تیعـضو  هقطنم  نیا  تیعـضو  زورما  دـیاش 

دیابن مالـسا  یایند  دننارب . هیـشاح  هب  ار  هلئـسم  نیا  زورما  هک  تسا  نیا  اھنآ  یعـس  دراد . یلـصفم  ینالوط و  ناتـساد  نیا ، هک  دوب ؛ هیـضق  نیا  زا  یـشان  دـندرک ، هقطنم 

هک نآ -  یاھهلابند  دیوید و  پمک  یارجام  دـندش . قفوم  مھ  یدودـح  ات  دورب ؛ اھدای  زا  نیطـسلف  یارجام  هک  دـننک  یراک  دـندرک  یعـس  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  دراذـگب .

بالقنا دز ، اھنآ  نھد  یوت  هک  هچنآ  هتشاد . دوجو  نیطسلف  مان  هب  یروشک  کی  هک  دننک  شومارف  هقطنم  مدرم  هک  دوب  نیا  یارب  تسام -  رـصاعم  خیرات  کیرات  طاقن  زا  یکی 

نیا یلـصا  لـئاسم  زا  یکی  نیطـسلف  یهلئـسم  تضھن ، لـئاوا  زا  یزوریپ ، زا  لـبق  زا  هکلب  دیـسر ، یزوریپ  هب  بـالقنا  نیا  هک  یلوا  زور  زا  دوب . راوگرزب  ماـما  دوـب ، یمالـسا 

. دـننک یثنخ  ار  نیا  هک  تسا  نیا  ناشیعـس  زورما  دوب . مھ  رگید  تاھج  هچرگا  دوب ؛ هلئـسم  نیمھ  مھ  بـالقنا  نیا  هب  مالـسا  یاـیند  هجوت  لـماوع  زا  یکی  و  دوب ؛ بـالقنا 

. دھدب هزاجا  دیابن  مالسا  یایند 

ناگدازآ  / ٢۵/١٣٩١/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یاهدـع کی  دـینکیم ؛ تمواقم  دوخیب  دـینکیم ، یگداتـسیا  دوخیب  شفرد ،» تسا و  تشم  ، » اقآ دـنتفگیم  یناسک  دوب ؛ دایز  اھراشف  توغاط ، نارود  رد  قاـنتخا ، نارود  رد 

هکنیا هن  درکیمن ؛ رواب  سک  چیھ  ایند  رد  هک  دروآ  شیپ  ار  یاهثداح  لاعتم  یادخ  رظتنی .» نم  مھنم  هبحن و  یـضق  نم  مھنمف  هیلع  اودھاع هللا  ام  اوقدص  ، » هن دـنتفگیم  مھ 

رد هک  دوشب  ینافوط  شوختسد  روجنیا  دننادیم ، تابث  یهریزج  ار  نآ  اھیئاکیرمآ  هچنآ  هک  درکیمن  رواب  یسک  درکیمن . رواب  یسک  مھ  ایند  رد  درکیمن ، رواب  یسک  ناریا  رد 

. تسا نیمھ  مھ  زورما  دوش . یھتنم  ناشنارودزم  لامع و  سیلگنا و  یاوزنا  هب  رابکتسا ، یاوزنا  هب  اکیرمآ ، یاوزنا  هب  تیاھن 

. تسا یدیدج  یارجام  دـیدج و  عضو  کی  هب  ندیـسر  هاگرذـگ و  کی  زا  روبع  لاح  رد  ایند  میدرک ؛ ضرع  ررکم  تسادـیپ . مھ  یئاھهناشن  دـینک ؛ هاگن  ار  ایند  امـش  مھ  زورما 

ناـگدازآ امـش  یگدـنز  مینکن ، مگ  ار  هار  هکنیا  یارب  دوش ، صرق  ناـماھلد  هکنیا  یارب  تسا . هدـننکنییعت  دـیدج ، تیعـضو  نیا  یریگلکـش  رد  اـم  لـمع  اـم ، تین  اـم ، راـتفر 

. دشاب امنھار  یهراتس  کی  ام  یارب  دناوتیم 

رطف  / ٢٩/١٣٩١/٠۵ دیع  زامن  یاھهبطخ 

هدــنھدناکت و بـیجع و  تـالوحت  تـسا ، هداـتفا  قاـفتا  مالــسا  یاـیند  رد  هـک  یتـالوحت  نـیا  تـسا . یریظنیب  لـئاسم  ناـمز ، زا  یهـھرب  نـیا  رد  مالــسا  یاـیند  لـئاسم 

نالوئـسم دنھدب و  ماجنا  ار  یگرزب  یاھراک  دناهتـسناوت  هقطنم  نیا  یاھتلم  نونکات  هک  نانچمھ  هللااشنا  میراودیما  تسا . هدنیآ  رد  یمالـسا  تما  ریـسم  یهدننکنییعت 

اب اوق ، یهمھ  اب  دننکیم و  رتهدیچیپ  ار  دوخ  یاھدنفرت  زورهبزور  هک  یمالسا  تما  نانمـشد  دنک و  ادیپ  همادا  نانچمھ  راتفر  گنھآ  نیا  دناهداد ، ماجنا  یاهتـسیاش  یاھراک 

زاغآ یاهزات  راگزور  دـننک . هبلغ  تسناوت  دـنھاوخن  هللااـشنا  هتبلا  و  دـننک ؛ هبلغ  یمالـسا  تما  تمھ  رب  دـنناوتن  دـنوشیم ، نادـیم  نیا  دراو  فارطا  یهمھ  زا  ناوت ، یهمھ 

تتلود حبـص  ات  شاب  « ؛ تشاذـگ دـھاوخ  رثا  جـیردتب  ناھج  یاـھتلم  یهمھ  یگدـنز  یور  رب  عضو  نیا  و  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  مالـسا  یاـیند  رد  یدـیدج  عضو  تسا ، هدـش 

. هللااشنا دمدب ؛»

« ایند هسدنھ  رییغت   » 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 11هاگياپ  هحفص 5 
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یمالسا  / ٢٩/١٣٩١/٠۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

عورش اپورا  زا  دش ، عقاو  ملاع  ربکتسم  یاھتردق  نیب  هک  یللملانیب  یاھگنج  دنتشاد . رارق  ملاع  ناربکتـسم  متـس  هطلـس و  تحت  لاس  اھھد  لوط  رد  ناملـسم  یاھتلم 

دوب اھگنج  نیمھ  یهلابند  دنداد . رارق  اھگنج  نیا  تالکـشم  تاعبت و  ریگرد  ار  هقطنم  نیا  یاھتلم  ار ، ناملـسم  یاھتلم  اما  دنداتفا ، مھ  ناج  هب  ملاع  نارگرامعتـسا  دـش ؛

یانب هک  دوب  اھگنج  نیمھ  لابند  هب  دمآ . دوجو  هب  مالـسا  یایند  بلق  رد  یمالـسا و  یاھروشک  نایم  ام ، ساسح  یهقطنم  رد  یتسینویھـص  کلھم  کانرطخ  یهدـئاز  هک 

هب ار  کلھم  یاھگنج  نآ  هک  ینینوخ  یاھهجنپرس  اھتـسد و  نامھ  ینعی  تفرگ . لکـش  وتو  قح  یاراد  یاھتلود  تینما و  یاروش  للم و  نامزاس  بویعم  یهسدنھ  طلغ و 

تحت ار  مالـسا  یاـیند  یهوقلاـب  داـحتا  زکرم  تمعن و  زا  راشرـس  مھم و  ساـسح و  یهقطنم  نیا  دـنریگب و  تسد  هـب  ار  اـیند  راـیتخا  دنتـساوخ  نآ  لاـبند  هـب  دـنتخادنا ، هار 

یمیظع هدیچیپ و  تالکشم  اب  اھنآ  تشونرس  دش ؛ هدروآ  موجھ  اھنآ  هب  دندوب ؛ باوخ  رد  ناملـسم  یاھتلم  میدوب ؛ لفاغ  ام  دندرک . ار  راک  نیمھ  و  دنروآرد ؛ دوخ  یهرطیس 

. دندروخ ار  اھتردق  یزاب  بیرف  دندرک و  تلفغ  یراگزور  کی  رد  یمالسا  یاھروشک  نارس  میدرک . تلفغ  ام  دش . هتخیمآ  رد  دنتالکشم ، نآ  ریگرد  زونھ  هک 

. درمـش منتغم  دـیاب  ار  نیا  دوـشیم ؛ هدـیچرب  دراد  ناملـسم  یاـھتلم  هقطنم و  یاـھروشک  یاـھنھذ  یور  زا  تلفغ  یهدرپ  نیا  هک  دوـشیم  هدـید  دوـشیم ، ساـسحا  زورما 

 - تسایند بلق  ساسح  زکرم  دنتـشاذگ و  نآ  یور  ار  هنایمرواخ »  » مسا ناـشدوخ  لـیم  هب  اـھیئاپورا  هک  ایـسآ -  برغ  یهقطنم  اـقیرفآ و  لامـش  اـم ، ساـسح  یهقطنم 

مھم و تیعقوم  نیا  میراذـگن  مینادـب ؛ ردـق  ار  نآ  میـسانشب ، دـیاب  ار  تیعقوـم  نیا  تسا . هقطنم  نیا  یهدـنیآ  تشونرـس  نییعت  لاـح  رد  یمالـسا ، یرادـیب  تکرب  هب  زورما 

. دورب تسد  زا  ساسح 

دھعت  / ٠٩/١٣٩١/٠۶ مدع  شبنج  نارس  سالجا  نیمھدزناش  رد  تانایب 

، یگنھرف یداصتقا و  یسایس و  لالقتسا  یئادزرامعتسا ،  دننام  یئاھنامرآ  تساجرباپ ؛ هدنز و  نانچمھ  هھد  شش  تشذگ  اب  دھعت  مدع  شبنج  یلـصا  یاھنامرآ  زورما 

شالت یعمج و  یهدارا  یلو  تسا ؛ هلـصاف  یاراد  اھنامرآ  نآ  اب  ناھج  زورما  یاھتیعقاو  وضع . یاھروشک  نایم  یراکمھ  یگتـسبمھ و  اقترا  تردق و  یاھبطق  هب  دھعت  مدـع 

. تسا شخبرمث  نیرفآدیما و  کیل  شلاچ ، رپ  دنچرھ  اھنامرآ ، هب  نتفای  تسد  اھتیعقاو و  زا  روبع  یارب  هبناجهمھ 

لاح رد  یخیرات ، یهبرجت  نیا  زا  یزومآتربع  اب  ناھج  میاهدوب . نآ  زا  سپ  یئارگهبناجکی  زین  درـس و  گـنج  نارود  یاھتـسایس  تسکـش  دـھاش  کـیدزن ، یهتـشذگ  رد  اـم 

اھتلم قوقح  یربارب  یناگمھ و  تکراشم  یهیاپ  رب  دـیاب  ماظن  نیا  دـیامن . افیا  ینیون  شقن  دـیاب  دـناوتیم و  دـھعت  مدـع  شبنج  تسا و  یدـیدج  یللملانیب  ماـظن  هب  راذـگ 

. تسا ینونک  رصع  زراب  یاھترورض  زا  نیون ، مظن  نیا  یریگلکش  یارب  شبنج  نیا  وضع  یاھروشک  ام  یگتسبمھ  و  دشاب ؛ راوتسا 

اھگنھرف و اھروشک و  زا  یاهعومجم  هب  ار  دوخ  یاج  تردـق  یتنـس  یاھبطق  نآ ، رد  هک  تسا  یھجو  دـنچ  ماظن  کی  شخبدـیون  یناھج ، تالوحت  زادـنامشچ  هناتخبـشوخ 

دھدیم ناشن  اراکشآ  میاهدوب ، نآ  دھاش  ریخا  یهھد  هس  رد  هک  یفرگش  تاقافتا  دنھدیم . یسایس  یعامتجا و  یداصتقا و  نوگانوگ  یاھھاگتساخ  اب  عونتم و  یاھندمت 

رثوم و شقن  ات  دھدیم  تصرف  دھعت  مدع  یاھروشک  هب  تردق ، یجیردـت  یئاجهباج  نیا  تسا . هدوب  هارمھ  یمیدـق  یاھتردـق  رد  فعـض  زورب  اب  دـیدج  یاھتردـق  ندـمآرب  هک 

شبنج نیا  وضع  یاھروشک  ام  دـنروآ . مھارف  یتیگ  یهنھپ  رد  ار  یتکراشم  اـعقاو  هنـالداع و  تیریدـم  کـی  یهنیمز  دـنریگب و  هدـھع  رب  یناـھج  یهصرع  رد  ار  یاهتـسیاش 

هداس و درواتـسد  نیا  و  مینک ؛ ظفح  کرتشم  یاھنامرآ  بوچراھچ  رد  ار  دوخ  دنویپ  یگتـسبمھ و  اھـشیارگ ، اھھاگدـید و  عونت  دوجو  اب  ینالوط ، نارود  کی  رد  میاهتـسناوت 

. دریگ رارق  یناسنا  هنالداع و  یمظن  هب  راذگ  یهیامتسد  دناوتیم  دنویپ  نیا  تسین . یکچوک 

دھعت  / ٠٩/١٣٩١/٠۶ مدع  شبنج  نارس  سالجا  نیمھدزناش  رد  تانایب 

هرادا یبرغ  روشک  دـنچ  یروتاتکید  اب  دـیابن  ناھج  نامرف  قاتا  هک  تسا  نآ  اـم  نخـس  تسا . دـھعت  مدـع  شبنج  یارب  یندـشنرارکت  دـیاش  یتصرف  ناـھج  ینونک  طـئارش 

ای میقتـسم  هک  یئاـھروشک  یهمھ  زاـین  تسا  نیا  درک . نیمـضت  داد و  لکـش  یللملانـیب  تیریدـم  یهـصرع  رد  ار  یناـھج  کـیتارکومد  تکراـشم  کـی  ناوـتب  دـیاب  دوـش .

. دننیبیم دناهدید و  نایز  بلطهطلس  وگروز و  روشک  دنچ  یزادناتسد  زا  میقتسمریغ 

خوسنم و هنھک و  تیعـضو  کی  راکـشآ و  یروتاتکید  کی  نیا  تسا ؛ کیتارکومد  ریغ  الماک  هنالداعان و  یقطنمریغ ، یراکوزاس  راتخاس و  یاراد  للم  نامزاس  تینما  یاروش 

ایند رب  فیرـش  میھافم  سابل  رد  ار  دوخ  یاھیئوگروز  دناهتـسناوت  شناتـسدمھ  اکیرمآ و  هک  تسا  طـلغ  راـکوزاس  نیمھ  زا  هدافتـسا  وس  اـب  تسا . هتـشذگ  فرـصم  خـیرات 

دنیوگیم دـنناشنیم ؛ نآ  یاج  هب  ار  اھروشک  رد  یماظن  تلاخد  و  یـسارکومد ،»  » دـنیوگیم دـننکیم ؛ هدارا  ار  برغ  عفاـنم  و  رـشب ،» قوقح   » دـنیوگیم اـھنآ  دـننک . لـیمحت 

میسقت هس  ود و  کی و  یهجرد  نادنورھش  هب  تیرشب  اھنآ ، هاگن  رد  دنزاسیم . دوخ  یاھحالس  اھبمب و  جامآ  ار  اھرھـش  اھاتـسور و  عافدیب  مدرم  و  مسیرورت ،» اب  هزرابم  »

تیرـشب یهیقب  تینما  و  مھم ، اپورا  اکیرمآ و  تینما  دوشیم . یراذـگتمیق  نارگ  اپورا  برغ  اکیرمآ و  رد  و  نازرا ، نیتـال  یاـکیرمآ  اـقیرفآ و  ایـسآ و  رد  ناـسنا  ناـج  دـنوشیم .

یاھنادنز تسا . یـشوپمشچ  لباق  الماک  زاجم و  دریگ ، تروص  اھنآ  ناگدناشنتسد  تسینویھـص و  یئاکیرمآ و  تسد  هب  رگا  رورت  هجنکـش و  دوشیم . هتـسناد  تیمھایب 

ار نانآ  نادـجو  تسا ، همکاحمیب  لیکویب و  عاـفدیب و  ناینادـنز  اـب  اـھراتفر  نیرتزیگناترفن  نیرتتشز و  دـھاش  نوگاـنوگ  یاـھهراق  رد  یددـعتم  طاـقن  رد  هک  اـھنآ  یفخم 

یهعماج  » مان هب  ار  دوخ  ینوناقریغ  زیمآمکحت و  نانخـس  و  یللملانیب ،» نیناوق   » ماـن هب  ار  دوخ  عفاـنم  دوشیم . فیرعت  هفرطکی  یـشنیزگ و  ـالماک  بوخ ، دـب و  درازآیمن .

دومناو یبلطتلادـع  ار  دوخ  ملظ  و  قح ، ار  دوخ  لـطاب  و  تسار ، ار  دوخ  یاـھغورد  هتفاـینامزاس ، یراـصحنا  یاهناـسر  یهکبـش  اـب  دـننکیم و  لـیمحت  اـھتلم  رب  یناـھج »

. دنمانیم یرگیغای  ار  یقحرب  یهبلاطم  رھ  و  غورد ، تسا ، اھنآ  بیرف  رگاشفا  هک  ار  یقح  نخس  رھ  لباقم ، رد  دننکیم و 

دـض رب  اـکیرمآ  رد  مدرم  یدـصرد  شبنج ٩٩  دـناهدش . هتـسخ  یللملانیب  طـلغ  یهسدـنھ  نیا  زا  همھ  تـسا . هـمادا  لـباقریغ  ناـیز ، رپ  بوـیعم و  تیعـضو  نـیا  ناتـسود !

لمحت ربص و  یهنامیپ  ندـش  زیربل  ناشن  زین  ناشاھتلود  یداصتقا  یاھتـسایس  هب  یبرغ  یاـپورا  یاـھروشک  رد  یمومع  ضارتعا  و  روشک ، نآ  رد  تردـق  تورث و  یاـھنوناک 

. درک جالع  ار  لوقعمان  تیعضو  نیا  دیاب  تسا . تیعضو  نیا  زا  اھتلم 

. دراذگب یاج  رب  یقیمع  تاریثات  جالع ، هار  ندومیپ  نتفای و  رد  دناوتیم  دھعت  مدع  شبنج  وضع  یاھروشک  یهبناجهمھ  یقطنم و  مکحتسم و  دنویپ 

دھعت  / ٠٩/١٣٩١/٠۶ مدع  شبنج  نارس  سالجا  نیمھدزناش  رد  تانایب 

! مرتحم نانامھیم 

نتفای دلوت  لاح  رد  نیون  یمظن  هک  دوریم  راظتنا  تسا . مھم  رایـسب  یخیرات  چـیپ  کی  زا  راذـگ  لاح  رد  ناھج  ساسح و  یتیگ  طئارـش  مدرگیم . زاب  نیزاغآ  نخـس  هب  نونکا 

نیا لیکـشت  دـنک . افیا  گرزب  یـشقن  هدـنیآ  یھدلکـش  رد  دـناوتیم  تسا و  هداد  یاج  دوخ  رد  ار  یناھج  یهعماـج  اـضعا  موس  ود  دودـح  اھدـھعتمریغ  یهعومجم  دـشاب .

میناوتیم دوخ  یهدرتسگ  یاھتیفرظ  تاناکما و  یئازفامھ  اب  شبنج  نیا  اضعا  ام  دـیآ . راک  هب  تابـساحم  رد  دـیاب  هک  تسا  انعمرپ  یاهثداح  دوخ  زین  نارھت  رد  گرزب  سـالجا 

. مینیرفایب راگدنام  یخیرات و  یشقن  یرگهطلس ، گنج و  ینماان و  زا  ناھج  تاجن  یارب 

. دنتـسین مک  یللملانیب  ذوفن  یاراد  یاھروشک  زین  دنمتورث و  رایـسب  یاھروشک  ام ، نایم  رد  تسا . ریذپناکما  رگیدـکی  اب  ام  یهبناجهمھ  یاھیراکمھ  اب  طقف  دوصقم  نیا 

رادافو اھفدھ  هب  مینک ؛ خسار  ار  ناماھمزع  دیاب  تسا . ریذـپناکما  الماک  شخبیلاعت ، هدـنربشیپ و  یاھهبرجت  لاقتنا  یاهناسر و  یداصتقا و  یاھیراکمھ  اب  تالکـشم  جالع 

هاـگودرا یهـبرجت  تسکـش  هـب  مینادـب ؛ دوـخ  ناـبیتشپ  ار  شنیرفآ  نیناوـق  یھلا و  یهدارا  مـینکن ؛ شوـخ  لد  ناـنآ  دـنخبل  هـب  میــسرتن و  وـگروز  یاھتردـق  مـخا  زا  میناـمب ؛

یئاـپورا و یاـھروشک  یاـھنابایخ  رد  ار  نآ  یاـھهناشن  هک  رـضاح -  لاـح  رد  یبرغ  یـسارکومد  لاربیل  حالطـصا  هب  یاھتـسایس  تسکـش  و  شیپ ، هھد  ود  رد  یتسینومک 

میژر تسدـمھ  اـکیرمآ و  هب  هتـسباو  یاـھروتاتکید  طوقـس  هرخـالاب  و  میرگنب . تربـع  مشچ  اـب  دـننیبیم -  هـمھ  اـھروشک  نـیا  داـصتقا  یندوشگاـن  یاـھهرگ  ییاـکیرمآ و 

رد دـھعت » مدـع  شبنج  یـسایس  یروهرھب   » اـقترا هب  میناوتیم  اـم  میرامـشب . گرزب  یتصرف  ار  هقطنم  یاـھروشک  رد  یمالـسا  یرادـیب  اـقیرفآ و  لامـش  رد  یتسینویھص 

تمـس هب  تـکرح  میناوـتیم  میئاـمن ؛ مـھارف  ار  نآ  یئارجا  یاـھرازبا  مـینک و  هـیھت  یخیراـت  یدنـس  تیریدـم ، نـیا  رد  لوـحت  یارب  میناوـتیم  میـشیدنیب ؛ یناـھج  تیریدـم 

« ایند هسدنھ  رییغت   » 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 11هاگياپ  هحفص 6 
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دھاوخ تالیکـشت ، نیا  یارب  یاهزیگنارپ  لاعف و  یهناخریبد  لیکـشت  کشیب  مینک . فیرعت  ار  دوخ  نایم  یگنھرف  طابترا  یاـھوگلا  یحارط و  ار  یداـصتقا  رثوم  یاـھیراکمھ 

. دنک میدقت  ریثات  رپ  گرزب و  یکمک  دصاقم  نیا  لوصح  هب  تسناوت 

ناوج  / ١٣٩١/٠٧/١٢ ناگبخن  یلم  شیامھ  نیمشش  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

، دراد تاغیلبت  دراد ، لوپ  تسین ؛ یتسدـیھت  یهھبج  تسین ؛ یفیعـض  یهھبج  هھبج ، نآ  میاهتفرگ ؛ رارق  نمـشد  یهھبج  اب  یهلباقم  رد  یعیـسو  نادـیم  کی  رد  زورما  اـم 

راشف مھ  روج  همھ  هداتـسیا . وا  یاھراشف  یهمھ  لباقم  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  اما  دراد ؛ یـسایس  یاھیئاناوت  تسایـس و  دراد ، ملع  دراد ، هناـسر 

لباقم رد  تلم  اھراک . لیبق  نیا  زا  و  میرحت ، ات  یداصتقا ، راشف  ات  یـسایس ، راـشف  اـت  دـیریگب ، هریغ  شاـشتغا و  داـجیا  رورت و  یماـظن و  یتینما و  راـشف  زا  دـننکیم ؛ دراو 

یئاناوت اب  تداشر و  اب  یمالسا ، یروھمج  ماظن  یمالسا و  بالقنا  ناریا و  تلم  دراد و  دوجو  اھراشف  نیا  هک  تسا  لاس  هس  یس و  هتفر . شیپ  هداتـسیا و  اھنیا  یهمھ 

. هدرک یوق  ار  شدوخ  مھ  هدرک ، یثنخ  ار  اھراشف  مھ  هداتسیا ؛

هاـگیاج دراد ، دوجو  هدرک و  میـسرت  ار  اـیند  یـسایس  یاـیفارغج  اـیند و  یـسایس  یاـھورین  تیعقوـم  هاـگیاج و  تیعـضو  زورما  هک  یکلاـک  نیا  رد  اـیند ، ینوـنک  یهشقن  رد 

، دـینیبب ار  اـھراشف  دـینیبب ، ار  اـھیئامزآروز  میتـسھ ؟ یتیعـضو  هچ  رد  میئاـجک ؟ اـم  مینکن ؛ مگ  ار  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  هاـگیاج  ار ، ناریا  تـلم  هاـگیاج  ار ، ناـمدوخ 

میدش بجوم  مادقا ، ریبدت و  نالف  اب  میمصت ، نالف  اب  مینک  روصت  ام  هکنیا  اما  فلتخم -  بناوج  زا  تسا -  دایز  یلیخ  اھراشف  هتبلا  دینک . هدھاشم  ار  نمشد  یاھیماکان 

یهطلس ماظن  لباقم  رد  ندشن  میلست  رطاخ  هب  شدوخ ، لقتـسم  هاگیاج  رطاخ  هب  ناریا  تلم  تسین . تسرد  نیا  تسا ؛ طلغ  نیا  دوش ، بلج  ام  فرط  هب  ینمـشد  هک 

میلـست هب  راداو  ار  وا  دنتـسناوتن  اھنت  هن  دننک . شمیلـست  هک  دنروآیم  راشف  هدشن ، میلـست  هطلـس  ماظن  نیا  لباقم  رد  تلم  نوچ  تساھمجاھت . نیا  دروم  یللملانیب ،

هک دـنکیم  یئاـھناجیھ  تینابـصع و  راـچد  ار  نانمـشد  نیا ، هدـش . رتـشیب  مھ  شایئاـناوت  تردـق و  هدـش ، رتـشیب  مـھ  شایراـشفاپ  شدوـخ  هاـگیاج  رد  وا  هـکلب  دـننک ،

ار یمالسا  یروھمج  ماظن  هاگیاج  ام  زیزع  ناگبخن  نیاربانب  دوش . عفتنم  دناوتیم  مھ  اھنآ  تاھابتـشا  زا  ناسنا  هک  دنزیم ؛ رـس  اھنآ  زا  اھناجیھ  نیا  رثا  رب  مھ  یتاھابتـشا 

. دننادب

درونجب  / ١٣٩١/٠٧/١٩ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

کی تسا ؛ یمھم  ریـسم  مینکیم ، تکرح  میراد  ام  هک  یریـسم  تسا . مھم  یاھریـسم  نیا  زا  تکرح  یهمزال  یزیرهماـنرب ، ربص و  دـیما ، شـالت ، راـک ، هک  مینکن  شومارف 

لامـش ساسح  مھم  یهقطنم  رد  هک  درکیم  لایخ  یک  دـینیبیم . دـنکیم ؛ لوحتم  ار  هقطنم  خـیرات  دراد  هکنیاامک  دـنک ؛ لوحتم  ار  ناھج  خـیرات  دـناوتیم  هک  تسا  یریـسم 

. تسا هدشن  مھ  مامت  تسا ، هداتفا  قافتا  دتفیب ؟ قافتا  مھم  ثداوح  نیا  دنیوگب -  هنایمرواخ »  » نآ هب  دنراد  تسود  اھیئاپورا  هک  یاهقطنم  نیمھ  ایـسآ -  برغ  اقیرفآ و 

ردقنیا هک  یتسینویھـص  میژر  نالوئـسم  یاھیئوگهوای  الاح  تسا . یتسینویھـص  میژر  دـیدھت  اکیرمآ و  نایز  هب  صوصخب  برغ و  نایز  هب  دـتفایم ، قافتا  هک  مھ  یثداوح 

؛ دـنیاھنآ یاھورهلابند  اھیئاکیرمآ و  هدـمع ، دـنیوگیم . اھیبرغ  زا  یـضعب  رادـقم  کـی  دـنیوگیم ، اـھنآ  رادـقم  کـی  دـھد . خـساپ  اـھنیا  هب  دـھاوخب  ناـسنا  هک  درادـن  تیمھا 

، اکیرمآ گرمـشیپ  لثم  ار  ناشدوخ  دـنراد  تسین ؛ یاهنادـنمدرخ  هنالقاع و  یھارمھ  کی  هیـضق ، نیا  رد  اکیرمآ  اب  اـھیئاپورا  یھارمھ  دـنرادن . یاهزیگنا  یلیخ  اـھیئاپورا 

زا هلب ، میرادـن . یدـب  یهرطاخ  ایناپـسا  زا  ایلاتیا ، زا  هسنارف ، زا  ام  دـنرادن . یدـب  یهرطاخ  یئاپورا  یاھروشک  زا  یلیخ  زا  ام  مدرم  دـننکیم . تقامح  دـننکیم ؛ اکیرمآ  ناـبرق 

هک اکیرمآ -  اب  یھارمھ  دننکیم -  دنراد  اھنیا  هک  یراک  نیا  اب  هن . یئاپورا  رگید  یاھروشک  نکیل  ثیبخ ؛» سیلگنا   » میئوگیم ار  سیلگنا  میراد ؛ دب  یهرطاخ  یلیخ  سیلگنا 

. دننکیم روفنم  ناریا  تلم  مشچ  رد  ار  ناشدوخ  دننکیم ؛ بلج  دوخ  هب  ار  ناریا  تلم  ینمشد  تسا ، هنادنمدرخریغ  الماک  ام  رظن  هب 

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

، تسا هحماسم  تسا ، یرگنلھـس  نیا  رگیدـکی ، اـب  ورمع  دـیز و  یهلباـقم  یحاـنج و  یطخ و  یـسایس و  یاھـشلاچ  هب  میھاـکب  ورف  ار  بـالقنا  شلاـچ  مییاـیب  اـم  هکنیا 

، دراد فالتخا  یاورمع  اب  یدیز  ای  دنراد ، اوعد  رگید  یسایس  نایرج  کی  اب  یسایس  نایرج  کی  یـسایس ، طخ  کی  هکنیا  تسین . اھنیا  بالقنا  شلاچ  تسا ؛ یراگنالھس 

رارق بطاخم  اب  لوا  زا  بالقنا  مییوگیمن  هدرک . هئارا  تیرـشب  یارب  ار  یدـیدج  مظن  کی  بالقنا  هکنیا  زا  تسا  ترابع  بالقنا  یـساسا  شلاچ  تسین ؛ بالقنا  شلاـچ  اـھنیا 

یمایپ بالقنا  نیا  مایپ  بالقنا و  نیا  نابز  اما  دوب ؛ ناریا  رد  یداینب  تارییغت  داجیا  هجوتم  دوب ، ناریا  لئاسم  هجوتم  دوب ، ناریا »  » یمالـسا بالقنا  هن ، دـمآ ؛ رـشب  لک  نداد 

یهلیـسو هب  یرـشب  تقیقح  کی  یناھج ، تقیقح  کی  یناھج ، موھفم  کی  دـنامب ؛ رـصحنم  ناریا  یاھزرم  رد  لاح -  عبط  هب  تسناوتیمن -  دـناوتیمن و  هک  دوب  ینابز  دوب و 

یعامتجا و لکـش  رد  ار  مایپ  نآ  میھاوخب  رگا  تسیچ ؟ مایپ  نآ  تسا . هتـسبلد  مایپ  نیا  هب  هک  دنکیم  ساسحا  دونـشب  ار  نآ  ایند  رد  یـسک  رھ  هک  دش  هداد  مایپ  بالقنا 

بالقنا قطنم  تسا ؛ مولظم  هب  ملاظ و  هب  ایند  میسقت  ماظن  هطلس ، ماظن  تسا . بالقنا  مایپ  نیا  تسا ؛ هطلس  ماظن  اب  یهلباقم  مینکب : نایب  هلمج  کی  رد  نآ  یناسنا 

. دوشب ملظ  امش  هب  دیراذگب  دیابن  دینک و  ملظ  دیابن  تسا ؛ نوملظت » نوملظت و ال  ال  ، » تسا مالسا  قطنم  هک 

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

ییاھتردق ایسآ و  یهقطنم  رد  اقیرفآ ، زا  یرگید  قطانم  اقیرفآ و  لامش  یهقطنم  هب  دینک  هاگن  امش  دش ؛ رکنم  دوشیمن  ار  نیا  تسا ، یساسا  تالوحت  ریگرد  ناھج  زورما 

لوحت کی  لاح  رد  ایند  دراد ؛ دوجو  دـینکیم  هظحالم  اپورا  رد  هک  یتیعـضو  ای ] ، ] ملاع یتنـس  یاھتردـق  لباقم  رد  دـننکیم  مادـنا  ضرع  ایند  رد  دـناهدروآرب و  رـس  ایـسآ  رد  هک 

، هامشـش فرظ  رد  دیاب  دھدیم  خر  دراد  یلوحت  رگا  مینک  ضرف  ام  الاح  هک  تسین  روجنیا  دـنکیمن ؛ ادـیپ  ققحت  هاتوک  نامز  رد  اعبط  یخیرات  یناھج و  تالوحت  الاح  تسا .

هچ ایند  رد  هک  میمھفب  دـیاب ]  ] ام نکل  تفرگ ؛ دـھاوخ  ماجنا  لاس  تسیب  فرظ  رد  رورمب  لوحت  نیا  ولو  دـید  دـیاب  ار  لوحت  یاھهناشن  هن ، دریگب ؛ ماجنا  لاس  ود  لاـس ، کـی 

. میمھفب ار  نیا  تسا ؛ یساسا  تالوحت  ریگرد  ایند  هک  تسا  نیا  لوا  یهتکن  نیاربانب  دتفایم . قافتا  دراد 

هک ییاپورا ؛ یاھتردق  هچ  اکیرمآ ، تردق  هچ  دندوب ، مکاح  ایند  رد  هک  یایتنـس  یاھتردـق  نیمھ  ینعی  یناھج -  طلـسم  یهھبج  یرھاظ  شمارآ  هک  تسا  نیا  مود  یهتکن 

 - دوب مکاح  اھنیا  یگدـنز  رب  رھاظب  یـشمارآ  کی  ناشیاھروشک و  لخاد  رد  یعامتجا  رارقتـسا  ظاحل  زا  یاهناسر ، ظاحل  زا  یداصتقا ، ظاحل  زا  اھنیا  دنتـشاد  یـشمارآ  کی 

. دنیبیم ناسنا  ار  یگدروخمھهب  نیا  یاھهناشن  هدروخ ، مھهب  زورما 

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

؛ هدرکن رود  دوخ  زا  ار  یبالقنا  یهیحور  تسا ، هتشاذگن  رانک  ار  بالقنا  تسا ، هدیـشکن  تسد  تسا ، هدشن  هدز  بالقنا  زا  بالقنا ، عولط  زا  لاس  تشذگ ٣۵  اب  ناریا  تلم 

مھ یبلطم  هتبلا  . ] تیمھا نیا  هب  یهثداح  نیا  هب  اـم  میدرک  تداـع  میاهدرک ، ضرع  اـھراب  ار  نیا  تسا ، هدـیدپ  کـی  نیا  و  ار . نمھب  مودوتسیب  نیا  دـیدرک  هظحـالم  اـمش 

نینچ کـی  رد  نیارباـنب  تسا . یـساسا  یهلئـسم  کـی  مھ  نیا  لاـحرھهب  درک . مھاوخ  ضرع  تشاد ، هجوت  اـھنآ  هب  دـیاب  هک  ییاـھتیعقاو  لـیذ  رد  اـم ، یاـھناوج  یهراـبرد ]

دـشر نیا  مھ  ام  روشک  رد  دـتفایم ، قافتا  دراد  تسا  یـساسا  تالوحت  یهدـنھدناشن  هک  ثداوح  نآ  ناھج -  یهعومجم  رد  ام و  فارطا  رد  اـجنآ -  رد  میتسھ : ییاـیند 

هاگن هک  درک  ضرع  دیاب  هجوت ، نیا  اب  نیاربانب  دراد . دوجو  هک  تسا  یمالسا  ماظن  یمالسا و  تموکح  تخرد  ندش  روانت  یگدنلاب و  یمالسا و  تماقتسا  یمالسا و  رکفت 

. دشاب یایدج  هاگن  دیاب  ناھج ، لئاسم  نامدوخ و  لئاسم  هب  ام 

بالقنا  / ٢٢/١٣٩٣/٠۵ ربھر  اب  روشک  زا  جراخ  رد  ناریا  یمالسا  یروھمج  یاھیگدنیامن  یاسور  ارفس و  هجراخ و  ترازو  نالوئسم  رادید 

. دننک تیبثت  ور ، شیپ  دیدج  مظن  رد  ار  دوخ  هاگیاج  دنشالت  رد  دنا و  هدش  هصرع  دراو  نیتال  یاکیرمآ  اقیرفآ و  ایسآ ، رد  یدیدج  نارگیزاب  یتنس ، نارگیزاب  رانک  رد 

. تسا رتساسح  هتشذگ  زا  هجراخ  ترازو  راک  زورما  تلع ، نیمھ  هب  دباییم و  یفعاضم  تیمھا  دمآراک  یوق و  یساملپید  نارود ، نیا  رد 

« ایند هسدنھ  رییغت   » 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 11هاگياپ  هحفص 7 
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رد هدنیآ و  لاس  هد  نیدنچ  رد  یمالسا  یروھمج  ماکحتسا  هاگیاج و  دشاب ، هتشاد  هناردتقم  هنادنمـشوھ و  لاعف ، روضح  دناوتب  یـساملپید  هاگتـسد  یلعف  عطقم  رد  رگا 

. دوب میھاوخن  رادروخرب  مزال  تیعقوم  زا  ور ، شیپ  ناھج  رد  هنرگو ، دوشیم  تیبثت  هتسجرب  یھاگیاج  ناونع  هب  یناھج  دیدج  مظن 

ىربھر  / ١٣/١٣٩٣/٠۶ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  اب  رادید  رد  تانایب 

ار نیا  تسا ؛ لیدـبت  رییغت و  لاح  رد  ایند  ىلبق  مکاح  رقتـسم  مظن  هک  دـنکیم  دروخرب  ىـساسا  ىهتکن  نیا  هب  ناسنا  هقطنم -  هب  هلمج  زا  و  ناھج -  لک  هب  نـالک  هاـگن  رد 

ملاع رترب  ىاھتردق  دنتفرگ ، ناج  ىیاھتردق  دمآ ؛ دوجوهب  ام  ىهقطنم  رد  صوصخب  ملاع و  رد  ىدیدج  مظن  کی  ىناھج ، لوا  گنج  زا  دعب  دنکیم . هدھاشم  دمھفیم و  ناسنا 

برغ دمآرد . ىـصاخ  لکـش  هب  ملاع  تیریدم  درک و  ادیپ  رارقتـسا  ىناھج  مظن  نیا  درذگیم -  نآ  نایاپ  زا  لاس  داتفھ  دودح  نونک  ات  هک  ىناھج -  مود  گنج  زا  دعب  و  دندش ؛

رارق اھنیا  رایتخا  رد  ناھج  تیریدم  دش و  ناھج  تیریدم  رب  مکاح  دندوب -  ىبرغ  ودرھ  هک  ىتسیلاربیل -  ماظن  لکـش  هب  هچ  ىتسیلایـسوس و  ماظن  لکـش  هب  هچ  عقاو ، رد 

نیا هک  دـنیبیم  ىنـشورب  ناسنا  دـندرک . تکرح  لاس  داتفھ  نیا  لوط  رد  اھنیا  ىهدارا  هنمیھ و  ذوفن و  تحت  ایند  نوگانوگ  قطانم  نیتال و  ىاـکیرمآ  اـقیرفآ و  ایـسآ و  تفرگ .

. تسا رییغت  لاح  رد  مظن 

ىربھر  / ١٣/١٣٩٣/٠۶ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  اب  رادید  رد  تانایب 

دیدـج مظن  رد  تشاد . میھاوخ  ىرتمھم  فیاظو  اعبط  ام  تسا ، ىدـنبهفطن  لاح  رد  ىدـیدج  مظن  تسا و  رییغت  لاـح  رد  ىناـھج  مظن  تسا ، رییغت  لاـح  رد  اـیند  هک  ىتقو 

نآ مینک . تکرح  نآ  هار  رد  مینک ، ىنیبشیپ  مینک ، رکف  میناوتیم  ار  نیا  دوب ؟ دـھاوخ  اجک  ناریا  ام  مھم  روشک  هاـگیاج  ىمالـسا ، ىروھمج  هاـگیاج  مالـسا ، هاـگیاج  ملاـع ،

ىنعی ىلمع ، ىهیاپ  کی  و  ىـشزرا ، ىرکف و  ىهیاپ  کی  تشاد : ىـساسا  ىهیاپ  ود  دوب -  مکاح  اـیند  رد  رقتـسم  وحنهب  لاـس  داـتفھ  دودـح  میدرک  ضرع  هک  ىلبق -  مظن 

. هدش لزلزت  راچد  هدش ، شلاچ  راچد  زورما  هیاپ  ودرھ  هک  تسا  نیا  نم  ضرع  ىسایس . ىماظن و 

اھنیا ار  ىیاھراعـش  ملاع . للم  ىهیقب  ناھج و  قطانم  ىهیقب  رب  اکیرمآ -  اپورا و  لماش  برغ -  ىـشزرا  ىرکف و  ىرترب  ىاعدا  زا  دوب  ترابع  ىرکف  ىقالخا و  ىهیاـپ  نآ  اـما 

زا عافد  راعش  رشب ، قوقح  راعـش  ىـسارکومد ، راعـش  ىدازآ ، راعـش  لثم  هدنبیرف  باذج و  ىاھراعـش  درادن ؛ ىتعنـص  ىملع و  ىاھتفرـشیپ  هب  ىطبر  نیا  هک  دندرک  حرطم 

ىرکف نوگانوگ  ىاھهلحن  رب  ملاع ، نایدا  رب  ملاع ، قطانم  ریاس  رب  ار  ناشدوخ  ىشزرا  ماظن  ىرترب  دنتساوخ  دندرک و  حرطم  دنتفرگ و  تسدرس  ار  اھناسنا  داحآ  زا  اھتلم و 

اتقیقح هک  ىیاھتلود  ىاىـسایس و  ىاھتیـصخش  ىیاھهورگ ، ىدارفا ، اـم ، مالـسا  ىاـیند  رد  ىنعی  دـندش ؛ مھ  قفوم  دـننک . تیبثت  قیرط  نیا  زا  مالـسا ، رب  صوصخب  و 

. دنراد ار  هدیقع  نیمھ  رکف و  نیمھ  هک  دنتسھ  ىناسک  ام  ىهعماج  لخاد  رد  مھ  زورما  دنتسین . مک  برغ ، ىشزرا  ماظن  ىرترب  هب  دندش  دقتعم 

ای اھتلم  رگا  هک  دوب  ىماظن  ىـسایس و  ىاھىیاناوت  ىهلئـسم  دوب -  ناـھج  تیریدـم  رب  برغ  طلـست  برغ و  تردـق  مود  ىهیاـپ  هک  تسا -  ىلمع  شخب  هک  مود  شخب  رد 

راشف اب  ىـسایس و  راشف  اب  اھنیا  دندرکیم ، ىگداتـسیا  دندشیمن و  میلـست  دنتفرگیمن و  رارق  لوا  ىهبنج  نآ  ىـشزرا و  ماظن  نآ  ریثات  تحت  ىنوگانوگ  ىاھنایرج  ای  اھتلود 

راشف ىـسایس و  راشف  ىنعی  مود ، لماع  راشف  اب  دـنتفریمن ، لوا  لـماع  نآ  راـب  ریز  هک  ىناـسک  هک  دـندادیم  ماـجنا  ار  ىداـیز  ىاـھراک  دـندشیم و  هجاوم  اـھنآ  اـب  ىماـظن 

. دننک ىراکمھ  دننک و  ىھارمھ  اھنآ  اب  دنوشب  روبجم  ىتینما ، ىماظن و 

دـندشیم و نردـم  دـندرکیم و  ادـیپ  هعــسوت  زورهـبزور  هـک  مـھ  برغ  ىتاـغیلبت  ىاھهاگتــسد  مـیدرک . هدــھاشم  ناـمدوخ  روـشک  رد  مـیدرک ، هدــھاشم  اـیند  رد  اـم  ار  نـیا 

، ار رکف  نابحاص  دندیـشک ؛ اھتلم  خر  هب  ابترم  ار  ىـسایس -  ىماظن و  ىهطلـس  لماع  ىـشزرا و  ىرترب  لماع  ىنعی  لـماع -  ود  نیا  درکیم ، ادـیپ  شیازفا  ناـشیاھىیاناوت 

. دندناسر تعانق  هب  نآ  هب  تبسن  ار  مدرم  ىهماع  جیردتب  ار و  اھرکفنشور 

رب طلست  المع  دنک و  تیریدم  ار  ایند  دوب  رداق  حالس  ود  نآ  اب  برغ  هک  ىحالـس -  ود  رازبا و  ود  نآ  مود . لماع  مھ  لوا و  لماع  نآ  مھ  هدش ؛ شلاچ  راچد  لماع  ود  رھ  زورما 

ىنعی دوب -  ىـشزرا  لماع  هک  لوا  لماع  نآ  اما  تسا . هدـش  فیعـض  جـیردتب  اـیند  رد  زورما  لـماع  ود  رھ  دوب -  هتفرگ  تسدهب  ار  اـیند  تیریدـم  دوب و  هتفرگ  تسدهب  ار  اـیند 

زا لماع  دنچ  نم  دوشب . لزلزت  راچد  هک  تسا  هدش  بجوم  ىلماوع  ىلیالد . هب  هدش  لزلزت  راچد  هریغ -  مالسا و  نایدا ، رگید ، للم  ىاھـشزرا  رب  ىبرغ  ىاھـشزرا  ناحجر 

شیازفا هب  ور  نارحب  هدرک ، لزلزتم  ار  ماظن  نیا  ىونعم  ىهطلـس  ار و  برغ  ىـشزرا  ماـظن  هک  ىلماوع  نیا  زا  ىکی  منکیم : ضرع  هک  ماهدرک  تشادداـی  اـجنیا  ار  لـماوع  نیا 

 - اھناوج نیب  رد  صوصخب  مدرم -  داحآ  نیب  رد  ىحور  ىنماان  ساسحا  ىگدوھیب ، ساسحا  ىچوپ ، ساسحا  جاور  نآ  زراـب  ىهناـشن  هک  تسا ؛ برغ  رد  ىونعم  ىقـالخا و 

نز ىهلئـسم  ىور  رب  هـک  نز  ىهلئـسم  دراذـگیم . ار  راـثآ  نـیا  هـک  هدـش  ىـشالتم  تـسا و  دـیدش  لزلزت  راـچد  برغ  رد  هداوناـخ  ناـینب  هداوناـخ ؛ ىـشالت  تـسا . برغ  رد 

رکف لھا  نارکفنـشور و  نیرکفتم و  ىوس  زا  ىدج  لاوس  ریز  دوب -  هدش  عورـش  لبق  لاس  اھهد  زا  هک  ىتسینیمف -  تکرح  زورما  هک  تسا  هدوب  ىوحنهب  ىبرغ  ىریگتھج 

. تسا ىلصفم  ناتساد  هک  تسا  هدرک  ىبیرغوبیجع  ریذاحم  راچد  ار  نز  دوب و  نز  ىارب  ىماد  کی  نیا  هک  دننکیم  ساسحا  ىنعی  تسا ؛

برغ ىاـیند  رد  زورما  هچناـنچ -  رگا  هـک  شزرا ! دــض  دوـشیم  ىزاـبسنجمھ  اـب  تفلاـخم  شزرا ؛ دوـشیم  برغ  رد  ىزاـبسنجمھ  ــالثم  تارکنم ؛ ندــش  شزرا  ىهلئــسم 

کی ناونعهب  نیا  مفلاخم ، ىزابسنجمھ  اب  نم  دـیوگب  وا  دـننک و  هبحاصم  ىاهتـسجرب  تیـصخش  ىروھمج ، سیئر  ىاىتلود ، ماقم  کـی  اـب  ىـسک ، اـب  تسا -  ىروجنیا 

شیپ دـنام و  دـھاوخن  مھ  فقوتم  هنیمز  نیا  رد  هتبلا  هتفر . تمـس  نیا  هب  تھج ، نیا  هب  برغ ، ىقالخا  ىاضف  ىنعی  دوشیم ؛ ىقلت  ایند  رد  وا  ىهمانراک  رد  ىفنم  ىهطقن 

 - لبق لاس  هدزناپ  هد  زا  دـیاش  نیا ، زا  لبق  لاس  دـنچ  زا  شیپ ، ىدـنچ  زا  ىنعی  زورما -  ار  هتکن  نیا  و  دـیماجنا . دـھاوخ  ىرتتشز  رتدـب و  رایـسب  ىاـھاج  هب  تفر و  دـھاوخ 

، داتفا بیـشارس  نیا  هب  ىقالخا  ماظن  کی  هک  ىتقو  درادن ؛ ىاهدیاف  نکل  دنھدیم ؛ رکذت  مادم  دناهدش و  هجوتم  ىبرغ  نازوسلد  ناھاوخریخ و  زا  ىـضعب  ىبرغ و  نیرکفتم 

. ىبرغ ىاھشزرا  ندش  هتفرگ  شلاچهب  ىارب  لماع  کی  نیا  درادن . ندش  ىشالتم  زج  ىتشونرس  تسین و  ىریگولج  لباق  رگید 

، بھذـم هب  ىهقالع  بھذـم ، هب  لیم  ىبرغ ، ىاھروشک  نوگاـنوگ  تاـعامج  نیب  رد  تسا . لوا  لـماع  نیمھ  هب  شنکاو  عقاو  رد  نیا  هک  تسا ؛ بھذـم  هب  لـیم  مود  لـماع 

مھ نیا  دـننادیم . ىبوخب  دـنراکردناتسد ، هک  ىناـسک  ار  نیا  هک  تسا ؛ هدـش  رتشیب  زورهبزور  نآرق  مھف  هب  شیارگ  مالـسا ، هب  شیارگ  مالـسا ، هب  ىهقـالع  صاـخ  روطهب 

. هدرک شلاچ  راچد  تدشب  ار  برغ  ىشزرا  ىقالخا و  ماظن  هک  تسا  ىیاھزیچ  زا  ىکی 

ردقنآ لمع  رد  دندزیم ؛ اھفرح  نیا  رشب و  قوقح  زا  مد  ىسارکومد و  زا  مد  ىدازآ و  زا  مد  ایند  رد  اھنیا  ىنعی  تسا ؛ ىبرغ  ىاھراعش  اب  ىلمع  ىاھضراعت  زورب  موس  لماع 

هدمآرد نجھتسم  رما  کی  تروصهب  اھىبرغ  ىوس  زا  ایند  رد  اھراعش  نیا  حرط  زورما  هک  ار  اھراعش  نیا  دندرک  ضقن  دندرک و  تفلاخم  المع  اھراعـش  نیا  اب  ىبرغ  ىاھتلود 

دادـعت کی  دـنداد ، ماجنا  ىلم -  ىاھتلود  ابلاغ  لقتـسم -  ىاھتلود  هیلع  ىبرغ  ىاھتردـق  ىبرغ و  ىاھتلود  هک  ىیاھاتدوک  دادـعت  دـنمھفیم . رکف  بحاـص  دارفا  ىنعی  تسا ؛

ار اھمادقا  ماسقا  عاونا و  تلود  هاجنپ  دروم  رد  هدرک ! مادقا  تلود  هاجنپ  ىنوگنرس  ىارب  زورما  ات  ىناھج ]  ] مود گنج  زا  سپ  اکیرمآ  اھشرازگ ، زا  ىضعب  قبط  تسا . ىبیجع 

هدافتـسا متا  بمب  هک  ىدروم  اھنت  متا ؛ بمب  زا  ىهدافتـسا  تسا . طوبـضم  نارگید  اکیرمآ و  ىهمانراک  رد  اـھنیا  هک  هدرک  تفلاـخم  ىمدرم  تمواـقم  ناـیرج  اـھهد  اـب  هدرک ؛

و نپاژ -  ثداوح  نآ  رد  دندش -  هتـشک  رفن  رازھ  تسیود  زا  شیب  دنزیم و  اھنیا  دننام  مدرم و  قوقح  زا  مد  مدرم و  زا  مد  همھ  زا  شیب  هک  تسا  اکیرمآ  طسوت ]  ] تسا هدـش 

همھ و ىارب  دش  تباث  اپورا  رد  هک  ىاىفخم  ىاھنادـنز  دـمآ ، شیپ  هک  ىثداوح  نیا  بیرغوبا ، نادـنز  وماناتناوگ ، نادـنز  دـندش . نآ  ضراوع  راچد  مھ  ىرتشیب  ىلیخ  دادـعت 

دوب ىموس  لماع  مھ  نیا  دننیبىم . دنراد  همھ  تسھ ؛ مھ  زونھ  هک  دنرادیم ، هگن  همکاحمىب  دننکیم و  هجنکـش  ار  مدرم  دنراد و  ىفخم  ىاھنادنز  اھنیا  هک  دـش  نشور 

. دیشک شلاچ  هب  ار  برغ  ىاعدا  دروم  ىشزرا  ماظن  هک 

هک ىتقو  هک  تفرگ  رارق  ایند  مدرم  مشچ  لباقم  رد  دـش و  هدـید  میرحت . هلمج  زا  اھتنوشخ ، عاونا  دوب ؛ بوکرـس  تنوشخ و  روز و  زا  ىهدافتـسا  هب  ندرب  هانپ  مراھچ ، لماع 

تسد دننکب ، نیمات  ار  ناشدوخ  ىهطلـس  دننکب و  لیمحت  روشک  نیا  رب  ار  ناشدوخ  ىگنھرف  ىهبلغ  دنناوتیمن  دننکیم و  ادیپ  هلئـسم  ىتلم  کی  اب  ىروشک ، کی  اب  اھنیا 

نیمھ رد  ام  دوخ  نامز  نیمھ  رد  همھ  اھنیا  هک  ىتسیرورت ؛ ىاھنایرج  نتخادنا  هار  اب  ىھاگ  رورت ، اب  ىھاگ  ىـشکرکشل ، اب  ىھاگ  دننکیم ؛ ىـشکرکشل  دـنربیم و  روز  هب 

هب فـلتخم  ىاھلکـش  هب  نوگاـنوگ  تـالمح  ناتـسناغفا ، هب  ىهلمح  قارع ، هب  ىهلمح  اـھروشک ، هب  ىهلمح  تسا : اـیند  مدرم  مـشچ  لـباقم  رد  نـیا  هدـش و  هدـید  رخاوا 

. هدیشک شلاچ  هب  ار  برغ  ىشزرا  ماظن  هک  تسا  ىیاھزیچ  نآ  زا  ىکی  مھ  نیا  رگید . ىاھاج  ناتسکاپ و 

کی نم  دننادیم . همھ  اما  تسین ؛ طوبرم  ام  اب  اھنیا  هک  دننکیم  اعدا  اھنیا  الاح  اھنیا . دننام  شعاد و  هدـعاقلا و  نایرج  نیمھ  لیبق  زا  ىیاھىزاسنایرج  مھ  مجنپ  لماع  و 

« ایند هسدنھ  رییغت   » 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 11هاگياپ  هحفص 8 
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هار هب  اـھنیا  ار  اـھنایرج  نیا  هک  دـننکیم  فارتـعا  اـھنیا  تـسھ ، رھاـظلاىلع  دـندش . رکنم  ناـشدوخ  دـعب  ىیاـکیرمآ ، فورعم  نالوئـسم  زا  ىکی  لوـق  زا  مدرک  لـقن  ار  ىزیچ 

ملاع درادن -  ىلاکـشا  رگید  شمـسا  ندروآ  الاح  نابعـش -  دیعـس  خیـش  موحرم  منکیمن ، شومارف  نم  مینادـیم . ام  میراد ، دـھاوش  ام  دـننکن  فارتعا  مھ  رگا  دـناهتخادنا ؛

قرـش فرط  زا  ار  امـش  هکنیا  ىارب  دـننکیم  شـالت  دـنراد  هک  مراد  عـالطا  نم  هک  تفگ  نم  هب  میدوب -  گـنج  نارود  رد  اـم  هک  دوـب  ىتـقونآ  دھـشم -  رد  تنـسلھا ، فورعم 

نیا هدعاقلا و  نابلاط و  نایرج  نیا  هک  دوب  نآ  زا  لبق  نیا  ناتسناغفا . فرط  زا  هلب  تفگ  تسا ؛ ناتـسناغفا  ام  قرـش  بخ  متفگ  نم  دننک ؛ ریگرد  دننک و  لوغـشم  ناتروشک ،

رایـسب صخـش  تشاد ، روضح  ىـساسح  ىاھاج  رد  تنـسلھا ، ىناـحور  ىـسایس و  نوگاـنوگ  لـفاحم  اـب  تشاد  طاـبترا  بخ  ناـشیا  دـتفیب ؛ هار  ناتـسناغفا  رد  اـھفرح 

هک دوب  روجنیمھ  هک  میدید  داتفا و  قافتا  ثداوح  نیمھ  مھ  ىکدـنا  زا  دـعب  میوگب . امـش  هب  ار  نیا  هک  متـسناد  مدوخ  ىهفیظو  نم  تفگ  دوب ، هدـش  علطم  دوب ، ىمرتحم 

نکمم الاح  تسا .]  ] اھنآ ىاهقطنم  لـماوع  ىبرغ و  ىاھتردـق  نیمھ  تسدهب  اـھنایرج ، نیا  نتخاـس  اـھنایرج و  نیا  نتخادـنا  هار  هک  درادـن  دوجو  ىاهھبـش  نیارباـنب  تفگ .

تـالجم رد  منکیمن  شومارف  نم  ناـبلاط  ىهیـضق  ناـمھ  رد  دـندش ؛ دراو  مھ  میقتـسم  هتبلا  دـنوش .] دراو   ] نارگید دـنوشن و  دراو  میقتـسم  ناـشدوخ  ىدراوم  کـی  تسا 

راکرـس اھنیا  هک  ىلیاوا  نآ  دوب  نابلاط  جیورت  ىتاغیلبت ، راک  تیفیک  اما  دندرکیمن  جیورت  احیرـص  هتبلا ] [ ؛ دوب اھنآ  جیورت  ىوحنهب  هک  دـندزیم  فرح  نابلاط  زا  ىروج  ىیاکیرمآ ،

زا رگید  ار  فرح  نیا  هدیـشک ؛ شلاچ  هب  الماک  ایند  رد  زورما  درکیم -  حرطم  ار  نآ  برغ  هک  ار -  ىرترب  ىعدم  ىـشزرا  ماظن  نآ  هک  تسا  ىلماوع  اھنیا  نیاربانب  دـندوب . هدـمآ 

رد هک  ىیاھزیچ  نآ  اھنیا . دـننام  و  میتسھ ، ىناسنا  ىاھـشزرا  رادفرط  اـم  میرـشب ، قوقح  رادفرط  اـم  دـنیوگب  اـھنیا  هک  دریذـپیمن  ىـسک  ىبرغ  ىاھتردـق  زا  اـھىبرغ و 

. تسا هدش  ضقن  المع  همھ  دوب ، هدش  رکذ  لبق  لاس  تسیود  رد  اکیرمآ  لالقتسا  ىهیمالعا 

شلاچ هب  ار  ىـسایس -  ىماظن و  رادـتقا  لماع  لـماع -  نیا  هک  ىزیچ  نیرتمھم  دـش ؛ هدیـشک  شلاـچ  هب  مھ  دوب ، ىماـظن  ىـسایس و  رادـتقا  لـماع  هک  مود  لـماع  اـما 

رب ىنتبم  ار  ىماظن  کی  دیآىم ، دوجوهب  داعبا  نیا  اب  ىبالقنا  میظع  تکرح  کی  اکیرمآ ، ذوفن  تحت  تدشب  قطانم  زا  ىکی  رد  دوب . ىمالسا  ىروھمج  ماظن  ىیاپرب  دیشک ،

، ىماظن ىداصتقا ، ىـسایس ، تالمح  اھنآ -  عونتم  نوگانوگ و  تالمح  اب  ماظن  نیا  و  دروآىم ، دوجوهب  دندوب  هدرک  شالت  تارکفت  نیا  فذح  ىارب  همھ  نیا  اھنآ  هک  ىتارکفت 

، ىمالسا ماظن  هتبلا  ردتقم . هملک  ىعقاو  ىانعم  هب  تسا  ىماظن  ىمالـسا  ىروھمج  ماظن  هک  زورما  ات  دوشیم ؛ رتىوق  مھ  زورهبزور  هکلب  دوریمن  نیب  زا  هریغ -  ىتینما و 

، دوخ نامز  رد  ىمالسا  ماظن  ردتقم  مکاح  نینموملاریما : لثم  میدرک ، ضرع  ىتقوکی  تیمولظم ؛ اب  درادن  ىتافانم  ماظن ، رادتقا  نیا  تسا . مولظم  مھ  تسا ، ردتقم  مھ 

، دراد ماظن  نیا  زورما  هک  ىتیمولظم  نیا  درادـن و  شتیمولظم  اب  ىتافانم  نآ  رادـتقا  تسا . روجنیمھ  مھ  ىمالـسا  ىروھمج  ماظن  نامولظم ؛ نیرتمولظم  لاـحنیعرد  اـما 

. دننکیم فارتعا  دنراد  مھ  نآ  نانمشد  ار  نیا  تسا ؛ ىحضاو  رما  زورما  ىمالسا ، ىروھمج  ماظن  رادتقا  اعقاو  تسین ؛ رادتقا  مدع  ىهناشن 

ناشن نیا  دوب . ىمھم  رایـسب  ىهثداح  دوبن ، ىکچوک  زیچ  سدقم ؛ عافد  رد  ناریا  تلم  ىمالـسا و  ىروھمج  ىهلاستشھ  ىگداتـسیا  داتفا ، قافتا  هک  ىثداوح  مھ  دعب 

اھنآ رب  ار  شدوخ  تسناوت  دھاوخ  نیا  و  دننزب ، هبرض  نآ  هب  ای  دنھاکب  تلم  کی  ىگداتسیا  زا  دنتسین  رداق  ملاع ، رب  طلـسم  ىاھتردق  ىتینما  ىماظن و  ىاھىیاناوت  هک  داد 

ریخا گنج  نیا  و  هزغ ، ىهزور  گنج ٨  هزور ، گنج ٢٢  هزور ، گنج ٣٣  نانبل ، ثداوح  نیطـسلف ، ثداوح  هقطنم ، ثداوح  رگید  مھ  دعب  درک . لیمحت  هکنیا  امک  دـنک ، لیمحت 

تردق دامن  هک  ىتسینویھـص  میژر  هک  دنکب  ىراک  دودحم ، رایـسب  ىاھىیاناوت  اب  دودـحم ، کچوک ، ىهقطنم  کی  تسا . اسآهزجعم  ىاھهنومن  وزج  اعقاو  هک  هزغ  ىهزور   ۵٠

اھزیچ نیا  سبشتآ  لوبق  طرـش  ریخن ، دنیوگب  اھنآ  دنک ، رارـصا  مادم  نیا  ار ؛ سبشتآ  دننکن  لوبق  اھنآ  سبشتآ ، رب  دنک  رارـصا  نیا  دـیایب ؛ رد  وناز  هب  تسا ، هقطنم  رد  برغ 

ىـسایس ىماظن -  ىرترب  رادتقا و  هک  دـھدیم  ناشن  اھنیا  تسا . ىلیلحت  لباق  مھم و  ىهثداح  ىلیخ  نیا  دـندرکن ؛ لوبق  ار  سبشتآ  دـشن ، لصاح  اھزیچ  نیا  ات  و  تسا ؛

هک دـندقتعم  برغ ، رد  ذوفنىذ  دارفا  زا  ىلیخ  هک  تسا  ىجیار  ىدـنبعمج  ىدـنبعمج  نیا  برغ  ىایند  رد  زورما  هدـش .]  ] هدیـشک شلاـچ  هب  هملک  ىعقاو  ىاـنعم  هب  برغ ،

ار نیا  ىیاـپورا -  ىاـھروشک  زا  ىخرب  رد  زین ]  ] و اـکیرمآ ، رد  اتدـمع  اـکیرمآ -  رد  نویـسایس  زا  ىلیخ  زورما  تسین ؛ برغ  ىارب  هفرـصاب  ربـتعم و  ىهنیزگ  کـی  رگید  گـنج » »

هب الماک  برغ  ىتینما  ىماظن -  رادـتقا  ىماظن و  ىاھىیاناوت  هک  تسا  نیمھ  نیا  ىانعم  تسین ، هفرـصاب  ىهنیزگ  کـی  رگید  اـم  ىارب  گـنج  هک  دـنیوگیم  دـننکیم و  حرطم 

ار هیـضق  رگید  داعبا  مھ  اھنیا  اھنیا -  لاثما  و  دنھ ، تردق  لثم  نیچ ، تردق  لثم  دـندرک -  روھظ  قرـش  رد  ایـسآ و  رد  هک  مھ  ىدـیدج  ىاھتردـق  بخ ، هدـش . هدیـشک  شلاچ 

. دنکیم نشور 

ىربھر  / ١٣/١٣٩٣/٠۶ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  اب  رادید  رد  تانایب 

لاح رد  ىدـیدج  عضو  دـنریگب . تسد  هب  ار  ناھج  تیریدـم  اھىبرغ  هک  تسین  رارمتـسا  لباق  رگید  ىناھج  ىلبق  مظن  هکنیا  رب  لیلد  تسا و  ناھج  عضو  هقطنم و  عضو  نیا 

. تسا هتفرگن  لکش  مھ  زونھ  هتبلا  هک  تسا  ىریگلکش 

لیلحت طـلغ  دوشن ، لـیلحت  هنوـگژاو  مینکیم ، هدـھاشم  زورما  هک  ىیاـھتیعقاو  نیا  هک  تسا  نیا  لوا  بلطم  تسا : مھم  بلطم ، ود  اـم  رظنهب  مینک ؟ راـکهچ  دـیاب  اـجنیا  اـم 

، ىیاھتیصخش ىیاھتلود ، ىیاھروشک ، ىناسک ، زونھ  ایسآ ، ىهقطنم  رد  هکلب ]  ] ام روشک  رد  طقف  هن  دوشب ؛ هدیمھف  تسھ  هک  نانچمھ  دوشن ، هدیمھف  طلغ  دوشن ،

برغ میلـست  دیاب  میرادن ، رتشیب  هار  کی  برغ  لباقم  رد  ام  هک  دندقتعم  اھنیا  دـش ؛ نایب  هک  ار  ىتیعقاو  نیا  دـننکیمن  کرد  هک  دـنراد  دوجو  ىیاھنایرج  ىاىـسایس ، لاجر 

ناھج ىهرادا  ىارب  هک  ىتاعقوت  دننکیم و  زاربا  اھنآ  هک  ىمظن  لباقم  رد  ندش  میلـست  ىبرغ و  ىاھـشزرا  شریذـپ  ىنعی  تسا -  تبغر  عوط و  اب  ای  میلـست  نیا  الاح  دـش ؛

ناشن تعاطا  عوط و  اھنآ  ىـساسا  ىاھهتـساوخ  هب  تبـسن  درکن ، ىراکمھ  اھنآ  اب  تفرن ، اھنآ  فرط  دـشن ، میلـست  تبغر  عوط و  هب  ىروشک  کی  هچناـنچ  رگا  اـی  دـنراد - 

اب میلـست  ای  مارآ ، میلـست  ای  دش ، میلـست  ىتسیاب  راچان  ىماظن ؛ راشف  ىـسایس ، راشف  میرحت ، راشف  ىداصتقا ، راشف  الاح  راشف ؛ اب  دـش  دـھاوخ  هجاوم  اعبط  دادـن ،

؛ تسین روجنیا  هن ، دراد . دوجو  اھلیلحت  نیا  رانکوهشوگ  مھ  ام  روشک  رد  تسا ؛ ىکانرطخ  لیلحت  لیلحت  نیا  تسا ؛ طلغ  نیا  دراد . دوجو  لیلحت  نیا  لکـشم ! ادصورس و 

هدش لزلزتم  اھنیا  ىود  رھ  ىلمع -  ىتینما و  ىسایس و  ىماظن و  ىهیاپ  و  ىشزرا ، ىونعم و  ىقالخا و  ىاھهیاپ  دوب -  هیاپ  ود  نیا  رب  ىبرغ  تردق  میتفگ ، هک  روطنیمھ 

. مینک کرد  دیاب  ار  تیعقاو  نیا  ام  تسا .

مھ نیا  و  دـنک . ىنیرفآشقن  هکنیا  ىارب  مینک  هدامآ  ار  روشک  دـیدج ؛ مظن  ندروآ  دـیدپ  رد  شقن  ىافیا  ىارب  مینک  هدامآ  ار  نامدوخ  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  هک  ىمود  راـک 

روشک لخاد  رد  ام  هک  ىیاھىیاناوت  اھتیفرظ و  ىهمھ  زا  ىهدافتسا  رب  تسا  فقوتم  روشک  تیوقت  مینک . ىوق  دیاب  ار  روشک  روشک ؛ ندرک  ىوق  اب  رگم  دش  دھاوخن  نکمم 

؛ میراد ىمھم  ىاھتیفرظ  مھ  روشک  نوریب  رد  ام  میراد ؛ لخاد  رد  ام  هک  تسین  ىیاھزیچ  نآ  طقف  ام ، ىاھىیاناوت  ام و  ىاھتیفرظ  هک  مینکب  هجوت  میراد . روشک  نوریب  رد  و 

روشک ىدربھار  قمع  اھنیا  هعیش ؛ بھذم  رطاخهب  ىضعب  نابز ، رطاخهب  ىضعب  مالـسا ، رطاخهب  ىـضعب  روشک ؛ رد  هقطنم ، رد  میراد ؛ ىدربھار  قمع  میراد ، ىنارادفرط 

رد میراد ، ىدربھار  قمع  نیتال  ىاکیرمآ  رد  ام  تسین ، هقطنم  رد  مھ  طقف  مینک . هدافتـسا  دـیاب  اـھىیاناوت  نیا  ىهمھ  زا  دنتـسھ ؛ اـم  ىاـھىیاناوت  وزج  اـھنیا  دنتـسھ ؛

. درک دھاوخ  ىوق  ار  روشک  اھنیا  مینک ، هدافتسا  ىتسیاب  اھنیا  زا  میراد ؛ هدافتسا  تاناکما  میراد ، ىدربھار  قمع  ایسآ  زا  ىمھم  ىاھتمسق 

یمالسا  / ١۴٠١/٠٧/٢٢ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

رد ایند  حطـس  ملاع و  یـسایس  یهسدـنھ  هک  دوشیم  نشور  رتشیب  زور  رھ  زورما ، هک  تسا  نیا  نآ ، درک و  تلفغ  نآ  زا  دـیابن  هک  دراد  دوجو  اجنیا  یـساسا  یهطقن  کـی 

ود ای  تردـق ــ  کی  ندرک  ییوگروز  ندوب و  یبطقکی  یهلئـسم  نآ  تسا . رییغت  لاـح  رد  اـیند  یـسایس  یهشقن  هک  دوشیم  حـضاو  رتشیب  زورهبزور  زورما  تسا ؛ رییغت  لاـح 

جیردتب تسا و  هدش  دورطم  یبطقکت  ماظن  دناهدش . رادیب  اھتلم  ینعی  هداد ؛ تسد  زا  ار  شدوخ  تیعورـشم  اھنیا ، دـننام  اھتلم و  رب  اھروشک و  رب  دـنکیمن ــ  قرف  تردـق ؛

ینعی یبطقکت  ماظن  میرادن . لوبق  ار  یبطقکت  ماظن  هک  ایند  کی  یهجرد  یاھرادمتسایس  نابز  زا  ار  فرح  نیا  دیونشیم  دایز  ایند  رد  زورما  امـش  دوشیم . رتدورطم  دراد 

دیاب دینکب ، ار  راک  نیا  دـیاب   » هک دـنک  یحارط  روشک ]  ] نالف یارب  ای  نانبل  یارب  ای  ناریا  یارب  ای  هیروس  یارب  ای  قارع  یارب  دنیـشنب  اکیرمآ  دـینک  ضرف  الثم  هکنیا  ینعی  هچ ؟

. ار ناشیاھورین  دننکیم  جیسب  اھروشک و  یارب  دننکیم  یحارط  تسا ؛ یروج  نیا  زورما  دنک . لمع  اما  دیوگن ، مھ  یھاگ  دیوگب ، یھاگ  دوشن ؛» نیا  دیاب  دوشب ، نیا 

، هتشاد نوگانوگ  قطانم  رب  اھتلم و  رب  اھروشک و  رب  یناھج  رابکتـسا  هک  یطلـست  تلاح  نیا  اجیردت  دنکیم ؛ رییغت  دراد  نیا  اما ] . ] دراد هشقن  رابکتـسا  دنراد ؛ هشقن  بخ 

رامعتـسا هیلع  دندرک  مایق  اھروشک  مھ  رـس  تشپ  ررکم  هک  داتفا  قافتا  نرق ٢٠  یهنایم  رد  یرامعتـسادض  یاھتـضھن  نارود  رد  هک  یرییغت  لثم  تسرد  دنکیم ؛ رییغت  دراد 

یاهدمع رییغت  کی  مھ  زورما  درک ، زور  نآ  رد  یاهدمع  رییغت  کی  ایند  یـسایس  یهشقن  هک  روج ــ  کی  نیتال  یاکیرمآ  رد  روج ، کی  اقیرفآ  رد  روج ، کی  ایـسآ  رد  میقتـسم ــ 

« ایند هسدنھ  رییغت   » 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 11هاگياپ  هحفص 9 
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زا اھتلم ؛ رظن  زا  دھدیم  تسد  زا  حضاو  روط  هب  ار  شدوخ  تیعورـشم  جـیردتب  دراد  اھتلم ، هیلع  یناھج  رابکتـسا  یهنارگهطلـس  مارآ  یتسوپریز و  تکرح  نیا  دـنکیم . دراد 

ام تسا  نکمم  دمآ . دھاوخ  دوجو  هب  یدیدج  یایند  دمآ ، دھاوخ  شیپ  یدـیدج  عضو  بخ  دوشیم . نشور  نیا  هب  تبـسن  دراد  ناشرظن  اھتلم  نکل  هدوبن ، عورـشم  هک  لوا 

تما هاـگیاج  بخ  دوشیم . لیکـشت  دراد  یدـیدج  یاـیند  اـھلاس  لوـط  رد  جـیردتب  هک  مینئمطم  نکل  تسا ، یلکـش  هچ  دـیدج  یاـیند  نیا  هک  مینزب  سدـح  اـقیقد  میناوـتن 

. تسا یمھم  لاوس  نیا  تسا ؟ اجک  دیدج  یایند  نیا  رد  یمالسا 

نازومآ  / ١۴٠١/٠٨/١١ شناد  رادید  رد  تانایب 

دیدج مظن  نیا  رد  اھیناریا  ام  هاگیاج  اھیناریا ، ام  شقن  دش . دھاوخ  مکاح  ناھج  رب  یدیدج  مظن  دنکیم و  ادـیپ  رییغت  دراد  ناھج  ینونک  مظن  هک  دراد  دوجو  یدایز  مئالع 

، تفگ قیقد  دوشیمن  تسیچ ؟ درک ،]  ] دھاوخ ادیپ  رییغت  دـیدج  مظن  هب  ینونک  مظن  هک  منکیم  ضرع  هدـنب  هک  یدـیدج  مظن  نیا  الاح  تسا . مھم  لاوس  کی  نیا  تسیچ ؟

مظن نیا  رد  یـساسا  طوطخ  نیا  اـنئمطم  هک  تسھ  یایـساسا  طوطخ  کـی  درک . میـسرت  ار  یطوطخ  کـی  دوشیم  اـما  تسا  ینینچ  نیا  مظن  هک  تفگ  تقدـب  دوشیمن 

هک تفگ  ردـپ  شوب  شیپ  لاس  تسیب  هد  هچنآ  فالخرب  دوب . دـھاوخ  یوزنم  یناھج  دـیدج  مظن  رد  اکیرمآ  اکیرمآ ؛ یاوزنا  زا  تسا  تراـبع  لوا  یـساسا  طـخ  تسھ . دـیدج 

هب مامت ــ  رورغ  اب  ردپ ] شوب  ، ] اھیقارع یهلمح  ندرک  یـشالتم  اھییاکیرمآ و  دورو  تیوک و  هب  قارع  یهلمح  یهیـضق  زا  دعب  تسا ؛ اکیرمآ  ایند  طلـسم  تردـق  اھنت  زورما 

یکی سپ  بخ ، تسا ... یوزنم  درادـن و  یمھم  هاگیاج  رگید  اـکیرمآ  هن ، میوگیم  نم  هک  یدـیدج  مظن  نیا  رد  تسا ؛ اـکیرمآ  اـیند  یهراـکهمھ  زورما  هک  تفگ  نومـضم ــ  نیا 

یاھهاگیاپ ایـسآ ، رد  اپورا ، رد  ام ، یهقطنم  رد  دنراد ؛ هاگیاپ  ایند  قطانم  زا  یرایـسب  رد  اھییاکیرمآ  نالا  دنک . عمج  ناھج  زا  ار  شیاپ  تسد و  دوشیم  روبجم  اکیرمآ  هکنیا 

ییاقآ دنروخب و  اھییاکیرمآ  دـنک و  نیمات  دـیاب  وا  ار  شیاھهنیزھ  دـنریگیم ؛ تسھ  هاگیاپ  اجنآ  رد  هک  یاهراچیب  روشک  نآ  دوخ  زا  مھ  ار  شلوپ  دایز ، یاھتیعمج  اب  یماظن 

. ناھج یهدنیآ  دیدج  مظن  یساسا  طوطخ  زا  لوا ، یلصا  طخ  نآ  نیا ، دش . دھاوخ  عمج  ناھج  رسارس  رد  روضح  زا  اکیرمآ  یاپ  تسد و  دوشیم ؛ مامت  رگید  نیا  دننک !

یملع رادتقا  مھ  دنراد ، یـسایس  رادـتقا  مھ  یبرغ  یاھتردـق  زورما  ایـسآ . هب  برغ  زا  یملع ، یتح  یگنھرف و  یداصتقا و  یـسایس و  تردـق  لاقتنا  مود ؛ یـساسا  طخ 

تـسد زا  مارآمارآ  دنراد  و  دنتـشاد ، مییوگب  هک  تسا  نیا  شرتتسرد  ریبعت  هتبلا  دنراد ، اھزیچ  یلیخ  ینعی  دنراد ؛ یداصتقا  رادـتقا  مھ  دـنراد ، یگنھرف  رادـتقا  مھ  دـنراد ،

ایـسآ دش . دھاوخ  لقتنم  ایـسآ  هب  برغ  زا  تلاح  نیا  دیدج ، مظن  نیا  رد  دندرک . لمع  یروج  نیا  اھیبرغ  نرق  هس  ود  رگید ؛ دنتـشاد  اھلاس  ار ] اھنیا   ] بخ یلو  دنھدیم ؛

. یدعب یهطقن  مھ  نیا  بخ  مییایسآ . رد  ام  یماظن ؛ تردق  زکرم  یسایس ، تردق  زکرم  داصتقا ، زکرم  شناد ، زکرم  دش  دھاوخ 

. تسا یمالسا  یروھمج  شرکتبم  هک  تفای ، دھاوخ  شرتسگ  ییوگروز  لباقم  رد  تمواقم  یهھبج  تمواقم و  رکف  موس : یساسا  طخ  نآ  ینعی ] ، ] موس یهطقن 

نازومآ  / ١۴٠١/٠٨/١١ شناد  رادید  رد  تانایب 

دیدج مظن  نیا  رد  اھیناریا  ام  هاگیاج  اھیناریا ، ام  شقن  دش . دھاوخ  مکاح  ناھج  رب  یدیدج  مظن  دنکیم و  ادـیپ  رییغت  دراد  ناھج  ینونک  مظن  هک  دراد  دوجو  یدایز  مئالع 

، تفگ قیقد  دوشیمن  تسیچ ؟ درک ،]  ] دھاوخ ادیپ  رییغت  دـیدج  مظن  هب  ینونک  مظن  هک  منکیم  ضرع  هدـنب  هک  یدـیدج  مظن  نیا  الاح  تسا . مھم  لاوس  کی  نیا  تسیچ ؟

مظن نیا  رد  یـساسا  طوطخ  نیا  اـنئمطم  هک  تسھ  یایـساسا  طوطخ  کـی  درک . میـسرت  ار  یطوطخ  کـی  دوشیم  اـما  تسا  ینینچ  نیا  مظن  هک  تفگ  تقدـب  دوشیمن 

هک تفگ  ردـپ  شوب  شیپ  لاس  تسیب  هد  هچنآ  فالخرب  دوب . دـھاوخ  یوزنم  یناھج  دـیدج  مظن  رد  اکیرمآ  اکیرمآ ؛ یاوزنا  زا  تسا  تراـبع  لوا  یـساسا  طـخ  تسھ . دـیدج 

هب مامت ــ  رورغ  اب  ردپ ] شوب  ، ] اھیقارع یهلمح  ندرک  یـشالتم  اھییاکیرمآ و  دورو  تیوک و  هب  قارع  یهلمح  یهیـضق  زا  دعب  تسا ؛ اکیرمآ  ایند  طلـسم  تردـق  اھنت  زورما 

یکی سپ  بخ ، تسا ... یوزنم  درادـن و  یمھم  هاگیاج  رگید  اـکیرمآ  هن ، میوگیم  نم  هک  یدـیدج  مظن  نیا  رد  تسا ؛ اـکیرمآ  اـیند  یهراـکهمھ  زورما  هک  تفگ  نومـضم ــ  نیا 

یاھهاگیاپ ایـسآ ، رد  اپورا ، رد  ام ، یهقطنم  رد  دنراد ؛ هاگیاپ  ایند  قطانم  زا  یرایـسب  رد  اھییاکیرمآ  نالا  دنک . عمج  ناھج  زا  ار  شیاپ  تسد و  دوشیم  روبجم  اکیرمآ  هکنیا 

ییاقآ دنروخب و  اھییاکیرمآ  دـنک و  نیمات  دـیاب  وا  ار  شیاھهنیزھ  دـنریگیم ؛ تسھ  هاگیاپ  اجنآ  رد  هک  یاهراچیب  روشک  نآ  دوخ  زا  مھ  ار  شلوپ  دایز ، یاھتیعمج  اب  یماظن 

. ناھج یهدنیآ  دیدج  مظن  یساسا  طوطخ  زا  لوا ، یلصا  طخ  نآ  نیا ، دش . دھاوخ  عمج  ناھج  رسارس  رد  روضح  زا  اکیرمآ  یاپ  تسد و  دوشیم ؛ مامت  رگید  نیا  دننک !

یملع رادتقا  مھ  دنراد ، یـسایس  رادـتقا  مھ  یبرغ  یاھتردـق  زورما  ایـسآ . هب  برغ  زا  یملع ، یتح  یگنھرف و  یداصتقا و  یـسایس و  تردـق  لاقتنا  مود ؛ یـساسا  طخ 

تـسد زا  مارآمارآ  دنراد  و  دنتـشاد ، مییوگب  هک  تسا  نیا  شرتتسرد  ریبعت  هتبلا  دنراد ، اھزیچ  یلیخ  ینعی  دنراد ؛ یداصتقا  رادـتقا  مھ  دـنراد ، یگنھرف  رادـتقا  مھ  دـنراد ،

ایـسآ دش . دھاوخ  لقتنم  ایـسآ  هب  برغ  زا  تلاح  نیا  دیدج ، مظن  نیا  رد  دندرک . لمع  یروج  نیا  اھیبرغ  نرق  هس  ود  رگید ؛ دنتـشاد  اھلاس  ار ] اھنیا   ] بخ یلو  دنھدیم ؛

. یدعب یهطقن  مھ  نیا  بخ  مییایسآ . رد  ام  یماظن ؛ تردق  زکرم  یسایس ، تردق  زکرم  داصتقا ، زکرم  شناد ، زکرم  دش  دھاوخ 

. تسا یمالسا  یروھمج  شرکتبم  هک  تفای ، دھاوخ  شرتسگ  ییوگروز  لباقم  رد  تمواقم  یهھبج  تمواقم و  رکف  موس : یساسا  طخ  نآ  ینعی ] ، ] موس یهطقن 

نازومآ  / ١۴٠١/٠٨/١١ شناد  رادید  رد  تانایب 

، نیا دینک ؛ رکف  نآ  یور  امـش  دـیاب  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، تسا ؟ اجک  ام  زیزع  روشک  هاگیاج  دریگیم ؟ رارق  اجک  ناریا  تسا ؟ هراک  هچ  ناریا  دـیدج  یایند  نیا  رد  الاح  بخ ،

هاـگیاج کـی  دـیدج  مظن  نیا  رد  میناوـتیم  اـم  دـھدب . ماـجنا  دـناوتیم  یناریا  ناوـج  هک  تـسا  یزیچ  نآ  نـیا  دـینک ؛ هداـمآ  شیارب  ار  ناـتدوخ  امـش  دـیاب  هـک  تـسا  یزیچ  نآ 

ام یناسنا ؛ یورین  ـالوا  دـنرادن . رگید  یاـھروشک  زا  یلیخ  هک  دراد  یاهتـسجرب  تایـصوصخ  کـی  اـم  روشک  هکنیا  رطاـخ  یارب  ارچ ؟ میناوتیم . میـشاب ؛ هتـشاد  یاهتـسجرب 

شوھ و تاـکرب  میراد  زورما  اـم  تسھ . نیا  تسا ؛ رتـالاب  اـیند  دادعتـسا  شوھ و  طـسوتم  زا  یناریا  ناوـج  دادعتـسا  شوـھ و  ینعی  میراد ؛ یبوـخ  رایـسب  یناـسنا  یورین 

یروانف یاھشخب  نوگانوگ ، یملع  یاھشخب  رد  زورما  هک  یناسک  نیا  ییاھناوج و  نالا  مینیبیم . نامدوخ  مشچ  یولج  ار  داتفھ  تصـش و  یهھد  دلوتم  ناوج  دادعتـسا 

ایند لوا  روشک  جنپ  راھچ  وزج  ار  روشک  اھـشخب  زا  یـضعب  رد  یملع ــ  فلتخم  یاھـشخب  فلتخم ، یاھـشخب  رد  دننکیم ــ  یزاسهزات  دنراد  دننکیم ، یروآون  دنراد  نوگانوگ 

بلغا هـک  ار ــ  یهھد ٨٠  نیدـلوتم  تاکرب  ناریا  تلم  هللااـشنا  و  دناهدیـسر ؛ رمث  هب  زورما  دنتـسھ ؛ اـھنیا  دـننام  یهـھد ٧٠ و  یهھد ۶٠ و  نیدـلوتم  نامھ  دـنھدیم ، رارق 

. دوشب عنام  دناوتیم  اھنیا  هک  دراد  دوجو  مھ  یتالکـشم  تشاد ، دھاوخ  دوجو  مھ  ییاھتمحازم  هتبلا  الاح  بخ  دید . دھاوخ  هدـنیآ  رد  مھ  ار  یهھد ٩٠  و  دیشاب ــ  اھامش 

. تسا یناسنا  یورین  زایتما  ام ، زایتما  نیلوا  نیاربانب  سپ  بخ 

اجنیا یتقو  کی  نم  تسا . ایند  رد  اھعونت  نیرتریظنمک  وزج  ام  روشک  رد  یعیبط  عبانم  عونت  هک  میراد  یعبانم  روشک  رد  ام  روشک ؛ تعیبط  تعیبط ، یاـھورین  مود ، زاـیتما 

نامدوخ ام  تعنص ، یارب  مزال  یساسا  زلف  دنچ  نیا  رد  هک  متفگ  دوب ــ  مدای  مدوب  هدرک  هعلاطم  زور  نآ  تسین ، مدای  ار  شرامآ  نالا  ینارنخس ــ  کی  رد  هینیسح  نیمھ  رد 

عبانم نامدوخ  تلم  یهزادنا  زا  رتشیب  ام  ینعی  تسا ؛ ایند  یدوجوم  دصرد  جنپ  دصرد ، راھچ  ام  روشک  رد  زلف  دـنچ  نیا  اما  میدـصرد  کی  میتسھ ، ایند  تیعمج  دـصرد  کی 

یلیخ اـم  تھج  نیا  زا  دـنروج ؛ نیمھ  مھ  نداـعم  دـنروج ، نـیمھ  مـھ  ییوراد  ناـھایگ  دـنروج ، نـیمھ  مـھ  ناـھایگ  مـتفگ ، ار  اـھزلف  نـم  ـالاح  دنراشرـس . ناـمیعیبط 

هللااشنا میراودیما  ام . فرح  هب  دـندرکن  شوگ  اھتلود  زا  یلیخ  و  دـنتخادرپن ، یلیخ  بخ  هنافـساتم  فلتخم ، یاھتلود  رد  ماهدرک  هیکت  ردـقچ  هدـنب  نداعم  یور  میدـنمتورث .

. رگید یساسا  یهطقن  کی  مھ  نیا  سپ  بخ  نداعم ؛ یهنیمز  رد  دننکیم  دنراد  مھ  یبوخ  یاھراک  مدینش  دزادرپب .] روما  نیا  هب   ] تلود نیا 

برغ قرش و  تاطابترا  هارراھچ  ام  ییایفارغج ؛ تیعقوم  ظاحل  زا  مھ  دراد ، زایتما  یعیبط  یاھورین  ظاحل  زا  مھ  دراد ، زایتما  یناسنا  یورین  ظاحل  زا  مھ  ام ، روشک  نیاربانب 

لامش و دننک ؛ روبع  دنناوتیم  ام  زا  برغ  قرش و  میتسھ . ساسح  یهطقن  کی  رد  ام  دینک ؛ هاگن  دیراذگب  ار  ایند  یهشقن  دینک ، هاگن  هشقن  یور  امش  میبونج . لامش و  و 

هداج اب  یلیر ؛ طوطخ  نھآهار ، طوطخ  هب  دراد  جایتحا  هتبلا  میـشاب . ایند  رد  میناوتیم  یبوخ  هتفرـشیپ و  رایـسب  تیزنارت  ربعم  کی  ام  دـننک . روبع  دـنناوتیم  ام  زا  مھ  بونج 

؛ ماهدرک دـیکات  نم  یلیر  طوطخ  هب  عجار  فـلتخم  یاـھتلود  رد  ررکم  مینکب ــ  دـیاب  اـھناوج  امـش  اـب  ار  اـھلددرد  نیا  زاـب ــ  مھ  یلیر  طوـطخ  نیا  هب  عـجار  نم  هک  دوـشیمن 

الاح هدـشن و  ماجنا  یتسرد  راک  رگید  شدـعب  یلو ] ، ] دـش ماجنا  یبوخ  یلیر  یاھراک  یرادـقم  کی  ارچ ، ماما  تلحر  زا  دـعب  لیاوا  نآ  رد  هتبلا  هدـش . یھاـتوک  هنافـساتم 
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. مینک ادیپ  ار  نامدوخ  هاگیاج  میناوتب  لقن  لمح و  اھدمآوتفر و  یهنیمز  نیا  رد  هللااشنا  یتسیاب  ام  دنھدب . ماجنا  ار  یبوخ  یاھراک  دنراد  انب  هللااشنا 

نیب میدرک  عمج  یمالسا ؛ نیب  یروھمج و  نیب  میدرک  عمج  ام  تسا . یمالـسا  یروھمج  نامھ  هک  تسا  ام  یندمت  یتموکح و  قطنم  رتمھم ، زایتما  دنچ  نیا  یهمھ  زا 

اعدا تقو  چـیھ  نم  میراد . ییاھـصقن  هتبلا  میداد . ماجنا  یھلا  قیفوت  هب  ار  راک  نیا  ام  یلو ] ، ] تسین یناسآ  راک  ود  نیا  نیب  عمج  یھلا ؛ فراعم  مدرم و  ارآ  مدرم و  روضح 

. ایند رد  تسا  یدیدج  قطنم  کی  قطنم ، فرح ، اما  میراد  ییاھصقن  هن ، میرادن ؛ صقن  اھهنیمز  نیا  رد  منکیمن 

« : ایند هسدنھ  رییغت   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

يبلاطوبا  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ يدھم  هدنسیون :  یربھر /  مظعم  ماقم  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  زا  سپ  مالسا ، هب  هجوت  یمالسا و  یرادیب  جوم  هس 

يھلادبع  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ دمحم  هدنسیون :  یربھر /  مظعم  ماقم  و  هر ) ) ینیمخ ماما  یسایس  هشیدنا  یانبمرب  برغ  مالسا و  لباقت  یمالسا ؛ یرادیب 
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یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 11 

http://farsi.khamenei.ir/others-article?id=21374
http://farsi.khamenei.ir/others-article?id=21470
http://farsi.khamenei.ir

