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

یمالـسا یهعماج  رد  دیاب  دوشیم ، هداد  دشر  یلھاج  عماوج  رد  هک  نآ ، لاثما  ییارگلمجت و  فرـصم و  هب  شیارگ  نیا  دوشب . نکهشیر  اھنآ  یتسیاب  یمالـسا ، ماظن  رد 

نامھ مرگرـس  زاب  مدرم ، زا  ییاھرـشق  هک  دوشیم  هظحالم  نالا  هنافـساتم  اما  دـشیمن ؛ نآ  رد  یطارفا  تفرگیم و  رارق  یطـسوتم  دـح  رد  لقاال  ای  دـشیم ، نکهشیر 

. تسا طلغ  نیا ، تسا . تقیقح  تیونعم و  زا  رود  مالسا و  زا  رود  عماوج  باب  هک  دناهتشذگ ، یاھیمرگرس 

یسمش  / ١٣٧١/٠١/٠١ یرجھ  لاس ١٣٧١  لولح  تبسانم  هب  یربھر  مظعم  ماقم  یزورون  مایپ 

اتدعاق دایز ، هیوریب و  فرصم  دننک . یراددوخ  دنوشیم ، فارسا  راچد  اھنآ  رد  الومعم  هک  یمسارم  رد  هژیو  هب  هدنیآ و  لاس  لوط  رد  هچ  دیع و  مایا  رد  هچ  فارـسا ، زا  مدرم 

. تسا روشک  نایز  هب  دریگیم ، ماجنا  رشق  کی  یوس  زا  هک  یفرصم  دننک . فرـصم  دایز  هک  دنتـسین  رداق  فیعـض  یاھرـشق  نوچ  دریگیم ؛ ماجنا  هفرم  یاھرـشق  یوس  زا 

اھر ار  ییارگفرـصم  هک  منکیم  شھاوـخ  میوـگیم و  مھ  زاـب  ماهدرک ، ضرع  ررکم  نم  دراد . یقـالخا  یناور و  ناـیز  مھ  یعاـمتجا و  ناـیز  مھ  یداـصتقا ، ناـیز  مھ  ینعی 

لکـشم و راچد  اھهداوناخ  مدرم و  یاھرـشق  زا  یرایـسب  زورما  تسا . توافتم  ینامز  رھ  رد  هزادنا  نیا  یور . هدایز  فارـسادح و  هب  هن  دـشاب ، هزادـنا  هب  دـیاب  فرـصم  دـننک .

ناـسنا هکنیا  زا  تسا  تراـبع  هزادـنا  تسا . هدیـسرن  همھ  هب  شتاـکرب  تاریخ و  هدادـن و  ناـشن  لـماک  روطهب  ار  شدوخ  روشک ، یزاـسزاب  تارمث  تارثا و  زوـنھ  دـنتمحز و 

. دننک تیاعر  نارگید  زا  شیب  ار  لصا  نیا  دیاب  صوصخب  نیریاس ، ییاضق و  یتلود و  زا  معا  روشک ، زیزع  نیلووسم  دنک . کیدزن  اھرشق  نیا  هب  دناوتیم  هچ  رھ  ار  شدوخ 

ماظن  / ١٣٧١/٠٣/٣٠ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

میـسقت هار  نیا ، دـننک . یراددوـخ  یمدرم ، یموـمع و  فراـصم  ریغ  رد  لاـملاتیب  ندرک  جرخ  فرـصم و  زا  دـیاب  دـنراد ، راکورـس  نیملـسم  لاـملاتیب  اـب  هـک  یناـسک  زورما 

دوخ نیطبترم  ناکیدزن و  ناتـسود و  یارب  ای  یـصخش و  فراصم  رد  ار  نآ  ای  دزروب ، فارـسا  لاـملاتیب  رما  رد  هتـساوخان ، یادـخ  یلووسم  رگا  تسا . لاـملا  تیب  یهنـالداع 

یموـمع و فراـصم  ناـمھ  هدـش و  نیعم  اـنوناق  هک  یقیرط  ناـمھ  رد  نیملـسم  لاـملاتیب  دـیاب  تـسا . لاـملاتیب  رما  رد  یعقاو  رارق  لدـع و  زا  فـلخت  نـیا ، دـنک ، فرـصم 

هدھع رب  ار  روشک  روما  تیلووسم  هک  یناسک  هب  زور  نآ  مالـسلاوھالصلاهیلع ، نینموملاریما  اذل  دوش . فرـصم  دراد ، هدھع  رب  ار  روشک  فیاظو  زا  یاهفیظو  هک  ییاھـشخب 

مھ دیـشارتب . زیر  دیـسیونیم ، نآ  اـب  هـک  ار  ناـتدوخ  یاـھملق  رـس  مکمـالقا ؛» اوـقدا  : » دـندرک همانـشخب  زورما ، لوـق  هـب  هـک  دـندناسر  ییاـج  هـب  ار  یریگتخـس  دنتـشاد ،

رد دیـسیونب و  کیدزن  مھ  هب  دیـسیونیم  ذـغاک  رد  هک  ار  یروطـس  مکروطـس ؛» نیب  اوبراق  و  ! » بکرم رد  ییوجهفرـص  مھ  ذـغاک ، رد  ییوجهفرـص  مھ  ملق ، رد  ییوجهفرص 

دینک زیھرپ  یسیونهدایز  یورهدایز و  زا  دیسیونب . ار  مزال  بلاطم  یناعملا ؛» دصق  اودصقا  و  . » دینک ییوجهفرص  ذغاک 

رطف  / ١٣٧٢/٠١/٠۴ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

، دوش حرطم  دـناوتیم  ام  یگدـنز  رد  هک  دروم  اھھد  زا  ار  یدروم  یناحور ، یاضف  نیا  زا  هدافتـسا  اب  میاهتـشاد ، یزور  نینچ  لثم  رد  هتـشذگ  یاـھلاس  رد  هک  یاهیور  قبط 

مروظنم دیریگب . یدج  ار  تعانق  عوضوم  هک  منکیم  ضرع  روشک  رسارس  رد  نامناملسم  نارھاوخ  ناردارب و  هب  تسا . یورهدایز  فارـسا و  زا  بانتجا  نآ ، منکیم و  حرطم 

یھلا یاھتمعن  دینکن ؛ فارـسا  یورهدایز و  دیراد ؛ هگن  هزادنا  دح و  هک  تسا  نیا  دوصقم  دیوشن . دـنمهرھب  اھنآ  زا  دـینزن و  یھلا  یاھتمعن  هب  تسد  هک  تسین  نیا  تعانق  زا 

هب میراد . مک  هکنیا  رطاخ  هب  هن  دسریمن . یھلا  یاھتمعن  هب  ناشتسد  هک  دنتـسھ  یناسک  یمالـسا ، یروھمج  رد  دننکیم . یرایـسب  هنافـساتم  هک  دییامنن ؛ عیاض  ار 

هگن یدح  چیھ  دننکن ؛ یاهظحالم  چیھ  دننک ؛ فرـصم  هزادنایب  دـننک ؛ فرـصم  باتک  باسحیب و  ار  یھلا  یاھتمعن  هک  دـنھدیم  قح  ناشدوخ  هب  یرایـسب  هکنیا  رطاخ 

اھهناخ زا  دوشیم و  عیاض  هدشن  فرـصم  یهویم  ردقچ  دوشیم ! عیاض  هدش  خبط  یاذغ  ردـقچ  دوشیم ! عیاض  نان  ردـقچ  دـننک . عیاض  ار  یھلا  یاھتمعن  یتح  دـنرادن و 

یمـسارم رد  راب  کی  هکنیا  یارب  دنامیم ، اھقودنـص  اھهناخ و  رد  دوشیم و  یرادیرخ  مزال  یهزادـنا  ربارب  دـنچ  مزال  یهزادـنا  زا  رتدایز  سابل  ردـقچ  دوشیم ! هتخیر  نوریب 

دشاب فارسا  هک  ییاجنآ  تسا ؛ عرش  فالخ  تسا ؛ هانگ  تسا ؛ مارح  لعف  فارسا ، هک  دننادب  نامزیزع  تلم  ار  بلطم  نیا  مھاوخ  یم تسا . فارـسا  اھنیا  دوش ! هدیـشوپ 

مھ ناشعسو  دیاش  دمآرد ، مک  یاھ  هداوناخ هتبلا  دینکن . ار  راک  نیا  دیریگب  میمـصت  تسا . تمعن  ندرک  فلت  عییـضت و  دریگ ، ماجنا  یھلا  یاھتمعن  فارـسا  لام و  فارـسا  و 

دیکات نآرب  مدرک ، ضرع  ار  هلمج  نیا  نم  دننک . یم فارسا  هنافساتم  طسوتم ، یاھ  هداوناخ زا  یرایـسب  یتح  دمآردرپ و  یاھ  هداوناخ اما  دننک ؛ فارـسا  دنھاوخب  هک  دسرن 

ندرکن فارسا  رب  ناش  یعس دننک و  زاب  یباسح  نآ  یارب  دنھد ، تیمھا  نآ  هب  دنھد ، رارق  هجوت  دروم  ار  نخس  نیا  نامزیزع ، تلم  هک  مدنمشھاوخ  منک و  یم یراشفاپ  و 

. دشاب

یسمش  / ٠١/٠١/١٣٧۴ یرجھ  لاس ١٣٧۴  لولح  تبسانم  هب  یربھر  مظعم  ماقم  یزورون  مایپ  نتم 

لاسما تلود ، نیرومام  روشک و  نیلووسم  تلم و  داـحآ  زا  ار  نیا  نم  تسا . یلاـم » یداـصتقا و  طابـضنا  ، » تسا مھم  رایـسب  اـم  یهعماـج  یارب  مھ  نآ  هک  مود  یهیـصوت 

چیھ هب  فرـصم ، رد  یور  هدایز  ندرک و  جرخ  رد  یور  هدایز  یلام و  شاپ  تخیر و  فارـسا . یور و  هدایز  شاپ ، تخیر و  اب  هلباقم  ینعی  یلام  یداصتقا و  طابـضنا  مراد . اـضاقت 

جرخ دوخیب  هک  یناسک  تسا . یلام » یداصتقا و  یطابضنایب   » شمسا طقف  تسا . یشنم  گرزب  مرک و  هن  تساخـس و  دوج و  شمـسا  هن  تسین . یبوخ  تفـص  هجو 

رظن زا  هک  دنتـسھ  ییاھناسنا  دننکیمن ، یداصتقا  تاناکما  ظاحل  زا  ار  هعماج  یدوجوم  تیاعر  دننکیم و  فرـصم  ناشدوخ  یارب  یدایز  دـننکیم و  جرخ  یدایز  دـننکیم ؛

، دننکیم جرخ  دوخیب  هک  یناسک  هب  دش . دھاوخ  لکشم  شراک  تلم  نیا  دنک ، ادیپ  همادا  یتیعضو  نینچ  رگا  دنتسھ . یلام  یداصتقا و  تاناکما  ظاحل  زا  طابضنایب  نم 

یفاک لیلد  نیا  ایآ  مینکیم ! میراد و  دنیوگیم  دیداد ؟ بیترت  شاپ  تخیر و  همھ  نیا  اب  ار  تھجیب  دوخیب و  ینامھیم  نیا  ارچ  دیدرک و  جرخ  ردق  نیا  ارچ  امـش  مییوگب  رگا 

لاوما هک  یناسک  صوصخب  درک . فرـصم  جرخ و  تجاح ، زاـین و  ردـق  هب  دـیاب  تسین . یاهدـننک  عناـق  لـیلد  هجو  چـیھ  هب  لـیلد  نیا  هن ؛ منک ؟ جرخ  مناوتیم  مراد و  هک  تسا 

، دارفا یضعب  . دننک فرصم  یدایز  دیابن  دنبلطم و  نیا  بطاخم  دننکیم ، جرخ  باتک  باسحیب و  ار  ناشدوخ  لاوما  هک  یناسک  دننام  مھ  اھنآ  دننکیم . فرـصم  ار  یمومع 

تالمجت یگدـنز و  عضو  ندرک و  جرخ  رد  رگا  مھ  اھنیا  تسا -  رتدـب  ناشعـضو  هک  دـننک  دـمآرد  بسک  مارح  هار  زا  هک  اھنآ  دـنراد -  لـالح  هار  زا  هللااـشنا  یدـمآرد  دـنرادلوپ و 

یرما شاپوتخیر  تسا و  شاپوتخیر  شمـسا  اھراک  نیا  دـناهداد . ماجنا  یداصتقا  یلام و  یطابـضنایب  دـننک ، فارـسا  شاپ و  تخیر و  یـشنم ، نایعا  اجیب و  هدوھیب و 

رد دینکیم ؛ فرصم  یلومعم  ینامھم  نالف  رد  یکاروخ  داوم  یدایز  غلابم  الثم  امش  دنکیم . لتخم  یناور  ظاحل  زا  ار  نارگید  یگدنز  اھراک  نیا  تسا . دنسپان  هدیھوکن و 

دوخ و یگدـنز  یهمادا  یارب  ییاذـغ  داوم  نیا  هب  یناسک  روشک ، طاـقن  یـصقا  رد  ولو  رترود ، لـحم  کـی  رد  امـش  یگیاـسمھ  رد  امـش و  راـنک  رد  تسین و  مزـال  هک  یلاـح 

، دـشاب هدـمآ  تسد  هب  مھ  لـالح  هار  زا  هک  یلاـم  یـصخش و  لاوـما  رد  سپ  تسا ؟ یتـسرد  راـک  طیارـش  نـینچ  رد  راـک  نـیا  اـیآ  دـنراد . مربـم  زاـین  ناـشنازیزع  نادـنزرف و 

لاوما فرـصم  یهنیمز  رد  ادـج  مھاوخیم  روما  نیلووـسم  زا  نم  رتـشیب . رگید  دـننکیم ، فرـصم  ار  یتـلود  لاوـما  هک  یناـسک  تسا . طابـضنا  فـالخ  طـلغ و  شاـپوتخیر 

اب زاـین  نیب  تسا  ریاد  رما  هک  ییاـج  نآ  دـننک . یراددوخ  تسین -  کـی  یهجرد  زاـین  اـما  دـشاب ، مھ  زاـین  دروم  تسا  نکمم  ولو  درادـن -  تیوـلوا  هک  ییاـھاج  رد  یموـمع ،

اجنآ تسھ  زین  یرتالاب  تجاح  اما  تسھ ، تجاح  هک  ییاج  نآ  دوشن . فرـصم  امتح  تسین ، تجاح  تسین و  زاین  هک  ییاج  نآ  دینک . یراددوخ  تیولوایب ، زاین  تیولوا و 

مامتھا هیضق  نیا  هب  تبسن  روشک  نیلووسم  زاب  مراودیما  تسا و  نم  لاسما  یهیصوت  مھ  نیا  ددرگ . فرصم  رتالاب  رترب و  تجاح  رد  یلام  ناکما  نیا  دوشن و  فرـصم  مھ 

. دنزرو ییارجا  مامتھا  ییارجا ، یتلود و  یرادا و  یداصتقا و  نیلووسم  یگنھرف و  مامتھا  یگنھرف ، نیلووسم  رگید  ریبعت  هب  دنزرو .

ون  / ١٣٧٧/٠١/٠١ لاس  لولح  تبسانم  هب  مایپ 

یلم گرزب و  حلاصم  تلم ، کی  ناونع  هب  میرادن  قح  ام  دننک . زیھرپ  یورهدایز  فارـسا و  زا  ادج  زیزع  تلم  هک  تسا  نیا  منک  ضرع  هھرب  نیا  رد  مھاوخیم  هک  ار  هچنآ  نم 

« فرصم يوگلا  حالصا   » 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 8هاگياپ  هحفص 1 
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ار اھنآ  مینک و  ادف  دناشکیم -  فرصم  رد  یرابودنبیب  فارسا و  هب  ار  ام  هک  نامدوخ -  یصخش  یاھهتـساوخ  رطاخ  هب  ار  دوخ  ینونک -  مھم و  دقن  حلاصم  هکلب  رگنرود -  و 

. دنریگب یدج  ار  ییوجهفرص  یهلاسم  دیاب  همھ  میریگب . هدیدن 

ار ییوجهفرص  یاھھار  یتسیاب  ییوجهفرص  رب  هوالع  تلود ، دنکب . دیاب  مھ  تلم  دنک ؛ ییوجهفرص  دیاب  مھ  تلود  ییوجهفرص . زا  تسا  ترابع  نم  مھم  یهیـصوت  لاسما 

 - دننکب دنناوتیم  مدرم  هک  ار  ییاھییوجهفرـص  عاونا  زا  یتسرھف  یتسیاب  تسا -  هدشن  یرپس  لاس ، لوا  یاھھام  ات  تسا -  هتـشذگن  تقو  ات  دـھد . میلعت  مدرم  هب  مھ 

هب ار  اھنآ  رد  ییوجهفرص  یاھھار  و  مینک -  فرـصم  تفن  روشک و  یاھهیامرـس  زا  میروبجم  اھنآ  فرـص  یارب  هک  ییاھزیچ  یهمھ  نوگانوگ و  فراصم  رد  نیزنب و  نان ، بآ ، رد 

. دنیامن ییوجهفرص  هک  دننک  یعس  ادج  مھ  مدرم  دنھد ؛ ناشن  میلعت و  مدرم 

یوضر  / ١٣٧٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

ناریا و تلم  تورث  تفن ، میروخیم ! یداصتقا  یهبرـض  مھ  تفن  تھج  زا  میروخیم ؛ یداصتقا  یهبرـض  فرط  دـنچ  زا  ام  دوشیم ! داـیز  فارـسا  اـم ، روشک  رد  نم ! نازیزع 

زا تلود  نآ  دنرخیم و  ار  ام  تفن  نآ ، یتفن  یاھیناپمک  هک  تسا  یتلود  دمآرد  زا  رتمک  تفن ، یهدننک  دیلوت  تلود  دمآرد  اما  تسا -  تلم  یهدنیامن  هک  تسا -  تلود  تورث 

سراف جـیلخ  زا  ار  تفن  هک  یتعنـص  روشک  نالف  نارادهناخراک  راجت و  ینعی  دـتفایم ! قافتا  دریگیم و  ماـجنا  اـیند  رد  یگرزب  ملظ  هچ  دـینیبب  امـش  دریگیم ! تاـیلام  اـھنآ 

نآ زا  رتشیب  دریگیم ، تفن  نیا  رطاخهب  وا  هک  یتایلام  نآ  دننکیم -  دراو  دنرخیم و  اھنآ  هک  یتفن  رطاخ  هب  دریگیم -  تایلام  اھنآ  زا  تلود  دـنربیم ، اجنآ  هب  دـنرخیم و 

یتعنـص یاـھروشک  هک  تسا  یملظ  نیا  تسین !؟ ملظ  نیا  اـیآ  دریگیم ! شدوـخ  تـفن  شورف  رطاـخ  هـب  تـفن ، یهدـننک  رداـص  هدـننک و  دـیلوت  تـلود  هـک  تـسا  یتـمیق 

ررض کی  نیا  دننکیم . هک  تسا  یذوفن  لامعا  دننکیم ؛

یوضر  / ١٣٧٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

رد فارـسا  نوگانوگ ، یاھالاک  ماسقا  عاونا و  رد  فارـسا  ینامتخاس ، حلاصم  رد  فارـسا  قرب ، رد  فارـسا  بآ ، رد  فارـسا  نان ، رد  فارـسا  دـنکیم ! راک  هچ  فارـسا  دـینیبب 

یهلیـسوهب تفن ، یهلیـسو  هب  فرط  نآ  زا  وا  دـھاوخیم ! نمـشد  هک  دـنکیم  روشک  اب  ار  یراک  نامھ  فارـسا  نیا  نم ! نازیزع  یتالمجت ! لیاسو  رد  هچب و  یزاب  بابـسا 

فرح مینکیم ! لیمکت  ار  وا  یهبرـض  ندرکن ، ییوجهفرـص  فارـسا و  اب  ام  دوخ  مھ  فرط  نیا  زا  دـنکیم ؛ دراو  هبرـض  ناریا  تلم  رب  اھهبرـض  ماسقا  عاونا و  یداصتقا و  میرحت 

تسا نیا  نم 

ییوجهفرـص و هب  تعانق ، هب  ار  اھنآ  نم  درادـن . تضایر  هب  جایتحا  ام  تلم  هللادـمحب  یتضایر ؟ هچ  ادـبا ! منکیمن ؛ توعد  یداصتقا  تضایر  هب  ار  مدرم  هک  متفگ  مایپ  رد  نم 

یگدنز زا  ار  فارسا  هک  دننک  یعـس  دیاب  همھ  مینک . تحیـصن  ار  نارگید  بترم  امـش ، نم و  هک  دوشیمن  مھ  نیا  تسا . مارح  فارـسا ، منکیم . توعد  ندرکن  فارـسا  هب 

. دننک رود  ناشدوخ  یراک  یگدنز  زا  یصخش و 

هعمجزامن  / ١٣٧٧/١٠/٠۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

هجوتم لوا  یهجرد  رد  نم  باطخ  اذل  دنمھفب . دیاب  ار  نیا  دـننک ؛ جرخ  تسا  دایز  دـمآرد  هک  یتقو  لثم  دـندرکیم ، جرخ  دایز  هک  یناسک  تسا ، مک  دـمآرد  یتقو  دوشیمن 

، نردم تالوصحم  یگدنز ، تاناکما  ییاذغ ، داوم  تشوگ ، دنناوتیم  دـننک ؛ جرخ  دـنناوتیم  دـسریم و  ناشناھد  هب  ناشتـسد  دـنروشک ؛ هب  نینکمتم  هک  تسا  یناسک 

لخد تسین ؛ کالم  یـصخش  لخد  اجنیا  مراد ؛ لخد  نم  وگن  نک .» رتهتـسھآ  جرخ  تسین ، تلخد  وچ  . » دـننک هیھت  تمیقنارگ  یاھنیـشام  یقرب و  لیاسو  ماسقا  عاونا و 

طـسوتم تاقبط  هک  مدرم -  تیرثکا  دینکن ، فارـسا  میتفگ  مدرم  هب  تقو  رھ  ام  دننک . هظحالم  دیاب  دوشیم ، مک  شدمآرد  یرادقم  تلم  کی  هک  یتقو  تسا . کالم  روشک 

تساھنآ نیب  رد  مھ  فارسا  دراوم ، زا  یرایسب  هک  نادنمتورث  نینکمتم و  ینعی  دننک -  شوگ  دیاب  هک  یناسک  نآ  نکیل  دننکیمن ؛ مھ  فارـسا  دننکیم و  شوگ  دنتـسھ - 

داوم رد  ندرکن  فارـسا  دـنھد . تیمھا  ندرکن -  فارـسا  یانعم  هب  تعاـنق -  یهلاـسم  هب  هک  تسا  مزـال  تساـھنآ . هب  مباـطخ  ـالاح  نم  تسا . راکھدـب  ناشـشوگ  رتمک  - 

نودب دوشیم و  هدرب  اھهناخ  هب  دوشیم و  هدیرخ  مزال  ریغ  ییوراد  داوم  ردقچ  ییوراد ؛ داوم  رد  ندرکن  فارسا  یتح  دوشیم ! هتخیر  رود  دیاز  ییاذغ  داوم  ردقچ  ییاذغ ؛

تـسد زا  تسا و  تکلمم  یهیامرـس  تورث و  اھنیا  دننک . تسرد  تمحز  اب  دیاب  لخاد  رد  ای  دنروایب ، دنرخب و  جراخ  زا  دیاب  ار  وراد  دوخ  ای  هیلوا و  داوم  دـنامیم ! یقاب  فرـصم 

. دوریم

هعمجزامن  / ١٣٧٧/١٠/٠۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

یهجرد رد  دوشن . فرصم  یدوخیب  یدایز و  لوپ  یتلود ، میظع  هاگتسد  رد  هک  دنروآ  دوجو  هب  دیاب  ار  یتابیترت  امتح  هک  تسا  یتلود  نالووسم  زا  یضعب  هب  نم  مود  باطخ 

یهـنیمز رد  تـسا -  هدرک  یبوـخ  یاھییوجهفرـص  اھـشخب  زا  یـضعب  رد  تـلود  هـک  مراد  عـالطا  نـم  هـتبلا  دوـشیم . لـماش  ار  یگرزب  نـالک و  یاـھمقر  هـک  تـسا  نـیا  لوا 

تاعارم نییاپ ، ات  الاب  زا  یتلود ، یاھـشخب  یهمھ  رد  هک  دوش  هداد  یبیترت  دـیاب  نکیل  رگید -  یاھزیچ  یلیخ  یجراخ و  یاھرفـس  یهنیمز  رد  یجراـخ ، یاـھهناخترافس 

دننکب هیھت  مدرم  یارب  هنافرسمریغ  ندرک  جرخ  یگنوگچ  یارب  مھ  یلمعلاروتسد  دنناوتیم ، هک  ییاھھاگتسد  دننادب و  ناشدوخ  یهفیظو  همھ  دوشب . انعم  نیا 

ناضمر  / ١٣٧٧/١٠/٠٩ کرابم  هام  رد  بالقنا  ربھر  اب  تلود  تایھ  یاضعا  رادید 

تلود و یاـھراک  لـحارم  بتارم و  هیلک  رد  مھ  دـیامن ، هیارا  وـگلا  اـھهنیمز  یماـمت  رد  تلم  داـحآ  یارب  مـھ  تـسا ، هیـصوت  دروـم  هـک  ییوجهفرـص  هلاـسم  یارب  دـیاب  تـلود 

. دوش لابند  زین  تیولوا  ساسا  رب  هدش و  هتخانش  اھتیولوا  قیقد ، یزیرهمانرب  اب  دوش  یعس  اھدمآرد ، شھاک  هب  هجوت  اب  دنزادرپب و  مھم  رما  نیا  هب  هتسباو  یاھنامزاس 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٩/٢۵ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

فالتا قرب ، فالتا  یتایح ، عبانم  فالتا  یمومع ، عباـنم  فـالتا  تساـھنیا : هلمج  زا  درک ، یھن  دـیاب  درک و  یھن  اـھنآ  زا  دوش  یم دراد و  دوجو  هعماـج  حطـس  رد  هک  یتارکنم 

یداصتقا رکنم  کی  تسا ؛ ینید  رکنم  کی  تسا ؛ رکنم  کی  نیا  الصا  میراد ؛ نان  تاعیاض  همھ  نیا  ام  نان . رد  فارـسا  بآ و  رد  فارـسا  ییاذغ ، داوم  فالتا  تخوس ، لیاسو 

کی دناوت ، یم روط  کی  ییاونان  یرتشم  کی  دناوت ، یم روط  کی  لووسم  کی  دناوت ؛ یم هک  یقیرط  رھ  هب  یـسک  رھ  تسا ؛ مزال  مھ  رکنم  نیا  زا  یھن  تسا ؛ یعامتجا  و 

نیا ایآ  مینک ! یم روشک  دراو  جراخ  زا  هک  یمدـنگ  رادـقم  اب  تسا  ربارب  ام  نان  تاعیاض  رادـقم  دـنداد ، ام  هب  هک  ییاھرامآ  زا  یـضعب  قبط  دـناوت . یم رگید  روط  ییاونان  رگراک 

تسا مزال  اھنآ  زا  یھن  تسا و  تارکنم  اھنیا  همھ  تسین !؟ فسات  یاج 

ماظن  / ١٣٧٩/١٢/٢٠ یلک  یاھتسایس  غالبا  هناگهس و  یاوق  نارس  هب  همان 

. یژرنا تدش  شھاک  فرصم و  یزاسهنیھب 

. نآ فرصم  یرادھگن و  هضرع و  لاصحتسا و  رد  بآ  یسایس  یتینما و  یداصتقا و  شزرا  هب  هجوت  یروهرھب و  اقترا 

. یژرنا فرصم  تدش  شھاک 

رطف  / ١٣٨١/٠٩/١۵ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

یگرزب یالب  هعماج  یارب  تسا . هعماج  رد  لمجت  ییارگفرـصم و  یهیحور  دوش ، زارد  ارقف  یرای  هب  دنراد ، کمک  ییاناوت  هک  یناسک  تسد  دراذـگیمن  هک  یلماوع  زا  یکی 

« فرصم يوگلا  حالصا   » 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 8هاگياپ  هحفص 2 
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زیچ رھ  دـم و  یاھهناشن  لابند  ندیـشوپ و  رتعونتم  ندروخ ، رتعونتم  ندروخ ، رتشیب  ندرک ، فرـصم  رتشیب  هب  همھ  دوش و  دایز  نآ  رد  زورهبزور  فرـصم ، هب  لـیم  هک  تسا 

عفر ادخ و  یاضر  بجوم  هک  ییاج  رد  ندش  فرـصم  زا  دوریم و  ردـھ  اھھار  نیا  رد  هک  ییاھلوپ  اھتورث و  هچ  دـنوش . قیوشت  نتفر ، نآ  تالمجت  یگدـنز و  لیاسو  یارب  هزات 

دنامیم ! زاب  تسا ، مدرم  زا  یعمج  تالکشم 

مزال هک  ییاـھزیچ  زا  یکی  دـنکیم . رتقیمع  رتشیب و  ار  ینغ  ریقف و  نیب  فاکـش  یتاـقبط و  یاھفاکـش  زورهبزور  فارـسا ، تسا . یگرزب  یـالب  هعماـج  یارب  ییارگفرـصم 

ادص هژیوهب  یگنھرف -  یتاغیلبت و  یاھھاگتسد  صوصخب  یتلود ، فلتخم  یاھشخب  لووسم  یاھھاگتـسد  تسا . فارـسا  زا  بانتجا  دننادب ، هفیظو  دوخ  یارب  مدرم  تسا 

هب افتکا و  تعانق ، تمـس  هب  ار  مدرم  سکع ، تھج  رد  هکلب  دنھدن ؛ قوس  ییارگلمجت  ییارگفرـصم و  فارـسا و  هب  طقف  هن  ار  مدرم  دـننادب  دوخ  یهفیظو  دـیاب  امیـس -  و 

رتشیب شدیلوت  زا  نآ  فرصم  هک  یاهعماج  دروآیمرد . یاپ  زا  ار  هعماج  ییارگفرصم ، دنھد . قوس  دننک و  توعد  فارسا  یورهدایز و  زا  بانتجا  ندرک و  فرصم  مزال  یهزادنا 

. مینزب اھیدایز  زا  مینک و  مک  لیدعت و  ار  دوخ  فرصم  مینک  تداع  دیاب  ام  دروخ . دھاوخ  تسکش  فلتخم  یاھنادیم  رد  دشاب ،

نانمس  / ٠٨/١٨/١٣٨۵ نایھاگشناد  رادید  رد  تانایب 

فادـھا دـنھاوخیم  تالوحت  نیا  یهلیـسو  هب  اھنآ  هک  دـشاب  یناسک  تسد  رد  یللملانیب ، حطـس  رد  یفنم  تالوحت  نیمھ  یهتـشررس  هک  تسا  نیا  رتکاـنرطخ ، نیا  زا 

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

تسینویھـص و اھنیا  حارط  تسا و  هداتفا  یللملانیب  تردـق  یاھدـناب  یحارط  ماد  رد  نیتال  یاکیرما  ییاقیرفآ و  ییایـسآ و  یاھروشک  تالوحت  ینعی  تسا ؛ هداـتفا  قاـفتا 

یسایس تردق  دننک و  ذوفن  هریغ  ییاپورا و  یاھتلود  اھروشک و  رد  دنناوتب  هک  تسا  یـسایس  تردق  بسک  هدوب ، مھم  هچنآ  اھنیا  یارب  دناهدوب . یللملانیب  نارادهیامرس 

هک تسا  هدرکیم  اضتقا  رگا  تقو  نآ  تسا ؛ هدوب  نیا  فدھ  دنروآ . دوجو  هب  ار  اھتسارت  اھلتراک و  میظع ، یاھهیامرس  اھیناپمک ، نیا  دننک و  بسک  لوپ  دنریگب و  تسد  رد  ار 

یلم و یاھتیوھ  هب  ییانتعایب  دـندادیم ؛ ماجنا  ار  راک  نیا  یتحارهب  دـننک ، جـیورت  اھنآ  نیب  رد  ار  ییارگ  فرـصم  دـندرکیم ؛ تحار  دـننک ، بارخ  ار  اـھتلم  یـسنج  قـالخا 

یگنھرف و تاناکما  زا  مھ  یرگـشل  هشیمھ  تقو  نآ  دندرکیم . ریوصت  هک  تسا  هدوب  اھنآ  نالک  فادھا  اھنیا ، دندرکیم . ار  راک  نیا  دـننک ، جـیورت  اھنآ  رد  ار  یگنھرف  ینابم 

دوشیم شخپ  دراد  شاوی  شاوی  زورما  اھنیا  هک  تسا ، هدوب  اھنیا  تشم  رد  تاغیلبت  نوگانوگ  لئاسم  ناوارف و  یاھهمانزور  یاهناسر و 

نانمس  / ٠٨/١٨/١٣٨۵ نایھاگشناد  رادید  رد  تانایب 

اھیـسیلگنا و رایتخا  رد  هک  لاس -  داتفھ  تصـش ، زا  شیب  یداـمتم -  یاـھلاس  لوط  رد  اـھیناریا  ینعی  دـنتفرگن . مھ  زیچ  چـیھ  هن ، دـنتفرگیم ! یزیچ  لـباقم  رد  شاـک  یا 

تیبرت ار  ینادنمـشناد  دنک ؛ تسرد  عارتخا  ات  ود  لاس  هاجنپ  فرظ  هک  دنروآ  دوجو  هب  روشک  رد  یملع  تاقیقحت  زکرم  کی  الثم  هک  دندرکن  ادـیپ  ار  تردـق  نیا  دـندوب ، اھیبرغ 

یهدـننک فرـصم  دنتـساوخیم . هدـننک  فرـصم  دنتـساوخیم ؟ هچ  اھنآ  دـندرکن . هدافتـسا  برغ  زا  هزادـنا  نیا  اھنیا  ینعی  دـننکب ؛ یملع  دـیدج  فشک  ات  هس  ود ، هک  دـننک 

. دنداد دندش و  میلست  تحار  مھ  اھنیا  دنتساوخیم ؛ ار  نیا  اھنآ  دراد . هارمھ  مھ  ار  یسایس  میلست  یگنھرف و  فرصم  شدوخ  اب  یعیبط  روط  هب  هک  یایداصتقا 

تاقیقحت میناسرب ، دربراک  لمع و  یهلحرم  هب  ار  شناد  نیا  میریگب ؛ ارف  ار  نامزاین  دروم  یاھشناد  یهمھ  روج ، رھ  هک و  رھ  زا  ام  هک  تسا  نیا  تسھ ، تفرـشیپ  هک  هچنآ 

میروآ دوجو  هب  ار  یروانف  ات  میھد ، ماجنا  یبرجت  یدربراک و  تاقیقحت  میھدب ، ماجنا  یداینب  تاقیقحت  میھدـب ، هعـسوت  ار  ملع  یهنماد  هکنیا  یارب  میھدـب ، ماجنا  نوگانوگ 

نیب ار  نآ  میریگب ، ارف  ایند  یاھتفرـشیپ  زا  یتیریدم  یاھـشزومآ  یهنیمز  رد  میھدب ؛ ماجنا  مینک و  حیحـصت  مینک ؛ لیمکت  ار  یروانف  ای  میروایب  دوجو  هب  ار  یدـیدج  یروانف  ای 

مینک قیقحت  دراد ، دوجو  روشک  رد  هک  یایعامتجا  تالکـشم  یهرابرد  مینک . قیبطت  نامهعماج  اب  مینک و  مھف  لیلحت و  نامدوخ  گنھرف  فرع و  اھزاین و  قبط  رب  نامدوخ 

؟ تسیچ ییارگ  فرـصم  اب  هزرابم  هار  تسا . یعامتجا  یرامیب  کی  فارـسا  تسیچ . فارـسا  اب  هزرابم  هار  هک  میورب  نیا  لابند  هب  مینک و  ادیپ  ار  اھنیا  ندرک  نک  هشیر  هار  و 

، دـینک راک  وجـشناد  داتـسا و  دـیریگب ، یقیقحت  یاھهژورپ  اھھاگـشناد  رد  دـھاوخیم . قیقحت  اھنیا  تسیچ ؟ لخاد  تخاس  یالاک  رب  یجراخ  یالاک  حـیجرت  اـب  هزراـبم  هار 

. تفرشیپ دوشیم  نیا ، دوش . یزاسگنھرف  دوش و  زیررس  ات  دیھدب  اھهناسر  هب  دیھدب ؛ روشک  نالوئسم  هب  ار  قیقحت  یهجیتن 

لاس ١٣٨٨  / ١٣٨٨/٠١/٠١ زاغآ  تبسانم  هب  بالقنا  ربھر  یزورون  مایپ 

اب روشک  نیلوئسم  یهلیـسو  هب  ام و  نھیممھ  ناردارب  یهمھ  یهلیـسو  هب  ام و  دوخ  یهلیـسو  هب  هک  روشک  یلام  عبانم  ندرک  هنیزھ  یهنیمز  رد  فرـصم ، یهنیمز  رد  ام 

یجرخلو راچد  ام  میتسھ ، فارـسا  راچد  ام  صاخ . مامتھا  هجوت و  کی  هب  مینک  لیدبت  ار  نیا  یتسیاب  هک  میتسھ ، یھجوتیب  یعون  راچد  دـیآیم ، دوجو  هب  دایز  تمحز 

؛ منکیم ضرع  الامجا  طقف  زورما  اما  داد . مھاوخ  حیضوت  نامزیزع  مدرم  یارب  نآ  تایئزج  اب  ینارنخـس ، رد  هللااشنا  لاس ، لوا  رد  نم  ار  نیا  میتسھ ؛ فرـصم  رد  یراگنلو  و 

یمومع یاھهنیمز  رد  یدودح  ات  هچ  و  یصخش ، لئاسم  یهنیمز  رد  هچ  اھهنیمز -  یهمھ  رد  روشک  عبانم  زا  یمھم  شخب  تفگ  دوشب  دیاش  روشک ، عبانم  زا  یرایـسب 

یهمھ رظن  زا  هکلب  مالـسا ، رظن  زا  طقف  هن  فرـصم  مینک . تیریدـم  هنالقاع  هناربدـم و  ار  ندرک  فرـصم  یتسیاب  ام  دوشیم . فرـصم  رد  ام  یاـھیورهدایز  اھفارـسا و  فرـص  - 

ار فرـصم  دوشیمن  دـنکیم ، هبلاطم  ناسنا  زا  ناسنا  سفن  هک  هچنآ  لد و  شھاوخ  اـب  سوھ ، یوھ و  اـب  دریگب . رارق  لـقع  لرتنک  تحت  دـیاب  هک  تسا  یزیچ  ملاـع ، یـالقع 

یجرخلو و اب  یاهدع  دننامیم و  یگدنز  تایلوا  ترسح  رد  یاهدع  دوشیم ، دایز  اینغا  ارقف و  نیب  فاکش  دوریم ، ردھ  هب  روشک  عبانم  هک  دسریم  یئاج  هب  راک  درک . تیریدم 

. دنھدیم ردھ  هب  زرھ و  ار  عبانم  فرصم ، رد  یراگنلو 

، هیرجم یهوق  هچ  هننقم ، یهوق  هچ  لوا -  یهجرد  رد  روشک  نیلوئسم  مینک . تکرح  فرصم  یوگلا  حالصا  تمس  هب  یتسیاب  ام  مینک . حالصا  ار  فرـصم  یوگلا  یتسیاب  ام 

لـصا نیا  هب  یتسیاب  ینغ ، ریقف و  زا  ام  مدرم  داحآ  و  یعامتجا ، فلتخم  یاھهبتر  رد  اھتیـصخش  صاخـشا و  و  اـھنآ -  ریغ  هیئاـضق و  یهوق  روشک ؛ نیلوئـسم  ریاـس  هچ  و 

نودب هیوریب و  ندرک  فرـصم  یگدنز  - یاھیدایز  رد  یگدنز ، یرورـض  روما  رد  اھهنیمز -  یهمھ  رد  ندرک  فرـصم  روجنیا  دننک . حالـصا  ار  فرـصم  یوگلا  دیاب  هک  دـننک  هجوت 

نیا رد  هک  منکیم  شھاوخ  منکیم ، تساوخرد  نیلوئسم  زا  صوصخب  مدرم و  مومع  زا  نم  تسام . صاخشا  داحآ و  ررـض  هب  روشک و  ررـض  هب  ینالقع ، ریبدت  نودب  قطنم و 

. دننک یزیرهمانرب  فرصم  یوگلا  حالصا  یارب  دنھدب و  شیازفا  دننک ، دایز  لاس  نیا  رد  ار  ناشدوخ  تیلاعف  هنیمز 

یهمھ یارب  تسا -  فرصم » یوگلا  حالـصا   » هک ناونع -  نیا  هک  مراودیما  منادیم و  فرـصم » یوگلا  حالـصا  یوس  هب  نیلوئـسم  مدرم و  تکرح   » لاس ار ، لاس  نیا  نم  اذل 

. میئامن هدافتسا  یھجو  نیرتھب  هب  نامروشک  عبانم  زا  مینک و  لمع  روشک  یارب  یساسا  یتایح و  مھم و  راعش  نیا  قبطرب  میناوتب  ام  یهمھ  دشاب و  لمعلاروتسد  ام 

اضرلا  / ١٣٨٨/٠١/٠١ یسومنبیلع  ترضح  هاگراب  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

اب ی  هزرابم ی  هلئـسم نآ  و  مدرک ؛ ضرع  ناریا  زیزع  تلم  هب  باطخ  یزورون  مایپ  رد  نم  هک  تسا  یا  هلئـسم نآ  تلادع ، تفرـشیپ و  نیمھ  ی  هنیمز رد  یـساسا  مادقا  کی 

ام هک  تسین  یلوا  راب  هتبلا  تسا . یمھم  ی  هلئسم رایـسب  نیا  تسا ؛ هعماج  لاوما  عییـضت  اھ و  یجرخلو زا  یریگولج  فرـصم ، یوگلا  حالـصا  تمـس  رد  تکرح  فارـسا ،

لاوما عییضت  یجرخلو و  ی  هرابرد فارـسا ، ی  هرابرد نامزیزع  مدرم  هب  باطخ  اج  نیمھ  رد  یددعتم  یاھتبون  رد  لاس ، لوا  رادید  نیمھ  رد  نم  مینکیم . حرطم  ار  بلطم  نیا 

کی ناوـنع  هب  تسا  مزـال  تسا . هدـشن  هدروآرب  دـیاش  دـیاب و  هک  ناـنچنآ  دوـصقم ، نیا  تسا ؛ هدـشن  ماـمت  هلئـسم  نیا  اـما  مدرک ؛ ضرع  ار  یبلاـطم  یئوـج  هفرـص موزل  و 

هب یئوج  هفرـص هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  نامزیزع  مدرم  مینک . لامعا  فلتخم  حوطـس  رد  نامیاھ  یزیر همانرب یـساسا  طوطخ  رد  ار  یئوج  هفرـص ی  هلئـسم اـم  تساـیس ،

لاوما رد  فارسا  تسا . ندرک  شخبرمث  دمآراک و  ار  فرصم  لام ، ندرکن  عیاض  ندرک ، فرصم  اجب  ندرک ، فرصم  تسرد  یانعم  هب  یئوج  هفرـص تسین ؛ ندرکن  فرـصم  یانعم 

« فرصم يوگلا  حالصا   » 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 8هاگياپ  هحفص 3 
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. تسا لام  نداد  ردھ  تقیقح  رد  زرھ ، فرـصم  هدوھیب و  فرـصم  دـشاب . هتـشاد  یئاراک  رثا و  فرـصم  نیا  هکنیا  نودـب  دـنک ، فرـصم  ار  لام  ناسنا  هک  تسا  نیا  داصتقا  رد  و 

ضرع نم  ار  نیا  تسین . یبوخ  عضو  فرـصم ، ظاحل  زا  ام  ی  هعماج عضو  نوچ  دـشاب ؛ هتـشاد  لـباقم  رد  یگـشیمھ  راعـش  کـی  ناونع  هب  ار  بلطم  نیا  دـیاب  اـم  ی  هعماـج

هب فرـصم  رد  یور  هدایز هب  تسا  هداد  قوس  ار  ام  میا ، هتفرگ دای  نآ  نیا و  زا  هک  یطلغ  یاھـشور  ام ، یاھتنـس  ام ، یاھتداع  هلئـسم . نیا  هب  مینک  فارتعا  دـیاب  ام  منکیم ؛

فرـصم رب  دیاب  هشیمھ  هعماج  دیلوت  ینعی  دیلوت ؛ دوس  هب  یا  هتـسیاش تبـسن  کی  دشاب ؛ هتـشاد  دوجو  فرـصم  دـیلوت و  نایم  هعماج  رد  دـیاب  یتبـسن  کی  فارـسا . وحن 

فرصم تسین . یروجنیا  ام  روشک  رد  زورما  دوش . روشک  یالتعا  فرص  تسھ ، یدایز  هک  هچنآ  دنک ؛ هدافتـسا  روشک  دوجوم  دیلوت  زا  هعماج  دشاب . هتـشاد  شیازفا  هعماج 

رد دوشیم . یداصتقا  تالکـشم  راچد  هعماج  دـنکیم ؛ دراو  ام  رب  یداصتقا  مھم  یاھررـض  نیا ، دـناسریم ؛ بقع  هب  ار  روشک  نیا ، تسا ؛ رتشیب  نامدـیلوت  زا  تبـسن ، هب  ام 

یگنھرف ی  همطل مھ  دنزیم ، یداصتقا  ی  همطل مھ  فارـسا ، تسا . نیمھ  رطاخ  هب  نیا  هدش ؛ دیکات  یداصتقا  روما  رد  فارـسا  زا  زیھرپ  هب  عجار  اھراب  نآرق  ی  هفیرـش تایآ 

کی طقف  فارسا ، زا  بانتجا  یئوج و  هفرص ی  هلئسم نیاربانب  دراذگیم . یفنم  یاھریثات  وا  یور  رب  مھ  یگنھرف  ظاحل  زا  دش ، فارـسا  یرامیب  راچد  یا  هعماج یتقو  دنزیم .

. دنکیم دیدھت  ار  روشک  ی  هدنیآ تسا ؛ یگنھرف  مھ  تسا ، یعامتجا  مھ  تسا ، یداصتقا  مھ  تسین ؛ یداصتقا  ی  هلئسم

نارھت و رد  هک  یا  ینادیم یـسررب  بسح  رب  نان . رد  فارـسا  هلمج  زا  روشک ، یفرـصم  مھم  یاھملق  رد  فارـسا  منکب ؛ ضرع  ار  هدنھد  ناکت یاھرامآ  نیا  زا  ات  ود  یکی  نم 

شرکف دوشیم . هتخیر  رود  دوشیم ، دیلوت  اھرھـش  نیا  رد  هک  ینان  ی  همھ موس  کی  تسا . تاعیاض  نان  دـصرد  هک ٣٣  دوشیم  هتفگ  تسا ، هدش  اھناتسا  زکارم  زا  یـضعب 

 - دش مک  روشک  رد  مدنگ  دیلوت  هک  هتـشذگ  لاس  لثم  دوب -  مک  یگدنراب  یلاس  کی  رگا  دـنک و  دـیلوت  ار  مدـنگ  تمحز  نآ  اب  ام  زرواشک  تقو  نآ  موس ! کی  امـش ؛ دـینکب  ار 

ردـقچ دوش . هتخیر  رود  تورث  همھ  نیا  زا  موس  کی  دـعب  دوشب ، ناـن  دوشب ، ریمخ  دوشب ، درآ  مدـنگ  نیا  دـنک ، دراو  جراـخ  زا  مدـنگ  مدرم  ی  هجدوب زا  یمومع ، لوپ  زا  تلود 

ام روشک  تسا . دصرد  دودح ٢٢  ات  یگناخ  فرصم  رد  بآ  تافلت  دنیوگیم  دنا ، هدرک هک  یئاھ  یسررب بآ  دروم  رد  تسھ . نیا  دراد ، تیعقاو  نیا  هنافـساتم  تسا ! روآ  فسات

یاھب اب  دوشیم ، هدروآ  رود  یاھ  هار زا  دوشیم ، دیلوت  تمحز  نیا  اب  هک  یبآ  نیا  تقو  نآ  میھد . ماجنا  دیاب  بآ  رد  ناریا  مدرم  ام  ار  یئوج  هفرص رثکادح  تسین . یبآرپ  روشک 

طقف نیا  دورب ! ردھ  بآ  نیا  زا  دصرد  ام ٢٢  ی  هناخ رد  دعب  دیایب ؛ ام  ی  هناخ هب  بآ  نیا  ات  دوریم  راک  هب  شالت  هبرجت و  شناد ، همھ  نیا  دـیآ ؛ یم دوجو  هب  یئاھدـس  نیگنس 

شیب اعومجم  ام  تسام ، رایتخا  رد  رامآ  ناونع  هب  اھ  یسررب بسحرب  هک  هچنآ  دراد . یئاھفارسا  رگید  روج  کی  مھ  تعنص  فرصم  تشک و  فرـصم  تسا ؛ یگناخ  فرـصم 

ربارب ود  زا  ام  روشک  رد  اھزیچ  نیا  فرـصم  نیزنب . لیئوزاگ ، زاگ ، تفن ، ینعی  مینکیم ؛ فرـصم  یژرنا -  یاـھلماح  هچ  قرب ، هچ  یژرنا -  رد  ناـھج  طـسوتم  فرـصم  ربارب  ود  زا 

؟ تسین فارسا  تسا . فارسا  نیا  بوخ ، تسا . رتشیب  ناھج  طسوتم 

، دوشیم فرـصم  هک  یا  یژرنا هچرھ  هک  دوشیم ؛ دـیلوت  هک  یئالاک  اب  دوشیم ، فرـصم  هک  یا  یژرنا نیب  تبـسن  ینعی  دراد ؛ دوجو  یژرنا  تدـش  صخاـش  ماـن  هب  یـصخاش 

اھنیا تسا ! رتـشیب  ربارب  تشھ  اـم  یژرنا  تدـش  فرـصم  هتفرـشیپ ، یاـھروشک  زا  یـضعب  هب  تبـسن  یھاـگ  هنیمز  نیا  رد  تـسا . رتدـنمدوس  روـشک  یارب  دـشاب ، رتـمک 

، اھ یمـشچ مھ مشچ و  اھ ، یئارگ لمجت دریگیم . تروص  یدرف  فارـسا  یگداوناـخ ، یـصخش و  نوگاـنوگ  فراـصم  رد  دریگیم . ماـجنا  دراد  هعماـج  رد  هک  تسا  یئاھفارـسا 

، هناخ ناملبم  شیارآ ، لئاسو  تالمجت ، لئاسو  تسا . فارسا  دراوم  زا  اھنیا  ندیرخ ؛ مزال  ریغ  یاھزیچ  هداوناخ ، ناوج  هداوناخ ، نز  هداوناخ ، درم  هداوناخ ، دارفا  ینارسوھ 

ارقف هب  دربب ، شیپ  ار  روشک  دوش ، یراذگ  هیامرـس دوش ، فرـصم  دیلوت  رد  دناوتیم  هک  یلوپ  مینکیم . فرـص  لوپ  اھنآ  یارب  ام  هک  تسا  یئاھزیچ  اھنیا  هناخ ؛ لخاد  تانیئزت 

ترفاسم یلایخ . یاھ  یرادوربآ یمـشچ ، مھ مشچ و  سوھ ، زا  ی  هدـش یـشان یاھزیچ  نیا  هب  مینکیم  فرـص  اـم  ار  نیا  دـنک ، داـیز  ار  روشک  یمومع  تورث  دـنک ، کـمک 

هک یا  هنیزھ دـنریگیم ؛ ازع  دـنریگیم ، یـسورع  تسا - ! رتشیب  دـنا ، هتفر هک  یا  هکم ترفاسم  زا  ینامھیم ، نآ  جرخ  یھاگ  دـننکیم -  تسرد  یناـمھیم  دـنیآ ، یم دـنوریم ،

تسا ؟ ربخ  هچ  ارچ ؟ اھاذغ ! عاونا  تسا ؛ یفازگ  یاھ  هنیزھ دننکیم ، فرصم  اھ  ینامھیم نیا  یارب 

قافنا ناسنا  رگا  هتبلا  دینک -  قافنا  امتح  دیورب  دیرادرب  ار  لوپ  میئوگیمن  دورب . شیپ  روشک  مینک  کمک  دیاب  دنمورحم . مھ  تایلوا  زا  هک  یناسک  دنتسھ  زونھ  ام  روشک  رد 

میھـس تاجناخراک  رد  دـنزادنیب ، راک  هب  ناشدوخ  یارب  دـیلوت  رد  دوشیم ، تـالمجت  نیا  فرـص  هک  یلوپ  نیمھ  دـننکن ، مھ  قاـفنا  رگا  یتح  اـما  تسا -  راـک  نیرتھب  دـنکب ،

نامدوخ یارب  نوگرگد  زور  هبزور رب  تخر و  یھ  مینکیم ، تسرد  ازع  مینکیم ، تسرد  ینامھیم  اـھراک  نیا  یاـج  هب  اـم  تسا . دـیفم  روشک  یارب  زاـب  دـننک ، دـیلوت  دـنوش و 

اولک و «، » نیفرـسملا بحی  نا هللا ال  اوفرـستال  و  : » دیامرفیم نآرق  تسین . نید  نخـس  طقف  نیا  دـننکیمن ؛ ار  راک  نیا  ملاع  یالقع  دراد ؟ یموزل  هچ  ارچ ؟ مینکیم ؛ تسرد 

«. نیفرسملا بحیال  هنا  اوفرستال  هداصح و  موی  هقح  اوتا  رمثا و  اذا  هرمث  نم  اولک  : » رگید ی  هفیرـش ی  هیآ رد  دینکن . یور  هدایز اما  دیماشایب ، دیروخب ، اوفرـستال ؛» اوبرـشا و 

ار یا  هویم یـسک  هک  دراد  تیاور  رد  دراد . دوجو  هنیمز  نیا  رد  یناوارف  تایاور  تسا و  نید  فرح  اھنیا  میتسھ . ادخ  ناگدنب  ام  درادـیمن . تسود  ار  ناگدـننک  فارـسا دـنوادخ 

. دینک هدافتسا  امرخ  ی  هناد زا  هک  تسھ  ام  تایاور  رد  یتخادنا ؟ ارچ  یدرک ؛ فارـسا  هک  دز  بیھن  وا  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما تخادنا . رود  ار  نآ  دنام ، هویم  زا  یمین  دروخ و 

هکنیا ی  هناھب هب  دـنام ، اذـغ  هک  هچرھ  دـعب  دـنھدب ؛ ینامھیم  یا  هدـع کـی  هب  دـننک و  تسرد  یناـمھیم  اـھلتھ  رد  تقو  نآ  دـینک . هدافتـسا  ار  ناـن  یاـھ  هدرخ دـح ! نیا  اـت 

؟ دیسر تلادع  هب  دوشیم  یروجنیا  تسا ؟ یمالسا  ی  هعماج کی  بسانم  نیا  دنزیرب ! لاغشآ  لطس  یوت  تسین ، یتشادھب 

هارمھ نفلت  میشوپب ؟ هچ  میروخب ؟ هچ  میروخب ؟ یروج  هچ  تسا . طلغ  نامفرصم  یوگلا  ام  دوش . حالصا  روشک  هعماج و  فرـصم  یوگلا  دیاب  مینک . حالـصا  ار  نامدوخ  دیاب 

تـسا یا  یزاب سوھ هچ  نیا  ارچ !؟ میرخب ؛ دیاب  ار  دیدج  لدـم  نآ  میزادـنا و  یم رود  هناک  ار  نیا  دوشیم ، رازاب  دراو  رتالاب  لدـم  کی  هکنیا  درجم  هب  میا ؛ هتـشاذگ نامبیج  یوت 

. میتسھ راچد  نآ  هب  ام  هک 

نیا زا  یمھم  شخب  دوـشیم ، فارـسا  میتـفگ  هک  یژرنا  قرب و  نیمھ  دوـشیم . فارـسا  مھ  یلم  حطـس  رد  تـسین ؛ یدرف  ی  هـنیمز رد  طـقف  فارـسا  دـنفظوم . نالوئـسم 

قرب دوشب ، هدوسرف  یتقو  اھنیا  قرب ، یاھمیـس  قرب ، لاقتنا  یاھ  هکبـش یتاطابترا ، یاھ  هکبـش نیا  تسا . روشک  نیلوئـسم  رایتخا  رد  تسین ؛ مدرم  رایتخا  رد  فارـسا 

. دوریم ردھ  بآ  دشاب ، هدوسرف  رگا  بآ  لاقتنا  یاھ  هکبـش ای  دوریم . ردھ  یمھم  شخب  هک  میھدب ، ردھ  ار  نآ  هدوسرف  ی  هکبـش نیا  اب  دعب  مینک ، دیلوت  ار  قرب  دوریم . ردـھ 

نوگانوگ یاھنامزاس  یاسور  دـتفا . یم قاـفتا  مھ  ناـمزاس  حطـس  رد  فارـسا  دـنروشک . نیلوئـسم  نآ ، نیلوئـسم  تسا ؛ یلم  حطـس  رد  تسا ؛ یلم  یاھفارـسا  اـھنیا 

دیاب نوگانوگ ؛ یاھناملبم  هدوھیب ، یاھرفس  شتانیئزت ، راک ، قاتا  هرادا ، تالمجت  دتفا ؛ یم قافتا  ناشدوخ  نامزاس  دروم  رد  هیور  یب فرصم  اما  دننکیمن ، یصخش  فرصم 

دوجو فارـسا  هب  ی  هنایوج بیع هاگن  یتسیاـب  اـھنامزاس  حطـس  رد  مھ  مدرم ، داـحآ  حطـس  رد  مھ  تلود ، حطـس  رد  مھ  درک . یریگولج  اـھراک  نیا  زا  تراـظن  تبقارم و  اـب 

، دـننک یزیر  هماـنرب یریگیپ . هب  دـنفظوم  هیرجم  ی  هوـق هننقم و  ی  هوـق دـننک . یزیر  هماـنرب دـیاب  دوـشیمن ؛ ماـمت  مھ  فرح  اـب  میدرک ، ضرع  هـک  روـط  ناـمھ  دـشاب . هتـشاد 

. تسا هیضق  نیمھ  هب  طوبرم  شا  یمھم شخب  تشاد ، میھاوخ  لاس  هد  نیا  رد  ام  هک  یتفرشیپ  نیا  دننک . ارجا  مامت  تیعطاق  اب  ار  نوناق  دننک ، یراذگنوناق 

 

، مینک حالـصا  ار  یناـسربآ  یاـھ  هکبـش مینک ، تنایـص  نامیاھدـس  زا  ینعی  مینک ؛ یئوج  هفرـص ار  بآ  تفاـیزاب : اـت  فرـصم  اـت  دـیلوت  زا  تسا ، مزـال  هک  یا  یئوـج هفرـص نیا 

یفاک نیا  اما  هتفرگ ، ماجنا  یدایز  نازیم  هب  اھلاس  نیا  رد  هناتخبـشوخ  اھراک  نیا  هتبلا  دوشب . یرایبآ  یروج  هچ  هک  میھدـب  شزومآ  ار  یزرواشک  رد  ی  هفرـصاب یاھ  یرایبآ

، دوش هتفرگ  یرتشیب  تایلام  دـنراد ، دایز  فرـصم  هک  یناسک  زا  دوشیم  هتفگ  هکنیا  یگناخ . بآ  فرـصم  شھاـک  یارب  مینک  یزاـس  هنیمز دـنک . ادـیپ  هعـسوت  دـیاب  تسین ؛

دنم هرھب یمومع  یاھکمک  زا  یتلود ، یاھکمک  زا  دـنراد ، یمک  فرـصم  هک  یناسک  نآ  تسا . یبوخ  فرح  تسا ، یلوقعم  رایـسب  فرح  دوش ، هداد  اھنآ  هب  یرتمک  ی  هنارای

فرـصم بآ  اھنآ  ربارب  تسیب  اھنآ ، ربارب  هد  اھ  یـضعب درادـن . یعنام  دریگن ، مھ  ار  بآ  لوپ  اـھنآ  زا  تلود  رگا  هک  دـننکیم  فرـصم  بآ  مک  یردـق  هب  دنتـسھ  اـھ  یـضعب دـنوش .

. دنھدب یرتشیب  ی  هنیزھ یتسیاب  اھنیا  بوخ ، دننکیم ؛

، دوب یئوج  هفرص فارـسا و  ی  هلئـسم نیا  تسا . مزال  اھنیا  ی  همھ تسرد ؛ فرـصم  مھ  دعب  بوخ ، تخپ  تسرد ، یرادھگن  بوخ ، درآ  دیلوت  بوخ ، مدنگ  دیلوت  نان ، رما  رد 

. منک ضرع  نم  دوب  مزال  هک 

اضرلا  / ١٣٨٨/٠١/٠١ یسومنبیلع  ترضح  هاگراب  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

قافنا ناسنا  رگا  هتبلا  دینک -  قافنا  امتح  دیورب  دیرادرب  ار  لوپ  میئوگیمن  دورب . شیپ  روشک  مینک  کمک  دیاب  دنمورحم . مھ  تایلوا  زا  هک  یناسک  دنتسھ  زونھ  ام  روشک  رد 

میھـس تاجناخراک  رد  دـنزادنیب ، راک  هب  ناشدوخ  یارب  دـیلوت  رد  دوشیم ، تـالمجت  نیا  فرـص  هک  یلوپ  نیمھ  دـننکن ، مھ  قاـفنا  رگا  یتح  اـما  تسا -  راـک  نیرتھب  دـنکب ،

« فرصم يوگلا  حالصا   » 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 8هاگياپ  هحفص 4 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=6082
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نامدوخ یارب  نوگرگد  زورهبزور  رب  تخر و  یھ  مینکیم ، تسرد  ازع  مینکیم ، تسرد  ینامھیم  اـھراک  نیا  یاـج  هب  اـم  تسا . دـیفم  روشک  یارب  زاـب  دـننک ، دـیلوت  دـنوش و 

اولک و «، » نیفرـسملا بحی  نا هللا ال  اوفرـستال  و  : » دیامرفیم نآرق  تسین . نید  نخـس  طقف  نیا  دـننکیمن ؛ ار  راک  نیا  ملاع  یالقع  دراد ؟ یموزل  هچ  ارچ ؟ مینکیم ؛ تسرد 

بحیـال هـنا  اوفرــستال  هداـصح و  موـی  هـقح  اوـتا  رمثا و  اذا  هرمث  نـم  اوـلک  : » رگید یهفیرــش  یهـیآ  رد  دـینکن . یورهداـیز  اـما  دـیماشایب ، دــیروخب ، ( ١ (؛» اوفرستال اوبرـشا و 

هک دراد  تیاور  رد  دراد . دوجو  هنیمز  نیا  رد  یناوارف  تایاور  تسا و  نید  فرح  اـھنیا  میتسھ . ادـخ  ناگدـنب  اـم  درادـیمن . تسود  ار  ناگدننکفارـسا  دـنوادخ  ( ٢ «.) نیفرسملا

یهناد زا  هک  تسھ  ام  تاـیاور  رد  یتخادـنا ؟ ارچ  یدرک ؛ فارـسا  هک  دز  بیھن  وا  هب  مالـسلاهیلع )  ) ماـما تخادـنا . رود  ار  نآ  دـنام ، هویم  زا  یمین  دروخ و  ار  یاهویم  یـسک 

، دنام اذغ  هک  هچرھ  دعب  دنھدب ؛ ینامھیم  یاهدع  کی  هب  دننک و  تسرد  ینامھیم  اھلتھ  رد  تقو  نآ  دینک . هدافتـسا  ار  نان  یاھهدرخ  دـح ! نیا  ات  ( ٣ .) دینک هدافتسا  امرخ 

؟ دیسر تلادع  هب  دوشیم  یروجنیا  تسا ؟ یمالسا  یهعماج  کی  بسانم  نیا  دنزیرب ! لاغشآ  لطس  یوت  تسین ، یتشادھب  هکنیا  یهناھب  هب 

. دوش حالصا  روشک  هعماج و  فرصم  یوگلا  دیاب  مینک . حالصا  ار  نامدوخ  دیاب 

جدننس  / ١٣٨٨/٠٢/٢٢ یدازآ  نادیم  رد  ناتسدرک  ناتسا  مدرم  عمج  رد  تانایب 

میئوگیمن دنک . هزرابم  فارسا  اب  هک  دریگب  میمصت  ناریا  تلم  هک  تسا  یلاس  لاسما  ینعی  تسا ، فرصم  یوگلا  حالصا  یوس  هب  تکرح  لاس  لاسما ، میتفگ  ام  هک  ینیا 

نیا هب  ات  دوشب  راک  دـیاب  تسا و  یپ  رد  یپ  ناـیلاس  لاـم  راـک  نیا  مینادـیم  میتسھ ؛ نیا  زا  رتنیبعقاو  اـم  هن ، دوشب ؛ ماـمت  فارـسا  لاـس ، کـی  لوط  رد  هراـبکی و  یلکب و 

. مینک عورش  ار  راک  نیا  دیاب  میسرب ؛ گنھرف 

رطف  / ٢٩/١٣٨٨/٠۶ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ 

، دندرک لابقتـسا  دیـسر -  ام  هب  ناشیادص  مادـک  رھ  مدرم -  دـندرک ، لابقتـسا  نیلوئـسم  دـندرک ؛ لابقتـسا  مھ  همھ  فرـصم ؛ یوگلا  حالـصا  لاس  میدرک  مالعا  ام  لاسما 

هـس دـش ؟ هچ  بوخ ، تسا ؛ یبوخ  راعـش  تسا ، یتسرد  راعـش  بجع  دـنتفگ  دـندرک ، لابقتـسا  یداصتقا  یعامتجا و  یاھهنیمز  رد  علطم  دارفا  ناگبخن و  نیـصصختم و 

فرـصم یوگلا  حالـصا  هتبلا  میراد . رارق  لاس  لوا  یهمین  نایاپ  رد  نالا  اـم  داد . تسد  زا  ار  تقو  هنیمز  نیا  رد  بذاـک ، یاـھناجیھ  نیمھ  لاـبند  روشک  هنافـساتم  هاـم  راـھچ 

. مینک عورـش  دیاب  اما  دـنکب ؛ ار  راک  نیا  دـھاوخب  ناسنا  هک  دـشکب  لوط  لاس  هد  دـیاش  متفگ ؛ ار  نیا  مھ  دـیع  مایا  نم  دـشکیم . لوط  اھلاس  تسین ؛ لاس  کی  صوصخم 

دننک و افیا  ار  شقن  نیا  هللااشنا  دنراد ؛ یشقن  مادک  رھ  هیملع ، یاھهزوح  علطم ، دارفا  اھهاگشناد ، دننک ، یراکمھ  دننک ، راک  دننک ، شالت  هنیمز  نیا  رد  دیاب  نیلوئـسم 

. میربب شیپ  ار  راک  نیا  مدرم ، کمک  اب  دشاب و  ورشیپ  دشاب و  زاتشیپ  دیاب  هنیمز  نیا  رد  هک  مرتحم  تلود  تمھ  اب  یھلا ، کمک  هب  میناوتب 

یوضر  / ١٣٨٩/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

قافتا دناوتب  لاس  کی  رد  هک  تسین  یزیچ  فرـصم  یوگلا  حالـصا  مدرک : حیرـصت  لاس  لوا  زور  رد  اج  نیمھ  نم  فرـصم . یوگلا  حالـصا  لاس  میدرک : ضرع  ام  هتـشذگ  لاس 

؛ دش حالصا  فرصم  یوگلا  هک  میوگب  ار  نیا  مناوتیمن  نم  دش . زاغآ  یتکرح  بوخ ، تسا . فرصم  یوگلا  حالصا  تمس  هب  تکرح  عورش  لاس  میتفگ  ار  هتشذگ  لاس  دتفیب .

روج هچ  ار  نان  درک ، فرصم  دیاب  روج  هچ  ار  قرب  درک ، فرـصم  دیاب  روج  هچ  ار  بآ  مینادن  یتقو  ات  مینکن ، حالـصا  ار  فرـصم  یوگلا  یتقو  ات  میراد . هلـصاف  یلیخ  زونھ  ام  هن ،

حالصا ام  دیاب  دنام . دنھاوخ  یقاب  دوخ  لاح  هب  ام  تالکشم  مینادن ، ار  فرـصم  یاھهار  مینکن ، فرـصم  تسرد  ار  اھنیا  ات  درک ، فرـصم  دیاب  روج  هچ  ار  لوپ  درک ، فرـصم  دیاب 

؛ داد ناشن  ار  تھج  نیا ، دنامب . فقوتم  دـیابن  راک  نیا  اما  دـندرک ، یتاقیقحت  دـندرک ، یئاھیزیرهمانرب  دـندرک ، یئاھراک  نیلوئـسم  لاس ٨٨  مینک . لاـبند  ار  فرـصم  یوگلا 

تمھ مینکیم  ضرع  ام  لاسما  تسا . نیمھ  مھ  لاسما  دوش . لابند  دیاب  تسا و  یـساسا  یهلئـسم  کی  فرـصم  یوگلا  حالـصا  یهلئـسم  لاس ٨٨  رد  هک  دـش  مولعم 

نامدوخ مشچ  لباقم  رد  هار  رگـشیامن  تشگنا  کـی  ناونع  هب  ار  نیا  دـیاب  اـم  تسین . لاـس ٨٩  صوصخم  رترب  تمھ  تسین . لاـسما  صوصخم  رتشیب  تمھ  نیا  رتـشیب .

دیاب مھ  راک  میـسرب . اھفدھ  نآ  هب  میناوتب  ات  تشاد  دـنلب  ار  تمھ  دـیاب  تسام ؛ لباقم  رد  یدـنلب  فادـھا  میراد ، یگرزب  یاھراک  مینک . مک  دـیابن  ار  نامتمھ  میھدـب ؛ رارق 

. میسرب فادھا  نآ  هب  میناوتب  ات  دوشب  رتمکارتم  دیاب  راک  دوشب . رتشیب 

یوضر  / ١٣٨٩/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

یاھنارود رد  روشک  یگدنزاس  یارب  دناوتیم  هک  یئاھزیچ  نآ  یهمھ  زا  دراد . دوجو  هک  یتاناکما  روشک و  دوجوم  عبانم  زا  هنیھب  یهدافتسا  رد  فعاضم  راک  فعاضم و  تمھ 

فرصم یوگلا  حالصا  شناکرا  زا  یکی  هک  یزیچ  نامھ  ینعی  دوشب ؛ هدافتسا  رثکادح  دیاب  دشخبب ، قنور  هافر و  ار  مدرم  یمومع  یگدنز  ای  دریگب ، رارق  هدافتسا  دروم  هدنیآ 

، مدرک حرطم  ار  فرصم  یوگلا  حالصا  یهلئسم  هدنب  هک  هتشذگ  لاس  مینکیمن . هنیھب  یهدافتسا  روشک  رد  بآ  زا  زورما  ام  دوشب . هنیھب  یهدافتـسا  روشک  رد  بآ  زا  تسا .

یاهدافتسا مامت  ردق  هب  دصرد  هد  نیا  دوش ، یئوجهفرـص  نآ  دصرد  هد  دوشیم ، فرـصم  روشک  رد  هک  یبآ  رگا  هک  دنداد  عالطا  ام  هب  دندرک ، قیقحت  نامروشک  نارگـشھوژپ 

فرـصم طلغ ، فرـصم  دوشیم -  فرـصم  یزرواشک  یاھـشخب  رد  روشک  بآ  دـصرد  دون  زورما  دریگیم . رارق  هدافتـسا  دروم  تعنـص  یارب  یگناخ و  برـش  یارب  زورما  هک  تسا 

فرـصم رادقم  مینک ، یئوجهفرـص  دصرد  هد  ام  یزرواشک  راک  رد  رگا  ینعی  دوریم . راک  هب  نوگانوگ  فراصم  یارب  تعنـص و  یارب  برـش و  بآ  یارب  رگید  دصرد  هد  زیمآفارـسا - 

نیا تسا . مھم  مھ  لیئوزاگ -  نیزنب ، یژرنا -  یاھلماح  فرصم  قرب و  فرصم  یهلئسم  تسا . مھم  هلئسم  ردقنیا  دیسر ؛ دھاوخ  ربارب  ود  هب  اھنیا  لاثما  تعنـص و  برش و 

. تسا یمھم  رایسب  یهحیال  تسا ؛ لئاسم  نیا  هب  رظان  تسا ، هدش  حرطم  هک  اھهنارای  ندرک  دنمفدھ  یهحیال 

یوضر  / ١٣٨٩/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

هنوگچ ار  اھدمآرد  نیا  دننادیمن  دنراد ، ینالک  یاھدمآرد  دنراد ، لوپ  دنراد ، هیامرس  هک  یناسک  زا  یرایسب  ینیرفآراک . رد  یراذگهیامرـس ، رد  فعاضم  راک  فعاضم و  تمھ 

، هدوھیب یجراخ  یاھرفس  دننکیم ؛ تالمجت  فرص  یدیلوت ، یراذگهیامرس  یاج  هب  ار  لوپ  دھدیم . ناشن  ار  دوخ  فرصم  یوگلا  حالصا  نامھ  زاب  مھ  اجنیا  دننک . فرص  دیاب 

ار دـمآرد  ار ، لوـپ  دوـشیم  تورث . هب  تبـسن  تسا  هنافرـسم  تـکرح  کـی  اـھزیچ  نـیا  یگدـنز ؛ لـئاسو  هناـخ ، لـئاسو  رییغت  یارب  هناـھب  روآداـسف ، اـنایحا  جرخرپ و  رمثیب ،

رد دـنراد ، هک  ار  هچنآ  دـنناوتیم  همھ  درک . یراذگهیامرـس  ناوتیم  تسھ ، روشک  رد  هک  یئاھـسروب  ندـش  لاعف  اب  تسا . مھارف  راـک  نیا  لـئاسو  زورما  درک . یراذـگهیامرس 

. دنھدب تلاخد  اھیراذگهیامرس 

یوضر  / ١٣٨٩/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

؛ تسا لئاسم  نیا  هب  رظان  تسا ، هدش  حرطم  هک  اھهنارای  ندرک  دنمفدھ  یهحیال  نیا  تسا . مھم  مھ  لیئوزاگ -  نیزنب ، یژرنا -  یاھلماح  فرصم  قرب و  فرصم  یهلئسم 

. تسا یمھم  رایسب  یهحیال 

مھ هب  دیاب  دننک ، یراکمھ  مھ  اب  دـیاب  مھم  یهلئـسم  نیا  رد  هک  هننقم ، یهوق  هب  مھ  هیرجم ، یهوق  هب  مھ  منکیم ؛ هیـصوت  نامزیزع  مدرم  امـش  روضح  رد  اج  نیمھ  نم 

زا رگید ، یاھهاگتـسد  یهمھ  سپ  دنک ؛ لمع  دنک ، مادقا  یتسیاب  تلود  تسا ؛ هیرجم  یهوق  شود  رب  راب  هک  تسا -  هیرجم  یهوق  هب  هاگن  هیـضق ، فرط  کی  زا  دننک . کمک 

رب دـنادب و  ربتعم  تسا ، هدـنارذگ  ار  ینوناق  لحارم  تسا و  ینوناـق  هک  یزیچ  نآ  یتسیاـب  تلود  مھ  رگید  فرط  زا  دـننک -  کـمک  تلود  هب  دـیاب  یراذـگنوناق  هاگتـسد  هلمج 

. دنک لمع  نآ  قبط 

دی » دنـشاب ؛ مھ  اب  دـننک و  کمک  مھ  هب  دـننک ، تکرح  مھ  شوداشود  فرـصم ] یوگلا  حالـصا  تمـس  هب  تکرح  راک [  نیا  رد  هننقم -  یهوق  هیرجم ، یهوق  سلجم -  تلود ،

. درک دھاوخ  کمک  مھ  ادخ  دندوب ، مھ  اب  یتقو  ( ١ «.) هعامجلا عم  هللا 

« فرصم يوگلا  حالصا   » 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 8هاگياپ  هحفص 5 
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فرصم  / ١۵/١٣٨٩/٠۴ یوگلا  حالصا  یلک  یاھتسایس  غالبا  نییعت و 

فرصم یوگلا  حالصا  یلک  یاھتسایس 

زا هدافتسا  اب  یجراخ  یالاک  فرصم  ییارگلمجت و  ریذبت ، فارسا ، اب  هلباقم  تعانق و  ییوج و  هفرص  گنھرف  جیورت  ینامزاس ، یعامتجا و  یدرف ، فرصم  گنھرف  حالصا  ١ ـ

. یلم هناسر  هژیوب  اھهناسر  یرنھ و  یشزومآ و  یگنھرف ، یاھتیفرظ 

. بولطم فرصم  یوگلا  یناگمھ  شزومآ  ٢ ـ

. یدنمتیاضر طابضنا و  یریذپتیلووسم ، یدمآراک ، یاھصخاش  رب  دیکات  اب  هنیمز و  نیا  رد  قفوم  یاھوگلا  قیوشت  هئارا و  اب  یروهرھب  گنھرف  جیورت  هعسوت و  ٣ ـ

. یھاگشناد یصصخت  یاھشزومآ  یمومع و  شزومآ  یاھهیاپ  هیلک  رد  فرصم  یزاسهنیھب  یاھشور  لوصا و  شزومآ  ۴ ـ

. فرصم یوگلا  تیاعر  رد  یمومع  یاھداھن  یتلود و  یاھتکرش  تلود ، یماگشیپ  - ۵

. ییارگلمجت فارسا و  جورم  یگنھرف  رھاظم  تالوصحم و  هب  تبسن  یلمع  تیساسح  زاربا  ییارگفرصم و  گنھرف  جیورت  اب  هلباقم  - ۶

ود لقادـح  هب  روشک  یژرنا » تدـش  صخاش   » رمتـسم شھاـک  روظنم  هب  یتمیقریغ  یتمیق و  تامادـقا  زا  لداـعتم  یاهعومجم  لاـمعا  اـب  یژرنا  فرـصم  رد  ییوجهفرـص  - ٧

: ریز یاھتسایس  رب  دیکات  اب  هعسوت  مشش  همانرب  نایاپ  ات  ینونک  نازیم  مود  کی  لقادح  هب  هعسوت و  مجنپ  همانرب  نایاپ  ات  ینونک  نازیم  موس 

. یژرنا دیلوت  دیدج  یاھتیفرظ  داجیا  رد  یژرنا  فرصم  لاقتنا و  دیلوت ، رد  یروهرھب  شیازفا  هب  نداد  تیولوا  - 

. یژرنا فرصم  هضرع و  یزاسهنیھب  روظنم  هب  روشک  یژرنا  هناماس  هچراپکی  عماج و  تاعلاطم  ماجنا  - 

فرـصم و یزاسهنیھب  یاھحرط  یارجا  یارب  یکناب  تالیھـست  ندرک  مھارف  یلاـم و  تیاـمح  ریظن  یقیوشت  یاھتسایـس  لاـمعا  یژرنا و  یروهرھب  یلم  هماـنرب  نیودـت  - 

. یژرنا ییاراک  اقترا  یارب  یصوصخ  یمدرم و  یاھداھن  یریگلکش  یژرنا و  هضرع 

. بسانم راک  زاس و  اب  یژرنا  نالک  یاھصخاش  شیاپ  - 

ربیژرنا و تازیھجت  لیاسو و  هیلک  تادراو  دیلوت و  یارب  یلم  یرابجا  یاھدرادناتـسا  لامعا  نیودـت و  یژرنا ، فرـصم  هضرع و  هب  طوبرم  تاررقم  نیناوق و  بیوصت  یرگنزاب و  - 

. ربیژرنا یدیلوت  یاھدنیآرف  حالصا  هب  ناگدننکدیلوت  مازلا  اھنآ و  یارجا  نسح  رب  تراظن  ماظن  تیوقت 

لقن لمح و  لیاسو  زا  نازرا  لھس و  هدافتسا  ناکما  ندرک  مھارف  روظنم  هب  یرھشنورب  یرھـشنورد و  نھآ  هار  رب  دیکات  اب  یمومع  لقن  لمح و  راتخاس  تیوقت  حالـصا و  - 

. یمومع

. نیون ریذپدیدجت و  یاھیژرنا  مھس  شیازفا  قرب و  دیلوت  عبانم  یزاسعونتم  اھھاگورین ، یھدزاب  شیازفا  - 

. ترارح قرب و  نامزمھ  دیلوت  قرب و  هدزابرپ  سایقم و  کچوک  هدنکارپ ، دیلوت  یاھھاگورین  زا  قرب  دیلوت  شرتسگ  - 

. نھآ هار  هلول و  طخ  قیرط  زا  یتفن  یاھهدروآرف  لاقتنا  یزاسرثکادح  هلمج  زا  یژرنا  یاھلماح  لاقتنا  یاھشور  دوبھب  - 

: ریز یاھتسایس  بوچراچ  رد  یزرواشک  شخب  هژیوب  اھشخب  مامت  رد  بآ  هنیھب  فرصم  ندش  هنیداھن  یروهرھب و  اقترا  - ٨

. نآ یزاسماگنھهب  فلتخم و  یاھشخب  رد  بآ  فرصم  یوگلا  یلم  دنس  یارجا  نیودت و  یحارط ، - 

. بآ فرصم  یرادھگن و  لاصحتسا ، یزاسهنیھب  یاھحرط  زا  یتیامح  یقیوشت و  یاھتسایس  لامعا  - 

. اھبآ یگدولآ  زا  یریگولج  بآ و  عبانم  تیفیک  شیاپ  بآ ، تاعیاض  شھاک  یارب  مزال  طباوض  اھدرادناتسا و  لامعا  نیودت و  - 

دیلوـت شخب  رد  بآ  فرـصم  صیـصخت و  یزاـسهنیھب  برـش و  بآ  عـیزوت  نیماـت و  هنیھب  یاـھهناماس  داـجیا  رتدـمآراک ، یراـیبآ  یاھهویـش  لاـمعا  تـشک و  یوـگلا  حالـصا  - 

. رتشیب یداصتقا  یدربھار و  شزرا  ساسارب 

. بآ یناخرچ  زاب  ددجم و  هدافتسا  یارب  یزیرهمانرب  - 

یلاسکشخ و تیریدم  لامعا  یفنم و  زارت  یاراد  ینیمزریز  یاھهرفـس  رد  هژیوب  بآ  فراصم  عبانم و  نیب  لداعت  داجیا  یارب  بسانم  یتایلمع  یاھهمانرب  یارجا  نیودت و  - 

. یمیلقا طیارش  اب  راگزاس  لیس ،

: ریز یاھتسایس  بوچراچ  رد  نان » فرصم   » و نان » هب  مدنگ  لیدبت  دیلوت و   » یاھدنیآرف تیفیک  طیارش و  دوبھب  اقترا و  قیرط  زا  روشک  نان  فرصم  یوگلا  حالصا  - ٩

. نان رازاب  میظنت  یلوتم  هاگتسد  نییعت  تراظن و  تیادھ و  یراذگتسایس ، رد  زکرمت  - 

. نان دیلوت  دنیآرف  رد  هدیدشزومآ  رھام و  یناسنا  یورین  زا  هدافتسا  نان و  دیلوت  زکارم  یتشادھب  حطس  اقترا  یارب  یقیوشت  یتیامح و  یاھتسایس  لامعا  - 

. مدنگ کیژتارتسا  یهریخذ  ظفح  - 

. یلخاد رازاب  میظنت  فدھ  اب  درآ  مدنگ و  رازاب  یراجت  تالدابم  میظنت  - 

اھدرادناتـسا و لامعا  نیودـت و  قیرط  زا  مدرم  گنھرف  هقئاذ و  اب  بسانتم  یتشادـھب و  تیفیک ، اب  یاـھنان  عاونا  دـیلوت  هعـسوت  دـنیآرف و  دوبھب  دـیلوت و  راـتخاس  حالـصا  - 

. نان تخپ  ریمخ و  درآ و  مدنگ ، دیلوت  حیحص  لوصا  هدش و  هبرجت  یاھشور 

: ریز یاھتسایس  بوچراچ  رد  یروهرھب  اقترا  - ١٠

. هعماج راک  بسک و  زا  لصاح  عفانم  هب  رتشیب  هچرھ  یاکتا  تمس  هب  یلم  دمآرد  ققحت  درکیور  لوحت  - 

: قیرط زا  یرو  هرھب  زا  لصاح  عفانم  میھست  ماظن  رارقتسا  رب  دیکات  اب  یروهرھب  شیازفا  - 

. هیاپ شناد  داصتقا  رب  دیکات  اب  یدام  یعامتجا و  یناسنا ، یاھهیامرس  زا  یشان  عفانم  هدوزفا و  شزرا  یزاسرثکادح  - 

. یھاگنب یمومع و  شخب  رد  اھتخادرپ  ماظن  رد  یشزیگنا  یاھراک  زاس و  رارقتسا  - 

. یعامتجا یداصتقا و  عفانم  ساسارب  روشک  عبانم  صیصخت  دنیآرف  دوبھب  یتایلمع و  یزیرهجدوب  رارقتسا  - 

. یتلود یاھھاگتسد  رد  درکلمع  یسرباسح  یارجا  ارگهجیتن و  درکیور  ذاختا  یبایشزرا ، یبایزرا و  یاھراتخاس  حالصا  - 

. ییارجا یاھدنیآرف  اھرازبا و  اھشور ، تاررقم ، نیناوق و  حالصا  - 

. یتیامح یاھهمانرب  هیلک  رد  راک  یورین  یزاسدنمناوت  تیولوا  - 

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

« فرصم يوگلا  حالصا   » 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 8هاگياپ  هحفص 6 
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حالصا هملک  یعقاو  یانعم  هب  ار  فرصم  یوگلا  دناوتیم  هک  تسا  یئاھهار  زا  یکی  نیا ، فارسا . زا  یرود  یئوجهفرص ، میداد ؛ رارق  فرصم » یوگلا  حالـصا   » ار لاس  راعـش  ام 

عفن هب  نیا  هک  تسا ؛ هدمآ  نیئاپ  یژرنا  فرـصم  دوشیم ، ارجا  دراد  اھهنارای  یدنمفدھ  هک  یھام  دـنچ  نیمھ  رد  تسا . هدـش  هدـید  نآ  زا  یراثآ  مھ  نونکات  هکنیاامک  دـنک ؛

هدرک ادیپ  لداعت  اھفرصم  تسا ، هدش  مک  دیآیم -  تسد  هب  یتمحز  هچ  اب  تسادخ و  گرزب  تمعن  هک  مدنگ -  ندش  عیاض  نان و  نتخیر  رود  نان و  رد  فارـسا  تسا . روشک 

. تسا لیبق  نیا  زا  مھ  داصتقا  راتخاس  حالصا  تشاد . دھاوخ  هدنیآ  رد  هللااشنا  یرایسب  دئاوف  هتبلا  هدش و  لصاح  نونکات  هک  تسا  یدئاوف  یهلمج  زا  نیا  تسا .

هیولسع  / ١٣٩٠/٠١/٠٨ تفن  تعنص  نانکراک  مدرم و  عمج  رد  تانایب 

فرـصم تسا ؛ هدـمع  نکر  کی  مھ  فرـصم  تلم ، کی  داـصتقا  یهرادا  رد  دنکیرـش . همھ  یداـصتقا  داـھج  نیا  رد  هکنیا  نآ  و  تسا ، ناریا  تلم  یهمھ  هب  باـطخ  هلمج  کـی 

. دوشیم هیصوت  هشیمھ  هک  یزیچ  نیمھ  لام ؛ فالتا  ریذبت و  فارسا و  زا  رود  فرصم  بوخ ، فرصم  تسرد ،

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رب یداصتقا  راشف  نمـشد ، فدھ  هک  دننزب  سدـح  دنتـسناوتیم  دـندوب ، نوگانوگ  لئاسم  رظان  هک  یناسک  یهمھ  میدرک . حرطم  ار  یتمواقم » داصتقا   » شیپ لاس  دـنچ  ام 

فدـھ تسا . یمھم  یهطقن  اـھنآ  یارب  اـم  روشک  داـصتقا  دـنوش . زکرمتم  روشک  داـصتقا  یور  رب  دـنھاوخیم  اـھنیا  هک  دادـیم  ناـشن  اـھیحارط  دوب و  مولعم  تسا . روـشک 

، دنوش لکـشم  راچد  مدرم  دوش ، رطخ  لالتخا و  راچد  یلم  هافر  اعبط  دنزب ، همطل  لاغتـشا  هب  دنزب ، همطل  یلم  دـشر  هب  دوش ، زکرمتم  داصتقا  یور  رب  هک  دوب  نیا  نمـشد 

. دنک هدھاشم  تسناوتیم  ناسنا  ار  نیا  دوب ؛ سوسحم  نیا  و  تسا ، نیا  نمشد  یداصتقا  راشف  فدھ  دنوش ؛ ادج  یمالسا  ماظن  زا  دنوشب ، هدزلد 

مدآ مھ  دعب  دننکیم ؛ یریگیپ  ار  داصتقا  یهلئسم  دنراد  اھنیا  هک  متفگ  لاس  لوا  ینارنخس  رد  مالسلا ) هالصلا و  هیلع   ) اضرلایـسومنبیلع رھطم  نحـص  رد  لاس ٨۶  نم 

زا یریگولج  یهلئسم  فرصم ، یوگلا  حالصا  ینعی  داصتقا ؛ لئاسم  یهنیمز  رد  لماک  یهموظنم  کی  داجیا  یارب  دوب  یئاھهقلح  لاس  یاھراعـش  نیا  هک  دنک  ضرف  دناوتیم 

یاھراعـش ناونع  هب  ار  اھنیا  ام  یناریا . یهیامرـس  راک و  زا  تیامح  یلم و  دـیلوت  لاسما  و  یداصتقا ، داھج  یهلئـسم  فعاضم ، راـک  فعاـضم و  تمھ  یهلئـسم  فارـسا ،

هار نیا  لابند  دـیاب  ام  دربب . شیپ  ار  اـم  دـناوتیم  دـنک ؛ یھدـناماس  داـصتقا  یهنیمز  رد  ار  روشک  یمومع  تکرح  دـناوتیم  هک  تسا  یئاـھزیچ  اـھنیا  میدرکن ؛ حرطم  رذـگدوز 

. میشاب

نیا تسا . یتمواـقم  داـصتقا  تاـمازلا  وزج  داـصتقا ، ندرک  یمدرم  دراد . یتاـمازلا  یتمواـقم  داـصتقا  هتبلا  تـسا . مـھم  یتمواـقم  داـصتقا  تـسا ؛ مـھم  داـصتقا  یهلئـسم 

شخب دوشب . دـیاب  یرتشیب  یاھـشالت  هتفرگ و  ماجنا  یئاھراک  هتبلا  دریگب . ماجنا  دـیاب  راک  نیا  و  دروایب ؛ دوجو  هب  لوحت  کی  دـناوتیم  دـش ، مـالعا  هک  لصا ۴۴  یاھتسایس 

دننک کمک  دنناوتیم  هک  یئاھهاگتسد  روشک و  یتلود  یاھهاگتسد  روشک ، یکناب  متـسیس  مھ  دنوشب ، قیوشت  یداصتقا  تیلاعف  هب  مھ  درک ؛ دنمناوت  دیاب  ار  یـصوصخ 

نیا تسا . یتمواـقم  داـصتقا  تاـمازلا  زا  رگید  یکی  تفن  هب  یگتـسباو  شھاـک  دـنوش . داـصتقا  نادـیم  دراو  مدرم  هـک  دـننک  کـمک  هیئاـضق -  یهوـق  هـننقم و  یهوـق  لـثم  - 

یازدـمآرد یداصتقا  یاھتیلاعف  اب  ار  تفن  مینک  شالت  مینک و  هدافتـسا  دراد ، دوجو  زورما  هک  تصرف  نیمھ  زا  میناوتب  رگا  ام  تساـم . یهلاـس  دـص  موش  ثاریم  یگتـسباو ،

یدایز نازیم  ات  ار  الخ  نیا  دناوتیم  هک  تسا  یئاھراک  یهلمج  زا  ناینبشناد  عیانص  زورما  میاهداد . ماجنا  داصتقا  یهنیمز  رد  ار  مھم  تکرح  نیرتگرزب  مینک ، نیزگیاج  یرگید 

نامدوخ یگتـسباو  تسا ، نکمم  هچرھ  هک  نیا  تمـس  هب  میورب  میرامگب ؛ نیا  رب  ار  تمھ  دنک . رپ  ار  الخ  نیا  دناوتیم  هک  دراد  دوجو  روشک  رد  ینوگانوگ  یاھتیفرظ  دنک . رپ 

. مینک مک  ار 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٣ ناسارخ  ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

روجنیا دراد ؛ دوجو  یمالـسا  موھفم  اب  تفرـشیپ  یارب  یجراخ  ینیع و  قادصم  کی  هرخالاب  میریگب -  یمالـسا  نیون  یزاسندمت  یانعم  هب  ار  هبناجهمھ  تفرـشیپ  رگا  ام 

، شخب کی  دراد : شخب  ود  نیون  ندمت  نیا  تسا -  یتسرد  یهبـساحم  نیا  تسا ؛ یمالـسا  نیون  ندمت  کی  داجیا  یمالـسا ، بالقنا  فدھ  ناریا و  تلم  فدھ  هک  میئوگب 

. دیسر دیاب  شخب  ود  رھ  هب  تسا . یساسا  یلصا و  ینتم و  شخب  رگید ، شخب  کی  تسا ؛ یرازبا  شخب 

، داصتقا تسایس ، تعنص ، عارتخا ، ملع ، مینکیم : حرطم  روشک  تفرشیپ  ناونع  هب  زورما  ام  هک  یئاھشزرا  نیمھ  زا  تسا  ترابع  یرازبا  شخب  تسیچ ؟ یرازبا  شخب  نآ 

تفرـشیپ روشک  رد  شخب  نیا  رد  ام  هتبلا  تسا . هلیـسو  تسا ؛ ندـمت  یرازبا  شخب  همھ  اھنیا  غیلبت ؛ یاـھرازبا  غیلبت و  یللملانیب ، راـبتعا  یماـظن ، یـسایس و  رادـتقا 

یهنیمز رد  مھ  یعاـمتجا ، لـئاسم  یهنیمز  رد  مھ  یملع ، لـئاسم  یهنیمز  رد  مھ  تسایـس ، یهنیمز  رد  مھ  تسا ؛ هدـش  یبوـخ  داـیز و  یاـھراک  میاهتـشاد . یبوـخ 

رد تسا . هتفرگ  ماجنا  روشک  رساترس  رد  هللااشام  یلا  لیبق ، نیا  زا  و  دنداد -  حرـش  ام  یارب  زیزع  ناوج  نیا  دیدرک و  هظحالم  ار  شاهنومن  اجنیا  الاح  امـش  هک  تاعارتخا - 

. تسا هدوب  بوخ  روشک  تفرشیپ  اھزیچ ، نیا  اھمیرحت و  اھدیدھت و  اھراشف و  مغریلع  یرازبا ، شخب 

؛ تسا ندمت  یلصا  یقیقح و  شخب  نیا ، میدرک . ضرع  هک  تسا  یگدنز  کبـس  نامھ  هک  دھدیم ؛ لیکـشت  ار  ام  یگدنز  نتم  هک  تسا  یئاھزیچ  نآ  یقیقح ، شخب  اما 

بسک و یهلئسم  نابز ، یهلئسم  طخ ، یهلئسم  تاحیرفت ، یزپشآ ، عون  کاروخ ، عون  فرـصم ، یوگلا  سابل ، عون  نکـسم ، عون  جاودزا ، کبـس  هداوناخ ، یهلئـسم  لثم 

راتفر تسام ، رایتخا  رد  هک  یاهناسر  رد  ام  راتفر  شزرو ، رد  ام  راتفر  یـسایس ، تیلاعف  رد  ام  راتفر  هسردـم ، رد  ام  راتفر  هاگـشناد ، رد  ام  راتفر  راک ، لحم  رد  ام  راتفر  راـک ،

تراھط تفاظن و  ام ، یاھرفـس  تلود ، رومام  اب  ام  راتفر  سیلپ ، اب  ام  راتفر  سوئرم ، اب  ام  راتفر  سیئر ، اب  ام  راتفر  دـنزرف ، اب  ام  راتفر  رـسمھ ، اب  ام  راتفر  ردام ، ردـپ و  اب  اـم 

. تسا ناسنا  یگدنز  نتم  هک  تسا ، ندمت  یلصا  یاھشخب  نآ  اھنیا  هناگیب ؛ اب  ام  راتفر  نمشد ، اب  ام  راتفر  تسود ، اب  ام  راتفر  ام ،

١٣٩٢/١١/٢٩ /  « یتمواقم داصتقا   » یلک یاھتسایس  غالبا 

یدرکیور اب  یتمواقم  داصتقا  یلک  یاھتسایـس  هلاستسیب ، زادنامشچ  دنـس  فادھا  هب  یبایتسد  یداصتقا و  تمواقم  یاھصخاش  دوبھب  ایوپ و  دشر  نیمات  فدـھ  اب 

: ددرگیم غالبا  ارگنورب  ورشیپ و  ازنورد ، دلوم ، زاس ، تصرف  ریذپ ، فاطعنا  یداھج ،

...

رد یریذپ  تباقر  تیفیک و  اقترا  یارب  یزیر  همانرب  اب  هارمھ  یلخاد  یاھالاک  فرصم  جیورت  فرـصم و  یوگلا  حالـصا  یلک  یاھتسایـس  یارجا  رب  دیکات  اب  فرـصم  تیریدم  - ٨

. دیلوت

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

زا زیھرپ  فارــسا ، زا  زیھرپ  شاـپوتخیر ، زا  زیھرپ  ییوجهفرــص ، یهلئــسم  تـسا ؛ فرــصم  یوـگلا  حالــصا  یهلئــسم  یتمواــقم ] داــصتقا  یاھتــسایس  یاــھیگژیو  زا  ]

یهلئـسم کـی  نآ  ـالاح  هک  ناـشدوخ -  یـصخش  یاھیگدـنز  رد  طـقف  هن  نالوئـسم  تسا ؛ نالوئـسم  هب  هجوتم  نم  لوا  باـطخ  هنیمز  نیا  رد  هتبلا  دـئاز . یاـھدرکهنیزھ 

لصا نیا  هب  روشک  نیلوئسم  ام  ینعی  دش  نیا  هچنانچ  رگا  دننک . زیھرپ  شاپوتخیر  زا  دجب  دیاب  ناشدوخ  تیرومام  یهزوح  رد  لوا و  یهجرد  رد  هکلب ]  - ] تسا ود  یهجرد 

فارسا مھ  دسریم  ناشناھد  هب  ناشتـسد  هک  یناسک  مدرم و  نیب  رد  زورما  ام  مدرم . هب  دش  دھاوخ  زیررـس  قالخا ، نیا  تلـصخ ، نیا  هیحور ، نیا  تقو  نآ  میدوب ، دنبیاپ 

(١ «.) مکتنـسلا ریغب  ساـنلا  هاـعد  اوـنوک   » هک تسا  ییاـھاج  یهلمج  زا  نیا  نکل  مدرم ، هـب  مـینکیم  مـھ  باـطخ  دراد ؛ دوـجو  فارـسا  دراوـم  زا  یلیخ  رد  مـینیبیم ، داـیز 

، هنـالقاع اـتقیقح  یوگلا  کـی  فرـصم ، یوگلا  دـشابن ؛ فارـسا  دـننک : هجوت  نیا  هب  ناـشدوخ  تیریدـم  تحت  یهعومجم  نوئـش  رد  یتسیاـب  روشک  نیلوئـسم  یهعومجم 

. دشاب یمالسا  هناربدم ،

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

« فرصم يوگلا  حالصا   » 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 8هاگياپ  هحفص 7 
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زا زیھرپ  فارسا ، زا  زیھرپ  شاپوتخیر ، زا  زیھرپ  ییوجهفرـص ، یهلئـسم  تسا ؛ فرـصم  یوگلا  حالـصا  یهلئـسم  یتمواقم ،] یاھتـسایس  یاھهفلوم  زا   ] متـشھ عوضوم 

یهلئـسم کـی  نآ  ـالاح  هک  ناـشدوخ -  یـصخش  یاھیگدـنز  رد  طـقف  هن  نالوئـسم  تسا ؛ نالوئـسم  هب  هجوتم  نم  لوا  باـطخ  هنیمز  نیا  رد  هتبلا  دـئاز . یاـھدرکهنیزھ 

لصا نیا  هب  روشک  نیلوئسم  ام  ینعی  دش  نیا  هچنانچ  رگا  دننک . زیھرپ  شاپوتخیر  زا  دجب  دیاب  ناشدوخ  تیرومام  یهزوح  رد  لوا و  یهجرد  رد  هکلب ]  - ] تسا ود  یهجرد 

فارسا مھ  دسریم  ناشناھد  هب  ناشتـسد  هک  یناسک  مدرم و  نیب  رد  زورما  ام  مدرم . هب  دش  دھاوخ  زیررـس  قالخا ، نیا  تلـصخ ، نیا  هیحور ، نیا  تقو  نآ  میدوب ، دنبیاپ 

یهعومجم مکتنسلا .» ریغب  سانلا  هاعد  اونوک   » هک تسا  ییاھاج  یهلمج  زا  نیا  نکل  مدرم ، هب  مینکیم  مھ  باطخ  دراد ؛ دوجو  فارسا  دراوم  زا  یلیخ  رد  مینیبیم ، دایز 

یمالسا هناربدم ، هنالقاع ، اتقیقح  یوگلا  کی  فرصم ، یوگلا  دشابن ؛ فارسا  دننک : هجوت  نیا  هب  ناشدوخ  تیریدم  تحت  یهعومجم  نوئش  رد  یتسیاب  روشک  نیلوئسم 

، هدشن کشخ  نآ  بکرم  زونھ  دش ، غالبا  یتمواقم  داصتقا  یاھتـسایس  هکنآ  زا  دعب  دننکیم . اقلا  یـضعب  یھاگ  روجنیا  دنـشکب ؛ تضایر  هک  مییوگیمن  مدرم  هب  ام  دشاب .

لامعا اھتـسایس  نیا  رگا  هک  میدقتعم  ام  تسا ؛ سکعب  هکلب  تسین ، روجنیا  هجوچیھهب  هن ، دننکیم ؛" توعد  تضایر  هب  ار  مدرم  دنراد  اھنیا   " هک دندرک  عورـش  یاهدع  کی 

مومع اجنآ  دشاب ، بولطم  دـح  رد  لاغتـشا  دـشاب ، بولطم  دـح  رد  مروت  هک  یروشک  رد  درک . دـنھاوخ  ادـیپ  شیاشگ  فیعـض  تاقبط  دـش ، دـھاوخ  رتھب  مدرم  عضو  دوشب ،

، تسا فرح  کی  ندرک  فرـصم  دشابن ؛ شاپوتخیر  مییوگیم  ام  دنـشکب ]  ] تضایر مییوگیمن  مدرم  هب  هجوچیھهب  ام  درک . دنھاوخ  یگدنز  هافر  شیاسآ و  یتحار و  رد  مدرم 

. تسا رگید  فرح  کی  ندرک  فرصم  دب 

، بآ رد  فارـسا  میھدـب ؛ رارق  نامدوخ  تمھ  یهھجو  ار  نیا  دـیاب  نیلوئـسم  ام  مدرک . تبحـص  نیا  یهرابرد  لیـصفت  هب  لاس ، لوا  ینارنخـس  رد  نیا  زا  لـبق  لاـس  دـنچ  نم 

ار روشک  یهدنز  عبانم  زا  یمھم  شخب  اھنیا ، دننام  شیارآ و  لمجت و  لیاسو  رد  فارسا  یگدنز ، لیاسو  رد  فارسا  وراد ، رد  فارسا  ییاذغ ، داوم  رد  فارسا  نان ، رد  فارسا 

. تسا ندرک  شاپوتخیر  نتخیر و  رود  ندرک و  فارسا  زا  ریغ  تسرد ، بوخ و  فرصم  دریگب ؛ رارق  هظحالم  دروم  یتسیاب  هک  تسا  ییاھزیچ  زا  یکی  مھ  نیا  دھدیم ؛ ردھ 

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

تاسلج رد  یـصوصخ ، تاـسلج  رد  نیلوئـسم ، اـب  لاـس ، لوا  یاھینارنخـس  رد   - ماهدرک تبحـص  فرـصم  یوگلا  حالـصا  هب  عجار  اـھراب  ریقح ، نیا  فرـصم ؛ یوگلا  حالـصا 

نایم رد  یعمج  اب  هینیـسح ، رد  اجنیا  لبق  زور  دـنچ  نم  هک  یجراخ  سنج  یهلئـسم  نیمھ  مینکیم . فرـصم  دـب  ام  هدـشن ؛ حالـصا  زونھ  ام  فرـصم  یوگلا  اـما  یمومع -

یاـھرادلوپهچب هک   - اـھنابایخ لـخاد  یاـھیزابهچب  نیا  تسا . لـیبق  نیمھ  زا  سکوـل ، لـیاسو  یدراـیلیم  اھدـص  اـھهد و  یاـھقاچاق  نیا  تسا . لـیبق  نـیمھ  زا  متـشاذگ ،

یکدوک زا  دیاب  ار  نیا  فرـصم . یوگلا  حالـصا  تسا ؛ اھزیچ  نیمھ  رطاخهب  دنھدیم - زپ  امئاد  دنوریم ، هژر  امئاد  دنوریم ، هار  مئاد  دـنیآیم  یئاذـک  یاھوردوخ  نآ  اب  هسیکون ،

. داد دای  ناوجون  ناوج و  نیا  هب 

ییوجشناد  / ١۴٠٠/٠٢/٢١ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

الثم تسا ؛ مزال  یلوحت  راک  کی  درک ، راک  دوشیمن  یئزج  یاھلحهار  هیـصوت و  تحیـصن و  اـب  درک . دروخرب  یتسیاـب  اـھنیا  اـب  هک  دراد  دوجو  مدرم  اـم  نیب  رد  یطلغ  تاداـع 

میدرک و یفن  ار  یرگیفارـشا  ام  الاح  هک  لمجت ؛ یهقباسم  قرب . فارـسا  یئاذـغ ، داوم  فارـسا  بآ ، فارـسا  دراد ؛ دوجو  فارـسا  ام  روشک  رد  فارـسا . یهیـضق  دـینک  ضرف 

هدرک تیارس  عقاو  رد  مھ  یفارشاریغ  تاقبط  هب  هنارگیفارشا  یاھشاپوتخیر  هک  تسا  اجنیا  لکشم  نکل  تسا  یتسرد  الماک  بلطم  دوخ  یاج  هب  هک  میدرمـش  تشز 

نیمھ روشک و  تیعمج  یریپ  ای  جاودزا ، نس  نتفر  الاب  ای  درک . هزرابم  نآ  اب  دـیاب  دراد و  دوجو  نوگانوگ  یاھراک  اھهداوناخ و  رد  اھجاودزا ، رد  لـمجت  یهقباـسم  هنافـساتم  و 

. دوب مھ  ناتسود  زا  یضعب  تانایب  رد  هک  یلئاسم 

« فرصم يوگلا  حالصا   » 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 8هاگياپ  هحفص 8 
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