
ىمالسا  / ١٣۶٨/٠٣/٢۴ ىاروش  سلجم  ناگدنیامن  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

زور و هتفر و  ماما  ترـضح  رونم  رازم  رـس  رب  دوخ  روشرپ  تاساسحا  اب  هک  یناملـسم  ردارب  نآ  دنھد . هولج  هدـننکدیمون  کیرات و  ار  هدـنیآ  دـننکیم  یعـس  بالقنا  نانمـشد 

هب یربخ  ددرگرب و  دوخ  رھـش  هب  یتقو  تسا ، هدرک  مالعا  ماـظن  زا  ار  دوخ  یناـبیتشپ  اـھییامیپھار  رد  هدومن و  تکرـش  زیزع  نآ  یهزاـنج  عییـشت  رد  اـی  هدـنارذگ و  ار  یبش 

تـسد وا  هب  یلاح  هچ  دینیببامـش  تسین ، هدـنیآ  هب  یدـیما  چـیھ  تسا و  یراوشد  کیرات و  یادرف  ادرف ، هک  دـنک  روصت  دـنک و  اقلا  وا  نھذ  هب  ار  یزیچ  هک  دروخب  شـشوگ 

قفا ندرک  نشور  نداد و  دیما  یارب  نامیاھورین  تاناکما و  مامت  زا  مینک و  تکرح  ریـسم ، نیا  لباقم  یهطقن  رد  اقیقد  دیاب  ام  دنامیم ؟ یقاب  طاشن  وا  یارب  ردقهچ  دھدیم و 

. مینک هدافتسا  مدرم  مشچ  رد  هدنیآ 

دناوتیم یمالـسا  یروھمج  تسا . تیعقاو  رب  ینتبم  مدرم ، ندرک  راودیما  رـضاح ، طیارـش  رد  سکعرب ، تسا ؛ ییوگغورد  یبیرفمدرم و  راک ، نیا  هک  مرادـن  داقتعا  نم  هللاو 

اب میزاسب و  ار  هدنیآ  میناوتیم  ام  میدیگنج . یبرغ  یقرـش و  یاھتردـق  یوروش و  اکیرما و  اب  لاس  هد  میدرب و  نیب  زا  ار  یتوغاط  ماظن  ام  دـھد . ماجنا  ار  اھراک  نیا  زا  رتگرزب 

. میروآ دوجو  هب  یبسانم  یگدنز  مدرم  یارب  روشک ، نیا  یوق  ناریدم  ریبدتو  تمھ 

نآ رگا  هتبلا  مینک . یط  اقیقد  الماک و  دـناهدرک ، میـسرت  ماما  هک  ار  یطخ  نامھ  میناوتیم  ام  مینک . مکاح  دوخ  یهعماـجرب  ار  یمالـسا  صلاـخ  باـن و  گـنھرف  میناوتیم  اـم 

ایند راد  زا  (ع ) ایلوا اـیبنا و  (ع ،) نینموملاریما (ص ،) مرکاربماـیپ یتقو  نودـلاخلا .» مھف  تم  ناـفا   » هک تسیچ  هراـچ  اـما  دـشیم ؛ رتناـسآ  اـھراک  دوب ، اـم  اـب  دـنمورین  تسد 

ام هک  تفگ  دوشیم  ایآ  مینک . یزیرهمانرب  تیعقاو ، نیا  هب  هجوت  اب  میریذـپب و  ار  نآ  دـیاب  هک  تسا  یخلت  تیعقاو  نیا ، تشاد . ار  راوگان  ثداوح  هنوگنیا  راظتنا  دـیاب  دـنوریم ،

. تسین یندش  هک  راک  نیا  میتسین !؟ مھ  ام  دشابن ، ماما  رگا  و  دنک ، تکرح  ام  یولج  تردق  نامھ  اب  هر ) ) ماما هک  یطرش  هب  میتسھ ؛ یوق  بوخ و  یبالقنا و  تلم 

روشک  / ١٢/١٣۶٨/٠۴ رسارس  یهعمج  یهمئا  رادید  رد  تانایب 

حطس رد  اھتیفیک -  رد  یضیرع  اتبسن  ضرع  اب  یگدنز -  ظاحل  زا  نایاقآ  یهمھ  دمحلا  دیتسھ و  نینچنیا  امش  هتبلا  تسا . یتسیزهداس  ندوب و  مدرم  اب  مود ، یهتکن 

مزال تظافح  الصا  ییاھاج  رد  تسا و  یرورضریغ  ام  داقتعا  هب  دوشیم ، هدھاشم  اھناتسرھش  زا  یـضعب  رد  هک  یدایز  یاھتظافح  نیا  زا  یخرب  اھتنم  دنراد ؛ رارق  طسوتم 

. تشاذگ ظفاحم  شیارب  دیاب  تسا و  رطخ  دیدھت و  دروم  هک  تسا  یدرف  هعمج  ماما  هک  دوش  دومناو  دیابن  دنکیم . رود  مدرم  زا  ار  هعمج  ماما  راک ، نیا  تسین .

هغلاـبم راـک  نیا  رد  هک  تسا  نآ  مھم  اـما  تسا ؛ بجاو  ناـیاقآ  زیزع  ناـج  ظـفح  هک  تسا  مولعم  دوـشن . عـفد  رطخ  نآ  دراد ، دوـجو  یعقاو  رطخ  رگا  میوـگب  مھاوـخیمن  هتبلا 

ییوگ هک  میھدـب  ار  رثا  بیترت  نامھ  اـم  زاـب  درادـن ، دوجو  شیاـنتعا  دروم  لوقعم و  ردـق  هب  اـی  تسین و  یلاـمتحا  اـتقیقح  رگا  هک  دـشابن  روطنیا  دوب . نیبعقاو  دـیاب  دوشن .

. رتشیب هن  دوش ، دروخرب  هیضق  اب  اھردقبردقت »  » یرورض یهزادنا  نامھ  هب  دریگب و  ماجنا  تظافح  تسا ، مزال  اعقاو  هک  یرادقم  نآ  تسھ . رطخ  هک  دراد  نیقی  ناسنا 

روشک  / ١٣۶٨/١٠/٢۶ رسارس  ناوناب  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

ناـجیابرذآ یهقطنم  نیمھ  رد  اـم  ناردارب  هک  دـینیبیم  زورما  تسا . تیعقاو  نیا ، تسین . راعـش  اـھنیا  دـنکیم . تکرح  مالـسا  تمـس  هب  اـیند  زورما  هک  دـننادب  نم  نارھاوخ 

هب تسا ، یلم  یموق و  تاساسحا  اھتکرح ، نیا  یهزیگنا  هک  دـیامن  دادـملق  ای  دـنک  روصت  یـسک  رگا  دـنھدیم . ناـشن  دوخ  زا  یییمالـسا  یهقـالع  هچ  یوروش ، هب  طوبرم 

، تاـساسحا نیا  هک  دـننک  هجوـت  بلطم  نیا  هب  ینیبعـقاو  اـب  دـیاب  مھ  یوروـش  روـشک  ناربـھر  تـسا و  یمالـسا  تاـساسحا  تاـساسحا ، تـسا . هدرک  هابتـشا  تدـش 

. دشاب ییهنایشان  طلغ و  دروخرب  تاساسحا ، نیا  اب  دروخرب  ادابم  دراد . هبذاج  ناملسم  درایلیم  کی  یارب  اذل  تسا و  یمالسا  تاساسحا 

نانز  / ١٣۶٩/١٠/١۶ یعامتجا  یگنھرف  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نآ زا  شیب  شنکمت و  زا  شیب  سکچـیھ  زا  ینعی  دراد ؛ یقیقح  یاھزاین  تعیبط و  ترطف و  رب  یکتم  هناـنیبعقاو و  دـید  کـی  قیـالخ ، یهمھ  درم و  نز و  هب  تبـسن  مالـسا 

نایب هک  تسا  ییهرقف  هعمج ، یاھرحـس  یاـعد  رد  تسا . یقطنم  یعقاو و  یاـنب  کـی  تسا ؛ نیا  رب  مالـسا  یاـنب  الـصا  درادـن . یعقوت  تسا ، هدـش  هداد  وا  هب  هک  یزیچ 

هکنیا یارب  تسا ، تیافک  دـح  رد  هداد ، یـسک  هب  هتـشاذگ و  تنم  لاـعتم  یادـخ  هک  یزیچ  نآ  ینعی  ٢ ؛) «) هقح هیداتل  افک  یف  هدابع  یلع  هب  نتما  اـم  لـعج  و  : » دـنکیم

. دراد دوجو  وا  زا  هک  تسا  یعقوت  نامھ  اب  بسانتم  سک ، رھ  تایعقاو  تخانش  الصا  دنک . ادا  ار  یھلا  قوقح 

نانز  / ١٣۶٩/١٠/١۶ یعامتجا  یگنھرف  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نآ زا  شیب  شنکمت و  زا  شیب  سکچـیھ  زا  ینعی  دراد ؛ یقیقح  یاھزاین  تعیبط و  ترطف و  رب  یکتم  هناـنیبعقاو و  دـید  کـی  قیـالخ ، یهمھ  درم و  نز و  هب  تبـسن  مالـسا 

نایب هک  تسا  ییهرقف  هعمج ، یاھرحـس  یاـعد  رد  تسا . یقطنم  یعقاو و  یاـنب  کـی  تسا ؛ نیا  رب  مالـسا  یاـنب  الـصا  درادـن . یعقوت  تسا ، هدـش  هداد  وا  هب  هک  یزیچ 

هکنیا یارب  تسا ، تیافک  دـح  رد  هداد ، یـسک  هب  هتـشاذگ و  تنم  لاـعتم  یادـخ  هک  یزیچ  نآ  ینعی  ١ ؛) «) هقح هیداتل  افک  یف  هدابع  یلع  هب  نتما  اـم  لـعج  و  : » دـنکیم

. دراد دوجو  وا  زا  هک  تسا  یعقوت  نامھ  اب  بسانتم  سک ، رھ  تایعقاو  تخانش  الصا  دنک . ادا  ار  یھلا  قوقح 

ینامرآ هک  تسین  نآ  یانعم  هب  اما  تسا ؛ هداد  ار  یھلا  مکح  هدرک و  رظن  اھنآ  هب  الـصا  هدـیزرو ، مامتھا  یرـشبریغ  یرـشب و  عیابط  اھـشھاوخ و  اـھزاین و  هب  مالـسا  سپ ،

. درادن اھناسنا  یارب 

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

حیبـقت یبلطزواـجت و  یفن  نوچ  تسا ؛ یبـالقنا  یمالـسا و  دـصرددص  دـناهدرک ، مـالعا  یمالـسا  یروھمج  نـالووسم  هک  یعـضوم  نیا  یمالـسا . یروھمج  عـضوم  اـما  و 

قرـش و نیب  گنج  رد  بالقنا ، لوا  زا  ام  دـننک . اـنعم  یطلغ  یاـنعم  هب  ار  یفرطیب  یهملک  هک  دـننکیم  یعـس  یـضعب  تسا . هداـتفا  قاـفتا  مدرم  هیلع  هک  تسا  یثداوح 

یزور نآ  دناهدیگنج . دناهدش و  دـحتم  ام  هیلع  مھ  برغ  قرـش و  تسین ؟ روطنیا  رگم  میاهدـیگنج . برغ  قرـش و  هیلع  الاح ، ات  بالقنا  لوا  زا  ام  میاهدوبن . فرطیب  برغ ،

رھ اب  تفلاخم  ود و  رھ  یفن  ینعی  دوب ؛ یبرغ » هن  یقرش و  هن   » ام بالقنا  راعش  تشاد ، دوجو  یبرغ  قرش و  ایند  رد  دندوب و  هدرکن  یتشآ  مھ  اب  زونھ  برغ  قرـش و  هک 

. میدرکیمن ادیپ  ینمشد  پچ  اب  مھ  تسار  عفن  هب  میدرکیمن ؛ ادیپ  ینمشد  تسار  اب  پچ ، عفن  هب  زگرھ  ام  تسین . یفرطیب  شیانعم  نیا ، ود .

حانج ود  رھ  یمالـسا ، یروھمج  دنگنجیم . مھ  اب  نیبعقاو -  یاھناسنا  یهمھ  رظن  زا  ام و  رظن  زا  سدقمان -  یھلاریغ و  طلغ و  فادھا  رطاخ  هب  هک  دـنحانجود  هاگودرا و  ود 

روطنیا دناهدرک . ادیپ  ضراعت  مھ  اب  ندوب ، یدام  لیلد  هب  اھنآ  دناهدرک . ادیپ  ضراعت  رگیدکی  اب  مھ  لیلد  نیمھ  هب  تسا و  یدام  اھهزیگنا  فرط ، ود  رھ  رد  نوچ  دنکیم ؛ در  ار 

. تسام ناریا  تلم  عضوم  نیا ، تسین . رفک  مالسا و  گنج  تسا . یدام  مھ  یکی  یھلا و  یکی  هک  تسین 

ماظن  / ١٣۶٩/١١/٢۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

بھاوم زا  ندرکن  هدافتـسا  زین  و  تسا ، هدـش  یھتنم  ملاع  نیا  رد  ندرک  یگدـنز  تخـس  یـشکردارب و  یگدـنامبقع و  فاعـضتسا و  ملظ و  هب  هک  تیرـشب  یاھیزورهایس 

یاھزاین رگید  کاروخ و  ناسنا ، جـیاوح  لثم  تسا -  طوبرم  هئـشن  نیا  تایح  هب  طقف  طقف و  هک  ییاـھزیچ  نآ  هچ  ناـسنا ، یگدـنز  یاـھیناماسبان  یهیقب  ملاـع و  رد  یھلا 

یهمھ رـشب -  یراتفر  یقالخا و  یاھیگدولآ  اھیکاپان و  اھیراکفالخ و  اھملظ و  اھیھارمگ و  لثم  دنکیم -  ادیپ  طابترا  ناسنا  یهنادواج  تایح  هب  هک  ییاھزیچ  نآ  هچ  و  رـشب - 

ار تداعـس  لمعلاروتـسد  هعوـمجم  نیا  نید و  نیا  رـشب ، رگا  اذـل  تسا . هدـیدرگ  نیعم  جـالع  نآ ، یارب  هدـش و  هظحـالم  تـیعقاو  اـب  یمالـسا ، تـثعب  ینیبناـھج  رد  اـھنیا 

. دوبن یناماسبان  تکالف و  همھنیا  رد  زورما  دشیم ، نآ  میلست  درکیم و  لمع  تخانشیم و  دیمھفیم و 

« ييارگعقاو  » 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 14هاگياپ  هحفص 1 
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تعرس و زا  رادروخرب  نردم و  رازبا  ییادتبا ، لیاسو  یاج  هب  هکنیا  تسا . هدرکن  یتوافت  شیپ  لاس  رازھ  دنچ  اب  رـشب ، زورما  یاھیزورهریت  مینک ، هاگن  نیبعقاو  مشچ  اب  رگا 

یتخبدب یهیام  مھ  یطیارش  رد  یلو  دشاب ؛ تداعس  یهیام  یطیارـش ، رد  تسا  نکمم  هتبلا  تسین . تداعـس  یهیام  قلطم  روطهب  دریگب ، رارق  رـشب  رایتخا  رد  تلوھس 

. دوشب تسناوتیمن  دشن و  رشب  یگدنز  یاھیناماسبان  یهدننک  فرطرب  ملع ، تفرشیپ  تسا . رتشیب 

ماظن  / ٠٩/١٩/١٣٧۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

قافتا رـشب  خـیرات  رد  هک  دوب  یاهثداح  نیرتگرزب  مالـسا -  مرکم  ىبن  تثعب  هظحل  رد  داتفا -  قاـفتا  یزورما  لـثم  رد  هک  هچنآ  تفگ  دـیاب  هناـنیبعقاو  یباـیزرا  کـی  رد  اـتقیقح 

. تسا تقد  لمات و  یسررب و  لباق  ارجامرپ و  مھم و  بیجع و  یلیخ  هیضق  تثعب ، هیضق  تشاذگیم . رشب  یگدنز  رد  ار  دوخ  ریثات  داتفایم و 

لمآ  / ١٣٧٧/٠٣/٢١ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یتقو اھیتخس  ماگنھ  رد  اھنیا  ضرم .» مھبولق  یف  : » دیوگیم قفانم  اھنآ  زا  یضعب  هب  هک  دنکیم  دای  یناسک  زا  نآرق  مالـسا -  عولط  نامز  رد  مالـسا -  ردص  رد  نم ! نازیزع 

فوخلا اج  اذاف  ! » تسین یرثا  چیھ  اھنیا  زا  دریگیم ، رارق  اھیتخـس  دیادش و  رد  تلم  کی  هک  یتقو  دنبلطتیفاع ، نیزگهرانک و  وسرت ، دناهراکیب ، دنوشیم ، هجاوم  نمـشد  اب 

رطخ هک  یتقو  اما  دـناهدرک . ساسحا  ار  رطخ  نوچ  ارچ ؟ دنـسرتیم ! گرم  زا  دـننکیم ؛ هاگن  وت  هب  تسا ، هتفرگ  رارق  وا  لباقم  رد  گرم  هک  یـسک  لثم  کیلا ،» نورظنی  مھتیار 

هحشا دادح  هنـسلاب  مکوقلـس  فوخلا  بھذ  اذاف  : » تسا هنابلطتصرف  نادیم  هک  یتقو  تسین ، ناسنا  یقیقح  رھوگ  نداد  ناشن  نادیم  رگید  هک  یتقو  دوشیم ، فرطرب 

الـصا تسا ، تدھاجم  نداد  ناشن  تسا ، یراکادـف  داھج و  نداد  ناشن  تسا ، یگنادرم  رھوگ  نداد  ناشن  نادـیم  نادـیم ، یتقو  هک  دنتـسھ  یناسک  اھنیا  ریخلا !» یلع 

یور ناشنابز  تسا ، زارد  نانموم  یور  رب  ناشنابز  هک  دـینیبیم  دـنکیمن ، دـیدھت  ار  نآ  رھاـظلایلع -  یرطخ -  هک  تسا  ینادـیم  نادـیم ، هک  یتقو  اـما  تسین ! ناشیادـیپ 

هک تسا  یناسک  هب  قلعتم  نآرق  رد  نیسحت  دنک . ناشھاگن  نیسحت  مشچ  اب  نآرق  هک  دنتسین  یطاقن  نآ  اھنیا  تسا . زارد  ادھـش  یاھهداوناخ  یور  یجیـسب و  ناناوج 

تقو هک  مھ  یتقو  نآ  دنتسیایم . مدقم  فوفص  رد  تسا ، هدرک  روشک  تلم و  هجوتم  یدیدھت  نمشد ، هک  تسا  یزور  یتقو  دنتـسیایم ؛ تدش  اب  تسا ، تدش  زور  یتقو 

اب تساـھراک -  نیا  بساـنم  هک  ییاھنادـیم  اھنادـیم -  رد  زاـب  تساھدادعتـسا ، دـشر  تیبرت و  تقو  ندـناوخ و  سرد  تـقو  یملع ، راـک  یعاـمتجا ، راـک  تـقو  یگدـنزاس ،

یاھناسنا دـندایز و  هنوگنیا  یاھناسنا  ام  تلم  نایم  رد  هک  مینکیم  رکـش  ار  ادـخ  دـسرب . هعماج  هب  اـھنآ  زا  یدوس  هک  دنتـسھ  نیا  لاـبند  ملح  اـب  تباـجن و  اـب  ینیبعقاو ،

. دنمک ینانچنآ 

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

راون کی  هک  دنیوگیم  ام  هب  دنیآیم  یھاگ  دشاب . تسرد  دصرددص  اھیزیمم  نیا  هک  مرادن  نانیمطا  مھ  یلیخ  نم  اما  دننکیم ؛ یزیمم  هک  دنتسھ  ییاھھاگتـسد  نالا  هتبلا 

ینیبعقاو و یور  زا  ردـقچ  اھیزیمم  نیا  اعقاو  منادـیمن  نالا  نم  دـتفیب . قافتا  نیا  سکع  تسا  نکمم  مھ  یھاـگ  دـننکیم ؛ شخپ  زاـجم  تروصهب  ار  یلذـتبم  اـی  دـب  رایـسب 

رظن تحیـصن و  ناونعهب  دـیتسھ  مدوخ  نادـنزرف  لثم  هک  یـسک  ناونع  هب  بوخ و  ناوج  کی  ناونعهب  امـش  هب  مناوتیم  نم  هک  یزیچ  نآ  اـما  دریگیم ؛ ماـجنا  یدـنمهطباض 

. مدرک ضرع  هک  تسانیا  میوگب ، مدوخ 

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

ار یزیچ  دیروآ و  دوجوهب  ناتدوخ  یارب  ینھذ  یدنبعمج  کی  هعماج  یاھتیعقاو  زا  دـیناوتب  هک  یتردـق  دـینک ؛ داجیا  ناتدوخ  رد  لیلحت  تردـق  دـینک . داجیا  تریـصب  ناتدوخ  رد 

، میدروخ هک  یتابرض  مھ  مالسا  ردص  رد  دوب . لیلحت  تردق  فعض  زا  میدروخ ، ناناملسم  ام  خیرات  لوط  رد  هک  یاهبرض  رھ  تسا . مھم  یلیخ  لیلحت  تردق  نیا  دیسانشب .

دنک هدافتسا  ام  یھاگآان  یتریصبیب و  زا  نمشد  هک  دیراذگن  تسا . روطنیمھ  مھ  رگید  نوگانوگ  یاھهرود  رد  دراد . یدایز  یریـسفت  یاھثحب  اھنیا  الاح  هک  هدوب  روطنیمھ 

. دھد هولج  ناممشچ  رد  هنوگژاو  ار  یتیعقاو  و 

تلود  / ١٣٧٨/٠١/١٩ یداھنشیپ  دراوم  هب  یگدیسر  یارب  ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  سیئر  هب  مایپ 

نآ ققحت  هجرد  هدش و  مھارف  نایرجم  یارب  اھنآ  یدج  یارجا  یهنیمز  هک  دشاب  رادروخرب  ینیبعقاو  تحارص و  تیفافش ، نانچنآ  زا  دیاب  یلک  یاھتسایس  هک  تسا  نشور 

. ددرگ یبایزرا  یریگهزادنا و  لباق 

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

تحت متفگ ، هک  روطنامھ  هتبلا  دننادرگرب . هرابود  ار  یبرغ -  یریذپلیمحت  نامھ  هب  تشگرب  طخ  برغ -  هب  عاجترا  طخ  دـنددصرد  یبرغ  یاھیچتاغیلبت  اھنیـسیروئت و  زورما 

نارود یوجـشناد  دناوتیمن  رگید  هرود  نیا  یوجـشناد  دـنیوگیم  نامتفگ . رییغت  یروئت  ندـش و  یناھج  یروئت  ون ؛ فرح  کی  ناونع  هب  هنارکفنـشور ؛ هبـش  یروئت  کی  ناونع 

هدمآرـس یرادهیامرـس  اب  یهزرابم  یھاوختلادع و  نارود  تسا ؛ هتـشذگ  نتفگ ، رابکتـسا  رب  گرم  رابکتـسا و  رامعتـسا و  اب  تیدض  نارود  دنیوگیم  دشاب . یرامعتـسادض 

، ینیبعقاو نامتفگ  ندش ، یناھج  یناھج ، نامتفگ  زا  تسا  ترابع  ییوجـشناد  دـیدج  نامتفگ  تسا ؛ هدـش  مامت  یـسایس  یالوت  یربت و  یھاوخنامرآ و  نارود  تسا ؛

. تسا ندـش  ییاکیرما  شنطاب  اما  تسا ؛ ندـش  یناـھج  شمـسا  ندـش ، یناـھج  نیا  ندـش ! اـکیرما  رکـشل  یھایـس  ینعی  یناـھج ؛ نیون  مظن  هب  نتـسویپ  ناـمتفگ 

یاـھتلم رد  هک  یمیظع  یرادـیب  مغریلع  هدـیبوک ، یزوریپ  یاـھهلق  رب  هک  ییاـھمچرپ  مـغریلع  هدرک ، هـک  ییاھتدـھاجم  مـغریلع  ناریا  تـلم  هـک  تـسا  نـیا  شیاـنعم 

نیا زج  هدنکتسوپ  تخل و  تروص  هب  فدھ  دوش . اھییاکیرما  عفانم  نیمات  رازبا  هلمع و  رکـشل و  یھایـس  بالقنا ، زا  لبق  نارود  لثم  هرابود  دـیاب  هدروآ ، دوجو  هب  ناملـسم 

. دننک ناھنپ  ار  فدھ  نیا  تفرشیپ -  لوحت و  ندش و  یناھج  ابیز -  یاھمان  ریز  رد  دنھاوخیم  اما  تسین ؛ یرگید  زیچ 

جح  / ١٣٨٠/١١/٣٠ میظع  یهرگنک  هب  مایپ 

رکفت تسا ، یراج  شراکادف  عاجش و  نایدانم  مالسا و  یوس  هب  اسآلیس  یرابکتسا ، یتسینویھـص و  یغیلبت  زکارم  یهلیـسو  هب  هک  یئاھفیرحت  اھتمھت و  مغر  هب  زورما 

یراگتسر یدازآ و  لدع و  نید  مالسا  هک  دنباییم  رد  همھ  جیردتب  تسا . هتخاس  راکشآ  جیردتب  ناھج  مدرم  یارب  ار  دوخ  یهرھچ  هلآ  هیلع و  یلص هللا  یدمحم  بان  مالسا 

اب اـما  تـسا ، تینـالقع  نـید  درامــشیم . گرم  ار  تزع  یگدازآ و  فرــش و  زا  یھت  یگدـنز  اـما  تـسا ، یگدـنز  نـید  مالــسا ، تـسا . شناد  هشیدـنا و  درخ و  نـید  تـسا ،

یناھج حلـص  یردارب و  داحتا و  نید  دـنکیم . هزرابم  دـندناوخیم ، نونجم  ار  ادـخ  ناربمایپ  هک  تسا  یناسک  نامھ  یهیامتـسد  دـنایامنیم و  تینالقع  ار  دوخ  هک  یتیناسفن 

یاھمتـس هیجوت  اما  تسا ، یرگباسح  ینیب و  عقاو  نید  درمـشیم . تنایخ  ار  تلادـع  نادیھـش  یهزانج  رـس  رب  دالج  تسد  ندرـشف  مولظم و  اـب  ملاـظ  داـحتا  اـما  تسا ،

در ار  طاقتلا  یراذـگتعدب و  اما  تسا ، یـشیدناون  داھتجا و  نید  دریذـپیمن . ار  یرگ  یرـشق  دومج و  اما  تسا ، هنادواج  ماکحا  نید  دـنادیم . هانگ  ار  ینیب  عقاو  مانب  یناھج 

اھتلم و راتـشک  یگدرب و  یهلیـسو  هک  ار  یملع  اـما  تسا ، یناداـبآ  ملع و  ندـمت و  نید  دـنادیمن . زاـجم  ار  تلذ  یریذـپملظ و  اـما  تسا ، ضاـمغا  تشذـگ و  نید  دـنکیم .

تردق و تزع و  نید  دمانیمن . داھج  ار  هنابلط  تردق  قطنم و  یب  گنج  اما  تسا ، داھج  نید  درمـشیم . یرگیـشحو  لھج و  دشاب ، اھناسنا  ریقحت  زیواتـسد  هک  ار  یندمت 

. دزاسیمن دنمتفارشان  لئاسو  هیجوت  یهیامتسد  ار  نیا  اما  تسا ، تیمکاح 

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

رد تسانب  هک  دنیوگب  رگا  اما  دننکیم ؛ لوبق  دیـسرب ، جوا  هطقن  نالف  هب  یداصتقا  ظاحل  زا  امـش  تسانب  هک  دنیوگب  یمالـسا  یاھروشک  بلغا  هب  رگا  دـینک ؛ هاگن  نالا  امش 

« ييارگعقاو  » 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 14هاگياپ  هحفص 2 
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؛ تفرگ اھنآ  ینیبعقاو  هناشن  ار  نیا  دیابن  تساهدش . هداد  اھنآ  هب  هک  تسا  یمھف  گنھرف و  کی  نیا  دـننکیمن ! لوبق  مادـک  چـیھ  دـیروآرد ، وناز  هب  ار  اکیرما  اکیرما ، اب  تباقر 

. دنکب ار  راک  نیا  دناوتیم  یریگرای  اب  لقادح  دشاب ، شروما  سار  رد  یاهضرع  اب  مدآ  رگا  یزلام  تلم  لثم  یتلم  تسین . نیا  هیضق  عقاو  نوچ 

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

نوچ تسا ؛ یگرزب  یاـطخ  نیا  تسا . ییارگناـمرآ  لـباقم  هطقن  ینیبعقاو  اـھنیا  رظن  رد  دـننکیم . حرطم  ار  ینیبعقاو  ییارگناـمرآ ، لـباقم  رد  هک  دـننکیم  هابتـشا  اھیـضعب 

ایند دروآ . دوجوهب  دـھد و  لکـش  دوخ  نامرآ  قبط  ار  اھتیعقاو  دـناوتیم  دـنلب  یاھفدـھ  یاراد  نامرآ و  اب  هعومجم  کـی  دزاـسیم . هعماـج  رد  ار  اـھتیعقاو  شدوخ  ییارگناـمرآ ،

کی یتقو  تسا . بولطم  نیریـش و  یاھتیعقاو  هدـنروآ  دوجوهب  ییارگنامرآ  تسا . تلفغ  لامک  نیا  ینیبعقاو ؟! هناھب  هب  میراذـگب ، رانک  ار  اھنامرآ  تسا . هتفر  شیپ  روطنیا 

هب اھتیعقاو  دتفایم ؟ یقافتا  هچ  دندرک ، راک  شیارب  دنیایب و  هاتوک  دندشن  رـضاح  دنداتـسیا و  اھنامرآ  یاپ  شناراکردـناتسد  نالووسم و  اب  تلم  کی  هعومجم و  کی  ناسنا ،

؟ دننکیم شومارف  ار  نیا  یضعب  ارچ  تسا ؛ یگدنز  نوناق  تیعقاو و  نیرتگرزب  شدوخ  نیا  دنکیم . رییغت  اھنامرآ  تمس 

اھهاگشناد  / ١٣٨٣/٠٩/٢۶ دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اھکرحت اھ و  هزیگنا  تاساسحا ، هعومجم ی  هدش ی  یدنب  عمج  اھتکرح ، دشاب . هتـشاد  دناوت  یم  طیـسب  تکرح  کی  تلم ، کی  یناسنا  هعومجم ی  هک  درک  روصت  دـیابن 

نم هن ، میناـم ؛ یم  ربـخ  یب  هعماـج  تاـیعقاو  زا  اـم  هک  دوشن  روصت  روـط  نیا  مینک . یم  تفرـشیپ  میراد  یداـیز  رایـسب  یاھـشخب  رد  هللادـمحب  اـم  تسا . هعماـج  لـک  رد 

مدرم اب  اھ ، هبخنریغ  اب  هدـنب  دـیتسھ . روشک  ناگبخن  هعومجم ی  زا  یـشخب  دـیراد ، فیرـشت  اـج  نیا  هک  ییاـھمناخ  ناـیاقآ و  امـش  مطبترم . مدرم  هندـب ی  اـب  هللادـمحب 

؛ منیـشن یم  ناشفقـس  ریز  شرف و  یور  مور و  یم  مدرم  یاھ  هناخ  هب  مھ  یھاگ  مراد ؛ طاـبترا  نوگاـنوگ  یاـھ  هداوناـخ  اـب  تاـعامج و  همئا ی  اـب  نویناـحور ، اـب  یداـع ،

اھدومن و دوجو  نودـب  شزیر و  نودـب  هرـسکی  دـیاب  مینک  رکف  ام  هک  تسین  یقطنم  مھ  عقوت  روصت و  نیا  منیبن . منادـن و  هک  تسین  روط  نیا  منیب ؛ یم  ار  اھتیعقاو  نیارباـنب 

دیاب ار  هدـش  یدـنب  عمج  یناـسنا  هعومجم ی  تسھ ؛ ییاـھجورع  اھطوقـس و  تسھ ؛ ییاھـشیور  اھـشزیر و  هرخـالاب  هن ، میورب ؛ ولج  میدنـسپ ، یمن  هک  ییاـھ  هنومن 

روما شرانک  رد  اما  دراد ، دوجو  اھ  هرگ  نیا  تالکشم و  نیا  زا  یلیخ  منک . یم  لوبق  مناد و  یم  لمتحم  ار  اھنآ  نم  دندرک ، نایب  ناتسود  هک  مھ  یتالکـشم  درک . هبـساحم 

مرظن هب  هچنآ  عومجم ، رد  مینک . فرطرب  ار  تالکـشم  هک  تسا  نیا  مینکب ، دیاب  هک  یـشالت  دراد . دوجو  دوش -  یم  رورـس  دـیما و  هیام ی  هک  ییاھزیچ  تابجوم -  تبثم و 

شخب رد  مھ  شزوـمآ و  شخب  رد  مھ  تسا -  یھاگـشناد  شزوـمآ  هصرع ی  رد  نآ  هدـمع ی  شخب  کـی  هک  ناـگبخن -  تـیبرت  هـنیمز ی  رد  اـم  هـک  تـسا  نـیا  دـسر ، یم 

 - تدـم هاتوک  یارب  حیحـص و -  هبـساحم ی  کی  اب  نیب و  عقاو  هاگن  کی  اـب  دـیاب  هنیمز  نیا  رد  روشک  نـالووسم  میراد . نـالووسم  یوس  زا  یرتشیب  زکرمت  هب  زاـین  شھوژپ ،

دیاب تدم  هاتوک  رد  هاگـشناد ، لئاسم  رد  اھتنم  تساھ ، نیمھ  ورگ  رد  مھ  روشک  یدام  دشر  تفرـشیپ و  تورث و  انیقی  تدمدنلب  رد  هچرگا  دننک . هاگن  هلاسم  هب  یدامریغ 

. دادن رارق  یدام  یداصتقا و  یلام و  لئاسم  یانبم  رب  ار  تابساحم 

یمالسا  / ٠١/١٧/١٣٨۴ هعسوت  کناب  سیئر  رادید  رد  تانایب 

ایند تیعمج  مراـھچ  کـی  اـبیرقت  زورما  اـم  تسا . تیعقاو  اـھنیا  مینکیمن ؛ هدافتـسا  تسرد  اـھتمعن  نیا  زا  اـم  هداد ؛ یمالـسا  تما  هـب  یداـیز  یاـھتمعن  لاـعتم  دـنوادخ 

. تساھناملسم ام  رایتخا  رد  ایند  دادعتسا  اب  میظع  ىناسنا  یورین  ایند و  تفن  ایند ، زاگ  تساھناملسم . ام  ناتسد  رد  ایند  یژرنا  یهدننکنییعت  هدمع و  شخب  میتسھ .

سمل ار  اھتیعقاو  نیا  دـیاب  ام  دوخ  همھ ، زا  شیپ  و  دـنک ؛ سمل  دـیاب  ایند  ار  اـھتیعقاو  نیا  تساـم . راـیتخا  رد  اـیند  کـیژتارتسا  قطاـنم  نیرتساـسح  زا  یمیظع  شخب 

. مینک

برغ یایند  هک  تسا  نیا  اھتیعقاو  زا  ناشروظنم  دینک . هجوت  ایند  یاھتیعقاو  هب  دنیوگیم  اھناملسم  ام  هب  دوخ  ىتاغیلبت  یاھوگدنلب  رد  امئاد  ملاع  یرابکتسا  یاھتردق 

ام هب  مئاد  دـیوش . میلـست  یناھج  یاھتردـق  تساوخ  لباقم  رد  دـینیبب و  ار  اھتیعقاو  نیا  دـنیوگیم  تساناوت . هتفرـشیپ و  یماظن  یداصتقا و  یژولونکت ، یملع ، ظاـحل  زا 

. دییایب هاتوک  دیوش و  میلست  برغ  یروانف  یداصتقا و  یملع و  مکارتم  یورین  لباقم  رد  هک  تسا  نیا  ینیبعقاو  زا  ناشدارم  دیرادن . ینیبعقاو  ارچ  دنیوگیم 

زورما تساھناملـسم . هب  قلعتم  ایند  تفن  زا  ییهدـمع  شخب  هکنیا  تسام ؛ هب  قلعتم  ایند  زاـگ  زا  یمین  هکنیا  دراد : دوجو  مھ  یرگید  یاـھتیعقاو  تیعقاو ، نآ  راـنک  رد 

کی زورما  ام  تسا . تیعقاو  کی  مھ  نیا  تسا ؛ یمالسا  تما  لام  نیا  تسا ؛ تفن  هب  یهتسباو  ایند  یروانف  امرگ و  ییانشور ، دنکب ؟ دناوتیم  راک  هچ  زاگ  تفن و  نودب  ایند 

ساسحا اب  مھ  ام  هنافـساتم  دـننکیم . فذـح  دوخ  تالداعم  رد  ار  اـھتیعقاو  نیا  اـھنآ  دـینیبب . دـیاب  مھ  ار  نیا  تسا ؛ تیعقاو  کـی  مھ  نیا  میتسھ ؛ اـیند  تیعمج  مراـھچ 

؟ مینیبب دیابن  ارچ  مینیبیمن . ار  اھتیعقاو  نیا  تراقح ، ینیبمکدوخ و 

ییاضق  / ٠٧/٠۴/١٣٨۴ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

زا هتبلا  اھبیرخت  زا  یـضعب  تفرگ . تروص  هک  ییاھبیرخت  نیا  منیبدب ؛ دنداد ، ماجنا  ار  اھراک  نیا  هک  یلماوع  هب  هدنب  هک  تفرگ  ماجنا  ییاھراک  یخرب  تاباختنا ، نیا  لالخ  رد 

یاھراک زا  ماظن ، تاتبثم  زا  یلیخ  دوبن ؛ هنانیبعقاو  هک  دـندز  ماظن  هب  تبـسن  ییاھفرح  یتابـساحم ، اب  اـھنآ  نارادـفرط  اـی  اـھدزمان  ناـیاقآ و  زا  یـضعب  دوب ؛ یھجوتیب  یور 

، دوب تلفغ  یور  زا  اھنیا  دش ؛ هتفرگ  هدیدن  هدمآ ، دوجو  هب  اھلاس  نیا  رد  اھتلود  یهلیـسو  هب  هک  یمیظع  یاھتفرـشیپ  و  دش . ییامنهایـس  دش و  هتفرگ  هدـیدان  ماظن  گرزب 

. دوبن تلفغ  یور  زا  اھبیرخت  نیا  زا  یضعب  نکیل 

ییاوھ  / ١١/١٨/١٣٨۴ یورین  لنسرپ  رادید  رد  تانایب 

فارتعا نیا  هب  یدایز  دودح  ات  مھ  ایند  میاهتفر و  شیپ  مینکیم و  تکرح  نامدوخ  یناسنا  یعیبط و  یاھدادعتسا  زا  هدافتسا  هار  رد  لالقتسا ، هار  رد  تزع ، هار  رد  زورما  ام 

، لالقتسا هب  ندیسر  دسرب . تزع  هب  تسناوت  دھاوخن  ییاسآنت  یلبنت و  اب  یتلم  چیھ  میھدب . همادا  ار  هار  نیا  دیاب  ام  اما  درادن ؛ ییهراچ  تسا ؛ هدرک  لوبق  ار  نآ  هدرک و 

هناراودـیما و راک ، تبقاـع  هب  دـیاب  درک ؛ شـالت  دـیاب  دـش و  لـمحتم  ار  هنیزھ  نیا  دـیاب  هک  دراد ، هنیزھ  تلم  کـی  یارب  یناـسنا ، تمارک  هب  ندیـسر  یلم ، تزع  هب  ندیـسر 

روشک یاھشخب  زا  یـشخب  رھ  دـنک . سویام  ار  امـش  دـھاوخیم  هک  تسا  نمـشد  نیا  دیـشخب . دـھاوخ  ناسنا  هب  دـیما  هناـنیبعقاو ، هاـگن  کـی  هک  درک ، هاـگن  هناـنیبعقاو 

ماجنا مامتھا  یریگیپ و  اب  تقد و  اب  ار  فیاـظو  نیا  دـیاب  دـنراد ؛ ار  ناـشدوخ  یهژیو  فیاـظو  ییاوھ ، یورین  یمالـسا ، یروھمج  شترا  حلـسم ، یاـھورین  دـنراد ؛ ییهفیظو 

. دنھد

ییاوھ  / ١١/١٨/١٣٨۴ یورین  لنسرپ  رادید  رد  تانایب 

ییاوھ یورین  سدـقم ، عافد  نارود  رد  تفرگ . رارق  تفریم ، راظتنا  حلـسم  یاھورین  زا  هک  یزیمآراختفا  یاھراک  یهمھ  مدـقم  فوفـص  رد  اھلاس  نیا  لوط  رد  ییاوھ  یورین 

ردقنیمھ اما  هن ، ای  دیتسھ  علطم  ارجامرپ  نارود  نیا  رد  ورین  یاھتیلاعف  یهچخیرات  زا  زیزع  ناناوج  امـش  ایآ  منادیمن  نم  درک . یناشخرد  یاھراک  دنفادپ  دنفآ و  شخب  رد 

نآ یهدـھع  زا  ییاوھ  یورین  ناروالد  دـمآ و  شیپ  ییاوھ  یورین  رد  دـیایب ، شیپ  یماظن  کـی  یارب  تسا  نکمم  سدـقم  عاـفد  کـی  رد  هک  ییاھتدـھاجم  نیرترب  هک  دـینادب 

رھ لدمشچ و  رھ  هک  تسا  تمظعاب  ردـقنآ  زیگناتفگـش و  ردـقنآ  تایعقاو  تسین ؛ هغلاـبم  هب  جاـیتحا  هغلاـبم -  زا  رود  هب  هنارادـتناما و  قیقد ، لـئاسم  نیا  دـیاب  دـندمآرب .

. دوش هتشاذگ  ناوج  لسن  رایتخا  رد  دنکیم -  هجوتم  دوخ  هب  ار  یتریصب 

راسمرگ  / ٠٨/٢١/١٣٨۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

، مینکیم هدھاشم  هنحص  رد  زورما  هک  ییاھناوج  تسا . دوخ  ناگتشذگ  تامحز  نادردق  دادعتسااب و  بالقنا -  موس  لسن  فورعم ، فراعتم و  لوق  هب  و  بالقنا -  ناوج  لسن 

« ييارگعقاو  » 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 14هاگياپ  هحفص 3 
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نیا زا  یتلم  کی  یتقو  دنراد . یمومع  شیارگ  یبالقنا  یاھهزیگنا  اھنامرآ و  ینابم و  هب  ملع -  داوس و  سرد و  فلتخم  حوطـس  رد  نارتخد ؛ نارـسپ ، اھهصرع -  یهمھ  رد 

هب ار  ناکما  نیا  هشیمھ  هدنیآ ، هب  راودیما  لسن  سفنهزات و  لسن  ون ، لسن  دـشاب . راودـیما  دـیاب  تسا ، رادروخرب  دوخ  یهعومجم  رد  ینـس  تبـسن  نیا  زا  ناوج و  دادـعت 

؛ دنناوج ام  یهعماج  مدرم  رثکا  میراد . یعضو  نینچ  کی  زورما  ام  دزاسب . تسا ، تلم  نآ  یهتـسیاش  هک  نانچنآ  ار  هدنیآ  دوخ  تاراکتبا  اب  هک  دھدیم  تلم  کی  روشک و  کی 

ار ام  ناوج  لسن  هک  ار  ینیبدـب  دارفا  فرح  منکیمن  لوبق  هدـنب  دـناهدشن . راتفرگ  دـنراتفرگ ، نآ  رد  ایند  یاھناوج  هک  ییاھداسف  اھیراتفرگ و  ماد  رد  ابلاغ  هک  یناناوج  مھ  نآ 

حطـس رد  زورما  ناناوج  اب  بالقنا و  یزوریپ  زا  لبق  نارود  ناوج  اب  ناریا  زورما  یهعماج  ناوج  منادیم . هنانیبدب  منادـیمن ، هنانیبعقاو  ار  اھنیا  دـننکیم و  مھتم  تاماھتا  عاونا  هب 

یتـالابمیب و تسھ ؛ ینید  یاـھرواب  اـم  ناوـج  یگدـنز  لد و  رد  دراد . تواـفت  نامـسآ  اـت  نیمز  زا  میراد -  ربـخ  اـم  هک  اـیند -  یاـھروشک  زا  یرایـسب  هقطنم و  یاـھروشک 

. تسا مک  رایسب  ام  ناناوج  رد  اھشزرا  هب  ییانتعایب 

راسمرگ  / ٠٨/٢١/١٣٨۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ار یلدـمھ  یھارمھ و  نیا  ینیبعقاو و  نیا  ربص ، نیا  تباجن ، نیا  اھتلم  زا  یلیخ  متـسھ ؛ انـشآ  مھ  اھتلم  اھروشک و  نوگانوگ  لئاسم  اـب  ماهدـناوخ ، داـیز  ار  خـیرات  هدـنب 

راک اھنآ  یارب  دـنھاوخیم  روشک  نالوئـسم  هک  دـننکب  ساسحا  ردـقنیمھ  ام  تلم  دراد . ام  تلم  هک  دـنرادن  ار  یرایـشھ  یھاگآ و  نیا  اھتلم  زا  یرایـسب  هکنیا  امک  دـنرادن ؛

. دنھاوخیمن یزیچ  ناشدوخ  یارب  دناهتسشنن و  راکیب  دننادیم ، رد  دننک و 

ماظن  / ٠١/١٧/١٣٨۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رواب تسناوتیم  یسک  هچ  دریگب !؟ تردق  اھینیطسلف  نایم  رد  تسا ، یتسینویھص  میژر  اب  یهلباقم  وا  راعش  هک  یزرابم  نامزاس  کی  هک  دنک  رواب  تسناوتیم  یـسک  هچ 

!؟ دش هدید  نانبل  یهزور  هسویس  گنج  رد  هک  دروخب ، تسکش  یزیمآتحاضف  روط  هب  هتشذگ ، ناج  زا  نموم  زرابم  هورگ  کی  یهلیسو  هب  نانبل  هب  یماظن  مجاھت  هک  دنک 

دھدب رارق  یلخدم  ار  قارع  دنک و  لیمحت  قارع  تلم  رب  ار  دوخ  دصاقم  دناوتن  ورین ، همھ  نآ  لیسگ  اب  درک و  قارع  رد  هک  یشالت  یهمھ  اب  اکیرما  هک  درکیم  رواب  یـسک  هچ 

، دروخ تسکـش  هک  یفرط  دراوم ، نیا  یهمھ  رد  داتفا . قافتا  اھنیا  یلو  هقطنم !؟ نیا  یاھتلود  اھتلم و  اب  ندرک  یزاـب  هناـیمرواخ و  ىبرع  یهقطنم  لـک  رب  یهرطیـس  یارب 

. تسا یتقیقح  کی  مھ  نیا  دوب . رادروخرب  یسایس  یداصتقا و  تردق  لوپ و  یرھاظ و  رادتقا  یماظن و  رادتقا  زا  رھاظ ، بسح  هب  هک  دوب  یفرط  نامھ 

اب اقآ ! دـنیوگیم  یھاگ  تشاد . رظن  رد  دـیاب  ار  قیاقح  نیا  تسا . هدوب  یمالـسا  تیوھ  فرط  بلاـغ ، فرط  رابکتـسا ، تیوھ  یمالـسا و  تیوھ  یهلباـقم  هھجاوم و  نیا  رد 

رد هک  تسا  یراکنا  لباق  ریغ  قیاـقح  نیا  داد . رارق  هجوت  دروم  اھیریگمیمـصت  رد  دـید و  اـھلیلحت  رد  دـیاب  هک  یعیاـقو  تساـھنیا . عقاو ، دیـشاب . نیبعقاو  دـینک ؛ راـک  تاـیعقاو 

. مینیبیم میراد  تسام و  مشچ  لباقم 

١٣٨٧/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزون  مسارم  رد  تانایب 

یضعب مدق . تابث  هب  نامیا ، هب  مزع ، هب  دراد  جایتحا  هک  تسا  یھار  بالقنا ، هار  دننادب  دمآ ، دنھاوخ  هدنیآ  رد  هک  یئاھناوج  ام و  رـصاعم  لسن  یاھناوج  ام ، زورما  یاھناوج 

بالقنا هار  زا  هک  یناسک  نآ  هسفن .» یلع  ثکنی  اـمناف  ثکن  نمف  « ؛ دـننکیم لـمع  ناـشدوخ  ررـض  هب  اـھنیا  هتبلا  دـندرگیمرب ؛ هار  نیب  رد  یـضعب  دـنراد ، ار  مدـق  تاـبث  نیا 

؛ دوشیم مامت  ناشتقاط  بورغ  هب  تعاس  ود  بورغ ، هب  تعاس  کی  اما  دننکیم ، ظفح  ار  هزور  زور ، رخاوا  ات  دناهتفرگ و  هزور  ناتـسبات  رد  هک  دنتـسھ  یناسک  لثم  دندرگرب ،

رگا بالقنا  هار  رد  تسا . هزور  لاطبا  دـشاب ، زور  تاعاس  زا  یناـمز  رھ  رد  هزور  ندرک  لـطاب  تسا . هتفرگن  هزور  زور ، لوا  زا  هک  تسا  یـسک  ناـمھ  لـثم  نیا  دـننکیم . راـطفا 

هب هک  یناسک  دـندوب  هشیمھ  تسا . بالقنا  هب  یئافویب  نیا  دوشیم . عطق  بـالقنا  اـب  شاهطبار  ناـسنا  تشادـن ، دوجو  تکرح  یگتـسویپ  رگا  تشادـن ، دوجو  مدـق  تاـبث 

مـشچ اب  ام ، نوگانوگ  یاھلـسن  ام ، مدرم  ام ، ناوج  هک  تسا  نیا  ماما  تیـصو  دـندرک . تشپ  بالقنا  هب  دـندرک ، مک  ار  دوخ  یگتـسبلد  بالقنا  هب  دـندرک ، یئافویب  بـالقنا 

. تسا بالقنا  اب  دوخ  یگتسویپ  دوخ و  لمع  دوخ و  یهطبار  ظفح  هب  ندوب  یبالقنا  دنتسین . لصا  صاخشا ، تسا ؛ بالقنا  لصا ، دننک . هاگن  هنانیبعقاو 

نایوجشناد  / ١٣٨٧/٠٧/٠٧ رادید  رد  تانایب 

هدروآ رھاوظ  زا  یمـسا  مود ، یهنومن  نیا  رد  تشاد . هجوت  دـیاب  دوشب ؛ ادـیپ  مھ  ام  نامز  رد  تسا  نکمم  یھاگ  هک  تسا  یئاھهنومن  اھهھاریب ، نیا  زا  رگید  یهنومن  کی 

رد هقباـسم  نیا  رد  تفرـشیپ  کرحت و  زا  ىدـیمون  تلاـح  کـی  نکیل  دوشیمن ؛ یفن  دـشیم ، هدـید  لوا  لکـش  نآ  رد  هک  هچنآ  لـثم  مھ  یمالـسا  یناریا و  تیوھ  دوـشیمن ،

، تسا ینتفاینتسد  الاو و  یهطقن  کـی  هب  هاـگن  کـی  دـننکیم ، برغ  هب  هک  یھاـگن  ینعی  دوشیم . هدـھاشم  هعماـج  نایوگنخـس  روما و  نارادهتـشررس  ناراذگتـسایس و 

نیا دناهدرک ؛ تفرـشیپ  همھ  نیا  نوگانوگ  یاھهنیمز  رد  دنیولج ، ردـقنیا  یملع  ظاحل  زا  اھنیا  زورما  تسیچ ؛ هیـضق  عقاو  اقآ  دـنیوگیم  ینیبعقاو ! دـنراذگیم  مھ  ار  شمـسا 

؛ دـناهداد هئارا  یراکتبا  ون ، یهیرظن  همھ  نیا  رکف ، همھ  نیا  رظن ، همھ  نیا  یـسایس ؛ لئاسم  یعامتجا ، لئاسم  یاھهنیمز  رد  یناـسنا ، مولع  رد  فلتخم  تاـیرظن  همھ 

اب هچ  هک  مدوب  هجاوم  لیبق  نیا  زا  یدارفا  اب  مدوخ  هدنب  لاس ، یس  نیا  لوط  رد  اھراب  دراد . دوجو  اھنآ  رد  یاهیحور  نینچ  کی  ینعی  میـسرب ؟ اھنیا  درگ  هب  میناوتیم  یک  ام 

اھنیا درگ  هب  میناوتیمن  هک  ام  مینک ! تکرح  دیاب  اھنیا  لابند  اما  مینک ، تفرشیپ  دیاب  هتبلا  ام  اقآ   » هک دندرکیم  نایب  ار  انعم  نیمھ  لاح ، نابز  اب  ای  حیرـص  همین  ای  حیرـص  نابز 

. تسا هھاریب  کی  مھ  نیا  ار .»؟ ناتدوخ  دیھدیم  تمحز  دوخیب  ارچ  مینزب ؛ ولج  اھنیا  زا  هکنیا  هب  دسرب  هچ  میسرب ،

نایوجشناد  / ١٣٨٧/٠٨/٠٨ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

نیا دیراد . شود  رب  یگرزب  تیلوئـسم  هدنیآ  نتخاس  یارب  تسھ ، مھ  روطنیمھ  دـینادیم و  مالـسا  زابرـس  ار  دوخ  دـیتسھ و  یمالـسا  ناریا  یدنلبرـس  قشاع  هک  امش 

لام طقف  تیلوئسم  تسا ؛ نالوئسم  وزج  تساھدادعتسا ، یئافوکش  ناوفنع  رد  هک  مھ  ناوج  دنلوئسم . همھ  تسا . نیبعقاو  یقیقح و  قداص و  بتکم  کی  تیـصوصخ 

زا شیب  ناوج  یورین  ناوج ، یئافوکـش  ناوج ، یئاناوت  نوچ  ارچ ؟ دراد ؛ یرتنیگنـس  تیلوئـسم  ناوج  هک  تفگ  یھاـگن  کـی  اـب  ناوتیم  هکلب  تسین ، نـالاسنایم  ناریپ و 

. تسا نارگید 

نیطسلف  / ١٣٨٧/١٢/١۴ تلم  زا  تیامح  سنارفنک  نیمراھچ  رد  تانایب 

لایخ هب  هک  یناسک  هچ  و  دـندرک ، زارد  نابـصاغ  ربارب  رد  میلـست  شزاس و  تسد  هداد  رـس  ینیبعقاو »  » راعـش تسینویھـص ، میژر  یریذپانتسکـش  مھوت  اب  هک  نانآ  هچ 

هب دـیاب  نونکا  دـندنارورپ ، لد  رد  ار  نانآ  رانک  رد  ملاس  یتسیزمھ  دـیما  هتـسناد ، لوا  لسن  تایانج  زا  اربم  ار  تسینویھـص  نارادمتـسایس  موس  مود و  لـسن  دوخ ، لـطاب 

. دنشاب هدرب  یپ  دوخ  یاطخ 

نیطسلف  / ١٣٨٧/١٢/١۴ تلم  زا  تیامح  سنارفنک  نیمراھچ  رد  تانایب 

اب دیاب  تسا و  هلاس  تصـش  تیعقاو  کی  لیئارـسا  مانب  یروشک  هک  تسا  نیا  هتخادنا  گنچ  ناراکردـناتسد  زا  یخرب  نھذ  رب  نیطـسلف  یهیـضق  رد  هک  یگرزب  یهطلاغم 

زا سپ  یبرغ  بوـنج  یایـسآ  زاـقفق و  ناـکلاب و  یاـھروشک  رگم  دـنریگیمن ؟ سرد  تسا  ناـنآ  مشچ  ربارب  رد  هک  یرگید  یاـھتیعقاو  زا  ارچ  اـھنیا  منادـیمن  نم  دـمآ . راـنک  نآ 

؟ دنتفاین زاب  ار  دوخ  یلصا  تیوھ  رگید  راب  قباس ، یوروش  زا  یئاھشخب  هب  لیدبت  یتیوھیب و  لاس  داتشھ 

نیرتمواقم نیرتشوھاب و  رامـش  رد  هک  ینیطـسلف  ناناوج  ارچ  و  دبایزاب ؟ ار  دوخ  یبرع  یمالـسا و  تیوھ  رگید  راب  دناوتن  تسا  مالـسا  ناھج  نت  یهراپ  هک  نیطـسلف  ارچ 

؟ دننادرگ قئاف  هناملاظ  تیعقاو  نیا  رب  ار  دوخ  یهدارا  دنناوتن  دنبرع  ناناوج 

« ييارگعقاو  » 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 14هاگياپ  هحفص 4 
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یمالسا  / ١٣٨٩/٠٣/١٨ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

رظن رد  ار  ینیبعقاو »  » و یئارگنامرآ »  » تیـصوصخ ود  یتسیاب  دـنکیم -  یلجت  یراذـگنوناق  نوناـق و  لکـش  هب  امـش ، تیلوئـسم  دروم  رد  هک  روشک -  لـئاسم  هب  هاـگن  رد 

اھتنم مینکیم ؛ نیعم  ار  یفقـس  تیعقاو . هب  هجوت  اب  اھتنم  دـشاب ، ینامرآ  هاگن  دـیاب  هاگن  دـیئاین . هاـتوک  دـیئاین ، نیئاـپ  اـھنامرآ  زا  دـشاب . ارگناـمرآ  هاـگن  ناـتھاگن  تشاد .

اھیئاـناوت نیا  یھ  اـت  ناـمرآ ، نآ  فرط  هب  اـھتنم  دـشاب ، دوجوم  یاـھتیعقاو  هب  هجوت  اـب  یتسیاـب  درک ، میھاوـخ  نیعم  نیلوئـسم  اـی  تلود  اـی  ناـمدوخ  یارب  هک  ار  یفیلکت 

، نیا رانک  رد  اھتنم  میسرب ؛ اھنامرآ  نآ  هب  میھاوخیم  ام  هک  تسا  نیا  کالم  تسین . بولطم  تسا ، یئارگنامرآ  لباقم  رد  هک  یئانعم  هب  یئارگعقاو  دوش . رتشیب  زورهبزور 

. تسا طلغ  مھ  نیا  بوخ ، دـشاب ؛ مھوت  راچد  دریگب ، ماجنا  دـیاب  هک  هچنآ  رد  یریگمیمـصت ، رد  ناسنا  تسا  نکمم  یھاگ  دـش . مھوت  راـچد  دـیابن  تسا ؛ مزـال  ینیبعقاو 

. تفر شیپ  اھنامرآ  نآ  تمس  هب  دیچ و  یرگید  زا  سپ  یکی  دراد ، دوجو  هک  یئاھتیعقاو  اب  قباطم  دیاب  ار  اھهلپ  تشاد . رظن  رد  دیاب  ار  اھنامرآ 

نارعاش  / ٠٣/١٣٨٩/٠۶ رادید  رد  تانایب 

اھامـش دوخ  هک  ینانچنآ  لد  مھ  نآ  دراد ، یلد  رعاش  هرخالاب  هن ، دربن ؛ راک  هب  قشع  یناسنا و  فطاوع  تاساسحا و  هار  رد  ار  دوخ  یرعـش  یهحیرق  رعاش  میوگیمن  نم 

، دراد یدرد  دنکن ؛ دراد ، یاهلگ  یتقو  کی  میوگیمن  دراد ؛ مھ  رعـش  عبط  مدآ  هرخالاب  یناکت -  یزیچ  کدنا  هب  یرپرپ و  منادیمن  جنردوز و  کزان و  دـینادیم -  رتھب  همھ  زا  رگید 

. تسا هنانیبعقاو  ریغ  نیا  دنک ، عقوت  رعاش  زا  یزیچ  نینچ  یـسک  رگا  اعقاو  ینعی  تشاد ؛ عقوت  دوشیمن  ار  اھنیا  دیوگن ؛ دراد ، یلیم  دراد ، یقـشع  دراد ، یقوش  دـیوگن ؛

ینیوزق ظعاو  یدـنھ . کبـس  یارعـش  رد  ینیوزق  ظعاو  ای  تسا -  یبتکممامت  ورـسخ  رـصان  ورـسخ -  رـصان  لثم  دناهتـشادن ؛ اھهیحور  نآ  زا  هک  میاهتـشاد  ییارعـش  هتبلا 

ابیرقت تسین ؛ اھنیا  یسدق و  ناجدمحم  جاح  زا  رتمک  میلک و  زا  رتمک  ینعی  دنزیم ؛ ولھپ  اھنیا  میلک و  یرعش  دح  اب  شایرعش  دح  تسھ ، مھ  یاهتسجرب  بوخ و  رعاش 

ارعـش لیبق  نیا  زا  ام  هتفرن . اھزیچ  نیا  یلوگنـش و  یداش و  لزغ و  رعـش و  یاھهیام  یوت  تسا ؛ هظعوم  شرعـش  تسا و  ظعاو  بخ ، یلو  تسھ ؛ مھ  نامزمھ  اھنیا  اـب 

. میاهتشاد مھ 

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

رارق ام  یور  شیپ  رد  ار  یگرزب  یاھتصرف  دناوتیم  اھنیا  هک  تسا  مکاح  ایند  رب  یمھم  طئارش  میتسھ . یعضو  هچ  رد  ام  مینیبب  مینکب ، یـسانشزاب  کی  ار  نامدوخ  دیاب  ام 

زا هک  تسھ  مھ  یھاگ  درک . میھاوخ  ررـض  میورن ، اھتـصرف  نیا  غارـس  هب  ماـگنھب  رگا  مینکن ، هدافتـسا  تسرد  نآ  زا  رگا  میـسانشن ، رگا  مینیبن ، رگا  ار  اھتـصرف  نیا  دـھدب .

لئاسم هب  یمومع  یلک و  یعمج و  هاـگن  کـی  تھج  نیا  زا  هک  تسین  دـب  اذـل  تسا . یگدـنامبقع  بجوم  شدوخ  دـیدھت ، کـی  دوشیم  شدوخ  تصرف ، کـی  نداد  تسد 

مھ یایفنم  طاقن  میراد ، یتبثم  طاقن  ام  مینکن . یرگنوسکی  مینک ؛ اطخ  راچد  یتسیابن  ار  نامدوخ  مینک ؛ هاگن  هنانیبعقاو  یتسیاـب  یلک  هاـگن  نیا  رد  هتبلا  مینکب . روشک 

هناک هریغ  یسایس و  ناگبخن  نیلوئـسم و  یخرب  نیب  رد  هک  دنکیم  هدھاشم  ناسنا  هنافـساتم  زورما  دوشیم . هداد  هبلغ  یفنم  هاگن  طقف  یھاگ  مینیبب . ار  ود  رھ  میراد ؛

. دوشیم یفابیفنم  ابترم  اھهناسرریغ  اھهناسر و  رد  دننک . هیکت  یفنم  طاقن  یور  دننیبن ؛ ار  تبثم  طاقن  دشاب ؛ یفنم  هاگن  دشاب ؛ هنانیبدب  هاگن  هاگن ، هک  تسا  هدش  دـم 

نیا هن ، میئوگب . ار  قیاقح  میھاوخیم  ام  تسا ؛ نالف  دیئوگیم  تسا ، یئامنهایـس  دیئوگیم  میئوگب . ار  تایعقاو  ام  دیراذگیمن  امـش  اقآ  دنیوگیم  ارچ ، مھ  دـیوگیم  ناسنا  ات 

رد بوخ ، رایسب  دینک ، نایب  ار  نآ  هنانیبعقاو  هاگن  کی  ناونع  هب  دیھاوخیم  امش  دوشیم و  یلاکشا  کی  راچد  یدیلوت  دحاو  کی  دیئامرفب  ضرف  رگا  بخ ، تسا . یرگنوسکی 

لئاسم مینکن ، نایب  ار  تبثم  یهطقن  نیا  رگا  میمھفیم ؛ ار  روشک  لئاسم  روج  کی  مینک ، نایب  ار  تبثم  یهطقن  نیا  رگا  هدـش . داجیا  مھ  یدـیلوت  دـحاو  ات  ود  الثم  شرانک 

عاضوا زا  یتسرد  دروآرب  نیا  تسین ؛ ینیبعقاو  اعبط  نیا  دراد -  دوجو  یفنم  طاقن  هتبلا  هک  مینک -  هدھاشم  ار  یفنم  طاقن  طقف  رگا  دـیمھف . میھاوخ  یرگید  روج  ار  روشک 

. تسا نیا  مھ  شایعامتجا  ررض  دوشیم ؛ یدیماان  هب  رجنم  داد ؛ دھاوخن  ام  هب  روشک 

تـسا یفاک  اھرتیت  نیا  زا  مادک  رھ  هک  دنراد  رتیت  ات  جـنپ  ات ، راھچ  یزور  رھ  اھهمانزور  زا  یـضعب  منکیم . یرورم  کی  روط  نیمھ  الومعم  ار  همانزور  ات  تسیب  هد  اھزور  هدـنب 

، تسھ هچرھ  تسا ؛ یرتـشم  بذـج  ضارغا  تسا ، یـسایس  ضارغا  ـالاح  دـنرادیم . تـسود  ار  راـک  نـیا  یفنم ! یفنم ، یفنم ، یفنم ، دـنازرلب ؛ ار  فیعـض  مدآ  کـی  لد 

. تسا یدیماان  بجوم  تسا ؛ ینیبعقاو  فالخ  یفنم ، هاگن  نداد  هبلغ  تسا . طلغ  نیا  تسا ، تیعقاو  نیا  اما  مینکیمن ؛ مھتم  ار  یناسک  مینادیمن ؛

هک دوشیم  ناسنا  رد  یتیاضر  کی  بجوم  تسا ؛ هدننک  هارمگ  مھ  نیا  یفنم ، یهطقن  ندید  نودـب  تبثم ، هاگن  نداد  هبلغ  ینعی  تسا . روج  نیمھ  مھ  شلباقم  یهطقن 

راک نیا  دھدب ، ماجنا  هتـسناوت  ماظن  روشک و  ار  راک  نیا  دـید . تبثم  طاقن  رانک  رد  دـیاب  مھ  ار  یفنم  طاقن  تسین . تسرد  مھ  نیا  تسا ؛ بذاک  تیاضر  تیاضر ، نیا  انایحا 

مھ رانک  رد  ار  تبثم  طاقن  یفنم و  طاقن  دـیاب  میروایب ، تسد  هب  تسرد  ار  روشک  عاضوا  میھاوخب  رگا  نیاربانب  مینیبب . مھ  راـنک  رد  ار  اـت  ود  نیا  دـھدب ؛ ماـجنا  هتـسناوتن  ار 

. مینک هدھاشم 

نیطسلف  / ١٣٩٠/٠٧/٠٩ هضافتنا  زا  تیامح  سنارفنک  رد  تانایب 

دوخ تدـمینالوط  یئوگروز  زا  تسد  دـیاب  ای  تسا . یھارود  رـس  رب  زورما  برغ  دـنرگنب . هنانیبعقاو  یھاگن  اب  ار  هنحـص  تسا  هتـسیاش  زین  یبرغ  یاھروشک  نایم ، نیا  رد 

نادنچ هن  یهدنیآ  رد  رتتخس  یاھهبرض  راظتنا  رد  ای  و  دنکن ، یوریپ  رـشب  دض  وگروز و  یاھتـسینویھص  یهشقن  زا  نیا  زا  شیب  دسانـشب و  ار  نیطـسلف  تلم  قح  درادرب و 

دنبایرد اکیرمآ  اپورا و  یاھتلم  هک  یزور  نآ  هکلب  تسین ، یمالـسا  یهقطنم  رد  نانآ  نامرف  هب  شوگ  یاھتموکح  یپردیپ  طوقـس  طقف  هدننک  جلف  یاھهبرـض  نیا  دـشاب . رود 

رطاخ هب  نانآ  نادرمتلود  و  تساھنآ ، یاھتلود  رب  للملانیب  مزینویھـص  یـسوپاتخا  یهطلـس  زا  هتفرگ  اشنم  نانآ  یقالخا  یعامتجا و  یداصتقا و  یاـھیراتفرگ  نیرتشیب  هک 

دنھاوخ دوجو  هب  نانآ  یارب  یمنھج  نانچنآ  دـنیاپورا ، اکیرمآ و  رد  تسینویھـص  تفـصولاز  نارادـیناپمک  یاھیئوگروز  ربارب  رد  میلـست  عیطم و  دوخ ، یبزح  یـصخش و  عفانم 

. تسین روصتم  نآ  زا  یصالخ  هار  چیھ  هک  دروآ 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٠ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

« تلادع تفرشیپ و  یهھد   » ار هھد  نیا  ام  تسا . هدش  صخـشم  یئاھفدھ  روشک ، یهدنیآ  یارب  دوب . هتکن  نیمھ  ساسا  رب  میدرک ، نیودت  ام  هک  ار  لصا ۴۴  یاھتسایس 

نیا یهمھ  مینکیم . میدرک و  نیودت  ار  هلاسجنپ  یاھهمانرب  یاھتـسایس  میدرک ؛ نیودت  ار  هلاستسیب  زادـنامشچ  ام  میدرک ؛ نیودـت  ار  لصا ۴۴  یاھتـسایس  ام  میدیمان ؛

هلاـستسیب زادـنامشچ  اـی  هلاسجـنپ  تسایـس  ناـشدوخ  تاـمھوت  اـب  دنـشاب و  هتـسشن  یاهدـع  کـی  هک  تسین  روـجنیا  تـسا . ینیبعـقاو  ساـسا  رب  اھیراذگتـسایس 

. تسا روشک  یاھتیعقاو  هب  یکتم  دنکیم ؛ قیبطت  اھتیعقاو  اب  نیا  هن ، دنسیونب ؛

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢۴ نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

یاھفاطعنا زا  یضعب  هب  ار  نوگانوگ  یاھتیریدم  اھترورض ، اھهقیضم و  اھراشف ، تاقوا  یھاگ  مدرک ، هراشا  هک  روط  نیمھ  تسا . یشزرا  نالک  تیریدم  کی  یربھر ، عقاو  رد 

یئارجا تیلوئسم  تیلوئسم ، نیا  تسا . ینیگنس  رایـسب  تیلوئـسم  نیا  دتفیب . یقافتا  نینچ  دراذگن  دشاب ، بقارم  یتسیاب  یربھر  دنکیم ؛ راداو  زئاج  ریغ  ای  مزال  ریغ 

رد نیلوئسم  تسین . روطنیا  هن ، دوشیمن . هتفرگ  یربھر  رظن  نودب  اھمیمصت  نالف  دنیوگب ؛ روط  نیمھ  دنرادیم  تسود  اھیـضعب  الاح  تسین . مھ  اھراک  رد  تلاخد  تسین ؛

نالوئسم ناشدوخ ، یاھشخب  رد  سلجم  ناگدنیامن  یساملپید ، شخب  رد  یسایس ، شخب  رد  یداصتقا ، شخب  رد  دنراد . یصخشم  یاھتیلوئـسم  فلتخم ، یاھـشخب 

؛ دـنک تلاخد  تسا  رداق  هن  دـنک ، تلاخد  دراد  قح  هن  دـنک ، تلاخد  دـناوتیم  هن  یربھر  اھنیا  یهمھ  رد  دـنراد . یـصخشم  یاھتیلوئـسم  ناشدوخ ، شخب  رد  هیئاضق  یهوق 

لمع دیاب  شنیلوئسم  دراد ، ینیلوئسم  دنکیمن ؛ تلاخد  اما  دشاب ، هتشادن  مھ  لوبق  یربھر  دوش ، هتفرگ  تسا  نکمم  یداصتقا  یاھمیمصت  زا  یلیخ  درادن . ناکما  الصا 

رد تینالقع  دـیاب  یربھر  لمع  میمـصت و  رد  دـنکیم . ادـیپ  تیلوئـسم  یربھر  بالقنا ، هار  ندـش  جـک  هب  دـش  دـھاوخ  یھتنم  یتسایـس  کی  ذاختا  هک  یئاـجنآ  هلب ، دـننک .

. دریگب رارق  اھیئارگنامرآ  تمدخ  رد  ینیبعقاو  دریگب ، رارق  لوصا  تمدخ 

« ييارگعقاو  » 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 14هاگياپ  هحفص 5 
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هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢۴ نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

هاگن نودب  هجوت ، نودب  هتسب ، شوگ  مشچ و  ناسنا  هک  ندرک  تکرح  روجنیا  میورب . ولج  روط  نیمھ  درذگیم ، هچ  ایند  رد  میمھفن  میزادنیب و  نیئاپ  ار  نامرس  میناوتیمن  ام 

، مینکب یھاگن  کی  دیاب  مھ  نامدوخ  سپ  دـش . دـھاوخ  رجنم  هابتـشا  یھارمگ و  هب  ابلاغ  دـنک ، تکرح  تسدرود  یاھقفا  هب  هاگن  نودـب  اھتیعقاو ، هب  هاگن  نودـب  فارطا ، هب 

. مینکب یایناوخزاب  کی 

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، هلاس هس  یـس و  تکرح  نیا  رد  هک  تسا  نیا  تشاذـگ ، یقاب  راوگرزب  ماما  داد و  بالقنا  هک  یـسرد  دـنکیم ، هدـھاشم  ناـسنا  هلاـس  هسویـس  تکرح  نیا  رد  هک  یزیچ 

رارق هجوت  دروم  مھ  ناھج  هعماـج و  دوجوم  یاـھتیعقاو  لاـح  نیع  رد  دـنامن ؛ رود  رظن  زا  دـھدیم ، میلعت  دـنکیم و  اـقلا  اـم  هب  ار  اـھنآ  مالـسا  هک  یمیظع  یاـھوزرآ  اـھنامرآ و 

شاهرابرد دـنتخادنا ، اھنابز  رـس  ار  یفرح  کی  ینیبعقاو . اـب  یئارگناـمرآ  یھاوخناـمرآ و  بیکرت  ینعی  دـنک ؛ ادـیپ  همادا  دـناوتب  تکرح  نیا  هک  نیا  هب  درک  کـمک  نیا  تفرگ ؛

اب دـندرک  هابتـشا  ار  یئارگناـمرآ  دزاـسیمن . یئارگناـمرآ  اـب  ناـھج ، هعماـج و  یاـھتیعقاو  یهظحـالم  هک  دونـشیم  راـنک  هشوـگ و  رد  ناـسنا  مـھ  نـالا  دـنتفگ ؛ دنتـشون و 

یاھوزرآ اھنامرآ و  بیقعت  یئارگنامرآ و  اب  ناھج ، هعماج و  تایعقاو  یهدھاشم  ینیبعقاو ، هک  تسا  نیا  میراد ، نآ  رب  رارصا  مینک و  لابند  میھاوخیم  ام  هک  هچنآ  یئارگایور .

ار ریبدـت  ام  هکنیا  دوشیم  شایتایلمع  یهمجرت  مینک ، هارمھ  یئارگعقاو  ینیبعقاو و  اب  ار  یئارگنامرآ  میتسناوت  ام  رگا  درادـن . یـضراعت  یفانت و  هنوگچیھ  ناریا  تلم  گرزب 

، یمومع یھاگآ  نیا ، هک  دریگب ؛ رارق  یاهدـشریبدت  بوچراھچ  کی  رد  هنادـھاجم  تکرح  نیا  مھ  مینک ، تکرح  هنادـھاجم  مینک و  تدـھاجم  مھ  مینک ؛ بیکرت  تدـھاجم  اب 

. دبلطیم ار  اھهصرع  یهمھ  رد  اھنابز  اھلد و  یھارمھ  ناراکردناتسد ، یھاگآ 

هعماج یاھتیعقاو  وزج  اھنآ  یهبلاطم  ام و  یهعماـج  یاـھنامرآ  زا  یرایـسب  مینکیم . در  تدـشب  اـم  ار  نیا  دزاـسیمن ؛ ینیبعقاو  اـب  یئارگناـمرآ  هک  دـننکیم  دومناو  یـضعب 

دنشاب میھس  روشک  تیریدم  روشک و  یهرادا  روما  رد  دنلیام  مدرم  دنشاب ، هتشاد  رادمنید  رادمنامیا و  یگدنز  دنلیام  مدرم  دنشاب ، هتشاد  یلم  تزع  دنلیام  مدرم  تسا .

، اھهتساوخ نیا  تسا . مدرم  یمومع  یاھهتساوخ  اھنیا  دنشاب ؛ هتـشاد  یداصتقا  یـسایس و  لالقتـسا  دنـشاب ، هتـشاد  تفرـشیپ  دنلیام  مدرم  یرالاسمدرم -  ینعی  - 

تاـینھذ هک  اـھنیا  تسین ، تاـموھوم  هک  اـھنیا  تسین ، ینھذ  یلیلحت و  لـئاسم  هک  اـھنیا  تسا ؛ یھاوخناـمرآ  تھج  رد  اـقیقد  اـھتیعقاو  نیا  تـسا ؛ هعماـج  یاـھتیعقاو 

هتـشاد لالقتـسا  دھاوخیم  دشاب ، هتـشاد  یلم  تزع  دھاوخیم  تساھزیچ ؛ نیا  لابند  نموم  هدـنز و  یهعماج  کی  دراد . دوجو  هعماج  رد  هک  تسا  یتایعقاو  اھنیا  تسین ؛

نیا و  تساـھنامرآ ؛ تھج  رد  اـھنیا  دـنراد ؛ مدرم  هـک  تـسا  یئاھهتـساوخ  اـھنیا  دـشاب ؛ هتـشاد  یللملانـیب  یوربآ  دـھاوخیم  دـشاب ، هتـشاد  تفرـشیپ  دـھاوخیم  دـشاب ،

یهظحالم نودب  اھتیعقاو و  هب  هجوت  نودب  اھنامرآ  رکذ  هلب ، دشاب . اھنامرآ  هب  فوطعم  تمدخ و  رد  دـناوتیم  تایعقاو  نیاربانب  تسا . هعماج  یعطق  یاھتیعقاو  وزج  نتـساوخ ،

تروص هب  ار  اھنامرآ  روشک  نالوئـسم  هک  یتقو  نکیل  دـنام ؛ دـھاوخ  یقاب  راعـش  دـح  رد  اـھنامرآ  تسا ؛ یزادرپلاـیخ  اـھنامرآ ، هب  ندیـسر  ىقطنم  لوقعم و  یاـھراکوزاس 

یهیاپ کی  یـساسا و  رما  کی  نیا  بخ ، دوشیم . گـنھامھ  اـھنامرآ  اـب  هعماـج  یاـھتیعقاو  هک  تسا  یئاـجنآ  اـجنیا  دـندرک ، یھارمھ  مدرم  دـندرک ، لاـبند  نیتم  یقطنم و 

. تسا روشک  تکرح  یارب  یساسا 

میھاوخ هابتشا  تواضق  رد  اعطق  میرواین ، نامدوخ  تابساحم  رد  ار  اھتیعقاو  نیا  ام  رگا  هک  دراد  دوجو  یئاھتیعقاو  منک . حرطم  ار  هعماج  یاھتیعقاو  زا  یرادقم  کی  ملیام  نم 

دوھـشم یاھتیعقاو  همھ  تسین ؛ لیلحت  منکیم ، ضرع  نم  هک  یئاھتیعقاو  نیا  زا  مادـکچیھ  هتبلا  دـید . دـیاب  ار  اھتیعقاو  نیا  درک . میھاوخ  هابتـشا  مھ  هار  باـختنا  رد  درک ؛

. تسام یور  شیپ 

میظنت ار  نامدوخ  تکرح  اھتیعقاو  ساسا  رب  مینیبب ، ار  اھتیعقاو  ینعی  میشاب -  هتشاد  ینیبعقاو  اب  هارمھ  ىئارگنامرآ  میھاوخیم  هک  یتقو  ام  منکب ؛ ضرع  ار  نیا  البق  نم 

ار یئاھزیچ  تسا ؛ یرادنپتیعقاو  هاگشزغل ، کی  دراد . دوجو  یئاھهاگشزغل  میوشن . راچد  دیایب ، شیپ  تسا  نکمم  اجنیا  رد  هک  یئاھشزغل  هب  هک  مینک  هجوت  دیاب  مینک - 

، دـننک یزاـستیعقاو  دـننکیم  یعـس  دـنداد ، لیکـشت  اـم  بـالقنا  اـم ، تلم  اـم ، روشک  لـباقم  رد  ار  یاهھبج  هک  ینانمـشد  دـنک . روصت  تیعقاو  ناـسنا  درادـن ، تیعقاو  هک 

راـچد ریگرد و  میـشاب  بظاوـم  دـیاب  تـسین . اـھنآ  اـھتیعقاو  هـک  یلاـح  رد  دـننک ؛ رگهوـلج  اـم  رظن  رد  ملـسم  یاـھتیعقاو  ناوـنع  هـب  ار  یئاـھزیچ  کـی  دـننک ، یئاـمنتیعقاو 

میھاوخ اطخ  راچد  مینادـب ، تسا ، تیعقاو  هک  هچنآ  زا  رتمک  ای  مینادـب ، عقاو  زا  رتشیب  ار  نامدوخ  ناوت  ام  هچنانچ  رگا  دـیئامرفب  ضرف  میوشن . عقاو  فـالخ  یاـھیزاستیعقاو 

ناـحارط هک  تسا  یئاـھاجنآ  زا  نیا  دـش . میھاوخ  هبـساحم  هابتـشا  راـچد  مینیبب ، تسھ ، هک  هچنآ  زا  رتمک  اـی  تسھ ، هک  هچنآ  زا  رتـشیب  رگا  مھ  ار  نمـشد  ناوت  دـش ؛

هدرمش کچوک  دوش و  ریقحت  روشک  یلم  یلخاد و  ناوت  دوشیم  یعـس  ام  نانمـشد  ىاهناسر  یهدرتسگ  تاغیلبت  رد  دینک ؛ هظحالم  امـش  دنوشیم . نادیم  دراو  نمـشد 

وا رتشیب  دریگب ، رارق  هظحالم  دروم  دیاب  نمشد  هک  یرادقم  نآ  زا  ام  رگا  تساھهاگشزغل . زا  یکی  نیا  دوش ؛ یفرعم  تسھ ، هک  هچنآ  زا  شیب  نمـشد  ناوت  الباقتم  دوش ؛

. تساھهاگشزغل زا  یکی  نیا  تفر ؛ میھاوخ  یضوع  ار  هار  دش ؛ میھاوخ  هبساحم  رد  یاطخ  راچد  اعطق  میدیسرت ، وا  زا  رتشیب  میدرک و  هبساحم  ار 

ار یئاـھزیچ  کـی  اـم  هک  دوشیم  بجوم  اـم  یاھیگتـسبلد  تسا . هدـننک  جـلف  اـم  یاھیگتـسبلد  یھاـگ  اـم . دوخ  نورد  هب  ددرگیمرب  تیعقاو ، ندـید  رد  اھهاگـشزغل  زا  یکی 

. درادن تیعقاو  هک  یلاح  رد  دنکیم ؛ لیمحت  ام  رب  یدام ، لئاسم  هب  ام  یهتسبلد  ای  ام  بلطتحار  سفن  هک  تسا  یئاطخ  عقاو  رد  درادن ؛ تیعقاو  هک  میرادنپب  تیعقاو 

فادھا هک  دندوب  اھیـضعب  میدیدیم ؛ مھ  تازرابم  نارود  رد  ام  تسا . ریذپناکما  هنیزھ  نودب  اھنامرآ  هب  نتفای  تسد  دنک  روصت  ناسنا  هک  تسا  نیا  اھهاگـشزغل  نیا  زا  یکی 

، دیسر اھفدھ  هب  دیاب  هک  دننکیم  روصت  دنتسھ ؛ مھ  یناسک  نینچ  زورما  دنرادرب . یمدق  دنھدب ، یاهنیزھ  تازرابم  نیا  هار  رد  دندوبن  رـضاح  اما  دنتـشاد ، لوبق  ار  تازرابم 

هبـساحم رد  ناـسنا  هک  دوشیم  بجوـم  دراوـم  زا  یرایـسب  رد  اھندیـشکبقع  نیا  دنـشکیم . بقع  تسا ، ناـیم  رد  نداد  هنیزھ  یاـپ  هک  یئاـجنآ  اذـل  هنیزھ ؛ نداد  نودـب 

. دنکن لابند  دنک ، لابند  نمشد  لباقم  رد  دیاب  هک  ار  یطخ  دنک ؛ هابتشا 

دھاوخ لاـبند  هب  ار  هبـساحم  رد  یاـطخ  تساـطخ ؛ بجوم  مھ  نیا  مینیبن ؛ ار  اـھتیعقاو  زا  یرگید  شخب  مینیبـب ، ار  اـھتیعقاو  زا  یـشخب  اـم  هک  تسا  نیا  رگید  شزغل  کـی 

. تسناد دید و  مھ  اب  دیاب  ار  اھتیعقاو  تشاد .

ار ام  مشچ  دناوتیم  تسا ، یلخدم  کی  نکیل  درک ؛ میھاوخ  نایب  اجنیا  رد  ار  روشک  یاھتیعقاو  یهمھ  هک  میتسین  یعدم  میوگیم . ار  اھتیعقاو  نیا  زا  یدادـعت  کی  نم  الاح 

شیپ هلئسم  نیا  رد  هدنب  هک  یتواضق  اب  اھتیعقاو ، نیا  یهظحالم  میرادن ؟ هچ  میراد ؟ هچ  میراد ؟ رارق  اجک  میتسھ ؟ یعضو  هچ  رد  ام  دنک . زاب  نوگانوگ  یاھتیعقاو  یوس  هب 

کی دنلب ، یاھنامرآ  یوس  هب  ناریا  تلم  هار  هک  مینکیم  ساسحا  مینکیم ؛ هظحالم  ار  اھنیا  میراذگیم ، مھ  رانک  ار  اھتیعقاو  ام  یتقو  تسا . شخبدـیما  رایـسب  مراد ، مدوخ 

ار هار  هک  تسا  نیا  ام  نمشد  یمالـسا و  بالقنا  یمالـسا و  ماظن  فلاخم  یهھبج  فدھ  درادن . دوجو  تسبنب  تسا ، زاب  هار  اما  دراد ؛ شلاچ  هار ، نیا  تسا . هدوشگ  هار 

نالوئـسم اـت  مینکب ، ار  میرحت  نیا  مینکب ، ار  هرـصاحم  نیا  مینک ، دراو  ار  اـھراشف  نیا  مینکب ، ار  اـھراک  نیا  یتسیاـب  اـم  دـنیوگیم  مـھ  ناـشدوخ  دـھدب . ناـشن  تـسبنب 

، مینکن رظندیدجت  نامهتشذگ  تابساحم  رد  ام  دوشیم  بجوم  طقف  هن  اھتیعقاو  یهظحالم  منکیم ؛ ضرع  نم  دننک . رظندیدجت  ناشدوخ  تابـساحم  رد  یمالـسا  یروھمج 

دنکیم . رتنئمطم  هتشاذگ ، ام  یولج  بالقنا  هک  یھار  میدومیپ و  هک  یھار  ىتسرد  هب  ار  ام  هکلب 

اب روشک  تساھدـیدھت . اھراشف و  دوجو  دوشیم -  هدیـشک  یمالـسا  ماـظن  خر  هب  تیعقاو  نیا  مھ  هتـشذگ  یاـھلاس  زا  شیب  زورما  هک  روشک -  دوجوم  یاـھتیعقاو  زا  یکی 

دنچ دنتـسین ؛ اھتلم  دنتـسین ، اھتلود  تسین ، یناھج  یهعماج  ام  لباقم  فرط  میدرک ، ضرع  ررکم  هک  روط  نیمھ  تسا . ورهبور  ربکتـسم  تلود  تردـق و  دـنچ  یئاـمزآروز 

تردـق تسا ، یاهناسر  تردـق  دنتـسھ ، یوق  هیـضق  نیا  رد  افاصنا  اھیبرغ  اھیئاکیرمآ و  هک  مینک  رارقا  دـیاب  ام  هک  یزیچ  نیا  دـنراد . یوق  ىاهناـسر  هاگتـسد  اـھتنم  دـنتلود ؛

دومناو یاهناسر و  تردق  یتاغیلبت و  تردق  دنتـسھ ، یوق  نآ  رد  اھنیا  هک  مینکیم  رارقا  ام  هک  یزیچ  نآ  دنیوگیم . ناشدوخ  هک  ینامھ  تسا ؛ ادـناگاپورپ  یانعم  هب  تاغیلبت 

هک دراد  تیعقاو  نیا  و  دـنیوگیم ، دـننکیم و  غیلبت  ار  نیا  دـنراد  تدـشب  دوخ  یالاب  ىاهناسر  یتاغیلبت و  ناوت  اب  اھنیا  زورما  دوش . دومناو  دـنھاوخیم  هک  تسا  یبلاطم  ندرک 

. تسا تیعقاو  کی  نیا  تسین . یناھج  یهعماج  دنیوگیم ؛ غورد  و  دننکیم ، یفرعم  یناھج » یهعماج   » مان هب  ار  ناشدوخ  یاهناسر ، یورین  نیمھ  اب  اھتنم  دنتلود ؛ دنچ 

زا یتیدوجوم  اھنآ  اما  دـنفلاخم ؛ ام  اب  مھ  اـھنآ  هک  دـنراد ، ناشرـس  تشپ  مھ  رکـشلیھایس  کـی  اـھنیا  میاهجاوم . یرابکتـسا  تردـق  دـنچ  تلود و  دـنچ  یئاـمزآروز  اـب  اـم 

نکیل دنیآیمن ؛ باسح  هب  یللملانیب  یناھج و  تالداعم  رد  دنرفص ؛ دوش ، هتشادرب  ناشرس  یور  زا  اکیرمآ  لثم  یتردق  تیامح  تسد  رگا  دنرادن . یناوت  دنرادن ، ناشدوخ 

« ييارگعقاو  » 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 14هاگياپ  هحفص 6 
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لباقم رد  نیا  تسا ، یتیعقاو  کی  نیا  دننکیم . تکرح  دنراد  ایند  مسینویھص  یهکبش  یتسینویھـص و  میژر  رـس  تشپ  اکیرمآ و  رـس  تشپ  رکـشلیھایس ، ناونع  هب  الاح 

. تساھهاگـشزغل نامھ  وزج  نیا  دنتـسدمھ ؛ همھ  مھ  تیعقاو  نیا  ىئامنگرزب  رد  هتبلا  هدرک . ادـیپ  مھ  شیازفا  هدـشن و  مھ  مک  هتفرگ ؛ لکـش  بالقنا  لوا  زا  نیا  تسام ،

یاھیئاناوت تسھ ، میرحت  تسھ ، راشف  اـم  لـباقم  رد  هک  میراد  لوبق  ار  نیا  اـم  دـنھدب . ناـشن  رتخـلت  رتتخـس و  رتدـیدش و  رتگرزب و  هچرھ  ار  تیعقاو  نیا  دـننکیم  یعس 

. تسا تیعقاو  کی  نیا  دراد ؛ دوجو  تکرح  نیا  رس  تشپ  یاهناسر  صوصخب  اھنیا و  لاثما  یتینما و  یسایس ، یاھیئاناوت  یداصتقا ،

و تسا ؛ رـشب  قوقح  یهلئـسم  ای  یاهتـسھ  یهلئـسم  الثم  رطاخ  هب  یئامزآروز  نیا  دوشیم  دومناو  هک  تسا  نیا  دوش ، هدید  دیاب  تیعقاو  نیا  رانک  رد  هک  یرگید  تیعقاو 

رـشب قوقح  لاـبند  اـکیرمآ  دـنک  رواـب  هک  تسین  یـسک  اـیند  رد  زورما  تسا ؛ تیعقاو  نیا  میئوگب  اـم  هکنیا  هن  تساـھتیعقاو . زا  یکی  اـعدا ، نیا  ندوب  غورد  تسا . غورد  نیا 

میژر یهدــنورپ  اـکیرمآ ، یهدــنورپ  تساـیند . یاـھروشک  رد  یــسارکومد  یارجا  لاـبند  شککدوـک  شکلـسن و  ىتسینویھــص  مـیژر  اـی  تساـھتلم ؛ قوـقح  لاـبند  تـسا ،

، اـھناسنا قوقح  اـھتلم و  قوقح  زا  یرادـفرط  رـشب و  قوقح  یهلئـسم  ظاـحل  زا  دـنراد ، رارق  یمالـسا  یروھمج  لـباقم  رد  هک  تردـق  دـنچ  نیمھ  یهدـنورپ  یتسینویھص ،

یناھج حلص  ضقن  یتسینویھص ، بصاغ  تلود  هب  یمتا  حالس  نداد  تسین ؟ رشب  قوقح  ضقن  نیطسلف ، رد  یشکلسن  لاس  تصش  تسا . یھایس  رایـسب  یهدنورپ 

یئاھراک تسین ؟ رشب  قوقح  ضقن  مادص ، لثم  یسک  هب  یئایمیش  حالس  نداد  دنشاب ؟ یناھج  حلـص  زا  عافد  یعدم  دنناوتیم  دندرک ، ار  اھراک  نیا  هک  یئاھنیا  تسین ؟

، تسا هداتفا  قافتا  سیلگنا  یهلیسو  هب  اھیبرغ ، یهلیسو  هب  اھیئاکیرمآ ، یهلیسو  هب  ایند  زا  یرگید  طاقن  قارع و  ناتسناغفا و  وماناتناوگ و  بیرغوبا و  رد  هک  هچنآ  لیبق  زا 

هک مھ  نیا  تسا ؛ غورد  تسا ، رـشب  قوقح  یارب  یمالـسا  یروھمج  اب  ام  یهلباقم  دـنیوگیم  اھنیا  هکنیا  نیاربانب  دراذـگیم ؟ یقاب  رـشب  قوقح  زا  عافد  یاعدا  یارب  یئاج 

ام یارب  یللملانیب  تالدابم  تارکاذم و  رد  دعب  میدرکیم ، نایب  سدح  اب  لوا  ام  ار  نیا  تسا ؛ غورد  تسا ، یاهتـسھ  حالـس  یارب  یمالـسا  یروھمج  اب  یهلباقم  دـنیوگیم 

حالس یهلئسم  لاح  نیع  رد  تسا ؛ نیمھ  مھ  تیعقاو  و  دنراد ، لوبق  دندرک و  رواب  ار  نیا  تسین ؛ یاهتـسھ  حالـس  لابند  یمالـسا  یروھمج  دننادیم  اھنآ  هک  دش  نشور 

ناوت یهلئسم  یاهتسھ و  حالس  یهلئسم  رطاخ  هب  اھتموصخ  اھینمشد و  نیا  اھهرصاحم ، نیا  اھمیرحت ، نیا  اھراشف ، نیا  هکنیا  یاعدا  سپ  دننکیم . حرطم  ار  یاهتسھ 

. تسا تیعقاو  کی  مھ  ندوب  غورد  نیا  تسا ؛ غورد  کی  تسا ، یاهتسھ 

لثم یروشک  دندرکیم . تموکح  دنتشاد  تحار  لایخ  اب  هقطنم  نیا  رد  اھنیا  تسا . یمالسا  ماظن  لیکشت  لصا  بالقنا و  لصا  رطاخ  هب  اھنآ  تفلاخم  هک  تسا  نیا  تیعقاو 

روشک نیا  تاناکما  زا  دنتفرگیم ؛ دنتساوخیم ، یمیمصت  رھ  دندرکیم ؛ دنتساوخیم ، راک  رھ  تسا ؛ هدوب  اھنآ  تشم  یوت  ناوارف ، تاناکما  نیا  اب  راشرس ، عبانم  نیا  اب  ناریا 

نیا هیعاد و  نیا  هک  تسا  هدـش  بجوم  تکرح  نیا  تسین ؛ مھ  نیا  طـقف  دـناهدش . مورحم  نآ  زا  نـالا  یلو  دـندرکیم ، ار  اھهدافتـسا  یهمھ  ناـشدوخ  دـصاقم  دربشیپ  رد 

. دنتحاران نیا  زا  اھنیا  مینکیم ؛ هدھاشم  میراد  اھتلم  اھروشک و  یهمھ  رد  هنایمرواخ و  رد  اقیرفآ و  لامش  رد  ار  شیاھهناشن  زورما  هک  دوش ، رادیب  مالـسا  یایند  رد  هزیگنا 

مھ نیا  تسا . نیا  یعقاو  یهزیگنا  نارگید ؛ یارب  دنھدب  رارق  یتربع  ار  نیا  دننک و  دراو  هبرض  یمالسا  یروھمج  هب  دنھاوخیم  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  ینوناک ، یهطقن 

. تسا تیعقاو  کی 

همھ ار  نیا  تسا ؛ تیعقاو  نیا  تسین ، لـیلحت  مھ  نیا  تسین . دـیدج  دراد ، دوـجو  یمالـسا  یروـھمج  یارب  زورما  هـک  یئاھـشلاچ  نـیا  هـک  تـسا  نـیا  رگید  تـیعقاو  کـی 

کی دندرکیم ؛ نارابمب  ار  کراخ  یتفن  یهنایاپ  هک  دوب  یزور  کی  دـندزیم ؛ سراف  جـیلخ  رد  ار  ام  یتفنریغ  یتفن و  یاھیتشک  هک  دوب  یزور  کی  دـننکیم . هدـھاشم  دـننیبیم ،

ام یارب  اھنیا  میدـنارذگ ؛ ار  اھزور  نیا  ام  میدـید ؛ نامدوخ  مشچ  هب  هک  تسا  یئاھزیچ  اھنیا  دوب ؛ نمـشد  ناراـبمب  رتچ  ریز  اـم  دوجوم  ىتعنـص  زکارم  یهمھ  هک  دوب  یزور 

ار تارج  نیا  یزور  کـی  تساـھتیعقاو . زا  یرگید  شخب  مھ  نیا  درک -  مھاوـخ  ضرع  ـالاح  هک  دـنوش -  کـیدزن  یمالـسا  یروـھمج  هـب  دـننکیمن  تارج  زورما  تـسین . دـیدج 

دراد دوجو  هک  یئاھشلاچ  نیا  نیاربانب ، دوب . ام  هیلع  یللملانیب  گنج  دوبن ؛ ام  اب  تلود  کی  گنج  هک  ام  اب  مادص  گنج  دندرکیم . هلمح  دندزیم ، هبرض  دندمآیم ، دنتـشاد ،

. تیعقاو کی  مھ  نیا  تسین . دیدج  یمالسا  یروھمج  یارب  دننکیم -  یئامنگرزب  دنرمشیم ، دنیوگیم ، دننکیم ، دیدھت  - 

هب دنتسناوت  رگم  میدنام ؟ فقوتم  رگم  میدرکن ؟ روبع  رگم  هدرک . روبع  تخس  یاھهندرگ  اھیراوشد و  نیا  یهمھ  زا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک  تسا  نیا  رگید  تیعقاو  کی 

دیاب اھتیعقاو  نیا  تسا . تیعقاو  کی  مھ  نیا  دنتـسناوتن . دننک ؟ دراو  یاهشدخ  یمالـسا  یروھمج  لوصا  اھنامرآ و  هب  دنتـسناوت  رگم  دننک ؟ دراو  هبرـض  یمالـسا  یروھمج 

. دشاب ام  مشچ  یولج  امئاد 

یاھـشناد یهزوح  رد  میتـفر ؛ وـلج  اـھهزوح  یهمھ  رد  اـم  یداـمتم ، یاـھلاس  نیا  لوـط  رد  میدرک . تفرـشیپ  دـیدھت ، طئارـش  نیمھ  رد  اـم  هک  تسا  نیا  رگید  تیعقاو  کـی 

؛ هدرک یاهتـسجرب  یاھتفرـشیپ  روشک  هار ، بآ ، نکـسم ، لقن ، لمح و  وراد ، یهنیمز  رد  میدرک ؛ تفرـشیپ  روشک  زاین  دروم  یاھیروانف  یهزوح  رد  میدرک ؛ تفرـشیپ  هدیچیپ 

یهزوح رد  تسا . هتفر  ولج  بترم  اـھلاس  نیا  لوط  رد  روـشک  اـھراشف ، نیا  یهمھ  دوـجو  اـب  دیدینـش . امـش  دـنتفگ و  روـھمج  سیئر  یاـقآ  ار  اـھرامآ  زا  یـشخب  زورما  هک 

یایند رد  یزاسوگلا  اھنیا  بخ ، هدرک . ادیپ  هبتر  روشک  یاهتسھ -  تعنص  رد  یداینب ، یاھلولس  رد  ونان ، رد  رزیل ، رد  درفهبرصحنم -  یراصحنا و  مھم و  یاھـشناد  زا  یـضعب 

لیبق زا  تسا -  هتـشاد  دوجو  هک  یئاھدـیدھت  نیا  یهمھ  اـب  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  میتفر . شیپ  مئاد  اـم  میدـنامن ، فقوتم  اـم  تسا . یتیعقاو  کـی  نیا  تسا ؛ مالـسا 

؛ تسین لیلحت  مھ  نیا  تسا ؛ تیعقاو  کی  مھ  نیا  تسا . هتشاد  ار  اھتفرـشیپ  نیا  هریغ -  یـسایس و  یتینما و  یهدیچیپ  نوگانوگ  یاھراک  دیدھت و  میرحتریغ و  میرحت و 

. دینادیم ار  اھنیا  مدرم  داحآ  زا  رتھب  مھ  مرتحم  نیلوئسم  امش  تسام . یهمھ  مشچ  یولج  هک  تسا  یتاسوسحم  مھ  نیا 

زا اھدیدھت ، اب  یهھجاوم  رد  ام  زورما  هدش . رتیوق  بتارمب  بالقنا ، لوا  یاھلاس  اب  یهسیاقم  رد  اھدیدھت ، اھـشلاچ و  اب  یهھجاوم  رد  روشک  هک  تسا  نیا  رگید  تیعقاو  کی 

ام سوـملم  سوـسحم و  دوـجوم و  ینیع و  یاـھیئاناوت  مھ  تسین ، مک  دـمحلا  ادـخ  هب  ناـملکوت  مھ  تسا ، رتـشیب  نامـسفن  هب  داـمتعا  مھ  میرتـیوق ؛ یلیخ  لوا  زور 

. دنربب شیپ  ار  ناشدوخ  راک  دنتسناوتن  دنورب ؛ شیپ  دنناوتیمن  هک  دننکیم  فارتعا  دننکیم ، شالت  دنراد  ناشناوت  یهمھ  اب  اھتردق  تسا . هتشذگ  زا  رتشیب 

و مینادب ، یتسینویھص  میژر  اکیرمآ و  ار  هھبج  نیا  یلـصا  دامن  ود  ام  رگا  ینعی  تسا . هدش  رتفیعـض  اھلاس  نیا  لوط  رد  ام  لباقم  یهھبج  هک  تسا  نیا  رگید  تیعقاو  کی 

زا دـعب  تسا . لبق  لاس  یـس  لبق و  لاس  تسیب  زا  رتفیعـض  بتارمب  یتسینویھـص  میژر  زورما  دـناهدش . رتفیعـض  اھنیا  هک  تسا  حـضاو  مینادـب ، اھنیا  رـس  لابند  ار  برغ 

یاکیرمآ دراد . یتیاھنیب  تالکشم  نوریب  زا  مھ  تسا ، لکشم  راچد  نورد  زا  مھ  تسا ؛ هدش  فیعضت  تدشب  یتسینویھص  میژر  رصم ، یهلئـسم  اقیرفآ و  لامـش  ثداوح 

یاھتـسایس رد  تسا ؛ هدش  رتدـب  ناشعـضو  زورهبزور  ناتـسناغفا  رد  دـش ؛ یروجنآ  ناشعـضو  قارع  رد  دـنتفر . بقع  بتارمب  اھنیا  تسین ؛ ناگیر  نامز  یاکیرمآ  مھ  زورما 

میژر هک  ناشلماع  هزور ، ود  تسیب و  گـنج  رد  دروخ ؛ تسکـش  تسا ، یتسینویھـص  میژر  هک  ناـشلماع  هزور ، هسویـس  گـنج  رد  دـندروخ ؛ تسکـش  ناـشیاهنایمرواخ 

اھنیا دناهدش . فیعـض  اھنیا  نیاربانب  تسا . یمھم  یلیخ  یاھتیعقاو  اھنیا  دربب . شیپ  زا  یراک  عافدیب  ناسنا  یدـنا  نویلیم و  کی  لباقم  رد  تسناوتن  تسا ، یتسینویھص 

. تسا رگید  تیعقاو  کی  مھ  نیا  دنرتفیعض . بتارمب  لبق  لاس  یس  لبق و  لاس  تسیب  هب  تبسن 

نارحب نیا  اب  دـننارحب . راچد  ناشنایفارطا  ناشدوخ و  یبرغ ، تلود  دـنچ  نیمھ  دـننارحب ؛ ریگرد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  فلاخم  یاـھمیژر  هک  تسا  نیا  رگید  تیعقاو  کـی 

راشف ناوارف ، ضرق  ناوارف ، یهجدوب  یرـسک  یرگید ؛ وحن  هب  مھ  اکیرمآ  تسا . دـیدھت  دروم  ادـج  وروی  تسا ، دـیدھت  رد  ادـج  اـپورا  داـحتا  دراد ، دوجو  اـپورا  رد  هک  یاـیداصتقا 

طوقـس ناـشتلود  دـنچ  تسا ؛ رتدـب  اـکیرمآ  زا  اـپورا  عضو  هتبلا  تسا . یمھم  ثداوح  اـھنیا  یدـصرد . هن  دون و  ناـشدوخ -  لوق  هب  تکرح -  تیرتسالاو ، دـض  تکرح  مدرم ،

. دراد دوجو  یتابثیب  یئاپورا  روشک  نیدنچ  رد  نالا  دندرک .

. تسا تواـفتم  میوشیم ، شراـچد  اـنایحا  اـم  هک  یاـیداصتقا  تالکـشم  اـب  اـپورا  یداـصتقا  نارحب  یداـصتقا و  تالکـشم  دـنکیم . مھ  قرف  اـم  تالکـشم  اـب  اـھنآ  تالکـشم 

اذـغ یھاـگ  دـنھاوخیم ، بآ  یھاـگ  دراد ؛ یتالکـشم  هتبلا  تسا و  یتخـس  هار  دـنکیم . تکرح  یھار  رد  دراد  هک  تـسا  دروـنھوک  هورگ  کـی  تالکـشم  لـثم  اـم  تالکـشم 

یـسوبوتا لثم  اھیئاپورا  تالکـشم  تسا . لیبق  نیا  زا  ام  تالکـشم  دنوریم . الاب  فرط  دنراد  اما  دننکیم ؛ دروخرب  یعنام  کی  هب  یھاگ  دنراد ، تالکـشم  یھاگ  دـنھاوخیم ،

لئاسم رد  ابر  راـکوزاس  یهبلغ  نیا  یتاـقبط ، یاھهلـصاف  نیا  دـندرک . مھارف  ار  لکـشم  نیا  تامدـقم  دـننادب ، هکنیا  نودـب  اـھنآ  دوخ  اـھلاس  هدرک . ریگ  نمھب  ریز  هک  تسا 

. هداتفا ناشرـس  یور  هک  تسا  ینمھب  نیا  هدرک ؛ یتالکـشم  راچد  ار  اھنآ  تسرپلام ، تسرپلوپ و  یاھتـسینویھص  زا  یریذپذوفن  نیا  یدام ، نادـنمروز  تیوقت  نیا  یدام ،

. تسا تیعقاو  کی  مھ  نیا  تسا . توافتم  یلیخ  ام  تالکشم  اب  اھنآ  تالکشم  نیاربانب 

مھ یـضعب  هدـش ؛ یھتنم  اـھمیژر  اـھماظن و  رییغت  هب  تـالوحت  نیا  اـھاج  یـضعب  رد  تسا . هقطنم  نیا  یهعومجم  تـالوحت  اـقیرفآ و  لامـش  تـالوحت  نیمھ  رگید ، تیعقاو 

. منکیم روبع  اھنیا  زا  نم  هک  دنرطخ . رد  اما  هدشن ،

« ييارگعقاو  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یاھهبتر رد  ام  عبانم ، ظاحل  زا  میتسھ . یئاناوت  اراد و  روشک  اـم  میتسھ . یدـنمتردق  روشک  اـم  تسا . یمالـسا  یروھمج  نورد  رد  هتفاـیشیازفا  ناوت  رگید ، تیعقاو  کـی 

، دنتـسھ زاگ  یاراد  ای  دنتـسھ  تفن  یاراد  هک  یئاھروشک  یهمھ  زا  میلوا . اـیند  رد  اـم  زاـگ ، تفن و  بیکرت  رد  میلوا . یهبتر  عباـنم ، زا  یـضعب  رد  میتسھ . یناـھج  یـالاب 

تیعمج رفن  نویلیم  جـنپ  داتفھ و  ام  یناسنا ، یورین  ظاـحل  زا  دراد . یناوارف  ـالاب و  یاـنغ  روشک  یـساسا ، نداـعم  عباـنم و  ظاـحل  زا  تسا . رتشیب  اـم  زاـگ  تفن و  عومجم 

. تسا یمھم  یلیخ  لماع  تیعمج  نیا  میراد ؛

هک یئاـھرامآ  نیمھ  رد  تسا . روشک  تفرـشیپ  مھم  یاـھلماع  زا  یکی  زورما  روشک ، داوساـب  هدرکلیـصحت و  طاـشناب و  ناوج و  تیعمج  منکب ؛ ضرع  اـج  نیمھ  ار  نیا  نم 

زا یاهھرب  کی  رد  لسن  دیدحت  تسایس  مینک . رظندیدجت  لسن  دیدحت  تسایـس  رد  دیاب  ام  دینیبیم . ار  ورینرپ  طاشنرپ و  هاگآ و  هدرکلیـصحت و  یاھناوج  شقن  دوشیم ، هداد 

ام دنداد ، شرازگ  دندرک و  یسررب  قیقحت و  تمسق  نیا  ىملع  ناسانـشراک  ملاع و  صـصختم و  دارفا  هک  یروطنآ  دندرک . نیعم  شیارب  مھ  یفادھا  کی  دوب ؛ تسرد  نامز 

دیاب زورما  میدادن . رییغت  میدرک ، اطخ  میدادیم ؛ رییغت  ار  تسایـس  دیاب  فرط ، نیا  هب  لاس ٧١  زا  میدیـسر . تشاد ، دوجو  لسن  دیدحت  زا  هک  یدصاقم  نامھ  هب  لاس ٧١  رد 

؛ میورب شیپ  بیترت  نیمھ  هب  رگا  تفر  دـھاوخ  نیب  زا  و  دورب ؛ نیب  زا  روشک  رد  یناوج  یاـبیز  یاـمن  ناوج و  لـسن  یهبلغ  هک  دراذـگن  دـیاب  روشک  مینک . ناربـج  ار  اـطخ  نیا 

شیپ عضو  نیمھ  اب  هچناـنچ  رگا  تسا . هدشیـسانشراک  قیقد  یملع و  یاـھراک  اـھنیا  تسین ؛ تاـیباطخ  اـھنیا  دـندرک . قیقد  یملع و  یـسررب  اھـسانشراک  هک  یروطنآ 

، لاس دـنچ  تشذـگ  زا  دـعب  دـش ؛ میھاوخ  یریپ  راچد  جـیردتب  و  تسا -  ناوج  ام  یتیعمج  یهدـعاق  زورما  هک  دـش -  دـھاوخ  مک  ام  ناوج  لسن  رگید  لاـس  دـنچ  اـت  میورب ،

ام نامز ، نآ  رد  هک  دنداد ، ناشن  نم  هب  دندرک و  صخـشم  ار  ینامز  کی  تسا . هارمھ  دلو  داز و  شھاک  اب  تیعمج  یریپ  نوچ  درک ؛ دھاوخ  ادـیپ  شھاک  مھ  روشک  تیعمج 

تـسایس نیا  رد  دـننک . لابند  دـننک و  هاگن  دـجب  روشک  نیلوئـسم  یتسیاب  ار  اـھنیا  تسا ؛ یکاـنرطخ  یاـھزیچ  اـھنیا  تشاد . میھاوخ  تیعمج  رتمک  ناـمیلعف  تیعمج  زا 

نیلوئـسم یهمھ  اعقاو  هک  تسا  یمھم  ثحابم  وزج  اھنیا  لسن و  شیازفا  یهلئـسم  نیا  دریگب . ماجنا  دـیاب  یتسرد  راک  دوش و  رظندـیدجت  یتسیاب  اـمتح  لـسن  دـیدحت 

کی دراد -  دوجو  زورما  هک  یتلاح  نیا  زا  دننک ؛ یزاسگنھرف  نآ  یهرابرد  هعماج  رد  دیاب  دنراد ، یغیلبت  یاھربنم  هک  یناسک  نویناحور ، یرادا -  نیلوئسم  طقف  هن  روشک - 

. میسرب اھمقر  نآ  هب  دیاب  ام  تسھ -  مھ  تسرد  و  دنتفگ -  ماما  لوا  ار  نویلیم  تسیود  نویلیم و  هاجنپ  دص و  مقر  دننک . جراخ  ار  روشک  دیاب  هچب -  ود  هچب ،

دیراذـگب میتفگ  تقو  کی  الثم  میدرک -  ینیـشنبقع  یئاھهیجوت  اب  میداد و  ناشن  فاـطعنا  نمـشد  یهھبج  لـباقم  رد  اـم  هک  یاهھرب  رھ  رد  تسا ، نیا  رگید  تیعقاو  کـی 

تایبدا هک  یزور  نآ  رد  هتفرگ . ام  هیلع  یرتهناخاتسگ  عضاوم  نمشد  مینک -  لئاز  نامدوخ  زا  ار  نمشد  نظوس  دیراذگب  میتفگ  تقو  کی  میریگب ، نمـشد  تسد  زا  ار  هناھب 

هک یـسک  نآ  یـسک ؟ هچ  دـندرک ! یفرعم  ترارـش » روحم   » ار ام  اھنیا  زور  نآ  رد  یبرغ ، گنھرف  برغ و  هب  تبـسن  زیمآقلمت  تاریبعت  اھفرح و  هب  دـش  هدولآ  ام  نیلوئـسم 

تایبدا رد  ام  هک  یتقو  نآ  دوب ؟ یک  نیا  درک ! یفرعم  ترارش » روحم   » ار یمالسا  ناریا  ترارش -  یهمسجم  اکیرمآ -  یلبق  روھمج  سیئر  دوب . ترارش  یهمسجم  شدوخ 

هک یتقو  نآ  یاهتسھ ، یهیضق  نیمھ  رد  دنایروجنیا . اھنیا  میدرکیم . رارکت  ار  اھنیا  اکیرمآ و  هب  تبسن  برغ و  هب  تبسن  زیمآقلمت  یاھفرح  نامدوخ ، تاراھظا  رد  نامدوخ ،

هینیـسح نیمھ  رد  نم  هک  دـندمآ  ولج  ردـقنیا  دـندمآ ؛ ولج  اھنیا  تسا -  تیعقاو  نیا  اما  دوب ، یاهبرجت  ام  یارب  هتبلا  میدرک -  ینیـشنبقع  میدرک و  یھارمھ  اـھنیا  اـب  اـم 

. تسین ام  راک  اھنیا  میدش ؛ راچان  مدش ؛ هیضق  دراو  و  دش ؛ مھاوخ  هیضق  دراو  مدوخ  نم  دنک ، ادیپ  همادا  اھنآ  یوس  زا  لاور  نیا  هک  دشاب  انب  رگا  متفگ 

دنتفگ اھنآ  میـشاب ؛ هتـشاد  روشک  رد  ژویفیرتناس  ام ٢۵  دـنھدب  هزاجا  هک  دـندوب  عناق  ام  نیلوئـسم  هک  دوب  یزور  کی  درک . رتراـگبلط  درک ، رتخاتـسگ  ار  اـھنآ  اھینیـشنبقع 

دنتفگ مھ  زاب  میـشاب ؛ هتـشاد  ژویفیرتناس  اـت  هک ٣  دـندش  عناق  ام  نیلوئـسم  دوشیمن ! دـنتفگ  مھ  زاب  میـشاب ؛ هتـشاد  ژویفیرتناس  اـت  هک ۵  دـندش  عناق  اـھنیا  دوشیمن !

یربخ چـیھ  هک  یاهتـسھ  تفرـشیپ  زا  زورما  میدادـیم ، همادا  ار  اھفاطعنا  نآ  ار ، اھینیـشنبقع  نآ  ام  رگا  میراد ! ژویفیرتناس  رازھ  هدزای  دیدینـش ، ار  شرازگ  زورما  دوشیمن !

رد نوگاـنوگ  یاھتفرـشیپ  تاـعارتخا ، تاراـکتبا ، نیا  اـھناوج ، نیا  یملع ، تکرح  نیا  هدرک -  ادـیپ  دوـجو  روـشک  رد  ریخا  لاـس  دـنچ  رد  هک  مھ  یملع  طاـشن  نیا  هـب  دوـبن ،

کی تفرشیپ  دامن  یاهتسھ ، تعنص  یاهتسھ و  تکرح  ایناث  دنروایب ؛ یاهناھب  کی  دوب  نکمم  اھنآ  زا  کی  رھ  هب  تبسن  الوا  نوچ  دروخیم ؛ همطل  اعطق  فلتخم -  یاھـشخب 

. تسا رگید  تیعقاو  کی  مھ  نیا  تسا . روشک 

هبرح نیا  طقف  هن  دنکب ، هناربدـم  تمواقم  اھزیچ -  نیا  زا  اھمیرحت و  نیمھ  لباقم  رد  هلمج  زا  نمـشد -  یاھراشف  لباقم  رد  روشک  رگا  هک  تسا  نیا  مھ  رگید  تیعقاو  کی 

روبع هھرب  نیا  زا  روشک  تسا ؛ هھرب  کی  نیا  تسا ، هاگرذـگ  کی  نیا  نوچ  تشاد ؛ دـھاوخن  دوجو  رگید  یئاھزیچ  نینچ  رارکت  ناکما  مھ  هدـنیآ  رد  هکلب  دـش ، دـھاوخ  دـنک 

اب روز و  اب  ار  نارگید  تسین . اھمیرحت  نیا  زا  عفنیذ  سک  چیھ  یتسینویھـص ، میژر  زج  اکیرمآ و  زج  دـننکیم ، میرحت  دـننکیم ، دـیدھت  اھنآ  نالا  هک  یئاھزیچ  نیا  درک . دـھاوخ 

مھ شدھاش  تسا -  یتدم  کی  دنک -  ادیپ  همادا  یلیخ  دناوتیمن  یتسیابردور  راشف و  روز و  هک  تسادیپ  بخ ، دندرک . نادـیم  دراو  اھزیچ  نیا  اب  یتسیابردور و  اب  راشف و 

زا شیب  و  دنتسین ، لیام  ناشدوخ  دندشن ، انثتـسا  هک  مھ  ینارگید  دننک ! انثتـسا  اھنیا  لاثما  یتفن و  یاھمیرحت  نیمھ  زا  ار  روشک  ات  تسیب  دندش  روبجم  هک  تسا  نیا 

ضرع هک  یئاھنیا  تسا . سوملم  یاھتیعقاو  اھنیا  بخ ، درک . تمواقم  یتسیاب  نیاربانب  دندرگیم . لحهار  لابند  اھنآ  میھاوخیم ، ام  هک  هزادنا  نامھ  ای  میھاوخب  ام  هک  هچنآ 

. مینکیم هدھاشم  هک  تسا  یئاھزیچ  دوبن ؛ ینھذ  دوبن ، لیلحت  شمادکچیھ  مدرک ،

راچد یردـق  کی  میدرواین ؛ دوجو  هب  نامدوخ  رد  اھنیا  راک و  نادـیم  رد  ار  یمالـسا  بسانتم  مزال  تلاـح  نآ  زونھ  اـم  هک  تسھ  مھ  تیعقاو  نیا  اـھتیعقاو ، نیا  راـنک  رد  هتبلا 

نادیم هب  اھدادعتـسا  دنوشیم ؛ لبنت  مدرم  دوب ، یروتاتکید  یروشک  کی  رد  یتقو  تسا . روشک  رب  یروتاتکید  طلـست  دادبتـسا و  نارود  یاھثاریم  وزج  نیا  میتسھ ؛ یلبنت 

اب تسین . هعماج  یاھـشخب  یهمھ  رد  مزال  یریذپرطخ  نآ  میراذگب . رانک  ار  یلبنت  دیاب  دراد . دوجو  ام  رد  هک  تسا  دادبتـسا  نارود  ثاریم  نیا  دنوشیمن . دراو  لمع  هبرجت و 

. میشاب هتشاد  همھ  دیاب  ار  نیا  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  یریذپرطخ  دیاب  مزال ، تیارد  ریبدت و  اب  و  لاعتم ، یادخ  هب  لکوت 

اما دوب ، مک  تاناکما  ردب  رد  تسین . تسبنب  اما  تسھ ، شلاچ  تسھ ، دیدھت  ینعی  ربیخ  ردب و  تیعـضو  نیمھ . ینعی  ربیخ ، ردـب و  تیعـضو  میدرک  ضرع  ام  هکنیا  بخ ،

دنتفر تشاد ؛ دوجو  یتخس  ربیخ  رد  دوب . مالـسا  یهھبج  تاناکما  اب  یهسیاقم  لباقریغ  اھـشخب ، یـضعب  رد  دیاش  ربارب ؛ نیدنچ  لباقم ، فرط  تاناکما  دش . لصاح  هبلغ 

یانعم نیا ، دراد . دوجو  مھ  تیفرظ  دادعتـسا و  تردق و  ناوت و  شلاچ ، لابق  رد  اما  تسھ ؛ شلاچ  دندرک . ادیپ  هبلغ  اما  دوب ؛ دـیدش  نمـشد  تمواقم  دـندنام ؛ اجنآ  اھتدـم 

. درک میھاوخ  تفرشیپ  میدرک ، مک  ار  فعض  طاقن  رگا  میدروآ ، نادیم  هب  ار  تیفرظ  نیا  رگا  تسا . ربیخ  ردب و  تیعضو 

دیاـب اـم  مرتـحم ! نالوئـسم  زیزع ! نارھاوـخ  ناردارب و  هک  تسا  نیا  تسین -  لاـجم  دوـشیم و  ماـمت  دراد  تقو  رگید  هک  منکیم -  ضرع  مـضیارع  یهلاـبند  رد  نـم  هـک  هـچنآ 

یـضعب رد  عقاو  رد  هک  یفنم -  یاھتیعقاو  دروم  رد  دشاب . ام  مشچ  یولج  هدننکقیوشت  یاھتیعقاو  دشاب ؛ ام  مشچ  یولج  اھنامرآ  مینک ؛ هاگن  دید  نیا  اب  ار  روشک  لئاسم 

یهلئـسم هلئـسم ، مینکن . یراگناهداس  یراگنالھـس و  میریگن ، مکتسد  ار  نمـشد  ناوت  هتبلا  میوشن . هابتـشا  راچد  تسا -  یئامنتیعقاو  تسا ، یزاـستیعقاو  دراوم 

لح ار  هلئسم  دیربب و  راک  هب  ار  ناتـشالت  هلئـسم  نیا  رـس  رب  دنک ، لح  ار  یـضایر  مھم  یهلئـسم  کی  دھاوخیم  هک  ینادیـضایر  کی  لثم  امـش  تسا . یمھم  یـساسا و 

هک دنکیم  هدھاشم  ناسنا  هناتخبشوخ  دینک . دروخرب  نوگانوگ  لئاسم  اب  دیاب  یروجنیا  تسا . یضایر  یهلئسم  کی  مھ  نیا  دیتسھ ؛ یدادعتسااب  نادیضایر  امـش  دینک .

. درک هاگن  دید  نیا  اب  دیاب  داصتقا  یهلئسم  هب  دراد . دوجو  نوگانوگ  یاھهاگتسد  رد  مھ  هیحور  نیمھ 

ناینبشناد  / ٠٨/١٣٩١/٠۵ یاھتکرش  نالوئسم  نارگشھوژپ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؛ تسین هنازادرپلایخ  هجو  چـیھ  هب  تفرـشیپ ، رظن و  دروم  یلاعت  نیا  هب  ندیـسر  نیا  یریگجوا ، نیا  تسام ، مشچ  یولج  مینکیم و  هدـھاشم  ام  هک  یتایعقاو  هب  هجوت  اب 

مھم و یاھـشخب  رد  روـشک  تفرـشیپ  هک  دـیدرک  هظحـالم  دـش ، هداد  هک  یئاـھرامآ  نیمھ  رد  دـھدیم . ناـشن  ار  نیمھ  مـھ  لاـس  دـنچ  نـیا  یهـبرجت  تـسا ؛ هناـیارگعقاو 

دیاب ام  تسھ . یگدامآ  تیفرظ و  دادعتـسا و  هک  تسا  نیا  یهدنھدناشن  نیا  تسا ؛ هدوب  یریگمـشچ  تفرـشیپ  لاس ، دنچ  یهلـصاف  اب  یگدنز ، رد  رثوم  ون و  یاھـشناد 

نیمھ هلاس  دنچ  نیا  رد  ام  فرح  میھدب . رارق  راک  ساسا  ار  نیا  ینعی  میھدب ؛ تیمھا  روشک  رد  ملع  هب  یهیکت  ملع و  یهلئـسم  هب  ینعی  میریگب ؛ یدـج  ار  هلئـسم  نیا 

، دننکیم ینیرفآتورث  دـننکیم و  دـیلوت  دـننکیم ، راک  ملع  یانبم  رب  هک  ناینبشناد  یاھتکرـش  نیا  تقو  نآ  دـش ، هتفرگ  یدـج  فلتخم  یاھـشخب  رد  ملع  هچنانچ  رگا  تسا .

. دنناسرب یعقاو  یئافوکش  هب  ار  روشک  داصتقا  جیردتب  تسناوت  دنھاوخ 

نایوجشناد  / ١۶/١٣٩١/٠۵ رادید  رد  تانایب 

« ييارگعقاو  » 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 14هاگياپ  هحفص 8 
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هاگـشناد رد  تلاح  نیا  هک  متـشاد  رارـصا  مھ  هدـنب  دراد و  دوجو  ناوج  طیحم  رد  هاگـشناد و  رد  یعیبط  روط  هب  نیا  میتشاد و  عقوت  اھوجـشناد  زا  ام  هک  یئاـھزیچ  زا  یکی 

یرادـقم اجنیا  یئارگعقاو ، اب  شتبـسن  یئارگنامرآ و  یهرابرد  هام ، لئاوا  رد  ماـظن  نارازگراـک  یهعومجم  اـب  رادـید  رد  اـم  هتبلا  تسا . یئارگناـمرآ  یهلئـسم  دـنامب ، هدـنز 

نکیل درک ؛ مھاوخ  یاهراشا  کی  دـعب  مھ  نم  تسا ، ظوفحم  شدوخ  یاج  رد  یئارگعقاو  یهلئـسم  دیـشاب . هدینـش  یـضعب  دـیاش  ـالاح  هک  میدرک ؛ ثحب  میدرک و  تبحص 

یملع لئاسم  یهنیمز  رد  ینعی  ملع ، رد  یئارگنامرآ  دشاب . هجوت  دروم  دیاب  ملع -  رد  یئارگنامرآ  لثم  رگید -  یاھهنحص  یهمھ  رد  مھ  تسایس ، رد  مھ  یئارگنامرآ ،

شھوژپ و یزومآملع ، ندناوخ ، سرد  زورما  منکب ؛ ضرع  امـش  هب  نم  دھدب . هجیتن  دیاب  ندناوخ  سرد  بوخ  ندناوخ و  سرد  هب  ار  امـش  هجوت  نیا ، هک  دوب ؛ هلق  لابند  دیاب 

؛ تسا داھج  کی  یئوجشناد ، یلصا  راک  رد  تیدج 

نایوجشناد  / ١۶/١٣٩١/٠۵ رادید  رد  تانایب 

منیبیم هناتخبـشوخ  نم  دیوشیمن ؟ دراو  دیریگیمن و  عضوم  یعامتجا  لئاسم  رد  ارچ  متفگ  مدرک ، باطخ  اھوجـشناد  هب  هسلج  نیمھ  رد  هک  دوب  لاسراریپ  ای  لاسراپ  نم 

ریدـقت نم  ار  نیا  تسا ؛ بوخ  نیا  بخ ، تسا ؛ زراـب  یلیخ  وجـشناد ، یاـھناوج  یئوجـشناد و  یاـھطیحم  رد  نوگاـنوگ ، لـئاسم  رد  یریگعـضوم  ریخا  لاـس  هس  ود  نیا  رد 

ثیبخ یاھتسینویھص  نیا  اھهدش ، نالف  نالف  نیا  دنیوگیم  وجشناد  ناوج  تشم  کی  دیآیم ، شیپ  هزغ  یهیـضق  دینک  ضرف  الثم  تقو  کی  اھتنم  منکیم ؛ رکـشت  منکیم و 

. تسا یکاپ  سدقم و  تاساسحا  تاساسحا ، نیا  بخ ، هاگدورف ! دنوریم  دنتفایم ، هار  میروایبرد ؛ ار  ناشردپ  میورب  دـننکیم ؛ نالف  دـنزیریم ، بمب  دـنراد  هزغ  یاھهچب  رس 

تسد و نم  دندومرف  ماما  هکنیا  دراد . شزرا  اعقاو  نیا  دنکب ؛ یتاساسحا  نینچ  کی  یادف  ار  شناج  دـھاوخیم  مدآ  مینکیم ، هاگن  میراد  میتسـشن و  رانک  کی  هک  نم  لاثما 

ناتـسمز یامرـس  رد  دراد ، لاچخی  رلوک و  ناتـسبات  یامرگ  رد  هناـخ ، یوت  اـجنیا  یناوج  کـی  هک  دـنیبیم  یتقو  مدآ  تساـج . نیمھ  شیاـج  مسوبیم ، ار  اھیجیـسب  یوزاـب 

؛ اجنآ مورب  مھاوخیم  دـیوگیم  دـناسرب ، راجفنا  تلاح  هب  ار  وا  دـھاوخیم  هزغ  یهلئـسم  وھکی  دـعب  دراد ، تیقفوم  دـھاوخیم ، سرد  دوریم ، هاگـشناد  دراد ، یئامرگ  یهلیـسو 

نتفر هزغ . میورب  میتفیب  هار  الاح  ام  هک  دوش  بجوم  دیابن  ساسحا  نیا  اما  تسا ؛ بوخ  ساسحا ، تسا . طلغ  نتفر ، اما  تسا ؛ یـشزرااب  ساسحا  ساسحا ، نیا  بخ ،

. دوبن زیاج  دوب ، مھ  نکمم  رگا  دوب ؛ زیاج  هن  دوب ، نکمم  هن  تقو  نآ  هزغ ، هب 

چیھ هن ، دیآیم . دوجو  هب  ناوج  نیا  نھذرد  یضراعت  کی  هزغ ، دیورب  دیابن  هک  دندرک ، لقن  یربھر  لوق  زا  الاح  هک  یروتـسد  تیعقاو و  نآ  نیب  یئارگنامرآ و  نیب  اجنیا  بخ ،

تـشپ هناملاع  هنافاکـشوم و  قیقد ، یهعلاطم  کی  دوشب ، هتفرگ  ساسحا  کی  ساسا  رب  هک  یمیمـصت  اـما  تسا ؛ یبوخ  ساـسحا  ساـسحا ، نآ  درادـن . دوجو  یـضراعت 

. تسا یطلغ  میمصت  میمصت ، تاقوا  یھاگ  تسین . یتسرد  میمصت  اموزل  میمصت ، نآ  دشابن ، شرس 

هدش مھ  تحلـصم  تسین . نتفرگ ، هدـیدن  ار  مزال  یاھتحلـصم  مزال و  تایعقاو  زا  یخرب  ندرک ، یرگـشاخرپ  اھهنیمز  یهمھ  رد  یانعم  هب  هجوچـیھهب  یئارگنامرآ  نیاربانب 

دوخ هن ، دراد ؛ تافانم  هشیمھ  تحلـصم  اب  تقیقح  اقآ  هک  تفگ  دیابن  تقو  چیھ  دوشب . تحلـصم  یهظحالم  دیاب  الـصا  بخ ، دننکیم ! یئارگتحلـصم  اقآ  روفنم ؛ مسا  کی 

ار تحلـصم  تیاعر  دیابن  ارچ  درک ؛ ار  تحلـصم  تیاعر  دیاب  دشاب ، تسرد  ىـشیدناتحلصم  رگا  تسا . قیاقح  زا  یکی  مھ  تحلـصم  دوخ  تساھتحلـصم ، زا  یکی  تقیقح 

. دید ار  حلاصم  دیاب  درک ؟

یھارمھ میفلاخم ، ام  هک  تسا  مولعم  یروتاتکید ، ىدادبتـسا  یاھهعومجم  توغاط و  الثم  کولب  یـسایس  تکرح  نالف  هب  تبـسن  ماظن ، عضوم  ظاحل  زا  دیئامرفب  ضرف 

اننیب و ادب  مکب و  انرفک  نود هللا  نم  نودبعت  امم  مکنم و  ارب  انا  مھموقل  اولاق  ذا  هعم  نیذلا  میھاربا و  یف  هنـسح  هوسا  مکل  تناک  دـق   - » مینکیمن مھ  کمک  مینکیمن ، مھ 

دوجو هقطنم  رد  ای  دـنراد  دوجو  ایند  رد  زورما  هک  یایـسایس  تاھج  زا  یخرب  هب  تبـسن  اـم  عضوم  هک  تسا  مولعم  هدـحو -» اـب  اونموت  یتح  ادـبا  اـضغبلا  هوادـعلا و  مکنیب 

یاج هب  یـساملپید  راک  ینعی  دیـشاب . هتـشاد  هجوت  ار  نیا  تسین ؛ فراعتم  ىتنـس  ىـساملپید  راک  یفن  یانعم  هب  هجو  چـیھ  هب  نیا  اما  تسا ؛ ینـشور  عضوم  دـنراد ،

، دننکیم ار  ناشینمـشد  لمع  رد  مھ  ام  نانمـشد  دننکیم . لمع  روج  نیمھ  مھ  ام  نانمـشد  هکنیاامک  تسا . یریگتھج  نیا  یریگتھج ، اھتنم  دریگب ، ماجنا  دـیاب  شدوخ 

یئارگنامرآ قمع  انعم و  هب  دیاب  نیاربانب  تسیچ . شتشپ  میمھفیم  میروخیمن ؛ لوگ  یساملپید  فراعت  نآ  هب  مھ  ام  هتبلا  دنھدیم . ماجنا  مھ  ار  یساملپید  تافراعت  اما 

. فلاخم یهھبج  فلاخم و  تھج  زا  یریذپانریثات  یراذگریثات و  اھنامرآ و  لوصا و  اھشزرا و  هب  یدنبیاپ  ینعی  یئارگنامرآ  هصالخ ، روط  هب  سپ  دوش . هجوت 

درونجب  / ١٣٩١/٠٧/١٩ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

. دراد کرحت  طاشن و  مھ  دراد ، دـیما  مھ  دراد ، تعاجـش  مھ  هدرکلیـصحت ، ناوج  لسن  تسا . هدرکلیـصحت  ناوج  لسن  نیمھ  ام ، شزرااب  یاـھیدوجوم  نیرتمھم  زا  یکی 

یهھد ٧٠ طساوا  زا  لسن  دـیدحت  یهلئـسم  نیا  ممیھـس -  اطخ  نیا  رد  مھ  مدوخ  هدـنب  میدرک -  ام  دوخ  هک  یئاھاطخ  زا  یکی  منکب ؛ ضرع  زتنارپ  لخاد  رد  اج  نیمھ  نم 

فقوتم ار  نیا  دـشیم . فقوتم  دـیاب  یهھد ٧٠  طـساوا  زا  نکیل  دوب ، مزـال  دوب ، بوخ  دـش ، ذاـختا  لـسن  دـیدحت  تسایـس  هک  یلوا  هتبلا  دـشیم . فقوتم  دـیاب  فرط  نیا  هب 

ام رب  دیاب  خیرات  لاعتم و  یادخ  ار  نیا  ممیھـس . هابتـشا  نیا  رد  مھ  ریقح  یهدـنب  دوخ  دنمیھـس ، هابتـشا  نیا  رد  روشک  نیلوئـسم  مدرک ؛ ضرع  دوب . هابتـشا  نیا  میدرکن ؛

. دـش دـھاوخ  ریپ  روـشک  متفگ -  ینارنخـس  رد  ناـضمر  هاـم  رد  مھ  شیپ  یدـنچ  نـم  مـیورب -  شیپ  اـم  رگا  ینوـنک  دـنور  نـیا  اـب  درک . ظـفح  دـیاب  ار  ناوـج  لـسن  دـشخبب .

یناوج لسن  نیا  تساطخ . تسھ ، زورما  هک  یلکش  نیا  هب  اھهناخ ، رد  نادنزرف  ندرک  دودحم  نیا  دنھد . شیازفا  ار  لسن  دننک ؛ دایز  ار  لثم  دیلوت  دیاب  اھناوج  اھهداوناخ ،

لح اھنیا  ار  روشک  تالکـشم  یهمھ  مینک ، ظفح  ار  نآ  میناوتب  روشک  نیا  یهدـنیآ  یاھهلحرم  اھهرود و  رد  هدـنیآ و  لاس  تسیب  هدـنیآ ، لاس  هد  رد  رگا  میراد ، اـم  زورما  هک 

. میرادن تفرشیپ  یارب  یساسا  لکشم  ام  سپ  دراد . دوجو  یناریا  رد  هک  یدادعتسا  اب  و  تسھ ، ناوج  لسن  رد  هک  یقوش  نآ  اب  طاشن ، نآ  اب  یگدامآ ، نآ  اب  دننکیم ؛

درونجب  / ١٣٩١/٠٧/١٩ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

؛ دـشاب قـطنم  اـب  قـبطنم  منکیم ، رکف  نآ  یهراـبرد  هک  ار  هچنآ  میوـگیم ، هک  ار  هچنآ  ملیاـم  نـم  مـینک . هدـھاشم  ار  ناریا  گرزب  تـلم  زیزع و  ناریا  یهنحـص  مـیدرگرب  ـالاح 

. تسیچ اھتیعقاو  تسیچ ، یقطنم  مینیبب  متسین . قفاوم  هدنب  بالقنا ، لئاسم  رد  صوصخب  نوگانوگ ، لئاسم  رد  نتفگ  فازگ  فال و  اب  مینزب . یراعش  فرح  میھاوخیمن 

، تسا یتسینویھص  ثیبخ  کانرطخ  یهکبش  مھ  اھنمشد  سار  رد  دندرک ، عورش  اھنآ  مھ  ار  ینمـشد  دراد ، نمـشد  یهعومجم  کی  اب  یئورایور  یهصرع  کی  ناریا  تلم 

یهنیک دندرک ؛ تفلاخم  یمالسا  یروھمج  یمالـسا و  بالقنا  اب  بالقنا  لوا  زا  اھنیا  دناهکبـش . نیا  ریثات  تحت  اکیرمآ  تلود  صوصخب  یبرغ و  یاھتلود  اضعب  هنافـساتم  هک 

زا یخرب  مھ  فرط  کـی  تسا ، ناریا  تلم  فرط  کـی  یئوراـیور ، یهنحـص  نیا  رد  ـالاح  تسا . روـج  نیمھ  مـھ  نـالا  دـناهتفرگ ؛ لد  هـب  دـناهدرک ، بـالقنا  هـک  ار  یمدرم  نـیا 

یاراد تسا ، مزع  یاراد  ام  تلم  مینیبیم  مینکب ، نامزیزع  تلم  هب  هاگن  کـی  رگا  مینکیم ، هاـگن  ار  هصرع  یتقو  دـننکیم . ینمـشد  ناریا  تلم  اـب  هنازروهنیک  هک  یئاھتردـق 

نادـیم رد  دـھدیم : ناشن  دراد  ار  شدوخ  اھنادـیم  یهمھ  رد  ناوج ، لسن  روضح  نیا  تسا . شالترپ  هزیگنارپ و  ناوج  لـسن  یاراد  تسا ، رترب  دادعتـسا  یاراد  تسا ، دـیما 

یاھیگدامآ رد  مھ  زورما  سدـقم ؛ عاـفد  رد  دـمآ ، شیپ  هک  یتقو  نآ  یعاـمتجا ؛ نوگاـنوگ  یاھنادـیم  رد  یرواـنف ، نادـیم  رد  دـننکیم ؛ فارتعا  نآ  هب  اـیند  رد  زورما  هک  ملع ،

نداـعم دراد ، مھ  یعیبـط  عباـنم  دراد ، مھ  ار  وـلج  تمـس  هب  تکرح  یارب  مزـال  یاـھرازبا  دراد ، مھ  ار  هلاـس  تسیب  زادـنامشچ  دراد ؛ ناریا  تـلم  زورما  ار  اـھنیا  نوگاـنوگ .

. دراد مھ  دنمشزرا 

ابیرقت مھ  ام  روشک  میئایند ، تیعمج  مدـصکی  ابیرقت  ام  ماهتفگ : اھراب  نم  تسا . رتشیب  ناھج  طسوتم  زا  میراد ، راـیتخا  رد  یـساسا  عباـنم  زا  ناـمروشک  رد  هک  ار  هچنآ 

لثم میلوا ؛ یهجرد  ایند  یاھروشک  یهمھ  نایم  رد  عبانم ، زا  یـضعب  رد  تسا . رتشیب  رایـسب  مدـصکی  زا  میراد ، ام  هک  یایلـصا  عباـنم  اـما  تساـیند ؛ تعـسو  مدـصکی 

. تسام تایصوصخ  نیا  میتسھ . ام  تسرھف ، سار  رد  ایند ، یاھروشک  یهمھ  نایم  رد  زورما  هک  زاگ -  تفن و  یژرنا -  عبانم 

، میراد بوخ  مدرم  میراد ، بوخ  ندعم  میراد ، بوخ  تعیبط  دراد . دوجو  ام  یاھزاین  اب  بسانتم  زیچ ، همھ  تسا . یعیسو  روشک  ام  روشک  تسا . یعونتم  میلقا  ام  میلقا 

« ييارگعقاو  » 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 14هاگياپ  هحفص 9 
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مھ دـنمهقالع  زوسلد و  لضاف و  تیناحور  میراد ، مھ  عاجـش  هدامآ و  راک و  یاپ  حلـسم  یاـھورین  میراد ، هوق  هس  رد  مھ  یمدرم  زوسلد  نالوئـسم  میراد ، بوخ  دادعتـسا 

هدارا مزع و  تسام ؛ دادعتسا  تسام ، تاناکما  اھنیا  زومآشناد -  تیعمج  اھنویلیم  و  وجشناد ، تیعمج  نویلیم  راھچ  میراد -  مھ  تیعمج  رپ  سرادم  اھهاگـشناد و  میراد ،

. دراد دوجو  ام  تلم  رد  مھ  دیما  و 

هب هک  یرادـقم  نآ  تسا . هدـش  لصاح  زورما  ات  هک  تسا  یتفرـشیپ  مھ  یدوعـص  ریـس  تکرح  نیا  یهجیتن  تسا . هتـشاد  یدوعـص  ریـس  زورما  ات  بـالقنا  لوا  زا  ناـمتکرح 

روشک یئانبریز ، روما  رد  تسا . همھ  مشچ  یولج  اھتفرـشیپ  تسا و  هتـسجرب  تسا ، هدـش  ام  اب  هک  یئاھینمـشد  هب  هجوت  اب  میاهدروآ ، تسد  هب  اـم  اـھلاس  بساـنت 

ام هک  یئاھانبریز  روج . نیمھ  مھ  یروانف  شناد و  رد  تسا ؛ هدرک  تفرـشیپ  روشک  تایونعم ، رد  تسا ؛ هدرک  تفرـشیپ  روشک  یمدرم ، تامدـخ  رد  تسا ؛ هدرک  تفرـشیپ 

، یسایس قئالس  اھرظن و  فالتخا  دوجو  اب  دندمآ ، راک  رـس  ینوگانوگ  یاھتلود  روشک . یـسایس  تابث  زا  تسا  ترابع  لوا  یهجرد  رد  میتسھ ، زاتمم  هتـسجرب و  اھنآ  رد 

یـسایس یحاـنج و  یطخ و  یاـھیریگرد  تاـعزانم و  تسا . هدرک  تکرح  اھفدـھ  تمـس  هب  روـشک  تـسا و  هتـشاد  رارمتـسا  زورما  اـت  بـالقنا  لوا  زا  روـشک  تاـبث  نـکیل 

. تسانبریز نیرتمھم  نیا  دربب ؛ نیب  زا  ار  روشک  یسایس  تابث  تسا  هتسناوتن 

درونجب  / ١٣٩١/٠٧/١٩ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

یزیچ هک  اـھنیا  دـناهدرک ؛ لـح  ار  شیاـھرتراوشد  اـھرتگرزب و  نیا  زا  روشک  نیلوئـسم  ناریا و  تلم  درک . دـھاوخ  روبع  تالکـشم  نیا  یهمھ  زا  ناریا  تلم  یھلا ، قـیفوت  هب 

، دادیم لیکـشت  ار  اھنآ  یاھیرازگربخ  لوا  یلـصا  ربخ  لایر ، زرا و  تمیق  ناسون  هک  یزور  دنچ  نیمھ  رد  دننکیم . یلاحـشوخ  زاربا  دـیآیم ، شیپ  یلکـشم  کدـنا  تسین .

، میدرک تسرد  لکـشم  ناریا  تلم  یارب  هک  دـننکیم  یلاحـشوخ  زاربا  هناکدوک  هناگچب و  دـننکیمن ؛ تیاعر  مھ  ار  یـساملپید  راقو  تناتم و  دـندرک . یلاحـشوخ  زاربا  احیرص 

نآ اھنآ  دننزیم ، شتآ  ار  هلابز  لطس  ات  دنچ  دنیآیم  نارھت  نابایخ  ات  ود  رد  هدع  کی  تعاس  هس  ود  دنیوگیم ! حیرص  ار  نیا  میدرک ؛ تسرد  لکـشم  یمالـسا  یروھمج  یارب 

؟ امش عضو  ای  تسا  رتدب  ام  عضو  دش ! غولش  دش ، غولش  هرآ ، هک  دننکیم  یلاحشوخ  راھظا  ایند  فرط 

ایناپـسا رد  تسا ، تارھاظت  ایلاتیا  رد  تسا ، تارھاظت  هسنارف  رد  تسا ؛ تارھاـظت  زور  بش و  یئاـپورا  یهدـمع  یاـھروشک  یاـھنابایخ  هک  تسا  لاـس  کـی  کـیدزن  نـالا 

دینکیم یلاحشوخ  تسا ؛ لفق  ناتداصتقا  امش  تسام . لکشم  زا  رتهدیچیپ  بتارمب  امش  لکشم  تسا . تارھاظت  نانوی  رد  تسا ، تارھاظت  سیلگنا  رد  تسا ، تارھاظت 

. دیآیمن رد  اپ  زا  تالکشم  نیا  اب  یمالسا  یروھمج  دیلالحمضا . مادھنا و  دوکر و  هب  ور  امش  دیتخبدب ، امش  هدش ؟ فیعض  ناریا  داصتقا  هک 

یداصتقا تالکـشم  تسا ، حرطم  لوا  یهجرد  رد  اکیرمآ  یروھمج  تسایر  تاباختنا  رد  هک  یلئاـسم  زا  یکی  نـالا  هتفرگ . ار  اـھیبرغ  دوخ  ناـبیرگ  زورما  یلـصا ، تالکـشم 

راتفرگ دننکیم . بوکرـس  هتبلا  تسا ؛ تیعقاو  کی  دـش ، هتفگ  هک  یدـصرد  شبنج ٩٩  نیا  دنوشیم . لاماپ  دـنراد  اجنآ  رد  فیعـض  تاقبط  دـنراتفرگ ، دـناهراچیب ، مدرم  تسا ؛

! دننکیم یلاحشوخ  زاربا  اھنآ  نآ ، زا  رتکچوک  هب  نآ ، زا  رتمک  هب  اجنیا  تقو  نآ  دنیاھنآ ؛ یاھروشک  یداصتقا ،

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

ام دوخ  مدرم  زا  یـضعب  دشاب . یتسرد  یبایزرا  ام  یبایزرا  دشاب ؛ هنانیبعقاو  دیاب  نامھاگن  مینکیم ، هاگن  نامدوخ  یهدنیآ  هتـشذگ و  یهمانرب  نامدوخ و  درکلمع  هب  هک  ام 

ار نانمـشد  یاھراشف  دننیبیم ، ار  روشک  یدیلوت  یاھدـحاو  زا  یخرب  رد  دـیلوت  تفا  دـننیبیم ، ار  ینارگ  دـننیبیم ؛ ار  اھفعـض  طقف  دـننکیم ، هاگن  روشک  عاضوا  هب  یتقو 

هدـھاشم ار  یـشلاچرپ  میظع  نادـیم  کی  منکیم ، هاگن  نامتلم  عاضوا  روشک و  عاضوا  هب  یتقو  نم  مراد . یتواـفتم  هاـگن  هدـنب  تسا . یـصقان  هاـگن  هاـگن ، نیا  دـننیبیم .

. تسا هدش  رھاظ  زوریپ  دنلبرس و  نانمشد ، مغر  هب  نادیم ، نیا  رد  ناریا  تلم  هک  منکیم 

دوجو یهمھ  اب  ملاع ، یدام  نادنمتردق  زا  یناسک  یلو  دراد ؛ دوجو  یئاھیماکخلت  اھیخلت و  روشک ، یاھدادیور  ثداوح و  یهعومجم  رد  تسھ ؛ تالکـشم  تسھ ، اھفعض 

درک رپس  ار  شاهنیس  تشاد ، هدھع  رب  ار  اکیرمآ  روشک  یجراخ  تسایس  تیلوئسم  هک  یتیافکیب  مناخ  نآ  دندروآ . نابز  هب  ار  نیا  دننک ؛ جلف  ار  ناریا  تلم  هک  دندرک  شالت 

یاھمادقا اھتیلاعف و  هک  درک  مھاوخ  ضرع  الاح  و  دندروآ . نابز  هب  احیرـص  ار  نیا  دوش ! جلف  ناریا  هک  مینک  لامعا  یمالـسا  یروھمج  دروم  رد  یئاھمیرحت  میھاوخیم  تفگ  و 

اب هلباقم  شلاـچ و  هب  نآ  رد  ناریا  تلم  هک  یگرزب  نادـیم  میظع و  یهصرع  نیا  رد  تسا  نمـشد  شـالت  فرط ، کـی  زا  نیارباـنب  دـیماجنا . اـجک  هب  دـش و  هچ  دوب و  هچ  اـھنآ 

ار هنحص  نیا  ناسنا  یتقو  تسا . گرزب  تلم  نیا  یدنمشوھ  تردق و  تیفرظ و  یهدنھدناشن  هک  تسا  یگرزب  یاھدرواتسد  دوجو  رگید ، فرط  زا  تسا ؛ مرگرس  نمـشد 

قفوم نادـیم  نیا  رد  نامرھق ، کی  اما  تسھ ، نآ  رد  یگتـسخ  شـشوک و  شـالت و  تمحز و  هک  تسا  یدـنمتردق  ناراکـشزرو  یدرواـمھ  یهنحـص  لـثم  دـنکیم ، هظحـالم 

نیا سک  رھ  تسا . ناریا  تلم  تسا ، ام  مشچ  لباقم  رد  هک  یمیظع  یهنحـص  نیا  رد  ناـمرھق  نیا  دـنیوگیم . نیرفآ  دـننکیم و  نیـسحت  ار  وا  همھ  دوشیم ؛ زوریپ  دوشیم ،

دیوگیم نیرفآ  ناریا  تلم  هب  دنک ، هعلاطم  تسرد  دنیبب و  تسرد  ار  هنحص 

نایوجشناد  / ٠۶/١٣٩٢/٠۵ رادید  رد  تانایب 

نیا تسا -  حرطم  هک  تسا  یلاوس  ینعی  هدش ؛ لقتنم  نم  هب  البق  لاوس  نیا  دھدیم  ناشن  نیا  هک  مدرک -  تشاددای  لبق  زا  اجنیا  مھ  نم  دش و  حرطم  هک  یرگید  لاوس 

روشک یداصتقا  تفرـشیپ  ام  یاھنامرآ  زا  یکی  بخ ، تسا . یتیعقاو  کی  میرحت  میرحت . دـیئامرفب  ضرف  الثم  تسیچ ؟ دراد ، دوجو  هک  یئاھتیعقاو  اب  اھنامرآ  تبـسن  تسا :

ام هک  تسا  نیا  منک ، ضرع  مناوتیم  نم  هک  هچنآ  هریغ . هریغ ، رد  تاباختنا ، رد  یـسایس ؛ نوگانوگ  لئاسم  رد  ای  میرحت . مان  هب  دراد  دوجو  یتیعقاو  مھ  فرط  نآ  زا  تسا ،

یتقو دیماجنا . دھاوخ  مھوت  یزادرپلایخ و  هب  اھتیعقاو ، یهظحالم  نودب  یئارگنامرآ  مینکیم . دـییات  دـصرددص  مھ  ار  اھتیعقاو  ندـید  مینکیم ، دـییات  دـصرددص  ار  یئارگنامرآ 

، هعماج یاھتیعقاو  ندید  نودـب  دـینک . یزیرهمانرب  اھتیعقاو  نآ  قبط  رب  دیجنـسب و  دـیاب  ار  ناتدوخ  فارطا  یاھتیعقاو  دـینکیم ، تکرح  ینامرآ  کی  یدوصقم ، کی  لابند  امش 

. اھنامرآ هب  یبایتسد  هب  دسرب  هچ  دوب ، دھاوخن  یحیحص  تسرد و  روصت  یلیخ  اھنامرآ  روصت 

هب ندیسر  دننکیم . روصت  تسرد  ار  هلق  دنتسھ ، اھهلق  تمس  هب  نتفر  ناتسھوک و  رد  شدرگ  لھا  هک  یناسک  دناهلق . لثم  اھنامرآ  میئوگب  دیاب  مینزب ، لاثم  میھاوخب  رگا 

نآ هب  دیـسرب  دـیورب و  دـیرادیم  تسود  دـیتسھ ، نیئاـپ  نیا  امـش  یتقو  دـسرب . هلق  نآ  هب  درادـیم  تسود  ناـسنا  دـینک . هیبشت  نیا  هب  ار  اـھنامرآ  تسا ؛ ناـمرآ  کـی  هلق ،

نیا تیعقاو  نآ  دیھدیم ؛ ردھ  ار  ناتدوخ  یورین  دینکب ، ار  راک  نیا  دیھاوخب  تیعقاو  نیا  هب  هجوتیب  رگا  دراد ؛ دوجو  یتیعقاو  اھتنم  عافترا ؛ یدـنلب و  نیا  غیتس  جوا و  یهطقن 

، تسین یروجنیا  الاب ؛ ورب  ریگب و  تسا ، هنماد  مھ  نیا  تسا ، هلق  اجنیا  الاح  هک  ینکیم  هدھاشم  تمشچ  یولج  امـش  هک  تسین  نیا  هلق ، نیا  هب  ندیـسر  هار  هک  تسا 

نتفر شیپ  هار  هن  هک  دیـسر  دـیھاوخ  یطاقن  هب  اعطق  الاب ، دـیتفر  دـیتفرگ  ار  هنماد  تسا ، امـش  مشچ  یولج  هک  ینیمھ  دـیدرک ، یطایتحایب  امـش  هچنانچ  رگا  دراد . هار 

ناسنا یتقو  هدـمآ . شیپ  مھ  هدـنب  یارب  دـیآیم ؛ شیپ  ناشیارب  یزیچ  نینچ  دنتـسھ ، ناتـسھوک  رد  شدرگ  هوک و  هب  نتفر  لھا  هک  یئاـھنیا  ندـمآ . بقع  هار  هن  دـیراد ،

تیعقاو دـنک . صالخ  لکـشم  زا  ار  شدوخ  دـیاب  ناسنا  دایز  تمحز  اب  درادـن ؛ ندـنام  بقع  نتفر و  ولج  هار  هک  دـسریم  یئاھهطقن  هب  دـنکیم ، تکرح  هار  اـب  یئانـشآ  نودـب 

. درک ادیپ  دیاب  ار  هار  هار ؛ نیمھ  زا  تسا  ترابع 

لومعم ایند  رد  زورما  هک  یناور  یاھگنج  رد  دینادیم ؛ بوخ  یلیخ  اھناوج  امش  دوشیم . اقلا  تیعقاو  ناونع  هب  هک  هچنآ  هن  دید ، هملک  یعقاو  یانعم  هب  ار  اھتیعقاو  دیاب  هتبلا 

تیعقاو هک  دـننزیم ، فرح  دـننکیم ، تسرد  هعیاش  درادـن ؛ تیعقاو  هک  دـننکیم  اقلا  تیعقاو  ناونع  هب  ار  یئاھزیچ  تسا ؛ یعقاو  ریغ  یاھتیعقاو  یاقلا  اـھراک  زا  یکی  تسا ،

تسا نیمھ  تریصب  یاھدرکراک  زا  یکی  تسا . نیا  رطاخ  هب  تریصب ، میئوگیم  ام  هکنیا  دوشیم . هابتشا  راچد  دشاب ، هتشادن  انیب  زاب و  مشچ  یـسک  هچنانچ  رگا  تسین ؛

زا یـضعب  هک  یلاـح  رد  دـنھدیم ؛ ناـشن  رتـگرزب  ربارب  نیدـنچ  تسھ ، هک  هچنآ  زا  ار  یتـیعقاو  کـی  یھاـگ  تاـغیلبت  رد  دـنیبب . تـسھ ، هـک  ناـنچنآ  ار  اـھتیعقاو  ناـسنا  هـک 

یتیعقاو کی  نیا  هلب ، دـنوشیم ؛ جراخ  روشک  زا  روشک  ناـگبخن  زا  یـشخب  هک  تسا  نیا  اـھتیعقاو  زا  یکی  دـیئامرفب  ضرف  ـالثم  دـنھدیمن . ناـشن  الـصا  ار  رگید  یاـھتیعقاو 

هب میتشاد ؟ هبخن  یوجـشناد  همھ  نیا  یک  ام  هبخن . نایوجـشناد  شیازفا  هبخن ، شیازفا  زا  تسا  ترابع  نآ  دراد و  دوجو  مھ  یرگید  تیعقاو  کـی  نیا ، لاـبق  رد  اـما  تسا ؛

. میراد هبخن  داتسا  ام  ردقچ  تسا . ریگمـشچ  الماک  فلتخم  یاھـشخب  رد  ام  یهبخن  نایوجـشناد  یناوارف  ریخا ، لاس  تسیب  هد  نیا  رد  دینک ؛ هاگن  روشک  هاگـشناد  خیرات 

دادـعت اما  میوگب ، مھاوخیمن  تسین ، مدای  شقیقد  نوچ  هتبلا  هک  دوب -  یدودـعم  دادـعت  کی  روشک ، یاھهاگـشناد  دـیتاسا  دادـعت  دـش ، زوریپ  هک  یتقو  یمالـسا  یروھمج 

« ييارگعقاو  » 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 14هاگياپ  هحفص 10 
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رد هک  یاهبخن  میظع  یهعومجم  نیا  زا  مریگ  ـالاح  دـنناگبخن . همھ  اـھنیا  بخ ، هتفر ؛ ـالاب  دادـعت  نیا  ربارب ، هد  زا  شیب  زورما  تسھ -  مداـی  شدودـح  دوـب ؛ یدودـعم  یلیخ 

ار تیعقاو  نیا  دنیبیم ، ار  تیعقاو  نآ  ناسنا  رگا  جراخ . دنتفر  مھ  یدادعت  کی  اھنیا -  یملع و  یاھهبخن  داتسا و  وجشناد و  زا  معا  دناهدش -  هدیرورپ  روشک  یاھهاگشناد 

نیاربانب دـنروآیمن . نآ  زا  یمـسا  الـصا  دـنریگیم ؛ هدـیدن  ار  یکی  نیا  دـننکیم ، گرزب  ار  یکی  نآ  دـننکیم ، تاـغیلبت  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  هیلع  هک  یناـسک  دـنیبب . مھ 

اقلا ام  هب  تیعقاو  ناونعهب  هنانمشد ، یاھدرگـش  اب  هک  هچنآ  هن  مینیبب ، ار  تیعقاو  اما  دوب . دـنھاوخ  ققحت  لباق  هک  تسا  اھتیعقاو  هب  هاگن  اـب  اـھنامرآ  دـید . دـیاب  ار  تیعقاو 

. دوشیم

تـسد یھاوخنامرآ  زا  دیابن  ینعی  دنک . تسبنب  لاعفنا و  ساسحا  یطئارـش  چیھ  رد  دـیابن  زگرھ  دسانـشیم ، مھ  ار  اھتیعقاو  هک  هاوخنامرآ  ىئوجـشناد  لاعف  نم  رظن  هب 

ماما میتشاد . مھ  یخلت  یاھتمیزھ  میتشاد ، یگرزب  یاھیزوریپ  سدقم  عافد  یهصرع  رد  ام  خـلت . یاھتمیزھ  ماگنھ  رد  هن  نیریـش ، یاھیزوریپ  ماگنھ  رد  هن  تشادرب ؛

؛ دوشیمن ناسنا  بیصن  یزوریپ  مھ  اج  کی  دوشیم ، ناسنا  بیصن  یزوریپ  اج  کی  حتفلامدع . دیئوگب  تسکـش ، دیئوگن  دنتفگیم : دندرکیم و  شرافـس  هیلع ) ناوضر هللا  )

تـسد اـھنامرآ  ندرک  لاـبند  زا  دندیـسر ، ناـشدوخ  رظن  دروم  یهطقن  هب  دـمآ و  شیپ  ناـشدارم  قـفو  رب  راـک  ناـیرج  هچناـنچ  رگا  هک  دنتـسھ  اھیـضعب  دراد ؟ یتـیمھا  هچ 

یارب تسیاب  نک ، هدامآ  ار  تدوخ  هزات  یدرک ، ماـمت  ار  شـالت  نیا  یدرک ، ماـمت  ار  راـک  نیا  یتقو  دـیوگیم : اـم  هب  نآرق  ( ١ (؛» بصناف تغرف  اذاف  . » تسا اـطخ  نیا  دنـشکیم ؛

لاعفنا و سای و  راچد  دوبن ، اھنآ  دارم  قفو  رب  دوبن ، اھنآ  تساوخ  قبط  رب  دیآیم ، شیپ  هک  هچنآ  رگا  سکعب ؛ مھ  یـضعب  تسا -  هابتـشا  نیا  دنروجنآ -  یـضعب  راک . یهمادا 

چیھ دـنک ، هظحالم  ار  اھتیعقاو  ناسنا  یتقو  هنانیبعقاو . حیحـص و  ىھاوخنامرآ  رد  درادـن  دوجو  یتسبنب  الـصا  تسا . طلغ  ود  رھ  تسا ؛ طلغ  مھ  نیا  دـنوشیم ؛ تسکش 

. دیآیمن ینیبشیپ  لباق  ریغ  شرظن  هب  زیچ 

هک یئاـجنآ  رد  هچ  تسا ، امـش  هاوخلد  قبط  دـیآیم ، شیپ  هک  یاهثداـح  هک  یدراوم  نآ  رد  هچ  دنـشاب ؛ اـھنامرآ  لاـبند  هراومھ  هک  تسا  نیا  وجـشناد  نازیزع  زا  نم  عـقوت 

نیمھ گنج  رد  دوب ، روج  نیمھ  بالقنا  لصا  رد  دـینک . لابند  دـیھدن و  تسد  زا  اھتیعقاو  هب  هاگن  اـب  ار  یئارگناـمرآ  تسین ؛ امـش  هاوخلد  قبط  دـیآیم ، شیپ  هک  یاهثداـح 

یحور و یاھتیعقوم  اھیریگعضوم و  نوگانوگ ، ثداوح  لابق  رد  اھیضعب  تسا . هدوب  روج  نیمھ  هشیمھ  هدمآ ، شیپ  اھلاس  نیا  رد  هک  مھ  ینوگانوگ  ثداوح  رد  دوب ؛ روج 

. تسین تسا ، یھاوخنامرآ  یهمزال  هک  هچنآ  اب  بسانتم  ناشیرکف ، یونعم و 

فیلکت لابند  ام  دـندومرف : ماما  تسیچ ؟ ندوب » هجیتن  لاـبند   » اـب یرادـمفیلکت »  » یهطبار هک  دـنتفگ -  ناتـسود  زا  یـضعب  زاـب  مھ  اـجنیا  هک  تسا -  نیا  رگید  لاوس  کـی 

نیا تلوھک ، نینـس  رد  تدـح ، نآ  اب  تدـش ، نآ  اب  هک  راوگرزب  ماـما  تفگ ؟ ار  یزیچ  نینچ  دوشیم  روطچ  دوبن ؟ هجیتن  لاـبند  ماـما  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  نیا  اـیآ  میتسھ .

شیانعم یئارگفیلکت  امتح  دوبن ؟ هجیتن  لابند  ناشیا  هک  تفگ  دوشیم  دـش ، مھ  قفوم  دروایب و  راک  رـس  رب  ار  یمالـسا  ماـظن  هکنیا  یارب  درک ، لاـبند  ار  اھیتخـس  همھ 

الاو دـھدن ؛ ماجنا  عورـشمان  راک  دـنکن ، لمع  فیلکتدـض  دـنکن ، لمع  فیلکت  فالخرب  دـنک ؛ لـمع  فیلکت  قبط  رب  بولطم ، یهجیتن  هب  ندیـسر  هار  رد  ناـسنا  هک  تسا  نیا 

هجیتن ینعی  میتسین ؟ هجیتن  لابند  ام  هک  تفگ  دوشیم  رگم  دندوب . جئاتن  لابند  دوب ؛ ینیعم  جئاتن  هب  ندیـسر  یارب  همھ  دـندرک ، نید  یایلوا  دـندرک ، ناربمغیپ  هک  یـشالت 

ینامیـشپ ساسحا  دیـسرن ، دوخ  بولطم  یهجیتن  هب  مھ  یتقو  کی  رگا  دنکیم ، لمع  فیلکت  قبطرب  هجیتن ، هب  ندیـسر  یارب  هک  یـسک  نآ  هتبلا  هن . دش ؟ دـش ، هچ  رھ 

اما درک ؛ دھاوخ  تراسخ  ساسحا  دیسرن ، یتقو  درکن ، لمع  فیلکت  قبط  رب  هجیتن ، هب  ندیسر  یارب  ناسنا  رگا  هداد . ماجنا  ار  شفیلکت  هک  تسا  عمج  شرطاخ  دنکیمن ؛

هظحالم ار  اھتیعقاو  میتفگ ، البق  هک  روط  نامھ  تسا و  هداد  ماجنا  ار  هتـسیاب  هتـسیاش و  راـک  هداد ، ماـجنا  ار  شدوخ  تیلوئـسم  هداد ، ماـجنا  ار  شدوخ  فیلکت  هن ، هک  نآ 

نیا نیاربانب ، هداد . ماجنا  ار  شدوخ  راک  وا  دنکیمن ؛ تراسخ  ساسحا  بخ  دیـسرن ، هجیتن  هب  مھ  شرخآ  هدرک ، راک  یزیرهمانرب و  اھتیعقاو  نیا  قبط  رب  تسا و  هدید  هدرک و 

. تسین یتسرد  هاگن  میشاب ، هتشادن  رظن  هجیتن  هب  الصا  ام  هک  تسا  نیا  شیانعم  یئارگفیلکت  مینک  روصت  هک 

نایوجشناد  / ٠۶/١٣٩٢/٠۵ رادید  رد  تانایب 

لئاسم یهرابرد  ثحب  تسا . یمھم  یهلئسم  تفرگ -  رارق  مھ  لابقتـسا  دروم  مدرک و  حرطم  ار  نآ  درونجب  رفـس  رد  هتـشذگ  لاس  هدنب  هک  یگدنز - » کبـس   » یهلئـسم

، اھتیعقاو هب  رظان  مھم و  یاھثحب  روجنیا  درادیم . هگن  طاشناب  هدـنز و  ار  هاگـشناد  هک  تسا  یئاھثحب  اھنیا  نوگانوگ ؛ داوم  رد  تفلاخم ، تقفاوم ، رظنراھظا ، یگدـنز ، کبس 

میتفگیم اھثحب  نیا  هب  اھتقونآ  ام  دوب . لومعم  ام  یناوج  نامز  میدوب و  هدـید  اـم  هک  تسا  یجئار  یاـھثحب  زا  ریغ  اـھنیا  دـنکیم . یراـج  میظع  یهرکیپ  نیا  یاـھگر  رد  نوخ 

مھ یاهجیتـن  چـیھ  درکیم ؛ یفن  یرگید  درکیم ، تاـبثا  یکی  ار  یزیچ  کـی  دـندرکیم ، ثحب  دنتـسشنیم  اـھتعاس  دوـبن ؛ تیعقاو  هب  رظاـن  چـیھ  هـک  یرکفنـشور ، یاـھثحب 

. تسا یعامتجا  لئاسم  هب  رظان  شاهمھ  هک  تسا  یئاھثحب  اھنیا  اما  دوبن ؛ مھ  یعامتجا  یاھتیعقاو  هب  رظان  چیھ  تشادن ،

هتبلا دوب . یگرزب  قافتا  دوبن ؛ یکچوک  قافتا  داد ، خر  روشک  دنچ  نیا  رد  مالـسا  یایند  رد  هک  یقافتا  یمالـسا . یرادـیب  یاھتفآ  یمالـسا ،» یرادـیب   » یهلئـسم نیمھ  ای 

مینک حرطم  یدوخیب  ار  نیا  میھاوخیمن  دوب . یمالسا  ناریا  رد  یمالسا  یروھمج  رد  یمالسا  یرادیب  زا  یهتـساخرب  کش  الب  تسا ؛ تسرد  الماک  ناردارب  زا  یکی  لیلحت 

. تسا نیا  تیعقاو  اما  دوش ؛ کیرحت  فلتخم  یاھروشک  نایم  رد  اھتیساسح  هک 

یربھر  / ١۴/١٣٩٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

هاگن اب  ییارگنامرآ  میراد ، مزال  ام  هچنآ  هک  مدرک  ضرع  ناضمر ، کرابم  هام  رد  ماظن  نارازگراک  ماظن و  نالوئـسم  روضح  نم  هک  دید ؛ دیاب  مھ  ار  تایعقاو  تایعقاو ، موس ] [و 

مھ ار  اھنآ  تسا ، صقن  دوبمک و  هک  اھتیعقاو  زا  هچنآ  تخانـش ؛ دیاب  ار  اھنآ  تسا ، رادتقا  بجوم  اھتیعقاو  زا  هک  هچنآ  دیمھف ، تسرد  دـیاب  مھ  ار  اھتیعقاو  تسا . اھتیعقاو  هب 

نیریـش یاھتیعقاو  اھنیا  هک  اجنآ  رد  مدرب  مسا  ار  اھتیعقاو  زا  یدادعت  نم  دیمھف . تسرد  دیاب  ار  اھتیعقاو  تخانـش ؛ دیاب  ار  اھنیا  تسا ، تکرح  عنام  هک  هچنآ  تخانـش ؛ دیاب 

زا یعیسو  شخب  نیب  رد  تیونعم  ینید و  تفرعم  جاور  رکتبم ، لاعف و  رصانع  دوجو  هتسجرب ، یاھرکف  دوجو  دید . ار  اھفعض  ای  دید  ار  اھصقن  دیابن  شاهمھ  تسا ، ام  دوجوم 

دیاب مھ  ار  اھتیعقاو  نیا  دراد ؛ دوجو  هک  تسا  ییاھتیعقاو  اھنیا  ملاع ؛ رد  هقطنم و  رد  یمالسا  یروھمج  ماظن  نوزفازور  ذوفن  یمالسا ، ینید و  یاھراعش  اقب  ناوج ، لسن 

تیوقت نیریش و  یاھتیعقاو  نآ  هب  یهیکت  اب  دراد ؛ دوجو  تسا ، یخلت  ینیریـش و  زا  یطولخم  هک  ناسنا  یگدنز  یهمھ  لثم  نیا ، رانک  رد  مھ  یخلت  یاھتیعقاو  هتبلا  دید .

. دنوشب مک  ای  دنوشب  هدودز  بولطمان  خلت و  یاھتیعقاو  هکنیا  یارب  درک  ششوک  یتسیاب  اھنآ ،

ار اھتیعقاو  هچنانچ  رگا  دید . دیاب  مھ  ار  اھتیعقاو  هتبلا  تشاد ، رود  رظن  زا  یتسیابن  ار  اھدربھار  تشادـن ، رود  رظن  زا  ار  اھنامرآ  ینعی  تشاد ؛ رظن  رد  دـیاب  ار  رـصنع  هس  نیا 

هار زا  ام  دوشب  بجوم  هار  رد  یاهرخـص  کـی  دوجو  هچناـنچ  رگا  دـنکب . فرـصنم  ناـمیاھهار  زا  ار  اـم  یتسیاـبن  مھ  اـھتیعقاو  دوجو  اـما  تفر ؛ میھاوخن  تسرد  ار  هار  مینیبن ،

هچ هرخـص  نیا  فارطا  رد  مینیبـب  مینک  هاـگن  هچناـنچ  رگا  اـما  هدرک ؛ اـطخ  مھ  زاـب  دورب ، ناـسنا  اـباحمیب  دوشب و  هتفرگ  هدـیدن  هرخـص  نیا  دوجو  رگا  میدرک ؛ اـطخ  میدرگرب ،

هب حیحـص  هاـگن  نیا  تقونآ  درک ، ادـیپ  نآ  یارب  یاـیزاوم  هار  اـی  درک ، داـجیا  یذـفنم  وا  رد  اـی  تشادرب ، ناوتیم  هنوگچ  ار  هرخـص  نیا  دوـخ  اـی  درک ، داـجیا  ناوـتیم  ار  ییاـھهار 

لباقم رد  راوگرزب ، ماما  دنداد . ماجنا  ساسح  رایـسب  هدننکنییعت و  لاس  هد  نآ  رد  ینعی  بالقنا  نیا  لوا  لصف  رد  ام  راوگرزب  ماما  هک  تسا  یراک  نامھ  نیا  تسا ، اھتیعقاو 

. درکن شومارف  ار  دربھار  دماین ، مھ  هاتوک  اما  تسبن ، ار  دوخ  مشچ  اھتیعقاو 

زامن  / ١٣٩٣/١٠/٠٩ یرسارس  سالجا  نیموس  تسیب و  هب  مایپ 

نآ ندرمـشن  کبـس  زاـمن و  ندرازگ  هب  هک  ناـبطاخم  راـتفر  رد  هچ  دوـش ؛ هدیجنـس  نیبعـقاو ، یھاـگن  یوزارت  رد  دنمـشزرا ، شـالت  نیا  لوـصحم  هک  تسا  نآ  تبوـن  نوـنکا 

رد هچ  و  دوریم ؛ رامـش  هب  ینامحر  حلاص  لمع  نیا  رھوج  حور و  هک  یروضح  عوشخ و  زامن و  تیفیک  رب  تبظاوم  رد  هچ  و  ناگدیـسر ؛ ون  ناناوج و  هژیوب  دناهدش ، هدناوخارف 

مھارف ای  اھھاگـشناد ، سرادـم و  رد  زامن  نداد  بیترت  ای  دـجاسم ، نتخادرپ  نتخاس و  نوچمھ  دناهتـشگ ، فظوم  هار  نیا  رد  یفئاظو  هب  هک  یناـسک  یـسانشتیلوئسم 

باتک هلاقم و  دـیلوت  رد  ای  یتوص ، یریوصت و  یاھهناسر  رد  زامن  جـیورت  رد  یرنھ  یاھهویـش  زا  یریگهرھب  رد  ای  یئاوھ ، ینیمز و  یاھرفـس  رد  رازگزامن  یارب  تصرف  ندروآ 

. تسا هدش  هداھن  ینالوئسم  یهدھع  رب  اھنآ  رد  یفئاظو  هک  یرگید  یاھهنیمز  رد  هچ  و  زغم ؛...  رپ  هاتوک و  لمع  نیا  یاھیئابیز  نییبت  رد 

نیا هب  دـیاب  دوش ، کیدزن  یئاراک  لامک  یهطقن  هب  رتشیب  هچ  رھ  دنمـشزرا ، راـک  نیا  هکنیا  یارب  نکیل  تسا ، روجاـم  کـشیب ، زاـسراک و  کراـبم و  یمادـقا  زاـمن ، سـالجا 

« ييارگعقاو  » 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 14هاگياپ  هحفص 11 
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. تسناد راکتبا  نیا  زا  یمھم  شخب  ار  جئاتن  یریگیپ  تشامگ و  تمھ  هنادنمدرخ ، نیبعقاو و  یهبساحم  شجنس و 

نایوجشناد  / ٢٠/٠۴/١٣٩۴ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

اب اـھلاس  ناـضمر  هاـم  تاـسلج  نیا  رد  نم  هک  یلیـالد  هب  تسا ؛ هژیو  رـشق  کـی  تـسا ، زاـتمم  رـشق  کـی  وجـشناد  رـشق  تـسا . ییوجـشناد  ضئارف  مـھ  ضئارف  زا  یکی 

دوـمناو دـننکیم و  غـیلبت  یاهدـعکی  یھاوخناـمرآ . زا  تسا  تراـبع  ییوجـشناد  یهضیرف  نیلوا  دراد . یـضئارف  کـی  منکب ؛ رارکت  مھاوـخیمن  رگید  متفگ و  ررکم  اھوجـشناد 

رھ میلـست  امـش  ینعی  یراـکهظفاحم  ییارگعـقاو . فلاـخم  هن  تسا ، یراـکهظفاحم  فلاـخم  یھاوخناـمرآ  اـقآ ، هن  تسا ؛ ییارگعـقاو  فلاـخم  یھاوخناـمرآ  هـک  دـننکیم 

ار اھنآ  اھتیعقاو و  هب  دینک  هاگن  هک  تسا  نیا  ییارگنامرآ  یانعم  تسا . یراکهظفاحم  نیا  دیھدن ؛ ناشن  ناتدوخ  زا  یتکرح  چیھ  دیـشاب و  دب - هچرھ  خلت ، هچرھ   - یتیعقاو

اھنامرآ هب  ناتمـشچ  تسا . ییارگنامرآ  یانعم  نیا  دـینک . هزرابم  دـینک و  هلباقم  یفنم  یبلـس و  یاـھتیعقاو  اـب  دـینک ، هدافتـسا  تبثم  یاـھتیعقاو  زا  دیـسانشب ؛ تسرد 

. تسا وجشناد  یهضیرف  نیلوا  نیا  دشاب .

نایوجشناد  / ٢٠/٠۴/١٣٩۴ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

روصت نیا  تسا . روشک  یهدـنیآ  رد  راذـگریثات  نیا  ییوجـشناد ، عونتم  یاـھتیلاعف  رد  درک  لاـبند  ار  نآ  درک و  ادـیپ  یبلطم  کـی  هب  یخـسار  داـقتعا  ییوجـشناد ، طـیحم  رگا 

ریثات هن ، دراذگیم ؟ روشک  یاھتیعقاو  رد  یریثات  هچ  میھدب ؟ ماجنا  ار  شالت  نیا  ای  مینکب  ار  تیلاعف  نیا  وجـشناد  ناونعهب  ام  دراد  یاهدـیاف  هچ  مینک  رکف  هک  تسین  تسرد 

طیحم رد  جـیردتب  دـعب  ییوجـشناد ، طیحم  رد  لوا  ناـمتفگ ، هب  دوشیم  لیدـبت  نیا  مدرک ؛ ضرع  هک  تسا  نیمھ  مھ  شایراذـگریثات  راـکوزاس  دراد . مھ  یداـیز  ریثاـت  دراد ؛

لابند ار  اھنامرآ  سپ  دیشاب . زاسمیمصت  دیناوتیم  اما  دیشابن  ریگمیمصت  تالیکشت ، نالف  رد  تسا  نکمم  امش  هلب ، زاسمیمصت . رصنع  کی  هب  دوشیم  لیدبت  نیا  روشک و 

یهعلاطم رد  یمالـسا ، بالقنا  فراعم  یهعومجم  رد  ماما ، تانایب  یهعومجم  رد  دیدرگب  تسین ؛ اھنیا  طقف  نکل  مدرک  ضرع  ار  اھنامرآ  قیداصم  زا  قادصم  دـنچ  نم  مینک .

زا ار  ام  دـیابن  اھتیعقاو  ینعی  دـینک . یگداتـسیا  اھنامرآ  رب  دـینک و  راک  اھنیا  یور  دـینک ، یدنبهتـسد  دـینک ، یدـنبهقبط  دـینک ، تسرھف  ار  اھنامرآ  هغالبلاجـھن ، نآرق و  قیقد 

؛ میرادرب هار  رـس  زا  مینک ، هضراعم  مینک ، هلباقم  نآ  اب  دـش ، ادـیپ  مھ  یمحازم  تیعقاو  کی  رگا  دـنک . کیدزن  اھنامرآ  هب  ار  ام  یناـکلپ  لـثم  دـیاب  اـھتیعقاو  دـنک ؛ رود  اـھنامرآ 

لوبق مھ  ار  شبوخ  مینک ، لوبق  مھ  ار  شدـب  میزاسب ، اھتیعقاو  اب  ینعی  تسا ؛ یراکهظفاحم  مدرک - ضرع  هک  روطنامھ   - شلباقم یهطقن  هتبلا  نیا . ینعی  یھاوخنامرآ 

. دیسر دھاوخ  اجک  هب  یتلم  نینچ  کی  تشونرس  هک  تسا  یھیدب  بخ ، هک  مینارذگب  میرادن » یاهراچ  درک ، دوشیم  راکهچ   » هکنیا ناونعهب  مینک ،

نایوجشناد  / ٢٠/٠۴/١٣٩۴ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

اب دـیرادن ، مھ  ربخ  ثداوح ، زا  یلیخ  زا  اھامـش  نم - یهون  یهبترم  رد  یـضعب  نم ، دـنزرف  یهبترم  رد  دـیتسھ و  نم  دـنزرف  یاـج  امـش  زا  یـضعب  بخ   - نم نازیزع  اـمش 

 - هدـشن مھ  حیرـشت  تسرد  یتح  سدـقم ، عافد  نارود  تایئزج  بالقنا ، تایئزج  بالقنا ، لئاسم  بالقنا ، لوا  لئاسم  ینعی  دوشیم . هتفگ  الاح  هک  ییاھفرح  نیا  یهمھ 

مراذگیم تصرف  ار ؛ سدقم  عافد  هب  طوبرم  لئاسم  هب  طوبرم  یاھباتک  نیا  مناوخیم  نم  رازھ ؛ هد  رازھ ، جـنپ  رازھ ، هس  رازھ ، ود  ژاریت  اب  نکل ] [ ؛ دوشیم هتـشون  باتک  هتبلا 

ناشخرد و رایـسب  تایعقاو  نیا  زا  هک  یناوج  تقونآ  دـینادیمن . امـش  ار  اھنیا  اھتیعقاو ؛ زا  تسا  یکچوک  شخب  یلیخ  اھنیا ] - ] مناوخیم منکیم و  یھاگن  کـی  مدوخ ، یارب 

روشک رد  اھنامرآ  دنتـساوخیم  هک  یناسک  مشچ  یروک  هب  مغریلع و  ینعی  دراد . اھنامرآ  هب  شیارگ  روجنیا  درادـن ، مھ  یتسرد  عالطا  زیگناناـجیھ  شـشکرپ و  باذـج و 

. تسا روشک  یاھتیعقاو  زا  یکی  نیا  هتفرگ . جوا  زورما  ات  ماما  تلحر  زا  دعب  زا  اھنامرآ  دورب ، نیب  زا  دوشب و  دوبان 

اھزیچ زا  یکی  یونعم . روضح  هکلب  یکیزیف ، روضح  ینامـسج و  یداـم و  روضح  هن  تسا ؛ هقطنم  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج  روآتفگـش  روضح  روشک ، یاـھتیعقاو  زا  یکی 

نیمھ زا  یـضعب  اب  هقطنم و  نیا  یاھیتلود  رـصانع  اب  هک  ییاھتسـشن  رد  ناـشهدرپ - تشپ  تارکاذـم  ناـشناھنپ ، تارکاذـم  رد   - ناشتارکاذـم رد  اـھییاکیرمآ  هک  نیا ] ]

وا دنک ، راشف  لامعا  هک  دنراد  عقوت  اکیرمآ  زا  دننکیم و  تیاکـش  ناریا  زا  اھنآ  دننکیم ، لددرد  مھ  اب  عقاو  رد  دننزیم و  پگ  دننزیم ، فرح  دننیـشنیم  هک  دنراد  برع  نیعجترم 

نالا هدـش . هدرتسگ  ناریا  ذوفن  هک  تسا  نیا  زا  اھهوکـش  اھیتحاران و  اھهلگ و  نیا  یهمھ  تسا ! نیا  ناشونـشبوگب  یهصالخ  مناوتیمن ! منک ، راـک  هچ  بخ  دـیوگیم  مھ 

رازاب ار ، هناخ  ار ، دجسم  ار ، ناتسرامیب  دنرادن ؛ اھنآ  هب  یـسرتسد  یلیخ  هک  ار  نمی  یماظن  زکارم  هن  دننکیم ؛ نارابمب  ار  نمی  دنراد  اھیدوعـس  هک  تسا  زور  دص  زا  شیب 

گنج نیرتدنلب  دیشک . لوط  زور   ٣٣ نانبل ، رد  هزور  گنج ٣٣  تسین ! یخوش  زور  دص  زور ؛ دص  دنـشکیم ؛ ار  گرزب  کچوک و  درم و  نز و  هورگ  هورگ  و  ار ، یمومع  نادـیم  ار ،

. دنبوکیم دنراد  تسا  زور  دص  اھنیا  دیشک . لوط  زور  دنچوهاجنپ  هک  دوب  هزغ  اب  لاسراپ  گنج  هتخادنا ، هار  یتسینویھص  میژر  هک  لاس  دنچ  نیا  رد  هقطنم 

نیرتزیمآگـنن وزج  هک  درک  رـشتنم  تینما  یاروش  لـلم ، ناـمزاس  هماـنعطق  کـی  هدرکناو ! بل  زا  بل  ارگیدازآ ، هاوخیدازآ و  ینعی  لاربیل ، برغ  میوگب : زتـنارپ  رد  اـجنیا  ـالاح 

! نیا ینعی  مسیلاربیل  دنالاربیل ؛ اھنیا  درک ! موکحم  ار  هدـنوشنارابمب  دـنک ، موکحم  ار  هدـننکنارابمب  هکنیا  یاجهب  دوشیمن . شومارف  هک  تسا  للم  نامزاس  یاھهمانعطق 

یتموکح و یهویـش  نیا  زا  تیامح  رد  دـننکیم  پاچ  ار  ناشیاھسکع  دنـسیونیم و  هلاقم  دـننکیم و  کاچ  هنیـس  ناـمدوخ ، یلخاد  حولهداـس  یاـھمدآ  یاهدـع  کـی  ـالاح 

. ملظ رد  تکرش  هکلب  ملظ و  لباقم  رد  یتوافتیب  تنایخ و  بیرف و  غورد و  رب  ینبم  اھنیا ، دننام  یرادهعماج و  یرادمامز و  یهویش 

مرتـحم روھمج  سیئر  هب  مھ  ناـممرتحم ، روـھمج  یاـسور  نیا  هب  نم  یمالـسا . یروـھمج  یهدرتـسگ  ذوـفن  تسا : نیا  اـھتیعقاو  زا  یکی  تسا ؛ یتـیعقاو  کـی  نیا  بخ ،

دیایب دـننک و  باختنا  مدرم  هک  یروھمج  سیئر  رھ  زا  اھنآ و  یهمھ  زا  و  منکیم ، کمک  مھ  اھنآ  یهمھ  هب  مراذـگیم ، مارتحا  مھ  اـھنآ  یهمھ  هب  هک   - اـھیلبق هب  مھ  یلعف ،

دیھاوخب اھامـش  دوشب و  هداد  هزاجا  دنـشاب و  دازآ  رگا  هقطنم  نآ  مدرم  دـیورب ، یمالـسا  روشک  رھ  هب  زورما  امـش  ماهتفگ : ماهتفگ ؛ هشیمھ  منکیم - ینابیتشپ  راـک ، رس 

. نیا ینعی  ذوفن  رگید ؛ نیا  ینعی  ذوفن  دننکیمن . یلابقتسا  نینچ  ناشدوخ  روشک  نارس  زا  هک  درک  دنھاوخ  یلابقتسا  امش  زا  ناشنیب ، دیورب 

هب میدرک  یـشکرکشل  نمی ؟ میدرب  هحلـسا  میدرک ؟ راک  هچ  نمی  رد  ام  بخ  دیراد . ذوفن  نمی  رد  امـش  دنیوگیم  نوچ  دنبوکیم ؛ ار  نمی  دنراد  تسا  زور  دص  ذوفن ، نیا  جـل  زا 

اھنآ هللاراصنا ! کچ  مد  دنھدیم  دنروآیم  دنناشوپیم ، ناشھب  ار  یدوعس  یـشترا  سابل  دنھدیم ، ناشھب  یتفن  رالد  دننکیم ، باختنا  رودزم  رگید  یاھروشک  زا  اھنآ  نمی ؟

[. میراد نمی   ] رد یتلاخد  هچ  ام  دننکیم ، تلاخد  دنراد 

دندربیم نھدهبنھد  روطنیمھ  ار  شفرح  دزیم ، فرح  تسـشنیم  اجنیا  اـم  راوگرزب  ماـما  دـینک  ضرف  درک ؟] یراـک  ار  نیا   ] دوشیم رگم  تسا . یدادادـخ  ذوفن  ذوفن ، بخ ،

ینعی ذوفن  هللاحور . تشاذـگیم  ار  شاهچب  مسا  ییایـسآ ، ای  ییاقیرفآ  تسدرود  روشک  نالف  نکاس  مدآ  هک  درکیم  ذوفن  نانچنآ  ایـسآ ؛ یاصقا  رد  ای  اـقیرفآ  یاـصقا  رد  ـالثم 

، تسشن اھلد  رب  دمآرب  لد  زا  دوب ، یتسرد  فرح  فرح  یتقو  درک ، ادیپ  ذوفن  فرح  یتقو  بخ ، دشاب . هدش  هتـشاذگ  هیام  انعم  نیا  یارب  ذغاک  هحفـص  کی  هکنیا  نودب  نیا ؛

هچ بخ ، ریمب ! تینابـصع  زا  تفگ - هک  دندرک  لقن  ناشیا  لوق  زا  هک   - یتشھب دیھـش  موحرم  لوق  هب  یناوتیمن ، وت  بخ ، مکظیغب ؛ اوتوم  لق  درک ؛ دوشیمن  یراک  نآ  اب  بخ 

. دینکن هاگن  یفنم  هاگن  اب  شاهمھ  ینعی  دیشاب ؛ هتشاد  هجوت  ار  اھنیا  تسا ؛ یمالسا  یروھمج  یاھتیعقاو  زا  یکی  نیا  تسا . اھتیعقاو  زا  یکی  نیا  مینک ؛ راک 

تلادع تفرشیپ و  یهھد  مینک ، ادیپ  یرتشیب  یاھتفرشیپ  مینکب ، یرتشیب  راک  دیاب  مراد ؛ تاراظتنا  یلیخ  نارگید  زا  مدوخ و  زا  هدنب  تسھ ؛ یرتشیب  راظتنا  اھام  زا  هلب ،

، ییاھتیعقاو نینچ  کی  اب  بخ ، تسا . اھتیعقاو  اھتیقفوم و  اھتفرـشیپ و  هیـضق ، رگید  شخب  نآ  اھتنم  مراد ، لوبق  هدـنب  ار  اـھنیا  مینک ؛ ماـمت  تلادـع  تفرـشیپ و  اـب  اـعقاو  ار 

، هیروس یایاضق  یور  قارع ، یایاضق  یور  نمی ، یایاضق  یور  دـینک ؛ راک  یمالـسا  یروھمج  للملانیب  لئاسم  یور  دینیـشنب  دـننک . راک  دـنناوتیم  ییوجـشناد  یاھلکـشت 

نیا شھار  دـشاب ، میدرک  ضرع  هک  روطنآ  روشک  رب  ییوجـشناد  طیحم  ریثات  دـیھاوخیم  رگا  یتسیاـب  هرخـالاب  هک  بلطم  کـی  مھ  نیا  هدـنیآ . هب  هاـگن  باذـج ، یاـھلیلحت 

. دراذگیم رثا  روشک  یور  مھ  ییوجشناد  طیحم  دیراذگب ، رثا  ییوجشناد  طیحم  یور  امش  تسا :

تلود  / ٠٣/٠۶/١٣٩۵ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

اعقاو هک  ار  یزیچ  نامھ  ینعی  هغلابم ؛ قارغا و  نودـب  هتفرگ ؛ ماجنا  هک  ار  ییاـھراک  دـیھدب  حیـضوت  ناـگبخن  مدرم و  یارب  هک  ار  فرح  نیا  منکیم  دـیدجت  منکیم و  دـیکات  نم 

یروجنیا کشالب  دھدیم ؛ رارق  ریثات  تحت  ار  مدرم  ییارگعقاو ، یرگنعقاو و  زا  یکاح  نحل  هناقداص و  نحل  نیا  دـینک ؛ نایب  مدرم  یارب  ار  نیا  نآ ، هب  دـیتسھ  عنتقم  ناتدوخ 

« ييارگعقاو  » 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 14هاگياپ  هحفص 12 
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. تسا

نیطسلف  / ١٢/٠٣/١٣٩۵ هضافتنا  زا  تیامح  یللملانیب  سنارفنک  نیمشش  رد  تانایب 

یمامت هب  راوتـسا  مکحتـسم و  اما  رابدرب ، روبـص و  دشکیم ، شود  هب  ار  نآ  ردـلق  نایماح  یناھج و  مسینویھـص  اب  هلباقم  نیگنـس  راب  ییاھنتب ، هک  نیطـسلف  گرزب  تلم 

عیاض زا  یریگولج  یارب  قوقح  لقادـح  شریذـپ  ترورـض  ینیبعقاو و  تسردان  یاـعدا  اـب  هک  زور  نآ  دنراپـسب . هبرجت  کـحم  هب  ار  دوخ  یاـعدا  اـت  تسا  هداد  تصرف  نایعدـم 

تصرف نآ  هب  دوب ، هدش  تابثا  شیپ  زا  ناشیارب  هاگدید  نیا  یتسردان  هک  ییاھنایرج  یهمھ  یتح  نیطـسلف و  تلم  دش ، حرطم  یدج  روط  هب  شزاس  یاھحرط  نآ ، ندش 

. دومن دزـشوگ  ار  نآ  نیگنـس  یاھتراسخ  راـبنایز و  راـثآ  درک و  دـیکات  هناراـکشزاس  یاھـشور  عون  نیا  یتسرداـن  رب  ادـتبا  ناـمھ  زا  ناریا ، یمالـسا  یروھمج  هتبلا  دـنداد .

ینیب عقاو  روصت  یتسردان  تابثا  نآ ، یهدیاف  اھنت  اما  تشاد ، هارمھ  هب  نیطـسلف  تلم  یهزرابم  تمواقم و  ریـسم  رد  یبرخم  راثآ  دـش ، هداد  شزاس  دـنور  هب  هک  یتصرف 

ناینیطـسلف یهقح  قوقح  عییـضت  یرگبوکرـس و  یبلطهعـسوت و  زا  دـناوتیمن  هک  تسا  یاهنوگ  هب  یتسینویھـص  میژر  یریگلکـش  یهقیرط  شور و  اساسا  دوب . لمع  رد 

یتروـص رد  یتسینویھـص ، میژر  عورـشمان  تیدوـجوم  هکنآ  هچ ، تسا . نیطـسلف  تیدوـجوم  تیوـھ و  یجیردـت  یدوباـن  ورگ  رد  نآ  تیوـھ  تیدوـجوم و  اریز  درادرب ؛ تـسد 

یهمھ زا  یرادـساپ  ینیطـسلف و  تیوھ  زا  تظاـفح  هک  تسا  لـیلد  نیمھ  هب  دوش . اـنب  نیطـسلف  تیدوجوم  تیوھ و  یاـھهناریو  رب  هک  تشاد  دـھاوخ  رارمتـسا  تیلباـق 

تمواـقم نازورف  یهلعـش  نیطـسلف و  داـی  نیطــسلف ، ماـن  هـک  یتـقو  اـت  تـسا . سدـقم  داـھج  کـی  یرورــض و  بـجاو ، یرما  یعیبـط ، قـح و  رب  تیوـھ  نـیا  یاـھهناشن 

. ددرگ مکحتسم  رگلاغشا ، میژر  یاھهیاپ  هک  درادن  ناکما  دنامب ، هتشارفارب  تلم  نیا  یهبناجهمھ 

سدقم  / ٠٣/٠٣/١٣٩۶ عافد  هرطاخ  بش  مسارم  رد  تانایب 

یهمھ دنتفگ ، ناتسود  هک  ییاھزیچ  نیمھ  تایئزج ، نیمھ  دوشب . شومارف  دیراذگن  ار  سدقم  عافد  لاس  تشھ  نیا  یهرطاخ  دینکب ؛ هجوت  ار  راک  تیمھا  مھاوخیم  نم 

ماجنا دراد  مھ  یبوخ  یرنھ  راک  هناتخبـشوخ  هتبلا  تسین . یرنھ  راک  کـی  افرـص  تسا ؛ دنمـشزرا  اـھنیا  تسا ، مھم  دوشیم  هتـشون  هک  ییاـھباتک  نیا  تسا . مھم  اـھنیا 

ولج دیاب  میرتبقع ؛ یضعب  رد  میرتولج ، یضعب  رد  هتبلا  دریگیم . ماجنا  دراد  هناتخبشوخ  یبوخ  یاھراک  اھراک ؛ روطنیا  امنیس و  رد  مھ  تایبدا ، شراگن و  رد  مھ  دریگیم ؛

یباتک نیا  دزاسیم ، اقآ  نیا  هک  یملیف  نیا  تسا . یرنھ  راک  نیا  زا  رتالاب  اھنیا  یهلئـسم  اما  تسا ؛ یـشزرااب  یاھراک  یبدا ، یاـھهبنج  ظاـحل  زا  یرنھ و  ظاـحل  زا  میورب .

یاـھهیاپ تیوقت  مینک ؛ رتراگدـنام  ار  اـھنیا  میھاوخیم  مینک ، مکحتـسم  ار  اـھنیا  میھاوخیم  هک  تسا  ییاـھ  هیاـپ نیا  هب  نامیـس  قیرزت  کـی  عقاو  رد  دـسیونیم ، اـقآ  نآ  هک 

. تسا شزرااب  یلیخ  تسا ؛ یلم  تیوھ  تیوقت  تسا ، روشک  تفرشیپ  یاھ  هیاپ تیوقت  تسا ، بالقنا 

دیاب تسا ؛ همھ  لام  تسین ، مھ  یوار  وگهرطاخ و  صخـش  نآ  هب  قلعتم  تسا ؛ یلم  تورث  تارطاخ ، نیا  تسا ؛ یلم  تورث  کی  تارطاـخ ، نیا  اـتقیقح  منکب  ضرع  نم  و 

نامھ عقاو -  نتم  درک ؛ رظن  فرـص یلکب  دیاب  اھنیا  دننام  قارغا و  هغلابم و  زا  تسا -  روجنیمھ  مھ  ارھاظ  میاهتفگ ، مھ  اھراب  تسا -  مولعم  هتبلا  دنـسیونب . دیاب  دنیوگب ،

، هداتفا قافتا  هک  نامھ  تسا . یروجنیا  هداتفا ، هک  یقافتا  نآ  درادن ؛ یقارغا  چیھ  هب  جایتحا  هک  تسا  ناشنزجعم  ردـق  نیا ابیز و  ردق  نیا رخاف و  ردق  نیا هداتفا -  قافتا  هک 

. نآ ندرک  نایب  رتھب  یارب  دننک  مادختسا  ار  یرنھ  یاھهویش  دیاب  دننک ، هدنز  دیاب  دنیوگب ، دیاب  ار  نامھ 

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

هک یمان  رھ  تحت  دـنمیظع ؛ یهزرابم  نیا  هب  دـقتعم  دنایمالـسا ، ماظن  هب  دـقتعم  دـننید ، هب  دـقتعم  دـنبالقنا ، هب  دـقتعم  یماـن ، رھ  تحت  هک  میوگیم  ار  ییاھلکـشت  نم 

. تسا اھنآ  هب  مباطخ  دنکیمن ؛ قرف  دنتسھ 

...

زا ناشدارم  دیـشاب ؛ نیبعقاو  دیـشاب ، نیبعقاو  دـنیوگیم  ام  هب  مادـم  متفگ ، اجنیمھ  رد  ناـضمر  هاـم  رد  نیلوئـسم  یهسلج  رد  راـبکی  هدـنب  دیـشاب . نیبعقاو  ینیبعقاو ؛

یاـھییاناوت ار ، دادعتـسااب  تیعمج  ار ، ناوـج  تیعمج  دـینیبب ؛ ار  تبثم  تاـیعقاو  ینعی  دیـشاب ، نیبعـقاو  میوـگیم  نم  دـینیبب ؛ ار  عـناوم  هک  تسا  نیا  دیـشاب » نیبعـقاو  »

. تسا تایعقاو  اھنیا  دـینیبب ، ار  اھنیا  ار ؛ یمالـسا  یروھمج  تفرـشیپ  ار ، ییایفارغج  تیعقوم  ار ، ینیمزریز  تاناکما  ار ، تلم  یهداعلاقوف  دادعتـسا  ار ، هداعلاقوف  یرـشب 

. دید دیاب  ار  اھنیا  هک  تسا  تایعقاو  زا  یشخب  اھنیا  سپ 

هک تسین  یروجنیا  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  دینکب ، تکرح  نامرآ  نیا  تمـس  هب  دیھاوخیم  دـیتسھ و  ارگنامرآ  یتقو  امـش  هک  تسا  نیا  تایعقاو  زا  رگید  شخب  کی 

الاح امـش  نیا . ینعی  نیبعقاو  درک ؛ ادیپ  ار  هار  دیاب  عناوم  نیا  یالهبال  دراد ؛ دوجو  یعناوم  دراد ، دوجو  یتالکـشم  هن ، دناسرب ؛ دـناوتب  نامرآ  هب  ار  شدوخ  هزجعم  اب  ناسنا 

ضرع نم  دینک . ادیپ  ار  هار  نآ  دیدرگب  هن ؟ ای  دیورب  شیپ  امش  هکنیا  یارب  دراد  دوجو  یھار  عناوم  نیا  یالهبال  ایآ  دیدرمش ؛ بترم  ار  عناوم  دیدز ، یبوخ  یلیخ  یاھفرح  بخ 

یاھثحب اھبآمیگنرف  لوق  هب  ینعی   - هنازروهشیدـنا یاھثحب  اـھنیا  یهمھ  هتبلا  بخ  نیا . ینعی  ینیبعقاو  دـینک . ادـیپ  ار  هار  نآ  دـیدرگب  دراد ؛ دوجو  هار  اـنیقی  اـعطق و  منکب 

. درک شاهرابرد  زروهشیدنا  راک  دیاب  هک  تسا  ییاھراک  منکیم  ضرع  هک  ییاھنیا  دراد . زاین  کیروئت -

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

ام هک  ییاھفرح  زا  یلیخ  دراد . یـسوسحم  رادینعم و  الماک  یهلـصاف  کی  دراد ؛ هلـصاف  اھنیا  دـننام  یحارط و  هعلاطم و  رکف و  ماـقم  اـب  لـمع  ماـقم  هک  دـینادب  مھ  ار  نیا 

. دراد مزال  یدایز  رایـسب  یاھـشالت  دـینکب ، لمع  دـیھاوخب  امـش  یتقو  ار  وزرآ  نیمھ  اما  تاـملک ؛ تـالمج و  بلاـق  رد  دوشیم  یراـج  ناـبز  رب  هک  تسا  ییاـھوزرآ  مینزیم ،

هب اھراک  زا  یلیخ  لمع ، ماقم  رد  دراد ؛ یراکشآ  الماک  یهلـصاف  ینھذ ، ریوصت  هعلاطم و  تینھذ و  یهصرع  اب  تیعقاو ، نادیم  لمع ، نادیم  راک ، نادیم  ام ؛ مینکن  هابتـشا 

؛ دـشیم لیکـشت  یماظن ] تاسلج   ] ام رتفد  رد  مدوب ؛ روھمجسیئر  تقونآ  هدـنب  دوب .] نیمھ   ] سدـقم عافد  نارود  رد  ام  یاـھیراتفرگ  زا  یکی  دوریمن ؛ شیپ  یناـسآ  نیا 

ییاھزیچ ای  ورین  دادعت  نیا  دینک  ضرف  الثم  اجنیا ؛ هب  میـسرب  مینک ، تکرح  اجنیا  زا  میھاوخیم  هک  دنتفگیم  دـندرکیم و  نھپ  ار  یماظن  یاھکلاک  اھهشقن و  نیا  دـندمآیم 

یلیخ اذل ] ، ] تسا یھاتوک  یلیخ  طخ  کی  اجنآ  ات  اجنیا  زا  دندیدیم  دندرکیم  هاگن  دندوب ، هدش  گنج  راکردناتسد  اجیردـت  هک  ام  ناتـسود  زا  یـضعب  تسا . مزال  نآ  دـننام 

اب لمع  نادـیم  دراد ؛ قرف  لمع  ناضمر ؛ تایلمع  کی  دـینک  ضرف  الثم  ینعی  اجنآ » ات  اـجنیا  زا   » تیعقاو هکیلاـحرد  دـنتفرگیم ؛ میمـصت  دـندادیم و  لوق  دـندشیم ، عناـق  دوز 

. دراد توافت  اھنیا  دننام  رکف و  نھذ و  یهصرع 

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

هک یفرح  هب  منک  هراشا  نم  مھ  اجنیا  دیھدب . نیمز  تیعـضو  اب  قبطنم  یهمانرب  تسا ؛ ندش  یلمع  لباق  ردقچ  دینیبب  دینک  هاگن  دـیھدب ، دـیھاوخیم  هک  یداھنـشیپ  رھ 

زا رتارف  یزیچ  همانرب ، متفگ  اھنیا  هب  هدـنب  متفگ ؛] - ] هچ یهمانرب  هچ ، یهمانرب  دوشیم  هتفگ  همانرب  روطنیمھ  اـجنآ ] رد   ] نوچ  - نیلوئـسم ناـیاقآ  نیا  هب  زوریرپ  نیمھ  زاـب 

رگا هماـنرب . دـنیوگیم  نیا  هب  تسا ، هماـنرب  نیا  دـصقم ؛ تمـس  هب  هداـج  ندیـشک  هار ، ندیـشک  زا  تسا  تراـبع  هماـنرب  تسین . هماـنرب  یراذـگفدھ ، تسا ؛ یراذـگفدھ 

عنام راچد  دوز  یلیخ  تایصوصخ ، نیا  اب  دروخرب  یارب  دینکن  هدامآ  ار  ناتدوخ  دیریگن و  رظن  رد  ار  نیمز  تازیمم  تایـصوصخ و  دیـشکب ، دیھاوخیم  هک  یاهداج  امـش  هچنانچ 

هار نیا  دراد ، یاهرخـص  تاعافترا  هار  نیا  دراد ، عافترا  هار  نیا  هک  دینکب  ار  شرکف  دیتساوخیم  لوا  زا  بخ  دـشن ؛ دـییوگیم  یعافترا ، دـینک  ضرف  کی  هب  دیـسریم  دـیوشیم ؛

اب ار  همانرب  دـینکیم . ریگ  اعبط  دـیدرکن ، میظنت  نیمز  تیعقاو  ساسا  رب  ار  همانرب  دـیدناجنگن و  همانرب  رد  دـیدرکن و  ینیبشیپ  البق  ار  اھنیا  یتقو  دراد ؛ مزال  لپ  دراد ، هناخدور 

. درک لمع  دوشیم  تسا و  تیعقاو  هک  یزیچ  نآ  تشون ؛] دیاب   ] اھتیعقاو هب  هجوت 

« ييارگعقاو  » 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 14هاگياپ  هحفص 13 
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