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

یـسرد باتک  یـسرد و  ماظن  تسا ، لوحت  لاح  رد  مئاد  روطهب  گرزب ، یـشزومآ  زکارم  یاھیزیرهمانرب  رد  هک  یدراوم  هلمج  زا  دـشاب . هجوت  دروم  امئاد  دـیاب  یـسرد  ماـظن 

. دننکیم هارمھ  شرورپ  شزومآ و  یارب  مزال  تایصوصخ  اب  ار  نآ  فرطرب و  ار  شیاھصقن  مئاد  تسا .

یگنھرف  / ١٠/١٣/١٣٨۴ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هتبلا دندرک ؛ ییهراشا  مھ  یرادمتعیرش  رتکد  یاقآ  هک  تسا ، روشک  رد  جیار  یمیدق  لدم  حیحـصت  شزومآ و  ماظن  یزاسون  یهلاسم  ماهدرک ، تشاددای  هک  یرگید  یهتکن 

یمیدـق ماـظن  نیا  اـم  هک  دـنیوگیم  زوسلد  دارفا  هدـش ، لیکـشت  یگنھرف  لـیاسم  تبـسانم  هب  اـجنیا  رد  هک  یتاـسلج  رد  اـھراب  تسا . رگید  تھج  یور  ناـشیا  یهیکت 

هچ ناتسریبد ، یهرود  رد  هچ  ناناوج -  ناناوجون ، ناکدوک ، شزومآ  یارب  یدیدج  یاھماظن  ایند  رد  نالا  ایند . زورهب  یهتفرشیپ  یاھماظن  هب  مینک  لیدبت  ار  یرورپهظفاح » »

، تسا روشک  رب  مکاح  نانچمھ  هک  ار  شیپ  لاس  تصش  یمیدق  یهویش  نیا  مینک و  عورش  یعطقم  کی  زا  یتسیاب  ام  هرخالاب  تسا . هدمآ  دوجوهب  هاگشناد -  یهرود  رد 

، دوشب یریگمیمـصت  دوش و  رکف  ییاج  رد  راک  نیا  یارب  تسا  رارق  رگا  میھدـب . رییغت  یجیردـت  تروص  هب  ای  میھدـب  رییغت  یلک  روطهب  ار  نآ  دـیاب  اـی  مینک ؛ حیحـصت  لیدـبت و 

. تسامش ثحابم  وزج  نیا ، یگنھرف ؛ بالقنا  یلاع  یاروش  نیمھ  تساجنیا ؛

روشک  / ٠٢/١٢/١٣٨۵ رسارس  ناملعم  رادید  رد  تانایب 

یتالکشم رگا  ام  تسا . روشک  یهدنیآ  یانب  گنـس  شرورپ  شزومآ و  هک  تسا  نیا  دش ، رارکت  ناتـسود  تانایب  رد  دیراد و  هجوت  نآ  هب  امـش  یهمھ  تسا و  مھم  هک  هچنآ 

. میـسریم شرورپ  شزوـمآ و  هب  اـھنیا  یواـکهشیر  رد  میراد ، رگید  نوگاـنوگ  یاـھهنیمز  رد  یموـمع و  یلم و  سفن  هب  داـمتعا  یملع ، یراـتفر ، یقـالخا و  یاـھهنیمز  رد 

شزومآ و رگا  تسا . راگدنام  هدننکنییعت و  یتایح ، هدزاب  کی  شرورپ  شزومآ و  هدزاب  نکیل  تسا ، هدزابرید  زکارم  زا  شرورپ  شزومآ و  دنتفگ ، ناتسود  یـضعب  هک  روطنامھ 

حطس رد  مدرم  نوگانوگ  یاھراتفر  رنھ ، ییابیز و  یروراب ، ریم ، گرم و  تسیز ، طیحم  تشادھب ، تمالس و  داصتقا ، رد  دوش ، حالصا  دنکب و  ادیپ  اقترا  روشک  کی  رد  شرورپ 

زا هک  یزیچ  ینعی  دنزومآیم ؛ هفـسلف  ناکدوک  هب  یکدوک  نابز  هب  ایند  رد  زورما  تشاذگ . دھاوخ  ریثات  قالخا  هفـسلف و  نید ، رد  اھنیا ، یهمھ  زا  رتارف  و  رگیدـکی ، اب  هعماج 

هاگن دـشاب . هتـشذگ  اھنآ  زا  ینـس  کی  هک  تسا  یناسک  رادلیبس و  شیر و  یاـھمدآ  صوصخم  هفـسلف  دـننکیم  رکف  تسا ؛ ینعمیب  اـم  روشک  ناـحارط  زا  یـضعب  رظن 

ناونع هب  ار  نیا  یکدوک . نابز  اب  هتبلا  داد ؛ میلعت  ناکدوک  هب  ناتسبد  یهرود  زا  ار  هفـسلف  دیاب  هک  هدناسر  اجنیا  هب  ار  ایند  یملع  ناورـشیپ  زورما  تایح ، لئاسم  هب  نردم 

. تسا نشور  مھ  امش  یارب  هتبلا  هک  دراذگب ، رثا  روشک  کی  یهدنیآ  رد  دناوتیم  ردقچ  شرورپ  شزومآ و  هک  بلطم  نیا  ندش  نشور  یارب  مدرک  ضرع  لاثم  کی 

هچ مینامن -  بقع  یناھج  تکرح  یهلفاق  زا  میھاوخب  رگا  ام  تسایند . زورما  یاھراعش  وزج  روحمملع ، یهعماج  ملع و  رب  ینتبم  تسایس  ملع ، رب  ینتبم  داصتقا  نونکا 

رد میزادنیب . شرورپ  شزومآ و  هب  یـساسا  یناینب و  هاگن  کی  هکنیا  زج  میرادـن  یاهراچ  مینک -  افیا  هدـنربشیپ  هدـنورشیپ و  هدـننکنییعت ، شقن  میھاوخب  هکنیا  هب  دـسرب 

تلادع یهلئسم  هب  شرورپ  شزومآ و  تیریدم  رد  ام  رگا  دندرک ؛ هراشا  شرورپ  شزومآ و  رد  تلادع  یهلئـسم  هب  ناتـسود  زا  یـضعب  تسا . روطنیمھ  مھ  تلادع  یهنیمز 

تلادع هاگن  شرورپ  شزومآ و  رد  زورما  ام  رگا  دـش . دـھاوخ  رارقرب  روشک  قطانم  اھرـشق و  نیب  یبسن  تلادـع  روشک ، یهدـنیآ  رد  هک  دـش  دـھاوخ  نیا  هجیتن  مینک ، هجوت 

! دینیبب ار  شرورپ  شزومآ و  تاریثات  دش ؛ دھاوخ  رتشیب  زورهبزور  روشک  یهدنیآ  رد  یتاقبط  فالتخا  هک  دش  دھاوخ  نیا  هجیتن  میشاب ، هتشادن  روحم 

قطانم کی  رد  یرپک  هیبش  ای  یرپک  مورحم  سرادـم  و  ییاھاج ، کی  رد  تازیھجت  نیرتھب  هب  زھجم  یهتفرـشیپ  سرادـم  روشک  رد  اـم  هک  تسا  نیا  روحمتلادـع ، ریغ  هاـگن 

هاگن دـض  تسرد  نیا  میـشاب . هتـشاد  سرادـم  زا  یرگید  دادـعت  یارب  داوسمک  ای  هتـسخ  ناملعم  و  سرادـم ، زا  یدادـعت  یارب  هتـسجرب  زاتمم  ملعم  میـشاب ؛ هتـشاد  رگید 

یگدـنز رادروخرب  یهقطنم  کـی  رد  اـی  دـنراد  لوـپ  اـی  هکنیا  زج   ) یلیلد چـیھ  نودـب  اـم  زورما  ناـکدوک  زا  یعمج  هکنیا : هجیتـن  دـش ؟ دـھاوخ  هچ  هجیتـن  تسا . روحمتلادـع 

دھاوخن دشر  ناشیاھدادعتـسا  تفر و  دنھاوخن  شیپ  دنام ، دنھاوخ  ینییاپ  رایـسب  حوطـس  رد  رگید  یهدع  کی  دش و  دنھاوخ  رادروخرب  تالیـصحت  نیرتیلاع  زا  دننکیم )

عیاض یدادعتـسا  میراذـگب  دـیابن  تسا ؛ فلتخم  هرخالاب  اھدادعتـسا  هن ، مینک ؛ دروخرب  هویـش  کی  اب  اھدادعتـسا  یهمھ  اب  ام  هک  تسین  نیا  یاـنعم  هب  تلادـع  هتبلا  درک .

. تسا نیا  تلادع ، ریغال . دشاب ، اھدادعتسا  دیاب  کالم ، اما  تسین . یدیدرت  نیا  رد  میشیدنیب ؛ ریبدت  یتسیاب  اھدادعتسا  شرورپ  یارب  دوشب و 

یارب میھاوخیم  ام  هک  تسا  یعیفر  یانب  یارب  یـساسا  نویـسادنوف  نآ  اھانب ) اھرامعم و  لوق  هب  ، ) یـساسا یهدعاق  نآ  شرورپ  شزومآ و  هک  دـش  نیا  هجیتن  نیاربانب 

هدوب یملع  تفرشیپ  ییافوکش و  نارود  رد  افداصت  لاس ، اھهد  نیا  دناهتـشاد و  هگن  بقع  لاس  اھهد  ار  ام  هک  تسا  یتیعقاو  کی  نیا  میـشاب . هتـشاد  نامروشک  یهدنیآ 

. تسا یتیعقاو  نیا  دنتـشاد ؛ هگن  بقع  ار  ام  یولھپ -  نارود  مامت  ات  راجاق  نارود  رخاوا  زا  لاس -  اھهد  میـشاب ، هتـشاد  یاهدارا  میھاوخب و  نامدوخ  هکنیا  نودـب  ام  تسا .

یاھهاگن هبرجت و  ساسا  رب  هدـنب  داقتعا  مینک . مک  تسا ، نکمم  هک  ییاجنآ  ات  ار  هلـصاف  نیا  ات  مینک  فرـصم  ار  نامناوت  یهمھ  مینک و  شالت  میزیرب ، قرع  دـیاب  زورما  اـم 

، ربنایم یاھهار  شنیرفآ ، نیناوق  یھلا و  ننس  رد  دشابن . نکمم  هک  تسین  یزیچ  نیا  میناوتیم ؛»  » هک تسا  نیا  دناهداد ، رظن  اھهنیمز  نیا  رد  هک  یناسانـشراک  یملع 

. دراد مزال  شالت  اھتنم  میناوتیم ؛  نیاربانب  دنک ؛ ادیپ  یسک  ار  ربنایم  هار  نیا  هک  تسا  نیا  رنھ  تسا ؛ ناوارف 

، شرورپ شزوـمآ و  هک  مدـقتعم  فرح  نیا  هب  اـقیمع  مھ  هدـنب  دـیتفگ و  اـھرھاوخ  اـھردارب و  امـش  زا  رفن  دـنچ  هک  تسا  یفرح  دوـشیم ، تباـث  هـک  هـچنآ  همدـقم ، نـیا  اـب 

لوپ تسین ؛ لوپ  طقف  نتشاذگ ، هیام  نیا  میراذگب . هیام  شرورپ  شزومآ و  یارب  یتسیاب  ام  هدننکفرصم . هاگتسد  کی  هن  دلوم ، هاگتـسد  تسام ؛ دلوم  هاگتـسد  نیرتمھم 

دیاـب دـننک ؛ یحارط  شرورپ  شزوـمآ و  یارب  دننیـشنب  دـیاب  اـھرکف  نیرتهتـسجرب  نیرتـھب و  تسا . رکف  لوـپ ، زا  رتـمھم  تشاذـگ ؛ دـیاب  هک  تـسا  ییاـھهیام  زا  یئزج  طـقف 

اجک میتسھ و  هچ  لابند  ام  دشاب  مولعم  دشاب ؛ نشور  روشک  شرورپ  شزومآ و  یهدنیآ  قفا  هفسلف ، نیا  ساسا  رب  دشاب و  حضاو  یمالسا ، شرورپ  شزومآ و  یهفـسلف 

؛ دـیایب نوریب  یگرمزور  زا  دـیاب  شرورپ  شزومآ و  میراد . جایتحا  نیا  هب  ام  دوشب ؛ صخـشم  اھهار  دوشب و  یزیرهمانرب  دوشب ، یـشکطخ  نآ  ساسا  رب  میورب و  میھاوخیم 

بتارم هلـسلس  رد  هک  یناـسک  یهمھ  سپـس  دـناشرورپ و  شزوـمآ و  یلاـع  نالوئـسم  مرتـحم و  ریزو  لوا ، یهجرد  رد  فرح  نیا  بطاـخم  هتبلا  تسا . فرح  ساـسا  نیا 

. دنراذگب ریثات  خوسنم  رجحتم و  یاھشور  بوچراھچ  رد  تراسا  یگرمزور و  تلاح  زا  ام  شرورپ  شزومآ و  ندرک  جراخ  رد  دنناوتیم  هک  یاهطقن  رھ  رد  شرورپ و  شزومآ و 

روشک  / ٠٢/١٢/١٣٨۵ رسارس  ناملعم  رادید  رد  تانایب 

دیاب ار  هدافتسا  رثکادح  تسا . هجوت  دروم  یـساسا  نوگانوگ  لئاسم  بالقنا و  فادھا  تسا . راک  رـس  رب  هناتخبـشوخ  شالت  راک و  تلود  تسا . یبوخ  یهرود  لاح ، رھ  هب 

تاـناکما و نیا  زا  دـیاب  مرتـحم  نالوئـسم  هتبلا  دـننک . یراـکمھ  هنیمز  نیا  رد  دـیاب  دـنراد ، یتراـھم  یتـسد و  کـی  شرورپ  شزوـمآ و  یهلوـقم  رد  هک  یناـسک  یهمھ  درک .

نامروشک یارب  نامدوخ  هک  یاهدـنیآ  دراد و  روشک  زورما  هک  یلوحت  هب  هجوت  اب  تخاس و  شرورپ  شزومآ و  یارب  یمکحتـسم  یاـنب  کـی  ناوتب  اـت  دـننک  هدافتـسا  اـھییاناوت 

؛ میھدب لوحت  ار  نامشرورپ  شزومآ و  دیاب  تسا ). یشزرااب  زیچ  رایسب  زادنامشچ ، دنـس  نیا  تسا و  هلاستسیب  زادنامشچ  نیمھ  مھ  شرایعم  هک  ، ) میاهدرک میـسرت 

. میراد لوحت  هب  جایتحا  شرورپ  شزومآ و  رد  ام 

ناملعم  / ٠٢/١٢/١٣٨۶ رادید  رد  تانایب 

شزومآ و ماظن  دـھد . قیبطت  رتشیب  ار  دوخ  مدرک ، هراشا  اھنآ  زا  یـضعب  هب  نم  دراد و  دوجو  وا  یارب  هک  یمھم  رایـسب  نـالک و  یاھفدـھ  اـب  زورهبزور  دـیاب  شرورپ  شزومآ و 

میدقتعم اما  میرادن ؛ یاهوکـش  اھیـشرورپ  شزومآ و  امـش  یهعومجم  زا  ام  دننکیم و  راک  بوخ  دنراد  نالا  دـنک . ادـیپ  یـساسا  لوحت  کی  تھج ، نیمھ  رد  دـیاب  شرورپ 

یاوتحم یسرد و  یاھسالک  یـسرد و  یاھطیحم  هب  نداد  لکـش  یھدنامزاس و  یاھهنیمز  رد  دنمـشیدنا ، روکف و  ناحارط  دراد . دوجو  یاهنوگلوحت  تکرح  کی  هب  جایتحا 

شزومآ و یهندـب  دوخ  یراکمھ  هب  هتبلا  نیا  دـننکب ؛ مھم  زیمآلوحت و  یاھراک  دـیاب  شرورپ ، شزومآ و  یهعومجم  رد  نشور  مھم و  طوطخ  میـسرت  نیملعم و  تیبرت  اـھنآ و 

« شرورپ شزومآ و  نيداینب  لوحت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 1 
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شوھاب و هتـسجرب ، هنازرف ، دارفا  شرورپ ، شزومآ و  یهعومجم  دوخ  رد  درک . دوشیمن  شرورپ  شزومآ و  یارب  یداـیز  راـک  شرورپ ، شزومآ و  زا  نوریب  دراد ؛ جاـیتحا  شرورپ 

. درک هدافتسا  اھدوبمک  اھالخ و  عفر  شرورپ و  شزومآ و  دربشیپ  یارب  اھنآ  دادعتسا  زا  دوشیم  هک  دنناوارف  دادعتسااب 

روشک  / ٠٣/٠۵/١٣٨۶ رسارس  شرورپ  شزومآ و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نیرتیـساسا و زا  یکی  یهراـبرد  مـھ  نآ  شرورپ ؛ شزوـمآ و  ینعی  روـشک ؛ یناـسنا  عوـضوم  نیرتـمھم  یهراـبرد  دـیتشاد  ییاـمھدرگ  هـک  زیزع ! ناتـسود  دیـشابن  هتـسخ 

. لوحت ینعی  دوش ؛ حرطم  تسا  نکمم  شرورپ  شزومآ و  یهنیمز  رد  هک  یبلاطم  نیرتیلوصا 

تـسا رارق  اھراک  نیا  یفدـھ  هچ  اب  ایناث  تسیچ ؛ اـھراک  نیا  ـالوا  تسا . هتفھن  راـک  اـیند  کـی  هملک  نیا  تشپ  رد  یظفل ، دوجو  نیا  تشپ  رد  نکل  تسا ، هملک  کـی  لوحت 

. دریگب ماجنا  اھراک  نیا  دیاب  هنوگچ  اثلاث  دریگب ؛ ماجنا 

دـیاهداتفا و لوحت  رکف  هب  امـش  هکنیا  لصا  بوخ ، لوحت . میئوگیم : میھدـیم و  رارق  لوحت  یهملک  ریز  رد  ار  اھنیا  یهمھ  ام  تسا . راک  رمع  کی  لاوس ، اـت  هس  نیا  هب  خـساپ 

لوحت مسا  دـیداد ، جرخ  هب  یتارج  دـیداد ، جرخ  هب  یتمھ  دراد ؛ رکـشت  یاج  اتقیقح  دـیھدب ، ماجنا  روشک  شرورپ  شزومآ و  راـک  رد  قیمع  یزاـس  نوگرگد  کـی  دـیھاوخیم 

. دوش کیدزن  لیدبت  رییغت و  دصق  هب  اھنآ  هب  دنکیمن  تارج  ناسنا  هک  دنسریم  رظن  هب  رییغت  لباق  ریغ  هدیشوج و  مھ  هب  راگدنام و  رظن  هب  نانچنآ  اھماظن  یھاگ  نوچ  دیدروآ ؛

. تسا مھم  یلیخ  نیا  دوخ  دینک . داجیا  لوحت  روشک  یشزومآ  ماظن  رد  دیھاوخیم  دیتفگ  دیدرک ، تارج  امش  بوخ ،

تسا نیا  دوشب -  رارکت  دیاب  لاح  نیع  رد  تسا -  حضاو  تسا ، دنمهقالع  شرورپ  شزومآ و  یهلئسم  هب  هک  یسک  رھ  یارب  هدنب و  یارب  امـش و  یارب  هک  یبلاطم  وزج  الوا 

یناداـبآ هب  یملع ، یورـشیپ  هب  یـسایس ، یرطیـس  هب  یونعم ، تداعـس  هب  یداـم ، تزع  هب  دـھاوخب  یروشک  رگا  تسا . روشک  کـی  راـک  نیرتـمھم  شرورپ  شزومآ و  هک 

یورین هب  اھراک  نیا  یهمھ  نوچ  ارچ ؟ دزادرپب ؛ مزال  یتامدـقم  یداینب ، راک  کی  ناونع  هب  شرورپ  شزومآ و  هب  دـیاب  دـنک ، ادـیپ  تسد  دـھاوخب  یئوزرآ ، رھ  هب  ایند ، یگدـنز 

نیرتھب زا  لاس  هدزاود  ابیرقت  هک  ام ، شرورپ  شزومآ و  رگا  هک  یروطب  ددنبیم ؛ تروص  دریگیم و  لکـش  شرورپ  شزومآ و  رد  اتدـمع  مھ  یناسنا  یورین  دراد . جایتحا  یناسنا 

رگید هدـش ، یدـنبتروص  هدـش و  یریگبلاق  هدـش و  هتخاس  اج  نیا  رد  هک  یناوج  هک  دوشیم  ثعاب  دـنک ، راک  یبولطم  لکـش  هب  دراد ، رایتخا  رد  ار  ناسنا  کی  رمع  لـصف 

نوناک شرورپ  شزومآ و  سپ  داد . دھاوخ  همادا  ار  یگدنز  شیبامک  لکش  نیمھ  هب  تفرگ ، یبوخ  لکش  ناوج  نآ  رگا  دورب . وا  رد  هدنیآ  ثداوح  رد  یناینب  رییغت  لامتحا  رتمک 

هاگن هک  یناسنا  لئاسم  یهنیمز  رد  نیاربانب  یناسنا . یورین  دمآراک ، ناسنا  تسا ؛ ناسنا  تسیچ ؟ هک  تسا ؛ یساسا  لماع  نآ  دیلوت  نداد و  شرورپ  نتخاس و  یلصا 

. تسا یمھم  بلطم  یلیخ  هک  بلطم  کی  نیا  تسین . شرورپ  شزومآ و  زا  رتمھم  رتالاب ، یداھن  چیھ  یاهلئسم ، چیھ  مینک ،

لمع نادـنچ  یئاـناد  عـالطا و  نیا  مزاوـل  هب  لاـح  نیع  رد  دـننادیم -  مھ  روـشک  نالوئـسم  تسین ؛ یاهزاـت  فرح  مینادـیم -  ار  نیا  میتـفگ ، هک  روـطنیمھ  مھ  همھ  هـتبلا 

رظن رد  دـیابن  هدـننک  فرـصم  کی  ناونع  هب  ار  شرورپ  شزومآ و  اھنیا -  یلام و  عبانم  میـسقت  هجدوب و  همانرب و  روشک -  یزیرهمانرب  نـالک  هاـگن  رد  دـیئامرفب  ضرف  دوشیمن !

، تاناکما زا  شرورپ  شزومآ و  هب  ام  هچنآ  تفرگ . رظن  رد  دیاب  روشک  تفرـشیپ  یارب  رـصنع  نیرتیـساسا  نیرتمھم و  یهدننک  دیلوت  مھ  نآ  هدننک ، دیلوت  کی  ناونع  هب  تفرگ ،

یهدـنیآ یارب  یتسیاب  جـیردتب  تورث  نیا  هک  تسا ؛ یونعم  میظع  تورث  کی  یزاسهریخذ  هب  کمک  عقاو  رد  میھدـیم ، فلتخم  یاـھتیامح  زا  نوگاـنوگ ، یاھتـصرف  زا  لوپ ، زا 

. تشاد رظن  رد  دیاب  ار  نیا  دوش . جرخ  تلم  روشک و 

رما کی  نیا  تسین ؛ ام  یهفـسلف  ام و  یاھهمانرب  اـم و  رکف  یهتخادرپ  هتخاـس و  اـم ، روشک  ینونک  شرورپ  شزومآ و  هک  تسا  نیا  تشاد ، رظن  رد  دـیاب  هک  یرگید  بلطم 

یانب راک -  زاغآ  زا  دمآ -  دوجو  هب  روشک  نیا  رد  شرورپ  شزومآ و  ماظن  مان  هب  یماظن  هک  یزور  زا  مینکیمن ! هجوت  نآ  هب  اھتنم  تسا ، تاملسم  زج  مھ  نیا  تسا ؛ یحضاو 

یـسایس و یهبنج  زا  بیع  کی  ینامیا ، یداـقتعا و  یهبنج  زا  بیع  کـی  تشاد . دوجو  گرزب  بیع  ود  میتسھ . هفـسلف  نآ  لاـبند  زورما  اـم  هک  دوبن  یاهفـسلف  نآ  رب  راـک 

. روشک یتیریدم 

رود ناشتین  سکعب ، هکلب  دوبن ، اھناوج  مدرم و  ندرک  نیدتم  ناشتین  طقف  هن  دندرک ، روشک  دراو  ار  دیدج  شرورپ  شزومآ و  هک  یناسک  نآ  هک  دوب  نیا  ینامیا  یهبنج  بیع 

یاـھباتک دـنتخیر ، ار  اـھهمانرب  دـندوب ، روشک  رد  شرورپ  شزومآ و  ترازو  یهیلوا  ناـحارط  هک  یناـسک  نآ  هتبلا  تسا . نیا  ملـسم  روط  هب  دوب . ینید  دـیاقع  زا  مدرم  ندرک 

شزومآ رد  هک  دوب  یاهمانرب  نامھ  دوب . نیا  همانرب  نالک  نکل  دندوب ، مھ  نیدتم  یاھمدآ  اھنآ  نیب  رد  هن ، دندوبن ؛ نیدیب  یاھمدآ  وزج  الماک  ناشیضعب  دنتشون ، ار  یسرد 

ینعی دادیم ؛ ناشن  ار  شدوخ  لکش  کی  هب  ناخاضر  یهلیسو  هب  یبھذم  زکارم  ندیبوک  یهلئسم  رد  لکـش ، کی  هب  باجح  فشک  یهلئـسم  رد  لکـش ، کی  هب  شرورپ  و 

 - دـندرک تسرد  ار  شرورپ  شزومآ و  لوا ، زا  هک  یناـسک  نآ  و  دـمآ . دوـجو  هب  یرکف  نینچ  کـی  ساـسا  رب  شرورپ  شزوـمآ و  ینید . دـض  هکلب  ینید ، ریغ  تارکفت  یهعـسوت 

یاھباتک شرورپ و  شزومآ و  یمیدق  ماظن  نآ  رد  رانک  هشوگ و  اضعب  مھ  ناشنیدت  یاھهناشن  دندوب ؛ مھ  نیدتم  دندوبن ، مھ  ینید  یب  یاھمدآ  ناشیضعب  میدرک -  ضرع 

تیدض ساسا  رب  ینید ؛ ریغ  هن  دوب ، ینید  دض  ساسا  ساسا ، نکل  دوب ، ادیپ  یئاھزیچ  کی  میدوب و  هدید  یناوجون  نامز  رد  هتشذگ  زا  ار  یـضعب  ام  هک  تسادیپ ؛ یمیدق 

. دش رتشیب  رتشیب و  یولھپ  نارود  رخآ  ات  هتسویپ و  ینید ، دض  یهبنج  نیا  تشذگ ، مھ  هچ  رھ  دوب . نید  اب 

هک یژولوئدـیا  نوچ  تشگیم ؛ تیلم  لابند  مھ  اـعقاو  تشاد ، تیلم  یوعد  میژر  نآ  هک  هچ  رگا  دوب . شرورپ  شزومآ و  یلم  دـض  یهبنج  یتیریدـم ، یـسایس و  یهبنج  نآ 

یاھروشک زا  یلیخ  لثم  دندوب ؛ هداد  رارق  تیلم  ار  نیزگیاج  نیا  دراد . مزال  نیزگیاج  کی  دوشیم ، هدز  رانک  نید  دوشیم ، هدز  رانک  یژولوئدیا  یتقو  دندوب -  راچان  دنتشادن ؛

یاھیگتـسباو هکنیا  لـیلد  هب  لـیلد ؟ هچ  هب  دوبن . یلم  تیوـھ  ظـفح  یاـنعم  هب  یعقاو  یاـنعم  هب  دـندرکیم ، لاـبند  هک  یتـیلم  نآ  نکل  دـندرکیم -  لاـبند  ار  تیلم  اذـل  رگید .

ام و یقوقح  یاھھاگتسد  نیودت  رد  هکینانچمھ  دادیم ؛ ناشن  ار  شدوخ  شرورپ  شزومآ و  یاھشزومآ  میلاعت و  تیفیک  رد  نیمھ  دشیم و  رتشیب  زور  هب  زور  اھنآ  یسایس 

شزومآ رد  نیا ، قلطم . یگدزبرغ  ینعی  دادیم ؛ ناشن  ار  شدوخ  تلود  یمومع  تالیکـشت  ام و  یتلود  تارادا  تخاس  رد  هکینانچمھ  دادیم ؛ ناشن  ار  شدوخ  ام  یئاضق 

. دوب مھ  شرورپ  و 

، دادیم حیجرت  ار  سیلگنا  یکی  دادیم ، حیجرت  ار  کیژلب  یکی  الاح  دوب . اپورا  رد  یهتفریذـپ  ینابم  اھرواب و  رب  ینتبم  یدـیلقت ، هدزبرغ ، ماظن  کی  ام  شرورپ  شزومآ و  ماظن 

نیمھ هب  اـنیع  مھ  شرورپ  شزومآ و  دوب . سوسحم  نیا  اـم ، یتلود  تالیکـشت  یرادا و  فلتخم  یاھـشخب  رد  دوب . اـھنآ  هب  طوبرم  هرخـالاب  دادـیم ؛ حـیجرت  ار  هسنارف  یکی 

اھلکـش و نامھ  هب  اھنآ  دـندوب ، ام  یمیدـق  یتنـس و  شرورپ  شزومآ و  یوگلا  هک  یناسک  نآ  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  یهتکن  ـالاح  دـنام . روطنیمھ  تفرگ و  لکـش  تیفیک 

هگن ار  یتنـس  لکـش  نامھ  دـندیمھفن و  رگید  ار  تالوحت  نآ  نادـلقم  نیا  اـما  دـندرب ؛ شیپ  ار  ناـشدوخ  دـندروآ و  دوجو  هب  تـالوحت  اـبترم  دـندرکن ؛ هدنـسب  زور  نآ  یاـھبلاق 

. دنتشاد

. میـشاب هدرک  شرورپ  شزومآ و  زا  یلماک  فیرعت  کـی  میھاوخب  هکنیا  هن  دوب ؛ شایـساسا  طوطخ  نیا ، هتبلا  دوب . اـم  روشک  یتنـس  یهتفرگ  لکـش  شرورپ  شزومآ و  نیا ،

، ندوب هتـسباو  ندوب ، یاهمجرت  تدـشب  مھ  مود  و  ینید -  تیبرت  ینید و  قالخا  ینید و  ینابم  اب  تریاغم  لقادـح  نید -  اب  تیدـض  یهبنج  لوا ، ینعی  گرزب ؛ بیع  ود  نیا 

. یمالسا بالقنا  یهرود  ات  دنام  هک  دوب  ام  شرورپ  شزومآ و  یساسا  بیع  ندوب ، هدیشوجن  ناریا  تلم  روشک و  یقیقح  یاھزاین  زا  ندوب ، یدیلقت 

امـش هک  یبویع  نیا  تسا ! یمیدـق  ماظن  نامھ  هدرکن و  ادـیپ  لوحت  شرورپ  شزومآ و  ماظن  اـما  تسا ؛ هتفرگ  ماـجنا  شرورپ  شزومآ و  رد  اـھراک  یلیخ  بـالقنا ، یهرود  رد 

اھناوج رد  ار  راکتبا  تردق  تسا ، یظفح  اھـسرد  دنیوگیم  دنرمـشیم ، الومعم  یمیدق  هاگآ و  یاھیـشرورپ  شرورپ و  شزومآ و  ناریدم  هتـشکراک ، یمیدق ، ناملعم  صوصخب 

ضرع اھلبق  هک  روطناـمھ  تسا و  هدـنام  تقو  نآ  زا  هک  تسا  یمیدـق  ماـظن  ناـمھ  زا  یـشان  همھ  اـھنیا  تسا و ،...  هوبنا  مکارتم و  راـک  تسین ، لـمات  دروآیمن ، دوجو  هب 

عورـش هللامسب »  » اب اھباتک  تسا : هدـش  یدایز  یاھراک  یئاـنبور  لـئاسم  رد  رتشیب  هتبلا  تسا . هدـنام  یقاـب  اـم  ماـظن  رد  بلـصتم ، هتفرگ ، راـبغ  مکارتم ، هنھک ، میدرک ،

یاھباتک هدـنب  متـسین . بوخ  یاھراک  رکنم  افاصنا  اقح و  نم  هن ، هتفرگ ؛ ماجنا  بوخ  یاھراک  دراد . الاح  تشادـن ، نآرق  یهیآ  دوشیم ؛ عورـش  هللامسب »  » اب ـالاح  دـشیمن ،

تسیب و نیا  نارود  رد  فلتخم  یاھتریدم  قئالس  عون  هب  هتسب  اھلاس و  نیا  رد  فالتخا  اب  یلم -  ینابم  یمالسا و  ینابم  نوگانوگ ، یاھهنیمز  رد  هک  منیبیم  ار  یسرد 

راک مدید ؛ نم  دندروآ  یـسرد -  یاھباتک  رد  یملع  رخافم  ندناجنگ  دندرک -  هراشا  نالا  هک  مھ  یراک  نیا  هتفرگ . ماجنا  یراک  کی  یتقو  رھ  هدـش و  اھنآ  دراو  لاس -  تشھ 

ام ناوج  دسانـشب . ار  شروشک  یملع  رخافم  شروشک و  یهتـشذگ  شروشک و  نادنمـشناد  یـسرد ، باتک  رد  تسا  مزال  اـم  ناوج  هرخـالاب  تسھ . مھ  یبوخ  رایـسب 

ای یوسنارف  فورعم  یهشیپرنھ  نالف  دنیامنیـس ، لھا  هک  یئاھنآ  ار ! یزار  یایرکز  نب  دـمحم  ات  ار ! انیـس  نبا  ات  دسانـشیم  رتشیب  یلیخ  ار  روشک  نالف  میت  نکیزاب  نالف 

« شرورپ شزومآ و  نيداینب  لوحت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 2 
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مھ یلیخ  دـیآیم ؛ یـسرد  یاھباتک  رد  اھنیا  ار ! یـسراف  گرزب  بیدا  هک  دـینک  ضرف  الثم  ای  نادیـضایر  دنمـشناد  نالف  ات  دنـسانشیم  رتشیب  یلیخ  یلیخ  ار  یئاـکیرما 

، زورما هک  یاهعوـمجم  نیا  دـینکب . دـیناوتیم  اھامـش  تسا و  یاهشیر  تکرح  کـی  لوـحت  تسین . لوـحت  مادـکچیھ  اـھنیا  اـھتنم  مینادردـق . اـم  ار  اـھراک  نـیا  تـسا . بوـخ 

. دوشب راک  نیا  دیاب  و  دنراد . راک  نیا  یارب  یفاک  یهزیگنا  اھنیا  دنراد ، هدھع  رب  ار  تیبرت  میلعت و  شرورپ و  شزومآ و  روشک و  مھم  یاھتیلوئسم 

نینچ کی  نتخاس  یارب  هک  مینیبب  دعب  مینکب ؛ میسرت  مینکب ؛ صخشم  ار  نیا  لوا  دشاب ؟ میھاوخیم  هچ  ار  شرورپ  شزومآ و  یجورخ  لوصحم و  میھاوخیم ؟ هچ  ام  دینیبب 

. دنک ادیپ  شرورپ  دوجوم  نیا  ات  دوش ، هداد  دیاب  یشزومآ  یهمانرب  هچ  لالخ  رد  مزال ، میلاعت  هچ  یـساسا ، مھم و  یاھراک  هچ  یناوج ، ینز ، یدرم ، نینچ  کی  یدوجوم ،

دننک و فیرعت  ماظن  نآ  قبط  رب  ار  شرورپ  شزومآ و  تالیکشت  دنوش و  نادیم  دراو  مزال  تعاجـش  اب  دننک و  نیودت  فیرعت و  ار  ماظن  نآ  دننیـشنب  نامدمآراک  یاھمدآ  تقو  نآ 

. یناینب یقیقح و  لوحت  دوشیم  نیا ، دنشخبب . ققحت 

اب دـشاب  یناـسنا  لاـس -  هدزیـس  دوشیم  تسھ ، مھ  یناتـسبد  شیپ  هک  ـالاح  لاـس -  هدزیـس  زا  دـعب  دوـشیم  جراـخ  شورپ  شزوـمآ و  زا  هک  یـسک  نآ  میھاوـخیم  اـم 

، نیبشوخ هاوخریخ ، وخشوخ ، عاجـش ، دشاب  یناسنا  یقالخا : رظن  زا  میھاوخیم . یناسنا  نینچ  کی  نیدت ؛ اب  و  یزغم ، یرکف و  یاھیگتـسجرب  یقالخا ، یاھیگتـسجرب 

لھا رگشسرپ ، قالخ ، یرکف : تایصوصخ  ظاحل  زا  دیریگیم . رظن  رد  امش  بولطم  ناسنا  کی  یارب  هک  یایقالخا  تایصوصخ  ریاس  اھتواضق و  رد  تبثم  تمھدنلب ، راودیما ،

یهبنج زا  رکف . بحاص  و  تالوھجم ، یداو  هب  ملع  رون  ندـنکفا  اھینتـسناد و  فشک  یارب  رـشب  یاھینتـسنادان  عیـسو  رایـسب  یاھنادـیم  رد  دورو  هب  لیام  یروآون ، لـھا  رکف ،

ناسکی اھناسنا  هک  تسا  تسرد  دوشیم . هک  هتبلا  هتبلا ؛ درک ؟ تیبرت  ار  یدوجوم  نینچ  دوشیم  اـیآ  میھاوخیم . یدوجوم  نینچ  اـم  سانـشنوناق . طبـضنم ، مدآ  یراـتفر :

. دـنریذپ شقن  اھناسنا  یهمھ  ماع ، لومعم و  روط  هب  اما  دروآیم ؛ دوجو  هب  یتافالتخا  اب  ار  اھمدآ  یتقلخ ، نوگاـنوگ  تارثوم  نوگاـنوگ و  یاـھنژ  هک  تسا  تسرد  دنتـسین ؛

: تفگ

دننک مریوصت  هچ  ات  تردق  ناشاقن  تسد  ماهدامآ  ار  شقن  رھ  ماهداس ، یحول  هک  نم 

رھ یاهدش ، یدنبتروص  رھ  هتبلا  دنکیم . یدنبتروص  یھدبلاق و  ار  مسج  نیا  دوجوم ، نیا  دـنکیم ؛ یـشاقن  ار  دیفـس  یهحفـص  نیا  هک  تسامـش  دـنمرنھ  تسد  نیا 

میئوگیمن میتسین ؛ رکنم  ار  اھنیا  دـنبوکب ؛ مھرد  ار  وا  الثم -  یکتپ -  کی  اب  دنـشارتب ؛ ار  شراـنک  ـالثم -  یناـھوس -  کـی  اـب  ادـعب  تسا  نکمم  یاهدـش  یدـنببلاق  مسج 

ظاحل زا  دوشیم  نیاربانب  تساجنیا . یهدـش  تیبرت  هک  دوب  دـھاوخ  یزیچ  نیا  یمومع ، هجو  بلاغ ، دـتفایم ؛ قافتا  تردـنب  رایـسب  اـما  دـنرادن ؛ یرثا  چـیھ  یدـعب  لـماوع 

؛ تسا یرثوم  لماع  مھ  امیـس  ادص و  هتبلا  شرورپ . شزومآ و  اتدمع  دروآ ؟ دھاوخ  راب  یک  دروآ . راب  یروجنیا  ار  اھناسنا  یحور ، یرکف و  ظاحل  زا  یراتفر ، ظاحل  زا  یقالخا ،

شرورپ شزومآ و  کی  هک  تسا  نیا  ماهدـیقع  نم  نکل  دنتـسھ ؛ مھ  اھنآ  تسھ ، رتمک  ناشتیمھا  هتبلا  هک  مھ  یبنج  نوگانوگ  لماوع  تسا ؛ یرثوم  لـماع  مھ  هداوناـخ 

. دنکب شدوخ  روھقم  مھ  ار  امیس  ادص و  دناوتیم  بوخ ،

دـصرددص بولطم  یهتفاـی  لوحت  شرورپ  شزومآ و  دـننک . ارجا  هماـنرب  اـجنآ ، دـنیایب  هک  شرورپ  شزومآ و  یارب  دراذـگب  هماـنرب  کـی  امیـس  ادـص و  میئوـگب  میناوـتیم  زورما  اـم 

. میتسھ نآ  لابند  دراذگب . دناوتیم  یرگید  ریثات  تسرد ،

شرورپ شزومآ و  رد  یئاـناوت  نیا  سپ ، تسا . شرورپ  شزومآ و  لـماع ، نیرترثوم  نیرتـمھم و  نیارباـنب ، دـھد . رارق  ریثاـت  تحت  مھ  ار  اـھهداوناخ  دـناوتیم  شرورپ  شزوـمآ و 

. دنک تیبرت  ار  ینینچ  نیا  ناسنا  هک  تسھ 

، میزومایب میھاوخیم  ام  هک  دوشب  مولعم  دـننک ؛ نیودـت  ار  نیمھ  دننیـشنب  قیمع  رظنبحاص و  دارفا  دـنتفگ ، هک  روطنامھ  هتبلا  شرورپ . شزومآ و  یهفـسلف  دوشیم  نیا ،

. دننکب نیودت  دننکب ؛ صخشم  ار  نیا  تسا ؛ شرورپ  شزومآ و  یهفسلف  نیا  دتفیب . یقافتا  هچ  ات  میھدب ، شرورپ  میھدب و  میلعت 

شخب هتبلا  و  نوگانوگ ، یاھهمانرب  زا  دوشب  رپ  لودـج ، کی  لثم  یتسیاب  ماظن  نآ  دـمآ . دـھاوخ  تسد  هب  شرورپ  شزومآ و  بولطم  ماظن  هفـسلف ، نیا  ساـسا  رب  تقو  نآ 

. مینک تیبرت  دیاب  زاب  مھ  ار  نیا  هک  دراد  جایتحا  قیال  دعتسم و  یاھناسنا  هب  ارجا ، تسارجا . نآ ، یساسا  مھم و 

لاس هدزناپ  دریگب . ماجنا  راک  نیا  لاس  هدزناپ  فرظ  رد  دـینک  ضرف  الثم  هک  دـیراذگب  ار  ناتتمھ  امـش  دریگیمن . ماجنا  لاس  ود  لاس و  کی  فرظ  رد  هک  تسا  یئاـھراک  اـھنیا 

نویـسادنوف اھبآم  یگنرف  لوق  هب  دینک ؛ مھارف  ار  راک  یهنیمز  دـینکب ؛ مھارف  امـش  ار  راک  یهدـعاق  دزرایم . تسین ؛ یاینالوط  نامز  راک ، نیا  یارب  اما  تسا ؛ یدایز  نامز 

، میتفگ ام  هک  یایگرمزور  دـش . دـھاوخ  صالخ  یگرمزور  زا  شرورپ  شزومآ و  تقو ، نآ  دـننک . انب  نآ ، یور  رب  دـنیایب  نارگید  ات  دـینکب  هداـمآ  دـیزیرب ؛ ـالماک  امـش  ار  اـنب  نیا 

ار شرازگ  نیا  نم ، تسا ؛ یبوخ  رایـسب  یاھراک  اھنیا  دنتفگ ، مرتحم  ریزو  یاقآ  هک  یئاھراک  نیمھ  دینامب ؛ راکیب  دیابن  زور  نآ  ات  هتبلا  دـش . صالخ  نآ  زا  دوشیم  یروجنیا 

. مدوب هدید  البق  مھ 

نکل دریگب ؛ ماجنا  دـیاب  اھنیا  تسا ؛ یمزال  یاھراک  اـھنیا  تسا ؛ یبوخ  راـک  یلیخ  اـھنیا  مورحم و ،...  طاـقن  هب  نتخادرپ  اھیزورهنابـش ، اـھملعمتیبرت ، اـھیاهفرحینف ،

. دریگب ماجنا  دیاب  نآ  رتیناینب ؛ رتقیمع و  تسا  یزیچ  رظن ، دروم  لوحت  نآ  تسین ؛ رظن  دروم  لوحت  نآ  مادکچیھ  اھنیا 

روشک یهدبز  یرکف و  یاھورین  یهمھ  دراد . تیلوئسم  مھ  شرورپ  شزومآ و  یلاع  یاروش  دوخ  هکنیا  امک  دراد . یمھم  تیلوئـسم  یگنھرف ، بالقنا  یلاع  یاروش  هتبلا 

. دنھدب ماجنا  دنناوتب  هللااشنا  ار  گرزب  راک  نیا  دوخ ، مھس  هب  دوخ و  یاج  رد  مادک  رھ  دنھدب و  مھ  تسد  هب  تسد  رگیدمھ  اب 

وس رثا  رب  هک  تسا  یشرورپ  تنواعم  یایحا  هرود ، نیا  رد  دش  هک  مھ  یبوخ  رایـسب  یاھراک  زا  یکی  درادب و  دیوم  قفوم و  ار  اھامـش  هللااشنا  دنوادخ  هک  مینکیم  اعد  ام 

ار نیا  روشک ، فلتخم  یاھشخب  رد  مھ  امش  تسا . یمھم  مزال و  زیچ  رایسب  هک  دش  ایحا  نیا  دوب . هتفر  نیب  زا  ابیرقت  ای  دوب  هتفر  نیب  زا  ناگتـشذگ ، زا  یـضعب  یهقیلس 

. دوشب تسا ، راک  نیا  هب  طوبرم  هک  یئاھشخب  یشرورپ و  تنواعم  اھیشرورپ و  یهلئسم  هب  مزال  مامتھا  دیھدب و  رارق  هجوت  دروم  امتح 

سراف  / ١٣٨٧/٠٢/١٢ ناتسا  ناملعم  رادید  رد  تانایب 

یلاع یاروش  رادید  رد  یھاگ  مھ  ماهتفگ و  ار  یبلاطم  نیملعم  رادید  تبـسانم  نیمھ  هب  نوگانوگ  یاھلاس  رد  مھ  هدـنب  تسا . یدایز  لئاسم  شرورپ ، شزومآ و  لئاسم 

راک یهناوتـشپ  انثتـسا  نودـب  ابیرقت  اھنیا  یهمھ  تسین و  هدـنب  یـصخش  قئالـس  هک  ماهتفگ  ار  یتاکن  شرورپ  شزومآ و  یارزو  اب  رادـید  رد  مھ  یھاگ  یگنھرف و  بالقنا 

نیا رد  ریزو  یاقآ  هک  مدـید  هناتخبـشوخ  الاح  میاهدرک . هبلاطم  اـم  ار  اـھنیا  دـناهدرک . دـییات  ار  اـھنیا  دنـشرورپ ، شزومآ و  راکردـناتسد  هک  یناـسک  دوخ  دراد و  یـسانشراک 

افتکا دوشیمن  اھهزادنا  نیا  هب  نکل  تسا ، بوخ  دناهدرک ؛ مادقا  ای  دناهدرک  تفرشیپ  ای  دناهدرک  عورـش  ای  ار  اھراک  نیا  زا  یـضعب  هک  دننکیم  هراشا  دنداد ، الاح  هک  یـشرازگ 

. شرورپ شزومآ و  رد  قیمع  راک  کی  هب  میراد  جایتحا  ام  درک ؛

دای زا  ام  هک  ماهتفگ  اھراب  هچ ؟ ینعی  قیمع  لوحت  نیا  مدرک . حرطم  ار  شرورپ  شزومآ و  رد  قیمع  لوحت  یهلئسم  نارھت ، رد  نیملعم  اب  رادید  نیمھ  رد  هتـشذگ  لاس  نم 

زا ار  عارتخا  کی  ار ، شناد  کی  ار ، یـشزومآ  شور  کی  ار ، یرادا  شور  کی  ام  هک  ینیا  مینکیمن . عانتما  میـشکیمن ، تلاجخ  اـھهناگیب  اـھیبرغ و  ریغ  اـھیبرغ و  زا  نتفرگ 

یدرگاش نیا  رانک  رد  دراد  دوجو  اجنیا  هتکن  ود  اھتنم  مینکیم . یدرگاش  میوریم ؛ مھ  شلابند  میئآیمن ، مھ  هاتوک  میـشکیمن ، تلاجخ  چـیھ  میریگب ، داـی  رگید  یاـھروشک 

. دـندرکن تیاـعر  تساـم -  روشک  یگنھرف  یهلاحتـسا  نارود  یولھپ ، نارود  هک  یوـلھپ ، نارود  ینعی  یگنھرف -  یهلاحتـسا  نارود  رد  هنافـساتم  ار  هتکن  ود  نیا  هک  ندرک ،

مینیبب مینک ، یبایزرا  میریگیم ، هک  ار  هچنآ  ام  هک  تسا  نیا  هتکن  ود  نیا  زا  یکی  دنتفرگ . اھنیا  دنداد ، هچ  رھ  دمآ ، سک  رھ  دندرک ؛ زاب  ار  ناششوغآ  دنتسب ، ار  ناشمـشچ 

، تساتود نیا  نیب  رگا  مینکیم . در  دصرددص  تسا ، رـضم  دروخیمن و  ام  درد  هب  دصرددص  رگا  مینک ؛ لوبق  دصرددص  دروخیم ، ام  درد  هب  دـصرددص  رگا  هن . ای  دروخیم  ام  درد  هب 

. لوا یهتکن  نیا  مینک . در  ار  شایقبام  مینک ، لوبق  دروخیم ، درد  هب  هک  یاهزادنا  نامھ  هب 

نآ دوخ  لیم  اب  دوخ ، تسد  اب  دھاوخیم  دسانشیم ، دنیبیم ، ار  یئوراد  کی  یئاذغ ، کی  یاهویم ، کی  یمـسج ، کی  هک  یـسک  نآ  نیب  تسا  قرف  متفگ  مدز و  لاثم  نم 

، تسا تسرد  لوا  عون  دراد . قرف  مھ  اب  اھنیا  دننکیم . قیرزت  وا  ندب  رد  لوپمآ  اب  ار  یزیچ  کی  دنریگیم و  ار  شیاپ  تسد و  هک  یمدآ  نآ  اب  دھدب ، ورف  شناھد و  رد  دراذـگب  ار 

شوھیب لاح و  سحیب و  هک  یئاھمدآ  لثم  دندروآ ، هچ  رھ  تفرگ . رارق  تلفغ  دروم  هک  هتکن  کی  نیا  مینک . باختنا  دـیاب  ام  دـننک ؛ قیرزت  دـیابن  ام  هب  تسا . طلغ  مود  عون 

« شرورپ شزومآ و  نيداینب  لوحت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 3 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3428
http://farsi.khamenei.ir


هب دنزیرب  هک  میدنام  رظتنم  یگنھرف  یهلاحتـسا  نارود  رد  ام  میـشابن . دـنزیریم ، ناشقلح  هب  ناشناھد  زا  ای  دـننکیم  ورف  ناشمـسج  رد  ای  ار  یزیچ  روطنیمھ  دـناهداتفا و 

. نامقلح

دلب ام  هک  ار  یزیچ  نآ  تسا  دـلب  هک  یـسک  شیپ  مینک  یدرگاش  میرـضاح  ام  هلب ، دـشکب . لوط  دـیابن  دـبا  ات  یداتـسا » درگاـش ،  » یارجاـم نیا  هرخـالاب  هکنیا  مود  یهتکن 

. تفرگن رارق  هجوت  دروم  هتکن  ود  نیا  میوشب . داتسا  نامدوخ  دیاب  ام  دنامب . درگاش  ناسنا  دیابن  هک  دبا  ات  رگید  اما  میتسین ؛

اھهاگشناد  / ١٣٨٧/٠٧/٠٣ دیتاسا  یملع و  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

مھم و یلیخ  ثحب  کی  یلاع ، شزومآ  ماظن  روشک و  یـشزومآ  ماظن  رد  لوحت  ثحب  الاح  تسوجـشناد . رد  یگدنیوج  شھوژپ و  یهیحور  تیوقت  یهلئـسم  هلئـسم ، کی 

یهلمج زا  یـشزومآ ، ماـظن  لوحت  یهنیمز  نیمھ  رد  هک  منکب  ضرع  مھاوخیم  نم  تسین . لاـجم  نـالا  هک  دوـشب ، حرطم  تاـسلج  نیا  وـت  مھ  دـیاب  هک  تسا  یاینـالوط 

. دوشب دـنمهقالع  شناد  ملع و  قیمعت  رد  یراـگبلط  قـیقحت ، هب  اـم  ناوـج  هک  دوـشب  یحارط  دـیاب  یـشزومآ  ماـظن  یروـج  هک  تسا  نیا  دریگب ، ماـجنا  دـیاب  هک  یئاـھراک 

. تسا طلغ  یروحمظفح ،

هعسوت  / ١٣٨٧/١٠/٢١ مجنپ  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

ناریا یمالسا  یروھمج  یگنھرف  یعامتجا و  یداصتقا ، هعسوت  مجنپ  همانرب  یلک  یاھتسایس 

.

.

.

یروانف یملع و  روما   ـ

.

.

.

یحور و تمالـس  شیازفا  زین  تیبرت و  تراـھم و  شناد ، هزوح  هس  رد  روـشک  یاـھتیولوا  اـھزاین و  ساـسا  رب  نآ  یفیک  اـقترا  فدـھ  اـب  شرورپ  شزوـمآ و  ماـظن  رد  لوـحت  ٨ ـ

. نازومآشناد یمسج 

نارگراک  / ١٣٨٨/٠٢/٠٩ ناراتسرپ و  ناملعم و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مرتحم ریزو  هک  یبلطم  نیمھ  شرورپ ؛ شزومآ و  ماظن  رد  لوحت  حرط  زا  تسا  ترابع  لوا  یهجرد  رد  منکیم ، رارصا  دیکات و  وا  رب  نم  هک  هچنآ  شرورپ  شزومآ و  یهلئسم  رد 

یلوا زور  زا  الوا ، تسھ . وا  رد  دب  تیصوصخ  ات  ود  تساهنھک ؛ یدیلقت و  ماظن  کی  ام  شرورپ  شزومآ و  ماظن  میدرک . دیکات  هتشذگ  رد  اھراب  مھ  ام  دندرک ، هراشا  نآ  هب  مھ 

دیاب روشک  یاھتنـس  هیاـپ  دـنتفرگن . رظن  رد  ار  روشک  یاھتنـس  اـھزاین و  دـندرک ، مکاـح  روشک  رب  نآ  زا  شیپ  یکدـنا  یولھپ و  هایـس  نارود  رد  ار  شرورپ  شزومآ و  ماـظن  هک 

نکمم هک  یئاھاطخ  یهمھ  اب  شدوخ -  تائاضتقا  اب  یبرغ  روشک  نالف  رد  هک  ار  یئوگلا  میئایب  ام  هکنیا  هن  دوشب . هدافتـسا  رثکادـح  دـیاب  مھ  نارگید  تاـیبرجت  زا  دـشاب ،

نآ دوخ  تسا . هنھک  مھ  نامھ  هکنیا  مود  کی . نیا  دوب ؛ ضحم  یدـیلقت  دـندرک . ار  راک  نیا  هنافـساتم  میروایب . اجنیا  اـنیع  ار  وا  هدـش ، هتفرگ  راـک  هب  دـشاب -  هتـشاد  تسا 

هب میاهدیبسچ  ام  اما  دـناهدروآ ؛ ار  یرتهزات  یاھـشور  دـناهدرک و  روبع  اھـشور  نیا  زا  زورما  دـنتفرگ ، رارق  ام  روشک  یهتـسباو  نالوئـسم  دـیلقت  عجرم  یزور  کی  هک  یناسک 

یدایز یاھراک  تسا ؛ نئمطم  نما و  ماظن ، تسا ؛ رارقتـسا  یاراد  روشک  تسا ؛ مھارف  راک  نیا  یارب  تصرف  هناتخبـشوخ  زورما  تسا . مزال  لوحت  میدـق ! یاھـشور  ناـمھ 

هب میزادرپب  هک  تسا  نیمھ  تصرف  زورما  دـنک . ظفح  ار  دوخ  شمارآ  هنیکـس و  دوخ ، راقو  دوخ ، تنازو  هتـسناوت  ناریا  تلم  بوشآرپ ، مطالترپ و  یاـیند  نیا  رد  هتفرگ . ماـجنا 

شیپ دیاب  دوش ، یئارجا  دیاب  نکیل  تسا ؛ ریدـقت  دروم  تسا ؛ بوخ  رایـسب  میدرک ، راک  میدرک ، رکف  هلئـسم  نیا  یور  ام  هک  دـنتفگ  مرتحم  ریزو  هک  ینیا  مھم . یاھراک  نیا 

. شرورپ شزومآ و  ماظن  رد  یقمع  لوحت  تسا ؛ نیا  هلئسم  کی  دراد . مزال  یرکفشوخ  راکتبا و  دراد ، مزال  مادقا  دراد ، مزال  تعاجش  دسرب ؛ لمع  یهلحرم  هب  دیاب  دورب ،

لوا هک  ار  یئانب  نآ  شرورپ ، ماظن  هب  یھجوتیب  رثا  رب  یاهدع  تسا . شرورپ  شزومآ و  یهعومجم  رد  شرورپ  ماظن  هب  نداد  تیمھا  دراد ، تیمھا  مھ  وا  هک  یدعب  یهتکن  و 

ار نیا  دیدقتعم . هلئسم  نیا  هب  الاح  امـش  دندرک . فذح  تفگ  دوشیم  ابیرقت  دندرک و  گنرمک  جیردتب  دندز ، رانک  شرورپ  شزومآ و  یهعومجم  زا  دوب ، هدش  هتـشاذگ  بالقنا 

ندرک و طخطخ  اب  طقف  تسام ، زومآشناد  ام و  کدوک  نھذ  هک  یاهدامآ  دیفـس و  حول  نآ  تسین . رتمک  دشابن ، رتمھم  شزومآ  زا  رگا  شرورپ  دینک . یتایلمع  دـینک ؛ یئارجا 

دنناوتب ار  نآ  هک  یلکـش  رھ  هب  شرورپ -  نایرج  شرورپ و  یهلئـسم  هب  دیاب  تسا . شرورپ  نتخاس ، نیا  دراد . مزال  نتخاس  دوشیمن ؛ تسرد  نتـشون ، وا  یور  مقر  ددع و 

شزومآ هچ  رھ  و  یھدنامزاس . دوخ  رد  ملعم ، تیبرت  رد  ملعم ، باختنا  رد  یسرد ، باتک  رد  دوش ؛ هداد  تیمھا  مینکیمن -  یرظن  راھظا  ام  شلکش  دروم  رد  دنھدب ؛ ماجنا 

تیولوا لوا  یهجرد  رد  زورما  شرورپ ، شزومآ و  یمک  شرتسگ  نوچ  تسا ؛ رتھب  یناـسنا -  یورین  رد  هچ  ناـمزاس ، رد  هچ  دـنک -  زیھرپ  یمک  شرتسگ  زا  دـناوتب  شرورپ  و 

ندربالاب دـشاب ؛ یفیک  شرتسگ  لوا ، یهجرد  دوش . نیمات  تسھ ، هسردـم  هب  ملعم و  هب  زاین  هک  یرادـقم  نآ  دوش . هدروآرب  اـھزاین  تسا . مھم  یفیک  شرتسگ  تسین ؛

. تسا مھم  شرورپ  شزومآ و  رد  هک  تسا  یئاھزیچ  نیا  گنھرف ؛ شناد ، هبرجت ، یگدامآ ، ظاحل  زا  ناملعم  یهبتر  اقترا 

روشک  / ١٣٨٩/٠٢/١۵ رسارس  ناملعم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. لـمع هب  میراد  زاـین  زورما  مینک ؛ اـفتکا  فرح  هب  هک  میتـسین  یطئارـش  رد  زورما  اـم  تسا . هدـش  هدز  یداـیز  یاـھفرح  ناـملعم ، شقن  تیبرت و  مـیلعت و  لـئاسم  یهراـبرد 

روشک نیا  یهدنیآ  دناوتیم  دنتسھ -  روشک  رـسارس  رد  ناریبد  ناراگزومآ و  ناملعم و  یهعومجم  نیمھ  هک  فص -  شخب  رد  هچ  یداتـس ، شخب  رد  هچ  شرورپ ، شزومآ و 

، بوخ میاهداد ؛ رکذت  شرورپ  شزومآ و  یروشک و  مرتحم  نالوئسم  هب  ار  نیا  اھراب  هک  تسا  یساسا  راک  کی  شرورپ  شزومآ و  یداینب  رییغت  هک  تسا  تسرد  دنزب . مقر  ار 

ساسا رب  الاو ، فادھا  ساسا  رب  زاین ، ساسا  رب  یداینب  رییغت  کی  دیاب  هک  تسا ، هتفرگ  ماجنا  هنیمز  نیا  رد  یبوخ  تیلاعف  هک  دیدینش  مھ  مرتحم  ریزو  تانایب  رد  هللادمحب 

اھر ار  راـک  نیا  منکیم ؛ دـیکات  هنیمز  نیمھ  رد  مھ  هدـنب  تسا ، حیحـص  دوخ  یاـج  رد  نیا  دـیایب ؛ دوجو  هب  شرورپ  شزومآ و  رد  یناـسنا ، تاـناکما  روـشک ، میظع  تاـناکما 

یهزیگنا ظاحل  زا  ملعم  نکیل  تسھ ؛ مھ  یراوشد  راک  هک  دـینک ، لابند  تیاھن  ات  ار  راک  نیا  یندـشن ، مامت  یهزیگنا  اـب  فعاـضم ، تمھ  قوش و  اـب  دـینکن ؛ فقوتم  دـینکن ،

، زیزع ناملعم  امش  یهمھ  هب  نم  یهیصوت  دیایب . دوجو  هب  شرورپ  شزومآ و  رد  بولطم  تیعضو  نآ  هکنیا  ات  دنامب  فقوتم  دناوتیمن  تیلوئسم  ساسحا  ظاحل  زا  یصخش ،

. دینکیم افیا  روشک  یهدنیآ  یارب  ار  یمیظع  شقن  هچ  دیراد  هک  دینادب  دینک ؛ رواب  دوخ  رد  ار  میظع  شقن  نیا  هک  تسا  نیا  روشک  رسارس  ناملعم  هب 

زورما اـم  هک  تسا  یعـضو  نیا  و  تسا ؛ هدوب  ناربـج  لـباقریغ  یاـھتلفغ  راـچد  گرزب ، یاـھیگداتفابقع  راـچد  نیگنـس ، یاـھتراسخ  راـچد  نرق  دـنچ  لوـط  رد  اـم  روـشک 

، تسا ثاریم  نیا  یهتـسیاش  تسا ، تلم  نیا  یهتـسیاش  هک  دورب  ار  یھار  نآ  دـیاب  روـشک  نیا  نیوـن ، تکرح  نیا  اـب  یمالـسا ، بـالقنا  شیادـیپ  اـب  مـینکیم . هدـھاشم 

. میظع کرحت  کی  هب  دراد  جایتحا  نیا  تسا ؛ یناملسم  یهیعاد  یهتسیاش 

؟ دنـشاب هتـشاد  یتایـصوصخ  هچ  دیاب  روشک ، نیا  بولطم  نتخاس  یارب  ام  درم  نز و  میراد ؟ زاین  یناسنا  روج  هچ  روشک  نیا  یادرف  یارب  ام  هک  دننکب  هجوت  زیزع  نیملعم 

، دوخ راتفر  اب  دوخ ، شنم  اب  دوخ ، نخس  اب  امش  تسامش . رایتخا  رد  تسا ، هتسشن  سرد  سالک  رد  امش  لباقم  رد  هک  یکدوک  ای  ناوجون  نیا  تسامش . تسد  هب  نیا 

، تسوا یهتـسیاش  هک  نانچنآ  ار  تناید  حور  وا  هب  دیناوتیم  دینک ؛ لمع  یاھنادیم  یهناور  ار  وا  دیناوتیم  دیھدب ؛ دیما  وا  هب  دیناوتیم  دیھدب ؛ سفن  هب  دامتعا  وا  هب  دـیناوتیم 

« شرورپ شزومآ و  نيداینب  لوحت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 4 
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. دـینک هدـنز  وا  رد  ار  راکتبا  حور  دـیناوتیم  دـیروایب ؛ دوجو  هب  دـیزاسب و  هعماج  عمج و  حـلاصم  هب  دـنمهقالع  یعامتجا ، شالترپ ، کریز ، یناـسنا  وا  زا  دـیناوتیم  دـینک ؛ قیرزت 

. روشک رسارس  رد  تسا  ناملعم  یمومع  یناگمھ و  یهفیظو  نیا  دھد ؛ ماجنا  ار  اھراک  نیا  دوخ  سرد  سالک  یهدودحم  نامھ  رد  دناوتیم  ام  یهنازرف  ملعم 

. تیبرت میلعت و  ناصصختم  هعماج ، نارکفتم  هعماج ، نانیبنشور  یئامنھار  هب  دراد  زاین  هک  دنکیم  ساسحا  دھد ، ماجنا  ار  اھراک  نیا  یهمھ  دناوتب  هکنیا  یارب  ملعم  هتبلا 

دروم هک  ار  هچنآ  دوشیم ؛ سکعنم  روشک  یهدـلوم  هاگتـسد  هب  هلـصافالب  دـش ، ساسحا  نیملعم  یوس  زا  یتقو  زاین  نیا  تسا . لوصحم  یهدـنروآ  دوجو  هب  دوخ  زاین ، نیا 

. تسا نیا  شرورپ  شزومآ و  شقن  دش . دھاوخن  دیلوت  زاین  دروم  لوصحم  نآ  میھاوخن ، ات  مینکن ، لاوس  ات  مینکن ، زاین  ساسحا  ات  ام  دوشیم . دیلوت  تسا ، زاین 

روشک  / ١٣٨٩/٠٢/١۵ رسارس  ناملعم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اھتلم نارکفتم  و  دنروخیم ، ار  یقالخا  طاطحنا  نیا  بوچ  دنراد  اھتلم  تسا . هدش  لاماپ  ایند  رد  تایقالخا  دراد ؛ رارق  یدـب  تیعـضو  رد  دـنکیم ؛ تکرح  یدـب  هار  رد  زورما  ایند 

نیا دـشاب . تاـجن  یهیاـم  تیرـشب  یارب  هک  درک  تکرح  یطارـص  رد  ناوتیم  تسھ . اـھنآ  تاـملک  رد  دـننکیم ؛ راـھظا  دـنربیم ، جـنر  دنتـسھ ؛ گرزب  یهعیاـض  نیا  هب  هجوـتم 

دوجو هب  ار  میظع  لوحت  نآ  ار ، گرزب  تکرح  نآ  نامدوخ  رد  ام  هک  تسا  نیا  لوا  مدق  داد ؛ رییغت  دوشیم  ار  تشونرس  نیا  تسا ، تیرشب  لباقم  رد  هک  یکانلوھ  تشونرس 

نیا ساسا  رب  دوشیم  تسا . هدش  مھارف  یبوخ  لکـش  هب  فلتخم  یاھـشخب  رد  هللادمحب  لاس  یـس  نیا  لوط  رد  اھتخاسریز  دوشیم . عورـش  تیبرت  میلعت و  زا  میروایب .

؛ دروخیم مشچ  هب  راگدرورپ  فرط  زا  یهدش  هداد  تینارون  یئانشور و  هار ، یاھتنا  اما  تسا ؛ راوشد  راک  تسا ، ینالوط  هار  تسا ، نیگنـس  هفیظو  درک . تکرح  اھتخاسریز 

. درک یط  یبوخب  ار  هار  نیا  ناوتیم  تسا ؛ نشور  قفا  تسا ؛ نشور  هار ، یاھتنا  دنیبیم . ار  نیا  ناسنا 

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

دیاب هک  تسا  مزال  راک  کی  یرادا  ماظن  لوحت  الثم  دنتیولوا . یاراد  همھ  هک  دراد  دوجو  یمھم  یاھلصفرس  هتبلا  دریگب . ماجنا  دیاب  لاسما  هک  یراک  لاسما و  راعـش  دروم  رد 

طوبرم لئاسم  تسا ؛ یـساسا  راک  کی  قیقحت ، شزومآ و  زکارم  رد  اھهاگـشناد و  رد  یناسنا  مولع  هاگیاج  تسا ؛ یناینب  راک  کـی  شرورپ ، شزومآ و  لوحت  دریگب ؛ ماـجنا 

یهلئـسم ناـمز ، زا  یهھرب  نیا  رد  زورما  نارظنبحاـص ، رظن  هب  نکیل  تسا ؛ یمھم  یاـھراک  شاهمھ  اـھراک  نیا  هعماـج ، قـالخا  هب  طوـبرم  لـئاسم  یموـمع ، گـنھرف  هب 

ماگ نیا  دـھدب ، ماجنا  یاهنوگداھج  تکرح  کی  یداصتقا ، لئاسم  یهنیمز  رد  دـناوتب  اـم  زیزع  روشک  رگا  دراد . یرتشیب  تیولوا  تیروف و  روشک  لـئاسم  یهمھ  زا  یداـصتقا 

دیاب ام  تشاد . دـھاوخ  یدایز  رایـسب  تاریثات  ناریا  تلم  تزع  روشک و  تفرـشیپ  روشک و  یارب  کشالب  دـنک ، هارمھ  یدـعب  دـنلب  یاھماگ  اب  تسا ، هتـشادرب  هک  ار  یدـنلب 

رد تلم  کی  هک  دـننیبب  دـنناوتب  اھتلم  ات  میریگب  تسد  رـس  رب  ار  وگلا  میھد ؛ ناـشن  اـیند  یهمھ  هب  یداـصتقا  تالکـشم  لـح  یهنیمز  رد  ار  یمالـسا  ماـظن  تردـق  میناوتب 

. دنک تفرشیپ  دناوتیم  هنوگچ  مالسا  میلاعت  اب  مالسا و  یهیاس 

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

ملعم یهدـش  فیرعت  ماقم  نیا  لابق  رد  یوحن  هب  یـسک  رھ  روج ؛ کی  اـھیتلود  روج ، کـی  شرورپ  شزومآ و  روج ، کـی  نیلوئـسم  روج ، کـی  مدرم  دـننک ؛ هجوت  دـیاب  همھ 

. یتیثیح تاھج  زا  صوصخب  یونعم ، یدام و  تاھج  زا  دنھدب ؛ ماجنا  دنریگب و  ندرگ  هب  دنوشب ، دھعتم  ار  نیا  همھ  هللااشنا  یتسیاب  دراد . یفئاظو 

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

لوحتم ار  یزیچ  کی  ناسنا  هک  لیلدیب  یدوخیب و  رخآ ، تسیچ ؟ لوحت  نیا  لیلد  الـصا  بخ ، میاهتفگ . صاخ  روط  هب  نیلوئـسم  هب  یتاسلج  رد  اـی  تسا ، هدـش  لیکـشت 

هدادـن ناشن  ام  نوگانوگ  یاھلـسن  تیبرت  یارب  ار  مزال  یئاناوت  ام  شرورپ  شزومآ و  ینونک  ماظن  هک  تسا  نیا  شاهداس  لـیلد  مینک ؟ داـجیا  لوحت  میھاوخیم  ارچ  دـنکیمن .

. تسام گرزب  تالکشم  زا  یکی  نیا ، تسین . ام  ینورد  یاھزاین  زا  یهتـساخرب  تسا ؛ یتادراو  تالیکـشت ، نیا  ماظن و  نیا  هک  تسا  نیا  لوا  یهجرد  رد  مھ  تلع  تسا .

روجنیا دزاسب ، هناخ  روجنیا  دھدب ، تیبرت  روجنیا  دنک ، میلعت  روجنیا  دـیاب  هک  دـناسریم  هجیتن  نیا  هب  ار  وا  تلم ، کی  یگدـنز  یخیرات  نارذـگ  تلم ، کی  یاھهبرجت  تقو  کی 

. میریگب دای  نارگید  زا  هک  دنکیمن  نامگنن  دیآیمن و  نامدب  ام  دنک . هدافتـسا  مھ  نارگید  براجت  زا  هشیمھ  دیاب  ناسنا  تسا . بوخ  نیا  دنک ؛ تیریدم  روجنیا  دـنک ، یـشم 

طئارـش و تائاضتقا و  مینک و  هدایپ  نامدوخ  روشک  تلم و  نیب  رد  تسبرد  روط  هب  ار  رگید  یاھگنھرف  رگید و  یاـھتلم  یاـھوگلا  میئاـیب  اـم  هک  تسا  نیا  تسا ، دـب  هک  هچنآ 

اما دـنربب ، شیپ  ار  روـشک  دنتـساوخیم  دنتـشاد و  بوـخ  تین  هک  یناـسک  نآ  تسا . هداـتفا  قاـفتا  اـم  روـشک  رد  نیا  شیپ ، لاـس  دـص  زا  میریگن . رظن  رد  الـصا  ار  اـھهنیمز 

اپ ات  رـس  دـنورب  دـیاب  دـندرک  رکف  رانک -  هب  دـندوب ، هناـگیب  یاـھتلود  یـسوساج و  یاھـسیورس  رودزم  هک  یئاـھنآ  ـالاح  درب -  شیپ  ار  روشک  نیا  دوشیم  روج  هچ  دـندیمھفن 

شزومآ و هلمج  زا  دندرک ؛ ار  گرزب  یاطخ  نیا  اھنآ  تسھ ؛ ناشاھهتشون  رد  مھ  دنتفگ ، مھ  میوش ؛ یگنرف  دیاب  مدق  ات  رس  زا  ام  دنتفگ  هک  ناگناگیب ، نآ  لکش  هب  دنوشب 

ای تنایخ  رطاخ  هب  ام  رگید  یاھزیچ  یلیخ  ام و  یگنھرف  یفرع و  یگدـنز  اـم ، یراـمعم  اـم ، داـصتقا  دوب . روج  نیمھ  هنافـساتم  مھ  اـم  رگید  یاـھزیچ  یلیخ  اـم . شرورپ 

یناددوخ یشوجدوخ ، تمس  هب  میدمآ  ام  درک . ضوع  ار  ریسم  دمآ  یمالسا  بالقنا  دمحلا  بخ ، دش . التبم  الب  نیا  هب  توغاط ، یاھنارود  یـسایس  ناگبخن  یمھفدب 

، برغ یایند  هچ  ایند -  یاھهبرجت  زا  دیاب  ام  شرورپ . شزومآ و  یهلئسم  نیمھ  هلمج  زا  تسا ؛ دوجوم  قباس  لاح  نامھ  هب  اھناینب  زا  یرایسب  زونھ  نکیل  یمھفدوخ ؛ و 

. تساجنیا زا  لوحت ، هب  ام  زاین  نامدوخ . یوگلا  هب  ندیشخب  تیفیک  یارب  مینک  هدافتسا  امتح  نوگانوگ -  یاھتلم  قرش ؛ یایند  هچ 

داقتعا دروم  مالسا  بان ، مالسا  زا  یهتساخرب  عقاو  رد  ینعی  دشاب ؛ روشک  نیا  زاین  تایونعم و  زا  یهتساخرب  یناریا و  لقتـسم  یوگلا  کی  داجیا  ساسا  رب  دیاب  لوحت  نیا 

دیاب شرورپ  شزومآ و  یارب  دیدج  تخاس  بیکرت و  نیا  دـیدج ، یوگلا  نیا  فدـھ  دـشاب . نیا  هب  رظان  دـیاب  لوحت  میروایب . دوجو  هب  یئوگلا  نینچ  کی  یتسیاب  ام  دـشاب . ام 

تداعـس هب  شدوخ  دھاوخیم  دریگب ، تسد  رد  ار  مالـسا  مچرپ  دھاوخیم  یمالـسا  یروھمج  رگا  تسا . یمالـسا  یروھمج  زارط  یناسنا  یورین  تیبرت  فدھ ، دـشاب ؟ هچ 

یاھتلم هب  دـھاوخیم  رگا  دریگب -  ماجنا  راک  نیا  دـیاب  درک و  دابآ  مھ  اب  ار  ترخآ  ایند و  ناوتیم  هک  دـھدیم  دای  ام  هب  نآرق  هک  نانچمھ  دـنک -  داـبآ  ار  دوخ  ترخآ  اـیند و  دـسرب ،

یاھدادعتـسا اب  اناد ، فیرـش ، یاھناسنا  دیاب  دراد : یئاھزاین  اتعیبط  بخ ، دشاب ، رگید  یاھتلم  رـشبم  دـھاش و  سانلل » تجرخا  هما  ریخ  متنک   » هک دـناسرب ، کمک  رگید 

، ینیبرتربدوخ ای  ینیبمکدوخ  یهدـقع  هنوگچیھ  نودـب  دـیدج ، یاھنادـیم  رد  دورو  یریذـپرطخ ، توق  تعاجـش ، یاراد  یناسنا ، کین  قالخا  یاراد  راکتبا ، یاراد  ناـشوج ،

راودـیما یاھناسنا  نیبشوخ و  یاھناسنا  میلح ، رابدرب و  یاھناسنا  روبـص ، یاھناسنا  لماک ، لکوت  یاراد  یھلا و  تردـق  هب  یکتم  لاـعتم و  یادـخ  هب  یهدادـلد  یاـھناسنا 

هدافتـسا داوم  نیا  زا  هنادهناد  مینک ، زاب  ار  هتـسب  نیا  هداد . رارق  دوخ  نینموم  نیدـقتعم و  یهمھ  رایتخا  رد  لـماک  یهتـسب  تروص  هب  ار  اـھنیا  یهمھ  مالـسا  دـینک . تیبرت 

، نیبدـب یاھناسنا  رظنگنت ، یاھناسنا  دـشاب . یناسنا  روجنیا  دـیاب  شرورپ  شزومآ و  یجورخ  مینک . هریخذ  نامدوخ  دوجو  نورد  میـشچب و  ار  اھنآ  میوش ، دـنمهرھب  مینک ،

مھ وگلا  دـنناوتیمن  اعبط  دـننک ؛ تخبـشوخ  ار  اھتلم  دـنربب و  شیپ  ار  عماوج  دـنناوتیمن  نمادهدولآ  راگزیھرپان و  اوقتیب ، یاھناسنا  هدرـسفا ، یاھناسنا  دـیماان ، یاـھناسنا 

. تسا نیا  هب  رظان  شرورپ  شزومآ و  لوحت  دنشاب .

یاھراک مھ  یـضعب  تسا ، یـساسا  کی و  یهجرد  مھم و  یاھراک  یـضعب  تسین ؛ دـح  کی  رد  هتبلا  تسا -  یبوخ  یاھراک  دـنتفگ ، مرتحم  ریزو  هک  یبلاـطم  نیا  یهمھ 

نیا ساسا  رب  دـشاب . نامتـسد  رد  لوحت ، یارب  عماـج  یهشقن  مینکب . میھاوخیم  راـک  هچ  دـینادب  دـینک ، صخـشم  ار  تھج  اـھتنم  دریگب ؛ ماـجنا  دـیاب  اـھنیا  تسا -  یعرف 

گرزب و نیمز  کی  رد  ار  مکحتـسم  یابیز  عماج  لماک  نامتخاس  کی  حرط  ناتنھذ  رد  امـش  میروآیم . دوجو  هب  رترید ، یکی  رتدوز ، یکی  ار ، نوگانوگ  یازجا  عماج ، یهشقن 

نآ ار  رگید  زج  کی  یھاگ  فرط ، نیا  ار  نامتخاس  زا  یئزج  کی  یھاگ  دـینکیم . عورـش  یاهشوگ  کی  زا  الاح  دـینکب . دـیھاوخیم  راک  هچ  دـینادیم  دـیزیریم ؛ بسانم  یاج  رد 

، یئزج رھ  دینکیم . دیراد  راک  هچ  دینادیم  تسھ ، ناتنھذ  رد  هشقن  هک  امـش  اما  دـمآ ؛ دـھاوخ  رد  یزیچ  هچ  دـمھفن  تسا  نکمم  دـنکیم ، هاگن  هک  یمدآ  دـیزاسیم . فرط 

نالک هاـگن  لوحت ، نیا  رد  رگا  تشادـن ، دوجو  عماـج  یهشقن  رگا  دیـشاب . هتـشاد  عماـج  یهشقن  هک  تسا  یتقو  نیا  تسا . عماـج  یهشقن  نآ  زا  یـشخب  یهدـننکنیمات 

لوا طرش  عماج ، یهشقن  نالک و  هاگن  سپ  دیایب . دوجو  هب  یگرزب  یاھدوبمک  دشاب ، دئاز  دشاب ، یرارکت  دیایب ؛ رد  بآ  زا  ضقانتم  تسا  نکمم  اھراک  دشاب ، هتـشادن  دوجو 

. تسا

« شرورپ شزومآ و  نيداینب  لوحت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 5 
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یخرب نایرج  رد  هتفرگ -  ماجنا  یبوخ  یاھراک  یسرد  یاھباتک  دروم  رد  هتبلا  تسا . ملعم  یهلئـسم  دوش ، تیاعر  دیاب  امتح  عماج  یهشقن  نیا  رد  هک  یئاھزیچ  زا  یکی 

. داد دھاوخ  سرد  ملعم  ار  باتک  نکیل  دریگیم -  ماجنا  هللااشنا  هک  دریگب ، ماجنا  دیاب  مھ  یئاھراک  هتبلا  میراد ؛ رارق  هتفرگ ، ماجنا  یسرد  یاھباتک  رد  هک  یبوخ  یاھراک  زا 

دوب و هلـصوحیب  هزیگنایب و  دـیماان ، ناوتان ، ملعم ، رگا  دـنکیم . لیمکت  ار  بلطم  وا  دـشاب ، مھ  صقان  باتک  نآ  هچنانچ  دوب ، راکتبا  لھا  رکف و  لھا  زوسلد ، اناد ، ملعم ، رگا 

. تسا ملعم  روحم ، تسا . مھم  ملعم  سپ  دیایب . زومآشناد  ریگ  یتسرد  زیچ  تسین  مولعم  دشاب ، مھ  بوخ  باتک  رگا  تقو  نآ  درک ، سیردت  ندرک  او  رس  زا  یارب 

دیاب تسا و  یبوخ  یلیخ  یاھراک  اھنیا  دـندرک ؛ هراشا  نیملعم  یارب  یـشزومآ  نوگانوگ  یاھهرود  تالیـصحت و  موادـت  اـھیزومآزاب ، یهلئـسم  ملعم ، تیبرت  یهلئـسم  هب 

تسام و یاھزاین  اھنیا  لاح  رھ  هب  دیھدب . ناشن  اھهسردم  رد  ار  یملعم  یارب  مزال  یفاک و  یهنومن  نآ  هکنیا  رد  دـیراد  شقن  زیزع  نیملعم  امـش  دوخ  هتبلا  دریگب . ماجنا 

اجنیا هچرھ  تسا . شرورپ  شزومآ و  زورما  هب  فقوتم  ام  یادرف  دـننک . هاگن  مشچ  نیا  اب  مھم  گرزب و  یهعومجم  نیا  هب  یتسیاـب  یتلود  یاھهاگتـسد  دریگب . ماـجنا  دـیاب 

. تشاد دھاوخ  شزرا  تسا ، هدش  یونعم  یدام و  یراذگهیامرـس  هک  یرادقم  نآ  زا  شیب  بتارمب  دوخ ، تقو  رد  دوخ ، نامز  رد  نآ  یاھهدزاب  املـسم  دوش ، یراذگهیامرس 

. تسا یگرزب  راک  تسا ، هدرک  عورش  هتفرگ و  هدھع  هب  تلم  نیا  هک  یراک  نوچ  ارچ ؟ بوخ . شرورپ  شزومآ و  کی  هب  دراد  زاین  ام  روشک 

یگنھرف  / ١٣٩٠/٠٣/٢٣ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، دراوم زا  یـضعب  رد  ینعی  لوحت ، دراد . ار  شدوخ  یانعم  لوحت ، دراد . مزال  یتسدالاب  دنـس  کی  مھ  نیا  روشک ؛ یـشزومآ  ماـظن  لوحت  شرورپ و  شزومآ و  ثحب  نیمھ  اـی 

ینونک ماـظن  نوچ  تسا : حـضاو  مھ  شتلع  تسا . مزـال  لوحت  کـی  اـعقاو  دوش -  داـیز  دوش ، مک  ـالثم  یئاھـشخب  کـی  هک  تسین -  رظن  دروـم  تاحالـصا ، ندـش . ور  ریز و 

هچرھ میھاوخب  ام  هکنیا  هن  تسا . یتادراو  یهلکاش  هلکاش ، اـما  هدـش ، مھ  یزاـسیموب  اـنعم  کـی  هب  هک  یایتادراو  ـالاح  تسا ؛ یتادراو  ماـظن  کـی  شرورپ ، شزومآ و 

؛ تسا دب  تیعبت  تسا . تیعبت  تسا ، بولطمان  هک  هچنآ  اما  تسھ ؛ مھ  بوخ  مینکیم ، هدافتسا  مھ  نآ  زا  مینکیم ، دراو  ار  اھزیچ  یلیخ  ام  هن ، مینک ؛ در  تسا ، یتادراو 

مھ شاھیلیخ  اب  هتبلا  مینکیم . هدافتسا  میراد  اھیبرغ  یروانف  یاھتفرشیپ  زا  نالا  ام  درادن . یلاکـشا  چیھ  تسا ؛ یبوخ  زیچ  نتـسب ، راک  هب  ندیدنـسپ و  نتفرگ و  اما 

دب تیعبت  اھتنم  تسین ، مھم  ندرک  هدافتسا  نیاربانب  مینکیم . هدافتسا  مھ  رتشیب  درک ، میھاوخ  ار  نامدوخ  یهدافتـسا  ام  یلو  مرن ؛ مھ  ناشدند  دنتـسین ، یـضار  اھنآ 

ار هچنآ  درک ، هاگن  یتسیاب  درک ؛ تیعبت  یتسیابن  هللالیبس .» نع  کولـضی  « ؛ تسا لالـض  تیعبت ، یهجیتن  ددـعتم ، تایآ  رد  نآرق و  رد  تسا . یبولطمان  زیچ  تیعبت  تسا .

ناشدوخ اھنآ  الاح  میدرک . لوبق  مھ  ام  ام ، هب  دـنداد  دـندرکیم ، لمع  ار  یزیچ  کی  ینعی  میدرک . لوبق  ار  شرورپ  شزومآ و  ینونک  ماظن  اتیعبت  ام  دیدنـسپ . تسا ، بوخ  هک 

هب میدـیبسچ  هن ، اـم  هدوب . مھ  یتنـس  یموب و  میدـق  زا  اـم  یارب  هک  تسا  یزیچ  نآ  تھج  رد  اـھنآ  تارییغت  زا  یـضعب  دـندروآ . دوـجو  هب  یناوارف  تارییغت  ماـظن ، نیمھ  رد 

نیا هب  دراد  جایتحا  دـندرک -  هراشا  هک  روط  نیمھ  لوحت -  هتبلا  تسا . مزال  لوحت  کی  نیاربانب  تنـس . کی  ام  یارب  هدـش  نیا  و  میتفرگ ؛ اھنآ  زا  هک  یایمیدـق  لکـش  نامھ 

« - یگنھرف نارگندربھار   » حالطـصا هب  رکف و  بحاص  دارفا  دیاب  اھنیا  ساسا  رب  مینادب . ار  هدنیآ  یاھزاین  مینادب ، ار  روشک  عضو  مینادب ، ار  شرورپ  شزومآ و  یهفـسلف  ام  هک 

. دننک ادیپ  یساسا  یاھلح  هار  دننیشنب و  یگنھرف -  یاھتسیژتارتسا  جئار ، ریبعت  هب 

روشک  / ١٣٩١/٠٢/١٣ رسارس  ناملعم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رارکت ار  نیا  نارگید  یگنھرف و  بالقنا  یلاع  یاروش  اب  گنھرف ، نیلوئـسم  اب  ناملعم ، اب  یاھرادـید  رد  نم  اھتدـم  میدرک ؛ ضرع  یبلاطم  یداـینب  لوحت  یهراـبرد  ـالبق  اـم 

یهویـش هک  دراد  تسد  رد  یبوتکم  دنـس  کی  شرورپ  شزومآ و  زورما  دـش . بیوصت  هیھت و  یداینب  لوحت  دنـس  هک  اـنعم  نیا  هب  دیـسر ؛ مھ  هجیتن  هب  هناتخبـشوخ  مدرک و 

هعجارم کشزپ  هب  ام  رگا  تسا . کشزپ  یهخـسن  لثم  دنـس  نیا  اـھتنم  تفرگ . ماـجنا  راـک  نیا  زا  یـشخب  بوخ ، یلیخ  هدرک . نییعت  ار  شرورپ  شزومآ و  رد  یداـینب  لوحت 

، دش مامت  میدرک  رکف  هناخ و  میتفر  میتشاذـگ ، نامبیج  یوت  مھ  ام  داد ، ام  هب  تشون و  یاهخـسن  کی  درک و  یلماک  یهنیاعم  مھ  کشزپ  میداد و  مھ  هنیاعم  قح  میدرک ،

هتشون هخـسن  نیا  رد  درک . فرـصم  دیاب  ار  وراد  تفرگ ، دیاب  ار  اود  میتفر . مھ  یھار  کی  میدرک ، جرخ  مھ  یلوپ  کی  هکنیا  زج  درادن ؛ یتوافت  چیھ  کشزپ  شیپ  نتفرن  اب  نیا 

الاح بخ ، تسا . نکیملناک  هخـسن ، نتفرگ  کشزپ و  شیپ  نتفر  میدرکن ، رگا  درک ؛ ار  راک  نیا  دیاب  مینک . فرـصم  دیاب  ینامز  هچ  رد  یرادـقم ، هچ  ار ، یئوراد  هچ  هک  هدـش 

؛ دریگب ماجنا  دنـس  نیا  دـنبدنب  ساسا  رب  قیقد  یزیرهمانرب  کی  هک  نیا  هب  دراد  جاـیتحا  هخـسن  نیا  تسا ؛ هخـسن  نیا  میراد ؛ ار  شرورپ  شزومآ و  نیداـینب  لوحت  دنـس  اـم 

. تسین هک  یلکش  لوحت  ثحب  تسا ؛ نیداینب  لوحت  رس  رب  ثحب  نوچ 

زا رگا  دوب ، مھ  یدوخ  رگا  هرخالاب  میدرک . لمع  لکش  نیا  هب  مھ  اھلاس  ام  بخ ، دوب . شرـس  تشپ  یفادھا  دوب ، یتادراو  دوب ، یتاغوس  ام  شرورپ  شزومآ و  دیدج  لکش 

رگا تسا . یمزال  راک  کی  یداینب ، لوحت  نیا  سپ  تسا . مزال  یزاسون  کی  اذـل  دـنکیم ؛ دروخرب  یلاکـشا  کـی  هب  ناـسنا  اـھلاس  زا  دـعب  دوب ، مھ  هدیـشوج  هدـمآرب و  نورد 

رـسارس رد  امـش  هک  یملعم  همھ  نیا  دـیراذگیم ، امـش  هک  یتقو  نیا  دـینکیم ، جرخ  امـش  هک  یلوپ  نیا  ینعی  دریگب ؛ ماجنا  شرورپ  شزومآ و  رد  یداینب  لوحت  میھاوخیم 

لوحت نیا  دریگب . تروص  لوحت  نیا  دیاب  دوش ، یرادربهرھب  نآ  زا  هنیھب  لکـش  هب  دنک و  رثا  ربارب  دنچ  اھنیا  میھاوخب  رگا  دـیتسرفیم ، نازومآشناد  غارـس  سرادـم و  هب  روشک 

. دوش یزیرهمانرب  لوحت  دنس  نیا  مدقهبمدق  دیاب  یزیرهمانرب . هب  دراد  جایتحا 

، هقیلـس قبط  دیایب  یکی  ادرف  دعب  دریگب ، یمیمـصت  یـشخب  رد  یریدم  کی  یریزو ، کی  یلوئـسم ، کی  زورما  هک  دشابن  روجنیا  دشاب . هتـشاد  دوجو  هار  یهشقن  کی  دیاب 

تروص نیداینب  لوحت  نیا  یارب  قیقد  مکحتـسم و  یزیرهمانرب  کی  دیاب  تسا . یـساسا  یهتکن  کی  نیا  دوب . دھاوخ  روشک  یورین  تقو و  نداد  ردـھ  نیا ، دـنک . ضوع  ار  نآ 

رخآ ات  هار ، رخآ  ات  شرورپ  شزومآ و  هک  دشاب  هدش  نیمـضت  دننک و  قیدصت  همھ  دننک ، دییات  همھ  دننک ، لوبق  همھ  ار  نیا  دشاب ؛ رایتخا  رد  یھار  یهشقن  کی  دـیاب  دریگب ؛

. تفر دھاوخ  همانرب  نیا  قبط  طخ ،

هب ندیسر  ات  دیاب  ار  راک  درک . اھر  دیابن  ار  راک  دنکیم . ادیپ  طابترا  لوا  یهتکن  نیمھ  هب  مھ  نآ  هک  تسا ؛ راک  ندشن  اھر  یهلئسم  نآ ، دراد و  دوجو  یمود  یهتکن  کی  اجنیا 

یتدم کی  دعب  دننک ، داقتنا  ای  دننک ، دیجمت  ای  دنوشب ، لاحشوخ  مھ  یضعب  دوشب ، مھ  ادص  رـس و  یرادقم  کی  مینک ، عورـش  ار  یراک  کی  الاو  درک ؛ لابند  یئاھن  یهجیتن 

، دشرا ناریدم  منکیم ؛ ضرع  ناریدـم  یارب  نم  ار  نیا  دروخ . دـھاوخ  هبرـض  راک  لصا  تروص  نیا  رد  دوشن ؛ لابند  راک  هجیتن  رد  میوشب ، درـس  دنیـشنب ، ورف  ام  شتآ  درذـگب ،

. زکارم اھرھش و  اھناتسا و  ناریدم  یاهناخترازو ، ناریدم 

شرورپ  / ١٣٩٢/٠٢/١٠ شزومآ و  ماظن  رد  لوحت  داجیا  یلک  یاھتسایس  غالبا 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

روشک شرورپ  شزومآ و  ماظن  رد  لوحت  داجیا  یلک  یاھ  تسایس 

دشر و و  یمالـسا ) بولطم  یعامتجا  یدرف و  یگدـنز  هبیط (  تایح  هب  ندیـسر  تھج  رد  یمالـسا  تیبرت  میلعت و  هفـسلف  رب  ینتبم  شرورپ  شزومآ و  ماظن  رد  لوحت  - ١

یب ندرک  نک  هشیر  رب  دـیکات  اـب  نازومآ  شناد  یمـسج  یحور و  تمالـس  تیبرت و  تراـھم ، شناد ، شنیب ، یاـھ  هزوح  رد  یفیک  اـقترا  یرطف و  یاھدادعتـسا  ییاـفوکش 

، ارگنوناق ریذـپ ، تیلووسم  شنمدازآ ، وج ، تقیقح  طاشناب ، هاوخریخ ، راودـیما ، تمھ ، دـنلب  یمالـسا ، قالخا  هب  قلختم  راکزیھرپ ، نموم ، یاھ  ناـسنا  تیبرت  یداوس و 

. رگراثیا روابدوخ و  ارگ ، عمج  زیتس ، ملظ  تسود ، نطو  قالخ ، زرودرخ ، هاوخ ، تلادع 

رب تراظن  تیادھ و  بوصم و  یاھ  تسایـس  یارجا  راد  هدھع  یعامتجا و  هیامرـس  دـلوم  یناسنا و  یورین  تیبرت  داھن  نیرتمھم  هباثم  هب  شرورپ  شزومآ و  هاگیاج  اقترا  - ٢

. اھ هاگتسد  یراکمھ  هعسوت  اب  یتیمکاح  رما  ناونع  هب  هاگشناد ) ات  یناتسبد  شیپ  کدوک و  دھم  زا   ) نآ

: رب دیکات  اب  یناسنا  عبانم  تیریدم  دوبھب  روشک و  تیبرت  میلعت و  ماظن  رد  لوحت  روحم  ناونع  هب  شرورپ  شزومآ و  عبانم  یالعا  یزاسھب و  - ٣

زکارم یسرد  یاھ  همانرب  نتخاس  دمآزور  نایگنھرف و  یتیبرت  یا و  هفرح  یملع ، یاھ  یدنمناوت  اھ و  یگتسیاش  رمتسم  شیازفا  ملعم و  تیبرت  ماظن  تیفیک  اقترا  - ٣-١

. شخبرثا قالخ و  نیدتم ، دمآراک ، هزیگنا ، اب  ناملعم  شرورپ  یارب  یریگدای  یھددای و  یاھ  هویش  ملعم و  تیبرت  یاھ  هاگشناد  و 

یاراد دـمآراک و  ناملعم  بذـج  یارب  یزاسرتسب  شرورپ و  شزومآ و  زاین  دروم  یناسنا  یورین  هنیھب  یریگراکب  تشادـھگن و  تیبرت ، بذـج ، یاھ  هویـش  رد  یرگن  زاـب  - ٣-٢

« شرورپ شزومآ و  نيداینب  لوحت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 6 
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. یتراھم هرود  ندنارذگ  زا  دعب  یقالخا  یتیبرت و  یشزومآ ، مزال  یاھ  یگتسیاش 

یدام و تالکـشم  عفر  یھافر و  تاناکما  تامدـخ و  یغیلبت و  یگنھرف و  تامادـقا  اـب  بولطم  تمدـخ  یارب  ناـنآ  هزیگنا  شیازفا  ناـملعم و  یعاـمتجا  تلزنم  یـالتعا  - ٣-٣

. نایگنھرف یتشیعم 

یصصخت و تاعالطا  ندرک  دمآزور  یارب  یزیر  همانرب  تمدخ و  نمـض  یاھ  شزومآ  یفیک  اقترا  اب  ناملعم  یتیبرت  یملع و  یاھ  یدنمناوت  یا و  هفرح  تراھم  هعـسوت  - ۴-٣

. شرورپ شزومآ و  زاین  اب  بسانتم  ناملعم  یلیمکت  تالیصحت 

. اقترا یارب  یتیبرت  یگنھرف و  یشھوژپ ، یشزومآ ، یاھ  صخاش  رب  ینتبم  ناملعم  یا  هفرح  یصصخت و  یمومع ، یاھتیحالص  شجنس  یبایزرا و  ماظن  رارقتسا  - ۵-٣

. یگنھرف یتیبرت و  یشھوژپ ، یشزومآ ، یاھ  همانرب  یزاسھب  دنیآرف  رد  ناملعم  تکراشم  هعسوت  - ۶-٣

. ناملعم یا  هفرح  یدنب  هبتر  ماظن  رب  ینتبم  یتباقر  درکلمع  اھ و  یگتسیاش  صصخت ، ساسا  رب  اھ  تخادرپ  ماظن  رارقتسا  - ٣-٧

: هب هجوت  اب  یسرد  یشزومآ و  یزیر  همانرب  ماظن  رد  لوحت  داجیا  - ۴

اب یوتحم  قابطنا  روشک و  یاھزاین  اـب  بساـنتم  یمالـسا و  تیبرت  میلعت و  هفـسلف  رب  ینتبم  یلم  سرد  هماـنرب  نیودـت  تیبرت و  میلعت و  یاوتحم  نتخاـس  دـمآزور  - ١-۴

. یناریا - یمالسا تیوھ  گنھرف و  تیوقت  هب  مامتھا  یروانف و  یملع و  یاھتفرشیپ 

لـیلحت و یارب  مجـسنم  یقطنم و  رکفت  داـجیا  بولطم و  عوـنتم و  یریگداـی  یھدداـی و  یاھـشور  زا  یریگ  هرھب  یروآوـن و  تیقـالخ و  قـیقحت ، رکفت ، گـنھرف  هعـسوت  - ٢-۴

. یعوضوم یسررب 

. یلیصحت فلتخم  عطاقم  رد  یساسا  نوناق  تباث  لوصا  هیقف و  تیالو  یمالسا و  یروھمج  ینابم  هر ،) ) ینیمخ ماما  یسایس  - ینید هشیدنا  نییبت  - ٣-۴

( هلآ هیلع و  یلص هللا  ) مرکا ربمایپ  هریس  نآرق و  اب  نازومآ  شناد  سنا  تیوقت  و  میھافم ) یناوخ و  ناور  یناوخور ، ) نآرق یریگدای  یمالـسا و  فراعم  گنھرف و  هعـسوت  - ۴-۴

. زامن هماقا  گنھرف  شرتسگ  و  مالسلا ) مھیلع  ) تیب لھا  و 

. نازومآ شناد  تیقالخ  اھدادعتسا و  شرورپ  فعض و  توق و  طاقن  ییاسانش  یارب  نازومآ  شناد  یبایشزرا  یاھ  هویش  نیداینب  لوحت  - ۵-۴

. یسرد یشزومآ و  یاھ  یزیر  همانرب  رد  یتیبرت  یگنھرف و  درکیور  تیاعر  - ۶-۴

. نازومآ شناد  یعامتجا  یدرف و  یگدنز  دوبھب  یارب  اھ  هتخومآ  هب  لمع  لئاسم و  لح  ییاناوت  یگدنز و  یاھتراھم  بادآ و  تیوقت  - ٧-۴

. یا هفرح  ینف و  یاھشزومآ  تیوقت  - ٨-۴

: رد هژیوب  یمالسا  تیبرتو  میلعت  هفسلف  رب  ینتبم  شرورپ  تیبرت و  هب  مامتھا  - ۵

. اھ هداوناخ  یونعم  اقترا  یارب  شالت  نازومآ و  شناد  ناملعم و  یقالخا  یونعم و  یلاعت  دشر و  یارب  ینید  تریصب  تفرعم و  اقترا  - ١-۵

. یعامتجا یاھبیسآ  زا  یریگشیپ  نازومآ و  شناد  ناملعم و  یحور  یمسج و  تمالس  اقترا  - ٢-۵

یتسود و نطو  یلم ، یگتسبمھ  تدحو و  میکحت  یارب  یریذپ  هعماج  هب  مامتھا  نازومآ و  شناد  یعامتجا  یـسایس و  ینید ، شنیب  دشر  ینالقع و  تیبرت  اقترا  - ۵ - ٣

. یلم عفانم  ینید و  یرالاس  مدرم  یدازآ ، لالقتسا ، تشادساپ  یگنھرف و  مجاھت  اب  هنادنمشوھ  هلباقم 

. نازومآ شناد  رد  یباداش  طاشن و  هیحور  تیوقت  یرنھ و  یگنھرف و  یاھدادعتسا  قوذ و  ییافوکش  دشر و  - ۵ - ۴

. سرادم رد  شزرو  یندب و  تیبرت  هعسوت  - ۵ - ۵

. یشرورپ یتیبرت و  یاھ  همانرب  فادھا و  ققحت  یارب  طیارش  دجاو  دنمناوت و  یناسنا  یورین  نیمات  تیبرت و  - ۵ - ۶

: رب دیکات  اب  یتیریدم  ماظن  یرادا و  یلام ، راتخاس  رد  لوحت  - ۶

یاھ تکراشم  تیوقت  یارب  یزاسرتسب  یزاس و  گنھرف  یزاس ، تیفرظ  اب  هارمھ  یزاسایوپ  یزاس ، کباچ  درکیور  اب  حوطس  هیلک  رد  یرادا  راتخاس  یـسدنھمزاب  - ۶ - ١

یاھ هزوح  اھ ، هداوناـخ  ناـملعم ، تکراـشم  هنیمز  داـجیا  هژیوب  شرورپ  شزومآ و  یرادا و  ماـظن  یلک  یاـھ  تسایـس  یـساسا و  نوناـق  رب  قبطنم  یتلود ، ریغ  یمدرم و 

. تیبرت میلعت و  دنیآرف  رد  ییارجا  یاھ  هاگتسد  یمومع و  یاھداھن  ریاس  یشھوژپ و  یملع و  زکارم  اھ ، هاگشناد  هیملع ،

. یلک یاھ  تسایس  رد  جردنم  یاھ  تیرومام  فادھا و  ققحت  روظنم  هب  یتاونس  هجدوب  حیاول  رد  شرورپ  شزومآ و  زاین  دروم  هجدوب  رد  تیولوا  تیاعر  - ۶ - ٢

. شرورپ شزومآ و  ماظن  یرو  هرھب  تیفیک و  اقترا  فدھ  اب  فراصم  عبانم و  تیریدم  دوبھب  - ۶ - ٣

: رب دیکات  اب  یمالسا  تیبرت  میلعت و  ماظن  فادھا  ققحت  ریسم  رد  سرادم  تازیھجت  یدبلاک و  یاھ  تخاس  ریز  اضف ، یزاس  هنیھب  - ٧

بـسانت هب  اضف  عیزوت  یبای و  ناکم  یناریا ، یمالـسا  یرامعم  لوصا  تیاعر  اب  سرادـم  یزاـس  نوصم  یزاـس و  مواـقم  یزاـسابیز ، یزاـسھب ، یزاـس ، دـنمهطباض  - ٧ - ١

. سرادم یرادھگن  ثادحا و  رد  یرھش  تیریدم  یاھداھن  مدرم و  تکراشم  هعسوت  یتیبرت و  یشزومآ و  یاھ  عمتجم  تخاس  یحارط و  اھزاین ،

. شرورپ شزومآ و  زاین  دروم  یاھدحاو  ثادحا  هب  اھکرھش  ناگدنزاس  مازلا  تیعمج و  شیازفا  اب  بسانتم  دیدج  یشرورپ  یشزومآ و  یاھدحاو  ثادحا  - ٧ - ٢

. سرادم تخاس  یارب  شرورپ  شزومآ و  ترازو  فرط  زا  هیاعرلا  مزال  هطباض  وگلا و  هئارا  - ٧ - ٣

. سرادم رد  ون  یاھ  یروانف  اب  طبترم  یاھ  شزومآ  زا  هنیھب  هدافتسا  هنیمز  ندروآ  مھارف  یطابترا و  یتاعالطا و  یروانف  هب  سرادم  زیھجت  - ٧ - ۴

اب شرورپ  شزومآ و  هدـنزاس  حیحـص و  تابـسانم  تیوقت  یلک و  یاھ  تسایـس  کی  دـنب  رد  جردـنم  یاھ  تیرومام  فادـھا و  ققحت  رد  هسردـم  تاراـیتخا  شقن و  اـقترا  - ٨

. هعماج اھ و  هناسر  اھ ، هداوناخ 

. قطانم نیا  نازومآ  شناد  ناملعم و  یزاس  دنمناوت  رب  دیکات  اب  یزرم  قطانم  شرورپ  شزومآ و  تیوقت  - ٩

. یسایس یاھیدنب  هتسد  زا  شرورپ  شزومآ و  طیحم  نتشاد  هگن  رود  یبالقنا و  یشزرا و  درکیور  اب  شرورپ  شزومآ و  رد  تیریدم  تابث  نیمات  - ١٠

. طبترم یاھهاگتسد  ریاس  یلاع و  شزومآ  شرورپ ، شزومآ و  رد  تیبرت  میلعت و  یاوتحم  اھهمانرب و  اھتسایس ، فادھا ، نیب  ماجسنا  یگنھامھ و  - ١١

یروـھمج هلاـس  تسیب  زادـنا  مشچ  دنـس  فادـھا  قـقحت  روـظنم  هـب  ناـھج  هـقطنم و  حطـس  رد  یفیک  یمک و  یاـھصخاش  رظن  زا  شرورپ  شزوـمآ و  هاـگیاج  اـقترا  - ١٢

. ناریا یمالسا 

. شرورپ شزومآ و  ماظن  رد  تیفیک  نیمضت  یبایزرا و  تراظن ، دصر ، عماج  ماظن  رارقتسا  - ١٣

نایگنھرف  / ١٣٩٢/٠٢/١٨ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رکفتم دنمدرخ و  لقاع ، هدیمھف ، هدازآ ، عاجـش ، مدرم  دھاوخب  رگا  دوش ، یھتنم  یملع  قوفت  ملع و  هب  دسرب ، انغ  هافر و  هب  دسرب ، یزارفارـس  هب  دـھاوخب  رگا  روشک  کی 

دیاب یلیخ  ملعم  هب  اذـل  تسا . ملعم  ناش  نیا ، یناوجون . یکدوک و  نارود  میلعت  تخاـسریز  دـنک ؛ تسرد  ار  یلـصا  تخاـسریز  نیا  دـیاب  دـھد ، یرـشب  یهعماـج  لـیوحت 

، دـشاب هتـشاد  تسرد  تھج  دـشاب و  رثوم  نآ  رد  تیبرت  میلعت و  هک  یراـکوزاس  یهیھت  یارب  درک . تقو  فرـص  دـیاب  یلیخ  ملعم ، رد  مزـال  یگداـمآ  داـجیا  یارب  درک . مارتـحا 

رد لوحت  نیا  دنـس  زورما  هللادـمحب  بخ ، هک  میدرک ــ  هیکت  هتـشذگ  یاـھلاس  رد  شرورپ  شزوـمآ و  رد  نیداـینب  لوـحت  نیا  یور  رب  اـم  هکنیا  درک . یراذگهیامرـس  دـیاب  یلیخ 

تاکرح و اھرواب و  اھلد و  رد  حیحـص  رییغت  اھناسنا ، رد  لوحت  تسا . نیا  رطاخ  یارب  تسا ــ  هدـش  نیعم  صخـشم و  هار ، یهشقن  عقاو  رد  تسا و  شرورپ  شزومآ و  راـیتخا 

. تسا شرورپ  شزومآ و  تخاسریز ، نیا  مکحم ؛ تخاسریز  کی  هب  دراد  جایتحا  اھنیا ، لاثما  تایقلخ و 

هک یلوا  زا  لاس ــ  اـھهد  لوط  رد  مھ  اـم  دـمآ ؛ دوجو  هب  رگید  یداـقتعا  یرکف و  یاـنبم  کـی  ساـسا  رب  دـمآرد ، دـیدج  لکـش  هب  روشک  رد  هک  یزور  نآ  اـم  شرورپ  شزومآ و 

تمـس هب  ار  ام  دیاب  لوحت  دنـس  نیا  دوبن . یتسرد  لیر  بخ ، هک  میتفر ؛ شیپ  لیر  نامھ  رد  عقاو  رد  میدرک ، تکرح  انبم  نامھ  رب  دـمآ ــ  روشک  رد  دـیدج  شرورپ  شزومآ و 

رد زورما  ام  دروایب . دوجو  هب  ار  یناسنا  یالاو  یاھتلـصخ  ام  رد  دناوتب  دیاب  دربب ؛ شیپ  یمالـسا  اتقیقح  یگدـنز  کبـس  هب  ار  هعماج  دـیاب  دـھد ؛ تکرح  یمالـسا  یاھفدـھ 

هوبنا و دادعتـسا  کی  یناریا ، یهعماج  رد  یرـشب  دادعتـسا  دوش . فرطرب  دـیاب  صئاقن  نیا  مینکیم ؛ هدـھاشم  یـصئاقن  نامدوخ ، راتفر  رد  نامدوخ ، تاـیقلخ  رد  ناـمدوخ ،

« شرورپ شزومآ و  نيداینب  لوحت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 7 
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. تسا یزیچ  نینچ  کی  هب  رظان  لوحت  دنس  نیا  دنک . ادیپ  حیحص  تھج  دنک ، ادیپ  زورب  ناکما  دیاب  دادعتسا  نیا  تسا ؛ راشرس 

یگدزباتـش نآ  رد  دـیابن  هجوچـیھهب  اھتنم  دوش ، یتایلمع  دـیاب  هک  تسا  ینتم  کـی  لوحت  دنـس  منکب ؛ ضرع  اـجنیمھ  نم  لوحت . دنـس  یاـھتخاسریز  هب  دـندرک  هراـشا 

؛ تسا تدـمدنلب  تسین ؛ هدزابدوز  تسین ؛ تدـمهاتوک  قیمع ، یاھراک  تسا . یقیمع  راک  راک ، تفر . شیپ  دـیاب  بناوج  حیحـص  یهظحـالم  اـب  لـمات ، اـب  ربدـت ، اـب  دـشاب ؛

و : » دومرف داد . دھاوخن  ار  مزال  یهجیتن  تقو  نآ  دش ، هدزباتـش  دش ، یدنبمھرـس  رگا  دش ؛ دـھاوخ  رمثم  دـش ، دـھاوخ  راگدـنام  دریگب ، تروص  تسرد  رگا  تسا ؛ هدزابرید 

. تسا هتفر  ردـھ  ناـتتمحز  دـیاهدرواین و  تسد  هب  یزیچ  عقاو  رد  دـیدیچ ، دـسرب ، هکنیا  زا  لـبق  ار  هویم  هچناـنچ  رگا  هضرا ؛» ریغب  عرازلاـک  اـھعانیا  تـقو  ریغل  هرمثلا  ینتجم 

. دیربب هرھب  نآ  عفانم  یهمھ  زا  ات  دینیچب  دعب  دسرب ، هویم  دیراذگب 

؛ دوش هتشاذگ  حیحص  لیر ، نیا  اتقیقح  ات  دنک ، ادیپ  یتایلمع  یئارجا و  یاھراکھار  لوحت ، دنـس  نیا  یاھـشخب  یارب  هک  تسا  مزال  یددعتم  یتاقیقحت  یاھهقلح  دیاش 

لمات یدج  روط  هب  راک ، نیا  رد  تفرـشیپ  یارب  شرورپ ، شزومآ و  یلام  ینابیتشپ  یارب  سلجم ، مھ  تلود ، مھ  تسا  مزال  هتبلا  دنک . تکرح  لیر  یور  رب  راطق  نیا  تقونآ 

. دورب شیپ  هک  تشاد  عقوت  مھ  دعب  درواین ، لمع  هب  نآ  زا  مزال  ینابیتشپ  درک و  اھر  دوخ  لاح  هب  دوشیمن  ار  شرورپ  شزومآ و  دننک . ربدت  دننک ،

نایگنھرف  / ١٣٩٢/٠٢/١٨ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. دـشاب هتـشاد  تفرـشیپ  یقرت و  اھباتک  نیا  یاوتحم  اـھباتک ، نیا  نومـضم  اـھزاین ، بساـنت  هب  موادـم و  روط  هب  دـیاب  تسا . مھم  رایـسب  مھ  یـسرد  یاـھباتک  یهلئـسم 

اجک تسھ ، یگنل  اجک  دـنیبب  دـنک ، بیقعت  ار  لوحت  دنـس  رب  ینتبم  یاھتفرـشیپ  مھ  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  دـیاب  شرورپ  شزومآ و  لـک  رد  بقارم  رایـشھ  یاھهاگتـسد 

. دجنـسب ار  اھزاین  یـسرد ، یاـھباتک  یـسرد و  داوم  یهنیمز  رد  مھ  تسا ــ  مزـال  اـنیب  مشچ  دـنک ــ  حالـصا  هلـصافالب  تسھ ، قفوماـن  یهبرجت  اـجک  دراد ، دوجو  لاکـشا 

فراعم یمالسا ، فراعم  یھلا ، فراعم  زا  تسا  مزال  هچ  مینیبب  دننکیم . لخاد  اھیضعب  دننکیم ، جراخ  اھیضعب  میناجنگیم ؛ اھباتک  رد  ار  یلئاسم  کی  ام  هک  تساھلاس 

؛ میناجنگب ار  اھنآ  درادن ، دوجو  ام  یاھباتک  رد  رگا  هک  دنکیم ؛ زاتشیپ  دنکیم ، ورشیپ  دنکیم ، دنلبرـس  ار  تلم  کی  هک  یفراعم  زاسناسنا ؛ فراعم  زاسندمت ، فراعم  یندم ،

ار اـھنآ  تسا ، مزـال  اھتیـسنج  اـی  اھلـسن  بساـنت  هب  یئاـھزیچ  هچ  مینک ؛ فذـح  ار  اـھنآ  تسا ، هدـننک  هارمگ  تسا ، هدـننک  ریدـخت  تسا ، لـباقم  یهـطقن  یئاـھزیچ  هـچ 

نکمم نارـسپ  یاھباتک  رد  و  اھنیا ؛ لاثما  دنزرف و  تیبرت  یرادهناخ ، یاھهنیمز  رد  دشاب  مزال  یئاھزیچ  تسا  نکمم  نارتخد  یـسرد  یاھباتک  رد  دیئامرفب  ضرف  میناجنگب .

. دریگب ماجنا  اھراک  نیا  دیاب  دراد و  جایتحا  مئاد  ینابهدید  مزال و  تبقارم  اھنیا  اھنیا ؛ لاثما  یگدنز و  راک ، لئاسم  اب  یهھجاوم  رد  دشاب  مزال  یرگید  یاھزیچ  تسا 

یگنھرف  / ١٣٩٢/٠٩/١٩ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یارجا تنامـض  یارب  مھ  یـصاخ  راـکوزاس  کـی  هک  مینک  ضرف  رگا  همعنواـھبف ؛ دـینکیم ، نیودـت  ارجا  تنامـض  یارب  یراـکوزاس  ـالاح  دوـشب ؛ ارجا  یتسیاـب  اـجنیا  تاـبوصم 

مرتـحم و یارزو  و  تسا -  یراذـگنوناق  هب  جاـیتحا  هـک  ییاـھاجنآ  یراذـگنوناق -  یارب  هـننقم  یهوـق  سیئر  روـھمج و  سیئر  روـضح  دوـخ  دوـشیمن ، نیودـت  اـجنیا  تاـبوصم 

نیودت اروش  گرزب  یاھراک  زا  یکی  اعقاو  هک  یملع -  عماج  یهشقن  دـییامرفب  ضرف  هک  یتقو  ینعی  دـشاب ؛ ارجا  تنامـض  یانعم  هب  دـیاب  طبریذ ، یاھهاگتـسد  نالوئـسم 

، دوشیم نیودـت  تسا -  اـھراک  وزج  نیا  هک  دـش  نیودـت  نآ  یارب  مھ  یبوـخ  ییارجا  راـکوزاس  دـش و  یبوـخ  رایـسب  راـک  هک  دوـب  روـشک  یملع  عماـج  یهشقن  دنـس  نیا 

راک مدینش  هک  یگنھرف -  یسدنھم  دنس  دینک  ضرف  الثم  ای  دریگب ؛ ماجنا  نیا  هکنیا  هب  دنشاب  هتشاد  مامتھا  یتسیاب  ناشدوخ  مھس  هب  مادک  رھ  ییارجا  یاھهاگتسد 

لوحت دنـس  ای  یمالـسا ؛ هاگـشناد  دنـس  ای  دـنکادیپ ؛ ققحت  هک  دوشب  هیھت  امتح  ییارجا  راکوزاس  مھ  نآ  یارب  دـیاب  هک ]  - ] هدرکادـیپ مامتا  ای  تسا ]  ] مامتا هب  کیدزن  نآ 

هـسلج نآ  رد  هک  روشک -  ناگبخن  یدربھار  دنـس  ای  دننک ؛ ییارجا  دننک و  یلمع  ار  نیا  هک  دننادب  دھعتم  ار  دوخ  شرورپ  شزومآ و  مرتحم  ریزو  هک  شرورپ  شزومآ و  یداینب 

اـضعا و دوخ  دـیاب  هصـالخ  و  دـننک ؛ بیقعت  یتسیاـب  روھمج  سیئر  مرتـحم  تنواـعم  بخ  ار  هلئـسم  نیا  هک  تسا -  یمھم  رایـسب  دنـس  هک  مدرک  تکرـش  مھ  هدـنب  دوـخ 

[. میداد رارق   ] یزکرم هاگرارق  کی  ناونعهب  ار  هاگیاج  نیا  ام  هک  دنشاب  هتشاد  رواب  دننک و  لوبق  یگنھرف  یاھهاگتسد 

روشک  / ١٣٩٣/٠٢/١٧ رسارس  نایگنھرف  ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

زیچ کـی  دـش -  تیبـثت  دـش و  میظنت  ریخا  ىاـھلاس  نیا  رد  هللادـمحب  هـک  لوـحت -  دنـس  تـسا . لوـحت  دنـس  ىهلئـسم  اھتیریدـم ، شرورپ و  شزوـمآ و  دروـم  رد  هـتکن  کـی 

نامھ اب  دوب ، هدـمآ  دـیدپ  ىبرغ  شرورپ  شزومآ و  ىاھماظن  زا  دـیلقت  زا  ام ، روشک  رد  شرورپ  شزومآ و  ماظن  نوچ  دوب . اھوزرآ  وزج  بـالقنا ، لـیاوا  زا  نیا  دوبن ؛ دوجولاىعفد 

اھىلیخ رد  رکف  نیا  بخ ، اوتحم . ظاحل  زا  هچ  بلاق ، ظاحل  زا  هچ  شرورپ ؛ شزومآ و  ىاضف  رد  دوب  مزال  ىـساسا  لوحت  کی  بیترت ؛ نامھ  اب  ابیرقت  اوتحم ، نامھ  اب  لکش ،

مھ ىرتالاب  دح  کی  ىزیچ  رھ  ىارب  هن ، تسا ؛ اھهتـساوخ  ىالعا  دح  لوحت  دنـس  نیا  هک  مینکیمن  ضرع  دیماجنا . لوحت  دنـس  هب  دـش ، هتخپ  جـیردتب  اھلاس ؛ لوط  رد  دوب 

العف نکل  دییازفیب -  تسا  امـش  ىدوجوم  زورما  هچنآ  رب  ىزیچ  ىنامز  تشذگ  زا  دعب  دیزومایب ، هبرجت  دیورب ، شیپ  دینک ، لمع  امـش  هللااشنا  تسا  نکمم  تسا -  روصتم 

؛ میریگب ىدج  ار  لوحت  دنـس  هک  تسا  نیا  مرتحم  ناریدـم  مرتحم و  نیلوئـسم  هب  نم  ىهیـصوت  نم و  ضرع  تفرگ . ىدـج  دـیاب  ار  نیا  تسا ؛ ام  رایتخا  رد  لوحت  دنـس  نیا 

. لمع رد  ىمسر ؛ تاراھظا  زا  رتارف 

، ام تارکفت  رگا  تسا . مزـال  هماـنرب  کـی  تسا ، مزـال  هار  ىهشقن  اـم -  ىلبق  ضیارع  هب  دـندرک  هراـشا  هک  ناـنچمھ  دـنک -  ادـیپ  ققحت  لوحت  دنـس  نیا  میھاوخب  رگا  بخ ،

. دراد مزال  ىتایلمع  ىهمانرب  دیسوپ ؛ دھاوخ  دنام و  دھاوخ  تاینھذ  ملاع  رد  دیاین ، رد  ىتایلمع  ىهمانرب  کی  لکش  هب  تسا ، نازوسلد  نالوئـسم و  رظن  دروم  هک  ىتایلک 

هیھت دـنراد -  روضح  اجنآ  رد  نیلوئـسم  تسا و  ىریگمیمـصت  عجرم  ىگنھرف و  میظع  زکرم  کی  بخ ، هک  ىگنھرف -  بالقنا  ىلاع  ىاروش  رظن  اب  ار  ىتایلمع  ىهماـنرب  نیا 

دیاب رگیدکی  ضرع  رد  نامزمھ و  مھ ]  ] اھراک ىـضعب  ىدعب . مدق  غارـس  میورب  دعب ] ، ] دش هتـشادرب  مدق  نیا  هک  دینک  ساسحا  دینک ؛ ارجا  مدقهبمدق  دـینک و  نیودـت  دـینک ،

. دریگب ماجنا 

یگنھرف  / ١٣٩٣/٠٧/٢۶ بالقنا  یلاع  یاروش  دیدج  یهرود  زاغآ  مکح 

یاھهرود رد  هک  یناسنا  مولع  رد  لوحت  زین  شرورپ و  شزومآ و  یلاع و  شزومآ  زا  معا  روشک  یملع  یـشزومآ و  ماظن  رد  یزاـسون  لوحت و  عوضوم  یگنھرف و  یـسدنھم 

نیا دیاب  اذل  درک ، دھاوخ  یمالسا  بالقنا  هجوتم  یگرزب  تراسخ  روما  نیا  نداتفا  قیوعت  هب  تسا ، هدیسرن  بولطم  ماجنارس  هب  زونھ  تسا ، هدوب  دیکات  دروم  زین  هتشذگ 

سرب دوخ  ماجنارس  هب  نکمم  لوقعم و  نامز  تدم  یط  دیدج  یزیرهمانرب  یرگنزاب و  کی  اب  هدش و  هتفرگ  رتیدج  روما 

روشک  / ٠٢/١۶/١٣٩۴ رسارس  نایگنھرف  ناملعم و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

ار تسا  هتفرگ  ماـجنا  هـک  ییاـھتیلاعف  دـنداد و  رارق  هراـشا  دروـم  مرتـحم  ریزو  زورما  هناتخبـشوخ  هـک  تـسا  شرورپ  شزوـمآ و  نیداـینب  لوـحت  یهلئـسم  مـھ  هلئـسم  کـی 

کی هب  جایتحا  ام  شرورپ  شزومآ و  ماظن  هکنیا  لصا  نیداینب ، لوحت  نیا  باب  رد  هک  تسا  نیا  تسا  مھم  هچنآ  ماهدـید . البق  ار  شـشرازگ  مھ  هدـنب  دـندرک ؛ نایب  هلمجلایف 

دوجوهب نآ  رد  یروآون  چیھ  نامز  تشذگ  اب  هک  نیمھ  تشادـیمن ، مھ  یرگید  بیع  چـیھ  رگا  روشک ، رد  شرورپ  شزومآ و  یمیدـق  ماظن  نیا  دـناهتفریذپ . همھ  ار  دراد  لوحت 

رب و  ( ۶) دش غالبا  دش و  مھارف  شیپ  لاس  هس  ود  هناتخبـشوخ  هک  مھ  یلوحت  دنـس  نیا  نیداینب . لوحت  هب  دشاب  دقتعم  دـنک و  در  ار  نآ  ناسنا  هک  دوب  یفاک  دوب ، هدـماین 

نیا یهربخ  دنراک ، نیا  لھا  هک  ییاھنآ  تسا ؛ ینیتم  دنس  تسا ، یبوخ  دنس  کی  شرورپ ، شزومآ و  یهتـسجرب  هدبز و  ناسانـشراک  رظن  زا  دش ، یزیرهمانرب  نآ  ساسا 

دنـس نیا  هک  دـناهدرک  کمک  همھ  تسا ، هدـش  مھارف  شالت  اب  ینالوط و  یاھنامز  اب  راک ، اھتعاس  اب  هک  نیداینب  لوحت  دنـس  دـنیوگیم  دـننکیم ؛ دـییات  ار  دنـس  نیا  دـنراک ،

لامعا دیاب  دنس  نیا  سپ  تسا . یمھم  نقتم و  رایسب  دنس  دنیوگیم  دننکیم و  دییات  شرورپ  شزومآ و  یاھهربخ  اھسانـشراک و  ار  نیا  دش ، غالبا  دش و  مھارف  هللادمحب 

تسا ییاھزیچ  اھنیا  دوشب ؛ رھاظ  شجیاتن  لاسجنپ  لاسود و  لاسکی و  فرظ  هک  تسین  ییاھزیچ  اھنیا  دوب ، دیابن  هدزابدوز  جیاتن  رظتنم  اھزیچ ، روجنیا  زا  هتبلا  دوشب .

. دراد مزال  رمتسم  راک  دراد ، مزال  راک  دراد ، مزال  هلصوح  ربص و  هک 

« شرورپ شزومآ و  نيداینب  لوحت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 8 
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روشک  / ٠٢/١۶/١٣٩۴ رسارس  نایگنھرف  ناملعم و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

دیاب دنـس  نیا  داوم  یهمھ  نکل  تسا ، بوخ  تسا ؛ هدش  ییارجا  دنـس  نیا  داوم  زا  یدادعت  کی  هک  دـندرک  هراشا  دوشب . ظفح  دنـس  نیا  ماجـسنا  هک  تسا  نیا  هتکن  کی 

هب نیا  میراذـگب ، لوفغم  ار  هیقب  مینک ، ییارجا  ار  دودـح  نیا  رد  اـی  هداـم  لـھچ  دـینک  ضرف  ار ، داوم  زا  یخرب  اـم  هکنیا  تسا . مجـسنم  یهعومجم  کـی  نیا  دوشب ؛ ییارجا 

ادـیپ تعرـس  تفر ، دـھاوخ  شیپ  راک  تقونآ  تفرگ ، رارق  لمع  دروم  هعومجم  نیا  داوم  یهمھ  یتقو  دوشب . ظفح  یتسیاب  هعومجم  نیا  ماجـسنا  دیـسر . دـھاوخن  هجیتن 

. تفرگ دھاوخ  ماجنا  تسرد  درک ، دھاوخ 

روشک  / ٠٢/١۶/١٣٩۴ رسارس  نایگنھرف  ناملعم و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

ای ناتـسبد  عطقم  نالف  رد  هک  یملعم  تسیچ . هک  دننادب  ار  دنـس  نیا  تابلاطم  دنوشب ؛ انـشآ  دنـس  نیا  اب  روشک  شرورپ  شزومآ و  یهندب  هک  تسا  نیا  رگید  یهتکن  کی 

لابق رد  وا  فیلکت  وا و  یهفیظو  هک  دـنادب  ناتـسریبد  ای  ناتـسبد  سیئر  ریدـم و  تسا . هتـساوخ  هچ  وا  صخـش  زا  نیداـینب  لوحت  نیا  هک  دـنادب  دـنکیم ، سیردـت  ناتـسریبد 

یهدرتسگ عیسو و  حطس  رد  ار  دنـس  تابلاطم  ام  هکنیا  یارب  درک  یزیرهمانرب  یتسیاب  دوشب ؛ صخـشم  دیاب  دنـس  نیا  تابلاطم  تسیچ . دنـس  نیا  ساسا  رب  زومآشناد 

. مینک ثحب  مینک ، میھفت  شرورپ  شزومآ و 

روشک  / ٠٢/١۶/١٣٩۴ رسارس  نایگنھرف  ناملعم و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا صوصخم  امیسوادص  یهکبش  کی  هک  دوشیم  داھنـشیپ  یھاگ  یتح  دنیایب . کمک  هب  دیاب  یلم  یهناسر  یغیلبت و  یاھهاگتـسد  هک  تسا ] نیا   ] رگید یهلئـسم  کی 

مھ اھنآ  امیـسوادص و  نیلوئـسم  اب  دننیـشنب  شرورپ  شزومآ و  نیلوئـسم  هکنیا  هب  دراد  یگتـسب  هتبلا  نیا  دـنک . میھفت  دـنک و  نییبت  ار  عوضوم  نیا  دـناوتب  هک  دـشاب  راـک 

. دننک یھارمھ 

روشک  / ٠٢/١۶/١٣٩۴ رسارس  نایگنھرف  ناملعم و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

یهمانرب یاھتسایس  نالا  تسا . مشش  یهمانرب  تیفرظ  دندرک ، هراشا  زورما  هناتخبـشوخ  مھ  مرتحم  ریزو  هک  تسا  مھم  دنـس  یهلئـسم  نیا  رد  هک  یرگید  عوضوم  کی 

شرورپ و شزومآ و  یهلئـسم  همانرب ، نیا  لیذ  رد  همانرب و  نیا  نمـض  رد  دننکیم . ارجا  دننکیم ، بیوصت  دننکیم ، نیودت  ار  همانرب  دوخ  مھ  دعب  تسا ، نیودت  لاح  رد  مشش 

. شرورپ شزومآ و  رد  تشاد  میھاوخ  هچ  لاس ١۴٠۴  رد  ام  مینادب  ات  دوشب  هدید  امتح  دیاب  نیداینب  لوحت  دنس 

روشک  / ٠٢/١۶/١٣٩۴ رسارس  نایگنھرف  ناملعم و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

هرمزور یحطـس و  یاھلیدـبتورییغت  یتسدمد و  یاھهمانرب  هک  دیـشاب  بقارم  منکیم ، ضرع  شرورپ  شزومآ و  نیلوئـسم  هب  نم  ار  نیا  تسا ، نیا  یـساسا  یهتکن  کـی 

هک تسا  نیداینب  لوحت  داوم  نامھ  ساسا ، تسین ؛ مھم  یحطـس  تارییغت  میھدیم . رییغت  میراد  ام  هک  دنکن  لاحـشوخ  دـنکن ، یـضار  ار  ام  دریگن ؛ ار  نیداینب  لوحت  یاج 

. تسا مھم  نیا  دوشب ؛ یزاسون  انب  نیا  جیردتب 

روشک  / ٠٢/١۶/١٣٩۴ رسارس  نایگنھرف  ناملعم و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

ندرک یفیک  یارب  شرورپ  شزومآ و  مرتحم  نالوئسم  امش و  طیارش  زورما  هک  دسریم  مرظنهب  منکیم ؛ روشک  حطـس  هب  هک  هاگن  نم  تسا ؛ هدامآ  مھ  طیارـش  هناتخبـشوخ 

هدزیـس زا  رتمک  زورما  میتشاد ، زومآشناد  نویلیم  هدـجھ  ام  یزورکـی  تسا . رتهداـمآ  ساـسح  مھم و  هاگتـسد  نیا  رد  نیداـینب  یـساسا و  لوحت  یارب  شرورپ ، شزومآ و 

روشک حطـس  رد  هتبون  هس  هتبون و  ود  سرادم  میدوب ؛ یدج  ترـسع  راچد  یـشزومآ  یاھاضف  ظاحل  زا  ام  هک  دوب  یزورکی  تسا . تصرف  کی  نیا  میراد ؛ زومآشناد  نویلیم 

نیا یتسیاب  هک  دنوشیم  دراو  دنیآیم و  دندنمهقالع ، مھ  یدارفا  دنراد ؛ یبوخ  عضو  سرادم  روشک ، یاھاج  بلغا  رد  درادن . دوجو  تیعضو  نآ  هناتخبشوخ  زورما  دوبن ؛ مک 

تینما یاراد  تسا ، تابث  یاراد  روشک  هناتخبـشوخ  لاحرھهب  میھدـب . ماجنا  ار  لوحت  نیا  میناوتب  ام  هکنیا  یارب  تسا  هداـمآ  طیارـش  نیارباـنب  زورما  دوش .] ظـفح   ] ناـیرج

ظاحل زا  ییاوتحم ، ظاحل  زا  یفیک ، ظاحل  زا  ار  شرورپ  شزومآ و  هللااشنا  میناوتب  ام  هک  تسا  یزور  زورما  دنتـسھ . راک  لوغـشم  یدـنمهقالع  اـب  یتلود  نیلوئـسم  تسا ،

نیملعم امـش  تسا ، هداتـسیا  نادـیم  طسو  رد  هک  یـسک  نآ  دنتـسھ ؛ نیملعم  لوحت  نیا  روحم  مدرک  ضرع  هک  روطنیمھ  و  میناسرب . یـساسا  یهطقن  کی  هب  یناـینب 

تیامح فنک  رد  ار  زیزع  نیملعم  یهمھ  دـنوادخ  مراودـیما  منکیم و  ضرع  مالـس  تیعقوم  نیا  رد  هلیـسو و  نیا  هب  روشک ، رـساترس  نیملعم  یهمھ  هب  نم  دـیتسھ . زیزع 

. دنک ظفح  شدوخ 

نایگنھرف  / ٠٢/١٣/١٣٩۵ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

یاهزوم زیچ  کی  لثم  میتشاد ، شھگن  روجنیمھ  میتفرگ ، اھییاپورا  زا  ام  ار  نیا  تسا ؛ هنھک  یشزومآ  ماظن  تسا . یاهنھک  یمیدق و  هدوسرف و  ماظن  ام  یشزومآ  ماظن 

حرط نیمھ  هتبلا  الاح  بخ ، دوشب . یزاسون  دـیاب  تسا ؛ یاهنھک  ماظن  ماظن ، میدرک ؛ دایز  مک و  یمک  کی  ار  شرانکهشوگ  یراـبکیهاگرھ  دروخن ! نآ  هب  تسد  هک  سدـقم 

هب مینکن  هاگن  زاب  ام  شرورپوشزومآ ، ماظن  یزاسون  یارب  میوگب ، مھاوخیم  نم  ار  نیا  نکل  تسا  بوخ  هار ؛ نیا  رد  تسا  یماگ  کی  نیا  دـندرک ، هراشا  ریزو  یاقآ  هک  لوحت 

تـسا بوخ  اھهبرجت  زا  هتبلا   - دننیـشنب رکف  ناـبحاص  اـقآ ، هن  مینک . یـسیونور  ار  ناـمھ  مھ  اـم  هداـتفا ، یقاـفتا  هچ  ییاـپورا  روشک  نـالف  رد  ـالاح  مینیبب  نارگید ، تسد 

هاگن اب  تقد و  اب  ار  نیمھ  تسا ؛ یماگ  کی  هدش ، هیھت  بوخ  رھاظلایلع  هک  لوحت  حرط  نیمھ  الاح  دننک . یحارط  ار  نیون  ماظن  دننک ، یحارط  ناشدوخ  دننک - هدافتـسا 

. مینک ادیپ  ار  لاکـشا  نآ  میدرگب  تسھ ؛ یلاکـشا  کی  یرـشب  راک  رھ  یھلاریغ و  یهتـشون  رھ  رد  هرخالاب  دراد . لاکـشا  شیاھاجک  دننیبب  دننک و  هاگن  دننک ؛ ارجا  یداقتنا 

. مینک یحارط  یبوخ  مظنم  یهزیکاپ  ماظن  کی  مینک ، ییاسانش  ار  بویع  مینک ، ییاسانش  ار  تالاکشا 

نایگنھرف  / ٠٢/١٧/١٣٩۶ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

یلیخ دندرک ؛ تسرد  ار  لوحت  دنس  دندیشک ، تمحز  دنتسشن ، هقباساب  برجم و  نیلوئسم  ناتسود و  بخ ، تسا . لوحت  دنس  یهلئسم  نیا  رگید ، مھم  یهلئسم  کی 

هتفگ هک  ییاھهمانماظن  نیا  ات  تسـشن  دیاب  یک  ات  ارچ ؟ هدشن ؛ اما ] ، ] هتـشذگ مھ  لاس  شـش  جنپ  الاح  ات  یلو  دوشب  یتایلمع  هک  دش  عورـش  دـش . مھ  غالبا  بوخ ،

زا ادج  هدنب  تسین . مزال  یهزیگنا  تسین ، مزال  قوش  روش و  دوشیم  مولعم  دریگب . ماجنا  دوز  دیاب  راک  نیا  دوشب ؟ میظنت  دنک ، ادیپ  ققحت  دیاب  لوحت  دنس  لیذ  رد  دوشیم 

ام هک  تسا  نیا  یهدنھدناشن  لوحت  دنـس  نیا  تسا . لوحت  دـنمزاین  ام  شرورپوشزومآ  دـنریگب . یدـج  ار  لوحت  یهلئـسم  هک  مھاوخیم  مرتحم  نیلوئـسم  مرتحم و  ریزو 

صصخت هک  هدنب  نوچ   - دنیوگیم راکنیا  نیـصصختم  هک  روطنآ  دریگب . ماجنا  دیاب  یقمع  راک  کی  ینعی  تسین ، راک  رھاوظ  ندرک  ضوع  فرـص  مھ  لوحت  لوحت . هب  میراد  زاین 

. دننک لابند  دیاب  ار ؛ نیا  دنکیم  تیافک  دنکیم و  تلافک  دناوتیم ؛ رھاظلایلع  لوحت  دنس  نیا  مرادن - ار  راک  نیا 

بالقنا  / ٠۴/٠۶/١٣٩۶ ربھر  اب  تلود  تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید 

ناگدنب ناونعهب  مدرم  هب  تمدخ  یارب  یھلا  تین  نتـشاد   » هک دـندرک  نایب  مھدزاود  تلود  یاضعا  روھمجسیئر و  هب  باطخ  ییاھهیـصوت  همادا ، رد  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

. دوب ناشیا  یهیصوت  نیلوا  اعد » نآرق و  اب  سنا   » و اھنآ ،» تالکشم  لح  ادخ و 

...
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دوب و یمالـسا  بالقنا  ربھر  یهیـصوت  نیمتـشھ  هعومجمریز » ناریدم  ناراکمھ و  باختنا  رد  ندرک  لمع  یداھج  یراکرپ و  ندوب ، یبالقنا  نیدت ، یدمآراک ، نتفرگ  رظن  رد  »

شزومآ و لوحت  حرط  هک  هنوگنامھ  دیسر  دھاوخن  ماجنارس  هب  دصاقم  فادھا و  دنشابن ، تایـصوصخ  نیا  اب  یدارفا  امـش  ناریدم  ناراکمھ و  رگا  دنتفگ : صوصخ  نیمھ  رد 

. تسا هدیسرن  هجیتن  هب  دیاب ، هک  هنوگنآ  دش ، هدیشک  نآ  یارب  هک  یتامحز  مغرهب  روشک  یملع  عماج  یهشقن  شرورپ و 

نایگنھرف  / ١٣٩٧/٠٢/١٩ هاگشناد  رد  تانایب 

، تسا هدوسرف  مھ  نوچ ، یزاسون ؛ هب  دراد  جایتحا  امتح  هلب ، دوش . حالـصا  دیاب  هک  دیتفگ  دیداد ، راعـش  مھ  اھامـش  دراد ؛ یزاسون  هب  جایتحا  شرورپ  شزومآ و  هاگتـسد 

هدیدبیـسآ هتـشذگنامز و  هنھک و  هدوسرف و  روجنیا  دوب و  هزاـت  هک  مھ  یزور  ناـمھ  اـم  شرورپ  شزوـمآ و  رد  دوـب . یبوـیع  یاراد  دـمآ  دوـجو  هب  هزاـت  هک  مھ  یزور  نآ  مھ 

لوحت دنس  نیا  لوحت ؛» دنس   » زا تسا  ترابع  لوا  یهجرد  رد  لوحت ، نیا  یهلیسو  هدنام . یقاب  زورما  ات  مھ  بویع  نامھ  هک  تشاد  دوجو  یایـساسا  بویع  دوب ، هدشن 

شرازگ نم  هب  هک  روطنآ  تسا . اھراک  نیرتبجاو  وزج  اھـشالت  نیا  نم  رظن  هب  راک ؛ نیا  یارب  دنھدیم  ماجنا  دـنراد  هک  ییاھـشالت  هب  دـندرک  هراشا  مرتحم  ریزو  تسا . هدامآ 

مک یلیخ  دنس . نیا  بیوصت  زا  درذگیم  یلاس  دنچ  هکیلاحرد  هدرک ؛ ادیپ  ققحت  دنـس ، نیا  یاوتحم  زا  دنـس و  نیا  ققحت  ناکما  زا  دصرد  هد  زا  رتمک  نونکات  تسا ، هدش 

. دنک ادیپ  ققحت  دیاب  تسا ؛ ذغاک  یور  یهتشون  کی  دنس  دوشب . راک  دیاب  هنیمز ؛ نیا  رد  هدش  راک 

نایگنھرف  / ١٣٩٨/٠٢/١١ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

بخ دتفیب . قافتا  نیا  هک  مینک  یراک  دـیاب  ام  دـناسرب ؛ رظن  دروم  لزنمرـس  نآ  هب  ار  شرورپ  شزومآ و  دـناوتیم  لوحت  دنـس  تسا ؛ یراذـگلیر  کی  لوحت ، دنـس  نم ! نازیزع 

(٣) متفگ لاسراپ  نم  دوشب . ققحم  دنـس  نیا  هک  مینک  یراـک  دـیاب  تسا ؛ لوا  مدـق  غـالبا  تسین ، یفاـک  غـالبا  نکل  هدـش  غـالبا  تسھ  مھ  تسرد  میدرک ، غـالبا  دـنتفگ 

رایسب دنس  دنس ، دریگب ؛ ماجنا  شرورپ  شزومآ و  رد  تسا  انب  راک  هچ  هک  دنمھفب  دشوینب ، دسانـشب ، دناوخب ، ار  دنـس  نیا  شرورپ  شزومآ و  یهندب  هک  دینک  لمع  یروج 

. دھاوخیم راک  دھاوخیم ، یریگلابند  نیا  تسا ؛ یبوخ 

...

؛ دیـشاب هتـشادن  یراکهظفاحم  دیـشاب ، هتـشادن  یراکهظحالم  دیـشاب ، هتـشادن  سرت  ینعی  یبالقنا  یهیحور  تسا . مزال  یبـالقنا  یهیحور  شرورپ  شزومآ و  لوحت  یارب 

ینییزت تلاح  دھدیم ، ماجنا  یراک  کی  ناسنا  یھاگ  دیھدن . ماجنا  ینییزت  ار  اھراک  دیوشن ؛ یـضار  فقوت  هب  دیورب ، شیپ  دینک ؛ مادقا  دینک ، لمع  دیداد ، صیخـشت  یتقو 

. دنکیم ادیپ  ققحت  دنکیم ، نکمم  دنکیم ، یلمع  ار  لوحت  اھنیا  دیھدب ؛ ماجنا  یدج  ار  راک  ریخن ، تسا ؛ مس  اھنیا  دراد ؛ یتافیرشت  و 

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

یتـح ار ، یناتـسریبد  یھاگـشناد و  یاھـشزومآ  اـم  هک  تسا  نیا  شزوـمآ  لـئاسم  یهنیمز  رد  لوـحت  لوـحت . هـب  مـیراد  جاـیتحا  اـعقاو  اـم  یـشزومآ  لـئاسم  یهـنیمز  رد 

. دینکب حرطم  ار  روحمهدیاف  یاھثحب  اھسرد و  یظفح ؛ افرص  هن  یدربراک ، یقمع ، میھدب ؛ رارق  یقمع  یاھشزومآ  ار ، یناتسبد 

رد نوچ  تشاد ! دھاوخن  شرمع  رخآ  ات  یاهدیاف  چیھ  دناوخیم ، ار  نیا  دراد  هک  یـسک  نآ  یارب  هک  دوشیم  سیردـت  ام  یاھهاگـشناد  رد  ای  ام  سرادـم  رد  اھـسرد  زا  یـضعب 

، درادن یاهدیاف  چـیھ  هک  دریگیم  دای  یزیچ  کی  یمومع  تاعالطا  لثم  تسین ؛ یدـمآراک  نانچ  نآ  عالطا  هنیمز  نیا  رد  مھ  شعالطا  دـنکیمن ، ادـیپ  مھ  صـصخت  هنیمز  نیا 

، دـشاب یقمع  دـشاب ، روحمهدـیاف  سرد ، هک  تسا  نیا  هب  لوحت  مینک ، داـجیا  لوحت  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  میھاوخب  رگا  شزوـمآ  یهنیمز  رد  ینعی  دریگیم . مھ  ار  وا  تقو 

. تشاد دھاوخ  هدھع  هب  ار  نیا  زا  یشخب  دوشب ، لمع  دوشب و  ارجا  رگا  هدش ، هیھت  شرورپ  شزومآ و  یارب  هک  یلوحت  یهمانرب  نیمھ  الاح  هک  دشاب ؛ یدربراک 

شرورپ  / ١١/١٣٩٩/٠۶ شزومآ و  ناریدم  اسور و  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

ییاپورا یاھروشک  شرورپ  شزومآ و  زا  یایـسیونور  کی  دشن . اھرکف  نیا  اقلطم  دـش ، روشک  دراو  ییاپورا  کبـس  دـیدج  شرورپ  شزومآ و  هک  یزور  زا  رود ، یهتـشذگ  رد 

هچ روشک ، موبتسیز  اھزور  نیا  جیار  ریبعت  اب  روشک ، یاضف  روشک ، طیارش  میراد و  مزال  یناسنا  روج  هچ  اجنیا  ام  الاح  هک  دیسرن  شرکف  هب  یـسک  اجنیا و  دندروآ  هک  دوب 

هچ بالقنا ، زا  لبق  هچ   - نامز لوط  رد  هتبلا  دندش . ارجا  لوغـشم  اجنیا  دندروآ و  دندرکیم  لمع  اھنآ  هک  ار  یزیچ ]  ] نامھ دوبن . رظن  دروم  اھنیا  دنکیم ؛ اضتقا  ار  یناسنا  روج 

[. یئزج  ] لئاسم رد  هتبلا  دوب  یتارییغت  کی  دوب ؛ هتفرگن  ماجنا  یایناینب  لوحت  یناینب و  رییغت  اھتدم  ات  مھ  بالقنا  زا  دعب  هتفرگ . ماجنا  یایحطس  تارییغت  بالقنا - زا  دعب 

شرورپ شزومآ و  هک  مینک  حرطم  میتساوخ  ار  نیا  ام  تسا . هیضق  نیا  هب  رظان  ( ٣ ،) میدرک حرطم  ار  شرورپ  شزومآ و  یداینب  لوحت  یهلئسم  نیا  زا  لبق  لاس  دنچ  ام  هکنیا 

لوحت و یانب  هک  منکیم  ضرع  نم  الاح  دـنک . تسرد  دـنک ، نییبت  دـش ، هراشا  هک  ار  یتایـصوصخ  نیا  هکنیا  هب  دراد  جایتحا  یرکف ؛ مکحتـسم  یانبریز  کـی  هب  دراد  زاـین  اـم 

. هتفرگ تروص  لاس  دنچ  نیا  رد  هنیمز  نیا  رد  مھ  یدایز  یاھراک  بخ  هک  دنکیم ، ادیپ  ققحت  یبتارم  هچ  اب  یتایصوصخ و  هچ  اب  لوحت ، لکش 

...

یحو و مالـسا و  هب  دـشاب  یکتم  دـیاب  اھفدـھ  نیا  یهمھ  هتبلا  هک  نالک - یاھفدـھ   - دوشب صخـشم  دـیاب  اھفدـھ  تسا ؛ لوا  یهجرد  رد  اھفدـھ  اعبط  لوحت ، حرط  رد  سپ 

نیا ساسا  رب  دـش ، صخـشم  هک  اھفدـھ  دـشاب . اھزیچ  نیا  هب  یکتم  دـیاب  دراد ؛ هک  یتایـصوصخ  اب  یناریا  یهعماج  یقیقح  یاھزاین  ینآرق و  یتدـیقع و  مکحم  یداـبم 

یتسیاب هتبلا  دناهداد . ماجنا  ار  اھراک  نیا  ینعی  هتفرگ ؛ تروص  امش  لوحت  حرط  رد  هک  تسا  ییاھراک  اھنیا  دوشیم . صخشم  یلک  یاھدربھار  اھلمعلاروتـسد و  اھفدھ ،

یاهدـیاف دروخیمن ، درد  هب  نآ  رد  اھنیا  دـننام  یظافل و  دـشاب ؛ هارمھ  رظن  دروم  موھفم  حیحـص  نییبت  اب  دـشاب ، نشور  دوشیم ، نیعم  هک  اھلمعلاروتـسد  اـھدربھار و  نیا 

زجهبزج یتاـیلمع  یاھفدـھ  تقو  نآ  اـھدربھار ، نیا  ساـسا  رب  تسیچ . یلک  دربھار  یلک و  لمعلاروتـسد  نآ  مینکب ، میھاوخیم  راـک  هچ  هک  دـشاب  صخـشم  دـیاب  درادـن ؛

تبون تقو  نآ  دش ، صخشم  یلمع  یاھتسایس  عقاو  رد  یتایلمع و  یاھفدھ  نیا  هکنآ  زا  دعب  تسیچ . اھفدھ  نیا  مینک و  لمع  هنوگچ  یشخب  رھ  رد  هک  دوشب  صخشم 

[. اھفدھ  ] نیا هب  ندیسر  یارب  تسا  صخشم  یئارجا  یهمانرب 

ناملعم  / ١۴٠١/٠٢/٢١ رادید  رد  تانایب 

، ریزو شش  ارھاظ  الاح  هک  دندمآ ــ  هک  مھ  یمرتحم  یارزو  هدش ، میظنت  دنس  نیا  شیپ  لاس  هد  زا  شیب  تسین ؛ اعقاو  یاهدننکداشلد  یهلئـسم  لوحت  دنـس  یهلئـسم 

ییاھراک کی  مادک  رھ  تسا ــ  یتفآ  کی  یاهلئسم و  کی  شدوخ  مھ  اھتیریدم  لدبت  نیا  هک  دناهدرک  ادیپ  روضح  شرورپ  شزومآ و  رد  لاس  هد  نیا  رد  تسرپرـس  یدادعت  اب 

؛ هدشن لمع  لوحت  دنس  نیا  هب  هک  تسا  نیا  دراد  تیعقاو  هچنآ  نکل  میاهداد  ماجنا  ار  اھراک  نیا  ام  هک  دناهداد  شرازگ  الومعم  مھ  ام  هب  دناهداد ، مھ  ییاھشرازگ  دناهدرک ،

ناریدم نالوئـسم و  هچنانچ  رگا  تسا . هعومجم  کی  تسا ، لک  کی  دنـس  نیا  اما  دشاب  هدرک  ادیپ  ققحت  یلکـش  کی  هب  نآ  زا  یاهشوگ  زا  یـشخب  کی  تسا  نکمم  الاح 

یارب دنرامگب  تمھ  دننک ؛ فرطرب  ار  شلکشم  دننک ، لماک  دننک ، زور  هب  ار  دنس  ار ؛ نآ  دننک  زور  هب  بخ ، یلیخ  تسھ ، دنس  نیا  رد  یداریا  هک  دندقتعم  شرورپ  شزومآ و 

دننام دش و  لمع  دنـس  نیا  زا  دصرد  ردق  نیا  دنیوگب  هکنیا  دوشب ؛ نیعم  صخاش  دـیاب  مھ  تفرـشیپ  شجنـس  یارب  دوشب . هدـید  لوحت  دنـس  دریگب و  ماجنا  راک  نیا  هکنیا 

. دنس نیا  رد  هدش  تفرشیپ  ردقچ  هک  دوشب  صخشم  دیایب ، دوجو  هب  یمک  صخاش  دوشیمن ؛ نیا  اھنیا ،
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