
هغالبلاجھن  / ١٣۶٣/٠١/٢۶ یللملانیب  هرگنک  نیمراھچ  رد  تانایب 

زا دـنتفرگیم ، هزور  دـمآیم  شیپ  ناضمر  هام  رگا  رگـشل  ود  رھ  دـندناوخیم ، زامن  رگـشل  ود  رھ  دـنتفرگیم  رارق  مھ  لـباقم  رد  رگـشل  ود  هک  یتقو  نینموملاریما  نارود  رد 

نارود لایخ  یتحار  تحارـص و  هک  دـندرکیم  ساسحا  تشاد  رارق  مھ  لباقم  رد  هک  یرگـشل  ود  رھ  رد  اھناملـسم  دـشیم . هدینـش  نآرق  توالت  گنھآ  رگـشلود  رھ  ناـیم 

ار ربمغیپ  نارود  زا  یمیدـق و  مالـسا  هک  ییاھناملـسم  و  دـمآ ، دوجو  هب  تریح  لاوس و  یهمزمز  راب  دـنچ  نینموملاریما  یاـھورین  رد  نیفـص  گـنج  رد  اذـل  دـنرادن ، ار  ربمغیپ 

دنتـسناوتیم رـسای -  رامع و  لثم  دـندوب -  هدرک  بیقعت  یمالـسا  تموکح  تدالو  صوصخ  هب  مالـسا و  تدالو  یاـھزور  نیلوا  زا  ار  یمالـسا  لـئاسم  قیاـقح و  دنتـشاد و 

هب اھراعـش  رد  کارتشا  فوفـص ، طالتخا  ندوبن ، راکـشآ  تلاح  نیا  نینموملاریما  نارود  یاھارجام  رد  دندوبیم . ددرم  یرایـسب  دننک ؛ فرطرب  ار  لکـشم  دنـشاب و  اشگهرگ 

یدنمشوھ تسا ، مزال  ییانیب  تسین ، یفاک  تمواقم  اھنت  ( ١ «) ربصلا رـصبلا و  لھا  الا  ملعلا  اذھ  لمحیال   » دومرفیم اھراب  نینموملاریما  هک  دوب  هدرک  گنت  ار  اضف  یردـق 

. تسا نیمھ  زا  یشان  مھ  نینموملاریما  یاھرسدرد  نینموملاریما و  یاھجنر  تسا ؛ نینموملاریما  نامز  زاتمم  تیصوصخ  نیا  تسا ، مزال  یرگنزیت  تسا ، مزال 

هک مالسا -  یایند  رد  زورما  ام  یتح  میراد . ار  تیعضو  نامھ  شیب  مک و  دوشیم  هداد  راعش  ایند  نیا  طاقن  زا  یرایسب  رد  ابیز  یاھراعش  اب  هک  یمیظع  یایند  رد  زورما  ام 

زورما میتـسھ . هجاوـم  یتـیعقاو  نـینچ  کـی  اـب  دنتـسھ -  رود  مـھ  زا  رفک  ناـمیا و  یهلـصاف  یهزادـنا  هـب  ییاھهلـصاف  اـب  یھاـگ  نآ  رد  یمالــسا  شنیب  تفاـیرد و  کرد و 

اھراعـش هک  تسا  یزور  ناـمھ  زورما  دوشیم . هتفرگ  هدـیدان  یمالـسا  یاـھروشک  رد  مالـسا  نایعدـم  زا  یـضعب  یهلیـسوب  یمالـسا  قیاـقح  نیرتنـشور  نیرتراکـشآ و 

. تسا نینموملاریما  تموکح  نارود  طئارش  هباشم  یطئارش  زورما  تسا ، رگیدکی  ریاغم  تدش  هب  اھیریگتھج  اما  تسا  ناسکی 

نارھت  / ١٣۶٨/٠٣/٢۶ ناتسا  نازومآشناد  ناملعم و  زا  ىعمج  شرورپوشزومآ و  ترازو  نانواعم  ریزو و  رادید  رد  تانایب 

اب هک  دـنیآیم  نوریب  دنلبرـس  ناحتما  نیا  زا  یناـسک  تسا . مھ  یھلا  یـالتبا  مواـقم ، ناـمرھق و  گرزب و  تلم  نیا  راـشقا  یهمھ  اـم و  مدرم  یارب  هعیاـض ، تبیـصم و  نیا 

تبیـصم نیا  اب  هک  یناسک  اما  تسا ، خلت  تخـس و  تبیـصم ، نیا  هچرگا  دـنزاسب . شیوخ  لماکت  یلاعت و  هار  رد  ییهلپ  خـلت ، رابتبیـصم و  ثداوح  زا  دوخ ، باختنا  نسح 

اھنآ لماکت  یلاعت و  یهلیـسو  رابتبیـصم ، خلت و  یهثداح  نیمھ  دنھد ، ماجنا  باوص  حیحـص و  راک  تسرد ، تکرح  باختنا و  میمـصت و  اب  دنناوتب  هچنانچ  دنوشیم ، ورهبور 

هب ندروآور  یھلا و  یاھتصرف  زا  هدافتسا  مدع  یمگردرس و  هدارا و  فعض  تریصب و  مدع  اب  هعماج  دوشب و  دب  دروخرب  یھلا  یالتبا  ناحتما و  اب  رگا  سکعب ، اما  دش . دھاوخ 

. دروآ دھاوخ  راب  هب  ار  یفعاضم  تبیصم  هکلب  درب ؛ دھاوخن  شیپ  تخاس و  دھاوخن  ار  اھنآ  هدراو ، تبیصم  دوش ، هجاوم  هثداح  اب  یرشب  یاھصقن  اھفعض و 

دھشم  / ٢٠/١٣۶٨/٠۴ یهیملع  یهزوح  بالط  الضف و  ناسردم ، رادید  رد  تانایب 

: دننک یروآون  یھدنامزاس و  دنھد و  شیازفا  ار  ناشدوخ  کرحت  انبم  هس  رب  دیاب  هیملع  یاھهزوح 

. تسا یھقف  یلوصا و  دعاوق  تھاقف و  تاررقم  هب  دیقم  هیقف  کی  رھظم  رھاوج ، بحاص  دوب . نامراوگرزب  ماما  ریبعت  هک  تسا ، یرھاوج  یتنس و  هقف  لوا ، یانبم 

زا ینغتـسم  تمـسق ، نیا  دنکیم . رتلکـشم  ار  راک  دیآیم و  غارچ  اب  هک  تسا  یدزد  یهلاسم  نامھ  دشابن ، یوزوح  دارفا  رد  رگا  هک  تسا ، یقالخا  یهیکزت  مود ، یانبم 

. تسا نایب 

. دیوش عقاو  دیفم  زورما  یمالسا  یهعماج  یارب  دیناوتب  تسا  لاحم  دیسانشن ، ار  ناتنامز  یلو  دیشاب ، مھ  املع  ملعا  امشرگا  تسا . یسایس  یاھیھاگآ  موس ، یانبم 

هچ درذگیم و  هچ  ام  یهعماج  رد  هک  میـشابن  هجوتم  رگا  و  دننکیم ، ذوفن  اجک  زا  دنتـسھ و  یناسک  هچ  ام  نانمـشد  دـنکب و  دـھاوخیم  راک  هچ  رابکتـسا  هک  مینادـن  رگا 

. مینک افیا  ار  دوخ  یعقاو  شقن  میناوتیمن  میراد ، یھاگیاج  هچ  ناھج  زورما  یاھیدنبهھبج  رد  هک  میشاب  هتشادن  عالطا  رگا  و  تسیچ ، شجالع  دراد و  دوجو  یتالکشم 

رییغت دوخ  عفن  هب  ار  یزاب  یهنحـص  یلماوع  هچ  دتفیب و  دھاوخیم  یقافتا  هچ  دننادن  دـنریگ و  رارق  رگیزاب  حانج  ود  نیب  هک  دـنروخیم  یناسک  ار  یرـسوت  کتک و  هشیمھ 

دھدیم میلعت  رفن  دنچ  هب  ار  نید  ماکحا  هلحم  کی  رد  هک  یسک  هچ  و  دشاب ، املعلاملعا  هچ  یلماع -  رھ  یارب  اھتیعقوم  زا  هدافتسا  نامز و  هب  ملع  تریـصب و  دنھدیم .

. تسا موزل  دروم  یرتعیسو  رتشیب و  یاھیھاگآ  دشاب ، رتالاب  ماقم  هچرھ  اھتنم  تسا ؛ یرورض  - 

درک و ادـیپ  یدـیدج  لکـش  ایند  هک  ریخا  لاس  تسیود  رد  صوصخب  میدروخ ؛ هبرـض  یلیخ  ایند ، تانایرج  قیاقح  زا  املع  یھاـگآ  مدـع  رطاـخ  هب  عیـشت ، خـیرات  لوط  رد  اـم 

. دندرک ضرعت  یمالسا  یاھروشک  هب  دندش و  یناھج  تسایس  نادیم  دراو  ییاپورا  یاھتلود  دش و  ضوع  اھتسایس  دمآ و  دیدپ  رامعتسا 

هک اجنآ  یلو  میدوب ؛ هدـنرب  میدـنامیم و  ظوفحم  نمـشد  رـش  زا  میتشاد ، یراصنا  خیـش  یزاریـش و  یازریم  لثم  یقیقد  گنرز و  شوھاب و  یقت و  نید و  ملاع  ام  هاـگرھ 

هکلب دشیمن ؛ دودحم  لاس  دنچ  لاس و  کی  رھش و  کی  هعومجم و  کی  هزوح و  کی  رفن و  کی  هب  ررـض ، نآ  هک  میدرکیم ، ررـض  تسا ، هدوب  راک  رد  یھاگآان  تلفغ و  یردق 

. دادیم رارق  راشف  تحت  ار  یمالسا  یهعماج  مامت ، لاس  هاجنپ  ات  شرثا  دراوم  یخرب  رد 

اھنمـشد زورما  . میھد هعـسوت  مینک و  یزاسزاب  ار  اـھهزوح  اـنبم ، هس  نآرب  دـیاب  مینک . تیوقت  ناـمدوخ  رد  ار  تریـصب  یھاـگآ و  دـیاب  میوش . اـھیھاگآان  میلـست  دـیابن  رگید 

یهلمج نیا  تسا و  هدش  اشفا  اھتلم  رظن  زا  یناھج  رابکتسا  یاھهئطوت  هک  تسا  یروط  زورما  هناتخبشوخ  دشاب . عمج  نامساوح  دیاب  ام  دننز ؛ هبرـض  ام  هب  ات  دنرظتنم 

. دنکیم قدص  یدراوم  رد  اعقاو  اقمحلا ،» نم  انئادعا  لعج  یذلا  دمحلا  (: » (ع داجس ماما  هب  بوسنم 

مدرم  / ١٣۶٨/٠٧/٢۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هب مھ  مالسا  جورم  بحاص و  یناب و  ار  ناشدوخ  هک  دنتسھ  حیقو  وررپ و  ردق  نآ  اھیضعب  دینیبب ؛ ار  مالسا  جیورت  تیمالـسا و  یعدم  یمالـسا  یاھروشک  زا  یـضعب  امش 

هک یناناملـسم  دـننیبیم . ایند  مدرم  ار  نیا  دنتـسھ !! هریبک  ناھانگ  تامرحم و  اـشنم  طاـطحنا و  داـسف و  لوسپک  هک  لاـحنیعرد  دـننکیم  یفرعم  دـنروآیم و  باـسح 

اتقیقح هک  دش  دھاوخ  هجوتم  ییاجنآ  هب  یرھق  روط  هب  ناناملسم  یاھلد  دش ، دنلب  یمالسا  تدحو  مچرپ  رگا  تروص ، نیا  رد  هک  دننادیم  دنمھفیم و  ار  اھنیا  دنریـصب ،

مھانکم نا  نیذلا  : » هک هفیرـش  یهیآ  نیا  تسا و  ندوب  ناملـسم  تیلووسم ، تیریدم و  تیمکاح و  کالم  هدش و  هتفرگ  مالـسا  زا  اھرایعم  اھکالم و  تسا و  مکاح  مالـسا 

. دش دھاوخ  یمالسا  ناریا  هجوتم  ناشاھلد  دننیبیم و  ار  نیا  ایند ، مدرم  تسا . قداص  رکنملا » نع  اوھن  فورعملاب و  اورما  هوکزلا و  اوتا  هولصلا و  اوماقا  ضرالایف 

ىیاوھ  / ١٣۶٨/١١/١٩ ىورین  زور  رد  ناریا  ىمالسا  ىروھمج  شترا  ىیاوھ  ىورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

ىندشنمامت ىنمشد  کی  ىیاھراعش ، نینچ  کی  اب  ىربھر ، نینچ  کی  اب  ىتلود ، نینچ  کی  اب  ىتلم ، نینچ  کی  اب  اکیرمآ - همھ  زا  شیب  و   - تردق نارادمدرـس  ىنمـشد 

ىکی نیمھ ، و  هدرک . ادیپ  همادا  مھ  لاس  هدزای  نیا  لوط  رد  هتـشاد ، دوجو  ماما  هیلع  روشک و  نیا  هیلع  مالـسا و  هیلع  بالقنا و  هیلع  لوا  زور  زا  اھینمـشد  نیا  و  تسا .

. دنتریصب یهدید  ىاراد  هک  تسا  ىناسک  ىارب  تفرعم  تربع و  ىاھهنحص  زا 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 1 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23348
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2096
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نارھت  / ١٣۶٨/١١/٢٠ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

هک دھدب  ماجنا  ار  ىتکرح  کی  دھاوخب  نیلوئسم  زا  ىکی  ای  تلود  زورما  رگا  دنمدرم . ىماظن ، تکرح  رد  دنمدرم ؛ ىداصتقا ، ىاھتیلاعف  رد  دنمدرم ؛ ىسایس ، ىاھتیلاعف  رد 

ىئانثتـسا نیا  و  تسین ؛ ىروجنیا  ایند  رد  ىبالقنا  چیھ  تسا ؛ ام  بالقنا  تیـصوصخ  نیا  دنراد ؛ روضح  اج  همھ  مدرم  دنریگب . ار  شیولج  دنناوتیم  دندنـسپن ، ار  نآ  مدرم 

. تسا انثتسا  کی  مھ  تھج  نیا  زا  ام  بالقنا  مینکیم . ضرع  کیدزن  زا  عالطا  تریصب و  ىور  زا  ار  نیا  ام  تسا .

نویناحور  / ١٣۶٨/١٢/٠٢ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

روضح لماک  ریثات  طیارش  دننیبب  دوشیم -  ادیپ  روفوب  تایـصوصخ  نیا  ىناحور ، فلتخم  ىاھرـشق  رد  ادمحب  هک  اھرتزوسلد -  اھرتریـصب ، اھرترادیب ، صوصخب  نویناحور و 

؛ تسا ىدج  نیا  دننک . عفر  تسھ ، رگا  دننک و  ىریگشیپ  تافآ  نآ  زا  تسیچ ، تافآ  دننک ؛ نیمات  ار  طیارش  نآ  تسیچ ، بالقنا  ىاھفدھ  تفرـشیپ  بالقنا و  ىارب  تیناحور 

ىادن نیا  نادیم  یهعـس  رب  ىمالـسا و  ىروھمج  تردق  رب  مالـسا ، جوا  رب  زورهبزور  درک و  دھاوخ  ادیپ  موادـت  ىزوریپ  دـش ، رگا  هک  تسا  ىتکرح  کی  نیا  تسین ؛ راعـش  کی 

؛ ناھج حطـس  رد  نیملـسم  ىارب  مالـسا و  ىارب  مھ  نآ  دمآ ؛ دھاوخ  شیپ  ىماکان  هتـساوخان  ىادخ  عناوم و  تالکـشم و  دشن ، رگا  دش . دـھاوخ  هدوزفا  ملاع  رد  ىتوکلم 

نیدب ىاهطقن  هب  دھدب و  روبع  ىراوشد  نیا  هب  ىھار  زا  ار  تمظع  نیا  هب  تضھن  کی  تسناوت  هک  دش  هنوگچ  درک و  هچ  تیناحور  دید  دیاب  تسا . ساسح  هلئـسم  ردقنیا 

. دناسرب ىزارفارس 

نویناحور  / ١٣۶٨/١٢/٠٢ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

ىکـش چیھ  نیا  رد  تسا ؛ هبرـض  تلفغ  نیا  لابند  دنرادنرب ، هار  رـس  زا  ار  هار  تافآ  دننکن و  ىزیرهمانرب  شیارب  دننکن و  هاگن  راک  نادیم  کی  مشچ  هب  هدـنیآ  هب  نویناحور  رگا 

ار ناشدوخ  دـننک و  ىنیبشیپ  ار  ناشدوخ  فیاظو  دـننک و  هدامآ  راب  نیا  لمح  یهمادا  ىارب  ار  ناشدوخ  دـننک و  هاـگن  ریـصب  زاـب و  مشچ  اـب  ار  هدـنیآ  نویناـحور  رگا  تسین ؛

. تسین ىدیدرت  چیھ  مھ  نیا  رد  تفرگ ؛ دھاوخ  توق  زورهبزور  ناھج -  حطس  رد  مھ  نآ  مالسا -  دننکب ، نآ  هب  لمع  یهدامآ 

نارھت  / ١٣۶٩/٠١/١٠ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

مشچ یگدنز ، روما  یهمھ  رد  دیاب  نموم  ددنسپیمن . یگدنز  روما  رد  ار  نموم  یرایشوھان  ادخ ، تسا . تریـصب  نودب  تکرح  یھجوتیب و  تلفغ و  اوقت ، لباقم  یهطقن 

، دنکیم هک  یراک  دشاب ، هجوتم  هک  دراد  ار  هدیاف  رثا و  نیا  نموم  ناسنا  یارب  یگدـنز ، روما  یهمھ  رد  رایـشوھ  رادـیب و  لد  زاب و  مشچ  نیا  دـشاب . هتـشاد  رادـیب  لد  زاب و 

قبطرب وا ، فرـصت  مادقا و  رھ  دوعق و  مایق و  توکـس و  لمع و  راتفگ و  هک  دمآ  دوجو  هب  ناسنا  رد  تبقارم  نیا  یتقو  دـشابن . نید  یاشمم  هقیرط و  ادـخ و  تساوخ  فالخرب 

زا دوصقم  و  هدش ، همجرت  یراگزیھرپ  هب  یسراف  رد  هک  تساوقت ، ناسنا  رد  هبنت  هجوت و  یرایـشوھ و  تلاح  نیا  مسا  هدرک ، نیعم  لاعتم  یادخ  هک  تسا  یییـشم  طخ 

. تسا نیا  هزور  یهدیاف  دشاب . هدنز  ناسنا  رد  هشیمھ  ندوب ، رذحرب  زیھرپ و  تلاح  هک  تسا  نیا  یراگزیھرپ 

نارھت  / ١٣۶٩/٠١/١٠ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

رد ناـسنا  هک  تسا  نیا  اوقت  تسامـش . ناـج  لد و  دوـجو و  رد  نآ  نیماـت  یارب  ییهلیـسو  اوـقت و  تمـس  هب  یناـکلپ  هزور ، نیا  ینعی  ( ١ «.) نوقتت مکلعل  :» دیامرفیم دعب 

. تساوقت شمسا  یمیاد ، ندوب  رذحرب  زیھرپ و  تبقارم و  تلاح  نیا  هن . ای  تسا ، یھلا  رما  ادخ و  یاضر  قباطم  راک  نیا  ایآ  هک  دشاب  بقارم  دوخ  راتفر  لامعا و  یهمھ 

مشچ یگدنز ، روما  یهمھ  رد  دیاب  نموم  ددنسپیمن . یگدنز  روما  رد  ار  نموم  یرایشوھان  ادخ ، تسا . تریـصب  نودب  تکرح  یھجوتیب و  تلفغ و  اوقت ، لباقم  یهطقن 

، دنکیم هک  یراک  دشاب ، هجوتم  هک  دراد  ار  هدیاف  رثا و  نیا  نموم  ناسنا  یارب  یگدـنز ، روما  یهمھ  رد  رایـشوھ  رادـیب و  لد  زاب و  مشچ  نیا  دـشاب . هتـشاد  رادـیب  لد  زاب و 

قبطرب وا ، فرـصت  مادقا و  رھ  دوعق و  مایق و  توکـس و  لمع و  راتفگ و  هک  دمآ  دوجو  هب  ناسنا  رد  تبقارم  نیا  یتقو  دـشابن . نید  یاشمم  هقیرط و  ادـخ و  تساوخ  فالخرب 

زا دوصقم  و  هدش ، همجرت  یراگزیھرپ  هب  یسراف  رد  هک  تساوقت ، ناسنا  رد  هبنت  هجوت و  یرایـشوھ و  تلاح  نیا  مسا  هدرک ، نیعم  لاعتم  یادخ  هک  تسا  یییـشم  طخ 

. تسا نیا  هزور  یهدیاف  دشاب . هدنز  ناسنا  رد  هشیمھ  ندوب ، رذحرب  زیھرپ و  تلاح  هک  تسا  نیا  یراگزیھرپ 

تمایق رد  یھلا  تشھب  هب  لین  راگدرورپ و  یاضر  بسک  یارب  طـقف  اوقت ، یهدـیاف  دـش . دـھاوخ  بلج  وا  یارب  ترخآ  اـیند و  تاریخ  ماـمت  دوب ، اوقت  یاراد  یدرف  اـی  یتلم  رگا 

تکرح هار  نآ  رد  زین  تقد  اـب  دـنکیم و  باـختنا  تقد  اـب  ار  ادـخ  هار  هک  ییهعماـج  تساوقت ، اـب  هک  ییهعماـج  دـنیبیم . مھ  اـیند  رد  اوقت  اـب  ناـسنا  ار  اوـقت  هدـیاف  تسین ؛

اوقت هار  رد  هک  ییهعماـج  دـھدیم . وا  هب  مھ  اـیند  روما  رد  تفرعم  ملع و  ادـخ  دروآیم و  تسد  هب  مھ  یویند  تزع  دوشیم ، رادروخرب  مھ  اـیند  رد  یھلا  معن  زا  دـنکیم ،

. تسا هعماج  داحآ  نیب  یراکمھ  نواعت و  اب  هارمھ  زیمآتبحم و  ملاس و  یاضف  هعماج ، نآ  یگدنز  یاضف  دنکیم ، تکرح 

یھجوتیب و تلفغ و  ییاوقتیب و  بوچ  دـلانیم ، یعاـمتجا  یـصخش و  یاـھجنر  اھیتخـس و  عاونا  زا  هک  هارمگ  تیرـشب  تسا . یورخا  یویند و  یتخبـشوخ  دـیلک  اوـقت ،

زا هچرگا  مھ ، ملاع  یهتفرـشیپ  عماوج  تسا . مولعم  ناشلاح  دناهداتفا ، بقع  هک  یعماوج  دروخیم . تسا ، هدرک  مھارف  وا  یارب  شتاوھـش  هک  یبالجنم  رد  ندـش  قرغ 

هک دنتـسھ  یرابگرم  یاھدوبمک  اھالخ و  راچد  اما  تسا -  یگدنز  روما  زا  یـضعب  رد  یرادیب  یرایـشوھ و  زا  یـشان  مھ  نامھ  هک  دنراد -  ییاھیتخبـشوخ  تاھج  یـضعب 

. دننکیم نایب  ار  نآ  نابز  دص  اب  زورما  اھنآ ، نادنمرنھ  ناگدنیوگ و  ناگدنسیون و 

اوقت رگا  تسا . هدوـب  اوـقت  هب  هیـصوت  دـناهتفگ ، مدرم  هب  یھلا  یاـیبنا  هک  ینخـس  نیلوا  دـیناوخیم ، نآرق  فـلتخم  یاـھهروس  رد  تسا . ناربماـیپ  رخآ  لوا و  تیـصو  اوـقت ،

. تساوقت یهمدقم  هزور ، نیا  دوشیمن . هعماج  درف و  بیصن  لماک  تروص  هب  مھ  یھلا  تیادھ  دشابن ، اوقت  رگا  و  تسھ ؛ مھ  یھلا  تیادھ  دشاب ،

بجوم اوقت  (. ٢ «) هب نوشمت  ارون  مکل  لعجی  هتمحر و  نم  نیلفک  مکتوی  هلوسرب  اونما  اوقتا هللا و  اونما  نیذلا  اھیا  ای  : » دیامرفیم دیدح  هروس  زا  رگید  یهیآ  کی  رد  دـنوادخ 

یمگردرـس اب  دناوتیمن  رـشب  دییامن . ادیپ  ار  یگدنز  هار  دینک و  تکرح  رون  نآ  وترپ  رد  دیناوتب  ات  دھدب ، رارق  امـش  هار  یگدنز و  بلق و  رد  ار  یرون  لاعتم  یادخ  هک  دوشیم 

اوـقت و زا  یـشان  دـھدب ، ناـشن  اـم  هب  ار  هار  لزنمرـس و  فدـھ و  دـناوتیم  هک  یروـن  نیا  تسین . روـسیم  یناـسنا  تـکرح  فدـھ ، دـصقم و  نتخانـش  نودـب  دـنک . تـکرح 

. تساوقت هب  ایلوا  ایبنا و  یهمھ  هیصوت  تسا . یراگزیھرپ 

١٣۶٩/٠٢/٠۶ /  ( ناضمر کرابم  هام  مایس  زور   ) مدرم فلتخم  راشقا  اب  رادید  رد  ینارنخس 

یھاگآ و ریشمش و  اعقاو  راک ، نیا  دناباوخب . ار  هنتف  نیا  دنکب و  مدرک ، نم  هک  ار  یراک  نیا  تسناوتیمن  سکچیھ  دومرف : مالـسلاهیلع ) ) نینموملاریما هک  تسین  درومیب 

هدـش هک  یلقن  نیا  قبط  دومرف -  دوخ  یهباحـص  نآ  هب  (ع ) نینموملاریما دـندشیم . لزلزتم  صاوخ  یھاگ  یتح  تساوخیم . ار  شدوخ  هار  شدوخ و  هب  یلع  ناـمیا  نآ 

ناونع هب  ترـضح  دـندش ، هتـشک  گـنج  رد  هیقب  دـندنام و  هدـنز  جراوـخ  یهعوـمجم  زا  رفن  هد  زا  رتـمک  دـش و  ماـمت  گـنج  هک  یتـقو  ادرف  تفگ . مھاوـخ  وـت  هب  ادرف  تسا - 

تـشپ هب  هک  اھهتـشک  نیا  زا  یکی  هب  دز . فرح  یتبـسانم  هب  نانآ  زا  یـضعب  اـب  داـتفا و  هار  اھهتـشک  نیب  رد  شدوخ ، باحـصا  ناراـی و  یهظعوم  تربع و  یارب  ییهلیـسو 

ار وا  دومرف : دوـب ، شکیدزن  ناراـی  زا  هک  یـسک  نیمھ  هب  دـعب  دـندناشن . دـیناشنب ؛ ار  وا  دوـمرف ، دـیاش  دـندنادرگرب . دـینادرگرب ؛ ار  نیا  تفگ ، ترـضح  دندیـسر . دوـب ، هداـتفا 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 2 
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! دوب هدوبر  ار  وت  لد  دناوخیم و  ار  تایآ  نآ  بشید  هک  تسا  یسک  نامھ  وا  دومرف : نینموملاریما . ای  هن ، تفگ : یسانشیم ؟

هک دـمھفیم  دـشاب ، انـشآ  نآرق  زامن و  تدابع و  حور  اب  ناـسنا  رگا  تسا . تداـبع  حور  زا  یرود  نیا ، تسا !؟ یندرک  تداـبع  عون  هچ  نیا ، تسا !؟ یندـناوخ  نآرق  هچ  نیا ،

وا هب  دـنکیم و  رود  شدوـخ  زا  ار  اھهھبـش  یهمھ  تسا ، هتفرگ  رارق  فرط  کـی  رد  تسا -  مـسجم  بلاـطیبانبیلع  رد  هـک  مالـسا -  بـل  تـقیقح و  تیدوـجوم و  یتـقو 

. دنک دنلب  ریشمش  (ع ) یلع یور  هب  اتجیتن  دھدب و  صیخشت  ار  عوضوم  نیا  دناوتن  یسک  هک  تسا  نید  زا  یرود  نآرق و  زا  یرود  نیا  ددنویپیم .

. مینکیم هدـھاشم  ار  نآ  سابعینب ، هیماینب و  تفالخ  نارود  لوط  رد  ام  هک  تسا  گرزب  هدـمع و  یاھھابتـشا  اھندیـشیدنین و  اھرجحت و  نیمھ  هیـضق ، فرط  کی  سپ ،

اما تسا ؛ هدش  تبث  یباسح  یاھمدآ  نویقالخا و  داھز و  دابع و  رامـش  رد  ناشمـسا  اھباتک  رد  دـندوب و  دـھز  لھا  تدابع و  لھا  نیدـتم و  بآمسدـقم و  یاھمدآ  اھیـضعب 

لباق هک  یھابتشا  نآ  تسا . ششخب  لباق  کچوک ، یاھھابتشا  تسا . نیا  اھھابتـشا  نیرتگرزب  لطاب . اب  قح  یهھبج  هابتـشا  تمظع  هب  یھابتـشا  دندرکیم ؛ هابتـشا 

. دسانشب ار  نآ  دناوتن  دنک و  هابتشا  لطاب  یهھبج  اب  ار  قح  یهھبج  یسک  هک  تسا  نیا  تسین ، ششخب 

دندشن و هابتـشا  راچد  یطیارـش  چـیھ  رد  هک  تسا  نیمھ  رد  مالـسلاوھالصلاهیلع ) ) نینموملاریما صاخ  باحـصا  نآ  تمظع  تسا . نیمھ  هب  رـسای ، رامع  لاثما  تمظع 

زا یعمج  یارب  هک  ییاھاجنآ  زا  یرایـسب  رد  تسین . مھ  نیفـص  گنج  صوصخم  هتبلا  ماهدـید ؛ ار  تمظع  نیا  نیفـص ، گنج  رد  ددـعتم  دراوم  رد  نم  دـندرکن . مگ  ار  هھبج 

. دوب رـسای  رامع  درکیم ، فرطرب  اھنآ  نھذ  زا  ار  هھبـش  دوخ ، رگنـشور  ناـیب  اـب  ذـفان و  تریـصب  اـب  دـمآیم و  هک  یـسک  نآ  تفرگیم ، رارق  هابتـشا  دروم  ییهتکن  نینموم ،

. دنیبیم ار  ردقلامیظع  رگنشور  درم  نیا  دوجو  ناشن  نیفص -  رد  هلمج  زا  نینموملاریما -  ددعتم  یایاضق  رد  ناسنا 

یتح دنناوخیم ؛ نآرق  تعامج و  زامن  دننکیم ، تدابع  دنناوخیم ، زامن  هک  دندیدیم  ار  دوخ  لباقم  دارفا  مدرم  دوب . مھ  یبیجع  گنج  دیشک ؛ لوط  اھھام  نیفـص  گنج 

. دشکب ریشمش  دنناوخیم ، زامن  هک  یدارفا  نیا  یور  یسک  هک  تساوخیم  تارج  لد و  یلیخ  دنربیم ! هزینرس  نآرق 

موـلعم رخآ  اـت  رگناـیغط  دـب و  یهلبق  لـھا  فـیلکت  دـیگنجیمن ، هلبق  لـھا  اـب  (ع ) نینموـملاریما رگا  هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلاوھالصلاهیلع ) ) قداـص ماـما  زا  یتـیاور  رد 

دراو مجاھم  یهھبج  یاھرگنـس  زا  یـضعب  هب  هک  یتقو  ام ، یاھهچب  درک . دـیاب  راکهچ  هک  داد  ناشن  همھ  هب  دومن و  زاب  ار  هار  نیا  هک  دوب  بلاـطیبانبیلع  نیا  دـشیمن .

مھ زامن  دنتشاد و  رارق  (ع ) نینموملاریما لباقم  هک  یناسک  نامھ  لثم  تسرد  هلب ، دندرکیم ! ادیپ  حیبست  رھم و  ناشیاھرگنس  رد  دنتفرگیم ، ریسا  ار  اھنآ  دندشیم و 

رـسای رامع  لثم  یـسک  تسا و  یھاگآ  یرایـشوھ و  نیا ، دوب . رـسای  رامع  تفریم ، اھنیا  غارـس  هک  یـسک  نآ  دنداتفایم . هھبـش  هب  مھ  هدع  کی  اتجیتن  دندناوخیم و 

. تسا مزال 

١٣۶٩/٠٣/١٠ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیلوا  تبسانم  هب  مایپ 

هک دـش  هچ  هک  دـنمھفب ، دـنناوتیمن  یتسردـب  نانآ  تسا و  ریخا  لاسهد  رد  یمالـسا  ثداوح  لیلحت  مھف و  زا  زجاع  زونھ  یدام ، نارگلیلحت  لـیلع  یاـھزغم  هچرگ  هزورما 

مدرم لد  نھذ و  یهحفص  زا  یتح  یگدنز و  یهنحص  زا  مالسا  ندنار  یارب  قفوم  یهویش  نارازھ  زا  سپ  یمالسا و  یاھروشک  رد  رامعتسا  یهلاستسیود  شالت  زا  سپ 

یاھدـنوخآ نیطالـسلا و  ظاعو  یهلیـسو  هب  هک  یرامـشیب  یاھفیرحت  زا  سپ  نانآ و  یدایا  یدادبتـسا و  یاھتردـق  یزومآدـب  اھنرق  زا  سپ  نآ ، زا  رتمھم  اـھروشک و  نیا  رد 

لابورپ یمالسا  نھیم  بلق  رد  مالسا  هرابود  زورما  دوب ، هدرک  لدب  ناجیب  یمـسج  رثایب و  ییوراد  هب  هتخاس و  شودخم  ار  نآ  صولخ  افـص و  هدمآ و  دیدپ  نید  رد  یرابرد 

هدیـشخب دـیما  طاشن و  حور و  نانآ  هب  هتفات و  نیملـسم  یهمھ  لد  رد  رگنـشور  یدیـشروخ  نوچ  هدرتسگ و  مالـسا  ناـھج  رـساترس  رب  ار  دوخ  تمحر  یهیاـس  هدوشگ و 

هب نونکا  تخیگنایمن ، رب  باتیب  دنمدرد و  یاھناسنا  رگوجتـسج  لد  رد  ار  یدیما  چـیھ  زگرھ  دـشیم و  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  جـیردتب  هک  مالـسا  هنوگچ  و  تسا ؟

اھزغم و یارب  هچرگا  روآتفگش ، ثداوح  نیا  تسرد  لیلحت  مھف و  یرآ ، تسا ؟ هتفای  لیدبت  نادنمدرد  نالدرادیب و  ناناوج و  اصوصخم  ناملسم ، یاھتلم  نشور  دیما  هناگی 

تلم . بالقنا یهزجعم  تسا : هملک  کی  رد  خـساپ  ، تریـصب نابحاص  یارب  نکیل  تسا ، نکمماـن  مالـسا  یعقاو  تشذگرـس  زا  ربخیب  مالـسا و  تقیقح  زا  هناـگیب  یاـھنھذ 

ادـخ و هب  لکوت  ینعی  دـنکیم ؛ فورـصم  نآ  اب  هلباقم  رد  ار  دوخ  یورین  یهمھ  نمـشد  هک  تسا  نامھ  تسرد  وا ، یرادـیاپ  توق و  یهطقن  هک  تسا  هتـسناد  یبوخب  ناریا 

ظیغ مشخ و  تسا . هدـش  دـیکات  نآ  رب  هیلعهللاناوضر ) ) بـالقنا ریبک  ربـھر  تاـملک  رد  هتفرگ و  همـشچرس  مالـسا  یناـبم  زا  همھ  هک  بـالقنا  یـساسا  لوصا  هب  کـسمت 

یگمیسارس یگدنامرد و  زا  یشان  تسا ، سوسحم  زورما  ات  بالقنا  لوا  زا  نمشد ، یاھهناسر  یهنامصخ  تاراھظا  رد  ییارگداینب »  » یهژاو ندربراکهب  رد  هک  یزیمآدانع 

رابکتسا یهھبج  اکیرما و  ینمشد  دننکیم  نامگ  هک  یناسک  دنیحطـس  حولهداس و  ردقهچ  . تسا بالقنا  یـساسا  لوصا  هب  ام  ماظن  تلم و  ربھر و  یدنبیاپ  ربارب  رد  نانآ 

شالت عقومب  یمالـسا ، یروھمج  هک  تسا  نآ  زا  یـشان  دـنراد ، رایتخا  رد  ار  ناھج  یغیلبت  یربخ و  یاھهناسر  اھیرازگربخ و  رثکا  هک  یتسینویھـص  عیـسو  یهتـسدوراد  و 

مدع یناھج و  یلخاد و  تانایرج  ثداوح و  رد  قمعت  مدع  زا  یکاح  نامگ ، نیا  تسا . هدش  یوردنت  راچد  یناھج  لئاسم  رد  ای  هدادـن و  ماجنا  ناتـسود  بسک  یارب  ار  مزال 

. تسا یسانشنمشد  رد  تریصب 

امیس  / ٠٧/١٣۶٩/٠۵ ادص و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

کی ییهقیقد ، تسیب  ملیف  الثم  دنیوگب  هدننکهیھت  کی  هب  هک  دننکن  افتکا  نیا  هب  دنتـسھ ، راک  نیا  لووسم  هک  ینایاقآ  دوشب . تبقارم  دیاب  امیـس -  رد  صوصخب  دیلوت -  زا 

هچ دننیبب  دنشاب ، هتـشاد  تبقارم  یتریـصب  زا  راشرـس  یاھـشنیب  اھمـشچ و  اھرازبا و  راک ، تدم  لوط  مامت  رد  دیاب  هن ، نک . هیھت  عوضوم  نیا  رد  یتعاس  هد  ای  یتعاس ،

همانملیف رد  تسا  نکمم  دیدرکن ، تبقارم  امـش  رگا  دش . دھاوخ  بارخ  راک  دـشاب ، فیعـض  هرذ  کی  شتیلووسم  هدـننکهیھت ، کی  هدرکن  یادـخ  رگا  دـیآیم . رد  بآ  زا  یزیچ 

. دوشیم هدـھاشم  مھ  یزیچ  نینچ  یھاـگ  هکنیااـمک  دـیآیم ؛ رد  بآ  زا  یدـب  زیچ  دـنکب . ارجا  ار  ناـمھ  مھ  هراـچیب  نکیزاـب  نآ  نادرگراـک و  نآ  هک  دوشب  هدـناجنگ  یزیچ 

. درک رکذ  ار  ییاھهنومن  دوشیم  تسا و  هدش  هدھاشم  هدید و  هک  تسا  ییاھزیچ  ینعی  تسور ؛ زا  تسین ؛ رب  زا  منکیم ، حرطم  هک  ییاھنیا 

مدرم  / ٢۴/١٣۶٩/٠۵ فلتخم  راشقا  اھھاگشناد و  نایوجشناد  دیتاسا و  زا  یعمج  دیھش ، داینب  نالووسم  اب  رادید  رد  ینارنخس 

مکاح دـیاب  یک  ات  تسا ، مکاح  ایند  رب  هک  ییهطلـس  یمنھج  ماظن  نیا  دنـشاب ؟ دـنمتردق  یاھناسنا  صاخـشا و  ینارـسوھ  یارب  ییهلیـسو  دـیاب  یک  اـت  اـھتلم  هرخـالاب 

هب هتـسباو  یاـھتلود  دوب . دـھاوخ  یرگید  روط  ادرف  دـنریگب ؛ رارق  راـشف  ریز  تیوک ، تلم  قارع و  تلم  دوشب و  روشک  نیا  دراو  هک  تسا  تیوـک  اـب  مادـص  یزاـب  زورما  دـشاب ؟

یتاجن هار  ایآ  تسیچ ؟ تاجن  هار  دننکب ؟ ناشدوخ  یاھتلم  اب  دنھاوخیم ، هک  یراک  رھ  اھتلم ، حـلاصم  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  دـیاب  یک  ات  برغ ، اکیرما و  یناھج و  رابکتـسا 

دیاب ناملـسم  یاھتلم  تسا . یعقاو  نمـشد  هب  تبـسن  تریـصب  تاجن ، هار  تسا . مالـسا  هب  تشگزاب  یمالـسا ، یاھروشک  رد  تاجن  هار  دراد . دوجو  تاـجن  هار  تسین ؟

. دننک کرد  ار  رابکتسا  یهعدخ  دنفرت و  دنسانشب و  ار  یعقاو  نمشد 

ناتسدرک  / ٢١/١٣۶٩/٠۶ ناتسا  نارھت و  دھشم و  نازابناج  دھاش و  زاتمم  نادنزرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، قیال نموم ، حلاص ، دارفا  دینکیم . باختنا  ار  یناسک  هچ  هک  دینیبب  دیھاوخب و  ددم  ادخ  زا  دینک ، زاب  ار  ناتیاھمـشچ  دنک . لمع  تریـصب  اب  دـیاب  ناگربخ ، باختنا  رد  تلم 

یناسک یبالقنا و  ملاع ، دارفا  درادیم ، زاب  شزغل  زا  ار  اھنآ  دنتسھ و  یفاک  یاوقت  یاراد  هک  یدارفا  دنھدب ، صیخشت  ار  مدرم  یایند  نید و  تحلصم  دنناوتیم  هک  یدارفا 

. تسا یمھم  یلیخ  زیچ  نیا ، دینک . باختنا  دناهتخانش ، ار  تسرد  هار  دناهدرک و  تکرح  تسرد  طخ  رد  هک  تسا  هداد  ناشن  هتشذگ  یاھلاس  یهبرجت  هک  ار 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 3 
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مدرم  / ١٣۶٩/٠٧/١١ فلتخم  راشقا  ناگدازآ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نینچ دوب ، هر ) ) ماما رگا  هک  دـنزب  فرح  دـیایب  سک  رھ  هکنیا  هن  دـننادیم ؛ دـندوب ، ناشیا  اـب  روشحم  رـشاعم و  هک  یناـسک  هربخ و  لـھا  تریـصب و  لـھا  ار  ماـما  یاـشمم 

. دومرفیم نانچ  درکیم و 

فوفص نایم  رد  دناوتن  نمشد  مینکیم ، توعد  تدحو  هب  ار  مالـسا  یایند  ام  هک  یلاح  رد  دیـشاب ، بظاوم  دننک . لابند  ار  حیحـص  طخ  نیا  هک  منکیم  هیـصوت  ار  همھ  نم 

رد دنـشاب . مھ  اب  دننک و  ظفح  ار  مھ  مارتحا  یمالـسا ، یروھمج  رد  فلتخم  یاھحانج  هک  تسا  نیا  اھیزوریپ  طرـش  دـنک . داجیا  هقرفت  فالتخا و  یمالـسا ، یروھمج  دوخ 

هب یزیچچـیھ  نید ، ادـخ و  زا  هک  تسا  یبرغ  یاھیـسارکمد  هب  قلعتم  اـھتباقر ، اـھاوعد و  نیا  یتاـباختنا . تباـقر  هن  تسا ؛ حلـصا  باـختنا  باـختنا ، یمالـسا ، یروـھمج 

. تسا هدیسرن  ناشماشم 

اب زاب و  مشچ  اب  دـیاب  مدرم  حلـصا . باختنا  باختنا ، تسا و  یمالـسا  یاشمم  اشمم ، اجنیا  رد  تسین . یمالـسا  یروھمج  باب  دـنھدیم ، ماجنا  اھیـضعب  هک  ییاـھراک 

. دوشب ضراعت  بجوم  دیابن  نیا  دنشابن ؛ عمج  نیا  رد  ورمع  دیز و  الاح  مریگ  دننک . باختنا  دننکیم ، ادیپ  نانیمطا  هک  ار  ییاھمدآ  دنوشب و  دراو  تریصب 

ار ام  یهمھ  دنک و  نیقلت  ام  یهمھ  هب  هللااشنا  ار  هار  نیا  رد  تریـصب  حیحـص و  هار  هکنیا  یارب  دنھاوخب ، کمک  لاعتم  یادـخ  زا  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  یهمھ  لاحرھهب ،

هدرک یطخت  بالقنا  زا  هک  دنادب  دنکب ، یطخت  فلخت و  یسک  رگا  تسا و  بجاو  همھ  رب  تدحو ، ظفح  یمالسا و  ماظن  بالقنا و  یوربآ  تیثیح و  ظفح  زورما ، دیامن . تیادھ 

. دوب دھاوخن  لمحت  لباق  دننکیم ، تیلووسم  ساسحا  هک  یناسک  روشرپ و  ناناوج  نیا  مدرم و  یارب  انئمطم  و 

ماظن  / ١٣۶٩/٠٩/١۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یتریـصب اعقاو  وا  دوب . هداد  درم  نیا  هب  ار  همکحلا » نامقل  انیتا  دـقلو   » یقیقح یاـنعم  ناـمھ  هب  تمکح  لاـعتم ، یادـخ  دوب . میکح  کـی  هملک ، یعقاو  یاـنعم  هب  هر ) ) ماـما

یتمکح نانچ  یلد و  نینچ  زا  یهتـساخرب  وا ، یاھفرح  درکیم . هدـھاشم  یداع  هاگن  رد  ار  اھنآ  وا  میدـیدیمن ، تقد  اب  یھاگ  یتح  اھام  هک  ییاـھزیچ  زا  یلیخ  تشاد .

. دوب

مدرم  / ١٣٧٠/٠١/٢۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

رگا بتعتسا ؛» بغاش  بغش  ناف  هیف  هللارماب  مھملعا  هیلع و  مھاوقا  رمالا  اذھب  سانلا  قحا  نا  سانلا  اھیا  : » تسا یبیجع  زیچ  دندومرف ، نینموملاریما  هک  ییهلمج  نیا 

؛ میشکیم ریـشمش  شیور  درک ، ابا  رگا  اما  ددرگرب ؛ هک  مینکیم  شتحیـصن  دنکب ، یرگبوشآ  یرگهنتف و  ماهتفرگ ، شیپ  رد  نم  هک  یحیحـص  ریـسم  نیا  لباقم  رد  یـسک 

سک ود  اـب  نم  نیلجر ؛» لـتاقا  یناو  ـالا  : » دـیامرفیم هبطخ  نـیمھ  رد  دوـشیم . هجاوـم  یوـلع  ریـشمش  اـب  دـنکب ، یطخت  قـیرط  نـیا  زا  یـسک  رگا  لـتوق .» یبا  ناـف  »

 - درادـن قلعت  وا  هب  هک  ار  یقح  ار ، یماقم  ار ، یلام  تسین -  وا  هب  قلعتم  هک  ار  یزیچ  هک  یـسک  نآ  یکی  هیلع ؛» یذـلا  عنم  رخا  هل و  سیل  اـم  یعدا  ـالجر  : » مگنجیم

اما دنکب ، لام  یادا  دیاب  دورن ؛ اما  دورب ، داھج  هب  دـیاب  الثم  دـنکن . ادا  دـنکب ، ادا  دـیاب  تسوا و  ندرگرب  هک  ار  یقح  هک  تسا  یـسک  مود  رفن  دریگب ؛ دزادـنیب و  تسد  دـھاوخب 

لھا الا  ملعلا  اذھ  لمحیال  هلبقلالھا و  نیب  مکنیب و  برحلاباب  حـتف  دـق  و  . » دومرفیم ار  بلاطم  نیا  هناعطاق  وا  دـنکن . اما  دـنک ، تکرـش  نیملـسم  عامتجا  رد  دـیاب  دـنکن ؛

؟ دوب یزیچ  نینچ  عقوم  هچ  ربمایپ ، نامز  دش . زاب  امش  یور  رب  هلبق  لھا  اب  گنج  باب  ربصلا ؛» رصبلا و 

دیراد یناسک  هچ  اـب  امـش  هک  هدرک  هسوسو  هدـمآ  رفن  کـی  دـید  دـناسر ، ار  شدوخ  تسا . همھمھ  رکـشل  یهشوگ  کـی  رد  هک  دـش  تفتلم  نیفـص  گـنج  رد  رـسای  راـمع 

! دنراد تعامج  دنناوخیم و  زامن  دنناملسم و  امش  لباقم  فرط  دیگنجیم ؛

ناشیاھبیج یتقو  دندروآیم ، رگنس  لخاد  هب  دندرکیم و  ریسا  ار  اھنآ  دنتفرگیم و  ار  نمشد  یاھرگنس  دنتفریم  ام  یاھهچب  یتقو  یلیمحت ، گنج  رد  هک  تسا  ناتدای 

هدافتـسا اھنآ  زا  ناطیـش  توغاط و  اما  دوب ؛ ناشبیج  رد  حـیبست  رھم و  هک  دـندوب  یقارع  یهعیـش  ناملـسم  ناـناوج  اـھنآ  دـندرکیم ! ادـیپ  حـیبست  رھم و  دنتـشگیم ، ار 

یتسد نامھ  درک ، تکرح  ناطیـش  یهدارا  هب  تسد  نیا  رگا  دـنک . تکرح  ادـخ  یهدارا  هب  هک  تسا ، ناملـسم  تسد  دراد و  شزرا  یتقو  اـت  ناملـسم  تسد  نیا  درکیم .

. دادیم صیخشت  بوخ  نینموملاریما  ار  نیا  درک . شعطق  دیاب  هک  دوشیم 

نیا اب  ییهلمج  رامع  درک . اشفا  ار  هنتف  دناسر و  ار  شدوخ  هک  دوب  رامع  منامگ  هب  مھ  هعفد  رھ  دـندروآ و  دوجو  هب  نیفـص  رکـشل  رد  راب  دـنچ  ار  هسوسو  نیا  لاحیایلع ،

هداتـسیا یناسک  نامھ  مچرپ ، نیا  ریز  دمآ و  ربمایپ  گنج  هب  هک  مدـید  نم  تسامـش ، لباقم  رد  هک  یمچرپ  نیا  دیـسانشب . ار  تقیقح  دـینکن ، لاجنج  هک  تفگ  نومـضم 

ینعی دناهداتـسیا -  زورما  هک  یناسک  نامھ  ربمایپ و  نآ  ریز  دوب و  مچرپ  نآ  لـباقم  رد  هک  نینموملاریما -  مچرپ  هب  هراـشا  مدـید -  ار  یمچرپ  و  دناهداتـسیا ؛ نـالا  هک  دـندوب 

؟ دیسانشیمن ار  تقیقح  ارچ  دینکیم ؟ هابتشا  ارچ  دندوب ؛ نینموملاریما - 

رـسای راـمع  هک  ار  یدراوم  مدـید . رـسای  راـمع  رد  ار  شقن  نیا  مدرک ، هاـگن  هچرھ  خـیرات  رد  نم  تسا . یمھم  یلیخ  زیچ  تریـصب ، دـھدیم . ناـشن  ار  راـمع  تریـصب  نیا ،

زا ار  درم  نیا  لاعتم ، یادـخ  میامن . حرطم  اجنیا  رد  منک و  ادـیپ  مھاوخب  هک  دوبن  متـسد  مد  اـما  ماهدرک ؛ تشادداـی  ییاـج  رد  نم  دوب ، هدـناسر  یرگنـشور  یارب  ار  شدوخ 

. دزادرپب قیاقح  نایب  یرگنشور و  هب  تدم  نیا  رد  ات  درک ، هریخذ  نینموملاریما  نامز  یارب  ربمایپ  نامز 

؛ دنتـشادن لـیلحت  تردـق  نـسح ، ماـما  باحــصا  دروـخ . دـھاوخ  تسکــش  بـیرف و  دـھدب ، تـسد  زا  ار  شدوـخ  لـیلحت  تردـق  یتـلم  رگا  هـک  ماهـتفگ  ررکم  قباـس  زا  نـم 

جراوخ لثم  اھنآ -  زا  یلیخ  اما  دندوبن ؛ ضرغم  همھ  دندرک ، نوخ  ار  وا  لد  هک  ییاھنآ  نینموملاریما ، باحصا  درذگیم . دراد  هچ  تسیچ و  هیـضق  هک  دنمھفب  دنتـسناوتیمن 

ار صخاش  دناشکیم ؛ فرط  کی  هب  ار  مدرم  دشیم و  ادـیپ  رادنابز  مدآ  کی  سنجدـب ، مدآ  کی  بابان ، مدآ  کی  دوب . فیعـض  جراوخ  لیلحت  تردـق  دنتـشادن . لیلحت  تردـق  - 

لھا الا  ملعلا  اذھ  لمحیال  و  : » دومرفیم نینموملاریما  دـینکیم . هابتـشا  دوز  دـیدرک ، مگ  ار  صخاش  رگا  دـشاب . رظن  دروم  صخاش  دـیاب  هشیمھ  هداج ، رد  دـندرکیم . مگ 

هار دوشن . بآ  شلد  دوز  ناسنا  دـیآیم ، شیپ  هک  هچنآ  زا  یگداتـسیا . تمواقم و  ربص و  دـعب  و  لیلحت ، مھف و  تردـق  ییاـنیب ، یدنمـشوھ ، تریـصب ، لوا ، ربصلا ؛» رـصبلا و 

. تسا یراوشد  هار  قح ،

مدرم  / ١٣٧٠/٠١/٢۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

رگا بتعتسا ؛» بغاش  بغـش  ناف  هیف  هللارماب  مھملعا  هیلع و  مھاوقا  رمالا  اذھب  سانلا  قحا  نا  سانلااھیا  : » تسا یبیجع  زیچ  دندومرف ، نینموملاریما  هک  ییهلمج  نیا 

ناف « ؛ میشکیم ریشمش  شیور  درک ، ابا  رگا  اما  ددرگرب ؛ هک  مینکیم  شتحیصن  دنکب ، یرگبوشآ  یرگهنتف و  ماهتفرگ ، شیپ  رد  نم  هک  یحیحص  ریسم  نیا  لباقم  رد  یسک 

سک ود  اب  نم  نیلجر ؛» لتاقا  یناو  الا  : » دـیامرفیم یهبطخ ١٧٣ ]  ] هبطخ نیمھ  رد  دوشیم . هجاوم  یولع  ریـشمش  اب  دنکب ، یطخت  قیرط  نیا  زا  یـسک  رگا  لتوق .» یبا 

 - درادـن قلعت  وا  هب  هک  ار  یقح  ار ، یماـقم  ار ، یلاـم  تسین -  وا  هب  قلعتم  هک  ار  یزیچ  هک  یـسک  نآ  یکی  هیلع ؛» یذـلا  عـنم  رخا  هل و  سیل  اـم  یعدا  ـالجر  : » مگنجیم

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 4 
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اما دنکب ، لام  یادا  دیاب  دورن ؛ اما  دورب ، داھج  هب  دـیاب  الثم  دـنکن . ادا  دـنکب ، ادا  دـیاب  تسوا و  ندرگرب  هک  ار  یقح  هک  تسا  یـسک  مود  رفن  دریگب ؛ دزادـنیب و  تسد  دـھاوخب 

رصبلا لھا  الا  ملعلا  اذھ  لمحیال  هلبقلالھا و  نیب  مکنیب و  برحلاباب  حتف  دق  و  . » دومرفیم ار  بلاطم  نیا  هناعطاق  وا  دنکن . اما  دنک ، تکرش  نیملسم  عامتجا  رد  دیاب  دنکن ؛

؟ دوب یزیچ  نینچ  عقوم  هچ  ربمایپ ، نامز  دش . زاب  امش  یور  رب  هلبق  لھا  اب  گنج  باب  ١ ؛) «) ربصلا و 

دیراد یناسک  هچ  اـب  امـش  هک  هدرک  هسوسو  هدـمآ  رفن  کـی  دـید  دـناسر ، ار  شدوخ  تسا . همھمھ  رکـشل  یهشوگ  کـی  رد  هک  دـش  تفتلم  نیفـص  گـنج  رد  رـسای  راـمع 

! دنراد تعامج  دنناوخیم و  زامن  دنناملسم و  امش  لباقم  فرط  دیگنجیم ؛

تفگ نومـضم  نیا  اب  ییهلمج  رامع  درک . اشفا  ار  هنتف  دناسر و  ار  شدوخ  هک  دوب  رامع  منامگ  هب  مھ  هعفد  رھ  دندروآ و  دوجو  هب  نیفـص  رکـشل  رد  راب  دنچ  ار  هسوسو  نیا 

نالا هک  دندوب  هداتـسیا  یناسک  نامھ  مچرپ ، نیا  ریز  دـمآ و  ربمایپ  گنج  هب  هک  مدـید  نم  تسامـش ، لباقم  رد  هک  یمچرپ  نیا  دیـسانشب . ار  تقیقح  دـینکن ، لاجنج  هک 

- نینموملاریما ینعی   - دناهداتـسیا زورما  هک  یناـسک  ناـمھ  ربماـیپ و  نآ  ریز  دوب و  مچرپ  نآ  لـباقم  رد  هک  نینموـملاریما - مچرپ  هب  هراـشا   - مدـید ار  یمچرپ  و  دناهداتـسیا ؛

؟ دیسانشیمن ار  تقیقح  ارچ  دینکیم ؟ هابتشا  ارچ  دندوب ؛

مدرم  / ١٣٧٠/٠١/٢۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یادص ناورھن ، گنج  یاھکیدزن  نامھ  دوب . ناشیا  رانک  رد  مھ  رفن  کی  ناشباحـصا  زا  دنتفریم ؛ دنتـشاد  نینموملاریما  ناورھن ، گنج  تاقوا  رد  هدـش ، لقن  هک  یتیاور  قبط 

ای درک : ضرع  دوـب ، نینموـملاریما  اـب  هک  یـسک  نیا  دـناوخیم . نآرق  یهـیآ  ییاـبیز ، کاـنزوس و  نـحل  اـب  (. ١ «) لـیللا اـنا  تناـق  وھ  نما  : » دـش هدینـش  بشهمین  رد  ینآرق 

یرگید یاـج  تشھب  زا  ریغ  شیاـج  تفر و  دـھاوخ  تشھب  هب  وا  نوچ  مدوب ؛ دـناوخیم ، یبوخ  نیا  هب  ار  نآرق  هک  یـصخش  نیا  ندـب  رد  ییوم  نم  شاـک  یا  نینموملاریما !

رد تسویپ . عوقو  هب  ناورھن  گنج  هکنیا  ات  تشذـگ ، هیـضق  نیا  نک . ربص  یردـق  نکن ؛ تواضق  یناسآ  نیا  هب  هک  دـندومرف  نومـضم  نیا  هب  بیرق  ییهلمج  ترـضح  تسین .

نیا ریز  ای  دورب ، سک  رھ  تفگ : ترضح  دنتفرگ . رارق  نینموملاریما  لباقم  رد  حلـسم ، تسدهبریـشمش و  بصعتم  رادغ  نابزدب  نیگمـشخ  رجحتم  جراوخ  نیمھ  گنج ، نیا 

هد زا  رتمک  نینموملاریما ، رکـشل  زا  تشک . مد  زا  ار  اھنیا  یهمھ  گنج ، نیا  رد  ترـضح  دندنام و  مھ  یرفن  رازھ  راھچ  دودح  اما  دندمآ ، ییهدع  مگنجیمن . وا  اب  دـیایب ، ملع 

مامت نینموملاریما  یزوریپ  اب  گنج ، دندش ! هتـشک  همھ  دندنام ؛ هدـنز  رفن  هد  زا  رتمک  رفن ، رازھ  شـش  ای  رازھ  راھچ  دودـح  نآ  زا  جراوخ ، رکـشل  زا  اما  دـندش ؛ دیھـش  رفن 

هابتـشا ناشیاھنھذ  اھتنم  دندوب ؛ رگنـسمھ  هھبجمھ و  لمج ، گنج  نیفـص و  گنج  رد  هک  ییاھنیمھ  دـندوب ؛ هفوک  فارطا  ای  هفوک  مدرم  اھهدـش ، هتـشک  زا  یلیخ  دـش .

ار اھنیا  تفگیم  ترـضح  دـندوب . هداتفا  نیمز  یور  رمد  تروص  هب  روطنیمھ  اھنیا  دـنتفریم . هار  اھهتـشک  نایم  رد  دوخ  باحـصا  اب  هارمھ  یـصاخ ، رثاـت  اـب  ترـضح  دوب . هدرک 

کی هب  دعب  تسھ . نینموملاریما  تاملک  رد  رابتعا  تمکح و  ایند  کی  اھندز ، فرح  نیا  رد  دزیم . فرح  اھنآ  اب  ترضح  اما  دندوب ، هدرم  دیناشنب . تفگیم  ار  اھیضعب  دینادرگرب ،

ای هن ، تفگ : یـسانشیم ؟ ار  صخـش  نیا  ایآ  دـندومرف : دوب ، ناشیا  اب  بش  نآ  رد  هک  یـسک  نآ  هب  باـطخ  دـندرک و  وا  هب  یھاـگن  دـندنادرگرب و  ار  وا  ترـضح  دندیـسر ، رفن 

نآرق کاـنزوس  روـطنآ  وا  یـشاب ! وا  ندـب  زا  ییوـم  هک  یدرک  وزرآ  وـت  دـناوخیم و  کاـنزوس  روـطنآ  ار  هیآ  نآ  بش  نآ  رد  هـک  تـسا  یـسک  ناـمھ  وا  دوـمرف : نینموـملاریما !

عمق و علق و  لماک  روط  هب  جراوخ  هتبلا  درک . عمق  علق و  ار  اھنیا  دـیگنج و  اھنیا  اب  بلاط  یبا  نب  یلع  تقونآ  دـنکیم ! هزرابم  نینموملاریما -  مسجم -  نآرق  اب  اما  دـناوخیم ،

. دوب اھفرح  نیا  زا  رتالاب  ناشفدھ  دننک ؛ ادیپ  طلست  دنناوتب  اھنآ  هک  دوبن  روطنیا  دندنام . یقاب  دورطم  موکحم و  تیلقا  کی  تروص  هب  هشیمھ  اما  دندشن ، نکهشیر 

١٣٧٠/٠٣/١٣ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیمود  تبسانم  هب  مایپ 

لیم اعدا و  فالخرب  هک  منک  مالعا  منادیم  مزال  تسا ، جـیار  ام  مدرم  راـشقا  ناـیم  رد  بـالقنا  تکرب  هب  هللادـمحب  هک  لـیلحت  تردـق  یرایـشوھ و  هب  ناـنیمطا  داـمتعا و  اـب 

لباق مھ  زگرھ  هتفاین و  رییغت  تسا -  یبرغ » هن  یقرـش و  هن   » لصا نآ ، یهدـمع  یهیاپ  هک  یمالـسا -  یروھمج  یجراخ  تسایـس  یلـصا  طوطخ  رابکتـسا ، ناـیوگنخس 

. دزاس فرحنم  تسا ، هدومیپ  تفرعم  اب  هدرک و  باختنا  تریصب  اب  هک  یھار  زا  ار  یمالسا  ناریا  تلم  تلود و  تسین  رداق  نانمشد  یهنارگیچوھ  لاجنج  تسین و  رییغت 

١٣٧٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمود  مسارم  رد  تانایب 

نینموـملاریما هـک  روطناــمھ  تریــصب -  اــب  هارمھ  یتمواــقم  دوــب -  ربــص  تریــصب و  درک ، قــفوم  گرزب  یهزراــبم  نـیا  هار  رد  ار  اــم  عاجــش  تـلم  راوــگرزب و  ماــما  هـچنآ 

بلطم ات  تسین ، صلاخ  کرـش  صلاـخ و  رفک  اـب  هزراـبم  زورما  هک  تسا  نیا  مھ  نآ  تلع  ربصلاو .» رـصبلا  لـھا  ـالا  ملعلا  اذـھ  لـمحی  ـال  و  : » دومرف مالـسلاوھالصلاهیلع ) )

رابکتسا یاھوگدنلب  هک  تسا  ییاھینزفال  اھینزغورد و  یلاخوت و  یاھراعش  ریوزت و  ییورود و  قافن و  اب  هزرابم  زورما  هکلب  دشاب ؛ مھ  زا  یادج  ازجم و  اھیدنبفص  و  نشور ،

، اھنآ مالسا  دنیوگیم . غورد  دننزیم و  مالسا  زا  مد  یرایسب  دنیوگیم . غورد  دننزیم و  رـشب  قوقح  زا  یرادفرط  زا  مد  یرایـسب  تسا . هدرک  رپ  ملاع  یاحنا  یهمھ  رد  ار 

نارود رد  هزرابم  نیاربانب ، دنیوگیم . دنتفگیم و  غورد  دننزیم و  دندزیم و  اھناسنا  یربارب  تاواسم و  زا  مد  یرایسب  تسا . رابکتسا  نارادمدرس  لیم  عبط و  باب  مالـسا 

. شیدایا رابکتسا و  یاھقافن  اھییوگغورد و  رگهیجوت  یتاغیلبت و  تردق  رطاخ  هب  مھ  و  رابکتسا ، روز  رز و  تردق  رطاخ  هب  مھ  تسا ؛ راوشد  ییهزرابم  ینونک ،

رد دناهدادن . صیخشت  ار  فص  دناهتخانشن و  ار  نمشد  دناهدروخ ؛ بیرف  هک  دنتسھ  یزوسلد  یاھمدآ  ایند  رد  مھ  زورما  نیمھ  دنروخیم . بیرف  دوز  تریصبیب ، یاھناسنا 

رد ربص  تریصب و  نیا  داجیا  رد  وا ، دوخ  دیسر . تیقفوم  هب  درک و  یط  ار  هار  نیا  دوب -  هارمھ  اھنآ  تمواقم  ربص و  اب  هک  مدرم -  تریصب  تکرب  هب  ام ، ناشلامیظع  ماما  ناریا ،

هک دنادب  دیاب  دنکیم ، تکرح  مدرم  یاھهدوت  تاجن  یپ  رد  یزوسلد  ناسنا  دوشیم ، یتکرح  دریگیم ، تروص  ییهزرابم  ملاع  یاحنا  رد  اجرھ  دوب . رثوم  نیرتگرزب  مدرم ،

. ریغال و  تسا ، یندشیط  تمواقم  ربص و  اب  زین  تریصب و  یدنمشوھ و  اب  هار ، نیا 

تسد زا  ار  ناتتریصب  دیشاب  بظاوم  مینکب . یورشیپ  ربص  اب  دیاب  مھ  زاب  میدش ؛ زوریپ  ربص  اب  ام  دیھدن . تسد  زا  ار  ناتربص  دیشاب  بظاوم  نامزیزع : تلم  هب  هیـصوت  دنچ 

نمـشد هک  ییهعیاش  دنزیم و  نمـشد  هک  یفرح  دنکیم ، نمـشد  هک  یتاغیلبت  دیھدب . صیخـشت  تسرد  ار  وا  یاھدـنفرت  اھینمـشد و  دیـسانشب و  ار  نمـشد  دـیھدن ،

ار هناقفانم  راھظا  نیا  دنکیم و  لقن  ار  غورد  ربخ  نیا  دنکارپیم ، ار  هعیاش  نیا  دنزیم ، ار  فرح  نیا  ییهزیگنا  هچ  اب  نمشد  هک  دینک  هجوت  دیایب . ناتمـشچ  هب  دزادنایم ،

. تسا نمشد  نمشد ، لاحرھهب ، دیامنیم . یراج  نابز  رب 

فوفـص نایم  مدرم ، یمومع  حـلاصم  هب  هجوتیب  ای  هاوخدوخ ، ای  ربصمک ، ای  تریـصبمک ، یاھمدآ  نوگانوگ ، یاھهناھب  هب  دـیراذگن  دـینک . ظـفح  ار  ناتتدـحو  تریـصب و  ربص و 

نوچ دیسر ؛ دھاوخ  فدھ  هب  هار  نیا  هک  دینادب  دیشاب و  هاگآ  دننک . نارگن  نیکرچلد و  نالووسم  هب  تبسن  ای  رگیدکی ، هب  تبسن  ار  امش  دنزادنیب و  هلصاف  امش  مکحتـسم 

. دنزومایب امش  زا  دنھاوخیم  دننکیم و  هاگن  امش  هب  رگید  یاھتلم  تسا . هتشذگ  یاھنامز  یهمھ  لوط  رد  حلاص  نانموم  یوزرآ  ایصوا و  هار  ناربمایپ و  هار 

١٣٧٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمود  مسارم  رد  تانایب 

هک روطناـمھ  تریـصب -  اـب  هارمھ  یتمواـقم  دوب -  ربص  تریـصب و  درک ، قفوم  گرزب  یهزراـبم  نیا  هار  رد  ار  اـم  عاجـش  تلم  راوگرزب و  ماـما  هچنآ  هک  تسا  نیا  مود  تقیقح 

صلاـخ کرـش  صلاـخ و  رفک  اـب  هزراـبم  زورما  هک  تسا  نیا  مـھ  نآ  تـلع  (. ١ «) ربصلاو رـصبلا  لھا  الا  ملعلا  اذـھ  لـمحی  ـال  و  : » دومرف مالـسلاوھالصلاهیلع )  ) نینموملاریما

هک تسا  ییاھینزفال  اھینزغورد و  یلاخوت و  یاھراعـش  ریوزت و  ییورود و  قافن و  اب  هزرابم  زورما  هکلب  دـشاب ؛ مھ  زا  یادـج  ازجم و  اھیدـنبفص  و  نشور ، بلطم  اـت  تسین ،

غورد دننزیم و  مالـسا  زا  مد  یرایـسب  دنیوگیم . غورد  دننزیم و  رـشب  قوقح  زا  یرادفرط  زا  مد  یرایـسب  تسا . هدرک  رپ  ملاع  یاحنا  یهمھ  رد  ار  رابکتـسا  یاھوگدـنلب 

. دنیوگیم دنتفگیم و  غورد  دننزیم و  دندزیم و  اھناسنا  یربارب  تاواسم و  زا  مد  یرایسب  تسا . رابکتـسا  نارادمدرـس  لیم  عبط و  باب  مالـسا  اھنآ ، مالـسا  دنیوگیم .

یاـھقافن اـھییوگغورد و  رگهیجوـت  یتاـغیلبت و  تردـق  رطاـخ  هب  مھ  و  رابکتـسا ، روز  رز و  تردـق  رطاـخ  هب  مھ  تسا ؛ راوـشد  ییهزراـبم  ینوـنک ، نارود  رد  هزراـبم  نیارباـنب ،

« تریصب  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. شیدایا رابکتسا و 

جح  / ١٣٧٠/٠٣/٢۶ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ممـصم و یهرھچ  یمالـسا و  بـالقنا  یزوریپ  اـب  هـک  یدـیما  یهلعـش  داـتفین و  رگراـک  یتاـغیلبت -  هـچ  یلمع و  هـچ  یرابکتـسا -  یاھـشالت  زا  کـیچیھ  هـک  رکـش  ار  ادـخ 

یاھتکرح تروص  هب  یمالسا ، یاھروشک  زا  یدادعت  رد  زورما  هک  تسا  نآ  هجیتن  درک و  ار  دوخ  راک  دوب ، هدنکفا  وترپ  نیملسم  یاھناج  مالـسا و  یایند  رب  نآ ، ریذپانمیلـست 

هب اـصوصخم  اـھتلم و  نیا  هب  منادیم  دوـخ  یهفیظو  برجم ، زوـسلد و  یردارب  ناوـنع  هب  بناـجنیا  نکیل  دوـشیم . هدـھاشم  یمالـسا  تموـکح  بلط  رد  یمدرم  میظع 

ود رب  دنکیم ، دیدھت  ار  تکرح  یتریصبیب  ای  یربصیب  یهیحان  زا  یدایز  تارطخ  هک  هار  نیا  رد  الوا ، : منک یروآدای  نانآ  ینید  یاملع  نارکفنشور و  نادنمشوھ و  ناربھر و 

. دیزروب دیکات  زیچ  همھ  زا  شیب  تریصب  ربص و  رصنع 

جح  / ٢٣/١٣٧٠/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

کی مھ  هزور  دراد ، دوجو  بجاو  یلیخ  مالسا  رد  دوب . هتشاذگ  تشگنا  یـساسا  یاھدنبرـس  رد  تسرد  ماما  دوب . ماما  تریـصب  نیا ، تخانـش . ار  جح  یمالـسا  یروھمج 

فرح جح  هب  تبـسن  لوا  لاس  زا  میاد  درک و  هیکت  یلیخ  مھم -  یاھدنبرـس  ساسح و  یاھـشخب  نآ  ینعی  جـح -  یور  هعمج و  زامن  یور  ماما  اما  تسا ؛ یـساسا  بجاو 

یتلایا و یاھنمجنا  هب  طوبرم  یهیلوا  تازرابم  نآ  زا  دـعب  دـندادیم . ماـیپ  جاـجح  هب  لاس ۴١ -  ینعی  مھ -  لـبق  زا  ناـشیا  هک  تسا  مداـی  نم  هتبلا  دادیم . ماـیپ  تشاد و 

. دش ییهلصاف  درک ، لوبق  ار  اھنمجنا  تلود  هکنآ  زا  دعب  و  یتیالو ،

تمواقم  / ٢۵/١٣٧٠/٠۴ تایبدا  رنھ و  رتفد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یهدـنامرف  » باتک نیا  منکیم . تشاددای  نآ  تشپ  هدـمآ ، منھذ  هب  یزیچ  رگا  ینعی  مسیونیم ؛ یظیرقت  اـی  تشادداـی  شتـشپ  ـالومعم  مناوخیم ، هک  ار  ییاـھباتک  نم 

ساسحا ناسنا  اھتمظع  نیا  لباقم  رد  هک  مدـید  اعقاو  هئاـبحا .» هللااـیلوا و  اـی  مکیلع  مالـسلا  : » متـشون ار  هماـنترایز  زا  یـشخب  شتـشپ  راـیتخایب  مدـناوخ ، هک  ار  نم »

. مدرک تراقح  ساسحا  اتقیقح  مدوخ  سفن  رد  مدید ، باتک  نیا  رد  ار  هوکش  نیا  یتقو  نم  دنکیم . تراقح 

امش رگا  ینعی  دییامش . وا ، تسا ؟ یسک  هچ  وا ، دھدب . ناشن  ام  هب  ار  نآ  دیاب  رفن  کی  یلو  دراد ، دوجو  هوکش  نیا  دھدب ؟ ناشن  ام  هب  ار  هوکش  نیا  دناوتیم  یسک  هچ 

کی داتفا و  قافتا  تقیقح  نآ  دنکیم . بلقنم  ار  اھام  اعقاو  قیاقح  روطنآ  دھدیم . ناکت  ار  اھناسنا  هک  دیـشاب  یتینارون  نانچنآ  لماح  دیناوتیم  دـینادب ، ار  ناتدوخ  ردـق 

هچ تفر . دـش و  مامت  داتفا و  قافتا  ییهثداح  هظحل  کی  رد  ام ، ناکم  نامز و  باسح  تیدام و  رد  توساـن و  ملاـع  رد  اـما  تسا ؛ یقاـب  توکلم  رد  هتبلا  تفر . نیب  زا  هظحل 

ناسنا تریـصب  لد و  هب  هثداح ، نآ  بایغ  رد  دـنیبیمن ، روضح  رد  یداع  مشچ  یتح  هک  ییهنوگ  هب  ار  نآ  دـناوتیم  یزیچ  هچ  دـنک ؟ راگدـنام  ار  هثداح  نیا  دـناوتیم  یزیچ 

. دھدب ماجنا  ار  راک  نیا  دناوتیم  دراد و  ار  شقن  نیا  رنھ  تسا . رنھ  نآ ، دنکب ؟ میھفت 

هاپس  / ٢٧/١٣٧٠/٠۶ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ثغـض اذـھ  نم  ثغـض و  اذـھ  نم  ذـخوی  نکلو  : » دـلانیم نیا  زا  نینموـملاریما  دـینیبب  دوـشب . جوزمم  نآ  رد  لـطاب  قـح و  هک  تسا  ینارود  نآ  یبـالقنا ، رھ  راوـشد  نارود 

ناکرشم و رافک و  فرط ، نآ  دوب . ینشور  حیرص و  فوفص  فوفص ، ربمایپ ، نارود  رد  دوبن . یروطنیا  ربمایپ ، نارود  رد  هئایلوا .» یلع  ناطیـشلا  یلوتـسی  کل  انھف  ناجزمیف 

نیاربانب درک ؛ تراـغ  ار  نم  لاوما  وا  درک ، ینادـنز  ار  نم  وا  دز ، خـیرات  نـالف  رد  ار  نم  وا  دنتـشاد : هرطاـخ  اـھنیا  زا  نیرجاـھم  یکییکی  هک  دـندوب  یناـسک  دـندوب ؛ هکم  لـھا 

یهدع داد  روتسد  ربمایپ  داتفا ، قافتا  هظیرقینب  گنج  دندوب . انشآ  اھنآ  یاھهئطوت  اب  راصنا -  رجاھم و  زا  هنیدم -  لھا  یهمھ  هک  ینارگهئطوت  دندوب ؛ دوھی  دوبن . ییهھبش 

؛ تسا ناسآ  گنج  ییاج ، روطنیا  دوبن . هنحص  رد  یرابغ  دوب ؛ ینشور  یهنحص  هنحص ، نوچ  ارچ ؛ تفگن  سکچیھ  دماین و  یسک  یوربا  هب  مخ  دندیرب ؛ رس  ار  مدآ  یریثک 

هک دوب  ناـسآ  دـینکیم  لاـیخ  تسا ؟ یخوش  دـینکیم  لاـیخ  دـنتفرگ ؟ رارق  (ع ) یلع لـباقم  رد  یناـسک  هچ  نینموـملاریما ، نارود  رد  اـما  تسا . ناـسآ  مھ  ناـمیا  ظـفح 

و میثخنبعیبر »  » نیمھ دمآ ؟ باسح  هب  نافرحنم  وزج  دنامن و  نینموملاریما  تیالو  هب  یاھدنباپ  وزج  ییهدع -  لقن  هب  انب  یگرزب -  نیا  هب  یباحـص  دوعـسمنبهللادبع ،» »

«! دوعـسمنبهللادبع باحـصا  نم   » هک دراد  تیاور  رد  میوشن ، دراو  گنج  رد  میورب و  اھزرم  هب  هدـب  هزاجا  میتحاران ، لاتق  نیا  زا  ام  دـنتفگ  دـندمآ  نیفـص  گنج  رد  هک  ییاھنآ 

. تسا تخس  هیضق  هک  تساجنیا 

رامع لثم  یناسک  دوب ؛ رتقیقر  رابغ  یردـق  نینموملاریما ، نارود  رد  زاب  داتفا . یقافتا  هچ  هک  دـینیبیم  امـش  و  نسح ؛ ماما  نارود  دوشیم  ددرگیم ، رتظیلغ  راـبغ  یتقو 

، دـندزیم فرح  دـنتفریم  هک  دـندوب  ربمایپ  یهباحـص  زا  یناگرزب  رـسای و  رامع  داتفایم ، قافتا  ییهثداح  اجرھ  دـندوب . نینموملاریما -  هاگتـسد  گرزب  رگاـشفا  نآ  رـسای - 

اب گنج  حیرـصریغ ، رفاک  اب  گنج  نارود  رد  هھبـش و  نارود  رد  دوبن . مھ  ناـمھ  نسح ، ماـما  نارود  رد  اـما  دـشیم ؛ هدودز  اـھرابغ  ییهدـع  یارب  لـقاال  دـندرکیم و  هیجوت 

. دوب رایشوھ  دیاب  تسا ؛ راوشد  رایسب  رایسب  دننک ، قبطنم  ناشدوخ  یاھفدھ  رب  ار  اھراعش  دنناوتیم  هک  یناسک 

هـشیمھ هک  دیـشابن  نئمطم  اما  تسا ؛ ناـیامن  حـضاو و  قیاـقح ، لوصا و  زا  یلیخ  زونھ  تسا ؛ نشور  فوفـص  زونھ  میتسین . ینارود  ناـنچ  رد  زونھ  اـم  هللادـمحب  هتبلا 

ار نیا  دھاوخیم ؛ تریصب  نیا ، هن . ای  تسادخ  رایتخا  رد  ناتیوزاب  دینادب  دیاب  امش  دیـشاب . هتـشاد  تریـصب  مشچ  دیاب  امـش  دیـشاب . هاگآ  دیاب  امـش  دوب . دھاوخ  هنوگنیا 

. دیریگن مک  تسد 

هب متـسناوت  نم  هچنآ  متـشاد . یعیـسو  تاعلاطم  دـمآ ، شیپ  هک  هچنآ  و  مالـسلاوھالصلا ) هیلع  ) نینموملاریما تموکح  یهلاسجنپ  اـبیرقت  یگدـنز  نارود  رد  تقو  کـی  نم 

زا یلیخ  الاو  دوب . نیا  هلاسم  نیرتمھم  اما  دوب ؛ مھ  یرگید  لماوع  دعب ، یهجرد  رد  هتبلا  دوب . فیعض  یسایس » لیلحت   » هک تسا  نیا  مروایب ، تسد  هب  یدنبعمج  ناونع 

. دوب طلغ  لیلحت  نیاربانب ، دندش ! هتشک  دندیگنج و  مالسلاهیلع ) ) یلع لباقم  رد  نینموملاما  جدوھ  یاپ  رد  هنانموم  اما  دندوب ؛ نموم  زونھ  مدرم 

شدوخ یسایس -  یاھیدنبهتـسد  رد  دورو  زا  رود  هب  هتبلا  یـسایس -  لیلحت  تردق  یـسایس و  مش  یـسایس ، یرایـشوھ  نتفرگ ، رارق  نآ  رد  نتخانـش و  ار  دوخ  عضوم 

. دندوب هدومرف  ررکم  رد  ررکم  هک  مھ  ماما  مدرک ؛ ضرع  امش  هب  مھ  مایپ  رد  نم  هک  تسا  یفیرظ  طوطخ  نآ  زا  یکی 

یهثداح کی  ماما ، شیامرف  زا  هام  دنچ  تشذگ  زا  دعب  هک  تسھ  مدای  نم  تقو  نامھ  دننکن !؟ تلاخد  یـسایس  یاھراک  رد  ارچ  هن ، دـمآیمن : ناشـشوخ  هدـع  کی  هتبلا 

نم دندروآ و  ار  شراون  اھتقو  نآ  دوب . هدرک  ینارنخـس  و  موشب -  کیدزن  مھاوخیمن  نوچ  اجک ، میوگیمن  هک  دوب -  هتفر  اھرھـش  زا  یکی  هب  یدیز  دوب و  شیپ  رد  یتاباختنا 

)!(؟ رتھب یسک  هچ  اھامش  زا  دنکب ؛ دیاب  دنکن ؟ تلاخد  تسایس  رد  هاپس  دییوگیم  ارچ  اقآ ، هن  تفگیم : وا  مدرک . شوگ 

هتفگ احیرـص  ار  عوضوم  نیا  ماما  رتھب ؟ ام  زا  یـسک  هچ  هلب ، دیایب : ناجیھ  هب  یبالقنا ، نوخ  زا  رپ  زرابم  ناوج  نیا  هک  تسا  ینیـشنلد  دنیاشوخ و  یاھفرح  اھنیا  دـینیبب ،

هب یـسایس و  یاھیدنبحانج  یـسایس و  تاضراعم  رد  تلاخد  نیب  و  تسا -  بوخ  نیا  هک  بالقنا -  یهنحـص  رد  یـسایس  روضح  یـسایس و  یھاگآ  نیب  اھنیا  اما  دندوب ؛

« تریصب  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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هاپس زا  تسا ، یروطنیا  یسک  هچ  دینیبب  دنتفگ  دندرک و  رومام  ار  یتایھ  ماما  هک  تسا  یکانرطخ  رایـسب  دب و  زیچ  نامھ  نیا  هک  ندرک -  راک  یرگید  ررـض  هب  یکی و  عفن 

. دندرکیم طلخ  دینک -  شنوریب 

رھشوب  / ١٣٧٠/١٠/١١ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

تمـس هب  دـنکیم و  ادـیپ  انعم  ام  مادـقا  تعاجـش و  تریـصب و  تفرعم و  هک  تسا  نآرق  یهیاس  رد  دـنزب . جوم  ینآرق  تاکرب  دـنک و  تموکح  نآرق  دـیاب  ام  یگدـنز  یاـضف  رد 

اھنآ یادـن  هب  دـننکیم ، توعد  یعقاو  یگدـنز  هب  تایح و  هب  ار  امـش  ادـخ  ربمایپ  ادـخ و  یتقو  نینموم ! یا  دـیوگیم : نینموم  هب  نآرق  دوشیم . هجوتم  تسرد  یاھفدـھ 

. تسا ناسنا  یهتسیاش  تایح  نیا  هملک ، کی  رد  دننکیم ؟ توعد  نآ  هب  ار  ام  ربمایپ ، ادخ و  هک  تسا  یتایح  هچ  نیا  دیھدب . خساپ 

رھشوب  / ١٣٧٠/١٠/١١ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

تریـصب تفرعم و  دننک و  لیـصحت  ات  درک  کمک  دیاب  تشاد ؛ زاب  ملع  لیـصحت  زا  ار  نارتخد  نانز و  دیابن  دناهتـشاد . تفرـشیپ  ینوگانوگ  یاھنادیم  رد  ام  نانز  هللادـمحب  زورما 

. دوشب ظفح  یھلا  ماکحا  یھلا و  دودح  دیاب  هتبلا  دنشاب ؛ نادرم  شوداشود  لئاسم ، یهمھ  رد  دنناوتیم  نانز  دنیامن . ادیپ 

هاپس  / ١٣٧٠/١١/١٨ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یهمھ هـک  ناـنچمھ  دـنکیمن . ظـفح  اـم  یارب  نازرا  ناـسآ و  ار  نآ  دـھدب ، رگا  و  دـھدیمن ؛ نازرا  ناـسآ و  یداـم ، یاـھتمعن  لـثم  مـھ  ار  یوـنعم  یاـھتمعن  لاـعتم  یادـخ 

یملع و یاھتفرـشیپ  ییاھتلم  هک  دـینکیم  هدـھاشم  رگا  تسا . یراکادـف  تدـھاجم و  شالت و  عبت  هب  مھ  اھنآ  ظـفح  تسا ، یریگیپ  شـالت و  عبت  هب  رـشب  یاھدرواتـسد 

هک تسا  یمالسا  لوصا  زا  یکی  نیا  تسا . شالت  عبات  تسھ ، هچرھ  دناهدرک -  ادیپ  یتزع  دناهدش و  دنمتورث  دناهدرک -  ادیپ  یداصتقا  یسایس و  تدایـس  ای  یکیژولونکت 

ار یـشزرا  یایند  دنتـسھ و  اھـشزرا  لابند  هک  یناسک  نآ  دنھاوخیم . ار  ایند  هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم  نیا  دیرن ؛» نمل  اشن  ام  اھیف  هل  انلجع  هلجاعلا  دـیری  ناک  نم  »

ناک کئلواف  نموم  وھ  اھیعـس و  اھل  یعـس  هرخالا و  دارا  نم  و  « ؛ دـنروطنیمھ مھ  اھنآ  دـنھاوخیم ، تسا ، یھلا  باوث  نامھ  هک  ار  یھلا  ترخآ  و  تسا ، ترخآ  نامھ  هک 

، تسا هدرک  شالت  هک  یھار  نامھ  رد  درک ، شالت  هک  سکرھ  ار . اھنآ  ار و  اھنیا  مینکیم ؛ کمک  ار  همھ  ام  ـالوھ ؛» ـالوھ و  دـمن  ـالک  : » دـیامرفیم دـعب  اروکـشم .» مھیعس 

لباقم رد  خیرات  دوشیمن . شالتیب  ینعی  تسا ؛ روطنیمھ  مھ  اھدرواتـسد  ظفح  تساھدرواتـسد . ندروآ  تسد  هب  یارب  نازیم  رایعم و  شالت ، دنکیم . کمک  وا  هب  ادخ 

رب ار  امـش  نم  نیملاعلا ؛» یلع  مکتلـضف  ینا  و  : » دیامرفیم لیئارـساینب  هب  دنوادخ  نآرق  یاج  دنچ  رد  تسام . لباقم  رد  تیرـشب -  شخبتریـصب  ملعم  نآرق -  تسام .

موق و دنوادخ  هللانم !» بضغب  وئاب  هنکـسملا و  هلذلا و  مھیلع  تبرـض  و  : » دومرف لاعتم  یادخ  هک  دندرک  یراک  لیئارـساینب  نیمھ  اما  مدیـشخب ؛ تلیـضف  نیملاع  یهمھ 

: دیامرفیم لیئارـساینب  نیمھ  یهرابرد  هک  دینیبیم  هعمج  یهروس  رد  اذل  تساھنآ ؛ تشونرـس  یهدـننک  نییعت  هک  تساھناسنا  شالت  نیا  درادـن ؛ یـسک  اب  یـشیوخ 

مث  » اما دـندرب -  هرھب  تاروت  زا  اھنیا  سپ  دـندرک -  دراو  اھنآ  نھذ  یگدـنز و  ناج و  لد و  رب  ینعی  دـندرک ؛ لمح  اھنآ  رب  ار  تاروت  اھولمحی .» مل  مث  هیروتلا  اولمح  نیذـلا  لثم  »

تاروت نطاب  اما  تشاد ، دوجو  تاروت  رھاظ  دـندرک . جراخ  ناشیگدـنز  عقاو  لد و  نھذ و  زا  ار  نآ  دنتـشادنرب و  ناشدوخ  اـب  ار  تاروت  اـھنیا  ادادـتما  ادـعب  نکیل  اـھولمحی ؛» مل 

« رافسا لمحی  رامحلا  لثمک   » تقو نآ  دوبن ؛ رگید 

سلجم  / ١٣٧٠/١٢/٠۴ تاباختنا  رب  تراظن  یزکرم  تایھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نیرتمھم و میشاب ، نئمطم  ماظن  تمالس  زا  یلک  روط  هب  هکنیا  یارب  ام  تسا . هدیشخب  روشک  ماظن  هب  بالقنا  هک  تسا  یناگرا  هاگتسد و  نیرتنئمطم  نابھگن  یاروش 

ردـص رد  هک  یلوا  زارط  زا  رتـمھم  یـشقن  یتـح  ناـبھگن  یاروش  اـم ، یـساسا  نوناـق  رد  تسا . ناـبھگن  یاروش  نیمھ  اـم  یهعوـمجم  نیرترثوـم  نیرتلاـعف و  نیرتاـسر و 

رد زورما  هک  یناسک  نیا  ایناث  تشاد ؛ راک  عرـش  یهلاسم  هب  طقف  تشادن ؛ یراک  اھنیا  لاثما  یـساسا و  نوناق  لئاسم  هب  لوا ، زارط  الوا  دراد . دـش ، هتـشاذگ  تیطورـشم 

زارط شقن  رد  دنتساوخیم  زور  نآ  رد  هک  یناسک  نآ  ات  دنرتفقاو ، تسھ ، بالقنا  هار  رس  رب  هک  یتالکشم  بالقنا و  لئاسم  روشک و  لئاسم  اب  دنتـسھ ، نابھگن  یاروش 

ناشدوجو لوا  دندرک ؛ جراخ  هنحـص  زا  ار  اھنآ  دوز  هچ  دننک و  لمحت  ار  لوا  زارط  دنتـسناوتن  ناریا  یدازآ  نانمـشد  مالـسا و  نانمـشد  زور  نآ  رد  هک  میدید  هتبلا  دننک . راک  لوا 

زا یدادبتسا  هب  هطورشم  دش : هچنآ  دش  درک و  ادیپ  همادا  تیطورشم  لاس  اھھد  لوا ، زارط  نودب  دندرک ! فذح  یلکب  ار  ناگرا  نیا  دندرک و  رثایب  ار  ناشنایعا  دوخ  دعب  ار ،

رتمک هاش  نیدلارصان  دادبتسا  زا  ناخاضر  دادبتـسا  هک  دیوگب  دناوتیمن  سک  چیھ  رتالاب ! یھاش  نیدلارـصان  دادبتـسا  زا  ینعی  دش ؛ لیدبت  لوا  یهجرد  یاھدادبتـسا  زارط 

تکرح هک  یماگنھ  لاس ١٣١۴  رد  ناخاضر  اما  تسشن ؛ بقع  دید ، ار  مدرم  تکرح  هک  یتقو  وکابنت  یهیـضق  رد  هاش  نیدلارـصان  تسا . نآ  زا  رتشیب  کشالب  هکلب  تسا ؛

زارط روضح  مدع  زا  یشان  اھنیا  یهمھ  ام ، داقتعا  هب  دروآ ! شیپ  ار  داشرھوگ  دجسم  یهعقاو  دومن و  ریگتـسد  ار  املع  درک و  بوکرـس  ار  مدرم  تکرح  دید ، ار  املع  مدرم و 

افیا ار  ناشدوخ  شقن  دنتـسناوتیم  دنتـشادیم و  روضح  دنـشاب -  لوا  زارط  نامھ  هک  یـساسا -  نوناق  ممتم  رد  یهدـش  ینیبشیپ  یاملع  رگا  ـالاو  تساـجنآ ؛ رد  لوا 

هک یتمکح  نآ  مزح و  نآ  تریصب و  نآ  تیعطاق و  نآ  اب  بالقنا ، رد  هیلعیلاعتهللاناوضر ) ) ماما روضح  هناتخبـشوخ  میدوب . رتولج  یلیخ  میتسھ ، هک  هچنآ  زا  زورما  ام  دننک ،

. دندرک لوا  زارط  اب  هک  دننکب  ار  یراک  نامھ  نابھگن  یاروش  هب  تبسن  دنھاوخب  نانمشد  هک  دادن  هزاجا  دوب ، ناشیا  رد 

نآ هب  امـش  زورما  هک  ییهیـضق  نیا  لیبق  زا  یعرف -  یایاضق  رد  مھ  و  نیناوق ، یهیـضق  رد  مھ  و  تسا ؛ یونعم  ینوناق و  رادـتقا  جوا  رد  ناـبھگن  یاروش  هللادـمحب  مھ  زورما 

هضراعم و نآ  اب  ددنـسپن و  ناـبھگن  یاروش  یارب  ار  تیعقوم  نیا  هک  سکرھ  تسا . ماـظن  ناـبیتشپ  اھھاگتـسد و  هجوت  داـمتعا و  دروم  مدرم و  لوبق  دروم  دـیتسھ -  راـچد 

هب یجیاتن  تفرگ و  ماجنا  یتامادقا  لوا  زارط  نآ  فذح  هار  رد  ناخاضر ، نامز  رد  ناخاضر و  زا  لبق  زور  کی  هک  هتفرگ  رارق  یطخ  نامھ  رد  هناھاگآان  ای  هناھاگآ و  دنکب ، هلباقم 

تواضق هک  یتقو  مھ  یلداع  یـضاق  رھ  دننک . هاگن  نآ  هب  نیما  مشچ  هب  هک  دنفظوم  همھ  تسا و  نمتوم  نیما و  شدوخ ، راک  مادـقا و  فرح و  رد  نابھگن  یاروش  دروآ . راب 

نیما کی  مکح  یضاق ، مکح  اما  دشاب ؛ مھ  قحب  ضارتعا  نآ  و  تسین -  هک  تمـصع  اھام  نیب  نوچ  دشاب -  هتـشاد  ضارتعا  وا  هب  شلد  رد  رفن  کی  تسا  نکمم  دنکیم ،

یلیبق نیا  زا  ییارجا -  هبـش  ییارجا و  تافرـصت  رد  مھ  نیناوق ، رد  مھ  تسا ؛ روطنیا  نابھگن  یاروش  عضو  زورما  دریگب . رارق  دامتعا  دروم  ـالمع  یتسیاـب  تسا و  نمتوم 

نیا زا  هک  دـھدب  هزاجا  شدوخ  هب  دـیابن  سک  چـیھ  تسھ و  هللادـمحب  دـشاب و  مدرم  نامتئا  لوبق و  دامتعا و  دروم  یتسیاب  مینکیم -  هدـھاشم  تاـباختنا  باـب  رد  اـم  هک 

نیا هب  تریـصب  تفرعم و  ملع و  اب  دنک . دراو  ییهشدـخ  نآ  هب  تبـسن  دـھدب و  ماجنا  یطح  هدرک ، نیعم  نابھگن  یاروش  یارب  نوناق  هک  یییونعم  خـماش  ماقم  تیعقوم و 

. مینکیم یریگمیمصت  نآ  هب  تبسن  مینزیم و  فرح  نابھگن  یاروش  تافرصت  باب  رد  ام  هک  تسا  تیعقوم 

اروشاع  / ٢٢/١٣٧١/٠۴ یاھنادرگ  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

دھدیم سرد  تشذگ . دیاب  زیچ  همھ  زا  نآرق ، هار  رد  هک  دـھدیم  سرد  درک . یراکادـف  دـیاب  نید ، ظفح  یارب  هک  دـھدیم  سرد  اروشاع  دراد . ییاھـسرد  اھمایپ و  اروشاع 

یهھبج هک  دـھدیم  سرد  دـنریگیم . رارق  فص  کـی  رد  مھ  اـب  تیعر ، ماـما و  عیـضو و  فیرـش و  ناوج ، ریپ و  درم ، نز و  گرزب ، کـچوک و  لـطاب ، قـح و  دربـن  نادـیم  رد  هک 

بیسآ ماش  رد  دید ، بیسآ  هفوک  رد  اروشاع ، ناریسا  ناوراک  هلیسو  هب  هیماینب ، یهھبج  هک  نانچمھ  . ) تسا ریذپبیـسآ  رایـسب  یرھاظ ، یاھییاناوت  یهمھ  اب  نمـشد 

یارب رتـشیب ، زیچ  همھ  زا  نید ، زا  عاـفد  یارجاـم  رد  هک  دـھدیم  سرد  دـش ). یھتنم  ینایفـس  یهھبج  یاـنف  هب  ارجاـم ، نیا  مھ  هرخـالاب  و  دـید ، بیـسآ  هنیدـم  رد  دـید ،

یناسک دایزنبا ، یهھبج  رد  هک  نانچمھ  دـننادب . دوخ  هکنیا  نودـب  دـنریگیم ؛ رارق  لطاب  هھبج  رد  اھتریـصبیب  دـنروخیم . بیرف  اھتریـصبیب  تسا . مزال  تریـصب  ناسنا ،

. دـناسرب تزع  هب  تلذ  زا  ار ، تلم  کی  هک  تسا  یفاک  اھـسرد  نیمھ  هتبلا  تسا . اروشاع  یاھـسرد  اـھنیا  . دـندوب اھتریـصبیب  زا  یلو  دـندوبن ، راـجف  قاـسف و  زا  هک  دـندوب 

. دھد تسکش  ار  رابکتسا  رفک و  یهھبج  دناوتیم  اھسرد  نیمھ 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 7 
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جیسب  / ١٣٧١/٠٨/٢٧ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تعاطا اب  دـندنبب و  ار  ناشیاھمـشچ  دـنیایب و  یاهدـع  تسا  هتـساوخن  زگرھ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  اجنیا  رد  تسا . یھاگآ  رب  یمالـسا ، یروھمج  رد  جیـسب  ساـسا 

نیا ماـما  یمالـسا و  یروھمج  میتساوخن . اـم  ار  نیا  دـنراذگب . ندـیگنج  یاـنب  دنـشکب و  ار  اھهحلـسا  دـنورب و  نادـیم  هب  دـتفایم ، قاـفتا  هک  هچنآ  زا  ربـخیب  هناروکروک و 

، دربن یاھهھبج  رد  هک  یناسک  دیگنج . نادـیم  نآ  رد  درک و  باختنا  ار  نادـیم  داتفاهار ، یھاگآ  اب  ام  تلم  دـندرک . تکرح  نیا  سکع  وا -  رب  ادـخ  تمحر  ناوضر و  یروھمج - 

ارچ دنگنجیم ، یـسک  هچ  اب  دـننکیم ، هچ  هک  دـندیمھف  دـندیگنج . هریـصب  یلع  دـندیگنج ، دنداتـسیا و  نآ  زا  دـعب  یرادـقم  نآ و  زا  لبق  یلیمحت و  گنج  لاس  تشھ  رد 

رگا دندوبن ، یھاگـشناد  رگا  دنتـشادن ، یلیـصحت  کردم  رھاظلایلع  رگا  دندوب ، ییاتـسور  رگا  دندوب ، یرھـش  رگا  ام ، یجیـسب  ناناوج  دننکیم . عافد  هچ  زا  دـنگنجیم و 

فادـھا و یارب  ام  میگنجیمن ؛ نیمز  بجو  کی  یارب  ام  میگنجیمن ؛ کاخ  یارب  اـم   » هک میدینـش  ناـشنابز  زا  ررکم  رد  ررکم  دـندوب -  هکرھ  دـندوبن -  هبتریلاـع  صـصختم 

. تسا تفرعم  نامھ  نیا ، میگنجیم ». نامیاھنامرآ 

جیسب  / ١٣٧١/٠٨/٢٧ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. دریگب ار  اھتریـصب  ولج  کچوک ، لئاسم  یدام و  یاھزاین  زا  یـضعب  دـیراذگن  دـینک . دایز  زورهبزور  ار  تریـصب  نیا  دـیتسھ ، هک  روشک  یاج  رھ  زیزع ! نایجیـسب  زیزع ! ناناوج 

یبالقنا یاھوزرآ  دنکیم  یعس  نمشد  دروخن . بیرف  هک  دوشیم  قفوم  یتلم  نآ  و  دراد ؛ نوگانوگ  یاھدنفرت  نمشد ، دیسانشب . ار  ناتنمشد  دینک و  ظفح  ار  ناتتریـصب 

رد هک  یتلم  تسین ! رتالاب  هک  ناج  زا  اما  تسا ، زاین  مھ  یدام  زاین  دنک . گرزب  وا  رظن  رد  ار  کچوک  یدام و  یاھزاین  دنکیم  یعس  دنک . کچوک  نموم ، تلم  کی  رظن  رد  ار 

یاھتسایس دینک ! هاگن  نالا  امش  دشاب ؟! هتـشاد  دناوتیم  یریثات  هچ  رگید  یاھزاین  تسا ، نمـشد  اب  هزرابم  نادیم  هک  ییاجنآ  تسا ، یندرک  راثن  شیارب  ناج  ادخ ، هار 

زا اھنآ  دشابن ؟ یناھج  دادبتسا  رابکتسا و  نیتسآ  رد  ییاھهئطوت  یمالـسا ، سدقم  ماظن  نیا  هیلع  هک  تسا  هدوب  ماگنھ  هچ  دینیبب  دینک ! هدھاشم  ار  ایند  زورید  زورما و 

کی نیا ، مینیبیم . ار  نیا  مھ  ام  دوخ  تسا . شرتسگ  هب  ور  یمالـسا  یاھروشک  رد  یمالـسا ، یبالقنا  تاساسحا  هک  دـننکیم  راھظا  انلع  دنـسرتیم . مالـسا  عویش 

دیونـشب دیـسرپب و  دناهتفر  اجنآ  هب  هک  یناسک  زا  دـینک و  هاگن  اپورا  بلق  هب  الثم  ایند ، رد  نوگانوگ  یاھروشک  هب  تسین . یوزنم  تلم  کی  ناریا  تلم  زورما  تسا . تیعقاو 

رد امـش ، زا  روطچ  دـھدیم و  راعـش  یناریا ، ناـناوج  امـش  ماـن  هب  تسا ، هتفرگ  رارق  تیناـسنا  نانمـشد  یهرـصاحم  رد  هک  نیوگزرھ  ینـسوب  تلم  لـثم  یتلم  روطچ  هک 

، نیا دھد ! تسکش  ار  نمـشد  ات  دورب  ار  هار  نامھ  دیاب  دیتفر و  امـش  هک  تسا  یھار  نآ  هار ، هک  تسا  هدرک  ساسحا  روطچ  دینیبب  دنکیم ! دیلقت  اھدنبیناشیپ  نتـسب 

هک تسور  نیا  زا  تسھ . مھ  نالا  دوب و  امـش  یمالـسا  سدـقم  روشک  نیمھ  تاساسحا ، نیا  نوناـک  دـنکیم . ادـیپ  شرتسگ  زورهبزور  هک  تسا  یمالـسا  تاـساسحا 

. دسانشب ار  اھنآ  دناوتیم  دنک ، هاگن  تریصب  اب  رگا  ناسنا  هک  تسا  ییاھهمانرب  مھ  شیاھهمانرب  دنکیم . یزیرهمانرب  موادم  روط  هب  رابکتسا ،

دمحاریوب  / ١٣٧٣/٠٣/١٧ هیولیگھک و  نویناحور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یگژیو نیا  زا  وجـشناد  ناـناوج  بـالقنا -  زا  لـبق  زورید -  رگا  تسا . زاـب  ناـشنھذ  ناـناوجریغ -  یتـح  و  درم ، نز و  اـت  هتفرگ  رـسپ  رتـخد و  زا  روـشک -  ناـناوج  موـمع  زورما 

یگنھرف یهثداح  زا  مھم  شخب  کی  دنمھفب . دنھاوخیم  دـننکیم و  هاگن  راصبتـسا  اب  تریـصب و  مشچ  اب  ار  لئاسم  همھ ، تسین و  اھنآ  صوصخم  زورما  دـندوب ، رادروخرب 

هھبش یاقلا  هب  امش  نم و  رکف  نیرکنم  هن ؛ مھ  نانمشد  دننکیم . اقلا  هھبش  نانمشد  ینعی  دنریگیم . رارق  تاھبـش  ضرعم  رد  اھنیا  هک  تسا  نیا  ام  زورما  یهعماج  رد 

، دـننزیم فرح  لاحرھهب  تفگ ؟ روطنیا  دوشیم  رگم  دـنکن ؟ اقلا  یاهھبـش  چـیھ  و  دـنزن ، فرح  دوش ، لال  درادـن ، لوبق  ار  اـم  رکف  سکرھ  تفگ  دوشیم  رگم  دـنزادرپیم .

. دنکن دایز  ار  نآ  دشاب و  هھبش  یهدننک  فرطرب  دییوگیم ، امش  هک  یبلطم  هک  تسا  نیا  مھم  دننکیم . تسرد  تاھبش  دنزادرپیم و  دیدرت  داجیا  هب  دننکارپیم ، بلطم 

جح  / ٠١/١۶/١٣٧۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هتـشاد کرد  تردق  تفرعم و  مھف ، تریـصب ، دـیاب  ناسنا  هتبلا  دـینیبیم . حوضو  هب  ار  نیا  دـینک ، هاگن  نید  زا  یرثا  هب  امـش  هک  اج  رھ  درادـن . نتـشون  هک  تسھ  ییاھزیچ 

هدیـشک رفک  خر  هب  دیحوت  مالـسا و  هک  تسا  نیا  یارب  میظع ، عامتجا  نیا  هک  دمھفن  دنیبب و  جـح  رد  ار  نیملـسم -  تدـحو  تیونعم و  راعـش  دـیحوت -  هک ، تسیک  دـشاب .

. دنکیم رپس  هنیس  کرش  لباقم  رد  دیحوت  جح ، رد  دنھاوخیم ، نانمشد  زورما  هچنآ  فالخ  هب  دوش !؟

اروشاع  / ٠٣/٢۵/١٣٧۴ رونام  رد  رضاح  یاھناگی  رادید  رد  تانایب 

رد یوق  هبناج و  همھ  یروضح  هاتوک ، رایـسب  یتدـم  رد  هک  هدرک  ادـیپ  ار  تردـق  ییاناوت و  نیا  یمالـسا  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  راگدرورپ ، لضف  هب  یمالـسا ، یروھمج  رد 

نادـیم یهیحور  نامھ  نیا ، دزیخیمرب . نامیا  قشع و  زا  هک  تسا  یاهدارا  یهیاس  رد  نامیا و  تکرب  هب  نیا ، تسا . راـختفا  یهیاـم  نیا ، تسا . هتـشاد  رظن  دروم  یهطقن 

نادابآ رـصح  نتـسکش  و  سدقملاتیب » «، » نیبملاحتف  » نامھ تسا ؛ دنورا »  » زا روبع  یهدارا  نامھ  نیا ، تسا . تشھ » رجفلاو   » و جنپ » یالبرک   » یهیحور نامھ  گنج ،

، یماظن راک  تعیبط  هب  اھورین ، تسا و  رتریـصب  رتھاگآ و  یھدنامرف ، رتمظنم و  رتیوق و  یھدنامزاس  زورما  هک  تسا  نیا  هدش ، ادـیپ  هک  یتوافت  تسا . نامھ  هیام ، تسا .

. تسا هفیظو »  » روضح دناوخیم ، ارف  تکرح  هب  ار  همھ  هک  یزیچ  زورما ، دناوخیم . ارف  تکرح  هب  ار  یـسک  رھ  هنحـص ، رد  نمـشد  روضح  زور  نآ  دـنرتدنمهقالع . رتانـشآ و 

هدـھاشم یلیمحت  گنج  نارود  رد  ام ، تلم  روشک و  هک  تسا  یزیچ  نآ  لضفا  یهبترم  نیا ، لیخلا ». طابر  نم  هوق و  نم  متعطتـسا  اـم  مھل  اودـعا  و   » هک تسا  نآرق  یهیآ 

، نیا درک . ریگلفاغ  ناوتیمن  رگید  ار  یمالـسا  یروھمج  هک  دھدیم  ناشن  نیا ، دـنکیم . نئمطم  راودـیما و  دنـسرخ ، ار  ناتـسود  دـناسرتیم و  ار  نانمـشد  نیا ، دـندرک .

. دـنک رپرپ  ار  نآ  دوش و  زارد  لواطت  هب  فرط  رھ  زا  نمـشد ، تسد  هک  دناهتـشاذگن  عافدیب  نانچ  نآ  ار ، ابیز  رطعم  یوبـشوخ  لـگ  یمالـسا ، یروھمج  هک  دـھدیم  ناـشن 

تسا و رطخ  ماگنھ  رد  مزال  یگدامآ  داجیا  یارب  مھ  نانمشد . یهدنناسرت  مھ  تسا ، ناتسود  یهدننکلاحشوخ  مھ  هک  یمدود  ریشمش  تسا ؛ راقفلاوذ  ریشمش  نیا ،

هناخ و زا  هک  یتقو  زا  ینعی   ) دینارذگیم رونام  نیرمت و  ماگنھ  رد  هژر ، ماگنھ  رد  ناس ، فص  رد  اجنیا  رد  امش  هک  یتعاس  رھ  نمشد . یزروعمط  زا  یریگـشیپ  یارب  مھ 

فدھ تین و  نآ  یارب  هقدص و  هنـسح و  امـش  مدق  رھ  تسا . هقدص  هنـسح و  شاهمھ  دـیدرگرب ،) اجنآ  هب  لماک  تمالـس  اب  هللااشنا  هک  یتقو  ات  دـیدش ، جراخ  دوخ  رھش 

شدارفا یهمھ  تسا ، یمالسا  هک  یتکلمم   » دومرف ناشهرابرد  تما  نیا  زیزع  ماما  هک  روشک -  نیا  رسارس  رد  رـشتنم  یهدنمزر  میظع  تعامج  نآ  یهمھ  دوجو  تسا .

اجهمھ رد  دیاب  شترا ، هاپس و  رضاح و  اج  همھ  رد  جیسب  ناگدنمزر ، تسا . راک  نآ  یارب  فدھ و  نآ  هار  رد  نیا ، تسا . هقدص  هنـسح و  دنـشاب - » یماظن  انعم  نیا  هب  دیاب 

هب امش ، یرایـشوھ  تقد و  اب  مھ ، رونام  رخآ  ات  هللااشنا ، تسا . هدش  ماجنا  بوخ  مھ  لاح  هب  ات  تسا و  هیـضق  یلکـش  یهبنج  زا  نیا ، دنـشاب . هتـشاد  ار  اھیگدامآ  نیا 

. دراد مھ  اب  ار  ینف  یھلا و  یهبنج  هک  دوشیم  یحلسم  یورین  نآ  داجیا  هار  رد  هریخذ  کی  امش  یارب  نیا  دریگیم و  ماجنا  هجو  نیرتھب 

جح  / ٠٢/٠۴/١٣٧۵ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

هنوگ رھ  دننکیم . در  ار  مسینویھـص  رابکتـسا و  نینوخ  یهجنپ  زا  نانآ  تاجن  ناناملـسم و  لالقتـسا  تزع و  عقاو  رد  دننکیم ، در  یفن و  ار  جـح  تیعماج  کرحت و  هک  نانآ 

روما رد  مزال  تریـصب  زاب و  مشچ  نتـشادن  طیحم و  ناھج و  قیاقح  هب  لـھج  یور  زا  داـیز ، ناـمگ  هب  هک  تسا  لزنا هللا  اـم  ریغ  هب  مکح  هراـب ، نیا  رد  ینید  یهیرظن  یوتف و 

. دوشیم رداص  نیملسم 

١٣٧۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  مسارم  رد  تانایب 

ای موریم ». ار  هار  دراد !؟ یعناـم  هچ  موـش ! هجنکـش  : » دـیوگیم یوـق  ناـسنا  بوـخ ؛ یوـش ». هجنکـش  تسا  نـکمم  ورن ؛ ار  هار  نـیا  : » دـنیوگیم یـسک  هـب  تـقو  کـی 

ندـش و هجنکـش  ندـش و  هتـشک  تبحـص  تقو  کی  اما  دراد »!؟ تیمھا  هچ  موش ! هتـشک  بوخ ؛ : » دـیوگیم گرزب  ناسنا  یوش ». هتـشک  تسا  نکمم  ورن ! : » دـنیوگیم

؛ ورن : » تسا نیب  رد  نارگید  ناج  یاپ  رگید  اـجنیا  دـنوش ». هتـشک  وت  تکرح  نیا  رطاـخهب  مدرم ، زا  یھورگ  هک  تسا  نکمم  ورن ؛ : » دـنیوگیم تسین . ندیـشک  تیمورحم 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 8 
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ناـشیاپ تسین ، مھم  ناـشیارب  ندـش  هتـشک  هک  یناـسک  رگید  اـجنیا  دنـشکب ». یتخـس  وـت ، نتفر  شیپ  رطاـخ  هب  ناـکدوک ، نادرم و  ناـنز و  زا  یرایـسب  تـسا  نـکمم 

. دریگن سفن  فعض  دشاب و  هتشاد  سفن  تردق  ایناث  دھدیم . ماجنا  یگرزب  راک  هچ  دمھفب  دشاب و  هتشاد  تریصب  یلعا  دح  رد  الوا  هک  دزرلیمن  شیاپ  یسک  نآ  دزرلیم .

مھ رھدلادبا  ات  و  دشخردیم ، مھ  زونھ  دیشخرد ؛ خیرات  کرات  رب  یدیشروخ  لثم  البرک  یهثداح  اذل ، داد . ناشن  البرک  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ار  تیـصوصخ  ود  نیا 

. دیشخرد دھاوخ 

١٣٧۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  مسارم  رد  تانایب 

شیپ مالسا  ملاع  رد  فالتخا  ینعی  دننک ». کیرحت  دنناروشب و  امش  هیلع  ار  عجارم  گرزب و  یاملع  یهمھ  تسا  نکمم  دیھد ، همادا  ار  هار  نیا  رگا  : » دنتفگ ماما  هب  یزور 

هب ار  ناریا  تلم  امـش  : » دـش هتفگ  ماما  هب  اھراب  دیـسر . بالقنا  یزوریپ  یهقطن  هب  ات  داد  همادا  ار  هار  دـیزرلن و  ماـما  یاـپ  اـما  دزرلیم . اـجنیا  ناـسک ، یلیخ  یاـپ  دـیآ ».

 - ار اـھنوخ  هیلع ، هللاناوضر  ماـما  لـباقم  رد  ینعی  دـھدیم »؟ یـسک  هچ  دزیریم  نیمز  رب  هک  ار  ییاـھنوخ  باوج  دـینکیم . قـیوشت  یوـلھپ  میژر  لـباقم  رد  یگداتـسیا 

ار تکرح  نیا  ماما -  ینعی  ناشیا -  هک  دادرخ  هدزناپ  رد  : » تفگ تفگ . ار  بلطم  نیا  هدنب  دوخ  هب  ای ۴٣ ، لاس ۴٢  رد  گرزب ، یاملع  زا  یکی  دنداد . رارق  ار -  ناناوج  یاھنوخ 

رھ دوب  نکمم  دروآیم و  راشف  اھرکف  زرط  نیا  دوب . اھرکف  زرط  نیا  داد »؟ دھاوخ  یسک  هچ  ار  اھنیا  باوج  دندوب . ام  ناناوج  نیرتھب  هک  دندش  هتـشک  ناسک  یلیخ  دندرک ،

. دشیم هدید  اھاجنیا  رد  دوب ، مکاح  وا  رب  هک  یتریصب  تمظع  وا و  حور  تمظع  دیزرو . تماقتسا  ماما ، اما  دنک . فرصنم  تکرح  یهمادا  زا  ار  یسک 

ص)  / ٠٣/٢٠/١٣٧۵  ) هللالوسر دمحم  رکشل ٢٧  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

تالیـصحت هک  یناسک  اـسب  یا  تسین . نیا  ماوع »  » یاـنعم هک  متفگ  هن ! دیـشاب ؛ هیلاـع  تالیـصحت  بسک  یپ  رد  اـمتح  هک  تسین  اـنعم  نیدـب  نتفرگن ، رارق  ماوع »  » وزج

ماوع دـنماوع . وزج  اما  دـناینغ ؛ ای  ریقف  هک  یناسک  اسب  یا  دـنماوع . وزج  اما  دـناهدرک ؛ مھ  ینید  تالیـصحت  هک  یناـسک  اـسب  یا  دـنماوع . وزج  اـما  دـناهدرک ؛ مھ  هیلاـع 

راـک تریـصب  یور  زا  هک  سک  رھ  دـشاب . تریـصب  یور  زا  مینکیم  یراـک  رھ  ینعی  میدـنویپن . هگرج  نیا  هـب  هـک  میـشاب  بظاوـم  دـیاب  تسامـش . نـم و  دوـخ  تـسد  ندوـب ،

هب مینکیم ، لمع  تریـصب  اب  مناوریپ  نم و  ینعی  ینعبتا ». نم  انا و  هریـصب  یلع  هللایلا  اوعدا  : » دـیامرفیم ربمغیپ  یهراـبرد  نآرق  دـینیبیم  اذـل ، تسا . ماوع  دـنکیمن ،

ادیپ لیلحت  تردق  دیشوکب  دینک . جراخ  هورگ  نآ  زا  ار  ناتدوخ  تعرـس  هب  دیماوع ، هورگ  وزج  رگا  هن . ای  دیماوع  هورگ  وزج  دینیبب  لوا  سپ ، میوریم . شیپ  میزادرپیم و  توعد 

. دیبای تسد  تفرعم  هب  دیھد و  صیخشت  دینک ؛

ص)  / ٠٣/٢٠/١٣٧۵  ) هللالوسر دمحم  رکشل ٢٧  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

تالیـصحت هک  یناسک  اـسب  یا  تسین . نیا  ماوع »  » یاـنعم هک  متفگ  هن ! دیـشاب ؛ هیلاـع  تالیـصحت  بسک  یپ  رد  اـمتح  هک  تسین  اـنعم  نیدـب  نتفرگن ، رارق  ماوع »  » وزج

ماوع دـنماوع . وزج  اما  دـناینغ ؛ ای  ریقف  هک  یناسک  اسب  یا  دـنماوع . وزج  اما  دـناهدرک ؛ مھ  ینید  تالیـصحت  هک  یناـسک  اـسب  یا  دـنماوع . وزج  اـما  دـناهدرک ؛ مھ  هیلاـع 

راـک تریـصب  یور  زا  هک  سک  رھ  دـشاب . تریـصب  یور  زا  مینکیم  یراـک  رھ  ینعی  میدـنویپن . هگرج  نیا  هـب  هـک  میـشاب  بظاوـم  دـیاب  تسامـش . نـم و  دوـخ  تـسد  ندوـب ،

هب مینکیم ، لمع  تریصب  اب  مناوریپ  نم و  ینعی  ( ١ .«) ینعبتا نم  انا و  هریـصب  یلع  هللایلا  اوعدا  : » دیامرفیم ربمغیپ  یهرابرد  نآرق  دینیبیم  اذل ، تسا . ماوع  دنکیمن ،

ادیپ لیلحت  تردق  دیشوکب  دینک . جراخ  هورگ  نآ  زا  ار  ناتدوخ  تعرـس  هب  دیماوع ، هورگ  وزج  رگا  هن . ای  دیماوع  هورگ  وزج  دینیبب  لوا  سپ ، میوریم . شیپ  میزادرپیم و  توعد 

. دیبای تسد  تفرعم  هب  دیھد و  صیخشت  دینک ؛

یمالسا  / ٠٣/٢٩/١٣٧۵ یاروش  سلجم  هرود  نیمجنپ  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

دنتساوخیم و هشیمھ  زا  شیب  دوخ ، یسایس  یتاغیلبت و  یاھهلمح  یهریاد  ندرک  گنت  اب  روشک ، نیا  تلم و  نیا  نانمشد  هک  دش  لیکشت  یطیارش  رد  مجنپ  سلجم 

رد مدرم  روضح  ای  دوشن ، لیکشت  تقو  رس  سلجم ، نیا  هک  دندرکیم  وزرآ  دنھد . رارق  ناشدوخ  رکم  دیک و  فیعـضت و  دروم  یوحن  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  هک  دنھاوخیم 

یاضف ای  دوش و  عقاو  فورعم  یاھهرھچ  نارادـفرط  نایم  صاوخ و  نایم  مدرم ، نایم  ییاھیریگرد  ناگدـنیامن ، باختنا  لحارم  رد  ای  دـشابن ، یریگمـشچ  روضح  نآ ، تاباختنا 

یادـخ دـیاب  دوجو  یهمھ  اب  . دوب نمـشد  یاھوزرآ  اھنیا  ددـنبب . اھیزوسلد  اھتریـصب و  رب  ار  هار  رگیدـکی ، هب  تبـسن  یزروهنیک  وج  ددرگ و  رات  هریت و  تاباختنا ، رطاخ  هب  روشک 

، تاباختنا نادیم  فلتخم ، یاهقیلس  یرکف و  یاھحانج  روضح  دوجو  اب  دندرک و  تکرش  رتشیب  هشیمھ  زا  مدرم  درکن . ادیپ  ققحت  اھنیا  زا  کی  چیھ  هک  مینک  رکـش  ار  لاعتم 

ندـمت و زا  هک  دـننکیم  اعدا  یبزح  یاھھورگ  مدرم و  صاوخ  داحآ و  هک  ییاج  نآ  رد  تفرگ . ماجنا  ایند  رد  نوگانوگ  تاباختنا  یلومعم  یاھرابغ  درگ و  نودـب  کاـپ و  ینادـیم 

اھروشک دریگیم و  تروص  اھجنـشت  دوشیم ، اھلتق  دنتفایم ! رگیدکی  ناج  هب  روطاس  اب  تاباختنا ، رطاخ  هب  مدرم  هک  دیونـشیم  دینکیم و  هظحالم  دـنرادروخرب ، تکازن 

راب کی  دندمآ و  نوریب  دنلبرـس  ناحتما  نیا  زا  مدرم  تفرگ و  ماجنا  یھجو  نیرتھب  هب  یھلا  ناحتما  نیا  هللادمحب  ام  روشک  رد  دـنوشیم . تاباختنا  ثداوح  نیھر  یتدـم ، ات 

شنم هلـصوح و  رکف و  رثکادـح  یریگراک  هب  دارفا و  یرادنتـشیوخ  طابـضنا و  مظن و  اب  هارمھ  روشک ، یهرادا  ییاراک  هک  داد  ناشن  درک و  تباـث  یمالـسا  سدـقم  ماـظن  رگید 

. تساراد ار  هناراوگرزب  یناسنا و 

نازومآشناد  / ٠٨/٠٩/١٣٧۵ نایوجشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هار دوش ، مگ  هدرـسفا و  راعـش ، نیا  دوشن و  ظفح  هتـشارفارب  ملع  نیا  رگا  نوچ  ارچ ؟ دـنک . ظفح  یلعـشم  مچرپ و  ناونع  هب  دـیاب  ار  رابکتـسا  اب  هزرابم  راعـش  ناریا ، تلم 

هکنیا دوجو  اب  مھ ، راکـشآ  نمـشد  تسین و  یفخم  تریـصب ، لـھا  یارب  تسا و  راکـشآ  نمـشد ، نآ  ینمـشد  نوچ  دراد . مھ  یحـضاو  لالدتـسا  دـش . دـھاوخ  مگ  تلم 

ار نمـشد  یاھـشور  هک  دندرک  هابتـشا  اجنیا  زا  دـندرک ، هابتـشا  هک  ییاھتلود  دـندروخ و  بیرف  هک  ییاھتلم  بلاغ  دراد . بیرف  یارب  ییاھهویـش  تسا ، راکـشآ  شینمـشد 

میھاوخ ار  یھار  هک  تسا  یھیدب  میدرپس ، یشومارف  هب  دنک ، دوبان  ار  ام  دھاوخیم  هک  ینمشد  اب  هزرابم  میتخانشن و  ار  نمـشد  یاھـشور  ام  رگا  دنتخانـشن . تسرد 

. داسف هار  یناریو ، هار  یدوبان ، هار  ینعی  ددنسپیم ؛ نمشد  هک  تفر 

مق  / ١٠/١٩/١٣٧۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

دنچ طقف  دجسم ، رد  هک  دنک  لایخ  یـسک  رگا  دنروآ . باسح  هب  یلم  تماقتـسا  یرگنـشور و  ینیب و  نشور  تفرعم و  هاگیاپ  درامـشب و  منتغم  ار  دجاسم  دیاب  ناریا  تلم 

هب هک  زامن  دوخ  دوش ، هاگن  تریـصب  مشچ  اب  مھ  زامن  تعکر  دنچ  نامھ  رگا  الوا  تسین . روطنیا  تساطخ . دراد ، یریثات  هچ  نیا  دنیآیم و  نوریب  دـنناوخیم و  زامن  تعکر 

هب رود و  داسف  زا  ار  اھناسنا  زامن  دـنکیم . راداو  مایق   هب  ار  تلم  کی  زامن  دوشیم . یداـیز  تاـکرب  یهیاـم  تسا ، حـالف  لـمعلاریخ و  ناذا ، زاـمن و  سدـقم  عرـشم  ناـبز 

. دنکیم کیدزن  یراکادف  صولخ و 

سدقلاقیرط  / ٠٢/٠٣/١٣٧۶ رونام  رد  رضاح  یاھورین  رادید  رد  تانایب 

زا شیپ ، لاس  دـص  زا  دوخ ، کیدزن  خـیرات  دوخ ، خـیرات  لئاسم  ددـنبیمن . هتـشذگ  رب  ار  دوخ  مشچ  دـنکیم ، هاگن  تریـصب  اب  ار  دوخ  یهتـشذگ  هکنیا  رطاـخ  هب  ناریا  تلم 

 - اکیرما یهدحتم  تالایا  میژر  یلعف ، عضو  رد  و  رابکتـسا -  میژر  هک  تسا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناریا  تلم  دنکیم . هاگن  تقد  اب  ار  شیپ  لاس  یـس  زا  شیپ ، لاس  هاجنپ 

هدیمھف و ار  نیا  ناریا ، تلم  تسا . هدرک  یدب  یلیخ  وا  هب  هتشاد ، یسایس  طلست  روشک  نیا  رب  یولھپ  سوحنم  میژر  نامز  رد  هک  لاس  جنپ  یـس و  بیرق  دیاش  لوط  رد 

. تسا هتشغآ  مدرم  نوخ  هب  اھنیا  تسد  تسا . هدید  هتسناد و 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 9 
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نایجیسب  / ٠٩/٠۵/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اب تقیقح ، زا  عافد  یھاگ  تسا . نابز  اب  عافد ، یھاـگ  تسا . ندـیمھف  اـب  عاـفد ، یھاـگ  تسین . گـنفت  اـب  تسین ، تشم  اـب  تسین ؛ هیرھق  تـالآ  اـب  هشیمھ ، مھ  عاـفد 

ار همھ  و  درک ، زاب  ار  اھمـشچ  درک ، یـسایس  ار  اھنھذ  درک ، زاب  ار  اھنھذ  هک  دوب  نیا  درک ، ناریا  تلم  هب  بالقنا  هک  یتامدخ  نیرتگرزب  زا  یکی  دیاش  تسا . ییاج  رد  روضح 

نیلووسم دینادب  امش  دھد . ماجنا  دناوتیمن  یراکچیھ  نمشد  دوشب ، نیا  رگا  دوش . رتدایز  رتشیب و  زورهبزور  دیاب  تریصب ، نیا  ییانشآ و  نیا  درک . انشآ  روشک  لئاسم  اب 

. دنھد ماجنا  یھجو  نیرتھب  هب  ار  ناشدوخ  فیاظو  هکنیا  یارب  دنتسھ  هدامآ  همھ  روشک ،

نایوجشناد  / ١٣٧٧/٠٧/٠٨ یمالسا  هعماج  هرگنک  نیمود  یرازگرب  تبسانم  هب  مایپ 

تانیب و زا  هک  نشور  یاھفدھ  اب  ار  نآ  دیھد ، مظن  دوخ  راک  هب  هاگشناد ، یمالسا  یاھلکشت  رگید  امش و  تسا . رجارپ  ناجیھرپ و  نیگنس ، امـش  یهفیظو  طیارـش  نیا  رد 

، دیزاس مھارف  نایوجـشناد  مومع  دوخ و  یارب  شاهنازروهنیک  یاھـشور  نمـشد و  تخانـش  یارب  ار  ذفان  دید  مزال و  تریـصب  دیـشخب ، تھج  هدش ، هتفرگ  بالقنا  تامکحم 

لاح همھ  رد  ار  ادخ  دـیناسرب ، لقادـح  هب  ار  ینامزاسنورب  ینامزاسنورد و  تافالتخا  دـینک ، یثنخ  ییاسانـش و  ییوجـشناد  طیحم  رد  صوصخب  ار  اھرگهنتف  اھیرگهنتف و 

. تسین یھلا  یاضر  زا  رتالاو  رتهتسیاش و  ناسنا ، یارب  یفدھ  چیھ  هک  دینادب  و  دینادب ، دوخ  تاین  لامعا و  رظان  رضاح و 

نایوجشناد  / ١٣٧٧/٠٨/١٢ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یگتـسجرب دـناهدروآ . دوجو  هب  دوخ  رد  اـی  دناهتـشاد و  هارمھ  دوخ  اـب  ار  تایـصوصخ  زا  یخرب  یناوجون ، نارود  زا  هکلب  یناوـج ، نارود  زا  اـبلاغ  خـیرات ، میظع  یاھتیـصخش 

زارفرپ یگدنز  نیا  یدنبعمج  رد  نم  مینیبیم . مالسلاهیلع  نینموملاریما  یگدنز  رد  ام  ار  نیا  تسا و  یکتم  تدم  دنلب  شالت  کی  هب  الومعم  گرزب ، هتـسجرب و  یاھناسنا 

یرادیب ربص - »  » و تریصب »  » تفص ود  گرم ، ماگنھ  ات  یناوجون  لیاوا  زا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  منکیم  ضرع  امـش  هب  منکیم و  هدھاشم  ار  هتکن  نیا  بیـشن ، و 

، رون هوک  ارح و  راغ  زا  هک  یتقو  نامھ  زا  دـشن . اھتیعقاو  نداد  صیخـشت  دـب  یرکف و  فارحنا  یمھف و  جـک  تلفغ و  راچد  هظحل  کـی  وا  تشاد . هارمھ  دوخ  اـب  ار  یرادـیاپ -  و 

نبیلع ار  ناشخرد  تیعقاو  نیا  دـیدرگ ، زاغآ  تلاسر  توبن و  تکرح  دـش و  یراج  راوگرزب  نآ  نابز  رب  هللاالاهلاال »  » یهملک دـش و  هتـشارفارب  ربمایپ  تسد  هب  مالـسا  مچرپ 

مزال هزرابم  رگا  داد ؛ ماجنا  مھ  ار  شالت  نآ  تشاد ، مزال  شالت  رگا  تخاس ؛ مھ  نآ  تالکـشم  اب  داتـسیا و  مھ  صیخـشت  نیا  یاـپ  داد ؛ صیخـشت  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا 

یرادروشک یرادتموکح و  تیلاعف  یـسایس و  راـک  رگا  درب و  نادـیم  هب  تشاذـگ و  صـالخا  قبط  رد  ار  دوخ  ناـج  تساوخیم ، یناـشفناج  رگا  درک ؛ ار  هزراـبم  نآ  تشاد ،

نیا دـیزرو . تماقتـسا  میقتـسم ، طارـص  راوتـسا و  هار  نیا  رد  درک و  یرادـیاپ  ربـص و  مود ، دـشن . ادـج  وا  زا  هظحل  کـی  وا ، یرادـیب  تریـصب و  داد . ماـجنا  ار  نآ  تساوـخیم ،

. تسا یمھم  یهتکن  ندشن ، دناوخیم -  ارف  راک  ندرک  اھر  یلبنت و  هب  ار  ناسنا  هک  یناسنا -  سفن  یاھاوھ  اھهتساوخ و  بولغم  ندشن ، هتسخ  ندیزرو ، تماقتسا 

نایوجشناد  / ١٣٧٧/٠٨/١٢ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ام هک  یگرزب  یاھناسنا  زا  مادک  رھ  تسین . سک  چیھ  اب  هسیاقم  لباق  مالسلاهیلع  نینموملاریما  تیصخش  تسین . دیلقت  لباق  مالسلاهیلع  نینموملاریما  تمصع  یرآ ؛

هـسیاقم لباق  تسا -  باتفآ  اب  هرذ  یهسیاقم  لثم  دـنوش ، هسیاقم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  اب  دـنھاوخب  رگا  میاهدرک ، هدـھاشم  مھ  نامدوخ  خـیرات  رد  ای  طـیحم و  رد 

 - تریصب ربص و  مالسلاهیلع  نینموملاریما  رگا  هک  دیوگب  دناوتیمن  یسک  تسا . یوریپ  لباق  دیلقت و  لباق  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  رد  تیـصوصخ  ود  نیا  اما  دنتـسین - 

کیدزن مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هب  ار  ناـشدوخ  هک  دـننک  یعـس  دـیاب  تیـصوصخ  نیا  رد  همھ  دوب . نینموملاریما  هک  دوب  نیا  رطاـخهب  تشاد  یرادـیاپ -  یرادـیب و  ینعی 

. دشاب ناشدادعتسا  تمھ و  هچ  رھ  دننک ؛

نایوجشناد  / ١٣٧٧/٠٨/١٢ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اھتیعقاو دنوشیم ، تلفغ  راچد  ای  ربص . مدع  ای  تریـصب ، مدع  ای  تسا : ود  نیا  زا  یکی  رثا  رب  دیآیم ، شیپ  رـشب  تاعامتجا  ای  دارفا  یارب  هک  یتالکـشم  مامت  نم ! نازیزع 

رشب خیرات  ود ، رھ  ای  ود ، نیا  زا  یکی  رطاخ  هب  هک  تساذل  دنوشیم . هتـسخ  یگداتـسیا  زا  تایعقاو ، ندیمھف  دوجو  اب  ای  دنمھفیمن ، ار  اھقیاقح  دنھدیمن ، صیخـشت  ار 

کی تسایـس  روھقم  تلم  کی  لاس -  اھدـص  یھاگ  لاس -  اھھد  تسا . لفاغ  سفنلافیعـض و  یاھتلم  رب  ملاع  ناـیوگروز  یهبلغ  زا  رپ  تساـھتلم ؛ گرزب  یاـھتنحم  زا  رپ 

، دوخ یھاگآ  نآ  هار  رد  دناهتشاد ، تریصب  رگا  ای  دناهتشادن ، تریصب  ای  نکیل  دناهدوب ؛ ناسنا  هلب ، دناهدوبن ؟ ناسنا  اھنیا  رگم  ارچ ؟ تسا . هدوب  گرزب  تردق  کی  راوخناھج و 

. دناهتشادن یرادیاپ  ای  دناهتشادن ، یرادیب  ای  ینعی  دناهدوب ؛ ار  مزال  ربص  دقاف 

نایوجشناد  / ١٣٧٧/٠٨/١٢ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یاھتردـق فرط  زا  ریقحت  ییوگروز و  هطلـس و  مکاح و  تاقبط  زا  نوگانوگ  یاـھراشف  یتخبدـب ، تلذ ، تنحم ، دـیورب ، بقع  امـش  هچرھ  بـالقنا ، زا  لـبق  یاـھلاس  لوط  رد 

یداـمتم یاـھلاس  تیاـھن  رد  و  ود ، رھ  یداـمتم  یاـھلاس  اھـسور ، یداـمتم  یاـھلاس  اھیــسیلگنا ، یداـمتم  یاـھلاس  روـشک ، نـیا  رد  دـینیبیم . اـم  روـشک  رد  ار  هناـگیب 

، نوگانوگ یاھنادـیم  رد  هللادـمحب  زورما  هک  تشاد -  ار  اھدادعتـسا  نیمھ  دوب و  تلم  نیمھ  ام  تلم  دـنداد . ماجنا  تلم  نیا  هب  تبـسن  دـنتفرگ ، میمـصت  هچرھ  اھییاکیرما ،

زا یاهھرب  رد  یتقو  دوب . مک  شربص  تریـصب و  طلغ ، یاھتیبرت  رطاخهب  بابان و  یاھتموکح  رطاخ  هب  اما  دشخردیم -  دیـشروخ  هراتـس و  لثم  ناناوج  امـش  یاھدادعتـسا 

قحلاب و اوصاوت  و  ، » دـندرک راداو  ربص  هب  ار  مدرم  دـندیمد ، تریـصب  مدرم  رد  دـندش ، ادـیپ  راوگرزب  ماما  لثم  یـسک  هعماج و  نایاناد  هعماج ، ناـگرزب  هعماـج ، ناـھاگآ  ناـمز ،

نایم زا  روشک  نیا  رب  ار  ناگناگیب  طلـست  دنک و  عطق  ار  تنحم  تلذ و  اپاترـس  خیرات  نآ  تسناوت  دـمآ و  دوجوهب  ناشورخ  یایرد  نیا  دـندرک ، جـیار  هعماج  رد  ار  ربصلابوصاوت »

. درادرب

نایوجشناد  / ١٣٧٧/٠٨/١٢ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یدادعت رگا  تسا . ناریا  تلم  تلم ، نآ  تسین ، نآ  رب  یجراخ  یهطلس  چیھ  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  تلم  کی  رگا  دینکیم ، هاگن  ناھج  یسایس  قفا  رد  یتقو  زورما  امش 

نیا ناناوج  یهلیـسو  هب  مدرم ، نیا  یهلیـسو  هب  نوچ  ارچ ؟ تسا . ناریا  تلم  ناریا و  اھروشک ، نآ  سار  رد  زاب  دنـشاب ، هتـشاد  دوجو  تیـصوصخ  نیا  اب  اـھروشک  اـھتلم و 

ردق نیا  تیصوصخ  ود  نیا  دش . هتخومآ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا  ربص  تریـصب و  تلم ، نیا  نارگتیادھ  ناربھر و  یهلیـسو  هب  تلم ، نیا  نالووسم  یهلیـسو  هب  تلم ،

یهنوگناطرـس یاھھاگتـسد  سار  رد  اـی  یداـصتقا ، یاـھیناپمک  سار  رد  اـی  رگهلخادـم ، وـگ و  روز  یـسایس  یاھتردـق  سار  رد  هک  یناـسک  اـیند  رد  مھ  زورما  تسا ! مـھم 

اھتلم دننکیم  یعس  ای  دننکیم . ییوگروز  دنناریم و  مکح  اھتلم  رب  تیـصوصخ  ود  نیا  زا  یکی  قیرط  زا  دناهتفرگ ، رارق  تاغیلبت  یوجدوس  میظع  یاھهکبـش  یتاغیلبت و 

، تسا مھم  ناشیارب  صاخ  یهلاسم  کی  هک  دروم  کی  رد  دننک ، بلس  ار  تریصب  اھنآ  زا  یلک  روط  هب  دنناوتن  مھ  رگا  دنریگب -  اھنآ  زا  ار  اھنآ  تریـصب  دنرادهگن و  تلفغ  رد  ار 

هار کی  رد  ناسنا ، یهعومجم  کی  تلم و  کی  یھاگ  دـننک . یربصیب  راچد  ار  اـھنآ  اـی  دـنیامن -  بلـس  هعماـج  نآ  رد  ار  اـھناسنا  تریـصب  اـھتلم و  یرادـیب  دـننکیم  یعس 

رالد اھدرایلیم  یتاغیلبت ، یاھهکبش  رد  هک  دینادب  امـش  زورما  درک . نیقلت  اھتلم  هب  دوشیم  تسا ؛ ینیقلت  رما  کی  مھ  یربصیب  نیا  دنوشیم . یربصیب  راچد  تسرد 

سار رد  رابکتـسا و  هکنیا  تلع  دـننک . رود  دـنزادنیب و  رود  لماک  حیحـص و  ربص  زا  ای  تسرد ، صیخـشت  زا  ای  ار  اھنآ  هک  اـھتلم ، رد  اـھزیچ  نیمھ  نیقلت  یارب  دوشیم ، جرخ 

کی یمالـسا ، بالقنا  یمالـسا و  یروھمج  هک  تسا  نیا  تسا ، فلاخم  یمالـسا  یروھمج  اب  یمالـسا و  بالقنا  اب  اـکیرما  یهدـحتم  تـالایا  میژر  یرابکتـسا ، یاھتردـق 

تاسلج رد  یصصخت و  یاھرانیمس  رد  اکیرما ، روشک  زورما  یسایس  یاھشخب  نارگلیلحت  هک  دیـشاب  هدینـش  امـش  دیاش  درک . یزاسهنیمز  یحارط و  ار  یناھج  یرادیب 

زا ار  شدوخ  هار  یتلم  هک  تسا  نیا  رثکادح  تسا ؟ لکشم  نیرتگرزب  ارچ  تسا . یمالـسا » بالقنا   » ام یارب  لکـشم  نیرتگرزب  زورما  هک  دناهدروآ  نابز  رب  ار  هملک  نیا  هژیو ،

یاهطقن یتقو  دنکیم . هدافتسا  اھتلم  تلفغ  زا  رابکتسا  هک  تسا  نیا  رطاخهب  ندوب  لکشم  تسیچ ؟ رطاخ  هب  شندوب  لکـشم  اما  تسا ؛ هدرک  ادج  وگروز  تلود  نیا  هار 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 10 
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نآ نمشد  دوشیم  زکرم  نآ  دندروآ ، تسد  هب  یلمع  یهبرجت  کی  دندش ، ییامنھر  یھار  هب  دندش ، رادیب  اھتلم  درک ، هدنکارپ  ناھج  رد  ار  یرادیب  هک  دمآ  دوجو  هب  ایند  رد 

هک دندش  بجوم  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یمالـسا و  بالقنا  ناریا و  تلم  تسا . نیمھ  تقیقح  هلب ؛ دـننامب . تلفغ  رد  باوخ و  رد  اھتلم  دـنھاوخیم  هک  ییاھتـسایس 

زا یلیخ  دوـب ، هدـشن  هنحـص  دراو  ناوـترپ  طاـشن و  اـب  دازآ و  اـھر و  روـط  نیا  تلم  نیا  دوـب و  هدـماین  شیپ  میظع  بـالقنا  نیا  هک  یناـمز  نآ  رد  دـنوش . رادـیب  رگید  یاـھتلم 

؛ دـندوبن روط  نیا  دـناهدش ، رازیب  ناشروشک  رد  اـکیرما  یاـھتلاخد  زا  دـناهدرک و  دـنلب  اـکیرما  اـب  ینمـشد  داـیرف  دـناهدرک ، دـنلب  یھاوخمالـسا  داـیرف  زورما  هک  ییاـھروشک 

اقآ دنتفگیم : دزیم ، یفرح  هملک  کی  اھنآ  هب  دشیم و  ادیپ  اھنآ  نایم  رد  یملاع  رکفنـشور و  مھ  تقو  کی  رگا  دندرکیم ! یگدـنز  دـندوب و  هتخادـنا  نییاپ  ار  ناشیاھرس 

ار سای  ربا  نیا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  دندوب . سویام  دوشیمن ؛ دنتفگیم  دھد ؟ تاجن  ار  شدوخ  یـسک  اکیرما  یهطلـس  ریز  زا  دوشیم  رگم  درادن ؛ یاهدیاف  دوشیمن ،

یارب یررض  هچ  دنروایب ، ور  مالسا  هب  اھتلم  یتقو  دندرک . ادیپ  شیارگ  مالسا  تمـس  هب  ناناوج  دندش و  راودیما  رادیب و  اھتلم  زا  یرایـسب  دودز ؛ اھتلم  دید  یگدنز و  قفا  زا 

. تسا روط  نیا  ناریا  رد  هکنیاامک  دراذگیمن ؛ مالسا  تسا . فلاخم  ناملسم  تلم  رب  یرابکتسا  تردق  کی  یهطلس  اب  مالسا  تسا ؛ مولعم  دراد ؟ رابکتسا 

نایجیسب  / ١٣٧٧/٠٩/٠٢ نارادساپ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

بیرف دنکیم و  ماخ  ار  اھناسنا  هک  تاغیلبت  لماع  اب  دـنکیم و  بوعرم  دـناسرتیم و  ار  اھناسنا  هک  حالـس  لماع  اب  دـنکیم ، هدرب  ار  اھناسنا  هک  لوپ  لماع  اب  هلباقم  یارب 

مھ بالقنا  لوا  زا  دراد و  ام  تلم  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  نیا  تریـصب . اـب  ناـمیا  نشور ، ناـمیا  دتـسیاب ؟ اـھنیا  لـباقم  رد  دـناوتیم  یزیچ  هچ  درک . دـیاب  راـک  هچ  دـھدیم ،

لباـق ریغ  مسلط  کـی  تسا  هتـسناوت  مالـسا  تکرب  هب  تلم  نیا  هک  تسا  نیا  اـم  روـشک  رد  هلاـسم  تسا . زیمتم  نآ  هب  یجیـسب  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  تسا ؛ هتـشاد 

لایخ امش  دنربب . نیب  زا  ار  نآ  دنناوتیمن  اما  دنلانیم ؛ اکیرما  یهطلس  زا  هک  دنتسھ  اھروشک  زا  یضعب  اکیرما . یهطلس  هناگیب ، یهطلـس  مسلط  دنکـشب ؛ ار  تسکش 

دنریگیم هوشر  تسا و  نیا  رد  ناشعفانم  نوچ  دنلاحشوخ ؛ یضعب  هتبلا  دنلاحـشوخ -  ناشیاھتلود  یتح  مدرم و  یهمھ  دنیاکیرما ، یهطلـس  ریز  هک  ییاھروشک  دینکن 

ار مسلط  نیا  الک  تسا  هتسناوت  تلم  نیا  اما  دنربب ؛ نیب  زا  ار  اکیرما -  طلست  نیگنس  یهشال  نیا  ناشندب -  یور  هداتفا  کتخب  نیا  دنناوتیمن  دنتحاران و  اھنآ  زا  یلیخ  - 

. دنک هاتوک  ار  نمشد  تسد  دنکشب و 

هب اذل  دراد ؛ یشیجلاقوس  مھم  رایـسب  تیعقوم  تسا و  یگنھرف  تورث  زا  راشرـس  تسا ؛ تورث  زا  راشرـس  تسا ؛ ینغ  عبانم  زا  راشرـس  تسا ؛ یـساسح  یاج  ناریا 

لماع لوپ و  دنربب . روشک  نیا  زا  ار  عورـشمان  عفانم  نامھ  دننک و  ادیپ  هطلـس  اددـجم  دـندرگرب و  هک  دـننکیم  شالت  دنـشکب . تسد  نآ  زا  هک  دـیآیمن  ناشلد  یناسآ  نیا 

، تسا هداتـسیا  مھ  تلود  دناهداتـسیا ، مھ  نموـم  یاـھورین  تسا ، هداتـسیا  مـھ  جیـسب  تـسا ، هداتـسیا  مـھ  تـلم  دـناهتخادنا . راـک  هـب  ار  یتاـغیلبت  لـماع  یماـظن و 

یتکرح دننمشد -  مالـسا  نمـشد  اب  دنھاوخیم و  ار  مالـسا  هک  مدرم -  نیا  رظن  فالخ  رب  دنکیم  تارج  یـسک  زورما  رگم  دناهداتـسیا . همھ  دناهداتـسیا ؛ مھ  نالووسم 

یاھیگدـنز هب  لد  هک  یردـن  ذـش و  نم  رگم  ام -  فلتخم  یاھرـشق  ام و  ناکچوک  ام ، ناگرزب  ام ، نویناحور  ام ، نایوجـشناد  ام ، ناریپ  ام ، ناناوج  یهمھ  زورما  دـھد ؟ ماجنا 

ات دنریگ  راکهب  ار  نآ  دـنمھفب و  یدـنمدرخ  ینیبنشور و  اب  تریـصب و  اب  ار  مالـسا  هک  تسا  نیا  رد  ناشتداعـس  هک  دـناهدیمھف  دنـشاب -  هتـسب  برغ  نیغورد  یباعل  گنر و 

. نیا ینعی  دندومرف ، ماما  هک  ینویلیم  تسیب  شترا  نیا . ینعی  جیسب  تقیقح  تسا ؛ جیسب  نامھ  نیا  دننک . عفد  ار  اھینمشد  دنھاکب ، اھینمشد  زا  دنناوتب 

هعمجزامن  / ١٣٧٧/١٠/١٨ یاھهبطخ  رد  تانایب 

فـص تشاد : دوجو  صخـشم  فوفـص  ربمایپ ، نامز  رد  هک  دوب  نیا  شکرابم ، تایح  تموکح و  نارود  رد  مرکا  ربمایپ  اب  دوخ  تموکح  نارود  رد  نینموملاریما  یهدـمع  توافت 

؛ درکیم زارد  اھنآ  یوس  هب  ار  هراـشا  تشگنا  تشادیم ؛ رذـح  رب  دـندوب  هعماـج  لـخاد  رد  هک  نیقفاـنم  زا  ار  دارفا  نآرق ، تاـیآ  اـمئاد  هک  دـندنامیم  نیقفاـنم  رفک . ناـمیا و 

مھ لباقم  رد  صخـشم  فوفـص  دوب . راکـشآ  زیچهمھ  ربمایپ ، نامز  رد  یمالـسا  ماظن  رد  ینعی  درکیم ؛ فیعـضت  ار  اھنآ  یهیحور  درکیم ؛ تیوقت  اھنآ  لباقم  رد  ار  نینموم 

مھ ناـمز  نآ  دـندوب -  یمدرم  هنوگهمھ  مھ  اـجنآ  هتبلا  تیونعم . دـیحوت و  مالـسا و  ناـمیا و  رادـفرط  مھ  رفن  کـی  دوب ؛ تیلھاـج  توغاـط و  رفک و  رادـفرط  رفن  کـی  دـندوب :

« نیثکان  » ینعی مود -  هورگ  نامھ  هکنیا  رطاخهب  دوبن ؛ صخشم  فوفص ، هک  دوب  نیا  راک  لاکشا  نینموملاریما ، نامز  رد  دوب . صخشم  فوفـص  نکیل  دوب -  یمدآ  هنوگهمھ 

وزج ربماـیپ ، ناـمز  رد  هک  دوب  یـسک  ریبز  نیا  دـشیم . دـیدرت  راـچد  هحلط ، باـنج  اـی  ریبز ، باـنج  لـثم  یتیـصخش  اـب  هلباـقم  رد  یـسکرھ  دـندوب . یھجوم  یاـھهرھچ  - 

هفیقـس هب  نینموملاریما ، زا  عاـفد  یارب  هک  دوب  یناـسک  وزج  مھ  ربماـیپ  نارود  زا  دـعب  یتـح  دوب . ترـضح  نآ  هب  کـیدزن  ربماـیپ و  یهمع  رـسپ  اھهتـسجرب و  اھتیـصخش و 

، ایند یاھهولج  نوگانوگ و  عاضوا  یبلط ، ایند  تاـقوا  یھاـگ  دـنک . ریخ  هب  ار  ناـمهمھ  تبقاـع  ادـخ  تسا !» تبقاـع  رب  همھ  یتسم  یروتـسم و  مکح  « ؛ هلب درک . ضارتعا 

دسرب هچ  دوشیم ؛ لاکشا  راچد  تاقوا  یھاگ  مھ  صاوخ  هب  تبسن  ناسنا  هک  دروآیم  دوجوهب  اھتیـصخش  زا  یخرب  رد  ییاھرییغت  نانچ  نآ  دراذگیم ، ییاھرثا  نانچنآ 

زا اـھراب  هدـنب  دـنداد . جرخهـب  تریــصب  یلیخ  دـندیگنج ، دنداتــسیا و  دــندوب و  نینموـملاریما  رب  رود و  هـک  ییاـھنآ  دوـب . تخــس  اـعقاو  زور  نآ  نیارباـنب ، یماـع . مدرم  یارب 

، ییاـھیریگرد نینچ  دوجو  اـب  هک  تسا  مولعم  تسا . مزـال  تریـصب  لوا ، یهجرد  رد  ربـصلا .» رـصبلا و  لـھا  ـالا  ملعلا  اذـھ  لـمحی  ـال  : » دومرف هک  ماهدرک  لـقن  نینموـملاریما 

طلغ راکفا  مالـسا ، ردص  رد  دـندزیم . طلغ  یاھفرح  دـندیگنجیم و  نینموملاریما  اب  مالـسا ، یاعدا  رب  هیکت  اب  هک  ییاھراتفرجک  نآ  ای  دوب . هنوگچ  نینموملاریما  تالکـشم 

یهروس کی  هک  هرقب  یهروس  دـینیبب  امـش  هنیدـم . نارود  رد  هچ  هکم و  نارود  رد  هچ  درکیم ؛ در  ار  راکفا  نآ  احیرـص  دـشیم و  لزان  نآرق  یهیآ  اـما  دـشیم ؛ حرطم  یلیخ 

یتح دزادرپیم ؛ مھ  تایئزج  هب  تسا ؛ دوھی  اب  نیقفاـنم و  اـب  ربماـیپ  نوگاـنوگ  یاـھیریگرد  اھـشلاچ و  حرـش  اتدـمع  دـنیبیم  دـنکیم ، هاـگن  ناـسنا  یتقو  تسا ، یندـم 

یهکرابم یهروس  زاب  و  لـیبق . نیا  زا  و  اـنعار » اولوقتـال  « ؛ دـنکیم رکذ  نآرق  رد  مھ  ار  اـھنآ  دـندربیم ، راـکهب  ربماـیپ  یناور  تیذا  یارب  زور  نآ  رد  هنیدـم  دوھی  هک  ییاھـشور 

هب تبسن  ار  اھنیا  هک  اھتـشوگ  عاونا  اھتـشوگ و  ندرک  لالح  مارح و  یهلاسم  نیا  دگنجیم . تافارخ  اب  دنکیم و  رکذ  ار  یعبـشم  لصف  تسا -  یکم  یاهروس  هک  فارعا - 

دیتفر امـش  هک  ییاھنآ  هن  تساھنیا ، مارح  نطب .» ام  اھنم و  رھظ  ام  شحاوفلا  یبر  مرح  اـمنا  لـق  : » دـندرکیم یقلت  چوپ  تاـمرحم  نیغورد و  تاـمرحم  یعقاو ، تاـمرحم 

زا مھ  نافلاخم  نامھ  نینموملاریما ، نامز  رد  اما  درکیم ؛ هزرابم  احیرـص  راکفا  هنوگ  نیا  اب  نآرق  دـیدرک . تسرد  مارح  ناتدوخ  یارب  ار  نـالف  نـالف و  و  هریحب »  » و هبئاـس » »

اب ار  دوخ  هاتوک  تموکح  نارود  نینموملاریما  دوب . رتراوشد  تھج  نیا  زا  بتارم  هب  نینموملاریما  راک  اذل  دـندربیم . هرھب  نآرق  تایآ  زا  مھ  اھنامھ  دـندرکیم ؛ هدافتـسا  نآرق 

. دنارذگ اھیتخس  نیا 

هعمجزامن  / ١٣٧٧/١٠/١٨ یاھهبطخ  رد  تانایب 

، رامت مثیم  لثم  رکبیبانبدـمحم ، لثم  سابعنبهللادـبع ، لثم  رتشاکلام ، لثم  رامع ، لثم  یناسک  یوق . اتقیقح  یهھبج  کی  تسا ؛ یلع  دوخ  یهھبج  اھنیا ، لباقم  رد 

زا ابیز  هتبلا  نینموملاریما -  نارود  یابیز  یاھشخب  زا  یکی  دنتشاد ! شقن  ردقچ  مدرم  راکفا  تیادھ  رد  هک  یھاگآ  ریـصب و  نموم و  یاھتیـصخش  دندوب ؛ یدع  نبرجح  لثم 

هک یتقو  تسا . هرـصب  هفوک و  هب  اھنیا  تکرح  یهرظنم  نیا  دندیـشک -  اھنیا  هک  ییاھهجنکـش  اھجنر و  تھج  زا  خـلت  لاحنیعرداما  ناگرزب ؛ نیا  یهنادـنمرنھ  شـالت  تھج 

مدرم اب  اھنآ  هک  یتارکاذم  داتـسرف . ار  باحـصا  زا  یـضعب  نسح و  ماما  ترـضح ، دنتفر ، هفوک  غارـس  دـنتفرگ و  ار  هرـصب  دـندرک و  ییارآفص  دـندمآ  اھنیا  لاثما  ریبز و  هحلط و 

هک دینیبیم  امـش  اذل  تسا . مالـسا  ردـص  خـیرات  زغمرپ  ابیز و  ناجیھرپ و  یاھـشخب  نآ  زا  یکی  دـندرک ، اھنآ  هک  ییاھهجاحم  دـنتفگ ، دجـسم  رد  اھنآ  هک  ییاھفرح  دـندرک ،

هیلع دوـب ؛ اـھهئطوت  نیرتـشیب  رـسای ، راـمع  هیلع  دوـب ؛ اـھهئطوت  نیرتـشیب  رتـشا ، کـلام  هیلع  دوـب . اـھنیمھ  هجوـتم  مھ  نینموـملاریما  نانمـشد  یاـھمجاھت  یهدـمع 

مکحتـسم و یاـھنامیا  هچ  هک  دـندوب  هداد  ناـشن  دـندوب و  هداد  یناـحتما  نینموملاریما  یارجاـم  رد  راـک  لوا  زا  هک  یناـسک  نآ  یهمھ  هیلع  دوـب . هئطوـت  رکبیبانبدـمحم ،

رامع دندشیم . دیھش  مھ  ناشبلغا  اذل  دشیم و  دصق  وس  اھنآ  ناج  هب  دیدرگیم و  باترپ  تمھت  ماھس  ماسقا  عاونا و  نانمشد ، فرط  زا  دنراد ، یتریـصب  هچ  راوتـسا و 

وحن هب  اھدعب  اما  دندنام ، مھ  رگید  یضعب  دش . دیھش  اھیماش  یهلیح  اب  رتشا  کلام  دیسر . تداھـش  هب  اھیماش  یهلیح  اب  رکبیبانبدمحم  نکیل  دش ؛ دیھـش  گنج  رد 

کی نارود  تموکح ، نیا  نارود  هک  مینک  ضرع  دیاب  هنوگنیا  مینک ، یدنبعمج  میھاوخب  رگا  تسا . نینموملاریما  تموکح  یگدنز و  عضو  نیا  دندیـسر . تداھـش  هب  یدیدش 

خیراـت لوط  رد  شاهناـمولظم ، تداھـش  زا  دـعب  مھ  دروآرد ، وناز  هب  ار  نانمـشد  تسناوـت  دوـخ  ناـمز  رد  مھ  ینعی  دوـب . زوریپ  هناـمولظم و  لاـحنیعردو  هناردـتقم  تموـکح 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 11 
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. تسا خیرات  یاھارجام  ثداوح و  نیرتتنحمرپ  وزج  تدم ، نیا  رد  نینموملاریما  یاھلدنوخ  هتبلا  دشاب . خیرات  زارف  رب  یلعشم  لثم  تسناوت 

هعمجزامن  / ١٣٧٧/١٠/١٨ یاھهبطخ  رد  تانایب 

فـص تشاد : دوجو  صخـشم  فوفـص  ربمایپ ، نامز  رد  هک  دوب  نیا  شکرابم ، تایح  تموکح و  نارود  رد  مرکا  ربمایپ  اب  دوخ  تموکح  نارود  رد  نینموملاریما  یهدـمع  توافت 

؛ درکیم زارد  اھنآ  یوس  هب  ار  هراـشا  تشگنا  تشادیم ؛ رذـح  رب  دـندوب  هعماـج  لـخاد  رد  هک  نیقفاـنم  زا  ار  دارفا  نآرق ، تاـیآ  اـمئاد  هک  دـندنامیم  نیقفاـنم  رفک . ناـمیا و 

مھ لباقم  رد  صخـشم  فوفـص  دوب . راکـشآ  زیچهمھ  ربمایپ ، نامز  رد  یمالـسا  ماظن  رد  ینعی  درکیم ؛ فیعـضت  ار  اھنآ  یهیحور  درکیم ؛ تیوقت  اھنآ  لباقم  رد  ار  نینموم 

مھ ناـمز  نآ  دـندوب -  یمدرم  هنوگهمھ  مھ  اـجنآ  هتبلا  تیونعم . دـیحوت و  مالـسا و  ناـمیا و  رادـفرط  مھ  رفن  کـی  دوب ؛ تیلھاـج  توغاـط و  رفک و  رادـفرط  رفن  کـی  دـندوب :

« نیثکان  » ینعی مود -  هورگ  نامھ  هکنیا  رطاخهب  دوبن ؛ صخشم  فوفص ، هک  دوب  نیا  راک  لاکشا  نینموملاریما ، نامز  رد  دوب . صخشم  فوفـص  نکیل  دوب -  یمدآ  هنوگهمھ 

وزج ربماـیپ ، ناـمز  رد  هک  دوب  یـسک  ریبز  نیا  دـشیم . دـیدرت  راـچد  هحلط ، باـنج  اـی  ریبز ، باـنج  لـثم  یتیـصخش  اـب  هلباـقم  رد  یـسکرھ  دـندوب . یھجوم  یاـھهرھچ  - 

هفیقـس هب  نینموملاریما ، زا  عاـفد  یارب  هک  دوب  یناـسک  وزج  مھ  ربماـیپ  نارود  زا  دـعب  یتـح  دوب . ترـضح  نآ  هب  کـیدزن  ربماـیپ و  یهمع  رـسپ  اھهتـسجرب و  اھتیـصخش و 

، ایند یاھهولج  نوگانوگ و  عاضوا  یبلط ، ایند  تاـقوا  یھاـگ  دـنک . ریخ  هب  ار  ناـمهمھ  تبقاـع  ادـخ  تسا !» تبقاـع  رب  همھ  یتسم  یروتـسم و  مکح  « ؛ هلب درک . ضارتعا 

دسرب هچ  دوشیم ؛ لاکشا  راچد  تاقوا  یھاگ  مھ  صاوخ  هب  تبسن  ناسنا  هک  دروآیم  دوجوهب  اھتیـصخش  زا  یخرب  رد  ییاھرییغت  نانچ  نآ  دراذگیم ، ییاھرثا  نانچنآ 

زا اـھراب  هدـنب  دـنداد . جرخهـب  تریــصب  یلیخ  دـندیگنج ، دنداتــسیا و  دــندوب و  نینموـملاریما  رب  رود و  هـک  ییاـھنآ  دوـب . تخــس  اـعقاو  زور  نآ  نیارباـنب ، یماـع . مدرم  یارب 

، ییاھیریگرد نینچ  دوجو  اـب  هک  تسا  مولعم  تسا . مزـال  تریـصب  لوا ، یهجرد  رد  (. ١ «) ربصلا رـصبلا و  لھا  الا  ملعلا  اذـھ  لمحی  ـال  : » دومرف هک  ماهدرک  لـقن  نینموملاریما 

طلغ راکفا  مالـسا ، ردص  رد  دـندزیم . طلغ  یاھفرح  دـندیگنجیم و  نینموملاریما  اب  مالـسا ، یاعدا  رب  هیکت  اب  هک  ییاھراتفرجک  نآ  ای  دوب . هنوگچ  نینموملاریما  تالکـشم 

یهروس کی  هک  هرقب  یهروس  دـینیبب  امـش  هنیدـم . نارود  رد  هچ  هکم و  نارود  رد  هچ  درکیم ؛ در  ار  راکفا  نآ  احیرـص  دـشیم و  لزان  نآرق  یهیآ  اـما  دـشیم ؛ حرطم  یلیخ 

یتح دزادرپیم ؛ مھ  تایئزج  هب  تسا ؛ دوھی  اب  نیقفاـنم و  اـب  ربماـیپ  نوگاـنوگ  یاـھیریگرد  اھـشلاچ و  حرـش  اتدـمع  دـنیبیم  دـنکیم ، هاـگن  ناـسنا  یتقو  تسا ، یندـم 

یهکرابم یهروس  زاب  و  لـیبق . نیا  زا  و  ( ٢ «) انعار اولوقتال  « ؛ دنکیم رکذ  نآرق  رد  مھ  ار  اھنآ  دـندربیم ، راکهب  ربمایپ  یناور  تیذا  یارب  زور  نآ  رد  هنیدـم  دوھی  هک  ییاھـشور 

هب تبسن  ار  اھنیا  هک  اھتـشوگ  عاونا  اھتـشوگ و  ندرک  لالح  مارح و  یهلاسم  نیا  دگنجیم . تافارخ  اب  دنکیم و  رکذ  ار  یعبـشم  لصف  تسا -  یکم  یاهروس  هک  فارعا - 

دیتفر امش  هک  ییاھنآ  هن  تساھنیا ، مارح  (. ٣ «) نطب ام  اھنم و  رھظ  ام  شحاوفلا  یبر  مرح  امنا  لق  : » دـندرکیم یقلت  چوپ  تامرحم  نیغورد و  تامرحم  یعقاو ، تامرحم 

زا مھ  نافلاخم  نامھ  نینموملاریما ، نامز  رد  اما  درکیم ؛ هزرابم  احیرـص  راکفا  هنوگ  نیا  اب  نآرق  دـیدرک . تسرد  مارح  ناتدوخ  یارب  ار  نـالف  نـالف و  و  هریحب »  » و هبئاـس » »

اب ار  دوخ  هاتوک  تموکح  نارود  نینموملاریما  دوب . رتراوشد  تھج  نیا  زا  بتارم  هب  نینموملاریما  راک  اذل  دـندربیم . هرھب  نآرق  تایآ  زا  مھ  اھنامھ  دـندرکیم ؛ هدافتـسا  نآرق 

. دنارذگ اھیتخس  نیا 

رطف  / ١٣٧٧/١٠/٢٨ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

، درک زیزع  ار  امـش  هک  هچنآ  تسا . مالـسا  تکرب  هب  نیا  دـینادب ؛ ردـق  ار  مالـسا  ناھج  یارب  ندـش  وگلا  نیا  تزع و  نیا  مالـسا و  نیا  بـالقنا و  نیا  زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و 

، دـیرپسب ادـخ  هب  ار  اـھلد  دـیھدب ، رگیدـکی  هب  ار  اھتـسد  دوب . هملک  تدـحو  درک ، زیزع  ار  امـش  هک  هچنآ  دوـب . ادـخ  هار  رد  تدـھاجم  درک ، زیزع  ار  امـش  هک  هچنآ  دوـب . مالـسا 

، تمدخ قشاع  سرتادخ و  نموم و  زوسلد و  نالووسم  رـس  تشپ  هملک ، قافتا  تدحو و  یهیاس  رد  ناریا  تلم  دیرادرب . مدق  ادخ  هار  رد  دـینک و  زاب  ار  اھتریـصب  اھمـشچ و 

مھ جنر  تمحز و  نآ  دشاب ، نآ  رد  مھ  یجنر  تمحز و  رگا  تسا ؛ ینـشور  هار  ادخ ، هار  درذگب . راوشد  یاھمخ  چیپ و  راوشد و  یاھھار  یهمھ  زا  تسناوت  دھاوخ  هللااشنا 

هللادمحب لاسما  تساخ . دھاوخ  رب  امـش  یاپ  شیپ  زا  تالکـشم  اھجنر و  دـشاب ، تمواقم  ربص و  رگا  داد . دـھاوخ  رجا  مھ  نآ  هب  ادـخ  تسا و  یھلا  تیانع  فطل و  ظوحلم 

ساـپ ار  تدـحو  نیا  دناهتـشاد ، هتـشذگ  یاـھلاس  لوط  رد  هک  یطاـشن  روش و  ناـمھ  اـب  روشک -  نیا  مدرم  داـحآ  نینموم و  اـم -  ناملـسم  مدرم  هک  دوـشیم  ساـسحا 

، تلم ناگدیزگرب  تلم ، نتم  هللادـمحب  اما  دـنیوگیم ؛ هدوھیب  دنـسیونیم ، هدوھیب  دـننزیم ، همدـص  نآ  هب  دـننکیم ، رادهشدـخ  ار  تدـحو  اھیـضعب  هتبلا  تشاد . دـنھاوخ 

. دنھدیم همادا  ار  دوخ  هار  هملک  تدحو  اب  تما ، روشک و  نایامنھار  تلم ، ناگتسجرب 

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

یدصت لوغشم  دندرک و  هضبق  ار  اھراک  دندمآ و  دندوب ، ماما  یهعومجم  زا  جراخ  هک  یناسک  مھ  دندوب و  ماما  یهعومجم  رد  هک  یناسک  مھ  دش ، زوریپ  بالقنا  هکنآ  زا  دعب 

هک دنتسنادیم  دوب و  مولعم  ناشهویش  دوب ، نشور  ناشھار  ماما  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  ار  نیا  نکیل  تفرگ -  ماجنا  رورم  هب  هک  یتاحالـصا  تارییغت و  اب  دندش -  اھراک 

رد رکف  لـمات و  یھاـگآ و  تریـصب و  اـب  هارمھ  قیمع ، رواـب  ناـمیا و  قـیرزت  ینعی  دـندومیپیم ؛ ار  نآ  ناربماـیپ  هک  یاهویـش  زا  دوـب  تراـبع  ماـما  یهویـش  دـنھاوخیم . هچ 

. دھدیم شرورپ  ار  اھرداک  دنکیم و  افوکش  ار  اھدادعتسا  یعیبط  روطهب  یشور  نینچ  دوخ . نابطاخم 

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

ناسنا رھ  دـش . دـیھاوخ  هجاوم  لئاسم  زا  یرایـسب  اب  دوب -  دـھاوخ  ینالوط  داـب و  ینـالوط  هللااـشنا  هک  ناـناوج -  امـش  رمع  یاـھهرود  یهمھ  رد  هدـنیآ و  یاـھلاس  رد 

رد اضرف  ار  نآ  ام  هک  دوب  دـھاوخ  یلئاسم  زا  رتراوشد  تشاد ، دـھاوخ  دوجو  هدـنیآ  یاھلاس  رد  هک  یلئاسم  نیا  ایآ  الاح  دوشیم . هجاوم  یناوارف  لئاسم  اب  اعبط  یاهدـنز 

رد هک  هچنآ  زا  دوب  دھاوخ  رتراوشد  ام  یهدنیآ  لئاسم  هک  تفگ  نالا  دوشیمن  ینعی  تسین . صیخشت  لباق  مھ  نیا  دوب ؛ دھاوخ  رتناسآ  ای  میدرک ، هبرجت  هتشذگ  یاھهھد 

تسا نیا  منک ، شرافس  ناناوج  امـش  هب  مناوتیم  نم  هکنآ  اما  دشابن -  تسا  نکمم  دشاب ، تسا  نکمم  مییوگب -  انیقی  میناوتیمن  ار  نیا  ام  ریخن ، میتشاد ؛ هتـشذگ 

جاوما رد  یھاک  رپ  لثم  دنک و  تکرح  دربب و  شیپ  شدوخ  یاپ  اب  ار  یگدنز  هک  دـھاوخب  دـنادب و  لووسم  ار  شدوخ  اعقاو  ینعی  دـنک ؛ تیلووسم  ساسحا  دـیاب  الوا  ناوج  هک 

هتـشاد یھاگآ  تریـصب و  اثلاث  دراد -  عناوم  یهمھ  رب  یزوریپ  زین  اھنادـیم و  یهمھ  رد  تفرـشیپ  رد  یمھم  رایـسب  شقن  نامیا  دـنک -  تکرح  نامیا  اب  ایناث  دـشابن . ثداوح 

ایند یعـضو  رھ  هک  منکیم  لایخ  نم  تسھ -  نکمم  رایـسب  اما  تسین ؛ یناسآ  نادنچ  راک  هتبلا  هک  دننک -  نیمات  ناشدوخ  رد  ار  تیـصوصخ  هس  نیا  ناناوج  رگا  دشاب .

ناریا دـیآ ؛ دوجوهب  یدـیدج  تردـق  دورب ، نیب  زا  ایند  رد  یگرزب  تردـق  دـنراذگب ، اپ  ایند  رد  اھندـمت  رازاب  یهصرع  هب  نوگاـنوگ  یاھندـمت  دـنک ، تفرـشیپ  تاـطابترا  دـنک -  ادـیپ 

نیمـضت ار  ناتدوخ  تیقفوم  دیناوتیم  امـش  اھهنیمز  یهمھ  رد  دشاب -  هتـشادن  دـشاب ، هتـشاد  نارگید  اب  هریغ  یـسایس و  یداصتقا و  لئاسم  رد  ینوگانوگ  یاھـشلاچ 

کی اھیعـس  هک  تسا  نیا  مداقتعا  دیروآ ، دوجوهب  دینک  یعـس  میوگیم  هک  نم  دینیبب ؛ دیروآ . دوجوهب  ناتدوخ  رد  متفگ ، نم  هک  ار  یتیـصوصخ  هس  نیا  دینک  یعـس  دینک .

. تشاد دھاوخ  یقیفوت  هرخالاب  دنک ، یعس  یسک  رھ  هک  تسا  نیا  مرگید  داقتعا  اما  تسین ؛ قفوم  مھ  هزادنا  کی  تسین ، هزادنا 

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

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

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

هدافتـسا ام  یھاگآان  یتریـصبیب و  زا  نمـشد  هک  دـیراذگن  تسا . روطنیمھ  مھ  رگید  نوگانوگ  یاھهرود  رد  دراد . یدایز  یریـسفت  یاھثحب  اھنیا  ـالاح  هک  هدوب  روطنیمھ 

. دھد هولج  ناممشچ  رد  هنوگژاو  ار  یتیعقاو  دنک و 

نارھت  / ١٣٧٩/٠١/٢۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 12 
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رکذ لفاحم ، سلاجم و  یهمھ  رد  مھ  اھزور  نیا  دیاهدینـش . دـناهدرک و  تبیـصم  رکذ  دـیاهدوب ؛ اجنیا  شیپ  یتعاـس  زا  امـش  هتبلا  منک . تبیـصم  رکذ  هلمج  دـنچ  زورما  نم 

زا هک  روـطنآ  دـنناوخب . هضور  ساـبعلا  لـضفلاابا  تداھـش  هب  عـجار  نایارـسهحون ، ناگدـنیوگ و  زور ، نیا  رد  هک  تسا  نیا  رب  مسر  تساـعوسات و  زور  زورما ، تسا . تبیـصم 

هب نیـسح  ماما  زا  لبق  هک  تسا  یـسک  نیرخآ  سابعلا  لـضفلاابا  هلاـس -  هدزاـی  یهچب  اـی  هھاـم ، شـش  کدوک  زا  ریغ  روآمزر -  نادرم  زا  دـیآیم ، تسد  هب  نیارق  عومجم 

زا هک  یتاملک  تارایز و  رد  تسا . نیسحلا -  هللادبعابا  یاھهمیخ  ناگنشتبل  یارب  بآ  ندروآ  ینعی  گرزب -  لمع  کی  هار  رد  زاب  مھ  تداھش  نیا  و  تسا ؛ هدیـسر  تداھش 

نارای یهمھ  تساجک ؟ سابعلا  لضفلاابا  تریـصب  افو . یکی  تریـصب ، یکی  تسا : هدش  دیکات  هلمج  ود  یور  تسا ، هدیـسر  سابعلا  لضفلاابا  هب  عجار  مالـسلامھیلع  همئا 

؛ دھد تاجن  الب  نیا  زا  ار  دوخ  وا  هک  دـش  ادـیپ  یتصرف  هک  یتقو  یرـصع ، زورما  لثم  اعوسات ، زور  رد  داد . ناشن  رتشیب  ار  تریـصب  وا  اما  دـندوب ؛ تریـصب  نابحاص  ینیـسح ،

نیسح زا  نم  تفگ : دومن . نامیشپ  ار  نمشد  هک  درک  یاهنادرمناوج  دروخ  رب  نانچ  میھدیم ؛ ناما  ار  وت  ام  دنتفگ  دندرک و  همانناما  میلست و  داھنشیپ  وا  هب  دندمآ  ینعی 

هب وا  زا  لبق  هک  داد  روتـسد  دـندوب ، وا  اـب  هک  مھ  شناردارب  زا  رفن  هس  هب  هک  دوب  نیا  وا  تریـصب  رگید  یهنومن  ( ١ !) امش یهمانناما  امـش و  رب  فا  امـش ! رب  یاو  موش !؟ ادج 

. نامثع هللادبع و  رفعج ، رتگرزب -  ردارب  سابعلا -  لضفلاابا  دندوب : ردام  کی  زا  ردارب  راھچ  اھنآ  هک  دـینادیم  دندیـسر . تداھـش  هب  هکنیا  ات  دـننک ؛ تدـھاجم  دـنورب و  نادـیم 

شوخلد مردام  هکنیا  اـت  دورب  ناردارب  زا  یکی  دـیوگب  هک  دـشابن  مھ  شرادـغاد  رداـم  رکف  هب  دـنک ؛ یناـبرق  یلعنبنیـسح  یارب  دوخ  مشچ  لـباقم  رد  ار  شناردارب  ناـسنا 

رد رتشیب  اج  همھ  زا  مھ  سابعلا  لضفلاابا  ترضح  یرادافو  تسا . تریـصب  نامھ  نیا  دنتـسھ ؛ هنیدم  رد  هک  دشابن  مھ  شدوخ  ریغـص  نادنزرف  یتسرپرـس  رکف  هب  دشاب ؛

یارب ار  لضفلاابا  ترـضح  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  اھناھد  یهمھ  رد  یفورعم  لـقن  هتبلا  تسا . بآ  ندیـشونن  تارف و  یهعیرـش  رد  ندـش  دراو  یهیـضق  نیمھ 

مھ ار  هثداح  تیمھا  دـیاش  هک  . دراد توافت  لقن  نیا  اب  یکدـنا  مدـید ، سوواطنبا -  فوھل »  » دـیفم و داشرا »  » لثم ربتعم -  یاھلقن  رد  نم  هک  هچنآ  اـما  داتـسرف . بآ  ندروآ 

مرح لـھا  رب  ریغـص و  نارتـخد  نیا  رب  ناـکدوک ، اـھهچب و  نیا  رب  ردـقنآ  رخآ ، تعاـس  تاـظحل و  نآ  رد  هک  تسا  هدـش  لـقن  روطنیا  ربـتعم  یاـھباتک  نیا  رد  دـنکیم . رتـشیب 

نامھ فرط  هب  درک و  تکرح  لـضفلاابا  اـب  مھ  نیـسح  ماـما  دوخ  تفرن ؛ اـھنت  لـضفلاابا  دـنتفر . بآ  بلط  هب  مھ  اـب  لـضفلاابا  نیـسح و  ماـما  دوخ  هک  دروآ  راـشف  یگنـشت 

. دندیگنج گنج  نادیم  رد  مھ  تشپ  هب  تشپ  هجنپیوق ، عاجش و  ردارب  ود  نیا  دنروایب . یبآ  دنناوتب  هکلب  دنتفر ، دوب -  هقطنم  رد  هک  تارف  رھن  زا  یاهبعش  تارف -  یهعیرش 

شاهلاس دنچویـس  ناوج  ردارب  مھ  یرگید  تسا . ریظنیب  ناروآماـن  وزج  تعاجـش  تردـق و  ظاـحل  زا  اـما  تسا ، یگلاـس  تصـش  هب  کـیدزن  نس  رد  نیـسح  ماـما  یکی 

رکشل فص  نمـشد ، یایرد  طسو  رد  مھ ، تشپ  هب  تشپ  یھاگ  مھ ، شود  هب  شود  ردارب ، ود  نیا  دناهتخانـش . ار  وا  همھ  هک  یتایـصوصخ  نآ  اب  تسا ، سابعلا  لضفلاابا 

دنکیم ساـسحا  نیـسح  ماـما  ناـھگان  هک  تسا  تخـس  گـنج  نیا  یاـنثا  رد  دـنروایب . یبآ  دـنناوتب  هکلب  دـنناسرب ، تارف  بآ  هب  ار  ناـشدوخ  هکنیا  یارب  دنفاکـشیم . ار 

لقن هک  روطنآ  دـناسریم . بآ  بل  هب  ار  شدوخ  هدـش و  رتکیدزن  بآ  هب  لضفلاابا  هک  تسا  صیب  صیح و  نیمھ  رد  تسا . هتخادـنا  هلـصاف  سابع  شردارب  وا و  نیب  نمـشد 

وا اما  دناسرب ؛ شدوخ  یهنـشت  یاھبل  هب  مھ  بآ  تشم  کی  هک  دـھدیم  قح  دوخ  هب  یناسنا  رھ  اجنیا  رد  دربب . اھهمیخ  یارب  هک  دـنکیم  رپ  ار  بآ  کشم  وا  دـننکیم ،

ماـما یهنـشت  یاـھبل  داـی  هب  نیـسحلا ؛» شطع  رکذـف  ، » داـتفا بآ  هب  شمـشچ  اـت  تشادرب ، ار  بآ  هک  یتقو  ساـبعلا  لـضفلاابا  داد . ناـشن  ار  شیوخ  یراداـفو  اـجنیا  رد 

نوریب تخیر و  بآ  یور  ار  بآ  دشونب . ار  بآ  هک  دماین  شلد  داتفا و  رغـصایلع  کانـشطع  یهیرگ  دای  هب  دـیاش  ناکدوک ، نارتخد و  شطعلا  یاھدایرف  دای  هب  دـیاش  نیـسح ،

کردا اـخا  اـی  : » دز داـیرف  رکـشل  طـسو  زا  هـک  دونـشیم  ار  ردارب  یادـص  ناـھگان  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  دـھدیم و  خر  ثداوـح  نآ  هـک  تـسا  ندـمآ  نوریب  نـیا  رد  دـمآ .

(٢ «.) کاخا

ییاضق  / ٠۵/١٣٨١/٠۴ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

تمالس و اب  تلادع ، ققحت  نیمضت  میتلادع ، یهنشت  ام  رگا  تسا . یمالـسا  ماظن  رد  اھنآ  قوقح  نیمات  مدرم و  داحآ  ماظن و  نالووسم  لمع  تحـص  نماض  هییاضق  یهوق 

اب ار  دوخ  راک  دـناوتب  هییاضق  یهوق  هک  تسا  نیا  ورگ  رد  قوقح ، نیا  نیمات  میلئاق ، کی  یهجرد  شزرا  اھنآ  قوقح  مدرم و  یارب  ام  رگا  تسا . رـسیم  هییاضق  یهوق  یدـمآراک 

. تسا میظع  لیدبیب و  نینچ  نیا  هییاضق ، یهوق  شقن  دھد . ماجنا  تریصب  تعاجش و  توق ،

ییاضق  / ٠۵/١٣٨١/٠۴ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

زا لوپ  روز  هک  تسا  هدـش  تباث  اـیند  رد  تسا . نیا  گرزب  رایـسب  تارطخ  زا  یکی  دـینک . زیھرپ  دیـشاب و  رذـحرب  تدـشهب  دـیاب  هییاـضق  یهوق  لـخاد  رد  رادـلوپ  لوپ و  ذوفن  زا 

هب دـقتعم  هک  ییاـھتموکح  تارطخ  نیرتـگرزب  زا  یکی  دوشیم . لاـمعا  لوپ  تردـق  اـب  اـیند  رد  یتسینویھـص  یاھفدـھ  زا  یلیخ  زورما  تسا . رتـشیب  رگید  یاـھزیچ  یلیخ 

نادنمرز و ریثات  تحت  رگا  ماظن  زا  یـشخب  رھ  دـننکیم . بارخ  ار  زیچ  همھ  اھنیا  دـننک . ذوفن  لامعا  تموکح  ناکرا  رد  دـنناوتب  لوپ  نابحاص  هک  تسا  نیا  دنتـسھ ، ییانبم 

دیاین و شیپ  هوق  نیا  یارب  یزیچ  نینچ  هدرکن  یادخ  دیـشاب  بقارم  یلیخ  دیاب  تسا . هییاضق  یهوق  رتدب  همھ  زا  هنیمز ، نیا  رد  دـش . دـھاوخ  عیاض  تفرگ ، رارق  نادـنمتورث 

یاھھاگتسد تسا . روطنیمھ  مھ  یسایس  یاھذوفن  تسا . ماکحتسا  لیاسو  زا  یکی  مھ  نیا  دننک . ذوفن  لامعا  دنناوتن  دنراد ، هک  ییاھشور  اب  دنمتورث ، رادلوپ و  لوپ و 

دوخ ناکرا  نیرتهدمع  رد  تراھط  یکاپ و  تریـصب و  شناد و  هب  رگا  ییاضق  هاگتـسد  دوش . داجیا  ذوفن  دنراذگب  دـیابن  یـسایس  تانایرج  یـسایس و  یاھهزیگنا  یـسایس ،

. تشاد هجوت  دیاب  هتکن  نیا  هب  درک . دھاوخ  نیمات  یدایز  نازیم  هب  تسا ، نآ  لابند  هب  ییاضق  هاگتسد  هک  ار  یدوصقم  نامھ  دشاب ، یکتم 

ییاضق  / ٠۵/١٣٨١/٠۴ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ماما زا  لبق  هک  تسا  یـسک  نیرخآ  سابعلا  لضفلاابا  هلاس -  هدزاـی  یهچب  اـی  هھاـم ، شـش  کدوک  زا  ریغ  روآمزر -  نادرم  زا  دـیآیم ، تسد  هب  نیارق  عومجم  زا  هک  روطنآ 

تارایز و رد  تسا . نیـسحلا -  هللادبعابا  یاھهمیخ  ناگنـشتبل  یارب  بآ  ندروآ  ینعی  گرزب -  لمع  کی  هار  رد  زاب  مھ  تداھـش  نیا  و  تسا ؛ هدیـسر  تداھـش  هب  نیـسح 

؟ تساجک سابعلا  لضفلاابا  تریصب  افو . یکی  تریصب ، یکی  تسا : هدش  دیکات  هلمج  ود  یور  تسا ، هدیـسر  سابعلا  لضفلاابا  هب  عجار  مالـسلامھیلع  همئا  زا  هک  یتاملک 

الب نیا  زا  ار  دوخ  وا  هک  دش  ادیپ  یتصرف  هک  یتقو  یرـصع ، زورما  لثم  اعوسات ، زور  رد  داد . ناشن  رتشیب  ار  تریـصب  وا  اما  دـندوب ؛ تریـصب  نابحاص  ینیـسح ، نارای  یهمھ 

: تفگ دومن . نامیـشپ  ار  نمـشد  هک  درک  یاهنادرمناوج  دروخ  رب  نانچ  میھدیم ؛ ناما  ار  وت  ام  دنتفگ  دندرک و  همانناما  میلـست و  داھنـشیپ  وا  هب  دندمآ  ینعی  دھد ؛ تاجن 

لبق هک  داد  روتسد  دندوب ، وا  اب  هک  مھ  شناردارب  زا  رفن  هس  هب  هک  دوب  نیا  وا  تریصب  رگید  یهنومن  امش ! یهمانناما  امش و  رب  فا  امش ! رب  یاو  موش !؟ ادج  نیسح  زا  نم 

هللادبع و رفعج ، رتگرزب -  ردارب  سابعلا -  لضفلاابا  دـندوب : ردام  کی  زا  ردارب  راھچ  اھنآ  هک  دـینادیم  دندیـسر . تداھـش  هب  هکنیا  ات  دـننک ؛ تدـھاجم  دـنورب و  نادـیم  هب  وا  زا 

مردام هکنیا  اـت  دورب  ناردارب  زا  یکی  دـیوگب  هک  دـشابن  مھ  شرادـغاد  رداـم  رکف  هب  دـنک ؛ یناـبرق  یلعنبنیـسح  یارب  دوخ  مشچ  لـباقم  رد  ار  شناردارب  ناـسنا  ناـمثع .

. تسا تریصب  نامھ  نیا  دنتسھ ؛ هنیدم  رد  هک  دشابن  مھ  شدوخ  ریغص  نادنزرف  یتسرپرس  رکف  هب  دشاب ؛ شوخلد 

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

ماـظن ناوـنع  هب  تلود ، ناوـنع  هب  تساـم  فـیلکت  نیا  دـشاب . تیمورحم  هعماـج  رد  دـیابن  تسا . هعماـج  رد  رقف  ندرک  نـکهشیر  یمالـسا ، ماـظن  ناوـنع  هـب  اـم  یهـفیظو 

سرد نیا  مینک . مک  ار  یورهدایز  فارـسا و  لمجت و  یوحن  هب  مادـک  رھ  تسا . همھ  یهفیظو  نیا  هتیعر ؛» نع  لووسم  مکلک  عار و  مکلک  . » مدرم داحآ  ناونع  هب  یمالـسا ،

. میھاوخب کمک  لاعتم  یادخ  زا  دھاوخیم . یھاگآ  تریصب و  تشذگ و  تمھ و  راک ، نیا  تسا . ناضمر  هام 

البرک  / ٢٩/١٣٨٢/٠۶ رکشل ٢۵  نایھاپس  نایجیسب و  رادید  رد  تانایب 

ینارون کاپ و  نموم و  لد  دـنکیم ، ظفح  نیمـضت و  نانمـشد  زیمآلاجنج  تاغیلبت  رابغ  ریز  نوگانوگ و  ثداوح  رد  فلتخم و  یاـیاضق  رد  ار  ناـسنا  شنیب  تریـصب و  هک  هچنآ 

فک رب  ناج  هک  ام  نموم  ناوج  تسا . زیگناتریح  اتقیقح  دـناهدرب ، راکهب  یتاغیلبت  نوگانوگ  یاھدـنفرت  اب  بالقنا  هیلع  اھلاس  لوط  رد  نانمـشد  هک  یتاـغیلبت  مجح  تسا .

دنیبیم و ار  تقیقح  اریز  دنازغلب ، ار  وا  دناوتیمن  هدننازغل  هدـننک و  هارمگ  تاغیلبت  نیا  اما  دراد ؛ رارق  تاغیلبت  نیا  دابدـنت  ضرعم  رد  تسا ، تدـھاجم  یهدامآ  هتفرگ و  تسد 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 13 
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نمشد هک  تسا  یاهطقن  نیا ، تسا . نشور  وا  یارب  دنزادنایم ، هار  هب  ار  تاغیلبت  نیا  هک  یزکارم  اھروحم و  ثیبخ  یناملظ و  نطاب  نانمـشد ، گنراگنر  تاغیلبت  یارو  رد 

لمع هشیدنا و  رد  اوقت  اشنم  تسا و  رادروخرب  نامیا  زا  هک  یلد  دـنک . هلباقم  نآ  اب  جالع و  یبالقنا  نموم  ناملـسم و  ناوج  هب  تبـسن  ار  نآ  یتیفیک  چـیھ  هب  دـناوتیمن 

فیعـضت ناریا  گرزب  تلم  رد  ار  تمواقم  یگداتـسیا و  حور  دـناوتب  هک  تسا  هدـش  زکرمتم  نیا  یور  رب  ابلاغ  نمـشد  تاغیلبت  دوشیمن . هارمگ  نانمـشد  تاغیلبت  اـب  تسا ،

دناهدیمھف و ار  نیا  درادن ؛ ییآراک  وا  لباقم  رد  ییورین  چیھ  دتسیاب ، رابکتسا  یھاوخهدایز  لباقم  رد  دریگیم  میمصت  تلم  کی  یتقو  هک  دناهدیمھف  بوخ  یلیخ  اھنآ  دنک .

. دنربب نیب  زا  ناریا  تلم  رد  ار  تمواقم  یگداتسیا و  حور  هک  تسا  نیا  ناشیعس  دناهدیمھف . مھ  تسرد 

البرک  / ٢٩/١٣٨٢/٠۶ رکشل ٢۵  نایھاپس  نایجیسب و  رادید  رد  تانایب 

نمـشد یهئطوت  رطخ  هشیمھ  تسین ؛ یمالـسا  یروھمج  کرابم  رمع  یاھلاس  رد  اـھنامز  یهیقب  زا  شیب  گـنج  رطخ  زورما  دوب . گـنج  رظتنم  شقن ، یاـفیا  یارب  دـیابن 

هاپس و نازیزع  امـش  تسا و  تمواقم  نادیم  رد  ندوب  رـضاح  یرادیب و  یگداتـسیا و  دوشیم ، نمـشد  یهبلغ  گنج و  هئطوت ، زا  عنام  هچنآ  تسا . هتـشاد  دوجو  ام  هیلع 

تریصب تکرب  هب  دینک . تیوقت  دیناوتیم  هچرھ  ار  ناتنامیا  تسا ؛ نامیا  تکرب  هب  تمواقم  نیا  دیتسھ . تمواقم  یگداتسیا و  نیا  یاھرھظم  نیرتهتسجرب  زا  یکی  جیـسب 

مالـسا مچرپ  دینک . لابند  رتشیب  دیناوتیم  هچرھ  ار  گرزب  لماع  نیا  تسا ؛ یگتـسبمھ  تدحو و  تکرب  هب  دینک . رتشیب  دـیناوتیم  هچرھ  ار  یھاگآدوخ  تریـصب و  تسا ؛

. دیرادھگن مکحتسم  دیھدن ؛ تسد  زا  ار  مچرپ  نیا  تسا . هدرک  بذج  دوخ  هب  ار  ناسنا  نویلیم  اھدص  لد  مالسا و  یایند  هدمآرد و  زازتھا  هب  ناریا  رد 

نیوزق  / ١٣٨٢/٠٩/٢۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یهدـننکنیمات دـھد ؛ ناشن  ایند  هب  ار  اـم  یلم  تزع  یمالـسا و  تزع  دـناوتیم  تساـم ؛ یلم  تزع  هاـگیلجت  تسا ؛ تلم  یهناـخ  تسا ؛ یمھم  رایـسب  هاـگیاج  سلجم 

یمکحتـسم دس  دناوتیم  دشاب ؛ یلم  تینما  ظفاح  دناوتیم  سلجم  دنورب . شیپ  دـننک و  تکرح  دـنناوتیم  نالووسم  هک  تسا  سلجم  نیناوق  اب  تسا . یمومع  عفانم 

یسک تریصب ، اب  زاب و  مشچ  اب  دننک و  تکرش  تاباختنا  رد  مدرم  یتقو  تسا . نیا  بولطم  سلجم  کی  تایـصوصخ  دشاب . ناگناگیب  یزروعمط  نانمـشد و  ضرعت  ربارب  رد 

 - دندومرف ماما  هک  روطنامھ  سلجم -  دنک . افیا  ار  یگرزب  شقن  نینچ  تسناوت  دھاوخ  سلجم  دنتسرفب ، سلجم  هب  دننک و  باختنا  دننیبیم ، وا  رد  ار  مزال  طیارـش  هک  ار 

. دنکیم ادیپ  یناسرتمدخ  ناوت  دوشیم و  رتشیب  سلجم  رابتعا  یدمآراک و  دننک ، تکرش  رتشیب  تاباختنا  رد  مدرم  یتقو  تسا . تلم  لیاضف  یهراصع 

نادمھ  / ١۶/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  یادھش  یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

میتشاد و بزح  هن  میتشاد ، یھدنامزاس  هن  میتشاد ، لوپ  هن  میتشاد ، حالس  هن  هک  ام  دوب . یناسنا  توق  یهطقن  یمالسا ، یروھمج  مایق  رد  ام  توق  یهطقن  نیرتمھم 

، درک زوریپ  ار  تلم  نیا  هچنآ  دـننک . عافد  تیامح و  ام  تکرح  بالقنا و  مایق ، زا  هک  میتشادـن  ار  هطقن  کی  ایند  یاـھروشک  یهمھ  رد  ناریا  تلم  اـم  یناـھج ؛ یناـبیتشپ  هن 

تریصب ینعی  رصب  ( ١ «) ربصلاو رصبلا  لھا  الا  ملعلا  اذھ  لمحیال  الا  : » دومرف نیفص  گنج  رد  نینموملاریما  هک  نامھ  یگداتسیا ؛ یھاگآ و  ینعی  دوب ؛ یناسنا  یورین  تردق 

دنتسھ یناگدازآ  نیمھ  دنیام ؛ یادھـش  رـصب  ربص و  نیا  یهلق  دنورب . شیپ  دنریگب و  تسد  رد  ار  ملع  نیا  دنناوتیم  هک  دنتـسھ  اھنیا  طقف  یرادیاپ ؛ ینعی  ربص  یھاگآ ؛ و 

ماود یارب  ناشدوخ  تایح  زا  دنتشاذگ ؛ یدوبان  ضرعم  رد  ار  ناشدوخ  ناج  هک  دندوب  اھنیا  دناهتسشن . اجنیا  هک  دنتـسھ  یزیزع  نازابناج  نیمھ  دنراد و  روضح  اجنیا  هک 

. یرادیاپ یگداتسیا و  یھاگآ و  رھظم  دنربص ؛ رصب و  رھظم  راثیا و  جوا  اھنیا  دنتشاذگ ؛ هیام  یناسنا  گرزب و  مایق  نیا  تکرح و  نیا 

رطف  / ١٣٨٣/٠٨/٢۴ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

یبـلطنوزفا و لـباقم  رد  دـیناوتب  هک  دـنکیم  کـمک  امـش  هب  هـک  تـسا  یدرواتـسد  نیرتـگرزب  یوـنعم ، یاھـشزرا  هـب  امـش  کـسمت  نـیا  یگچراـپکی و  نـیا  تدـحو و  نـیا 

یاھییامیپھار نیمھ  میظع ، تاعامتجا  نیمھ  دیع ، یاھزامن  نیمھ  دراد . شزرا  رایسب  نیا  دینک ؛ ظفح  ار  نیا  دینک ؛ یگداتسیا  رابکتـسا  زواجت  یدعت و  یھاوخهدایز و 

تزع و دـشخبب . تزع  یمالـسا  تما  یهمھ  هب  تسا  هتـسناوت  مالـسا ، هار  رد  داھج  عافد و  مایق ، تکرح ، یارب  یهدامآ  تلم  نیمھ  هزیگنارپ و  یاھناوج  نیمھ  هوکـشرپ ،

رانک رد  مدرم  مدرم ، تمدـخ  رد  نالووسم  دـینک . ظفح  ار  نیا  تسا ؛ ینیبنشور  تریـصب و  نیمھ  یگچراپکی ، نیمھ  تدـحو ، نیمھ  هب  کسمت  ورگ  رد  مدرم  امـش  تردـق 

دنشاب مالسا ، هب  کسمت  ینعی  تسا ، یمالسا  تما  تاجن  یلصا  نماض  هک  یزیچ  نآ  هب  ناوارف  مامتھا  اب  همھ  و  تلم ، نیا  روشک و  نیا  حلاصم  رکف  هب  همھ  نالووسم ،

. دنک ظفح  امش  رد  ار  یباداش  طاشن و  نیا  نامیا و  نیا  هیحور و  نیا  دیھاوخب  ادخ  زا  زورما  دنک . دابآ  ار  مدرم  ترخآ  ایند و  دناوتیم  هک 

یربھر  / ١٣٨٣/١٢/٢٧ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، تاباختنا یرازگرب  نامز  ات  هک  روھمج -  سیئر  باختنا  رد  اھتلود ، نییعت  رد  دشاب . عمج  نامساوح  دیاب  تسین ؛ راعـش  کی  ام  یرادیب  دشاب . رادیب  دیاب  یمالـسا  یروھمج 

صاخـشا و زا  کی  رھ  دـشاب . عمج  نامـساوح  دـیاب  دـننک ، تیلاعف  تسانب  روشک  یـسایس  یهنحـص  رد  هک  یناسک  شنیزگ  رد  و  هدـنامن -  یقاب  رتشیب  رگید  حابـص  دـنچ 

هدننک نییعت  اھنآ  تیافک  ینادراک و  مھ  و  اھنآ ، یهدارا  مزع و  مھ  اھنآ ، نامیا  مھ  دـناهدننکنییعت ؛ دـنراد ، رارق  یراک  یهعومجم  کی  سار  رد  هک  ینالووسم  اھتیـصخش و 

؛ نوگانوگ یاھتیریدم  هب  ددرگیمرب  اھنیا  یهمھ  دـیراد ، داریا  روشک  ینف  یهلاسم  نالف  هب  رگا  ای  دـیراد ، داریا  یگنھرف  یهلاسم  نالف  هب  عجار  رگا  دـییامرفب  ضرف  تسا .

تسا مزال  اھنآ  راک  رب  هبتریلاع  نالووسم  تراظن  فارـشا و  هک  ینایم -  طسوتم و  یاھتیریدم  اھتنم  تسا ، بوخ  الاب  تیریدم  یھاگ  هن ، الاب ؛ سار و  رد  تیریدم  طقف  هن 

اب بناوج و  یهظحالم  تیلووسم و  ساـسحا  اـب  دـیاب  اـھهنیمز  نیا  رد  تسا . هدـننکنییعت  اـھشنیزگ  نیا  نیارباـنب ، دـسرب . بولطم  یهجیتن  هب  راـک  دـنراذگیمن  یھاـگ  - 

. دش دراو  لماک  تریصب  زاب و  مشچ 

سلجم  / ٠٣/٠٨/١٣٨۴ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

مھ اـم  روشک  رد  دنتـسھ ؛ اـجهمھ  دنـشاب ؛ هتـشادن  دوجو  تسین ، مکاـح  ماـظن  اـب  ناـشلد  هک  یرـصانع  لـخاد ، رد  هک  اـم -  روشک  هلمج  زا  تسین -  مھ  یروشک  چـیھ 

. دنتـسین بوخ  ام  ماظن  اب  ییهدع  دوب . دھاوخ  مھ  نیا  زا  دعب  هدوب ، هشیمھ  شلـصا  نکیل  دراد ؛ روجاروج  ناھنپ و  ادیپ و  دایز و  مک و  دناهدوب ؛ مھ  بالقنا  لوا  زا  دنتـسھ ؛

هکیناسک یهمھ  هک  تسین  روطنیا  دراد . ینوگانوگ  یاھشور  نمـشد  یریگزابرـس ، یریگرای و  یارب  اھتنم  دنتـسھ ؛ لخاد  رد  هک  تسا  یناسک  هب  نمـشد  دیما  مشچ 

کمک وا  هب  ادـماع  املاع و  دناهتـسناد و  ماظن  هب  تبـسن  ار  وا  نالک  یـسدنھم  یلک و  یهشقن  دناهتخانـش و  ار  نمـشد  هک  دنـشاب  یناـسک  دـننکیم ، کـمک  نمـشد  هب 

نیا دنیوگب  دننک و  هراپ  دنریگب و  ار  امـش  ناشدوخ و  یهقی  دنرـضاح  دینکیم ، کمک  نمـشد  هب  دیراد  امـش  دوش  هتفگ  اھنآ  هب  رگا  هک  دنتـسھ  مھ  ییهدـع  هن ، دـننکیم ؛

هجوتم و سک  رھ  دـش . دـھاوخ  زیھرپ  نیا  زا  دیـشاب ، هتـشاد  رظن  رد  ار  ماظن  نالک  یلک و  یـسدنھم  امـش  رگا  دـندب . فلاخم و  نمـشد  اب  مھ  اعقاو  اھنیا  تسیچ ! اـھفرح 

دیاب دوشیم ، هتـشاذگ  لودـج  رد  ییهلمج  ای  هملک  فورح  یتقو  درک . دـھاوخ  زیھرپ  دـشاب ، نمـشد  کمک  هتـساوخان  هتـسنادان و  هکنیا  زا  دـشاب ، شراتفر  دوخ و  بقارم 

نیا رد  ار  فرح  نیا  دنیآیم  اھنیا  دوشیم و  مھارف  یتادیھمت  تسا . ترابع  نآ  لمکم  دنراذگیم ، هناخ  نیا  رد  دنراد  هک  یفرح  دننادیمن  اھیضعب  دوش . تسرد  یترابع 

هدزناپ یهلمج  ای  هملک  نآ  فرح ، نیا  هک  دـنرادن  هجوت  اما  دـننکیم ؛ تسرد  شیارب  مھ  یلالدتـسا  لـیلد و  اعنـص - » نونـسحی  مھنا  نوبـسحی  مھ  و   - » دـنراذگیم هناـخ 

یعون نم  زا  هتسنادان  دوش . هتشاذگ  دیاب  اجک  ییهعطق  هچ  هک  تسا  مولعم  تسا و  نیعم  اھاج  هک  لزاپ  کی  لثم  تسرد  درک ؛ کیدزن  ققحت  هب  مدق  کی  ار  لودج  یفرح 

دوشیم و رھاظ  لکـش ، نآ  دش ، هارمھ  رگید  زج  دون  نآ  اب  زج  نیا  یتقو  هکنیا  زا  لفاغ  درادن ؛ یلاکـشا  منکیم  رکف  مھ  نم  مراذگب ؛ اجنیا  ار  هعطق  نیا  هک  دـنھاوخیم 

یمالـسا و یروھمج  ینکهشیر  هک  دوخ -  گرزب  یوزرآ  ققحت  یارب  دھاوخب  نمـشد  رگا  الثم  دـننکیم . لمع  یروطنیا  یـضعب  ماهدوب ! نآ  لیکـشت  هب  یهدـننک  کمک  نم 

، مدرم یارب  تالکـشم  داجیا  ینامیایب ، داجیا  فالتخا ، داجیا  دراد . یتامدـقم  ازجا و  یحارط ، اتعیبط  دـنک ، یحارط  تسا -  روشک  نیا  یهلق  زا  مالـسا  مچرپ  ندروآ  نییاپ 

یهوق نتخادنا  تیثیح  زا  لثم  نتخادنا -  تیثیح  زا  ار  شخبطابضنا  طباض و  یاھهاگتـسد  و  نالووسم ، هب  مدرم  ندرک  نیبدب  داسف ، جیورت  یتاقبط ، یهلـصاف  ندرک  قیمع 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 14 
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شخب نیا  هب  اھیـضعب  تساھنیا . ازجا  وزج  همھ  نوگاـنوگ -  یاھهاگتـسد  نتخادـنا  تیثیح  زا  سلجم ، نتخادـنا  تیثیح  زا  ناـبھگن ، یاروش  نتخادـنا  تیثیح  زا  هییاـضق ،

. تسا تریصب  مدع  رثا  رب  نیا  دننک ؛ هجوت  نارگید  اب  شخب  نیا  طابترا  هب  هکنیا  نودب  دننکیم ، کمک 

الا ملعلا  اذھ  لمحی  و ال  : » دومرفیم ار  هلمج  نیا  ررکم  دـشاب -  هدومرف  مھ  رامع  یهرابرد  ار  هلمج  نیا  دـیاش  نیفـص -  گنج  رد  نینموملاریما  هک  میاهدرک  ضرع  اھراب  ام 

ار مچرپ  نیا  دـنناوتیم  یرادـیاپ  تریـصب و  لـھا  طـقف  اـبیز ! هچ  و  تساـتود ؛ شبیکرت  تسا ، یکی  ربص  رـصب و  فورح  تسھ ؛ مھ  ییاـبیز  تراـبع  هچ  ربصلاو .» رـصبلا  لـھا 

یمھم تیعقوم  هاگیاج و  هک  یمالـسا -  یاروش  سلجم  رد  مدرم  ناگدنیامن  ناونع  هب  امـش  دوش و  لصاح  انعم  نیا  رگا  مینک . تیوقت  نامدوخ  رد  دیاب  ار  تریـصب  دـنرادرب .

. دش دھاوخ  فرطرب  اھرابغ  اھیکیرات و  اھالخ و  نیا  زا  یرایسب  دینک ، یراذگرثا  دیراد -  نمشد  یاھهشقن  هب  تبسن  مدرم  یرگنشور  رد 

سلجم  / ٠٣/٠٨/١٣٨۴ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

اتعیبـط دـنک ، یحارط  تسا -  روـشک  نیا  یهلق  زا  مالـسا  مـچرپ  ندروآ  نییاـپ  یمالـسا و  یروـھمج  ینکهـشیر  هـک  دوـخ -  گرزب  یوزرآ  قـقحت  یارب  دـھاوخب  نمـشد  رگا 

هب مدرم  ندرک  نیبدـب  داـسف ، جــیورت  یتاـقبط ، یهلــصاف  ندرک  قـیمع  مدرم ، یارب  تالکــشم  داـجیا  یناـمیایب ، داـجیا  فـالتخا ، داـجیا  دراد . یتامدــقم  ازجا و  یحارط ،

نتخادـنا تیثیح  زا  نابھگن ، یاروش  نتخادـنا  تیثیح  زا  هییاضق ، یهوق  نتخادـنا  تیثیح  زا  لثم  نتخادـنا -  تیثیح  زا  ار  شخب  طابـضنا  طباض و  یاھهاگتـسد  و  نـالووسم ،

هجوت نارگید  اب  شخب  نیا  طابترا  هب  هکنیا  نودـب  دـننکیم ، کمک  شخب  نیا  هب  اھیـضعب  تساھنیا . ازجا  وزج  همھ  نوگاـنوگ -  یاھهاگتـسد  نتخادـنا  تیثیح  زا  سلجم ،

. تسا تریصب  مدع  رثا  رب  نیا  دننک ؛

الا ملعلا  اذھ  لمحی  و ال  : » دومرفیم ار  هلمج  نیا  ررکم  دـشاب -  هدومرف  مھ  رامع  یهرابرد  ار  هلمج  نیا  دـیاش  نیفـص -  گنج  رد  نینموملاریما  هک  میاهدرک  ضرع  اھراب  ام 

ار مچرپ  نیا  دـنناوتیم  یرادـیاپ  تریـصب و  لھا  طقف  ابیز ! هچ  و  تساتود ؛ شبیکرت  تسا ، یکی  ربص  رـصب و  فورح  تسھ ؛ مھ  ییاـبیز  تراـبع  هچ  ( ١ «.) ربصلاو رصبلا  لھا 

. دنرادرب

رطف  / ٠٨/٠٢/١٣٨۵ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

یهربخ دارفا  مدرم  تاباختنا ، نیا  اب  هک  تسا  نیا  رد  دشابن -  تیساسح  تیمھا و  زا  یهجرد  نیا  هب  روشک  یاھتاباختنا  زا  مادک  چیھ  دیاش  هک  ناگربخ -  تاباختنا  تیمھا 

دننیـشنب دیاب  تلم  دامتعا  دروم  یهعومجم  نیا  روشک . رد  یربھر  نادقف  ساسح  یهظحل  یارب  دنـشاب  راک  هب  یهدامآ  اھنیا  ات  دننکیم  باختنا  ار  ناشدوخ  دامتعا  دروم 

. دننک یفرعم  مدرم  هب  دننک و  باختنا  دننادیم ، یربھر  فیلاکت  یادا  رب  رداق  هک  ار  یربھر  لماک ، تریصب  اب  و 

رطف  / ٠٨/٠٢/١٣٨۵ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

تبـسن ار  مدرم  ات  دندرک  عورـش  ار  دوخ  تاغیلبت  هناگیب  یاھویدار  تاباختنا ، زا  لبق  هام  دـنچ  زا  دوب -  ناگربخ  سلجم  تاباختنا  هک  لبق  لاس  تشھ  ینعی  لبق -  یهرود  رد 

بحاص هاگتـسد  نیا  اـت  دـنروآ  دوجو  هب  روشک  رد  ار  گرزب  هرگ  لـضعم و  نیا  هک  دوب  نیمھ  اـھنآ  فدـھ  دـننکن . تکرـش  تاـباختنا  رد  ناـنآ  اـت  دـننک ، درـسلد  تاـباختنا  نیا  هب 

رد روشرپ  یوق و  روضح  کی  اب  دنتساوخیم ، نانمشد  هک  هچنآ  فالخرب  یھلا ، تیادھ  یریگتسد و  هب  یھلا و  قیفوت  هب  ام  مدرم  دشاب . هتـشادن  دوجو  روشک  رد  تیحالص 

نیا مھ  زورما  دینادب : نارھاوخ  ناردارب و  دندرک . باختنا  دربیم -  رـس  هب  دوخ  یهرود  رخآ  رد  هک  ار -  ناگربخ  ینونک  سلجم  یاضعا  نیا  دندرک و  تکرـش  تاباختنا  یهصرع 

، دشاب رتانیب  رتریـصب و  رترادیاپ ، رتربتعم ،  ، رتیوق سلجم  نیا  هچ  رھ  دـنکیم . ادـیپ  طابترا  روشک  تلم و  یـساسا  حـلاصم  هب  نآ ، رد  تکرـش  تسا و  مھم  رایـسب  تاباختنا 

صاخـشا ای  دیـسانشیم  ناتدوخ  هک  ار  یدامتعا  یدروم  دارفا  دینک ؛ تکرـش  لماک  تریـصب  اب  مامت و  روش  اب  تاباختنا ، نیارد  . تسا هدـش  نیمـضت  رتشیب  روشک  یهدـنیآ 

هک یرادتقا  ماکحتـسا و  نامھ  اب  هراومھ  سلجم  نیا  ات  دیتسرفب ؛ ناگربخ  سلجم  هب  ار  اھنآ  دـنھدیم ، تداھـش  اھنآ  تیحالـص  رب  دـننکیم و  یفرعم  ار  اھنآ  دامتعا  دروم 

هکنیا زا  نوچ  لبق ؛ لاس  تشھ  مجح  هب  هن  اما  تسھ ، رانک  هشوگ و  رد  یتاغیلبت  مھ  زورما  هتبلا  . دوش نیمـضت  روشک  یهدـنیآ  دـنامب و  تسا ، هدرک  نیعم  نآ  یارب  نوناق 

. دننک تکرش  هفیظو  فیلکت و  ساسحا  یور  زا  همھ  دناهدش . سویام  دراذگب ، رثا  مدرم  رد  اھنآ  فرح 

رطف  / ٠٨/٠٢/١٣٨۵ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

، تناھا اما  تسا ؛ بوخ  یلیخ  یورهدایز ، فارـسا و  نودب  فراعتم و  دح  رد  تاغیلبت  درادن . یعنام  نیا  دنک ؛ تیامح  عافد و  دوخ  یتاباختنا  دزمان  دوخ و  زا  دراد  قح  سکرھ 

نودب تریصب و  اب  صیخشت ، اب  مارآ ، یاضف  کی  رد  مدرم  دنراذگب  دنراذگب ؛ رانک  ار  تسا -  یبرغ  یاھروشک  زا  یضعب  تشز  موسر  وزج  هک  ییاھراکنیا  ییوگدب -  بیرخت و 

. دننک باختنا  یگمیسارس 

هامید  / ١٠/١٩/١٣٨۶ مھدزون  مایق  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

نینموـملاریما یهـلمج  نـیا  اـھلاس  نـیا  لوـط  رد  اـھراب  هدـنب  دـنکیم . نـشور  دــنکیم ؛ هاـگآ  ار  تریــصب  رکف و  ناـبحاص  (ع ،]) نیــسح ماـیق   ] نآ یوـنعم  یقمع و  یهـبنج 

یاراد هک  یناسک  نآ  ار  دیحوت -  مالسا ، تیناسنا ، مچرپ  مچرپ -  نیا  ١ ؛) «) ربصلاو رصبلا  لھا  الا  ملعلا  اذھ  لمحی  الا ال  : » دومرف هک  ماهدرک  ضرع  ار  مالسلاوھالصلاهیلع ) )

. تسا تماقتسا  تریصب و  رھظم  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  تماقتسا . تریصب و  ربصلاو ؛» رصبلا  « ؛ دنراد هگن  دنلب  دنریگب و  تسد  رب  دنناوتیم  دنتیصوصخ ، ود  نیا 

بالقنا دندروآ . دوجو  هب  ار  میظع  تکرح  نیا  دش ، ادیپ  اھنآ  نایم  رد  یاهتـسیاش  ربھر  هک  یزور  نآ  اھنرق ، تشذگ  زا  دـعب  دـنداد و  ناشن  ار  نیمھ  مھ  نیـسح  ماما  ناوریپ 

ناگدـنیآ تسین ؛ نشور  یلیخ  ام  یارب  هثداح  نیا  میظع  داعبا  میاهتفرگ ، رارق  هیـضق  طـسو  رد  اـم  تسا . یمیظع  ناتـساد  تسا ؛ یمیظع  یارجاـم  کـی  یمالـسا  میظع 

تسایـس و تردق و  تورث و  لوپ و  یهمھ  هک  یئایند  رد  دننیبیم . ار  تکرح  نیا  تمظع  داعبا و  ام  زا  رتشیب  اھنآ  دنتـسھ ، هعومجم  نیا  زا  نوریب  زورما  هک  یناسک  خیرات و 

دنلب رـس  یماظن  کی  ملاع -  یئایفارغج  ساسح  یهطقن  ملاع -  ساسح  یهطقن  کـی  رد  ناـھگان  تسا ، ینید  یناـسنا و  یاھـشزرا  دـض  تھج  رد  زیچ  همھ  زیچ و  همھ 

. تسا نیا  ام  نامز  یهزجعم  تسا ؛ هزجعم  دھدب ، دیحوت  یادن  دریگب ، تسد  رـس  ار  یناسنا  یاھـشزرا  و  اھـشزرا ؛ مچرپ  نتفرگ  تسد  هب  یارب  دنک  مایق  یتلم  کی  دـنک ،

زا یرایـسب  هکلب  دروخن ، تسکـش  طقف  هن  وا  لاح  نیع  رد  و  وا ، رـس  دنزیرب  ناشناوت  یهمھ  اب  اھهچتوغاط  اھتوغاط و  کچوک ، گرزب و  دننک ؛ هلمح  وا  هب  فرط  همھ  زا  دعب 

. دش زوریپ  ناریا  تلم  هزرابم  نیا  رد  ار . رابکتسا  تفربقع  یاھهناشن  دینیبیم  دیراد  امش  زورما  هک  دنارب ، بقع  ار  اھنآ  دھدب ؛ تسکش  ار  اھنآ 

ص)  / ٠٩/١٣٨٧/٠۵  ) مظعا لوسر  ترضح  ثعبم  تبسانم  هب  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

لاس هسوتسیب  نیا  مامت  تسا ؛ یناسنا  میظع  یهولج  کی  تسا ؛ سرد  کی  تسا ؛ هثداح  کی  یگدنز  نیا  یهظحل  رھ  درک . هعلاطم  دیاب  یرتم  یلیم  ار  ربمغیپ  یگدنز 

هب تمظع  نیا  هب  یتما  دینیبیم  امش  رگا  تسا . هداتفا  یقافتا  هچ  دننیبب  دنناوخب و  دنتـسم  مکحم و  عبانم  زا  ار  ربمغیپ  یگدنز  خیرات  دنورب  ام  یاھناوج  تسا . روجنیمھ 

هب روج  نیا  تسا -  یمالسا  تما  یهعومجم  نیمھ  یوت  تیرـشب  یارب  اھوراد  نیرتشخبافـش  اھـسرد ، نیرتگرزب  اھھار ، نیرتھب  اھفرح ، نیرتھب  مھ  زورما  هک  دمآ -  دوجو 

نآ زا  ار  هلمج  نیا  نم  اھراب  نینموملاریما -  یگداتـسیا . اب  هارمھ  قح  میوریمن ؛ شیپ  ام  دشاب ، ام  اب  قح  هکنیا  فرـص  الاو  دش . رادهشیر  درک و  ادیپ  شرتسگ  دـمآ ، دوجو 

دنمھفب دنشاب ، هتـشاد  تریـصب  الوا  هک  دننک  دنلب  دنناوتیم  یناسک  ار  مچرپ  نیا  ربصلا .» رـصبلا و  لھا  الا  ملعلا  اذھ  لمحی  ال  : » دومرف نیفـص  گنج  رد  مدرک -  لقن  راوگرزب 

. میریگب سرد  تثعب  زا  دیاب  ام  ار  نیا  یئاجرباپ . یگداتسیا ، تماقتسا ، نیمھ  ینعی  ربص  دنشاب . هتشاد  ربص  ایناث  تسیچ ؛ فدھ  تسیچ ، هیضق 

ص)  / ٠٩/١٣٨٧/٠۵  ) مظعا لوسر  ترضح  ثعبم  تبسانم  هب  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

« تریصب  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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رب دنک ، هفاضا  دوخ  یاھیئاناوت  رب  دـنک ، هفاضا  دوخ  ملع  رب  دـنک ؛ مادـقا  تکرح و  تریـصب  اب  هناھاگآ و  دـنادب ؛ ثوعبم  ار  دوخ  دـنکب ؛ تثعب  ساسحا  دـیاب  یمالـسا  تما  زورما 

. تسا مھم  یلیخ  هملک  دیحوت  ناشیا  نیب  و  دنک . هفاضا  دوخ  یمالسا  للملانیب  ماجسنا  یلم و  ماجسنا 

ص)  / ٠٩/١٣٨٧/٠۵  ) مظعا لوسر  ترضح  ثعبم  تبسانم  هب  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یلم و یهبناجهمھ  میظع  یهعـسوت  شنوگانوگ ، یاھتراھم  شاهبرجت ، شایروانف ، شملع ، تسین و  لـبق  لاـس  تسیب  ناریا  تلم  اـب  یهسیاـقم  لـباق  ناریا  تلم  زورما 

تماقتـسا نیمھ  رثا  رب  نیا ، تسین . شیپ  لاس  جـنپوتسیب  شیپ و  لاس  تسیب  اب  یهسیاـقم  لـباق  هقطنم ، رد  شرادـتقا  ذوفن و  شایروشک ، یداـصتقا و  یعاـمتجا و 

تما تثعب  زورما  دوـب ، مرکم  یبـن  تثعب  زور  نآ  هک  مینادـب  میوـش ؛ انـشآ  ربـمغیپ  خـیرات  اـب  میمھفب ؛ مینادـب و  اـم  کـت  کـت  یتسیاـب  ار  نیا  تسا ؛ تثعب  سرد  نیا  تـسا .

دوخ یاھیئاناوت  رب  دنک ، هفاضا  دوخ  ملع  رب  دنک ؛ مادقا  تکرح و  تریـصب  اب  هناھاگآ و  دنادب ؛ ثوعبم  ار  دوخ  دنکب ؛ تثعب  ساسحا  دـیاب  یمالـسا  تما  زورما  تسا . یمالـسا 

، یمالـسا بالقنا  مایپ  ناریا ، تلم  مایپ  نیا  تسا . مھم  یلیخ  هملک  دـیحوت  ناشیا  نیب  و  دـنک . هفاضا  دوخ  یمالـسا  للملانیب  ماجـسنا  یلم و  ماجـسنا  رب  دـنک ، هفاضا 

هار هک  مینادیم  دیـسر و  میھاوخ  اجک  هب  مینادـیم  مینکیم ،  میراد  راک  هچ  مینادـیم  یھلا  قیفوت  هب  تسا . نشور  ام  یارب  مھ  قفا  و  تسا . یمالـسا  یروھمج  ماظن  مایپ 

. ندرک درگبقع  هن  نداتسیا و  هن  تسا ؛ نتفر  هطقن ، نآ  هب  ندیسر 

نایوجشناد  / ١٠/١٣٨٧/٠۵ یمالسا  هعماج  هیداحتا  هرگنک  هب  مایپ 

یونعم و یـالتعا  یارب  یناوج  تصرف  زا  اـھتصرف و  نیا  زا  دـنک . رتـکیدزن  هچرھ  تسا ، زورما  روشناد  ناوج  زاـین  هک  ربـص  تریـصب و  هب  ار  امـش  ییاـمھدرگ ، نیا  میراودـیما 

. تسا دنمزاین  رتشیب  هشیمھ  زا  زیچ و  همھ  زا  هزیگنارپ ، دنمشیدنا و  نموم و  ناوج  لسن  هب  امش  روشک  دیریگب . هرھب  یرکف 

ییوجشناد  / ٢٢/١٣٨٧/٠۵ هاوختلادع  شبنج  اب  طبترم  یاھلکشت  یرسارس  تسشن  نیمھدزناپ  هب  مایپ 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

زیزع ناناوج 

. دناهدیشک شود  رب  نانآ  نیتسار  ناوریپ  یھلا و  ناربمایپ  هراومھ  ار  یھاوختلادع  مچرپ 

نآ تسا  یتاـیح  یرورـض و  تکرح ، نیا  تاـمازلا  یهمھ  راـنک  رد  هچنآ  تسا . یھلا  نـالوسر  زا  یوریپ  یهناـشن  نیرتهناـقداص  مچرپ ، نیا  ریز  رد  تدـھاجم  هشیمھ  زورما و 

ماجنا تلفغ  ای  لھج  رـس  زا  هنافـصنم  ریغ  یتکرح  یبلطتلادـع ، ماـن  هب  اـیناث  و  دـننکن ؛ رازبا  ار  قح  راعـش  نیا  رگید ، یاـھهزیگنا  اـب  یناـسک  دوش  تبقارم  ـالوا  هک  تسا 

. دریگن

. منکیم تلاسم  لاعتم  دنوادخ  زا  یئوجشناد  زیزع  یاھلکشت  رگید  امش و  یارب  ار  تریصب  ربص و 

نارھت  / ٢٩/١٣٨٧/٠۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

نیمھ زا  یـشان  اھنیا  هنادرمناوجاـن ؛ یاھیزابتسایـس  نیغورد ، تاـغیلبت  اـھگنج ، دـننکیم ؛ داـجیا  هنتف  هعماـج  رد  دنـسرب ، ناـشدوخ  دـصاقم  هب  هکنیا  یارب  ناـبلطایند 

دولآهم دولآرابغ و  طیحم  لثم  مدرم  ینھذ  یاضف  دمآ ، دوجو  هب  یاهعماج  رد  هنتف  یتقو  و  تسا -  دولآرابغ  طیحم  یانعم  هب  هنتف  طیحم  هنتف -  طیحم  رد  تساھیبلطایند .

ناشتریصب دننکیم ، هابتشا  اھیلیخ  هک  تسا  یتیعضو  نینچ  کی  رد  دیآیم . دوجو  هب  یعـضو  نینچ  کی  دنیبب . مھ  ار  شدوخ  یرتم  ود  دناوتیمن  ناسنا  یھاگ  هک  تسا 

مھ ایند  لھا  هک  یناسک  هدع  کی  اما  دننابلطایند ، روحم  دینیبیم  تقو  نآ  دنکیم . ادیپ  دشر  یئاضف  نینچ  رد  یلھاج  یاھتیبصع  دوخیب ، یاھبـصعت  دنھدیم . تسد  زا  ار 

یهمھ سار  رد  ایند ، هب  نتـسب  لد  ایند ، بح  هئیطخ .» لک  سار  ایندلا   » نیاربانب دوشیم . روجنیا  ایند  عضو  دننکیم ؛ تکرح  اھنآ  یاھفدھ  تھج  رد  هنتف  رطاخ  هب  دنتـسین ،

. تسا ناھانگ  یهمھ  ایاطخ و 

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

یملع ظاـحل  زا  دـیزاسب ؛ ار  دوـخ  هک  دوـشب ؟ هچ  هک  دـینک  تیلوئـسم  ساـسحا  تسا . دـنمزاین  امـش  زورما  تیلوئـسم  ساـسحا  هب  تلم ، نیا  یادرف  روـشک ، نیا  یادرف 

لاس هدزاود  رگید ، لاس  هد  دـیھدب . شیازفا  ادرف  زورید و  زورما و  هب  تبـسن  ار  ناتدوخ  یاھیھاگآ  دـینک ، دایز  ار  ناـتدوخ  تریـصب  دـیزاسب ، اوقت  ناـمیا و  ظاـحل  زا  دـیزاسب ،

دش و دنھاوخ  ناریا  تلم  یگدنز  یهصرع  نادیم  دراو  هک  دنتسھ  یاهدرکلیصحت  ناناوج  روشک ، رساترس  رد  امـش  رئاظن  دیتسھ و  اجنیا  هک  یتیعمج  امـش  یهمھ  رگید ،

یناسک نآ  هدنیآ -  فلتخم  یاھشخب  نوگانوگ  ناگتسجرب  هدنیآ و  ناریدم  هدنیآ ، یارزو  هدنیآ ، روھمج  یاسور  دوب . دھاوخ  ناترایتخا  رد  یئاھتیلوئسم  اھامش  زا  یرایسب 

دیاب مھ  نازیرهمانرب ، نیا  ناریدم و  نیا  دنزیخیمرب . اھامش  نایم  زا  دنیآیم ؛ دیدپ  اھامش  نایم  زا  دنتسھ -  روشک  یهرادا  نیـسیروئت  دنرکفتم ، دنزیرهمانرب ، دنحارط ، هک 

دینک . هدامآ  ار  ناتدوخ  الاح  زا  امش  هکنیا  رگم  دوشیمن ، نیا  دنشاب . ریصب  نمادکاپ و  نیدتم ، دیاب  هملک  یقیقح  یانعم  هب  مھ  دنشاب ، ملاع 

تعنص  / ١٣٨٧/٠٩/٢۴ ملع و  هاگشناد  رد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

هدـنب تریـصب .»  » و ربص » . » درک ار  شدوخ  راک  دوب -  یریظنیب  تیـصخش  افاصنا  اقح و  هک  ماما -  لـثم  یریظنیب  تیـصخش  یربھر  مدرم ، تمھ  یمالـسا ، میظع  تضھن 

، تماقتـسا ینعی  ربـص ؛ و  یھاـگآ -  تریـصب -  ربـصلا ؛» رـصبلا و  لـھا  ـالا  ملعلا  اذـھ  لـمحیال  : » ماهدرک لـقن  ار  نیا  مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) نینموـملاریما مـالک  زا  اـھراب 

هب دوب  یخـساپ  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  لیکـشت  عقاو  رد  دش . زوریپ  بالقنا  درک و  ار  شدوخ  راک  دش و  ادیپ  ناریا  تلم  رد  تیـصوصخ  ود  نیا  ندـشن . هتـسخ  یراشفاپ ،

کی هک  یتقو  تسا  یھیدـب  بوخ ، دـندرک . اـپ  رـس  دـندرک و  ملع  ار  یمالـسا  یروھمج  ناـشدوخ ، یخیراـت  یاـھوزرآ  لد  زا  ناریا  تلم  ناریا . تلم  یخیراـت  تدـمدنلب  زاـین 

ناسآ ماظن  نیا  اب  ینمـشد  دناودیم و  هشیر  دراد ، دـشر  تیلباق  دراد ، اقب  تیلباق  ماظن  نیا  تسا ؛ یندـنام  ماظن  نیا  دراد ، هشیر  مدرم  نیرید  یاھوزرآ  رد  روجنیا  یماظن 

. داتفا قافتا  نیا  و  تسین .

تعنص  / ١٣٨٧/٠٩/٢۴ ملع و  هاگشناد  رد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

هدرک مالعا  ناشیا  دوب و  هدش  شخپ  مدرم  نیب  رد  اھثحب  نیا  دـندوب و  هدرک  ار  تموکح  هب  طوبرم  یـساسا  یاھثحب  ماما  هک  هزرابم - رخآ  یاھلاس  نامھ  رد  تسا  مدای  نم 

نکمم رگم  دنتفگیم : اھنآ ، یتح  دنتـشاد - یدایز  یاھتیلاعف  بالقنا  رد  مھ  دـعب  هک  بوخ - لاعف و  زرابم ، رـصانع  زا  یـضعب  دورب - دـیاب  هاش  تسا و  نئاخ  هاش  هک  دـندوب 

نیا رد  دادبتسا  قانتخا و  ینالوط  نارود  هک  دوب  نیا  تلع  دمآیمن . ناشرواب  داتفارد !؟ تنطلس  اب  دوشیم  رگم  دنکیم ؟ حرطم  ار  تنطلس  یهلئسم  ماما  روطچ  تسا !؟

. داتفا قافتا  نیا  یلو  تنطلس . ماظن  زا  ناگناگیب  تیامح  هناگیب و  یهطلس  هناگیب ، ذوفن  اب  دوب  هدش  هارمھ  روشک 

هدـنب تریـصب .»  » و ربص » . » درک ار  شدوخ  راک  دوب - یریظنیب  تیـصخش  اـفاصنا  اـقح و  هک  ماـما - لـثم  یریظنیب  تیـصخش  یربھر  مدرم ، تمھ  یمالـسا ، میظع  تضھن 

، تماقتـسا ینعی  ربص ؛ و  یھاگآ - تریـصب - ( ١ (؛» ربصلا رـصبلا و  لھا  الا  ملعلا  اذـھ  لمحی  ـال  : » ماهدرک لـقن  ار  نیا  مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) نینموملا ریما  مـالک  زا  اـھراب 

هب دوب  یخـساپ  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  لیکـشت  عقاو  رد  دش . زوریپ  بالقنا  درک و  ار  شدوخ  راک  دش و  ادیپ  ناریا  تلم  رد  تیـصوصخ  ود  نیا  ندـشن . هتـسخ  یراشفاپ ،

یماظن کی  هکیتقو  تسا  یھیدب  بوخ ، دندرک . اپرس  دندرک و  ملع  ار  یمالـسا  یروھمج  ناشدوخ ، یخیرات  یاھوزرآ  لد  زا  ناریا  تلم  ناریا . تلم  یخیرات  تدمدنلب  زاین 

ناـسآ ماـظن  نیا  اـب  ینمـشد  دـناودیم و  هشیر  دراد ، دـشر  تیلباـق  دراد ، اـقب  تیلباـق  ماـظن  نیا  تسا ؛ یندـنام  ماـظن  نیا  دراد ، هشیر  مدرم  نیرید  یاـھوزرآ  رد  روجنیا 

. داتفا قافتا  نیا  و  تسین .

« تریصب  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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ید  / ١٣٨٧/١٠/١٩ مھدزون  مایق  تبسانم  هب  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

، تسا هدش  تلم  نیا  بیـصن  هک  ار  یرادیب  یھاگآ و  نیا  درامـشب ؛ منتغم  ار  تریـصب  نیا  دراد ؛ هگن  دوخ  لد  رد  دوخ ، نھذ  رد  ار  خسار  مزع  نیمھ  دـیاب  ام  ناملـسم  تلم 

تسا و هداتسیا  دوخ  زیتسملظ  عضاوم  رـس  رب  یمالـسا  یروھمج  هک  دنک  مالعا  ایند  هب  دھدب و  ناشن  اراکـشآ  ار  دوخ  عضاوم  دنک ؛ ظفح  ار  دوخ  روضح  درامـشب و  منتغم 

انئمطم و  دوب . دھاوخ  رتدنمـشزرا  رتاھبنارگ و  بتارمب  داد ، دھاوخ  تسد  زا  هک  هچنآ  زا  دروآ ، دـھاوخ  تسد  هب  هک  هچنآ  املـسم  درک و  دـھاوخ  یراکادـف  تمواقم و  نآ ، یارب 

یهمھ ار  یزوریپ  هللااـشنا  دوب و  دـنھاوخ  هناـناج  یاـھعافد  اھتدـھاجم و  نیا  ناـبیتشپ  ناریا و  تلم  ناـبیتشپ  اـم  راوـگرزب  ماـما  رھطم  حور  اـم و  زیزع  نادیھـش  رھطم  حور 

. تفرگ دنھاوخ  نشج  یرود  نادنچ  هن  یاھهدنیآ  رد  ناملسم  یاھتلم 

رما  / ٠۵/١٣٨٨/٠۵ یلو  تظافح  هاپس  یربھر و  رتفد  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رب دراوم  زا  یرایسب  رد  دوشیم ، دراو  اھتلم  رب  هک  یئاھالب  تریصب . دینک ؛ دایز  ار  ناتدوخ  تریـصب  هک  دوب  دھاوخ  نیا  هیـصوت  نآ  منکب ، امـش  هب  هیـصوت  کی  مھاوخب  نم  رگا 

. دننکیم یئاھاطخ  ناگبخن ، زا  رتشیب  مدرم و  یهماع  زا  یـضعب  یھاگ  مھ  نامدوخ  یهعماج  رد  دـینیبیم  دـننکیم -  دارفا  زا  یـضعب  هک  یئاھاطخ  تسا . یتریـصبیب  رثا 

یتریـصبیب رثا  رب  تسا -  مدرم  یهماع  یاھاطخ  زا  رتشیب  اـفیک  دـشابن ، رتشیب  مھ  اـمک  رگا  ناـشیاھاطخ  یھاـگ  دـننک ، اـطخ  رتمک  هک  تسھ  راـظتنا  ـالاح  هک  ناـگبخن 

. شاهمھ میئوگیمن  شیاھیلیخ ، تسا ؛

لمحیال الا و  : » دومرف هک  مدرک  نایب  اھراتفگ  رد  نیفـص  گنج  رد  مرظن  هب  ار  نینموملاریما  یهلمج  نیا  ررکم  نم  دیربب . الاب  ار  ناتدوخ  یھاگآ  دیربب ، الاب  ار  ناتدوخ  تریـصب 

مھ تسود  دوب ، مولعم  نمـشد  ربمغیپ  مچرپ  رد  نوچ  دوب ؛ رتشیب  یتاھج  زا  ربمغیپ ، مچرپ  زا  نینموملاریما  مچرپ  یتخـس  دـینادیم ، ربصلا .» رـصبلا و  لـھا  ـالا  ملعلا  اذـھ 

هاگودرا وت  هک  ار  تعامج  زامن  ناـمھ  دـنزیم ؛ تسود  هک  دزیم  ار  یئاـھفرح  ناـمھ  نمـشد  دـندوبن . حـضاو  ناـنچنآ  تسود  نمـشد و  نینموملاریما  مچرپ  ریز  رد  دوب ؛ مولعم 

فرط نیا  اقآ ! دنیوگیم : امش  هب  دینکیم ؟ راک  هچ  دیشاب ، امـش  الاح  دندناوخیم . ناورھن -  نیفـص و  لمج و  گنج  رد  مھ -  لباقم  فرط  هاگودرا  وت  دندناوخیم ، نینموملاریما 

یکیرات زا  نینموملاریما  یلیخ . تشاد ؛ گنر  بآ و  ناشتدابع  مھ  یلیخ  هک  جراوخ  لثم  ناشیـضعب  تدابع ! نیا  اب  زامن ، نیا  اب  ا ، دـیئوگیم : امـش  تسا . لـطاب  لـباقم ،

یادص اب  دناوخیم ؛ دراد  بش  هفـصن  ار  نآرق  یهیآ  لیللا - » انا  تناق  وھ  نما  : » دناوخیم یـشوخ  یادـص  اب  دراد  یکی  دـید  درک ، روبع  جراوخ  هاگودرا  زا  درک و  هدافتـسا  بش 

نم شاک  یا  دناوخیم . یگنشق  نیا  هب  ار  هیآ  نیا  دراد  هک  یسک  نیا  لاح  هب  شوخ  هب ! هب  نینموملاریما ! ای  تفگ : دوب ، ترضح  رانک  رفن  کی  یاهدنھد -  ناکت  مرگ و  یلیخ 

هتـشک نانمـشد  هک  دعب  دش . عورـش  ناورھن  گنج  تشذگ ، نیا  موریم . تشھب  هب  وا  تکرب  اب  مھ  نم  انیقی ؛ امتح ، دوریم ؛ تشھب  هب  وا  نوچ  مدوب ؛ وا  ندـب  رد  یئوم  کی 

، دندرکیم دنلب  دینک ؛ ناشدنلب  دندوب ، هداتفا  ور  هب  هک  ار  اھیضعب  تفگیم  درکیم و  روبع  روط  نیمھ  نمشد ، یاھهتشک  رسالاب  دمآ  نینموملاریما  دندش ، بولغم  دندش و 

ترـضح دوب ، شھارمھ  بش  نآ  هک  یـسک  نامھ  هب  دندرک . دنلب  دـینک ، دـنلب  تفگ  ار  یکی  دنونـشب . باحـصا  تساوخیم  اما  دـندوب ، هدرم  اھنآ  دزیم . فرح  اھنیا  اب  ترـضح 

کانزوس نحل  نآ  اب  ار  نآرق  نآ  تشاد  بش  نآ  هک  یشاب ، وا  ندب  زا  وم  کی  یدرک  وزرآ  وت  هک  تسا  یسک  نامھ  نیا  تفگ : هن . تفگ : یسانشیم ؟ ار  صخـش  نیا  دومرف :

ار عاضوا  دناوتیمن  تسین ، تریصب  تسین ؛ تریصب  نوچ  دشکیم ! ریشمش  دتسیایم ، نیلـصملا ) تاولـص  لضفا  هیلع   ) نینموملاریما قطان ، نآرق  لباقم  رد  اجنیا  دناوخیم !

. دمھفب

، دشابن ناترایتخا  رد  نیمز  یهسدـنھ  یماظن ، گنج  یهھبج  وت  امـش  رگا  گنج . یهھبج  هب  منزیم  لاثم  ار  یـسایس  یاھهنحـص  یـسایس و  یاھهھبج  نیا  اھراب  هدـنب 

نیمز هک  کیدزن ، زا  یئاسانش  تسا ؛ یئاسانش  یماظن ، لمع  رد  مھم  یاھراک  زا  یکی  دنوریم . یئاسانـش  هک  تسھ  مھ  نیمھ  یارب  تسھ . گرزب  یاھاطخ  لامتحا 

هتشادن ار  یئاسانش  نیا  یسک  رگا  دننکب . دیاب  راک  هچ  دنمھفب  ات  تسا ، هنوگچ  شضراوع  تسا ، هنوگچ  شعضاوم  تسا ، یروج  هچ  تساجک ، نمـشد  دننیبب : دنورب  ار 

، تسا تسود  فرط  فرط ، نیا  اقافتا  هک  یفرط ، هب  دنکیم  شتآ  ار  شاهناخپوت  ار ، شاهراپمخ  دراد  هک  دینیبیم  تقو  کی  دنکب ، مگ  ار  نمـشد  دسانـشن ، ار  نادیم  دشاب ،

دینیبیم تقو  کی  دیسانشن ، ار  نمـشد  دیـسانشن ، ار  تسود  دیـشاب ، هتـشادن  تریـصب  رگا  تسا . روج  نیمھ  انیع  یـسایس  یهصرع  رگید . دنادیمن  نمـشد . فرط  هن 

تخانش رد  دسانشب ؛ ار  نمشد  مدآ  نانمشد . هن  دنعمتجم ، ناتسود  اجنآ  هک  تسا  یتمسق  فرط  هب  امش  لمع  امـش و  دونـش  تفگ و  امـش و  تاغیلبت  یهناخپوت  شتآ 

. تسا مزال  نییبت  تسا ، مزال  تریصب  اذل  مینکن . اطخ  نمشد 

. تسا رـضم  اھنیا  هدنیوگ . نآ  لد  رب  یھورگ و  یحانج و  تاقلعت  تیمکاح  نودب  دـننک ؛ نشور  بصعت  نودـب  ار  قئاقح  تسا ؛ نییبت  صاوخ ، ناگبخن و  مھم  یاھراک  زا  یکی 

حانج هک  لباقم  حانج  نآ  نوچ  دوب . تقیقح  نییبت  رـسای  رامع  بانج  مھم  یاـھراک  زا  یکی  نیفـص  گـنج  رد  دـیمھف . ار  تقیقح  دـیاب  تشاذـگ ، راـنک  دـیاب  ار  اـھنیا  حاـنج و 

. هدوب لوا  زا  نیا  هدرک ؛ قرف  شاھهویـش  تسین ، دـیدج  تاعارتخا  وزج  نیا  دـنیوگیم ، یناور  گـنج  نآ  هب  زورما  ـالاح  هک  ینیمھ  دنتـشاد . ینوگاـنوگ  تاـغیلبت  دوب ، هیواـعم 

. تسا نھذ  ریمعت  زا  رتناسآ  مھ  نھذ  بیرخت  دندوب . رھام  یناور  گنج  رد  هک  دنیبیم  ار ، ناشیاھراک  دنکیم  هاگن  مدآ  یلیخ . یناور ؛ گنج  نیا  رد  دندوب  رھام  مھ  یلیخ 

، دندرکیم ینکفاهھبـش  اھنآ  اذل  تسا . تخـس  نھذ  زا  شندرک  کاپ  تسا ، ناسآ  نھذ  هب  نظ  وس  ندش  دراو  دینک ، ادـیپ  اج  کی  ینظوس  دـنیوگب ، یزیچ  امـش  هب  یتقو 

رامع بانج  دـنک ، تمواقم  دتـسیاب و  یناور  گنج  نیا  لباقم  رد  هک  دوب  هتـسناد  فظوم  ار  شدوخ  فرط ، نیا  زا  هک  یـسک  نیا  دوب . یناسآ  راـک  دـندرکیم ؛ دراو  ار  نظ  وس 

، زورما ریبعت  هب  هک -  ار  یئاھهورگ  نیا  روط  نیمھ  تفریم و  یدوخ  فوفـص  هھبج و  فرط  نآ  هب  هھبج ، فرط  نیا  زا  بسا  اب  هک  دراد  نیفـص  گنج  یاـیاضق  رد  هک  دوب ، رـسای 

ریثات درکیم و  نشور  اھنآ  یارب  ار  یقئاقح  درکیم ؛ تبحص  اھنآ  یارب  یغلابم  داتسیایم و  اھنآ  لباقم  رد  دیسریم ، مادک  رھ  هب  دندوب ، مھ -  زا  یادج  ادج  یاھپیت  ای  اھنادرگ 

تبحـص دزیم ، فرح  ناشیارب  دناسریم و  اجنآ  تعرـسب  ار  شدوخ  تسھ ، اھنآ  یوت  وگم  وگب  دندش ، دیدرت  راچد  یاهدع  کی  هدش ، ادیپ  فالتخا  دیدیم  اج  کی  تشاذـگیم .

. درکیم زاب  ار  اھهرگ  نیا  درکیم ؛ نییبت  درکیم ،

هنافـساتم هک  دنیبیم  یھاگ  مدآ  دنروایب . دوجو  هب  نارگید  رد  ناشدوخ ، رد  طقف  هن  ار  تریـصب  نیا  هک  تسا  نیا  مھ  صاوخ  ناگبخن و  شقن  تسا . مھم  تریـصب  نیاربانب ،

یدوبان شتمھ  هک  یاهھبج  عفن  هب  دـننارپیم ؛ نمـشد  عفن  هب  وھکی  یفرح  کی  دنتـسین . تفتلم  الـصا  دـنمھفیمن ؛ دنایتریـصبیب ؛ راچد  مھ  ناشدوخ  ناـگبخن  زا  یـضعب 

تسا یتریصبیب  رگید . تسا  نیا  اما  دنرادن ؛ مھ  یدب  تین  دنتسین ، مھ  یدب  یاھمدآ  دنتسھ ، مھ  صاوخ  دنتسھ ، مھ  هبخن  یوحن . هب  تسا  یمالسا  یروھمج  یانب 

امـش تفگ ، هچ  رھ  هک  یدـیلقت -  یوگتفگ  هن  هتخپ ، دامتعا و  دروم  یاھناسنا  اب  وگتفگ  اب  لمات ، اب  بوخ ، راثآ  ندـناوخ  اـب  اـھناوج  امـش  صوصخب  ار  یتریـصبیب  نیا  رگید .

ترــضح یتـح  و  دـننک . عناـق  ار  ناـسنا  نـھذ  دـننک ؛ عناـق  ار  مدآ  لالدتــسا ، اـب  دـنناوتیم  هـک  دنتــسھ  یناـسک  دـیربب . نـیب  زا  مھاوـخیمن -  نـم  ار  نـیا  هـن ، دــینک . لوـبق 

نیا تسا ، مالسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  هب  طوبرم  مایا  نوچ  الاح  درک . هدافتـسا  تضھن  یهمادا  رد  تضھن و  عورـش  رد  رازبا  نیا  زا  مھ  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلاهللادبعیبا

: میشاب هدرک  ضرع  ار  هلمج 

لئاـسم حیـضوت  وا ، رکنم  زا  یھن  وا ، فورعم  هب  رما  وا ، نییبت  هب  تسا . نیـسح  ماـما  داـھج  زا  شخب  کـی  نآ  تخانـش ؛ دـیابن  اروشاـع  زور  گـنج  هب  طـقف  ار  نیـسح  ماـما 

مھ البرک ، تمـس  هب  هار  رد  مھ  دعب  تسا -  طبـض  تبث و  اھباتک  وت  هک  دراد  یبیجع  تانایب  ترـضح  ناگبخن -  هب  باطخ  املع ، هب  باطخ  تافرع ، ینم و  نامھ  رد  نوگانوگ 

نوخ دنرظتنم  تسا ، گنج  نادیم  الاح  دندرکیم . تبحـص  دنتفریم ، دـندوب ، نییبت  لھا  ترـضح  البرک  یهصرع  دوخ  رد  تخانـش . دـیاب  البرک ، نادـیم  البرک و  یهصرع  دوخ  رد 

یضعب دندش ؛ رادیب  دندوب ، باوخ  یضعب  هتبلا  دننک . رادیب  ار  اھنآ  دنناوتب  هکلب  دننکب ، تبحص  اھنآ  اب  دنورب  هک  دندرکیم  هدافتسا  راوگرزب  نیا  یتصرف  رھ  زا  اما  دنزیرب ، ار  مھ 

. تسا نکمم  ریغ  تاقوا  یھاگ  تسا ، لکشم  اھنآ  ندرک  رادیب  دننزیم ، باوخ  هب  ار  ناشدوخ  هک  یئاھنآ  دندشن . رادیب  مھ  رخآ  دندوب و  هدز  باوخ  هب  ار  ناشدوخ 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 17 
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رما  / ٠۵/١٣٨٨/٠۵ یلو  تظافح  هاپس  یربھر و  رتفد  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

لمحیال الا و  : » دومرف هک  مدرک  نایب  اھراتفگ  رد  نیفـص  گنج  رد  مرظن  هب  ار  نینموملاریما  یهلمج  نیا  ررکم  نم  دیربب . الاب  ار  ناتدوخ  یھاگآ  دیربب ، الاب  ار  ناتدوخ  تریـصب 

مھ تسود  دوب ، مولعم  نمشد  ربمغیپ  مچرپ  رد  نوچ  دوب ؛ رتشیب  یتاھج  زا  ربمغیپ ، مچرپ  زا  نینموملاریما  مچرپ  یتخـس  دینادیم ، ( ١ «.) ربصلا رصبلا و  لھا  الا  ملعلا  اذھ 

هاگودرا وت  هک  ار  تعامج  زامن  ناـمھ  دـنزیم ؛ تسود  هک  دزیم  ار  یئاـھفرح  ناـمھ  نمـشد  دـندوبن . حـضاو  ناـنچنآ  تسود  نمـشد و  نینموملاریما  مچرپ  ریز  رد  دوب ؛ مولعم 

فرط نیا  اقآ ! دنیوگیم : امش  هب  دینکیم ؟ راک  هچ  دیشاب ، امـش  الاح  دندناوخیم . ناورھن -  نیفـص و  لمج و  گنج  رد  مھ -  لباقم  فرط  هاگودرا  وت  دندناوخیم ، نینموملاریما 

یکیرات زا  نینموملاریما  یلیخ . تشاد ؛ گنر  بآ و  ناشتدابع  مھ  یلیخ  هک  جراوخ  لثم  ناشیـضعب  تدابع ! نیا  اب  زامن ، نیا  اب  ا ، دـیئوگیم : امـش  تسا . لـطاب  لـباقم ،

یادص اب  دناوخیم ؛ دراد  بش  هفصن  ار  نآرق  یهیآ  ( - ٢ «) لیللا انا  تناق  وھ  نما  : » دناوخیم یشوخ  یادص  اب  دراد  یکی  دید  درک ، روبع  جراوخ  هاگودرا  زا  درک و  هدافتسا  بش 

نم شاک  یا  دناوخیم . یگنشق  نیا  هب  ار  هیآ  نیا  دراد  هک  یسک  نیا  لاح  هب  شوخ  هب ! هب  نینموملاریما ! ای  تفگ : دوب ، ترضح  رانک  رفن  کی  یاهدنھد -  ناکت  مرگ و  یلیخ 

هتـشک نانمـشد  هک  دعب  دش . عورـش  ناورھن  گنج  تشذگ ، نیا  موریم . تشھب  هب  وا  تکرب  اب  مھ  نم  انیقی ؛ امتح ، دوریم ؛ تشھب  هب  وا  نوچ  مدوب ؛ وا  ندـب  رد  یئوم  کی 

، دندرکیم دنلب  دینک ؛ ناشدنلب  دندوب ، هداتفا  ور  هب  هک  ار  اھیضعب  تفگیم  درکیم و  روبع  روط  نیمھ  نمشد ، یاھهتشک  رسالاب  دمآ  نینموملاریما  دندش ، بولغم  دندش و 

ترـضح دوب ، شھارمھ  بش  نآ  هک  یـسک  نامھ  هب  دندرک . دنلب  دـینک ، دـنلب  تفگ  ار  یکی  دنونـشب . باحـصا  تساوخیم  اما  دـندوب ، هدرم  اھنآ  دزیم . فرح  اھنیا  اب  ترـضح 

کانزوس نحل  نآ  اب  ار  نآرق  نآ  تشاد  بش  نآ  هک  یشاب ، وا  ندب  زا  وم  کی  یدرک  وزرآ  وت  هک  تسا  یسک  نامھ  نیا  تفگ : هن . تفگ : یسانشیم ؟ ار  صخـش  نیا  دومرف :

عاضوا دناوتیمن  تسین ، تریصب  تسین ؛ تریصب  نوچ  دشکیم ! ریشمش  دتسیایم ، نیلصملا ) تاولـص  لضفا  هیلع   ) نینموملاریما قطان ، نآرق  لباقم  رد  اجنیا  ( ٣ !) دناوخیم

. دمھفب ار 

رما  / ٠۵/١٣٨٨/٠۵ یلو  تظافح  هاپس  یربھر و  رتفد  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

. تسا رـضم  اھنیا  هدنیوگ . نآ  لد  رب  یھورگ و  یحانج و  تاقلعت  تیمکاح  نودب  دـننک ؛ نشور  بصعت  نودـب  ار  قئاقح  تسا ؛ نییبت  صاوخ ، ناگبخن و  مھم  یاھراک  زا  یکی 

حانج هک  لباقم  حانج  نآ  نوچ  دوب . تقیقح  نییبت  رـسای  رامع  بانج  مھم  یاـھراک  زا  یکی  نیفـص  گـنج  رد  دـیمھف . ار  تقیقح  دـیاب  تشاذـگ ، راـنک  دـیاب  ار  اـھنیا  حاـنج و 

. هدوب لوا  زا  نیا  هدرک ؛ قرف  شاھهویـش  تسین ، دـیدج  تاعارتخا  وزج  نیا  دـنیوگیم ، یناور  گـنج  نآ  هب  زورما  ـالاح  هک  ینیمھ  دنتـشاد . ینوگاـنوگ  تاـغیلبت  دوب ، هیواـعم 

. تسا نھذ  ریمعت  زا  رتناسآ  مھ  نھذ  بیرخت  دندوب . رھام  یناور  گنج  رد  هک  دنیبیم  ار ، ناشیاھراک  دنکیم  هاگن  مدآ  یلیخ . یناور ؛ گنج  نیا  رد  دندوب  رھام  مھ  یلیخ 

، دندرکیم ینکفاهھبـش  اھنآ  اذل  تسا . تخـس  نھذ  زا  شندرک  کاپ  تسا ، ناسآ  نھذ  هب  نظ  وس  ندش  دراو  دینک ، ادـیپ  اج  کی  ینظوس  دـنیوگب ، یزیچ  امـش  هب  یتقو 

رامع بانج  دـنک ، تمواقم  دتـسیاب و  یناور  گنج  نیا  لباقم  رد  هک  دوب  هتـسناد  فظوم  ار  شدوخ  فرط ، نیا  زا  هک  یـسک  نیا  دوب . یناسآ  راـک  دـندرکیم ؛ دراو  ار  نظ  وس 

، زورما ریبعت  هب  هک -  ار  یئاھهورگ  نیا  روط  نیمھ  تفریم و  یدوخ  فوفـص  هھبج و  فرط  نآ  هب  هھبج ، فرط  نیا  زا  بسا  اب  هک  دراد  نیفـص  گنج  یاـیاضق  رد  هک  دوب ، رـسای 

ریثات درکیم و  نشور  اھنآ  یارب  ار  یقئاقح  درکیم ؛ تبحص  اھنآ  یارب  یغلابم  داتسیایم و  اھنآ  لباقم  رد  دیسریم ، مادک  رھ  هب  دندوب ، مھ -  زا  یادج  ادج  یاھپیت  ای  اھنادرگ 

تبحـص دزیم ، فرح  ناشیارب  دناسریم و  اجنآ  تعرـسب  ار  شدوخ  تسھ ، اھنآ  یوت  وگم  وگب  دندش ، دیدرت  راچد  یاهدع  کی  هدش ، ادیپ  فالتخا  دیدیم  اج  کی  تشاذـگیم .

. درکیم زاب  ار  اھهرگ  نیا  درکیم ؛ نییبت  درکیم ،

هنافـساتم هک  دنیبیم  یھاگ  مدآ  دنروایب . دوجو  هب  نارگید  رد  ناشدوخ ، رد  طقف  هن  ار  تریـصب  نیا  هک  تسا  نیا  مھ  صاوخ  ناگبخن و  شقن  تسا . مھم  تریـصب  نیاربانب ،

یدوبان شتمھ  هک  یاهھبج  عفن  هب  دـننارپیم ؛ نمـشد  عفن  هب  وھکی  یفرح  کی  دنتـسین . تفتلم  الـصا  دـنمھفیمن ؛ دنایتریـصبیب ؛ راچد  مھ  ناشدوخ  ناـگبخن  زا  یـضعب 

تسا یتریصبیب  رگید . تسا  نیا  اما  دنرادن ؛ مھ  یدب  تین  دنتسین ، مھ  یدب  یاھمدآ  دنتسھ ، مھ  صاوخ  دنتسھ ، مھ  هبخن  یوحن . هب  تسا  یمالسا  یروھمج  یانب 

امـش تفگ ، هچ  رھ  هک  یدـیلقت -  یوگتفگ  هن  هتخپ ، دامتعا و  دروم  یاھناسنا  اب  وگتفگ  اب  لمات ، اب  بوخ ، راثآ  ندـناوخ  اـب  اـھناوج  امـش  صوصخب  ار  یتریـصبیب  نیا  رگید .

ترــضح یتـح  و  دـننک . عناـق  ار  ناـسنا  نـھذ  دـننک ؛ عناـق  ار  مدآ  لالدتــسا ، اـب  دـنناوتیم  هـک  دنتــسھ  یناـسک  دـیربب . نـیب  زا  مھاوـخیمن -  نـم  ار  نـیا  هـن ، دــینک . لوـبق 

کی نآ  تخانش ؛ دیابن  اروشاع  زور  گنج  هب  طقف  ار  نیـسح  ماما  درک . هدافتـسا  تضھن  یهمادا  رد  تضھن و  عورـش  رد  رازبا  نیا  زا  مھ  مالـسلاهیلع )  ) نیـسحلاهللادبعیبا

 - ناگبخن هب  باطخ  املع ، هب  باطخ  تافرع ، ینم و  نامھ  رد  نوگانوگ  لئاسم  حیـضوت  وا ، رکنم  زا  یھن  وا ، فورعم  هب  رما  وا ، نییبت  هب  تسا . نیـسح  ماما  داھج  زا  شخب 

یهصرع دوخ  رد  تخانـش . دـیاب  البرک ، نادـیم  البرک و  یهصرع  دوخ  رد  مھ  البرک ، تمـس  هب  هار  رد  مھ  دـعب  تسا -  طبـض  تبث و  اھباتک  وت  هک  دراد  یبیجع  تاـنایب  ترـضح 

دنورب هک  دندرکیم  هدافتسا  راوگرزب  نیا  یتصرف  رھ  زا  اما  دنزیرب ، ار  مھ  نوخ  دنرظتنم  تسا ، گنج  نادیم  الاح  دندرکیم . تبحـص  دنتفریم ، دندوب ، نییبت  لھا  ترـضح  البرک 

هک یئاھنآ  دندشن . رادیب  مھ  رخآ  دندوب و  هدز  باوخ  هب  ار  ناشدوخ  یـضعب  دندش ؛ رادیب  دندوب ، باوخ  یـضعب  هتبلا  دننک . رادیب  ار  اھنآ  دـنناوتب  هکلب  دـننکب ، تبحـص  اھنآ  اب 

.. تسا نکمم  ریغ  تاقوا  یھاگ  تسا ، لکشم  اھنآ  ندرک  رادیب  دننزیم ، باوخ  هب  ار  ناشدوخ 

یروھمج  / ١٢/١٣٨٨/٠۵ تسایر  هرود  نیمھد  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

یدـج نالوئـسم  مھ  میریگب ؛ یدـج  نامهمھ  ار  هبرجت  نیا  هکنیا  رب  مراد  رارـصا  نم  هک  دوب  ام  نالوئـسم  ام و  تلم  یارب  هبرجت  کی  تشاد . تاباختنا  نیا  مھ  یئاـھهبرجت 

یتح تسھ ؛ یمالسا  ناریا  نانمشد  بالقنا و  نانمشد  یوس  زا  ندز  هبرـض  ناکما  هشیمھ  هک  مینک  رواب  هک  تسا  نیا  هبرجت  نآ  و  دنریگب . یدج  مدرم  داحآ  مھ  دنریگب ،

. تسا یکانرطخ  زیچ  دوش ، دراو  یاهبرض  ناریا  تلم  یمومع  تکرح  هب  تسا  نکمم  هکنیا  زا  تلفغ  میشاب . هتشاد  رظن  رد  ار  نمـشد  نیمک  هشیمھ  طئارـش . نیرتھب  رد 

رد میوشن ؛ یگدولآباوخ  راچد  یسایس  یگدنز  یهصرع  رد  هنع .» منیمل  مان  نم  و  : » دومرف هک  تسا  هیلع ) مالس هللا   ) نانموم ریما  یهیصوت  نامھ  نیا  دیشاب . رایشھ 

ماـظن نانمـشد  تسا . عـالطا  میئوگیم ، اـم  هک  تسین  لـیلحت  نیا  دـشاب . رادـیب  تسا  نکمم  نمـشد  هک  ینادـب  دـیاب  درب ، تباوخ  وـت  رگا  دربـن . ناـمباوخ  اھرگنـس  تشپ 

یعس دننک . تسرد  رسدرد  هغدغد و  مدرم  یارب  تسا ، هداد  مدرم  هب  یمالسا  ماظن  هک  یایدازآ  یاضف  رد  دنناوتب  دیاش  دندرک ، شالت  دندرک ، یعـس  یمالـسا  یروھمج 

باسح هب  دـیع  کی  ناریا  تلم  یارب  هک  یتیعـضو  نیا  زا  دـنناوتب  دـیاش  دـندرک ، جیـسب  ار  یرایـسب  لماوع  دـنتخادنا ، راک  هب  ار  یدایز  یاھهناسر  دـندرک ، جرخ  لوپ  دـندرک ،

 - مدرم داحآ  یهمھ  ام ، یهمھ  ام -  یارب  یتسیاب  هبرجت  نیا  دـش . شالت  دـننک ؛ تسرد  ناریا  تلم  هیلع  یتیعـضو  دـمآیم ، باسح  هب  یلم  گرزب  نشج  کـی  دـمآیم ،

یارب تصرف  نیا  مینک ، هاگن  رگیدکی  هب  نمـشد  مشچ  هب  میـشاب ، نیبدب  رگیدـمھ  هب  یعامتجا  یـسایس و  یگدـنز  یهنحـص  رد  ام  رگا  دـشاب . یاهدـنھدرادشھ  یهبرجت 

ام یارب  نیا  دروخ ؛ میھاوخ  هبرض  دنبالقنا ، نیمک  رد  ینانمشد  هک  مینک  شومارف  رگا  میشاب ، هتشادن  تریـصب  رگا  مینکن ، رکف  رگا  دمآ . دھاوخ  شیپ  ام  یقیقح  نانمـشد 

. دش هبرجت 

یروھمج  / ١٢/١٣٨٨/٠۵ تسایر  هرود  نیمھد  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

یدـج نالوئـسم  مھ  میریگب ؛ یدـج  نامهمھ  ار  هبرجت  نیا  هکنیا  رب  مراد  رارـصا  نم  هک  دوب  ام  نالوئـسم  ام و  تلم  یارب  هبرجت  کی  تشاد . تاباختنا  نیا  مھ  یئاـھهبرجت 

یتح تسھ ؛ یمالسا  ناریا  نانمشد  بالقنا و  نانمشد  یوس  زا  ندز  هبرـض  ناکما  هشیمھ  هک  مینک  رواب  هک  تسا  نیا  هبرجت  نآ  و  دنریگب . یدج  مدرم  داحآ  مھ  دنریگب ،

. تسا یکانرطخ  زیچ  دوش ، دراو  یاهبرض  ناریا  تلم  یمومع  تکرح  هب  تسا  نکمم  هکنیا  زا  تلفغ  میشاب . هتشاد  رظن  رد  ار  نمـشد  نیمک  هشیمھ  طئارـش . نیرتھب  رد 

یگدولآباوخ راـچد  یـسایس  یگدـنز  یهصرع  رد  ( ١ «.) هنع منی  مل  ماـن  نم  و  : » دوـمرف هک  تسا  هـیلع ) مالـس هللا   ) ناـنموم ریما  یهیـصوت  ناـمھ  نـیا  دیـشاب . رایـشھ 

نانمـشد تسا . عالطا  میئوگیم ، ام  هک  تسین  لیلحت  نیا  دشاب . رادیب  تسا  نکمم  نمـشد  هک  ینادب  دیاب  درب ، تباوخ  وت  رگا  دربن . نامباوخ  اھرگنـس  تشپ  رد  میوشن ؛

دننک . تسرد  رسدرد  هغدغد و  مدرم  یارب  تسا ، هداد  مدرم  هب  یمالسا  ماظن  هک  یایدازآ  یاضف  رد  دنناوتب  دیاش  دندرک ، شالت  دندرک ، یعس  یمالسا  یروھمج  ماظن 

هب دـیع  کی  ناریا  تلم  یارب  هک  یتیعـضو  نیا  زا  دـنناوتب  دـیاش  دـندرک ، جیـسب  ار  یرایـسب  لماوع  دـنتخادنا ، راک  هب  ار  یداـیز  یاـھهناسر  دـندرک ، جرخ  لوپ  دـندرک ، یعس 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 18 
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داحآ یهمھ  ام ، یهمھ  ام -  یارب  یتسیاب  هبرجت  نیا  دـش . شالت  دـننک ؛ تسرد  ناریا  تلم  هیلع  یتیعـضو  دـمآیم ، باسح  هب  یلم  گرزب  نشج  کی  دـمآیم ، باسح 

تصرف نیا  مینک ، هاگن  رگیدکی  هب  نمـشد  مشچ  هب  میـشاب ، نیبدب  رگیدمھ  هب  یعامتجا  یـسایس و  یگدنز  یهنحـص  رد  ام  رگا  دشاب . یاهدنھدرادشھ  یهبرجت  مدرم - 

نیا دروخ ؛ میھاوخ  هبرـض  دنبالقنا ، نیمک  رد  ینانمـشد  هک  مینک  شومارف  رگا  میـشاب ، هتـشادن  تریـصب  رگا  مینکن ، رکف  رگا  دمآ . دـھاوخ  شیپ  ام  یقیقح  نانمـشد  یارب 

. دش هبرجت  ام  یارب 

یملع  / ٠۴/١٣٨٨/٠۶ ناگبخن  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

یاھسالک ام ، یاھهاگشیامزآ  ادابن  دوش ؛ لزلزتم  هاگشناد  یملع  راک  ادابن  دریگب ؛ رارق  ریثات  تحت  هاگشناد  ادابن  ریقح  کچوک و  یسایس  یایاضق  نیا  یوت  دیشاب  بظاوم 

یلیخ اھنمشد  تساھهاگـشناد . رد  یملع  تکرح  ظفح  امـش ، یور  شیپ  رد  مھم  لئاسم  زا  یکی  ینعی  دشاب . ناتـساوح  دنوشب ؛ بیـسآ  راچد  ام  یتاقیقحت  زکارم  ام ،

یـسایس ظاحل  زا  مھ  تسا ؛ بولطم  یهطقن  کی  ناشیارب  نیا  دـشاب ؛ ینوگانوگ  یاھلالتخا  جنـشت و  یلیطعت و  راچد  لقاال  یتدـم  کی  اـم  هاگـشناد  هک  دـنرادیم  تسود 

. دیشابن ملع  لابند  هک  تسا  نیا  بولطم  اذل  تساھنآ ؛ ررض  هب  تدمدنلب  ظاحل  زا  امش  ملع  نوچ  تدمدنلب ؛ ظاحل  زا  مھ  تسا ، بولطم  ناشیارب 

، بوخ تسیچ ؛ ینونک  رارـض  دجـسم  بیرخت  رد  نایوجـشناد  ام  شقن  هک  دیـسرپن  نم  زا  دـیتسھ ، مرن  گنج  اب  یهلباـقم  ناوج  نارـسفا  میتفگ  هک  یناـناوج  امـش  ـالاح 

یروج هچ  دراد ، هبعـش  دنچ  تلادع  منکب ، یفـسلف  ثحب  کی  منیـشنب  میایب  اجنیا  نم  تلادع . فیرعت  ای  دـیدج ، قافن  اب  یهلباقم  ای  دـینک . ادـیپ  ار  شقن  دـیدرگب  ناتدوخ 

سرد اھهبلط  دـید  فجن . دوب  هدروآ  ار  شرـسپ  یراصنا  خیـش  نامز  یرفن  کـی  تسا  فورعم  دـینک . ناـیب  هلمج  کـی  یوت  دـنیوگیم  ناـشیا  هک  تسا  نیا  هزماـب  ـالاح  تسا .

نم ار  ناوجون  نیا  انخیـش ! تفگ  یراصنا ، خیـش  شیپ  هب  دمآ  دنک . هبلط  ار  شرـسپ  درک  سوھ  دوب ؛ یگرزب  صخـش  بوخ ، مھ  یراصنا  خیـش  دـنوشیم و  الم  دـنناوخیم و 

! دینک هیقف  ار  وا  امش  میورب ، میتفیب  هار  میھاوخیم  هک  ادرف  ات  منکیم  شھاوخ  ماهدروآ و 

دروم رد  نم  دینیبب ، دشاب . هنانیبشوخ  ناتھاگن  تسا . هناراودـیما  هنانیبشوخ و  هاگن  شایکی  مرن ، گنج  یهھبج  نیا  رد  امـش  تسرد  تیلاعف  یلـصا  طرـش  نم ! نازیزع 

بظاوم ینیبـشوخ -  زکرم  دـیناوج -  امـش  تریـصب . یور  زا  هکلب  مھوت ، یور  زا  هن  تسا ؛ هناـنیبشوخ  هدـنیآ ، هب  مھاـگن  نم  متـسھ . امـش  گرزبردـپ  یاـج  هب  ناتیـضعب 

هب دش ، دراد » یاهدیاف  هچ   » هاگن دش ، هنانیبدـب  هاگن  دـش ، هنادـیمون  هاگن  رگا  هنادـیمون . هاگن  هن  دـشاب ، هناراودـیما  هاگن  دـشابن ؛ هنانیبدـب  هاگن  هدـنیآ ، هب  ناتھاگن  دیـشاب 

. دھاوخیم نمشد  هک  تسا  ینامھ  تشاد ؛ دھاوخن  دوجو  یتکرح  رگید  اقلطم  تسا ؛ اوزنا  شلابند  هب  یکرحتیب ، شلابند  هب  یلمعیب ، شلابند 

اھهاگشناد  / ٠٨/١٣٨٨/٠۶ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

روشک ماظن و  یهمـضاھ  دـندرک ، هراشا  ناتـسود  زا  یـضعب  هک  روط  نامھ  تفرگ و  رارق  یاهدـننک  نییعت  رایـسب  یـسایس  نومزآ  کـی  ضرعم  رد  ناـمز  زا  یاهھرب  رد  روشک 

یرتقیقد ریبعت  رگا  ـالاح  ینعی  تسین . راـظتنا  فـالخ  چـیھ  اـم  یارب  یثداوح  نینچ  زورب  متفگ ، مھ  ـالبق  نم  دـیایب . قئاـف  دـنک و  مضھ  شدوخ  نورد  رد  ار  ثداوح  تسناوت 

ماظن یارب  هک  یتلاسر  نوگاـنوگ : لـیالد  هب  تسھ ، لـیبق  نیا  زا  یثداوح  راـظتنا  یداـیز  دودـح  اـت  ینعی  تسین . راـظتنا  فـالخ  چـیھ » « ؛ میئوگن نادـنچ » ، » منکب مھاوخب 

یـس نیا  لوط  رد  ام  یارب  شدوخ  زا  یمالـسا  یروھمج  هک  یفیرعت  میراد ، ناـمنھذ  رد  یمالـسا  یروھمج  یارب  هک  یئاـنعم  میلئاـق ، مالـسا  یارب  هک  یتلاـسر  میلئاـق ،

 - میراد داـقتعا  نآ  هب  اـم  دـشاب و  روشک  رد  یدازآ  نیا  دـیاب  مالـسا  مکح  هب  هک  ریزگاـن  یدازآ  دوجو  هدیـسر ، هبرجت  هب  هک  ناـمناناوج  ناـممدرم و  یدنمـشوھ  هدرک ، لاـس 

اھیبرغ هک  یئانعم  هب  هن  دنکیم ، فیرعت  یمالسا  یروھمج  هک  یئانعم  نامھ  هب  یدازآ  تسا . یعقاو  یهلئسم  کی  تسین ؛ یکیتکات  یهلئـسم  کی  یدازآ  هب  ام  داقتعا 

ام ار  نآ  تسھ ! یدازآ  تسا و  هتـسسگ  اھدیق  دشاب ، تیدودحم  دیاب  هک  یئاجنآ  تسین ؛ دـشاب ، یدازآ  دـیاب  هک  یئاجنآ  تسا . فارحنا  ام  رظن  هب  نآ ، هک  دـننکیم ، فیرعت 

راتفر یدازآ  تسھ ، ناـیب  یدازآ  نآ  وت  هتبلا  هک  میراد ، لوبق  شدوخ  یمالـسا  موھفم  ناـمھ  اـب  ار  یدازآ  اـم  مینکیمن . ریگ  مھ  برغ  یتسیاـبردور  وت  میرادـن ؛ لوبق  اـقلطم 

یروھمج یالاو  فادـھا  هب  دـقتعم  نموم ، فرـش ، اب  ناـسنا  کـی  هک  تسا  نیا  تسا  مھم  هک  هچنآ  تسین . راـظتنا  فـالخ  نادـنچ  ثداوح  نیا  تسھ -  رکف  یدازآ  تسھ ،

یمازلا صاخ  یهلئسم  نیا  رد  ار  نایھاگشناد  امش  اب  نم  یهبطاخم  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، تسا . مھم  نیا ، دنکب ؛ دیاب  راک  هچ  ثداوح  روج  نیا  رد  هک  دنادب  یمالسا ،

نیمھ هینیـسح  دندوب -  اجنیا  وجـشناد  یاھناوج  هک  مھ  شیپ  زور  دـنچ  رد  منزب -  فرح  الیـصفت  هنیمز  نیا  رد  مرادـن  مھ  انب  منکیم ، تبحـص  هاتوک  هتبلا  نم -  هک  دـنکیم ،

ار نیمھ  مھ  اھناوج  دوخ  هتبلا  هک  میھجاوم ، نمـشد  یوس  زا  مرن  یهزرابم  اب  مرن ، گنج  اب  ام  هک  متفگ  اھنآ  هب  اـھناوج -  زا  دوب  یعاـمتجا  تسھ ، عاـمتجا  ـالاح  هک  روط 

یاھناوج امـش  مرن ، گنج  نیا  رد  متفگ : هک  دوب  نیا  مدرک  هفاضا  نم  هک  ینآ  دنتـسنادیم . ار  نیا  همھ  دـنتفگ و  یھ  مھ  اھنآ  میوگب ، هدـنب  هکنیا  زا  لـبق  ررکم  دـنتفگ ؛ یھ 

زا هنوگچیھ  زابرس  ینعی  بقع . دیایب  ایب ، بقع  ولج ؛ دورب  شیپ ، دنیوگب  وا  هب  هک  تسا  رظتنم  طقف  زابرس  نوچ  نازابرـس ، میتفگن  دیاهھبج . نیا  ناوج  نارـسفا  وجـشناد ،

ار نالک  یاـھیحارط  اـھنآ  نوچ  گرزب ، یاـھناگی  اـھهاگرارق و  حارط  ناھدـنامرف  مھ  میتفگن  دـنک . لـمع  دـیوگیم ، هدـنامرف  هچ  رھ  دـیاب  درادـن و  هدارا  یریگمیمـصت و  شدوخ 

نارـسفا اھنیا  اذـل  دـیامزآیم . ار  هنحـص  دوخ  ناج  دوخ و  مسج  اـب  دـینیبیم ؛ تسرد  ار  هنحـص  مھ  دـنکیم ، لـمع  روتـسد  هب  مھ  تسا ؛ هنحـص  وت  ناوج  رـسفا  دـننکیم .

راک مھ  بوچراھچ  رد  دننیبیم ، مھ  ار  عاضوا  دنراد ، روضح  مھ  هنحـص  وت  دـنراد ، مھ  لمع  دـنراد ، مھ  رکف  ناوج ، نارـسفا  اتقیقح  تسا . نیا  شـشقن  وجـشناد  دـنناوج ؛

، زاب مشچ  هب  هک  یئاھزیچ  نآ  روشک ، لئاسم  یـسایس ، لئاسم  یعامتجا ، لئاسم  یاھهنیمز  رد  رگا  دراد ؟ یاهبتر  هچ  هاگـشناد  داتـسا  فیرعت ، نیا  اب  بوخ ، دـننکیم .

لئاسم دیاب  هک  دیتسھ  یاهدنامرف  امش  دیناوج ؛ رسفا  رتالاب  یهبتر  دیتسھ ، وا  داتـسا  هک  امـش  تسا ، ناوج  رـسفا  ام ، یوجـشناد  ناوج  دراد ، جایتحا  یفاک  تریـصب  هب 

ساسا رب  دیشکب و  رس  دنادن ، وا  دوخ  هک  ینانچنآ  نمشد ، یاھهاگرارق  هب  انایحا  دینکب ؛ فشک  ار  نمـشد  یاھفدھ  دینکب ؛ یئاسانـش  تسرد  ار  نمـشد  دینیبب ؛ ار  نالک 

. دننکیم افیا  ار  اھشقن  نیا  الاب  ناھدنامرف  فلتخم ، یاھهبتر  رد  دینک . تکرح  نالک ، یحارط  نیا  رد  دینکب و  نالک  یحارط  وا ،

ار ناتیاھناوج  تسا . نیا  مرتحم  دیتاسا  زا  عقوت  تسا . یمالسا  یروھمج  ماظن  یهدنیآ  لاح و  یهتسیاش  داتسا  نآ  دنک ، افیا  ار  شقن  نیا  دناوتب  هک  یداتسا  الاح  بوخ ،

رکب و ورمع و  دیز و  زا  ندروآ  مسا  متـسین . یلیخ  مھ  قفاوم  نم  الـصا  هن ، دینک . یفرعم  ناشیارب  ار  یـسایس  ورمع  دیز و  دینیـشنب  هک  تسین  نیا  مروظنم  دینک . هیجوت 

سالک یاضف  ندیـشخب . دیما  اب  نداد ؛ دیما  اب  روج ؟ هچ  دیھدب . راک  طاشن  راک و  ناوت  اھنیا  هب  دیھدب . لیلحت  تردق  اھنیا  هب  دنکیمن . لکـشم  لح  هب  یکمک  اھزیچ ، نیا  ... 

. تسا سای  تسا ، یدیماان  دیایب ، روشک  کی  رد  لسن  کی  رـس  رب  تسا  نکمم  هک  یئالب  نیرتدـب  هدـنیآ . هب  دـیما  دـینک ؛ دـیما  یاضف  ار  هاگـشناد  سرد و  طیحم  یاضف  ار ،

، یسایس یعامتجا و  یاھتیلاعف  هچ  تساھتیلاعف ؛ یهمھ  کلھم  مس  هدنیآ -  زا  سای  درادن - » یاهدیاف   » یهیحور نیا  درادن . یاهدیاف  دراد ؟ هدیاف  هچ  اقآ ! دنیوگیم : هکنیا 

زا دـیماان  رگا  اھنیا  دـنداد ، ماجنا  نوگانوگ  یاھـشناد  یبرجت و  مولع  یاھهنیمز  رد  ار  گرزب  تایفـشک  هک  یناسک  نیا  یـشھوژپ . یاـھتیلاعف  یملع ، یاـھتیلاعف  یتح  هچ 

زا شاهدـنیآ ، زا  شبـالقنا ، زا  شروشک ، زا  دـننک  دـیماان  ار  اـم  ناوج  دربیم . شیپ  ار  ناـسنا  هک  تسا  یمیظع  یورین  نآ  دـیما ، دندیـسریمن . اـجنیا  هب  اـعطق  دـندوب ، هجیتـن 

. دراد دوجو  ماظن  نیفلاخم  ام و  نانمشد  یاھهمانرب  وت  هک  تسا  یراک  نیا  تسا . رضم  یلیخ  نیا  شایلغش . یهدنیآ  زا  شایملع ، یهدنیآ  زا  شھاگـشناد ، زا  شتلود ،

. دیھد رارق  ولج  هب  تکرح  طیحم  دیما ، طیحم  طاشن ، طیحم  وجشناد ، یارب  ار  طیحم  تسا . نیا  یساسا  یاھراک  زا  یکی  نم  رظن  هب 

ناتسدرک  / ٢۶/١٣٨٨/٠۶ رد  یتسیرورت  نینوخ  یهثداح  یپ  رد  تیلست  مایپ 

هدولآ یربھر  ناگربخ  سلجم  یهدـنیامن  مالـسالا  خیـش  اتـسومام  بانج  رازگتمدـخ  یناحور  دـھاجم و  ملاع  نوخ  هب  عاجترا  رابکتـسا و  نارودزم  راکھنگ  راکتیانج و  تسد 

زا رگید  دنمشزرا  یناحور  رصنع  دنچ  زور  دنچ  نیا  رد  تسا . هدیسر  تداھـش  هب  لطاب  دونج  تسدب  قح ، زا  حیرـص  عافد  لاس  اھھد  زا  سپ  مودخ  فیرـش و  درم  نآ  هدش و 

تواقش هریجنز  نیا  هب  دنا ، هدیشون  تداھش  تبرش  ای  حورجم و  راوگرزب  نیا  زا  شیپ  هک  ناتسا  نآ  مرتحم  یئاضق  نالوئـسم  زا  نت  جدننس و ٢  تقوم  یهعمج  ماما  هلمج 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 19 
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هن یبھذم ، بصعت  یرادنید و  یاعدا  دوجو  اب  ناراکتیانج  نیا  هک  تسا  نآ  یهدـنھد  ناشن  نیطـسلف ، تلم  زا  عافد  زور  یهناتـسآ  رد  ناضمر و  کرابم  هام  رد  یراوخنوخ  و 

نآ اب  ینمشد  رمک  هقطنم  هایـسور  یاھتلود  یخرب  رابکتـسا و  هاگتـسد  هک  تسا  یزیچ  نامھ  لصا ، رد  نانآ  یهلمح  جامآ  هکلب  دننک ، یم  کتھ  ار  رھـش هللا  مارتحا  طقف 

نیا رظن  زا  زیزع  ناحورجم  نادیھـش و  نیا  یندوشخبان  مرج  فیرـش  سدـق  یهلاسم  یمالـسا و  یاھنامرآ  زا  عاـفد  یمالـسا و  یروھمج  ماـظن  هب  یگتـسبلد  دـنا . هتـسب 

زا شیب  یمالـسا  تدـحو  زاون  لد  شوگ و  یادـن  نآ  رد  هک  ناتـسدرک  لاـسما  رطعم  تشھبیدرا  زا  سپ  تساـھنآ . شنم  نوراـق  تفـص و  نوعرف  ناـبابرا  راـکتیانج و  نارودزم 

سراف و درک و  لدگنس ، نانمـشد  نآ  یارب  دنناتـسا . نآ  مولظم  بیجن و  مدرم  زا  یریگماقتنا  ددصرد  نونکا  دادبتـسا  رابکتـسا و  هاگتـسد  دنکفا ، نینط  راید  نآ  رد  هشیمھ 

متس تسد  تواقش  تواسق و  اب  زین  مالسالا  خیش  اتسومام  مولظم  دیھش  نوچ  یلاسنھک  یناحور  هب  یتح  نانآ  یهنیک  رپ  دیلپ و  لد  دنک . یمن  توافت  ینـس  هعیش و 

ار دوخ  نانمـشد  لـماک ، تریـصب  اـب  ناتـسدرک  زیزع  مدرم  داـب . ناـنآ  یھدـنامرف  یناـبیتشپ و  یلـصا  زکارم  ناراوخنوخ و  نآ  رب  ناـنموم  لوـسر و  ادـخ و  تنعل  دـیاشگیم .

. دنھد رارق  دوخ  یاھهمانرب  ردص  رد  ار  براحم  ناشکمدآ  نیا  اب  هنادنمتردق  هلباقم  ناتسا  تینما  نالوئسم  دنسانشب و 

یربھر  / ١٣٨٨/٠٧/٠٢ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

مھ متا  بمب  زا  تسا و  حالس  نیرتیوق  نیا  زورما  تسا . یاهناسر  تاطابترا  حالـس  تسا ؛ تاغیلبت  حالـس  نیفلاخم ، نانمـشد و  هیلع  یللملانیب  حالـس  نیرترثوم  زورما 

یناسک هب  درکیم و  لابند  ار  ام  یایاضق  هظحل ، هب  هظحل  حالس ، نیمھ  اب  نمشد  دیدیدن ؟ تاباختنا  زا  دعب  یاھاولب  رد  امـش  ار  نمـشد  حالـس  نیا  تسا . رتکانرطخ  رتدب و 

؛ رگید تسا  نمشد  روضح  نیا  بوخ ، دندرکیم . احیا  ناشدوخ  ایلوا  هب  مئاد  مکولداجیل ؛» مھئایلوا  یلا  نوحویل  نیطایـشلا  نا  و  . » دادیم دومنھر  دندوب ، تنطیـش  لھا  هک 

؟ درک ضرف  دوشیم  رتنشور  رتحضاو و  نیا  زا  ار  نمشد  روضح 

اب نمـشد ، طوطخ  نیا  اب  ثداوح ، نیا  اـب  هک  تسا  نیا  دراد ، راـظتنا  یـسایس  یاـھهورگ  یـسایس و  تاـنایرج  هعماـج و  ناـگبخن  زا  ناـسنا  هک  هچنآ  تشاد . تریـصب  دـیاب 

دھاوخ رتھب  تیعـضو  تقونآ  دنکب ؛ ادـیپ  رییغت  تسا  نکمم  ام  یاھراتفر  زا  یلیخ  تشاد ، دوجو  هلباقم  مزع  تشاد و  دوجو  تریـصب  رگا  تریـصب . اب  دـنوشب ؛ هجاوم  تریـصب 

. تسا یتریصبیب  یور  زا  اھراک  زا  یضعب  دوب .

رگا هک  میناجنگب ، نامدوخ  تابساحم  رد  ار  اھنیا  دیاب  مینک و  هبساحم  دیاب  نامدوخ  تاراھظا  رد  نامدوخ و  لمع  رد  ام  ار  نمـشد  طوطخ  نیا  دش  ضرع  هک  یئاھروحم  نیا 

نیا هن . ای  مینکیم  کمک  نمـشد  هب  میراد  ایآ  مینیبب  دشاب ؛ اھنیا  هب  هجوت  اب  مینکب ، میھاوخیم  یمادقا  لمع و  دـشاب ؛ اھنیا  هب  هجوت  اب  مینکب ، میھاوخیم  مھ  یرظنراھظا 

. تسا یمھم  زیچ  نم  رظن  هب 

یربھر  / ١٣٨٨/٠٧/٠٢ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

مھ مھف  رد  یتح  دوبن ، تعاجش  رگا  تسھ ؛ تعاجش  هب  جایتحا  هناھیقف ، مھف  رد  میراد . تعاجش  هب  جایتحا  مھ  مھف  رد  میراد ، تعاجـش  هب  جایتحا  لمع  رد  طقف  هن  ام 

زا نید و  ینابم  زا  حیحـص  کرد  نیا  دـنکیم . هابتـشا  تایرغـص  رد  دـمھفیم ، تسرد  ار  تایربک  ناسنا  یھاگ  تایرغـص ؛ تایربک و  زا  نشور  کرد  دـمآ . دـھاوخ  دوجو  هب  لـلخ 

هتشادن سرت  میشاب ، هتـشاد  تعاجـش  ام  هکنیا  هب  دراد  جایتحا  تایرغـص  تایربک و  ینعی  یمومع  یلک و  میھافم  نآ  اب  قبطنم  یجراخ  تاعوضوم  زا  ینید و  تاعوضوم 

نیا رگا  دوب ؛ دنھاوخ  ام  هیلع  مینزب ، ار  فرح  نیا  رگا  اضف ؛ زا  سرت  وج ، زا  سرت  نمشد ، لباقم  رد  لاعفنا  نامیوربآ ، زا  سرت  نامناج ، زا  سرت  ناملام ، زا  سرت  الاو  میـشاب ؛

تروص تاظحالم ، نیا  رطاخ  هب  اھـسرت ، نیا  رطاخ  هب  ناـسنا  یھاـگ  دـنکیم . لـتخم  مھ  ار  ناـسنا  مھف  اھـسرت  نیا  دنابـسچ ؛ دـنھاوخ  اـم  هب  ار  هکل  نـالف  مینزب ، ار  فرح 

نیا رد  تسا ؛ مھم  یلیخ  الا هللا » ادحا  نوشخی  و ال   » اذل دش . دھاوخ  هابتـشا  بجوم  دـنکب ؛ لح  دـنکب و  کرد  تسرد  ار  هلئـسم  دـناوتیمن  دـمھفیمن ؛ تسرد  ار  هلئـسم 

تیـشخ مدع  نیمھ  غیلبت ، غالبا و  غالب و  طرـش  دوشیم  مولعم  ابیـسح ؛» اب  یفک  الا هللا و  ادـحا  نوشخی  هنوشخی و ال  تالاسر هللا و  نوغلبی  نیذـلا   » یهفیرـش یهیآ 

راذگاو ادخ  هب  ار  هبـساحم  ابیـسح ؛» اب  یفک  و  ، » بوخ دورب . هالک  مرـس  ایند  رد  تسا  نکمم  منکب ، ار  راک  نیا  رگا  اقآ ! یئوگیم : الا هللا .» ادـحا  نوشخی  و ال  : » هک تسا 

نوچ دش ؛ دـھاوخ  تسرد  لکـشم  میتشاذـگ ، ادـخ  زا  یاورپ  یاج  هب  ار  مدرم  نوگانوگ  یاھیرواد  مدرم ، یاھتواضق  یاورپ  رگا  دـنک . هبـساحم  ناتیارب  ادـخ  دـیراذگب  دـینک و 

لعجی اوقتت هللا  نا  « ؛ دش دـھاوخن  ادـیپ  هتفگ ، لاعتم  یادـخ  هک  مھ  یناقرف  تقونآ  دـش ، نیزگیاج  مدرم  سرت  میتشاذـگ و  رانک  ار  نیا  رگا  تساوقت . لاعتم  یادـخ  زا  یاورپ 

زا تیـشخ  یهلئـسم  تسا ؛ مھم  یلیخ  هلئـسم  نیا  نم  رظن  هب  و  تساوقت . درواتـسد  ناسنا ، یارب  تقیقح  ندـش  نشور  تساوقت ؛ زا  یـشان  ناقرف  نیا  اناقرف ؛» مکل 

باطخ شربمغیپ  هب  لاعتم  یادـخ  هک  تسا  مھم  هلئـسم  نیا  ردـقنیا  تسا ؛ مھم  یلیخ  اھنیا ، اـھتمھت و  اھثیدـح و  اـھفرح و  اـھهمزمز و  وربآ و  مدرم و  فرح  ناـج و  لاـم و 

سانلا و هللا یـشخت  هیدـبم و  ام هللا  کسفن  یف  یفخت  قتا هللا و  کجوز و  کـیلع  کـسما  هیلع  تمعنا  هیلع و  معنا هللا  یذـلل  لوقت  ذا  و  : » درادـیم رذـحرب  ار  وا  دـنکیم و 

نم رظن  هب  هاشخت .» نا  قحا  و هللا  « ؛ درک دـیابن  درک ، دـنھاوخ  هک  ار  یزیچ  یهظحـالم  دز ، دـنھاوخ  هک  یتمھت  نیا  یهظحـالم  مدرم ، فرح  یهظحـالم  هاـشخت ؛» نا  قحا 

تاـحوتف یـسایس ، تاـحوتف  یونعم ، تاـحوتف  یملع ، تاـحوتف  هک  دوـب ، وا  تعاجـش  نیمھ  تشاد ، راوـگرزب  نآ  ینازرا  ار  ماـما  نوگاـنوگ  تاـحوتف  هک  یئاـھزیچ  زا  یکی 

هرخالاب درکیمن . ار  یزیچ  چیھ  یهظحالم  هک  دوب  نیا  راوگرزب  نآ  تعاجش  و  دروآ . دوجو  هب  دوب -  یبیجع  زیچ  اعقاو  هک  ار -  راوگرزب  نآ  هب  اھلد  ندش  بوذجم  نیا  یعامتجا ،

نیذلا « ؛ دوشب هدیسرت  اھنآ  زا  هک  دنلیام  ینعی  دنناشنب ؛ ادخ  زا  تیـشخ  یاج  هب  صاوخ ، ناگبخن و  لد  رد  ار  ناشدوخ  زا  فوخ  ار ، ناشدوخ  تیـشخ  هک  دنلیام  هنتف  لھا 

اوعمج دـق  سانلا  نا   ! » اقآ دـنیوگیم : ام  هب  دـنراد  امئاد  هکنیا  ینعی  لیکولا .» معن  انبـسح هللا و  اولاق  انامیا و  مھدازف  مھوشخاف  مکل  اوعمج  دـق  سانلا  نا  سانلا  مھل  لاق 

نیا یهجیتن  وس .» مھسسمی  مل  لضف  نم هللا و  همعنب  اوبلقناف  : » تسا نیا  مھ  شاهجیتن  لیکولا .» معن  انبـسح هللا و  اولاقف  : » تسا نیمھ  شباوج  مھوشخاف ،» مکل 

. تشاد ار  تعاجش  نیا  یتسیاب  نیاربانب ، وس .» مھسسمی  مل  لضف  نم هللا و  همعنب  اوبلقناف  : » هک تسا  نیمھ  یونعم  یحور و  تقیقح  نیا  کرد ، نیا  ساسحا ،

صاوخ نمشد ، جامآ  تسا ؛ صاوخ  نمشد ، یاھهئطوت  جامآ  فدھ و  نم ، نامگ  هب  زورما  مھ  هدمع  دنکیم ؛ ار  تیلاعف  ماسقا  عاونا و  دنکیم ؛ ار  راک  ماسقا  عاونا و  نمـشد 

هب دنراد . هملک  ذوفن  مدرم  مومع  رد  دنراذگیم و  ریثات  صاوخ  نوچ  دنناشکب ؛ ار  مدرم  دنناوتب  هکنیا  یارب  دننک ؛ ضوع  ار  صاوخ  نھذ  ات  دـننکیم  یحارط  دننیـشنیم  تسا .

ناعمتـسم نابطاخم و  تریـصب  هللااشنا  میناوتب  مینک و  تیوقت  نوگانوگ  لئاسم  رد  ار  نامدوخ  تریـصب  ام  تسا : نیمھ  امـش ، ام و  زورما  یلـصا  فئاـظو  زا  یکی  نم  رظن 

. مینکب دایز  مھ  ار  نامدوخ 

ماما لوق  زا  اھراب  نم  هک  روط  نیمھ  تسام ؛ نابیتشپ  مھ  لاعتم  یادـخ  و  دراد ؛ یمکحتـسم  ناکرا  یلیخ  تسا ؛ یوق  یلیخ  تسا ؛ رادهشیر  یلیخ  یمالـسا ، بالقنا 

نیمھ اتقیقح  دربیم . شیپ  ار  اھراک  دراد  یتردق  تسد  کی  مدرک -  ساسحا  ای  مدید -  میدش ، هیـضق  نیا  دراو  هک  یلوا  زا  نم  دندومرف : هک  ماهدرک  لقن  هیلع ) ناوضر هللا  )

ناک هللا ناک   نم   - » درادن ام  اب  یایشیوخ  موق و  یھلا ، تردق  تسد  نیا  هتبلا  دنیبیم . ار  یھلا  تردق  تسد  نیا  ناسنا  دندومرف . نم  هب  ناشیا  ار  نیا  و  تسا ؛ روج 

؛ مینک میدـقت  هار  نیا  یارب  نادـیم و  میرواـیب  میراد ، هـک  هـچنآ  هناـصلاخ ؛ میـشاب ؛ هار  نـیا  تمدـخ  رد  دـیاب  هرـصنی - » نـم  نرـصنیل هللا  و  «، » مکرـصنی اورـصنت هللا  نا  «، » هـل

گنـس هدرک و  لضفت  لاعتم  یادـخ  هدـش و  راک  نیمھ  مھ  زورما  درک ؛ دـھاوخ  فطل  درک ؛ دـھاوخ  لضفت  مھ  لاعتم  یادـخ  مینک . میدـقت  هار  نیا  یارب  ار  نامراک  نامـشالت و 

. دندنبب یفرط  دندرک ، هک  یاهئطوت  زا  دنتسناوتن  و  شدوخ ؛ فرط  هب  هدرک  هنامک  شریت  هتشگرب ؛ شدوخ  یوس  هب  نمشد 

لئاسم اب  روشک و  لئاسم  اب  هک  میھف  یاھناسنا  زا  یـسک  رھ  اب  ناسنا  ینعی  دوب . هدـش  یزیرهمانرب  هاـگآ ، هربخ و  یاـھمدآ  رظن  هب  تاـباختنا ، زا  دـعب  یاـھاولب  نیا  اـعطق 

ار نیا  همھ  ینعی  اعطق . دنتفگ : ناشیا  دوب . هدش  یزیرهمانرب  اھنیا  متفگ  مدرک ؛ ضرع  ار  نیمھ  ناشیا  هب  نم  زوریرپ  دـمھفیم . دراذـگیم ، نایم  رد  دنتـسھ ، انـشآ  یناھج 

راک نیا  هن ، دز ؛ یفرح  دـش  دـنلب  یـسک  اتعفد  ـالثم  هدـمآ . شیپ  یزیچ  کـی  میئوگب  میھاوخب  هک  دوبن  یعفد  راـک  کـی  نیا  هدوب و  هدـش  یزیرهماـنرب  راـک  نیا  هک  دـنمھفیم 

هئطوت دـنراد  مئاد  اـھتنم  درک . دـھاوخ  ادـیپ  مھ  همادا  ناشتسکـش  نیا  هللااـشنا  رگید ؛ دـندروخ  تسکـش  بوخ ، دـشیم . تیادـھ  یزکرم  کـی  زا  دوب ؛ هدـش  یزیرهماـنرب 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 20 
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. دننکیم

نیا شیانعم  دننکیم  لایخ  دنمھفیم و  دب  ار  بلحیف » عرـض  بکریف و ال  رھظ  نوبللا ال  نباک  هنتفلا  یف  نک   » یهلمج نیا  هنتف ، یاضف  رد  اھیـضعب  مینکب ؛ ضرع  مھ  ار  نیا 

وت زا  دناوتن  رگهنتف  هجو  چیھ  هب  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  رانک .» شکب  : » هک تسین  نیا  هلمج  نیا  رد  الـصا  رانک ! شکب  دش ، هبتـشم  عاضوا  دـش و  هنتف  یتقو  هک  تسا 

. دوب دیاب  بقارم  دشودب ؛ ار  وت  دناوتب  هن  دوشب ، راوس  دناوتب  هن  بلحیف ؛» عرض  بکریف و ال  رھظ  ال  . » هار چیھ  زا  دنک ؛ هدافتسا 

اب رکـشل ، فرط  نآ  رکـشل ، فرط  نیا  تسا ؛ ینارنخـس  لوغـشم  دـینک -  هاـگن  ار  نیفـص  راـثآ  مئاد -  رـسای  راـمع  باـنج  هک  میراد  ار  راـمع  فرط  نآ  زا  اـم  نیفـص  گـنج  رد 

لوغـشم مئاد  راـمع  دـندوب . هبتـشم  یاهدـع  کـی  دوب ؛ یمیظع  یهنتف  دـنتفرگ ؛ رارق  مھ  لـباقم  رد  ناملـسم  هورگ  ود  رگید ؛ دوب  هنتف  اـعقاو  اـجنآ  نوچ  فـلتخم ؛ یاـھهورگ 

هک یاهدع  نآ  مھ  فرط  نآ  زا  تسھ -  خیرات  رد  همھ  هدش و  طبض  اھنیا  هک  درکیم -  ینارنخـس  فلتخم  یاھهورگ  یارب  تفریم ، فرط  نآ  تفریم ، فرط  نیا  دوب ؛ یرگنـشور 

 - تسا نینموملاریما  هک  دنتشاد  مھ  لوبق  ینعی  نینموملاریما -  ای  : » دنتفگ ترضح و  تمدخ  دندمآ  هک  دراد  تیاور  رد  دنتسھ ، دوعسم »...  نب  دبع هللا  باحصا  نم  رفن  »

؛ بلحی هک  تسا  یعرض  نامھ  شدوخ  ندیـشک ، رانک  نیا  بوخ ، میـشابن ! لخاد  لاتق  نیا  رد  هک  تسرفب  اھزرم  هب  ار  ام  میدرک . کش  ام  لاتقلا ؛» اذھ  یف  انککـش  دق  انا 

یتسیاـب همھ  دـننک ؛ یرگنـشور  یتسیاـب  همھ  هنتف  رد  تسا . هنتف  هب  کـمک  شدوـخ  ندزن ، فرح  ندیـشک ، راـنک  ندرک ، توکـس  یھاـگ  بکری ! هک  تـسا  یرھظ  ناـمھ 

. دنک قفوم  دنک ؛ لماع  میراد ، تین  هچنآ  هب  میئوگیم ، هچنآ  هب  ار  امش  ار و  ام  لاعتم  یادخ  هللااشنا  میراودیما  دنشاب . هتشاد  تریصب 

رھشون  / ١٣٨٨/٠٧/١۵ سولاچ و  مدرم  یمومع  رادید  رد  تانایب 

! ربمغیپ یا  دـیامرفیم : هکم  راوشد  نارود  نآ  رد  شربمغیپ  هب  لاعتم  یادـخ  زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و  دـینیبب  منک . ضرع  بـالقنا  روشک و  یلک  لـئاسم  هب  عجار  بلطم  کـی 

ربمغیپ رکف  ناعفادم  ناوریپ و  ناعبات و  دنکیم ، تکرح  تریـصب  اب  ربمغیپ  دوخ  ؛» ینعبتا نم  انا و  هریـصب  یلع  یلا هللا  اوعدا  یلیبس  هذھ  لق  « ؛ منکیم تکرح  تریـصب  اب  نم 

رد دوب ؛ مزال  تریـصب  تشادـن ، دوجو  یراوشد  تیریدـم  تشادـن ، دوجو  یاهعماـج  تشادـن ، دوجو  یتموکح  زونھ  هک  یتقو  نآ  تسا ؛ هکم  نارود  لاـم  نیا  تریـصب . اـب  مھ 

، دراد تریـصب  هک  یتـلم  کـی  هک  تـسا  نـیا  رطاـخ  هـب  ماهدرک ، دـیکات  تریـصب  یور  رب  هـشیمھ  هتـشذگ  لاـس  دـنچ  لوـط  رد  نـم  هـک  ینیا  یلوا . قـیرط  هـب  هنیدـم ، نارود 

تریصب تسا . نیا  تریصب  دوشیم . دنک  اھنآ  لباقم  رد  نمـشد  یاھغیت  یهمھ  دنرادیمرب ، مدق  دننکیم و  تکرح  هناھاگآ  دنراد ، تریـصب  یتقو  روشک  کی  ناناوج  یهعومجم 

رد امـش  دراذـگیم . مدـق  دـب  هار  رد  یھاگ  بوخ ، تین  اب  ولو  ناسنا  دوبن ، تریـصب  رگا  دزادـنیب . هابتـشا  هب  ار  اھنآ  دـنک ، هارمگ  ار  اـھنآ  دـناوتیمن  هنتف  یگدولآراـبغ  دوب ، یتقو 

رارق نمـشد  یهرـصاحم  رد  دینیبیم  دـینکیم  هاگن  تقو  کی  دیـشاب ، هتـشادن  رایتخا  رد  امنبطق  رگا  دیـشابن ، دـلب  یناوخهشقن  رگا  دیـشابن ، دـلب  ار  هار  رگا  گنج  یهھبج 

. تسا تریصب  نامھ  امنبطق  نیا  دوشیم . طلسم  امش  رب  نمشد  دیاهدمآ ، یضوع  ار  هار  دیاهتفرگ ؛

نادھعتم یناحور ، ناملعم  دنھدب . شیازفا  ار  ناشدوخ  تریصب  دنشیدنیب ، دننک ، رکف  دیاب  اھناوج  درک . تکرح  دوشیمن  تریـصب  نودب  زورما ، یعامتجا  یهدیچیپ  یگدنز  رد 

رد تریـصب  هلیـسو ، رد  تریـصب  فدـھ ، رد  تریـصب  دـنھدب ؛ تیمھا  تریـصب  یهلئـسم  هب  دـیاب  یوزوح ، یھاگـشناد و  زا  گـنھرف ، داوس و  لـھا  زا  اـم  یهعماـج  رد  دوجوم 

، دوب تریصب  یتقو  تسا . مزال  اھتریـصب  نیا  عناوم ؛ نیا  نتـشادرب  عناوم و  نیا  زا  یریگولج  یاھهار  تخانـش  رد  تریـصب  هار ، عناوم  تخانـش  رد  تریـصب  نمـشد ، تخانش 

دوشیم مھ  یئاپمد  کی  اب  یلومعم ، سابل  اب  بوخ ، دینزب ، مدق  نابایخ  وت  دیھاوخیم  امـش  زور  کی  دیرادیمرب . ناتدوخ  اب  ار  مزال  رازبا  دیفرط ، یک  اب  دـینادیم  امـش  تقونآ 

دینادب ات  دیھاوخیم ، هچ  دینادب  هکنیا  ینعی  تریـصب  دھاوخیم . ار  شدوخ  تازیھجت  رگید  وا  دینک ، حتف  ار  دنوامد  یهلق  دـیورب  دـیھاوخیم  زور  کی  اما  دز ؛ مدـق  نابایخ  وت  تفر 

. دیشاب هتشاد  ناتدوخ  اب  دیاب  هچ 

رھشون  / ١٣٨٨/٠٧/١۵ سولاچ و  مدرم  یمومع  رادید  رد  تانایب 

قمع رد  دوخ ، تریـصب  شیازفا  رد  دـیناوتیم  هچ  رھ  زیزع ! ناناوج  ساـسح . قطاـنم  نیا  صوصخب  دـنروشک ، مدرم  یهمھ  ناـناوج ؛ صوصخب  دـنمدرم ، مومع  نم  بطاـخم 

لطاب لطاب و  لکش  هب  تقیقح  دنک ، هولج  تسود  لکش  هب  نمشد  دننک ؛ هدافتسا  ام  یتریصبیب  زا  نانمـشد  دیراذگن  دیراذگن ، دینک و  شالت  دوخ ، تریـصب  هب  ندیـشخب 

اھیف فلاخی  عدتبت  ماکحا  عبتت و  اوھا  نتفلا  عوقولا  دـب  امنا  : » درامـشیم ار  نیمھ  هعماج  تالکـشم  نیرتمھم  یهلمج  زا  یاهبطخ  کی  رد  نینموملاریما  تقیقح . سابل  رد 

مھ لطاب  رگا  دنک . زاب  قح  هیلع  نابز  دناوتیمن  یـسک  دوشب ، رھاظ  راکـشآ و  مدرم  لباقم  رد  حضاو  روط  هب  قح  رگا  دیامرفیم : نینموملاریما  هبطخ ، نیمھ  رد  باتک هللا .»

دنھاوخیم ار  مدرم  هک  یناسک  نآ  ناجزمیف .» ثغـض  اذھ  نم  ثغـض و  اذھ  نم  ذخوی  نکل  و  . » تفر دنھاوخن  لطاب  تمـس  هب  مدرم  دھدب ، ناشن  راکـشآ  روط  هب  ار  شدوخ 

یلع ناطیـشلا  یلوتـسی  کـلانھف   » هک دوشیم  نیا  هجیتن  تقو  نآ  دـننکیم ، جوزمم  دـننکیم ، هتخیمآ  ار  قح  لـطاب و  دـنروآیمن ؛ صلاـخ  تروص  هب  ار  لـطاب  دـننکب ، هارمگ 

. دوشب هبتشم  لطاب  قح و  میراذگن  ام . یهفیظو  نیلوا  دوشیم  تریصب  هک  تسا  نیا  دوشیم . هبتشم  مھ  قح  نارادفرط  یارب  قح ، هئایلوا ؛»

؛ تـسا فوفـص  نآ  بـلق  رد  یناـھج  رابکتـسا  دـناهتفرگ ؛ رارق  یفوفـص  تـسا ، مالـسا  یاـیند  رد  یبلطمالـسا  یهـلق  ـالعف  هـک  یمالــسا  یروـھمج  ماـظن  لـباقم  رد  زورما 

، میدرک یتکرح  رگا  رایعم . کی  دش  نیا  دنایمالسا . یروھمج  ینوخ  نانمشد  سپ  دنمالسا ، ینوخ  نانمشد  حیرص ، روط  هب  اھنیا  تسا . فوفص  نآ  بلق  رد  تسینویھص 

ار نمـشد  نیا  میدید  هک  میدرک  یتکرح  رگا  میوریم . طلغ  هار  میراد  هک  مینادب  میوشب ، رایـشوھ  میلفاغ ، رگا  مینادب  دـیاب  تفرگ ، ماجنا  نمـشد  نیا  عفن  هب  هک  میدرک  یراک 

ماظن ماکحتسا  زا  دوشیم ، نیگمـشخ  امـش  یاھتیقفوم  زا  دوشیم ، نیگمـشخ  ناریا  تلم  تفرـشیپ  زا  نمـشد  تسا . تسرد  هار  نامھار  هک  مینادب  دنکیم ، نیگمـشخ 

. تسا تسرد  طخ  نامھ  نیا  دنکیم ، نیگمشخ  ار  نمشد  هک  یزیچ  نآ  دوشیم ؛ نیگمشخ  نمشد  ام  یاھراک  زا  کیمادک  زا  دینیبب  امـش  دوشیم . نیگمـشخ  یمالـسا 

ناـمھ نیا  تسا ؛ جـک  طـخ  نآ  نـیا  یزروتسایـس ، رد  تاـغیلبت ، رد  دـنک ؛ هـیکت  یھ  وا  یور  رب  دـنکیم  یعـس  دـنکیم ، هدزقوذ  دـنکیم ، فوعـشم  ار  نمـشد  هـک  یزیچ  نآ 

نیا اـب  دـیآیم ، شیپ  یھابتـشا  هک  یئاـج  نآ  دراوم  زا  یرایـسب  رد  درک . دـھاوخ  نشور  ار  قیاـقح  اـھرایعم  نیا  دیـشاب . هتـشاد  رظن  رد  ار  اـھرایعم  نیا  تسا . یرادهیواز 

. درک فرطرب  ار  هابتشا  نآ  دوشیم  اھرایعم 

یناسک نآ  هرـصنی ؛» نم  نرـصنیل هللا  و  : » تسا هدرک  هدعو  لاعتم  یادخ  تشاد . نظ  نسح  دیاب  لاعتم  یادخ  هب  درک ، دامتعا  دیاب  ادخ  هب  درک ، لکوت  دیاب  لاعتم  یادخ  هب 

، میباوخب هناخ  یهشوگ  میھدن ، ماجنا  مھ  یراک  میـشاب ، ادخ  نید  رادفرط  هلب ، دھدیم . ترـصن  ار  اھنآ  ادخ  دننک ، تکرح  یتقو  دـننکیم ، تکرح  ادـخ  نید  ترـصن  هار  رد  هک 

ات بالقنا  لوا  زا  هک  ینانچمھ  تسا ؛ یعطق  ترـصن  اما  دـشاب ، هتـشاد  مھ  هنیزھ  تسا  نکمم  ادـخ ، نید  ترـصن  یارب  مینکیم  تکرح  هک  یتقو  اـما  درادـن ؛ دوجو  یترـصن 

رـس تشپ  زور ، نآ  حرطم  یاـیند  یهمھ  اـبیرقت  لاـس ، تشھ  یلیمحت ، گـنج  رد  تسا . یھلا  ترـصن  نیا  تسا ؛ هدـش  زوریپ  ناریا  تـلم  نوگاـنوگ ، یاھـشلاچ  رد  زورما ،

، دنداد لوپ  دندرک ؛ کمک  اھنآ  هب  فاصنایب  ناگیاسمھ  درک ، کمک  اھنآ  هب  وتان  درک ، کمک  اھنآ  هب  یوروش  درک ، کمک  اھنآ  هب  اکیرمآ  دندیگنج ؛ ام  اب  دنتفرگ و  رارق  ام  نمـشد 

، دوب نیمزرس  فرصت  ناشدصق  دوب ، ناتـسزوخ  ندرک  ادج  ناشدصق  دوب ، ناریا  یهیزجت  ناشدصق  دنتفرگ و  رارق  یمالـسا  یروھمج  لباقم  رد  اھنیا  یهمھ  دنداد و  تاناکما 

، دوخ تریـصب  اب  دوخ ، یگداتـسیا  اب  دوخ ، ربص  اب  ناریا  تلم  دز و  اھنآ  نھد  وت  لاعتم  یادخ  اما  دننک ؛ طقاس  دننک و  مھتم  یتیافکیب  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  دـنناوتب  هک 

. تسامش رایتخا  رد  هشیمھ  ناکما  نیا  دندرک . ینیشنبقع  هک  درک  دراو  یاهبرض  نانچنآ  نانمشد  هب 

رھشون  / ١٣٨٨/٠٧/١۵ سولاچ و  مدرم  یمومع  رادید  رد  تانایب 

! ربمغیپ یا  دـیامرفیم : هکم  راوشد  نارود  نآ  رد  شربمغیپ  هب  لاعتم  یادـخ  زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و  دـینیبب  منک . ضرع  بـالقنا  روشک و  یلک  لـئاسم  هب  عجار  بلطم  کـی 

رکف ناعفادـم  ناوریپ و  ناعبات و  دـنکیم ، تکرح  تریـصب  اب  ربمغیپ  دوخ  ( ١ (؛» ینعبتا نم  انا و  هریـصب  یلع  یلا هللا  اوعدا  یلیبس  هذـھ  لـق  « ؛ منکیم تکرح  تریـصب  اـب  نم 

؛ دوب مزال  تریـصب  تشادن ، دوجو  یراوشد  تیریدم  تشادن ، دوجو  یاهعماج  تشادن ، دوجو  یتموکح  زونھ  هک  یتقو  نآ  تسا ؛ هکم  نارود  لام  نیا  تریـصب . اب  مھ  ربمغیپ 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 21 
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، دراد تریـصب  هک  یتـلم  کـی  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  ماهدرک ، دـیکات  تریـصب  یور  رب  هشیمھ  هتـشذگ  لاـس  دـنچ  لوـط  رد  نم  هـک  ینیا  یلوا . قـیرط  هـب  هنیدـم ، نارود  رد 

تریصب تسا . نیا  تریصب  دوشیم . دنک  اھنآ  لباقم  رد  نمـشد  یاھغیت  یهمھ  دنرادیمرب ، مدق  دننکیم و  تکرح  هناھاگآ  دنراد ، تریـصب  یتقو  روشک  کی  ناناوج  یهعومجم 

رد امـش  دراذـگیم . مدـق  دـب  هار  رد  یھاگ  بوخ ، تین  اب  ولو  ناسنا  دوبن ، تریـصب  رگا  دزادـنیب . هابتـشا  هب  ار  اھنآ  دـنک ، هارمگ  ار  اـھنآ  دـناوتیمن  هنتف  یگدولآراـبغ  دوب ، یتقو 

رارق نمـشد  یهرـصاحم  رد  دینیبیم  دـینکیم  هاگن  تقو  کی  دیـشاب ، هتـشادن  رایتخا  رد  امنبطق  رگا  دیـشابن ، دـلب  یناوخهشقن  رگا  دیـشابن ، دـلب  ار  هار  رگا  گنج  یهھبج 

. تسا تریصب  نامھ  امنبطق  نیا  دوشیم . طلسم  امش  رب  نمشد  دیاهدمآ ، یضوع  ار  هار  دیاهتفرگ ؛

رھشون  / ١٣٨٨/٠٧/١۵ سولاچ و  مدرم  یمومع  رادید  رد  تانایب 

؛ دـننک هدافتـسا  ام  یتریـصبیب  زا  نانمـشد  دـیراذگن  دـیراذگن ، دـینک و  شالت  دوخ ، تریـصب  هب  ندیـشخب  قمع  رد  دوخ ، تریـصب  شیازفا  رد  دـیناوتیم  هچ  رھ  زیزع ! ناناوج 

ار نیمھ  هعماج  تالکـشم  نیرتمھم  یهلمج  زا  یاهبطخ  کی  رد  نینموملاریما  تقیقح . ساـبل  رد  لـطاب  لـطاب و  لکـش  هب  تقیقح  دـنک ، هولج  تسود  لکـش  هب  نمـشد 

مدرم لـباقم  رد  حـضاو  روط  هب  قح  رگا  دـیامرفیم : نینموملاریما  هبطخ ، نیمھ  رد  ( ١ «.) باتک هللا اھیف  فلاخی  عدـتبت  ماکحا  عبتت و  اوھا  نتفلا  عوقولا  دـب  امنا  : » درامـشیم

ذخوی نکل  و  . » تفر دنھاوخن  لطاب  تمـس  هب  مدرم  دھدب ، ناشن  راکـشآ  روط  هب  ار  شدوخ  مھ  لطاب  رگا  دـنک . زاب  قح  هیلع  نابز  دـناوتیمن  یـسک  دوشب ، رھاظ  راکـشآ و 

جوزمم دننکیم ، هتخیمآ  ار  قح  لطاب و  دنروآیمن ؛ صلاخ  تروص  هب  ار  لطاب  دـننکب ، هارمگ  دـنھاوخیم  ار  مدرم  هک  یناسک  نآ  ناجزمیف .» ثغـض  اذـھ  نم  ثغـض و  اذـھ  نم 

نیلوا دوشیم  تریـصب  هک  تسا  نیا  دوشیم . هبتـشم  مھ  قح  نارادفرط  یارب  قح ، هئایلوا ؛» یلع  ناطیـشلا  یلوتـسی  کلانھف   » هک دوشیم  نیا  هجیتن  تقو  نآ  دننکیم ،

. دوشب هبتشم  لطاب  قح و  میراذگن  ام . یهفیظو 

ادھش  / ١٣٨٨/٠٨/١٢ یاھهداوناخ  نایوجشناد و  نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

. درک هزرابم  دوشیم  روج  کی  یاهدیدپ  رھ  اب  تسا . هدیچیپ  مھم و  رما  کی  هزرابم  یناھج . رابکتسا  اب  یهزرابم  زور  دندرک : یراذگمان  ام  نیلوئسم  ام و  تلم  ار  نابآ  زور ١٣ 

هک ینمـشد  اب  درک ؛ هزرابم  دیاب  روج  کی  دربیم ، راک  هب  ار  یتینما  یاھهویـش  هک  ینمـشد  اب  درک ؛ هزرابم  دـیاب  روج  کی  دـنکیم ، هلمح  روشک  هب  اھزرم  رد  هک  ینمـشد  اب 

کی درک . هزرابم  دیاب  روج  کی  مھ  دربیم  راک  هب  ار  اھـشور  عاونا  دزرویم و  ینمـشد  تلم  کی  اب  نادند  نب  زا  دـنکیم و  دـیدھت  ار  روشک  کی  هعماج و  کی  ار ، تلم  کی  ساسا 

: زیچ دنچ  هب  دراد  جایتحا  عطاق ، لاح  نیع  رد  لوقعم و  یقطنم و  حیحص ، یهزرابم 

یهزیگنا مھ  نآ  دشوجب ؛ لد  زا  هزیگنا  دیاب  راوشد . نادیم  کی  رد  یگداتسیا  هب  درک  راداو  ار  یناناوج  ار ، یتلم  دوشیمن  روتسد  اب  تسا . نامیا  زا  هتـساخرب  یهزیگنا  یکی 

یاھناوج زورما  منکیم : ضرع  نامناوج  رشق  نامناوج و  لسن  اب  یئانشآ  اب  منکیم ، ضرع  عالطا  اب  نم  دراد ؛ دوجو  یفاک  دح  هب  زورما  ام  یاھناوج  رد  نیا  نامیا . زا  یـشان 

تسا و رتشیب  ناشیهزیگنا  تخیر ، ار  اھنآ  نوخ  درک و  هلمح  اھنابایخ  نیمھ  وت  ام  ناناوج  هب  اکیرمآ -  یهدـناشنتسد  میژر  یولھپ -  میژر  لاس ۵٧ ، رد  هک  یزور  نآ  زا  ام 

. تسین رتمک 

رگا تسین ؛ رتمک  ناشهزیگنا  ام  ناناوج  زورما  دندرک ، ریخـست  دوب  هدش  بالقنا  هیلع  یهئطوت  هاگیاپ  زکرم و  هک  ار  اکیرمآ  ترافـس  دـنتفر  ناوج  هدـع  کی  هک  مھ  یزور  نآ  زا 

هدـیدن ار  اھزور  نآ  ولو  ناوج ، زاـب  مشچ  ناوج ، رادـیب  نھذ  تسا . هدـش  تبث  تلم  نیا  خـیرات  رد  مکارتم  هبرجت ، لاـس  یـس  نوچ  تسا ؛ حـضاو  مھ  تلع  دـشابن . رتشیب 

رـسک یچیھ  هزیگنا  ظاحل  زا  اـم  زورما  ناـناوج  سپ  دوشیم . رتدـیفم  رتقیمع و  رتینغ ، تلم  کـی  یاـھهبرجت  لـسن  هب  لـسن  دریگیم . لـیوحت  ار  اـھهبرجت  نیا  اـما  تسا ؛

، دنتسنادن بیع  ار  ندیصقر  نمـشد  زاس  هب  ای  دنداد ، حیجرت  ار  شزاس  ار ، تحار  یگدنز  نوگانوگ ، لئالد  هب  هک  نامیـشپ  یهدوسرف  یبالقنا  هدع  کی  زا  رظنفرـص  دنرادن .

لاـس ۵٩ رد  هک  یلیمحت  گـنج  لـثم  یاهثداـح  زورما  رگا  منک : ضرع  امـش  هب  نم  دـنراد . ار  قیمع  یهزیگنا  نیا  دنتـسھ ، ناوج  مھ  تیرثکا  هک  تلم  یهدوت  روشک ، ناوج 

. دوب دھاوخ  رتشیب  بتارمب  لاس ۵٩ و ۶٠  زا  ور ، هب  ور  راکشآ و  نمشد  اب  یهھجاوم  یارب  اھنآ  یبلطواد  هھبج و  هب  ناناوج  موجھ  دنک ، زورب  ام  روشک  رد  دمآ ، شیپ 

، منکیم هیکت  تریصب  یور  رب  مدرم ، فلتخم  یاھرشق  نایوجـشناد ، اھناوج ، رادید  رد  ررکم  هدنب  دینکیم  هظحالم  هک  ینیا  تسا . تریـصب  تسا ، مزال  هک  یرگید  رـصنع  کی 

تریصب کی  هب  یمومع  تکرح  هنوگرھ  تسا -  یزاتمم  تیعقوم  هک  ایند  رد  زورما  ام -  زیزع  روشک  یئانثتـسا  تیعقوم  ایند و  زورما  مھم  رایـسب  عضو  رد  هک  تسا  نیا  یارب 

یلیخ تسا . رتشیب  انیقی  بالقنا ، یانثا  رد  بالقنا و  لوا  راـگزور  نآ  ناـناوج  زا  مھ  اـم  یاـھناوج  تریـصب  زورما  میوگب : امـش  هب  مھ  ار  نیا  نم  هتبلا  دراد . جاـیتحا  یمومع 

؛ دننادیم ار  اھنیا  ام  یاھناوج  زورما  اما  میدرکیم ؛ نایب  میدادیم ، حرش  ار  اھنآ  اھناوج ، یارب  دیاب  اھزور  نآ  هک  تسا ، تاحضاو  وزج  امـش  یارب  دینادیم ، زورما  امـش  ار  اھزیچ 

. تریصب یور  رب  منکیم  دیکات  نم  لاح  نیع  رد  تسالاب . تریصب 

. درک هزرابم  نآ  اب  دیاب  هک  تسیچ  رابکتسا  نیا  هک  تسا  نیا  تریصب  یهلئسم  نیلوا  الاح 

روشک  / ١٣٨٨/٠٩/٠۴ نایجیسب  زا  یریثک  عمج  رادید  رد  تانایب 

وا لد  زا  ناـمیا  ناـمیا . تسا و  تریـصب  جیـسب ، راـیعم  تسا . هتـسباو  ـالاب  زا  روتـسد  هب  هن  تسا ، هتـسباو  لـالج  هاـج و  ناوـنع و  هب  هن  تسا ، هتـسباو  لوـپ  هب  هن  جیـسب 

یجیسب یانعم  نیا  دنک . یط  هنوگچ  ار  هار  دھدب ، صیخـشت  هنوگچ  ار  اھرایعم  دنک ، تکرح  هنوگچ  هک  دنکیم  میھفت  وا  هب  مھ  تریـصب  دنکیم ؛ راداو  راک  هب  ار  وا  دشوجیم ،

. تسا

روشک  / ١٣٨٨/٠٩/٠۴ نایجیسب  زا  یریثک  عمج  رادید  رد  تانایب 

نیب هناھب  نیا  اب  دننک ، ادیپ  یاهناھب  کی  دننک ؛ داجیا  فالتخا  دننک ، لددب  دننک ، نیبدـب  رگیدـکی  هب  تبـسن  هعماج  کی  رد  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  مرن  گنج  رد  اھرازبا  زا  یکی 

ام مدرم  هناتخبـشوخ  دـندرک . یفالتخا  داجیا  مدرم  نیب  دـندرک ، تسرد  یاهناـھب  کـی  دـیدید  هک  لاـسما  تاـباختنا  زا  دـعب  یاـیاضق  نیمھ  لـثم  دـننک ؛ فـالتخا  داـجیا  مدرم 

یهناھب لثم  یاهناھب  کی  رگیدـکی ؛ هب  تبـسن  مدرم  یاھلد  رد  ینکفادـیدرت  رگید ، یاھاج  رد  درک ؛ ضوع  یلکب  ار  روشک  عاضوا  رگید  یاھروشک  رد  یراک  روجنیا  دنتریـصباب .

هب ار  دناعم  ضرغم  زومآتسد  رصانع  هنایم ، رد  دعب  دنھدب ؛ رارق  مھ  لباقم  رد  ار  مدرم  دننک ، نیکرچ  رگیدکی  هب  تبسن  ار  اھلد  دننک ، دیدرت  داجیا  دنـشکب ، شیپ  ار  تاباختنا 

. دننکیم لابند  ار  یراک  روجنیا  تسا . یساسا  یاھحرط  وزج  نیا  دش . هچ  دوب ، یچ  دوب ، یک  دنھدب  صیخشت  دنناوتن  روشک  نیلوئسم  دننک و  راداو  فالخ  یاھراک 

دننادب مدرم  نیمھ . رطاخ  هب  منکیم ، هیکت  تریصب  یور  رب  اھراب  هدنب  تریصب . تسا ؟ مھم  ناسنا  یارب  همھ  زا  شیب  یزیچ  هچ  یتیعضو  نینچ  کی  رد  دینیبب  امـش  بوخ ،

رـصنع کی  ینئاـخ ، رـصنع  کـی  مدرم ، یاھیغولـش  لـالخ  رد  اـت  دـنکیم  غولـش  ار  هنحـص  دـنکیم ، ینادرگهنحـص  دراد  هک  ار  یتسد  نآ  دـننیبب  دـتفایم ؛ دراد  یقاـفتا  هچ 

رھ دـھدب . ماـجنا  دـھاوخیم  نمـشد  هک  تسا  یراـک  نیا  درک ؛ ادـیپ  مدرم  یوت  ار  وا  دوشن  دـھدب و  ماـجنا  دـنھاوخیم ، اـھنآ  هک  ار  یراـک  دـیایب  یزومآتسد  هدـناشنتسد و 

هک یمادقا  رھ  تسا . بوخ  نیا  دنک ، صخـشم  ار  وا  دنک ، ادج  مدرم  یهدوت  مدرم و  داحآ  زا  ار  هاوخدـب  رـصنع  ار ، نئاخ  رـصنع  دـناوتب  دوشب ، یھتنم  تریـصب  هب  هک  یمادـقا 

، تسا رـضم  اضف  نیا  دـنوشب ، طولخم  نآ  رد  مرجم  ریغ  مرجم و  دـشاب ، دولآتمھت  یاضف  دـنک ، ددرم  رگیدـکی  هب  تبـسن  ار  اـھناسنا  دـنک ، شوشم  دـنک ، شوشغم  ار  اـضف 

. تسا فلاخم 

روشک  / ١٣٨٨/٠٩/٠۴ نایجیسب  زا  یریثک  عمج  رادید  رد  تانایب 

یاروش راک  رد  دوب ؛ روشک  یمـسر  نیلوئـسم  راک  رد  ینکفادیدرت  دش ، هک  یراک  نیلوا  تاباختنا -  زا  دعب  یهنتف  نیا  تاباختنا -  زا  دعب  ثداوح  نیمھ  لئاوا  رد  امـش  دـیدید 

نیزاوم و تیاـعر  ار ، هزیگنا  ار ، تریـصب  ار ، ناـمیا  دـیاب  یجیـسب  ناـناوج  دـھاوخیم . ار  نیا  نمـشد  تسا ؛ رـضم  یلیخ  اھینکفادـیدرت  نیا  روـشک . ترازو  راـک  رد  ناـبھگن ،

. دننک هظحالم  مھ  اب  ار  همھ  اھنیا  ار ، اھرایعم 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 22 
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ریدغ  / ١٣٨٨/٠٩/١۵ دیع  تبسانم  هب  مدرم  رادید  رد  تانایب 

. ناملسم درف  رھ  یارب  مھ  یمالسا ، تموکح  یمالسا و  مکاح  یارب  مھ  تسا ؛ عفترم  یهلق  کی  مالسلا ) هیحتلا و  فالآ  هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  نینموملاریما 

عافد دوجو  یهمھ  اب  نآ  زا  ندـیود ، نآ  لابند  هب  نتخانـش ، ندـید ، ار  تقیقح  تریـصب ، تقادـص و  افـص و  اب  روجنآ  مالـسا ؛ تما  یاھناوج  یارب  تسوگلا  راوگرزب ، نآ  یناوج 

وذـح وذـحی  ، » نتـشاد ربـمغیپ  هب  مشچ  ندـشن ، فرحنم  نزوـس  رـس  کـی  حیحـص  هار  زا  نتـشاگنا ، چـیھ  هب  نـتفرگ و  هدـیدن  ار  رطخ  ندرک ، یط  ار  رطخ  یاھنادـیم  ندرک ،

اب ار  لمع  ندوزفا ، دوخ  شناد  رب  هظحل  هب  هظحل  لاح  نیع  رد  ندوب ، ضحم  میلـست  ربمغیپ  رماوا  یھلا و  رما  لباقم  رد  ندرک ، تکرح  مدـق  هب  مدـق  ربمغیپ  لاـبند  لوسرلا ؛»

. یگدنز تانآ  یهمھ  رد  ندرک  قبطنم  دوخ  ملع 

ریدغ  / ١٣٨٨/٠٩/١۵ دیع  تبسانم  هب  مدرم  رادید  رد  تانایب 

تلم کی  یهدھع  زا  دننیبیم  یتقو  دنکیم . راک  هچ  دراد  نمشد  دنمھفب  دیاب  ساسح  دراوم  رد  ناشدوخ ، ریسم  رد  اھتلم  دوب . رایشوھ  دیاب  دوب ؛ هاگآ  دیاب  دوب ؛ ریـصب  دیاب 

داجیا فالتخا ، داجیا  میمھفب . ار  نیا  ندرک ؛ لالخا  رگید  قرط  زا  دننکیم  عورـش  تقو  نآ  دـنیآیمن ، رب  زیمآباعرا  زیمآدـیدھت و  یاھدروخرب  اب  دـنیآیمن ، رب  یماظن  دروخرب  اب 

. یئوجهناھب ینمشد ،

ریدغ  / ١٣٨٨/٠٩/١۵ دیع  تبسانم  هب  مدرم  رادید  رد  تانایب 

، نینموملاریما یاوقت  نینموملاریما ، ملع  تساھناوج . امـش  یوگلا  تسوگلا ؛ نینموملاریما  دـینکن . اھر  ار  تریـصب  دـینکن ، اھر  ار  راک  زیزع ! ناـناوج  دـینکن ، اـھر  ار  شـالت 

هک دینادب  دینکن و  اھر  دراد -  ار  شدوخ  بسانتم  داھج  ینادیم ، رھ  هک  ار -  ادـخ  هار  رد  شالت  ار ، ادـخ  هار  رد  داھج  دـینکن . اھر  ار  اھنیا  تسوگلا . نینموملاریما ، ینمادـکاپ 

. دوب دھاوخ  رتھب  هللااشنا  بتارمب  روشک  نیا  زورما  زا  روشک  نیا  یادرف 

نویناحور  / ١٣٨٨/٠٩/٢٢ بالط و  زا  یعمج  اب  رادید  رد  تانایب 

میظع یهعومجم  طابترا  تسا . ندناسر  نتخاس و  یهلئسم  هلئـسم ، مھ  اجنیا  تسا . هاگـشناد  هزوح و  دنویپ  هک  تسا ، موس  تبـسانم  نآ  مھ  هیـضق  یزورما  دعب  کی 

نآ یارب  تبـسانم  نیا  ینعی  تسا ؛ تبـسانم  نیا  رد  بولطم  هک  تسا  یزیچ  ینید ، غیلبت  ینید و  تفرعم  هار  رد  لـغاش  ناـناوج  اـب  نید ، یاـملع  اـب  روشک  یئوجـشناد 

دنویپ نیا  ینعی  تسا ؛ هاگـشناد  هاگـشناد ، تسا ، هزوح  هزوح ، درادن . انعم  هک  نیا  دوبن . هک  یجراخ  ینیع و  تدحو  دارم  الاو  نیا . ینعی  هاگـشناد  هزوح و  تدحو  تسھ .

هگن ادج  دـنراد و  هگن  رود  مھ  زا  ار  ود  نیا  هک  دوب  نیا  رب  اھتـسایس  دـش ، زاربا  دـش و  نایب  زیزع  ماما  یوس  زا  هک  زور  نآ  ات  هک  یمھم  راذـگرثا و  یهعومجم  ود  نیب  یقیقح 

گنھامھ دننکن ، شالت  مھ  اب  لاب  ود  نیا  ینعی  دنوشب ؛ رود  مھ  زا  اھنیا  دریگب ؛ هلصاف  یملع  یاھتفرشیپ  یناھج و  تالوحت  زا  هزوح  دنامب ، رود  مالسا  زا  هاگـشناد  دنراد :

رد هچ  الاح  میناسرب ؛ مینک ، غالبا  ار  یھلا  مایپ  میناوتب  هک  تسا  نیا  یارب  میناوخیم ، هک  مھ  سرد  تسا . نیا  غیلبت ، تیمھا  غیلبت . یهلئسم  هب  ددرگیمرب  نیا ، دنـشابن .

. یھلا قالخا  یهنیمز  رد  هچ  ینید ، ماکحا  یهنیمز  رد  هچ  ینید ، فراعم  یهنیمز 

هتشاد دوجو  هنادھعتم ، یبلق  نامیا  نامھ  ینعی  نیقی ، دشاب . تریصب  دیاب  نیقی . تریصب و  اب  هارمھ  لمع ، هب  تسا  رظان  غیلبت ، یهلئسم  لصا  نیا  اھتبسانم و  نیا  سپ 

غیلبت یزیچ  رگا  تسا . هدـشن  غیلبت  تسین ؛ بولطم  نیا  تفرگن ، ماجنا  یراک  اـما  دوب ، نیقی  دوب ، تریـصب  رگا  دریگب . ماـجنا  تکرح  نیقی ، تریـصب و  نیا  یهیاـپ  رب  دـشاب و 

لوسرلا نما   » هک تسا  یزیچ  نامھ  نیقی  نیا  دمآ . دھاوخن  تسد  هب  بولطم  تسا و  بارخ  هیاپ  کی  دشاب -  مک  اھنیا  زا  مادک  رھ  نیقی -  نودـب  تریـصب و  نودـب  اما  دـش ،

نیا رگا  تسا . روآمایپ  دوخ  دـنکیم ، ادـیپ  قیمع  نامیا  داقتعا و  مایپ ، هب  هک  یـسکلوا  ینعی  هلـسر ؛» هبتک و  هتکئـالم و  اـب و  نما  لـک  نونموملا  هبر و  نم  هیلا  لزنا  اـمب 

نـشور تسا و  هدش  هتفگ  یبلاطم  تریـصب  یهرابرد  الاح  هک  ینانچمھ  دشاب ؛ هارمھ  تریـصب  اب  دیاب  مھ  نامیا  نآ  درک . دـھاوخن  ذوفن  درک ، دـھاوخن  ادـیپ  هلابند  راک  دوبن ،

رد سپ  دریگب . دیاب  ماجنا  هک  تسا  غیلبت  نیمھ  حلاص ، لمع  متا  قادصم  حلاص و  لمع  اعقاو  تاحلاصلا ،» اولمع  اونما و  نیذـلا  نا   » ینعی حـلاص . لمع  دوشیم  نیا ، تسا .

دنتفگ هک  تسا  یمھم  یهتکن  نم  یارب  مدوب و  هدینـشن  نم  دندرک ، رکذ  ناشنایب  رد  اریخا  یئادتقم  یاقآ  بانج  هک  ار  یاهتکن  نیا  درک . راک  دـیاب  درک ، رکف  دـیاب  غیلبت ، باب 

. دریگب ماجنا  دیاب  راک  نیا  هک  منک  هبلاطم  متساوخ  نم  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  بخ ، تسا . هدش  لیکشت  نید  غیلبت  باب  رد  یحارط  یارب  یزکرم 

نویناحور  / ١٣٨٨/٠٩/٢٢ بالط و  زا  یعمج  اب  رادید  رد  تانایب 

. داتفا دھاوخ  اطخ  هب  هدنور ، هدننک و  ریـس  نیا  تسا ، پچ  فرط  ای  تسا  تسار  فرط  تساجک ، زا  اج  نالف  هار  دھدب  ناشن  هک  دـشابن  یئولبات  یھار  ود  رـس  هچنانچ  رگا 

هک یئایند  رد  دنوشن . هارمگ  دـنناوتب  ات  داد  رارق  همھ  مشچ  لباقم  حـضاو  یتسیاب  ار  هراشا  تشگنا  درک ، نیعم  دـیاب  صخاش  دـش . دـھاوخ  هارمگ  دـشاب ، یھار  دـنچ  رگا 

نیا دننک و  رتهتسجرب  دنناوتیم ، هچرھ  ار ، یئامنھار  ار ، تریصب  هک  دشاب  نیا  رب  تسیاب  تقیقح  نارادفرط  راک  ساسا  تسا ، یزاسهنتف  رب  تقیقح  نانمشد  راک  ساسا 

. دنوشن هارمگ  دنھدب و  صیخشت  دنمھفب ، مدرم  هک  دنھدب ، رارق  مدرم  مشچ  لباقم  رد  رتنشور  رتحضاو ، رتشیب ، ار  قیرطلاملاعم  نیا  ار ، اھزیام  نیا  ار ، اھصخاش 

نویناحور  / ١٣٨٨/٠٩/٢٢ بالط و  زا  یعمج  اب  رادید  رد  تانایب 

یگدـنز نآ  رد  اھناملـسم  هک  یاهقطنم  نوچ  تساھناملـسم . نیب  رد  یبھذـم  تاـفالتخا  دنتـسھ ، شلاـبند  دـجب  اـیند  رد  زیگناهنتف  یاھتـسد  زورما  هک  یئاـھراک  زا  یکی 

. تسا محازم  مھ  مالـسا  دنراد ؛ جایتحا  اجنیا  هب  اھنآ  تسا و  تفن  یهقطنم  تسا ، یدربھار  یهقطنم  تسا ، یاهدـیاف  رپ  یهقطنم  تسا ، یـساسح  یهقطنم  دـننکیم ،

مھ فالتخا  یهلیـسو  تساھناملـسم ؛ نیب  فالتخا  داجیا  دناهدرک ، ادـیپ  هک  یبوخ  یاھهار  زا  یکی  دـننک . لح  ناشدوخ  یارب  ار  مالـسا  لکـشم  یروج  کی  یتسیاب  سپ 

. نداتفین نمشد  ماد  رد  حیحص ، غیلبت  یرگنشور ، تریصب ، دنکب ؟ یگداتسیا  نیا ، لباقم  رد  دناوتیم  یزیچ  هچ  یبھذم . تابصعت 

نویناحور  / ١٣٨٨/٠٩/٢٢ بالط و  زا  یعمج  اب  رادید  رد  تانایب 

یاهقطنم نوچ  تساھناملـسم . نیب  رد  یبھذـم  تافالتخا  دنتـسھ ، شلابند  دـجب  ایند  رد  زیگناهنتف  یاھتـسد  زورما  هک  یئاھراک  زا  یکی  ینید ،... لئاسم  یاھهنیمز  رد 

؛ دنراد جایتحا  اجنیا  هب  اھنآ  تسا و  تفن  یهقطنم  تسا ، یدربھار  یهقطنم  تسا ، یاهدیاف  رپ  یهقطنم  تسا ، یساسح  یهقطنم  دننکیم ، یگدنز  نآ  رد  اھناملسم  هک 

؛ تساھناملسم نیب  فالتخا  داجیا  دناهدرک ، ادیپ  هک  یبوخ  یاھهار  زا  یکی  دننک . لح  ناشدوخ  یارب  ار  مالسا  لکشم  یروج  کی  یتسیاب  سپ  تسا . محازم  مھ  مالسا 

یهصرع نیا ، نداتفین . نمـشد  ماد  رد  حیحـص ، غیلبت  یرگنـشور ، تریـصب ، دنکب ؟ یگداتـسیا  نیا ، لباقم  رد  دناوتیم  یزیچ  هچ  یبھذـم . تابـصعت  مھ  فالتخا  یهلیـسو 

. تسا یللملانیب 

ید  / ١٣٨٨/١٠/١٩ مایق ١٩  درگلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

؛ دراد مھ  اج  دنشکیم . ملاع  ناربکتسم  خر  هب  رادنابز ، ایوگ و  یخیرات  عطقم  کی  نوچمھ  مق ، تریـصباب  زیزع و  مدرم  صوصخب  ناریا ، تلم  یهمھ  ار  ید  مھدزون  لاس  رھ 

. تسا یندیشک  نمشد  خر  هب  ید ، مھدزون  لثم  یا  هثداح  مھ  اتقیقح 

؛ یراکادف مادقا و  تدھاجم و  مھ  یسانش ، نمشد  مھ  یسانشعقوم ، مھ  دنزیم ، جوم  هثداح  نیا  رد  تریـصب  مھ  تسا : لمات  هجوت و  لباق  یفلتخم  داعبا  زا  هثداح  نیا 

، لوحت کی  ادـبم  هثداح ، نیمھ  رگید ، فرط  زا  تسا . هتـسویپ  عوقو  هب  لبق -  لاس  ود  یـس و  ینعی  لاس ۵۶ -  ید  مھدزون  رد  هک  تسا  یمیظع  یهثداح  نیا  داـعبا  اـھنیا 

ار و هثداح  نآ  دای  امـش  هک  مھ  زورما  تشاذـگ ؛ ریثات  مھ  زور  نآ  تسا . یمھم  یهثداح  اتقیقح  هثداح ، سپ  دـش . ناریا  تلم  رد  یرادـتھج  میظع و  نایرج  کی  تکرح ، کی 

. دھدیم ناشن  ام  هب  ار  تکرح  تھج  دھدیم و  تریصب  دھدیم ، سرد  دراذگیم ؛ ریثات  زاب  دیرادیم ، یمارگ  ار  هثداح  نآ  یناحور  ریغ  یناحور و  یادھش  دای 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 23 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8485
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8485
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8485
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8513
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8513
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8513
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8513
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8599
http://farsi.khamenei.ir


نآ دشکیمرب و  رگید  یاھزور  نایم  زا  ار  یزور  کی  هک  تساھتدھاجم  اھهدارا و  نیا  دنتسھ ، اھناسنا  نیا  دنمھ ؛ لثم  همھ  دوخ  یدوخ  هب  یعیبط و  روط  هب  لاس ، یاھزور 

یقرف رگید  یاھزور  اب  هسفن  یف  مرحم -  مھد  اروشاع -  زور  دشاب . نارگید  یامنھار  ات  درادیم  هگن  یمچرپ  کی  لثم  دنکیم و  توافتم  دنکیم ، زیامتم  دـنکیم ، صخـشم  ار 

هیلع  ) یلع نب  نیـسح  نارای  یاھتدـھاجم  نیا  دربیم ؛ الاب  شرع  اـت  ار  وا  دـھدیم ، اـنعم  دـھدیم ، ناـج  زور  نیا  هب  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  نیا  درادـن ؛

مھد اب  ید  مھن  تسا . لیبق  نیمھ  زا  مھ  لاسما  ید  مھن  زور  تسا ، روج  نیمھ  مھ  ید  مھدزون  زور  دشخبیم . ار  تیمھا  تروطخ و  نیا  زور ، نیا  هب  هک  تسا  مالـسلا )

تریـصب زا  هتـساخرب ی  ینعی  داد ؛ لیکـشت  ار  مق  ید  مھدزون  هک  تسا  یلماوع  نامھ  زا  هتـساخرب  تکرح  نآ  هک  تکرح -  کی  اب  ناھگان  هک  دنمدرم  نیا  درادـن ؛ یقرف  ید 

. دننکیم زیامتم  مھ  ار  ید  مھن  زور  تسا -  هنادھاجم  هصرع ی  رد  روضح  زا  تسا ، یسانشتقو  زا  تسا ، یسانشنمشد  زا  تسا ،

یگدولآرابغ طئارـش  هک  ینونک -  طئارـش  رد  هک  تفگ  دوشب  انعم  کی  هب  دیاش  دش . یزیامتم  زور  کی  مھ  نیا  دـنام ؛ خـیرات  رد  مھ  لاسما  ید  مھن  زور  هک  دیـشاب  نئمطم 

تیالو حور  ار ، تردـق  تسد  ار ، لاعتم  یادـخ  تسد  دـنکیم ، رکف  ایاضق  نیا  فارطا  رد  ناسنا  هچرھ  دوب . یگرزب  راک  تشاد ؛ یفعاضم  تیمھا  مدرم  تکرح  نیا  تساـضف - 

؛ تسا یھلا  تردـق  تسد  نیا  تسادـخ ، راک  نیا  دریگب ؛ ماجنا  ام  لاثما  یهدارا  اـب  هک  تسین  یئاـھراک  اـھراک  نیا  دـنیبیم . ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  حور  ار ،

ایاضق نیا  تشپ  رد  ار  یھلا  تردـق  تسد  تدـم ، نیا  مامت  رد  نم  : » دـندومرف هدـنب  هب  ماهدرک -  لقن  ار  نیا  اھراب  نم  هک  یـساسح -  تیعقوم  کی  رد  ماـما  هک  روط  ناـمھ 

. ادخ درم  نآ  تریصباب ، ذفان  درم  نآ  دید  تسرد  مدید .»

ید  / ١٣٨٨/١٠/١٩ مایق ١٩  درگلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

رھاوظ دندناوخیم ، مھ  نآرق  دندناوخیم ، مھ  زامن  هک  دـندوب  یاهھبج  نینموملاریما  لباقم  یهھبج  تشادـن ؛ رارق  هک  رافک  لباقم  رد  نینموملاریما  نیفـص ، گنج  رد  دـینیبب 

هک ار  نیفـص  گنج  خـیرات  دـندشیم . لزلزتم  اتقیقح  اھ  یـضعب  دـھد ؟ ناشن  مدرم  هب  ار  قئاقح  دـنک و  یرگنـشور  اجنیا  دـیاب  یک  دوب . تخـس  یلیخ  دوب ؛ ظوفحم  اـھنآ  رد 

رارق هیواعم  لباقم  رد  تاماش -  رد  ساسح -  هقطنم ی  نآ  ات  دوب و  هتخادنا  هار  نایرکـشل  ناونع  هب  نینموملاریما  هک  یمیظع  فص  نیا  رد  دزرلیم . شلد  دـناوخیم ، ناسنا 

ادـیپ شیارب  یا  هھبـش  یرفن  کی  هھبج ، نالف  رد  هک  دـندروآیم  ربخ  تقو  کی  دیـشک . لوط  ایاضق  مھ  هام  دـنچ  داتفا ؛ قاـفتا  نیا  اـھراب  داـتفایم ؛ قاـفتا  لزلزت  دوب ، هتفرگ 

زا هک  یـصلاخ  صاخ و  باحـصا  عقاو  رد  ینعی  نینموملاریما -  باحـصا  اجنیا  هچ . هچ ، دراد ؟ هدیاف  هچ  میگنجیم ؟ میراد  ارچ  ام  اقآ  هکنیا  هب  تسا  هدرک  عورـش  تسا ؛ هدـش 

. درکیم ناشیا  ار  راک  نیرتمھم  هک  هیلع ) مالس هللا   ) رسای رامع  بانج  هلمج  زا  دنداتفایم ؛ ولج  دندشن -  ادج  نینموملاریما  زا  دندوب و  هارمھ  نینموملاریما  اب  مالـسا  لوا 

تـسد رد  هدـنز  یاھلالدتـسا  ناونع  هب  ار  اھنیا  هشیمھ  دـناوتیم  ناسنا  هک  تسا  یئاھلالدتـسا  هچ  دـینیبب  درک . لالدتـسا  دوب -  رامع  ارھاظ  رـسای -  رامع  تاعفد  زا  یکی 

هک یمچرپ  نیا  تفگ : هک  دوب  نیا  ینارنخس  نیا  رد  وا  یاھفرح  زا  یکی  درک . ینارنخس  اجنآ ، دناسر  ار  شدوخ  دناهدش ؛ هھبش  راچد  یاهدع  کی  دید  ناشیا  دشاب . هتشاد 

دندوب هداتـسیا  زور  نآ  یناسک  نامھ  مچرپ ، نیا  ریز  هیما -  ینب  مچرپ  مدید -  ادـخ  لوسر  لباقم  رد  ردـب  دـحا و  زور  رد  نم  ار  مچرپ  نیا  دـینیبیم ، لباقم  یهھبج  رد  امش 

مچرپ مھ  مچرپ  دنتـشاد ؛ رارق  ربـمغیپ  لـباقم  رد  هیما  ینب  نارـس  رگید  صاـعورمع و  مھ  هیواـعم ، مـھ  دـحا ، گـنج  رد  صاـعورمع . هیواـعم و  دـنا ؛ هداتـسیا  مـھ  زورما  هـک 

مـشچ هب  ار  نیا  نم  دندوب و  هداتـسیا  ربمغیپ  لباقم  رد  مچرپ  نیمھ  ریز  اھنیمھ  دناهداتـسیا ، فرط  نآ  مچرپ ، نیا  ریز  رد  دینیب  یم  امـش  هک  یئاھنیا  تفگ : دوب . هیماینب 

نیمھ دوـب و  دـحا  ردـب و  گـنج  رد  مھ  زور  نآ  مشاـھینب -  مچرپ  ینعی  دراد -  نینموـملاریما  زورما  هک  یمچرپ  نیمھ  تسھ ، نینموـملاریما  هک  یفرط  نیا  مدـید . مدوـخ 

. تسا یبوخ  تمالع  هچ  دینیبب  رتھب ؟ تمالع  نیا  زا  دندوب . هداتسیا  مچرپ  نیمھ  ریز  مھ  زور  نآ  شنارای ، بلاطیبانبیلع و  ینعی  دناهداتـسیا ، شریز  زورما  هک  یناسک 

یهھبج رد  رگید ، یهھبج  رد  دـنیاھمدآ  نامھ  اـھمدآ  تسا ؛ دـحا  گـنج  مچرپ  ناـمھ  مچرپ ، هھبج . کـی  رد  دـنیاھمدآ ، ناـمھ  اـھمدآ  تسا ؛ دـحا  گـنج  مچرپ  ناـمھ  مچرپ ،

نآرق و رادـفرط  دنملـسم و  هک  دـننکیم  اعدا  مچرپ  نآ  ریز  اھنامھ  زورما  دـنرفاک ، هک  دـندرکیم  راختفا  دـندوب و  فرتعم  دـندرکیم و  اعدا  اھنآ  زور  نآ  هک  تسا  نیا  شقرف  لـباقم .

. نیا ینعی  تریصب ، تریصب  مینکیم  ضرع  ام  هک  ردقنیا  تسا . تریصب  اھنیا  بوخ ، تسا . مچرپ  نامھ  مھ  مچرپ  دنیاھمدآ ، نامھ  اھمدآ  اما  دنربمغیپ ؛

، تشاد رارق  مچرپ  نآ  ریز  رد  سیلگنا  تشاد ، رارق  مچرپ  نآ  ریز  رد  اکیرمآ  دنداتـسیا ؟ بالقنا  ماما و  اب  یهزرابم  مچرپ  ریز  اھیک  یدامتم ، یاھلاس  لوط  رد  بـالقنا و  لوا  زا 

امش مھ  نالا  تسا . روج  نیمھ  مھ  نالا  دندوب ؛ عمتجم  مچرپ  نآ  ریز  رد  همھ  هطلس ، رابکتسا و  ماظن  هب  یهتـسباو  نیعجترم  دنتـشاد ، رارق  مچرپ  نآ  ریز  رد  نیربکتـسم 

اجک یتسینویھـص  یاھیرازگربخ  تسا ؟ هداتـسیا  اـجک  سیلگنا  تسا ؟ هداتـسیا  اـجک  اـکیرمآ  زورما  اـت  هاـم  تشھ  تفھ  نیا  رد  لاس ٨٨ ، تاباختنا  زا  لـبق  زا  دـینک  هاـگن 

بالقنا لوا  زا  هک  یناسک  نامھ  ینعی  دناهداتسیا ؟ اجک  اھنید  یب  عاونا  ماسقا و  یهیقب  ات  بلطتنطلـس ، ات  ریگب  یاهدوت  زا  نید ، دض  یاھحانج  لخاد ، رد  دنا ؟ هداتـسیا 

اھمدآ نیمھ  دوب ، هتـشذگ  نمھب  یود  تسیب و  رد  بالقنا  یزوریپ  زا  زور  هس  دنتخادنا . هار  مسیرورت  دندرک ، یلاخ  هلولگ  دندز ، گنـس  دندرک ، ینمـشد  ماما  اب  بالقنا و  اب 

یزیچ دنھدیم ! راعـش  بالقنا  هیلع  ماظن و  هیلع  نابایخ ، یوت  دنیآ  یم  نالا  اھنامھ  نداد ؛ راعـش  دندرک  انب  ناریا ، نابایخ  رد  ماما  هاگتماقا  یولج  دـندمآ  اھمـسا  نیمھ  اب 

عاجترا و یاھهاگتسد  یهمھ  ناشرس  تشپ  دوب ، بلط  یدازآ  دوب ، لاربیل  دوب ، تسیلایسوس  ناشمسا  دوب ؛ اکیرمآ  ناشرـس  تشپ  دوب ، پچ  ناشمـسا  هدشن . ضوع 

ار اھصخاش  نیا  تلم  هک  تسا  نیا  مھم  و  تسا ؛ صخاش  اھنیا  تسا ، تمالع  اھنیا  تسا . نیمھ  مھ  زورما  دندوب ! هدیـشک  فص  ایند  گرزب  کچوک و  دادبتـسا  رابکتـسا و 

. مینک رکش  یهدجس  تسا ؛ هدرواین  اج  هب  ار  شقح  دنکب ، ار  ادخ  رکش  راب  اھدص  رگا  ناسنا  هک  تسا  یزیچ  نیا  دمھفیم ؛

هن زور  منکیم  ضرع  نم  هک  ینیا  تسا . یمھم  گرزب و  زیچ  یلیخ  ار ؛ هنحص  دنسانشیم  هنحص ، هب  دننکیم  هاگن  روشک  رـسارس  رد  فلتخم  یاھرـشق  زا  میظع  تلم  نیا 

هدرک ظـفح  ار  ناـتبالقنا  هک  تسا  نیمھ  نم ! نازیزع  تسا  هتـشاد  هگن  ار  امـش  روـشک  هک  تسا  نیمھ  دـنرادیب ؛ مدرم  تسا . نیا  رطاـخ  هب  تسا ، راگدـنام  خـیرات  رد  ید 

، ولج دنشکیم  ار  رکب  ورمع و  دیز و  تاغیلبت ، رد  الاح  دنسرتیم . دننک ؛ هلمح  ناریا  تلم  هب  دنھاوخب  هک  تسا  هتفرگ  اھنآ  زا  ار  رابکتسا  نارس  تارج  هک  تسا  نیمھ  تسا ؛

نمـشد تسا ، ناریا  تلم  تریـصب  نامیا و  اھنآ  یقیقح  نمـشد  تسا ، ناریا  تلم  اھنآ  یقیقح  نمـشد  تسا . یرگید  زیچ  هیـضق  تقیقح  اما  دـننکیم ؛ یتاغیلبت  نارابمب 

تقو هک  یئاجنآ  مھ  تقو  کی  اما  دننکب ؛ مھ  دیاب  دننکیم ، مھ  ربص  دـنراذگیم ، رگج  یور  نادـند  مھ  یتقو  کی  دـشوجیم . هک  تساھناوج  ینید  تریغ  نیمھ  اھنآ  یقیقح 

. هنحص یوت  دنیآیم  تسا ، هنحص  رد  روضح 

روشک هب  طوبرم  مھ  یـشخب  تسا . لصتم  مھ  هب  اھنیا  هقطنم ، ثداوح  ملاع ، ثداوح  دـشاب . ادـج  ملاـع  ثداوح  زا  هک  تسین  یلیلحت  ناـمروشک  یراـج  ثداوح  لـیلحت 

کی تلم و  کـی  هک  دـھدیم  ناـشن  نیا  و  دـنیب ؛ یم  اـجنیا  زا  ار  دوـخ  راـک  یگنل  رابکتـسا  هک  تسا  نیا  مھ  تـلع  تـسا . یـساسا  یلـصا و  شخب  نآ  هـتبلا  هـک  تساـم ،

رادـیب یتـقو  تلم  کـی  تسا . تقیقح  نیا  هب  هجوت  اـب  مالـسا ، تما  هب  درکیم  باـطخ  یھ  اـم  راوگرزب  ماـما  هک  ینیا  دـنک . اـفیا  دـناوتیم  یـشقن  هچ  یناـسنا  یهعومجم 

ناشدوخ یرابکتـسا  فادھا  ندناسر  رمث  هب  یارب  هک  یدیلوت  طخ  دندرک ، تسرد  اھنآ  هک  یاهناخراک  دزیرب . مھ  هب  ار  رابکتـسا  تابـساحم  یهمھ  دـناوتیم  روجنیا  دوشیم ،

یاـھتلم یهمھ  رگا  دوشیم ! هچ  نادـیم ، یوت  دـنیایب  ناملـسم  یاـھتلم  یهمھ  رگا  دـنکیم . فـقوتم  اـی  دـنک  روـجنیا  تلم  کـی  یرادـیب  ار  دـیلوت  طـخ  نیا  دـندروآ ، دوـجو  هب 

هب دوشب و  شوماخ  امش  نم و  یادص  دنھاوخیم  دنسرتیم . نیا  زا  دتفا ! یم  ایند  رد  یقافتا  هچ  دننک ، ادیپ  ار  روضح  نیمھ  ار ، یگدامآ  نیمھ  ار ، تریصب  نیمھ  ناملسم 

. تسا ردقچ  ملاع  ثداوح  رد  تلم  کی  تریصب  یرادیب و  ریثات  دنمھفن  رگید  یاھتلم  هک  دننک  یراک  دنھاوخیم  دسرن . رگید  یاھتلم  شوگ 

ید  / ١٣٨٨/١٠/١٩ مایق ١٩  درگلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

ناورـشیپ و هک  دـندوب  اھنآ  هک  نامزیزع  یادھـش  کاپ  ناور  رب  دـنوادخ  تمحر  و  دوب ؛ وا  میظع ، تکرح  نیا  نابنجهلـسلس  هک  ناـمراوگرزب  ماـما  کاـپ  ناور  رب  دـنوادخ  تمحر 

رب زیزع ، مدرم  امـش  رب  ادـخ  تمحر  و  دـندرک ؛ راومھ  دـندرک ، زاب  ار  هار  هک  دنتـسھ  اھنیا  نوبرقملا ؛» کئلوا  نوقباسلا . نوقباسلا  و   » هک دـندوب ، میظع  تکرح  نیا  نوقباس 

. دینکیم سویام  ناتبالقنا  ناتماظن و  ناتروشک و  هب  یزادنا  تسد  زا  ار  نمشد  دیھدیم و  ناشن  ناتدوخ  زا  ار  یگدامآ  تریصب و  روجنیا  هک  زیزع ، ناناوج  امش 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 24 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8599
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نمھب  / ١٣٨٨/١١/٢٢ ییامیپھار ٢٢  رد  مدرم  هوکشرپ  روضح  یپ  رد  رکشت  مایپ 

دب اب  ییورایور  هنحص  زاین ، یهظحل  رد  هشیمھ  هک  ناتیاتمھیب  تریصب  خسار و  مزع  رب  ادخ  دورد  نات ، یگدازآ  تمھ و  مچرپ  داب  دنلبرس  ناتراوتسا ، یاھماگ  دابم  هتسخ 

. دیارآ یم  تمظع  تزع و  زا  یھاگشیامن  دزاسیم و  قح  یزوریپ  یهصرع  ار  ناھاوخدب  نالد و 

یروھمج دلوت  زورلاس  نیمکی  یـس و  رد  تخاس و  نایامن  امـش  تریـصب  نامیا و  مزع و  رد  ار  دوخ  تردق  تسد  هک  ار  یتسھ  یهدـننیرفآ  ناج ، لد و  یافرژ  زا  یـساپس  و 

. دیشک نانمشد  خر  هب  هشیمھ  زا  شیب  تسا ، هدز  هیکت  نھک  یتلم  سفن  هب  دامتعا  نامیا و  رب  هک  ار  ماظن  نیا  یگدنزرس  یدنمورین و  یمالسا ،

هب ار  یمالـسا  ناریا  رب  هرطیـس  یارب  شالت  یگدوھیب  دـنک و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  نانآ  هک  تسین  یفاک  وگروز  ربکتم و  تلود  دـنچ  یاطخ  نومزآ و  لاس  کی  یـس و  اـیآ 

؟ دیامن میھفت  نانآ 

« مدرم  » زا مد  هناراکایر  هاگ  هک  ار  یلخاد  ناگدروخ  بیرف  نادناعم و  هک  تسین  یفاک  بالقنا  یگلاس  کی  یس و  نشج  رد  هزیگنا  رپ  ریصب و  ناسنا  نویلیم  اھھد  روضح  ایآ 

؟ دھد ناشن  نانآ  هب  تسا ، راوگرزب  ماما  هار  هلآ و  هیلع و  یلص هللا  یدمحم  بان  مالسا  میقتسم  طارص  نامھ  هک  ار  مدرم  تساوخ  هار و  دروآ و  دوخ  هب  دننزیم ،

ناجیابرذآ  / ١٣٨٨/١١/٢٨ مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یزیگناهنتف فلتخم  یاھاج  رد  هک  بالقنا  لوا  یهنتف  یایاضق  نآ  رد  دـندوب . هتخانـش  بوخ  ار  زیربت  مدرم  اما  دنتـشادن ، یکیدزن  یئانـشآ  زیربت  اب  هکنیا  اـب  اـم  راوگرزب  ماـما 

، تریـصب یھاگآ و  تمھ و  تریغ و  نامیا و  یورین  زج  دـش . روجنیمھ  دـنداد ؛ و  داد ، دـنھاوخ  ار  نارگهنتف  باوج  زیربت  مدرم  دوخ  هک  دـندومرف  ماما  زیربت ، رد  هلمج  زا  دـش ،

. دنک شوماخ  ار  اھشتآ  نآ  اھهنتف و  نآ  تسناوتیمن  یرگید  زیچ 

دیھـش هک  ار  زور  نآ  راکادـف  یاھتیـصخش  دـندیدن ، ار  اـھ  « یرکاـب ، » دـندیدن ار  هلاـس  تشھ  عاـفد  نارود  دـندیدن ، ار  ماـما  هک  یزیزع  یاـھناوج  تسا . روج  نیمھ  مھ  زورما 

رد دش و  نادیم  دراو  نمھب  مھن  تسیب و  رد  یزیربت  ناوج  زور  نآ  هک  دنوشیم  رضاح  هنحص  رد  یتریـصب  نامھ  اب  تماقتـسا و  نامھ  اب  تردق ، نامھ  اب  اما  دندیدن ، دندش ،

.. دنروج نیمھ  ام  یاھناوج  زورما  داد . ناشن  یراکادف  یروالد و  دوخ  زا  فلتخم  یاھهھبج  رد  هلاس ، تشھ  یلیمحت  گنج  نارود  لوط 

ناجیابرذآ  / ١٣٨٨/١١/٢٨ مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هچ ناـفلاخم -  نانمـشد و  درک ، هریخ  ار  اھمـشچ  یمدرم  میظع  روـضح  نیا  داد ، ناـشن  ار  دوـخ  یھلا  مـیظع  یهزجعم  نـیا  هـک  لاـسما  نـمھب  مود  تـسیب و  یهیـضق  رد 

یراک دندرک ، شالت  شیپ  اھتدم  زا  دنتشاد . رـس  رد  یرگید  تالایخ  دندوب ، هدرک  یحارط  یرگید  یهشقن  دندوب ، هدرک  رکف  یرگید  روج  لفاغ -  نافلاخم  هچ  دناعم ، نافلاخم 

یریگرد هب  هک  دـننک  یراک  رگید  یاھرھـش  رد  هچ  نارھت ، رد  هچ  دـننک ؛ بارخ  تسا ، بالقنا  نیا  یمدرم  روضح  رھاظم  زا  یکی  هک  ار  نمھب  یود  تسیب و  یهثداح  هک  دـننک 

دندوب هدرک  راک  هچ  دینیبب  دش ! دھاوخ  عورـش  ناریا  رد  یلخاد  گنج  نمھب  مود  تسیب و  زور  هک  دـنتفگ  ناشیاھفرح  رد  دـندوب . هدرک  ینیبشیپ  ار  نیا  دـماجنیب ؛ مدرم  نیب 

تسیب و رد  یمالسا  یروھمج  ماظن  هیلع  یفلاخم  یهرھچ  دنناوتب  هک  دندوب  راودیما  مھ  یضعب  دنتفگیم ، روجنیا  یضعب  دوشب . یلخاد  گنج  ناریا  رد  دنتـشاد  راظتنا  هک 

، دـندوب هدرک  رکف  یروجنیا  دـناهتفرگ ؛ رارق  نآ  لباقم  رد  دـناهدیرب ، یمالـسا  یروھمج  ماـظن  زا  دـناهدیرب ، بـالقنا  زا  مدرم  هک  دـننک  دومناو  روجنیا  دـنھدب ؛ ناـشن  نمھب  مود 

نافلاخم نیا  یهمھ  ناھد  هب  درک ، رادـیب  ار  اھنآ  یاھلد  هک  یھلا  تردـق  تسد  اب  دوخ ، تمھ  اب  دوخ ، تریـصب  اب  دوخ ، یھاگآ  اـب  ناریا  تلم  دـندوب . هدرک  باـسح  یروجنیا 

. دندرک مامت  همھ  رب  ار  تجح  دندیبوک و  تشم 

ماظن اب  ناریا  مدرم  «. » میناریا مدرم  رادـفرط  ام  : » دـندزیم ناریا  مدرم  زا  مد  یھ  وا ، لثم  ینارگید  اکیرمآ و  روھمج  سیئر  دنـشاب . هدـش  رادـیب  دـیاب  مھ  یجراـخ  نانمـشد 

نالذـخ دـندش ؟ یلاح  هچ  دـندید ، اھنابایخ  یوت  نمھب  یود  تسیب و  زور  ار  ناریا  مدرم  یتقو  اھنیا  دـینیبب  دـندرک . رارکت  اھراب  ار  اھفرح  نیا  دـنفلاخم .» یمالـسا  یروھمج 

دانع و یور  زا  یـضعب  یلقعیب ، یور  زا  یـضعب  تلفغ ، یور  زا  یـضعب  لـخاد ، رد  مھ  هدـع  کـی  رتـالاب ؟ نیا  زا  نمـشد ، یارب  یئاوسر  رتـالاب ؟ نیا  زا  نمـشد ، یارب  یھلا 

داد ناشن  نمھب  یود  تسیب و  مدرم . نیا  بوخ ، مدرم ! مدرم ، مدرم ، دنتفگ : یھ  دندز ؛ فرح  ماظن  یلک  تکرح  نیا  هیلع  یمالسا ، یروھمج  ماظن  هیلع  یھ  ینمـشد ،

تـسد بالقنا  زا  مدرم  هک  دـندز  ینادان  هب  ار  ناـشدوخ  اـی  دـندرک  لاـیخ  دـش . اـقلا  اـھنآ  هب  هک  یئاـھمھوت  هب  دـندش  هرغ  دـنیوگیم . هچ  دـنھاوخیم ، هچ  دـنیاجک ، مدرم  هک 

خـساپ دـش ، مدرم  لاح  لـماش  هک  یھلا  قیفوت  مدرم و  ناـمیا  مدرم ، تمھ  مدرم ، تریـصب  یھاـگآ و  نمھب ، یود  تسیب و  زور  دنتـسش . تسد  ماـما  زا  مدرم  دنتـسش ،

. داد اھنآ  هب  یاهدنبوک 

یربھر  / ١٣٨٨/١٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

تاباختنا و یهلئـسم  یهناـھب  هب  یناـسک  دـندید  نوچ  دـندرک ؛ رطخ  ساـسحا  نوچ  دـندمآ ؟ رتمکارتم  رتمرگ و  هتـشذگ  لاـس  زا  نمھب  یود  تسیب و  رد  لاـسما  مدرم  ارچ 

ماما مان  هک  دوب  نیا  اھنآ  کانرطخ  راتفر  دننزیم . ماظن  یهرھچ  هب  هجنپ  دنراد  دننکیم ، هضراعم  دنراد  دنروآیم ، دوجو  هب  هشدخ  ماظن  لصا  رد  دنراد  تاباختنا ، زا  دعب  لئاسم 

؛ تسا بالقنا  فادھا  بالقنا و  یاشمم  بالقنا و  شور  لباقم  یهطقن  تسرد  ناشکیرحت ، ناشمادقا ، ناشلمع ، ناشفرح ، اما  دـنروآیم ، یھاگ  مھ  ار  ماظن  بالقنا و  و 

روجنیا ساسحا ، نیا  زا  دعب  مدرم  هکنیا  و  تسا ؛ مھم  یلیخ  نیا  تسا ، یئالاب  تریـصب  نیا  دننکیم ، ساسحا  دنمھفیم و  ار  نیا  مدرم  هکنیا  دندرک . ساسحا  ار  نیا  مدرم 

ردـق دـیاب  مینیبب ، ار  اھنیا  دـیاب  ام  تسا . مھم  یلیخ  اھنیا  دـھدیم ؛ ناشن  ار  یئالاب  مزع  تمھ و  یلیخ  نیا  دـننکیم ، مالعا  ار  دوخ  روضح  دـنیآیم  دـنوشیم ، نادـیم  دراو 

نم رظن  هب  نیا  ملاع . راگدرورپ  زا  تعاطا  ینعی  تسا ؛ یمالسا  ماظن  رد  یلـصا  کالم  نیمھ  شلماع  تسا ؛ مدرم  یرادنید  شلماع  میـسانشب . ار  شلماع  دیاب  مینادب و 

. تسا هلئسم  نیرتیساسا 

یربھر  / ١٣٨٨/١٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

زا دوـشیم  تلفغ  تاـقوا  یھاـگ  تسا . نیا  رطاـخ  هب  مـنکیم ، رارکت  صاوـخ  یارب  ار  تریـصب  یهلئـسم  هدـنب  هـکنیا  تـسا . نـیا  اـم  لکـشم  تخانـش . ار  اھینمـشد  دـیاب 

مھ هطورـشم  ردـص  رد  میتشاد . ار  انعم  نیمھ  هنافـساتم  مھ  هطورـشم  ردـص  رد  ام  یئزج . لئاسم  هب  دـننکیم  لمح  ار  اھنیا  دوشیم ؛ دراد  ساسا  اب  هک  یئاھینمـشد 

ریثات تحت  هک  ینارکفنـشور  حالطـصا  هب  ناگدزبرغ و  زور  نآ  هک  ار  یاهئطوت  دـندیدن  اـھنیا  هک  دـنفورعم -  دیـسانشیم ، همھ  مروآیمن ؛ مسا  نم  هک  دـندوب -  یگرزب  یاـملع 

ناـشتاعوبطم رد  اـی  دـننزیم ، ناـمز  نآ  یلم  یاروـش  سلجم  رد  دـنراد  اـھنیا  هک  یئاـھفرح  هک  دـندرکن  هجوـت  دـندرکیم ؛ یحارط  دـندوب ، برغ  تارکفت  بوـلغم  دـندوب ، برغ 

 - یرون هللالضف  خیـش  موحرم  لثم  دـیمھفیم -  تسنادـیم و  هک  یـسک  هک  دـش  نیا  هجیتن  دـندرک . تاشامم  دـندرکن ، هجوت  ار  نیا  تسا ؛ مالـسا  اب  یهزرابم  دنـسیونیم ،

ضرعت دروم  هللالضف  خیش  زا  دعب  دندوب ، هدادن  اھب  تیمھا و  تیساسح  نیا  هب  هک  مھ  یئاھنآ  دوخ  دعب  دندرکن ؛ ادیپ  یتیـساسح  اھنیا  دش و  هدز  راد  هب  اھنآ  مشچ  یولج 

ماجنا اجنآ  هک  تسا  یھابتـشا  نیا  دـنداد . تسد  زا  ار  ناشیوربآ  یـضعب  دـنداد ، تسد  زا  ار  ناشناج  یـضعب  دـندروخ ؛ ار  اھنآ  یلیـس  دـنتفرگ و  رارق  اھنآ  کـتھت  لواـطت و  و 

. میھدب ماجنا  دیابن  ام  ار  هابتشا  نیا  تفرگ ؛

یربھر  / ١٣٨٨/١٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

اب تیلوئسم ، ساسحا  نیا  اب  تسا . ریظنیب  اتقیقح  یمالسا ، ماظن  لابق  رد  مدرم  تیلوئسم  ساسحا  مدرم ، تریصب  مدرم ، یھاگآ  دنیبیم  دنکیم ، هاگن  یتقو  ناسنا 

سدقم عافد  رد  هک  زور  نآ  زا  دندشیم ، نادیم  دراو  هک  یناسک  دمآیم ، شیپ  ام  روشک  رد  سدـقم  عافد  یهثداح  لثم  یاهثداح  کی  زورما  رگا  انیقی  یگدامآ ، ساسحا  نیا 

. دنکیم ساسحا  یمدرم  میظع  تکرح  نیا  زا  ار  نیا  ناسنا  دوب . دھاوخن  رتمک  دوب و  دھاوخ  رتشیب  دندمآیم ، ام  یاھناوج 

« تریصب  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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١٣٨٩/٠١/٠١ /  « فعاضم راک  فعاضم و  تمھ   » لاس لاس ١٣٨٩ /  زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

کی تشادـن و  هقباس  ام -  روشک  ینالوط  خـیرات  رد  هتبلا  و  ام -  بـالقنا  خـیرات  رد  هک  دـندرک  یھدـناماس  ار  یتاـباختنا  دوخ  یهقباـسیب  روضح  اـب  مدرم  لاس ٨٨  زاـغآ  رد 

، دوخ یهدارا  دوخ ، روضح  زاستشونرـس ، میظع و  یتکرح  رد  گرزب ، یناحتما  رد  مدرم  مھ  تاباختنا  زا  دعب  یاھهام  لوط  رد  دـمآیم . باسح  هب  جوا  هتـسجرب و  یهطقن 

. دنداد ناشن  ار  دوخ  تریصب  دوخ و  یلم  مزع  دوخ ، یگداتسیا 

زا دـعب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  نانمـشد  روشک و  نانمـشد  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  درک ، هئارا  دوشیم  هام  دـنچ  لوط  رد  تاباختنا  زا  دـعب  ثداوح  زا  هک  یھاتوک  ریـسفت 

نیا لـباقم  رد  تلم  دـنھدب . تسکـش  نورد  زا  ار  بـالقنا  نیا  دـنناوتب  هکنیا  یارب  دـناهدرک  زکرمتم  ار  دوخ  یاـھورین  دوخ و  ناوت  دوخ و  شـالت  یهمھ  لاـس ، یـس  تشذـگ 

زا دعب  هام  تشھ  نیا  رد  هک  یاهبرجت  دناشکب . تسکـش  هب  ار  نمـشد  تسناوت  یریظنیب  یگداتـسیا  مزع و  تریـصب و  یھاگآ و  اب  هنامـصخ ، تکرح  نیا  گرزب ، یهئطوت 

. تسا ناریا  تلم  یدنلبرس  یهیام  اتقیقح  تربع و  زا  رپ  سرد ، زا  رپ  یاهبرجت  تشذگ ، روشک  نیا  رب  تلم و  نیا  رب  نمھب  مود  تسیب و  ات  تاباختنا 

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

جئاتن هب  تسا ، مزال  هعماج  کی  یارب  ایند  رد  هک  هچنآ  لمع و  ملع و  ظاحل  زا  ینعی  تفرـشیپ ، دندنمزاین . نآ  هب  اھناسنا  هک  تسا  یاهتـساوخ  ود  تلادـع »  » و تفرـشیپ » »

یلـصا و یـساسا و  یاھهتـساوخ  وزج  هتـساوخ ، ود  رھ  دشابن . ملظ  دشابن ، یتلادعیب  دشاب ، هتـشادن  دوجو  ضیعبت  اھناسنا  نایم  ینعی  مھ  تلادـع  دـسرب . بولطم 

مھم داد ؛ دوشیم  ار  اھراعش  نیا  تلادع . تفرشیپ و  تسا : هدوب  اھناسنا  یلصا  یهتساوخ  هتساوخ ، ود  نیا  تسا ، هتشاد  دوجو  رشب  خیرات  ات  هک  تسا ، تیرـشب  نیرید 

راعـش ود  نیا  هب  ندیـسر  تھج  رد  لمع  یارب  بسانم  ماگنھ  ار  مراھچ  یهھد  نیا  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  رد  ام  درک . لـمع  اھراعـش  نیا  هب  دوشیم  یک  هک  تسا  نیا 

ادـیپ هللادـمحب  ام  مدرم  هک  یتریـصب  یھاگآ و  اب  تسھ ، ام  یهعماج  رد  هک  یدـشر  اب  مھ  ار  تلادـع  دروآ ؛ تسد  هب  هملک  یقیقح  یانعم  هب  دوشیم  ار  تفرـشیپ  میتفای .

رد دـناوتیم  دـشاب ، تلادـع  یپ  رد  یلوئـسم  رگا  دـنھدیم ، صیخـشت  ام  یاھناوج  زورما  ار  نمـشد  تسود و  دـناهداد ، صیخـشت  ار  فادـھا  دناهتخانـش ، ار  عناوم  دـناهدرک ،

.. تسا تدمدنلب  راک  تسین ، تدمهاتوک  راک  نیا  هتبلا  دنک . مھارف  ار  لماک  تلادع  رارقتسا  تامدقم  ام  یهعماج 

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

. روـج نیمھ  مـھ  ید  هـن  دوـب ؛ یمیظع  راـک  نـمھب ، مود  تـسیب و  رد  ناریا  تـلم  راـک  درک . دراو  نـمھب  یود  تـسیب و  ید و  مـھن  زور  رد  تـلم  ار  هبرـض  نـیرخآ  نیرتیوـق و 

دیلپ فادھا  دندیمھف  یتقو  تسا ، هنحـص  رد  نمـشد  دندید  یتقو  دندوب ، هداد  یار  یدزمان  رھ  هب  یـسایس  یهصرع  رد  هک  یناسک  یهمھ  دش . راکـشآ  تلم  یگچراپکی 

تسیب و رد  تسا . نیا  میقتسم  طارص  تسا ، نیا  بالقنا  هار  هک  دندیمھف  دندرک ؛ رظن  دیدجت  دندوب ، مھ  نیبشوخ  اھنآ  هب  البق  هک  یناسک  نآ  هب  تبسن  تسیچ ، نمشد 

یزوریپ نیا  داتـسیا ؛ تلم  و  دنتـسناوتن . اما  دننک ؛ داجیا  یگتـسدود  تلم  نیب  دنناوتب  دیاش  دندرک ، شالت  یلیخ  دندش . نادـیم  دراو  راعـش  کی  اب  همھ  تلم  نمھب ، یود 

دوجو هب  یدـیدج  یھاگآ  دـش . سرد  کی  نیا  دوب ؛ ناریا  تلم  یارب  یتربعرپ  راـختفارپ و  لـصف  کـی  هاـم -  تشھ  نمھب -  مود  تسیب و  اـت  دادرخ  مود  تسیب و  زا  دوب . تلم 

. مینک تکرح  هنیمز ، نیا  ساسا  رب  دیاب  تسا . یمھم  رایسب  یهنیمز  کی  نیا  دش . هدوشگ  ناریا  تلم  تریصب  رد  یاهزات  لصف  دمآ .

نیبملاحتف  / ١٣٨٩/٠١/١١ یتایلمع  هقطنم  رد  تانایب 

ار نانمشد  یهمھ  دناوتیم  امش  تعاجـش  تیعطاق و  یگداتـسیا و  امـش ، تریـصب  یدنمـشوھ و  امـش ، خسار  مزع  هشیمھ  تسا ؛ روط  نیمھ  هشیمھ  زیزع ! یاھناوج 

ترخآ ایند و  تداعـس  جوا  هب  دھاوخب  رگا  ناریا  تلم  تسا . روج  نیمھ  مھ  ادرف  تسا ؛ روج  نیمھ  مھ  زورما  دناشکب . تسکـش  هب  دنـشاب ، دنمورین  گرزب و  رھاظب  دنچرھ 

یکتم اھنیا  یهمھ  و  درم ؛ نز و  یوس  زا  مکحتسم  یهدارا  خسار ، مزع  ریبدت ، تریصب ، تعاجش ، زا  تسا  ترابع  شھار  دیسر -  دھاوخ  هللااشنا  دھاوخیم و  هک  دسرب - 

لباقم رد  یناسنا  تیلوئسم  ار ، تمایق  ار ، ادخ  ار ، نید  دوب . ناشیبلق  نامیا  دوب ، ام  ناگدنمزر  رد  خسار  تمھ  مزع و  نیا  نماض  هک  یزیچ  نآ  یمالسا . نامیا  نامیا ، رب 

. دننک تمواقم  دنناوتیم  دنکیم ؛ ریذپانبیسآ  ار  وا  دشاب ، هتشاد  دوجو  یاهعماج  رھ  رد  یتلم ، رھ  رد  رواب  نیا  دنتشاد ؛ رواب  ار  ادخ 

نیبملاحتف  / ١٣٨٩/٠١/١١ یتایلمع  هقطنم  رد  تانایب 

یگداتـسیا دیداد ، ناشن  ار  ناتدوخ  یدرمیاپ  اھناوج  امـش  تریـصب ، نادـیم  یلم و  یگتـسبمھ  نادـیم  راک ، شالت و  نادـیم  تسایـس ، نادـیم  ملع ، نادـیم  رد  مھ  زورما 

گنج رد  هک  داد  ناـشن  ناریا  تلم  تسا . یـسایس  یاـھهصرع  رد  گـنج  زا  رتناـسآ  تسا ؛ یرکف  گـنج  زا  رتناـسآ  یماـظن  گـنج  تاـقوا  یھاـگ  دـیدرک . تاـبثا  ار  ناـتدوخ 

. تسین رتمک  یماظن  گنج  رد  یگداتسیا  زا  شایگداتسیا  شتریصب و  یتینما ، یسایس و  یاھهصرع 

یماظتنا  / ١٣٨٩/٠١/٢٢ یماظن و  دشرا  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

اب دروخرب  عون  رد  یتاعالطا ، یاـھیحارط  رد  یتاـیلمع ، یاـھیحارط  رد  هدرکن ؛ هبرجت  هدومزاـین و  ار  اـھنآ  اـیند  هک  یئاـھراک  لاـبند  دـیورب  یراـکتبا ، یاـھراک  لاـبند  دـیورب 

مھ هاپـس و  مھ  هناتخبـشوخ  منکیم . دـیکات  حلـسم  یاھورین  یھدـنامزاس  عون  یور  نم  صوصخب  تسا . یمھم  یاھراک  اھنیا  روج ؛ کی  ریبدـت  روج ، کـی  بیرف  نمـشد ؛

لابند دیورب  یروج -  شترا  رد  یروج ، هاپس  رد  هتشاد -  دوجو  الاح  ات  یتنس  یھدنامزاس  رد  یروآون  دننکیم . راک  دننکیم و  رکف  دنراد  دناهتشادرب ، مدق  طارص  نیا  رد  شترا 

؛ دـیورب یراکتبا  یاھراک  لابند  تسا . بولطم  دـشاب ، هارمھ  نومزآ  تقد و  لـماک ، یهظحـالم  اـب  هک  یدـیدج  راـک  تسین . بولطم  یدـیدج  راـک  رھ  هتبلا  یراـکتبا . یاـھراک 

ار یگرزب  یاھراک  هچ  شیپ  لاس  یـس  زا  هک  تسا ، شاهنومن  کی  شترا  یئافکدوخ  داھج  هدوب ؛ نیمھ  حلـسم  یاھورین  فلتخم  یاھـشخب  رد  مھ  ـالاح  اـت  هک  ناـنچمھ 

دنیبیم مدآ  تسین .  یلاخ  نیرفآدـیما  شخبدـیما و  یاھهبرجت  زا  نامتـسد  دـمحلا  هتـشاد . دوجو  اھهنیمز  نیا  رد  ناوارف  ددـعتم و  یاـھتیلاعف  هاپـس ، رد  دـنداد . ماـجنا 

. داد ماجنا  دوشیم  ار  یگرزب  یاھراک 

دـنک و ادـیپ  رولبت  ققحت و  امـش  یاھراک  رد  امـش ، یاھهمانرب  رد  تساـم ، یاـھوزرآ  وزج  میتفگن و  اـی  میتفگ و  هک  یئاـھزیچ  نیا  یهمھ  هللااـشنا  تساـم . ضئارع  اـھنیا 

راـک رد  هک  تسا  ینید  یاـھرواب  ینید و  تاداـقتعا  قیمعت  ینید و  تریـصب  تیونعم و  زا  تراـبع  حور  نآ  هک  دراد  مھ  حور  کـی  اـھنیا  یھمھ  بوخ ، دـھد . ناـشن  ار  شدوخ 

نیا دھدیم . ناشن  ار  شدوخ  وحن ، کی  هب  رگید  یاھاج  هاپس و  رد  هیقفیلو  یاھیگدنیامن  رد  وحن ، کی  هب  اھیسایس  یتدیقع -  رد  ام  شکتمحز  لاعف و  بوخ و  ناردارب 

ینید رھاوظ  اب  رتشیب  ام  زورهبزور  هللااشنا  ات  دنربب  راک  هب  ار  فعاضم  تمھ  نیمھ  ون و  یاھهار  نیمھ  اھراکتبا و  نیمھ  اھتیولوا و  یهلئسم  نیمھ  یتسیاب  مھ  ناردارب 

. میشاب هارمھ  حلسم  یاھورین  رد  یداقتعا  یلمع و  قمع  و 

روشک  / ١٣٨٩/٠٢/٠١ هنومن  ناراتسرپ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نامیا هللااشنا  دننکیم . شالت  ام  یاھناوج  دینادب . ار  نیا  تفر ؛ میھاوخ  شیپ  یھلا ، لضف  هب  یھلا ، کمک  هب  یھلا ، قیفوت  هب  اھهصرع ، یهمھ  رد  نمـشد ، مغریلع  ام 

رد هک  هچنآ  لیبق  زا  روشک -  یلخاد  عاضوا  نتخیر  مھ  هب  یارب  هک  یئاھدـنفرت  رب  مھ  دـمآ ، دـھاوخ  قئاف  اھدـیدھت  نیا  رب  مھ  ام ، تلم  نوزفازور  تریـصب  اـھناوج و  نوزفازور 

. دمآ دھاوخ  قئاف  دندرب ، راک  هب  دش -  هدید  لاس ٨٨ 

تلم دیازفیب و  تریصب  نیا  رب  زورهبزور  هادف ) انحاورا   ) اھیقب ترضح  یهیکاز  یهیعدا  تکرب  هب  لاعتم  دنوادخ  میراودیما  تسا . ینامیااب  تلم  تسا ، یریـصب  تلم  ام  تلم 

نیمھ زاین  و  ار ، ناتروشک  تفرـشیپ  ار ، ناتروشک  تمظع  یرود ، نادـنچ  هن  یهدـنیآ  رد  هللااـشنا  اـھناوج  امـش  دـنک و  زارفارـس  زوریپ و  اھنادـیم  یهمھ  رد  هللااـشنا  ار  اـم 

. دینیبب دینک و  سح  ناتدوخ  هب  ار  اھتردقربا 

« تریصب  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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روشک  / ١٣٨٩/٠٢/٠١ هنومن  ناراتسرپ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یهعماج عضو  زا  میظع  لیلحت  کی  تسین ؛ گرزب  تیـصخش  کی  یلومعم  رظنراھظا  تسین ، یلومعم  ندز  فرح  کی  هفوک  رازاـب  رد  یربک  بنیز  یندـشن  شومارف  یهبطخ 

یوق تیصخش  نیا  ردقچ  دینیبب ؛ ار  تیصخش  توق  تسا . هدش  نایب  طئارـش  نآ  رد  میھافم  نیرتینغ  نیرتقیمع و  اب  تاملک و  نیرتابیز  اب  هک  تسا  هرود  نآ  رد  یمالـسا 

ار ناکدوک  نانز و  یهرفن  هد  دنچ  عمج  نیا  دـناهدرب ، نیب  زا  اھنیا  نادـنزرف و  ناناوج و  نازیزع و  همھ  نیا  اب  ار  وا  ربھر  ار ، وا  ماما  ار ، وا  ردارب  نابایب ، کی  رد  لبق  زور  ود  تسا .

نینچ کی  رد  دـننکیم ؛ هیرگ  مھ  یـضعب  دـننکیم ، هلھلھ  یـضعب  دـننکیم ، اشامت  دـنراد  دـناهدمآ  مدرم  تراسا ، رتش  یور  مدرم ، مشچ  لباقم  رد  دـناهدروآ  دـناهدرک ، ریـسا 

؛ دربیم راک  هب  دوخ  تما  لباقم  رد  تفالخ  ربنم  یور  رب  نینموملاریما  شردـپ  هک  دربیم  راک  هب  ار  ینحل  نامھ  دـنکیم ؛ عولط  تمظع  دیـشروخ  نیا  ناـھگان  ینارحب ، طـئارش 

یا اھرگهعدـخ ، یا  لتخلا ؛» ردـغلا و  لھا  ای  هفوکلا ، لھا  ای  : » انعم نومـضم و  یدـنلب  نامھ  اب  تغالب ، تحاصف و  نامھ  اب  تاملک ، روج  نامھ  اب  دـنزیم ؛ فرح  روج  ناـمھ 

لھ . » دیداد ناشن  یروک  روجنیا  هنتف  رد  دیدروآ ، مک  روجنیا  ناحتما  رد  اما  دیتسھ ؛ تیبلھا  مالـسا و  ورهلابند  هک  دیدرک  مھ  رواب  ناتدوخ  دیاش  دـیدرک ! رھاظت  هک  یناسک 

، دیراد نامیا  دیدرک  لایخ  دیدش ، رورغم  ناتدوخ  هب  دوبن . ناسکی  ناتلد  اب  ناتنابز  ناتراتفر ، امـش  ادعالا ؛» زمغ  امالا و  قلم  بذکلا و  فنـشلا و  بجعلا و  فلـصلا و  الا  مکیف 

هنتف اب  یهلباقم  یهدـھع  زا  دـیتسناوتن  دوبن . نیا  هیـضق  عقاو  هک  یلاـح  رد  دـیتسھ ؛ نینموملاریما  وریپ  ناـنچمھ  دـیدرک  لاـیخ  دـیتسھ ، یبـالقنا  ناـنچمھ  دـیدرک  لاـیخ 

دعب دنکیم ، خن  هب  لیدبت  دسیریم ، ار  مشپ  هک  دیدش  یـسک  نآ  لثم  اثاکنا ؛» هوق  دعب  نم  اھلزغ  تضقن  یتلا  لثمک  مکلثم  . » دـیھد تاجن  ار  ناتدوخ  دـیتسناوتن  دـیئایبرب ،

، ار ناتدوخ  یاھهدرک  لطاب ، قح و  ندادـن  صیخـشت  اب  اضف ، نتخانـشن  اب  یتریـصبیب ، اب  هدیـسیرن . یهبنپ  اـی  مشپ  ناـمھ  هب  دـنکیم  لیدـبت  دـنکیم ، زاـب  هراـبود  ار  اـھخن 

. فلاخم یاھداب  لباقم  رد  تمواقمیب  نطاب  کوپ ، نطاب  نطاب ، اما  یرگیبالقنا ؛ یاعدا  زا  رپ  ناھد  نامیا ، رھاظ  رھاظ ، دیدرک . لطاب  ار  ناتدوخ  یهتشذگ 

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

جرخ هب  تعاجـش  دـنداد ، جرخ  هب  تریـصب  ام  تلم  مینکیم . تکرح  بالقنا  نیا  تھج  رد  ام  هک  تسا  لاـس  یـس  تسا . مھم  یلیخ  نیا  تسیچ ؟ اـم  بـالقنا  رد  صخاـش 

؛ دنیـشنیمن راکیب  ماما  نمـشد  بالقنا ، نمـشد  دراد . دوجو  رطخ  اما  دیربیم ؛ ولج  دیراد  امـش  تسا  لاس  یـس  ار  بالقنا  نیا  دنداد . جرخ  هب  تقایل  افاصنا  اقح و  دـنداد ،

. میشاب هتشاد  صخاش  ام  تسا  مزال  نیاربانب  بالقنا . هار  ندرک  فرحنم  اب  روج ؟ هچ  دروایب . رد  اپ  زا  ار  بالقنا  نیا  دنکیم  یعس 

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

حیضوت هک  دوب  راون  نیا  رد  ینارنخس  تعاس  ود  دوب . نارمچ  موحرم  اب  ام  یئانشآ  یهطساو  هطبار و  نیلوا  نیا  هک  دیـسر  ام  تسد  دھـشم  رد  نارمچ  موحرم  زا  یراون  کی 

غولـش یهنحـص  نآ  یوت  هک  هصرع -  مھف  فافـش و  الماک  یـسایس  هاگن  نشور ، شنیب  اب  دوب ؛ بلاج  یلیخ  ام  یارب  تسا . ربخ  هچ  نانبل  هک  ار  ناـنبل  یهنحـص  دوب  هداد 

هدرک رپ  ناشیا  یراون  کی  رد  تعاس  ود  فرظ  رد  ار  اھنیا  دشاب -  هتـشاد  همادا  توریب  رد  ینورد  راتـشک  نیا  هک  دنراد  هزیگنا  اھیک  تسا ، فرط  یک  اب  یک  تسا ، ربخ  هچ 

مھ ار  هنتف  نارود  نکشهم  غارچ  نآ  یسایس و  مھف  یسایس و  هاگن  هک  دش  مولعم  دعب  تفرگ . شتـسد  گنفت  اجنآ و  تفر  دیـسر . مھ  ام  تسد  هک  دوب ، هداتـسرف  دوب و 

. اجنیا دناسر  ار  شدوخ  دش ، زوریپ  بالقنا  هک  دعب  دیگنج ؛ اجنآ  تسا . تریصب  نامھ  هک  تسا  مزال  نکشهم  غارچ  دنکیم ؛ صخشمان  ار  اضف  ظیلغ ، هم  کی  لثم  هنتف  دراد .

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

دوخ رد  مھ  تریـصب -  داجیا  مھم  شقن  دنـشاب . هتـشاد  شخبشمارآ  رگتیادـھ و  یونعم و  روضح  کی  اھنآ  نھذ  یاضف  رد  نایوجـشناد و  لد  رد  دـنناوتیم  یجیـسب  دـیتاسا 

. دنکیم افیا  شقن  یلیخ  تریصب  و  تسا . مھم  رایسب  یاھراک  زا  یکی  دنتسھ -  نایوجشناد  هک  امش  بطاخم  یهعومجم  رد  مھ  هعومجم ،

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

، یلمع داھج  رد  مھ  یملع ، داھج  رد  مھ  ار  امـش  هللااشنا  و  دنک . رتشیب  ار  امـش  تریـصب  زورهبزور  درادب و  قفوم  دنک و  ظفح  ار  امـش  یهمھ  لاعتم  یادخ  هک  مراودـیما 

. دنک رتقفوم  زورهبزور  هعماج -  طیحم  رد  نینچمھ  هاگشناد و  طیحم  ملع و  طیحم  رد  ینکارپتریصب -  داھج  رد  مھ 

(ع)  / ٠۵/١٣٨٩/٠۴ یلع ماما  دالیم  زور  رد  رھشوب  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یرپس دنروایب ، راشف  دننک و  هدایپ  ورین  دـنیایب  تفرگ ، قلعت  ناشهدارا  تقو  رھ  دـننک و  ریقحت  دـننک ، دـیدھت  ار  هقطنم  نیا  یاھتلم  هنادازآ  دنتـسناوتیم  اھتردـق  هک  یزور  نآ 

هک تسین  تاـغیلبت  یاـھرازبا  تسین ، حالـس  تسین ، لوـپ  یهلئـسم  هلئـسم ، تسا . هدـش  هتخانـش  اـیند  رد  ردـتقم  تلم  کـی  ناوـنع  هب  ناریا  تلم  زورما  تسا . هدـش 

قح هب  دوخ و  هاگیاج  هب  دوخ ، ناش  هب  تلم  کی  یھاگآ  تسا ، تریصب  تسا ، خسار  مزع  تسا ، نامیا  یهلئسم  هلئسم ، دنراد ؛ ار  اھزیچ  نیا  ام  ربارب  رازھ  ام  نانمـشد 

. تسا دوخ 

(ع)  / ٠۵/١٣٨٩/٠۴ یلع ماما  دالیم  زور  رد  رھشوب  مدرم  رادید  رد  تانایب 

ترضح نآ  زا  لبق  هن  هک  تسا -  هبعک  فوج  رد  وا  تدالو  تسا . یئانثتسا  تیصخش  کی  راودا ، نیا  یهمھ  رد  تداھش ، ماگنھ  ات  تدالو  یهظحل  زا  نینموملاریما  تیصخش 

یگدـنز یهمھ  مھ ، هطقن  ود  نیا  نیب  تسا . تداـبع  بارحم  دجـسم و  رد  مھ  راوـگرزب  نآ  تداھـش  تـسا -  هداـتفین  قاـفتا  یزیچ  نـینچ  زورما  اـت  ترـضح  نآ  زا  دـعب  هـن  و 

یهمھ لماش  هک  نینموملاریما -  یاھراتفر  نایم  رد  هک  یزیچ  نآ  تسا . سرد  اپ  ات  رـس  نینموملاریما  یگدـنزو  تسا  تفرعم  تسا و  ربص   تسا و  داھج  نینموملاریما 

هب یھدتریـصب  یـشخبتریصب و  یهلئـسم  تساـم ، زورما  یارب  تایـصوصخ  نیا  نیرترب  دـنکیم و  هدـھاشم  ناـسنا  تسا -  رادـمامز  کـی  ناـسنا و  کـی  کـین  یاھتلـصخ 

هب نداد  قمع  مدرم ، ندرک  هاگآ  تمدخ  رد  میظع ، یراکادف  نیا  نایاپیب ، تعاجـش  نیا  راودا ، یهمھ  رد  اضف . ندرک  نشور  ینعی  دنراد ؛ تریـصب  هب  زاین  هک  تسا  یناسک 

. تسا یھلا  یاضر  هار  رد  تکرح  تسا و  تریصب  تسا . هتفر  راک  هب  مدرم  نامیا  مدرم و  یهشیدنا 

(ع)  / ٠۵/١٣٨٩/٠۴ یلع ماما  دالیم  زور  رد  رھشوب  مدرم  رادید  رد  تانایب 

ناسنا تسا -  رادـمامز  کی  ناسنا و  کی  کین  یاھتلـصخ  یهمھ  لماش  هک  نینموملاریما -  یاھراتفر  نایم  رد  هک  یزیچ  نآ  تسا . سرد  اپ  اـت  رـس  نینموملاریما  یگدـنز 

. اضف ندرک  نشور  ینعی  دنراد ؛ تریصب  هب  زاین  هک  تسا  یناسک  هب  یھدتریصب  یشخبتریصب و  یهلئسم  تسام ، زورما  یارب  تایـصوصخ  نیا  نیرترب  دنکیم و  هدھاشم 

. تسا هتفر  راک  هب  مدرم  نامیا  مدرم و  یهشیدنا  هب  نداد  قمع  مدرم ، ندرک  هاگآ  تمدخ  رد  میظع ، یراکادف  نیا  نایاپیب ، تعاجش  نیا  راودا ، یهمھ  رد 

(ع)  / ٠۵/١٣٨٩/٠۴ یلع ماما  دالیم  زور  رد  رھشوب  مدرم  رادید  رد  تانایب 

اب دـنوشیم ، دراو  نید  یاھرازبا  اب  مالـسا ، تدـحو  نانمـشد  مالـسا ، یایند  نانمـشد  زورما  میراد . جایتحا  تریـصب  نیا  هب  ام  زورما  تسا . نداد  تریـصب  لھا  نینموملاریما 

ار یسارکومد  مان  دنروآیم ، ار  رشب  قوقح  مان  دنھدب ، بیرف  ار  ناملـسمریغ  مدرم  یمومع  راکفا  دنھاوخیم  هک  یئاجنآ  دوب . رایـشھ  دیاب  دنوشیم ؛ دراو  قالخا  یاھرازبا 

یداقتعا نآرق  مالـسا و  هب  هن  هک  یلاح  رد  دـنروآیم ؛ ار  مالـسا  مان  دـنروآیم ، ار  نآرق  مان  دـنھدب ، بیرف  ار  مالـسا  یایند  یمومع  راکفا  دـنھاوخیم  هک  یئاجنآ  دـنروآیم ؛

. دنادب دیاب  یمالسا  تما  ار  نیا  دنراد . یداقتعا  رشب  قوقح  هب  هن  دنراد ،

(ع)  / ٠۵/١٣٨٩/٠۴ یلع ماما  دالیم  زور  رد  رھشوب  مدرم  رادید  رد  تانایب 

« تریصب  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یهدوت هک  دنکیم  هدھاشم  ناسنا  تاقوا  یلیخ  تسا . هدش  لح  مدرم  تریصب  اب  روشک ، نیا  تالـضعم  زا  یرایـسب  دنتـسھ . یرایـشھ  تلم  بالقنا ، تکرب  هب  ناریا  تلم 

. تسا گرزب  یاھتمعن  زا  نیا  تسا . رتمک  ناشتاقلعت  نوچ  دنمھفیم ؛ رتھب  دننیبیم و  رتھب  ناگبخن  صاوخ و  زا  یضعب  زا  ار  قیاقح  مدرم 

(ع)  / ٠۵/١٣٨٩/٠۴ یلع ماما  دالیم  زور  رد  رھشوب  مدرم  رادید  رد  تانایب 

تفرـشیپ دناهدرک ، تکرح  هار  نیا  رد  ناریا  تلم  دنـشاب . رادتقا  تزع و  یاراد  قالخااب و  لامکاب ، هفرم ، دنمتداعـس ، تلم  کی  مالـسا ، یهیاس  ریز  رد  دـنھاوخیم  ناریا  تلم 

ندـش و لجـسم  نیا  ناوارف ، تاناکما  نیا  اھیئاناوت ، نیا  اھتفرـشیپ ، نیا  دـینکیم -  هدـھاشم  ام  ینونک  عضو  رد  زورما  هک  هچنآ  دـناهداد . ماجنا  یگرزب  یاـھراک  دـناهدرک و 

هب دـندروآ و  تسد  هب  ناشدوخ  تریـصب  اب  ناشدوخ ، یاھیئاناوت  اـب  ار  اـھنیا  ناریا  تلم  تسا ؛ هدـماین  تسد  هب  ناـسآ  اـھنیا  بـالقنا -  یلـصا  یاھراعـش  ندـش  یمتح 

نآ رد  هک  یھار  نیا  زا  ار  تلم  نیا  تسناوت  دھاوخن  ناھاوخدب  رکم  نانمشد و  دیک  تسا . ناریا  تلم  هب  قلعتم  هدنیآ  داد . دنھاوخ  همادا  ناریا  تلم  ار  هار  نیا  یھلا  قیفوت 

دنراد ار  یگرزب  یاھراک  ام  یاھناوج  فلتخم ، یاھهصرع  رد  تسا . یبوخ  رایـسب  تریـصب  هللادـمحب  ناشتریـصب  زورما  ام  یاـھناوج  دـنک . فرحنم  فرـصنم و  دـنکیم ، تکرح 

هب کـسمت  درک . رتشیب  زورهبزور  یتسیاـب  ار  یلم  یگتـسبمھ  ماـئتلا و  نیا  ار ، یگداتـسیا  نیا  ار ، مدـق  تاـبث  نیا  درک . رتشیب  زورهبزور  یتسیاـب  ار  نیا  دـنھدیم ؛ ماـجنا 

. دوش رتشیب  دیاب  زورهبزور  نینموملاریما  تاملک  هب  و  مالسلامھیلع )  ) تیبلھا یهریس  هب  کسمت  نآرق و  هب  کسمت  مالسا و  یاھراعش 

(ع)  / ٠۵/١٣٨٩/٠۴ یلع ماما  دالیم  زور  رد  رھشوب  مدرم  رادید  رد  تانایب 

ناسنا تسا -  رادـمامز  کی  ناسنا و  کی  کین  یاھتلـصخ  یهمھ  لماش  هک  نینموملاریما -  یاھراتفر  نایم  رد  هک  یزیچ  نآ  تسا . سرد  اپ  اـت  رـس  نینموملاریما  یگدـنز 

. اضف ندرک  نشور  ینعی  دنراد ؛ تریصب  هب  زاین  هک  تسا  یناسک  هب  یھدتریصب  یشخبتریصب و  یهلئسم  تسام ، زورما  یارب  تایـصوصخ  نیا  نیرترب  دنکیم و  هدھاشم 

نیفص گنج  رد  تسا . هتفر  راک  هب  مدرم  نامیا  مدرم و  یهشیدنا  هب  نداد  قمع  مدرم ، ندرک  هاگآ  تمدخ  رد  میظع ، یراکادف  نیا  نایاپیب ، تعاجـش  نیا  راودا ، یهمھ  رد 

دـنتفرگ و ار  نینموملاریما  رود  دـندمآ  یاهدـع  کی  درک ، هزین  رـس  ار  اھنآرق  دـنک ، فقوتم  ار  گنج  هکنیا  یارب  دروخیم ، تسکـش  دراد  درکیم  ساـسحا  هک  لـباقم  فرط  یتقو 

اھنیا امش  دینکیم ؛ هابتشا  امش  دومرف : ترـضح  دوب . یبیجع  راک  دوب ، یاهناروزم  راک  دندرک . حرطم  ار  نآرق  اھنیا  ینک ؛ مامت  ار  گنج  یوش و  میلـست  دیاب  هک  دندروآ  راشف 

یهرود نم  الاجر ؛» الافطا و  مھتفرع  ینا  . » مسانـشیم ار  اھنیا  نم  دـنرادن . داقتعا  نآرق  هب  دـننکیم ، حرطم  مکح  ناونع  هب  ار  نآرق  زورما  هک  یناـسک  نیا  دیـسانشیمن . ار 

، دننکیم ریگ  انگنت  رد  یتقو  دنرادن . یداقتعا  نآرق  هب  اھنیا  دـندوب . اھنیرتدـب  ( ١ (؛» لاجر رـش  لافطا و  رـش  اوناکف  . » مدید مھ  ار  اھنیا  یگرزب  یهرود  مدـید ، ار  اھنیا  یکدوک 

. دروخ ار  شتراسخ  مالسا  یایند  دندیزرو و  رارصا  دندرکن ، شوگ  اھنآ  هتبلا  دننکیم . حرطم  ار  نآرق 

اب دـنوشیم ، دراو  نید  یاھرازبا  اب  مالـسا ، تدـحو  نانمـشد  مالـسا ، یایند  نانمـشد  زورما  میراد . جایتحا  تریـصب  نیا  هب  ام  زورما  تسا . نداد  تریـصب  لھا  نینموملاریما 

ار یسارکومد  مان  دنروآیم ، ار  رشب  قوقح  مان  دنھدب ، بیرف  ار  ناملـسمریغ  مدرم  یمومع  راکفا  دنھاوخیم  هک  یئاجنآ  دوب . رایـشھ  دیاب  دنوشیم ؛ دراو  قالخا  یاھرازبا 

یداقتعا نآرق  مالـسا و  هب  هن  هک  یلاح  رد  دـنروآیم ؛ ار  مالـسا  مان  دـنروآیم ، ار  نآرق  مان  دـنھدب ، بیرف  ار  مالـسا  یایند  یمومع  راکفا  دـنھاوخیم  هک  یئاجنآ  دـنروآیم ؛

دیاب مھ  زورما  تسا ؛ هدومزآ  ار  اھنیا  لاـس  کـی  یـس و  لاـس ، یـس  نیا  لوط  رد  ناریا  تلم  دـنادب . دـیاب  یمالـسا  تما  ار  نیا  دـنراد . یداـقتعا  رـشب  قوقح  هب  هن  دـنراد ،

. مینادب دیاب  ام  یهمھ  مینادب ،

(ع)  / ٠۵/١٣٨٩/٠۴ یلع ماما  دالیم  زور  رد  رھشوب  مدرم  رادید  رد  تانایب 

هک یاهناـقداص  تکرح  نیا  دـیتفرگ ، شیپ  رد  هک  یقح  هار  نیا  مکقدـص ؛» مکقح و  یلع  اوضما  : » دـنزیم بیھن  دوخ  ناتـسود  هب  هنتف ، بیرف و  یهظحل  نآ  رد  نینموـملاریما 

(١ (؛» مکقدـص مکقح و  یلع  اوضما  « ؛ دـیاین دوـجو  هب  لزلزت  امـش  لد  رد  نازیگناهنتف ، نارگهنتف و  یاـھفرح  اـب  دـینکن ؛ اـھر  دـیھدن و  تسد  زا  ار  نیا  دـیھدیم ، ماـجنا  دـیراد 

. دنوشیم هابتشا  اطخ و  راچد  یھاگ  ناگبخن  تسا . یگدولآهم  تسا ، یگدولآرابغ  میاهدرک -  ضرع  اھراب  هک  روط  نامھ  هنتف -  نارود  تیـصاخ  تسا . یتسرد  هار  ناتھار 

نامھ جاتحم  مھ  ام  زورما  دادیم . عاجرا  نآ  هب  ار  مدرم  نینموملاریما  دراد . رارق  مدرم  رایتخا  رد  هک  تسا  یاهنیب  قدـص و  قح و  نامھ  صخاش ، تسا . مزال  صخاش  اجنیا 

. میتسھ

دیاب درک ؛ دروخرب  تردق  اب  یتسیاب  ضرعتم  نانمشد  اب  دیوگیم  مالـسا  دنک . یگدنز  دوش و  تیادھ  هرادا و  مالـسا  روتـسد  اب  یمالـسا  یهعماج  دیاب  دیوگیم  ام  هب  مالـسا 

ار نشور  طـخ  نیمھ  اـم  مھ  زورما  تسا ؛ نینموملاریما  نشور  طـخ  نیا ، دروخ . دـیابن  ار  اھنمـشد  بیرف  دـیوگیم  مالـسا  دروآ . دوجو  هب  اـھنآ  اـب  فافـش  نشور و  یدـنبزرم 

. میراد جایتحا 

نادھاز  / ٣٠/١٣٨٩/٠۴ نموم  مدرم  زا  یعمج  تداھش  زور  نیمتفھ  یپ  رد  تیلست  مایپ 

یاھهاگتـسد دـننک . ینکفافالتخا  ناملـسم  ناردارب  نایم  نآ ، لاثما  تیباھو و  مان  ریز  یناـھج  رابکتـسا  یداـیا  هک  داد  دـھاوخن  هزاـجا  یلاـعتهللانذاب  یمالـسا  یروھمج 

هب ار  نارگهنتف  دننک و  هلباقم  تیدج  تیعطاق و  اب  روشک  تدحو  تینما و  نانمـشد  نیا  اب  دوخ  یاھتیلوئـسم  ربارب  هناگهس  یاوق  زا  کیرھ  رد  دنفظوم  یتموکح  لوئـسم 

رد ار  روشک  نالوئـسم  نارومام و  هیوریب ، تکرح  عون  رھ  زا  زیھرپ  اب  دـننک و  ظـفح  ار  دوخ  تریـصب  شمارآ و  دـیاب  زین  داـھنکاپ  نموم و  مدرم  دـنناسرب . دوخ  لاـمعا  یازس 

. دنناسر یرای  دوخ  فئاظو  ماجنا 

یربھر  / ٢۵/١٣٨٩/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هک تسا  یئاھگنز  نآ  اھنیا  تسا ؛ هدـننک  رادـیب  ثداوح  اکیرمآ ، روشک  رد  زیزع  فیرـش و  نآرق  هب  تناھا  نیگنن  یهثداـح  نیمھ  فلتخم ، یاـھهمجھ  نوگاـنوگ ، ثداوح  نیا 

زا بـالقنا  لوط  رد  خـیرات و  لوط  رد  اـم  تسا . یگرزب  تمعن  نیا  دوشن ؛ لـفاغ  دوخ  نوماریپ  زا  دوشن ، نیگنـس  ناـسنا  باوخ  دورن ، ورف  تلفغ  باوخ  رد  ناـسنا  اـت  دروخیم 

. دندرک هدافتسا  اھنمشد  ینمشد  زا  دندرک ؛ هدافتسا  نیا  زا  رایشوھ  ریصب و  نموم و  دارفا  میتشاد و  ثداوح  هنوگنیا 

یگدنزاس  / ٣١/١٣٨٩/٠۶ جیسب  نارگداھج  رادید  رد  تانایب 

نیرتهتفرـشیپ رد  دـننارذگیم ؟ ار  اھبنارگ  زیزع و  نارود  نیا  دـنراد  یئاھتیلاعف  هچ  یتاـمھوت ، هچ  یتاـساسحا ، هچ  ناـیم  رد  امـش  لاـس  نسمھ و  یاـھناوج  اـیند  رد  زورما 

یدام ریقح  کچوک و  یاھوزرآ  هب  ندیسر  ناشفدھ  طقف  ناناوج  زا  یرایسب  تسا ؛ هدناشوپ  ار  یناوج  یابیز  یگدنز  یور  یفدھیب ، یگدرسفا ، یدیماان ، رابغ  اھروشک 

طقف هن  یرایـسب  و  دـننکیم ؛ جرخ  تسھ  نآ  یهتـسیاش  هک  یھار  رد  ار  یناوج  بایمک  میظع و  یورین  هن  دنـشچیم ، ار  قلخ  هب  تمدـخ  تذـل  هن  تسھ ؛ ناـشدوخ  یارب 

ئلالتم حور  نآ  زا  دننکیم ؛ یط  هدـننک  هدرـسفا  رذـگدوز و  تاوھـش  رد  قرغ  تایدام ، رد  قرغ  هرمزور ، تروص  هب  ار  یگدـنز  دـنرادن و  فدـھ  الـصا  هکلب  دـنرادن ، الاو  یاھفدـھ 

یئاھناسنا نینچ  کی  یارب  امش  یناوج  دنمھفیمن . یزیچ  اھنآ  تسا ، رادروخرب  تقیقح  یئابیز و  قشع و  ادبم  هب  هجوتم  تمدخ و  قشاع  نموم و  ناوج  کی  هک  یونعم 

. تسا ندروخ  هطبغ  روخ  رد  مھ  دنشاب -  هتشاد  تریصب  مشچ  رگا  - 

یگدنزاس  / ٣١/١٣٨٩/٠۶ جیسب  نارگداھج  رادید  رد  تانایب 

زا هک  یناسنا  دـنک . ریوصت  دـناوتیمن  دوخ  تکرح  یارب  یروحم  درادـن ، نامیا  هک  یناسنا  نامیا . قشع و  تسا . یلـصا  یاھنوتـس  اـھنیا  تمھ ؛ تریـصب و  ناـمیا ، قشع و 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 28 
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دودحم یاھزارف  هب  کچوک ، یاھراک  هب  درادن ، تمھ  هک  یناسنا  دشخب . رارمتسا  دھد و  همادا  ار  تکرح  نیا  دناوتیمن  تسین ، رادروخرب  یبلق  قیمع  هناقشاع و  ساسحا 

، دـنکیم فرـصم  طلغ  هار  رد  ار  نآ  تسھ ، وا  رد  مھ  ینامیا  قشع و  رگا  دوریم ؛ یـضوع  ار  هار  درادـن ، تریـصب  هک  یناسنا  دزودـیمن . اھهلق  نیرترب  هب  مشچ  دـنکیم ؛ اـفتکا 

هدـش هدرب  مان  نآ  زا  نآرق  رد  هک  یاهبیط  یهرجـش  نامھ  دـش  بالقنا  اذـل  داد ؛ ام  یهعماج  ام و  مدرم  هب  بالقنا  ار  اھنیا  تریـصب ؛ تمھ و  ناـمیا ، قشع و  دوریم . هھارجک 

«. هبیط هرجشک  هبیط  هملک  الثم  برض هللا  فیک  رت  مل  ا  : » تسا

یگدنزاس  / ٣١/١٣٨٩/٠۶ جیسب  نارگداھج  رادید  رد  تانایب 

دش و تسس  ناماپ  دش و  ادیپ  یبوخ  یهناخهوھق  یاهمشچ ، کی  یرازهزبس ، هار  رد  رگا  میسرب ، یفدھ  هب  یلحم ، هب  هک  میتسھ  نآ  یپ  رد  ام  هک  یتقو  ریـسم  کی  رد 

، دـمآ یـضعب  رـس  هک  دوب  یئالب  نیا  دـنام . میھاوخ  هار  زا  تفر ؛ دـھاوخ  دای  زا  فدـھ  مینارذـگب ، شوخ  ار  هظحل  نیا  هکنیا  هب  دـش  شوخ  ناملد  میدرک ، ضرف  فدـھ  ار  اجنآ 

، تساھنامیا هب  یکتم  تسا ، یئادخ  تقیقح  کی  بالقنا  دندرکیم . هابتـشا  دش ؛ شومارف  ماما  دنتفگ  دش ، مامت  بالقنا  دنتفگ  دـندرک ، سایق  ناشدوخ  هب  مھ  ار  نارگید 

بالقنا موس  لسن  هک  ام  زورما  ناوج  لسن  میوگیم : مھ  نالا  ماهتفگ ، اھراب  نم  اذـل  دوشیم ؟ مامت  رگم  تسا . تریـصب  هب  یکتم  تسا ، هناقـشاع  تاـساسحا  هب  یکتم 

. دنتسین رتبقع  انیقی  دشابن ، رتنشور  ناشتریصب  دشابن ، رتروشرپ  دشابن ، رتیوق  ناشنامیا  رگا  لوا  لسن  ناناوج  زا  تسا ،

یگدنزاس  / ٣١/١٣٨٩/٠۶ جیسب  نارگداھج  رادید  رد  تانایب 

هنھک ام  رد  بالقنا  یریگتھج  بالقنا ، حور  بالقنا ، تیادـھ  تسا . رتشیب  بتارمب  لبق  لاس  یـس  زا  نامنوگانوگ  یاھیئاناوت  مھ  نامتریـصب ، مھ  ناـمتمھ ، مھ  اـم  زورما 

تمھاب تریصباب و  یهدنلاب  ایوپ و  لسن  نیا  دیتسھ ؛ زیزع  ناناوج  امش  نیمھ  اھدھاش  نیرتھب  اھناوج . نیمھ  لیلد : دھاش و  دنتـشاد . ار  شدیما  اھنآ  هک  یزیچ  هدشن ؛

. تسا رضاح  نوگانوگ  یاھهنحص  رد  هک  هاگآ  و 

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٧ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

دوخ هراومھ  لاس  دنچ  یس و  نیا  لوط  رد  هک  تسا  یمھم  رایسب  تاکن  نآ  زا  یکی  مق  مدرم  تریصب  تسا . تریصب  رھـش  تسا ، داھج  رھـش  تسا ، ملع  رھـش  مق  رھش 

لحم ار  هقطنم  نیا  دـندمآ  هک  نویرعـشا  نادـناخ  ینعی  تریـصب . اـب  ماوت  یداـھج و  تکرح  کـی  زا  دوب  یـشان  مھ  مق  رھـش  شیادـیپ  هک  تسا  بلاـج  تسا . هداد  ناـشن  ار 

لبق نویرعشا  دندرک . عورش  اجنیا  رد  ار  یگنھرف  تدھاجم  کی  مالسلامھیلع ؛)  ) تیبلھا فراعم  رـشن  یارب  دندرک  یھاگیاپ  ار  اجنیا  عقاو  رد  دنداد ، رارق  ناشدوخ  تنوکس 

هدرک هزرابم  مالـسلاامھیلع )  ) یلعنبدیز بانج  باکر  رد  نویرعـشا  گرزب  دندوب ؛ هدرک  مھ  یماظن  داھج  دـندوب ؛ هداد  ماجنا  مھ  دربن  نادـیم  رد  داھج  دـنیایب ، مق  هب  هکنآ  زا 

. دنھدب رارق  ملع  یهقطنم  دوخ ، شناد  اب  دوخ ، تریـصب  اب  دوخ ، شالت  اب  ار  هقطنم  نیا  دنیایب و  دندش  روبجم  اھنیا  تفرگ و  مشخ  اھنیا  رب  فسوینبجاجح  هک  دوب  اذـل  دوب ؛

ناگرزب نیمھ  ندوب  رطاخ  هب  دنیایب ؛ مق  هب  هک  دـندرک  لیامت  راھظا  دندیـسر ، هیحان  نیا  هب  یتقو  اھیلع ) مالـس هللا   ) هموصعم یهمطاف  ترـضح  هک  دـش  بجوم  مھ  نیمھ 

. دنکیم یناشفارون  رھش  نیا  رد  راوگرزب  نیا  تافو  زا  دعب  زا  زور و  نآ  زا  ینارون  هاگراب  نیا  دندروآ و  رھـش  نیا  هب  ار  ترـضح  دندرک ، لابقتـسا  ترـضح  زا  دنتفر  اھنآ  نویرعـشا .

ماکحا نیبم  رـسفم و  ثدحم ، ملاع ، اھدص  دنداد و  لیکـشت  رھـش  نیا  رد  ار  تیبلھا  فراعم  هاگیاپ  زور  نآ  زا  دندوب ، یگنھرف  میظع  تکرح  نیا  یهدنروآ  دیدپ  هک  مق  مدرم 

هک تسا ؛ مق  مدرم  زور  نآ  تریـصب  نیا ، تفر . تاـماش  قارع و  یاـصقا  ناـسارخ و  یاـصقا  هب  ملع  مق ، زا  دنداتـسرف . مالـسا  یاـیند  برغ  قرـش و  هب  ار  ینآرق  یمالـسا و 

. دش تریصب  داھج و  ساسا  رب  مق  شیادیپ 

، گرزب یاملع  روضح  تریـصب و  تدـھاجم و  تکرب  هب  دـش و  یھلا  یمالـسا و  فراعم  نیرترب  هاـگیاپ  مق  ینعی  داـتفا ؛ قاـفتا  هلئـسم  نیمھ  اـنیع  مھ  اـم  رـصاعم  نارود  رد   

. دناهدش دنمهرھب  نآ  زا  مالسا  یایند  برغ  قرش و  هک  دیشوج  هطقن  نیا  رد  یاهمشچرس 

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٧ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

. دندش نادیم  دراو  یندز  لاثم  تریصب  اب  افـص و  قدص و  اب  صالخا ، اب  هک  دنتـسھ  یمدرم  مدرم  نیا  عطاقم ، یهمھ  رد  زاب  بالقنا ، یزوریپ  زا  دعب  لاس  یـس  نیا  لوط  رد 

روضح مدرم و  یرادیب  دوب . یکانرطخ  یاھحرط  مق ، یهرابرد  نانمشد  یاھحرط  دندوبن ، تریـصباب  دندوبن ، رادیب  مق  مدرم  رگا  تشاد ؛ حرط  تشاد ، همانرب  مق  یارب  نمـشد 

. دشاب تریصب  هاگیاپ  رھش  نیا  هک  تسا  هدش  بجوم  رھش  نیا  رد  هیملع  یهزوح 

، یناگیاپلگ هللاهیآ  موحرم  ریخا ؛ عجارم  ات  یدرجورب  اـھیآ  موحرم  دنتـشاد ؛ روضح  رھـش  نیا  رد  هیملع -  یهزوح  سـسوم  یرئاـح -  هللاهیآ  موحرم  ناـمز  زا  یگرزب  عجارم 

یهزوح دنتـسھ ؛ یاهتـسجرب  یالـضف  دنراد ، روضح  رھـش  نیا  رد  یگرزب  عجارم  هللادمحب  مھ  زورما  تجھب . هللاهیآ  موحرم  یـشعرم ، هللاهیآ  موحرم  یکارا ، اھیآ  موحرم 

مزال ماگنھ  رد  دنادیم ، ار  تیناحور  ردق  دـنادیم ، ار  هزوح  ردـق  هک  تسا  هداد  ناشن  لیبس هللا  یف  دـھاجم  تریـصب و  یاراد  قداص و  رھـش  نیا  تسا و  تکرب  یهیام  هیملع 

. تسا بالقنا  دیما  هاگیاپ و  ینیمخ ، ماما  ترضح  نارود ، گرزب  درم  نآ  نتساخرب  رطاخ  هب  هک  تسا  یرھش  نامھ  نیا  و  دھدیم . ناشن  ار  دوخ  روضح 

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٧ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

عقاو رد  دنتفر . یار  یاھقودنص  یاپ  روشک  مدرم  نویلیم  لھچ  تاباختنا ، رد  هتشذگ  لاس  تسا . هدروخ  تسکش  یمالسا  ماظن  زا  مدرم  ندرک  ادج  رد  نمـشد  دیدرت  نودب 

نیب زا  ار  نآ  رثا  هنتف  اب  دنتـساوخ  درک . ینابـصع  ار  نمـشد  هک  دوب  نیمھ  تفرگ ؛ ماجنا  تاباختنا  عفن  هب  یمالـسا و  یروھمج  ماـظن  عفن  هب  ینویلیم  لـھچ  مودـنارفر  کـی 

یــسایس و یاـھبورکیم  دـض  رب  ار  مدرم  درک ؛ هنیــسکاو  ار  روـشک  لاـس ٨٨  یهنتف  دنداتـسیا . مھ  هنتف  لـباقم  رد  مدرم  دـنھد . ماـجنا  دنتـسناوتن  مـھ  ار  نـیا  اـما  دـنربب ،

. درک رتشیب  ار  مدرم  تریصب  درک ؛ زھجم  دراذگب ، رثا  دناوتیم  هک  یایعامتجا 

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٧ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

یراک نیا  تخانش ؛ دیاب  ار  نمشد  یاھشور  تخانش ، دیاب  ار  نمشد  دننک . شالت  هنیمز  نیا  رد  دیاب  اھناوج  دوخ  تسا . یئازفاتریصب  یارب  ناناوج  شالت  رگید ، یهلئـسم 

. تساھناوج دوخ  یهدھع  رب  هک  تسا 

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٩ هیملع  هزوح  دیتاسا  الضف و  بالط و  رادید  رد  تانایب 

یرادیب و تریصب و  تفرعم و  نوخ  دیابیم  دناوتیم و  هک  تسا  یکرحتم  لاعف و  بلق  مق  نارود ، نامھ  لثم  مھ  زورما  تسا . مق  رھش  مالـسا ، یایند  یتفرعم  زکرم  مھ  زورما 

. دنک ژاپمپ  یمالسا  تما  رکیپ  رساترس  رد  ار  یھاگآ 

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٩ هیملع  هزوح  دیتاسا  الضف و  بالط و  رادید  رد  تانایب 

ار یکی  مینک ، تابثا  ار  یکی  مینک ، در  ار  یکی  هک  تسین  هداس  روجنیا  هلئـسم  دنک . کرد  ار  هنامز  طئارـش  یاھیگدیچیپ  دیاب  دشاب ، انیب  دـیاب  دـشاب ، ریـصب  دـیاب  یبالقنا 

دیاب اما  دیوشن ، نادرگور  مھ  نارگید  قد  نعط و  زا  دیاب  دیزاسب ، مھ  تالکشم  اب  دیاب  دینک ، ظفح  ار  یبالقنا  روش  دیاب  دیـشاب ، قیقد  دیاب  دوشیمن . یروجنیا  مینک ؛ لوبق 

ار امش  دراد ، ضارتعا  یاج  امش  رظن  هب  هک  یناسک  زا  یـضعب  راتفر  دیـشاب  بظاوم  دینک و  تقد  اما  دینامب ؛ هنحـص  رد  دیوشن ، سویام  دیـشاب . بقارم  دینکن ؛ مھ  یماخ 

. تسا یمزال  زیچ  کی  یئالقع  یقطنم و  راتفر  دربن . رد  هروک  زا  ار  امش  دنکن ، ینابصع 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 29 
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قداص نموم  روشرپ  ناوج  اھنویلیم  روضح  زج  میتشادـیمن  یرگید  لیلد  چـیھ  ماظن  نیا  ندوب  ولج  هب  ور  ندوب ، رادفدـھ  ندوب ، هدارااب  ندوب ، لاعف  ندوب ، هدـنز  یارب  اـم  رگا 

اـھهئطوت و نیرتهدـیچیپ  ربارب  رد  ناریا  تلم  مـیظع  تـکرح  نـیا  ماـظن و  نـیا  دـھدب  ناـشن  هـکنیا  یارب  دوـب  یفاـک  نـیمھ  جیـسب ، ناوـنع  ریز  روـشک  رـسارس  رد  تریـصباب 

. تسا یقطنم  لالدتسا  هب  یکتم  فرح  کی  تسین ؛ راعش  نیا  هتبلا  تسا . ریذپانبیسآ  نمشد  یاھتکرح  نیرتکانرطخ 

همئا زا  دــعب  مالــسا  خــیرات  ریظنیب  اـی  ریظنمـک  تیــصخش  نآ  هـب  گرزب ، درم  نآ  هـب  حــلاص ، یهدــنب  نآ  هـب  لاـعتم  یادــخ  هـک  تـسا  یھلا  تردــق  تاـیآ  زا  یکی  جیــسب   

نیا داتسیا ، رکف  نیا  رس  تشپ  ناوت  یهمھ  اب  درک و  لمع  درک و  حرطم  ار  نآ  راوگرزب  ماما  هک  نیفعضتسم  جیسب  یمومع ، جیسب  شزادرپ  رکف  درک . اطع  مالـسلامھیلع ) )

دبع نآ  حـلاص و  یهدـنب  نآ  گرزب و  درم  نآ  هب  تبـسن  یھلا  فاطلا  زا  یکی  اھبر ،» نذاب  نیح  لک  اـھلکا  یتوت   » هک یاهبیط  یهرجـش  هب  دـش  لیدـبت  اـت  درک  یراـیبآ  ار  لاـھن 

ار اھنآ  اما  مینکیم ، سمل  ار  یھلا  یاھکمک  یھاگ  هک  تسا  نیا  اـھام  بیع  دـیدیم . ار  یھلا  تناـعا  تردـق و  یاـھهناشن  نیا  ماـما  تریـصباب  مشچ  دوب . راـگدرورپ  عشاـخ 

. دیدیم وا  اما  دنکیم ؛ ام  هب  دراد  ادخ  هک  تسا  یگرزب  کمک  هچ  نیا  هک  میھدیمن  صیخشت  مینیبیمن ؛ تسرد 
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، دشاب حرطم  صخاش  ناونع  هب  دـیاب  دنتـسھ ، راک  لوغـشم  هک  میظع  یهصرع  نیا  زا  یاهطقن  رھ  رد  اھناوج  یارب  زیزع ، نایجیـسب  یهمھ  یارب  ام ، یهمھ  یارب  هک  هچنآ 

دیاب هناگهس  رصانع  نیا  دیشاب . هتشاد  رظن  رد  دینک و  ماوت  رگیدکی  اب  هشیمھ  ار  رصنع  هس  نیا  هزادنا . هب  ماگنھب و  لمع  صالخا ، تریصب ، رصنع : هس  نیا  زا  تسا  ترابع 

. هزادنا هب  ماگنھب و  لمع  صالخا ، تریصب ، دشاب ؛ صخاش  ام  یارب 

رکف دوخ و  نھذ  رد  دناهتـسناوت  عاضوا  یگدیچیپ  لابق  رد  نایجیـسب  هک  دنتفگ  تسرد  یلیخ  یمارگ  مرتحم و  رادرـس  نیا  تسا . تریـصب  دنکیم ، صخـشم  ار  هار  هک  هچنآ   

رثکا هچرگا  دندرک ؛ هابتشا  مھ  اھیلیخ  دننک و  هابتـشا  اھیلیخ  دوب  نکمم  داد . ناشن  ار  نیا  لاس ٨٨  یایاضق  دنسانشب ؛ دننک و  داجیا  یگدیچیپ  دوخ  تیـصخش  دوخ و 

؛ درک ظفح  دوخ  یارب  ار  تریصب  مچرپ  نیا  تریصب و  صخاش  نیا  جیسب ، میظع  تکرح  اما  دندرک ؛ حیحصت  ار  هابتـشا  یمک  یهلـصاف  هب  دندوب ، هدرک  هابتـشا  هک  یناسک  نآ 

هجوم یهرھچ  کی  داد . صیخـشت  ار  قح  دوشیمن  اھهرھچ  اب  لاجرلاب ؛» قحلا  فرعی  ال  : » دوب هدومرف  مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) نینموملاریما هک  روط  ناـمھ  درکن ؛ هابتـشا 

، دـنوریم یـضوع  ار  هار  ربمغیپ  یهباحـص  زا  یـضعب  لثم  یھجوم  یهرھچ  یھاگ  دـشاب . قح  صخاش  دـناوتیمن  وا  اـما  تسا ؛ میرکت  دروم  تسا ، لوبق  دروم  تسا ، مرتحم 

، تفرن قح  هار  زا  هک  رھ  تسا ؛ قح  تفر ، هار  نیا  زا  هک  رھ  لطاب . ای  تسا  قح  صخـش  نیا  میمھفب  اـت  داد  صیخـشت  ار  هار  دـیاب  تخانـش ، ار  قح  دـیاب  دـننکیم . هابتـشا 

، تریـصب دنتریـصباب . دنداد  ناشن  دـنداد ؛ ناشن  ار  تریـصب  نیا  جیـسب ، مچرپ  جیـسب و  فقـس  ریز  رد  یهدـمآدرگ  نموم  ناوج  تعامج  تخانـش . دـیاب  ار  قح  تسا . دودرم 

تایح قح  دوب ، نایرج  نیا  یهمھ  ردپ  هک  یـسک  ماما -  درک . ادیپ  دیاب  صیخـشت  تردق  درک ، ادیپ  دیاب  لیلحت  تردق  دشاب . روج  نیمھ  دیاب  مھ  هدـنیآ  رد  تسا . لوا  رـصنع 

؛ دنتسین صاخشا  صخاش ، تسا ؛ مالـسا  صخاش ، دنادرگ . دنھاوخرب  ور  نم  زا  مدرم  موش ، ادج  مالـسا  زا  نم  رگا  دندومرف  تشاد -  میظع  تکرح  نیا  هعماج و  ندرگ  هب 

میناوتب ات  میناوخب  میمھفب و  ار  نمـشد  یهشقن  میھدب ، صیخـشت  ار  حیحـص  تکرح  میھدب ، صیخـشت  ار  هار  هک  داد  دای  ام  هب  وا  تسا . هیلع ) ناوضر هللا   ) ماما فرح  نیا 

. درک شومارف  دیابن  ار  تریصب  تسا . لوا  رصنع  تریصب ، سپ  تسوا . دض  رد  راک  مادک  تسا و  نمشد  طخ  رد  نمشد و  تھج  رد  راک  مادک  میمھفب 

مق  / ١٣٨٩/٠٨/٠٢ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

نارابمب ار  جیسب  دنتفگ . دنتسناوت ، هچنآ  دش . زکرمتم  جیسب  هیلع  یناھج ، نوگانوگ  تاغیلبت  رد  تسھ -  شیب  مک و  شیاھهلابند  مھ  زورما  هک  یاهھرب -  کی  رد  نمشد 

جیـسب اذل  دنامب ؛ ناھنپ  نشور  تقیقح  نیا  دراذگیمن  لاعتم  یادخ  هتاملکب .» قحلا  قحی هللا  « ؛ دنتـسناوتن اما  دنزادنیب ، مدرم  مشچ  زا  ار  وا  هکنیا  یارب  دـندرک ، یتاغیلبت 

رھظم تمظعاب  یهدنشخرد  تیوھ  کی  مشچ  هب  جیسب  هب  فلتخم ، یاھشخب  رد  اھناوج  روشک ، رـساترس  رد  تسا . هدش  رتشیب  ام  روشک  رد  شیوربآ  زورهبزور  هللادمحب 

لمع رصنع  صالخا ، رصنع  تریصب ، رـصنع  دش -  هتفگ  هک  یرـصنع  هس  نامھ  هب  هجوت  اب  ار  نیا  دینک ؛ تیوقت  یتسیاب  اھیجیـسب  امـش  ار  نیا  دننکیم ؛ هاگن  هدارا  مزع و 

، تسا رـضم  انیقی  ندرکن  لمع  طیرفت . هک  دنزیم  ررـض  هزادنا  نامھ  مھ  طارفا  هک  دینک  هجوت  دـشاب . دـیابن  مھ  طیرفت  دـشاب ، دـیابن  طارفا  دـینک . تیوقت  هزادـنا -  هب  ماگنھب و 

ادیپ شیازفا  امش  نم و  یاھلد  رد  زورهبزور  دیاب  یبالقنا  یهزیگنا  داد . شھاک  دیابن  یکدنا  ار  یبالقنا  روش  دیشاب . بقارم  تسا ؛ رـضم  هزادنا  نامھ  هب  مھ  زیمآطارفا  لمع 

رـس و طقف  فدـھ  دـش . دـھاوخن  هتـشادرب  نموم  نیدالوپ  یهدارا  مزع و  تردـق  اب  زج  دراد ، رارق  ملاـع  نیفعـضتسم  هار  رـس  رب  هک  یتالکـشم  نوگاـنوگ  یاـھهوک  نیا  دـنک .

. تسا یمالسا  تما  مالسا و  یوس  زا  اھنآ  هب  کمک  دنمزاین  تیرشب  یهعماج  هکلب  مالسا ، یایند  تسین . روشک  عضو  هب  نداد  ناماس 

ادیپ شیازفا  زورهبزور  دیاب  یبالقنا  روش  نیا  دنامب ، یقاب  دیاب  هدارا  مزع و  نیا  تسا . مزال  تسدرود  هب  هاگن  تسا ، مزال  هدارا  مزع و  تسھ ؛ هار  رـس  رد  یدایز  تالکـشم   

نیا مینک . تیوقت  هار  نیا  زا  ار  نامدوخ  دشاب ؛ زاب  هشیمھ  ام  یور  هب  یتسیاب  رکفت  هار  عوشخ ، هار  تدابع ، هار  یھلا ، یایلوا  هب  کسمت  راگدرورپ ، هب  هجوت  لسوت و  دنک .

، رکفت لمات ، هب  جایتحا  نیا  دوشن -  فرـصم  اجبان  دوش -  فرـصم  دوخ  یاـج  رد  شزرااـب  یبـالقنا  ناـجیھ  روش و  نیا  دیـشاب  بظاوم  اـما  دـشاب ، یقاـب  دـیاب  یبـالقنا  روش 

. دراد تریصب  یھاگآ و 

مق  / ١٣٨٩/٠٨/٠٢ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

رد نایجیـسب  هک  دنتفگ  تسرد  یلیخ  مق ] بلاطیبانبیلع  هاپـس  هدنامرف  یرابج ، رادرـس   ] یمارگ مرتحم و  رادرـس  نیا  تسا . تریـصب  دنکیم ، صخـشم  ار  هار  هک  هچنآ 

اھیلیخ دوب  نکمم  داد . ناـشن  ار  نیا  لاس ٨٨  یایاضق  دنـسانشب ؛ دننک و  داجیا  یگدیچیپ  دوخ  تیـصخش  دوخ و  رکف  دوخ و  نھذ  رد  دناهتـسناوت  عاضوا  یگدـیچیپ  لابق 

نیا جیـسب ، میظع  تکرح  اما  دـندرک ؛ حیحـصت  ار  هابتـشا  یمک  یهلـصاف  هب  دـندوب ، هدرک  هابتـشا  هک  یناسک  نآ  رثکا  هچرگا  دـندرک ؛ هابتـشا  مھ  اھیلیخ  دـننک و  هابتـشا 

(١ (؛» لاجرلاب قحلا  فرعی  ال  : » دوب هدومرف  مالسلا ) هالصلا و  هیلع   ) نینموملاریما هک  روط  نامھ  درکن ؛ هابتشا  درک ؛ ظفح  دوخ  یارب  ار  تریصب  مچرپ  نیا  تریـصب و  صخاش 

یهرھچ یھاـگ  دـشاب . قح  صخاـش  دـناوتیمن  وا  اـما  تسا ؛ میرکت  دروم  تسا ، لوبق  دروم  تسا ، مرتـحم  هجوم  یهرھچ  کـی  داد . صیخـشت  ار  قح  دوشیمن  اـھهرھچ  اـب 

. لطاب ای  تسا  قح  صخش  نیا  میمھفب  ات  داد  صیخشت  ار  هار  دیاب  تخانش ، ار  قح  دیاب  دننکیم . هابتشا  دنوریم ، یـضوع  ار  هار  ربمغیپ  یهباحـص  زا  یـضعب  لثم  یھجوم 

نیا جیـسب ، مچرپ  جیـسب و  فقـس  ریز  رد  یهدمآدرگ  نموم  ناوج  تعامج  تخانـش . دیاب  ار  قح  تسا . دودرم  تفرن ، قح  هار  زا  هک  رھ  تسا ؛ قح  تفر ، هار  نیا  زا  هک  رھ 

. درک ادیپ  دیاب  صیخـشت  تردق  درک ، ادیپ  دیاب  لیلحت  تردق  دشاب . روج  نیمھ  دیاب  مھ  هدنیآ  رد  تسا . لوا  رـصنع  تریـصب ، دنتریـصباب . دنداد  ناشن  دنداد ؛ ناشن  ار  تریـصب 

دنھاوخرب ور  نم  زا  مدرم  موش ، ادـج  مالـسا  زا  نم  رگا  دـندومرف  تشاد -  میظع  تکرح  نیا  هعماـج و  ندرگ  هب  تاـیح  قح  دوـب ، ناـیرج  نیا  یهمھ  ردـپ  هک  یـسک  ماـما - 

ار حیحـص  تکرح  میھدـب ، صیخـشت  ار  هار  هک  داد  داـی  اـم  هب  وا  تسا . هیلع ) ناوـضر هللا   ) ماـما فرح  نـیا  دنتـسین ؛ صاخـشا  صخاـش ، تـسا ؛ مالـسا  صخاـش ، دـنادرگ .

، تریـصب سپ  تسوا . دض  رد  راک  مادـک  تسا و  نمـشد  طخ  رد  نمـشد و  تھج  رد  راک  مادـک  میمھفب  میناوتب  ات  میناوخب  میمھفب و  ار  نمـشد  یهشقن  میھدـب ، صیخـشت 

. درک شومارف  دیابن  ار  تریصب  تسا . لوا  رصنع 

مق  / ١٣٨٩/٠٨/٠۴ ناتسا  ناناوج  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

نیا لابند  یگنھرف  یـسایس و  زکارم  رکف ، یاھنوناک  رکف ، زکارم  تسین -  اجنیا  شحرط  یاج  تدـمدنلب  یهمانرب  نیا  هتبلا  میـشاب . هتـشاد  تدـمدنلب  یزیرهمانرب  دـیاب  اـم 

یاـھیزیرهمانرب یارب  یـساسا  یهنیمز  کـی  هک  تسا  نیا  منک ، ضرع  مناوتیم  هعومجم  رد  نم  هک  یزیچ  نآ  مھ -  دـننکیم  دـننکب و  دـیاب  ار  اـھراک  نیا  دنتـسھ و  اـھفرح 

. تسا نتفایتریصب  یهلئسم  نآ ، منک و  تبحص  رتشیب  شاهرابرد  یردق  کی  منادیم  مزال  مھ  اجنیا  مداد ، رکذت  اھراب  نم  ار  نیا  هک  تسھ  تدمدنلب 

ماجنا هنیمز  نیا  رد  یبوخ  یاھراک  مھ  اھناوج  زا  یـضعب  مدـید  دـنتفگ ؛ یدایز  لئاسم  مھ  نارگید  مدرک ؛ تبحـص  یلیخ  نآ  زا  لبق  ریخا و  لاـس  رد  هدـنب  تریـصب ، باـب  رد   

شود رب  راک  دیرادنادیم ، ناتدوخ  دیبطاخم ، ناتدوخ  هک  امـش  هک  تسا  هزیگنا  نیا  اب  عقاو  رد  نم  دیکات  نیا  منک . دیکات  مھ  زاب  تریـصب  یهلئـسم  یور  مھاوخیم  نم  دنداد .

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 30 
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. تسامنبطق امنهلبق و  تریـصب ، تسا ؛ نکفارون  تریـصب ، دینک . نیمات  ار  مھم  زاین  نیا  دراد ؛ طابترا  نتفایتریـصب  اب  هک  یئاھیزیرهمانرب  اھراک و  غارـس  دـیورب  تسامش ،

زا هک  دراد  دوجو  یرتشیب  لامتحا  تسا ؛ فیعـض  شلامتحا  نکیل  دـسرب ، مھ  یئاج  کی  هب  اـفداصت  تسا  نکمم  دـنک ، تکرح  اـمنبطق  نودـب  رگا  ناـسنا  ناـبایب  کـی  یوت 

امـش تقو  کـی  دوـبن ، اـمنبطق  رگا  تسھ . ناـسنا  یوـلج  نمـشد  یتـقو  صوـصخب  تسا ؛ مزـال  اـمنبطق  دوـش . یداـیز  یاـھبعت  تالکـشم و  راـچد  تریح ، ینادرگرس و 

، کیرات یاضف  کی  رد  تسا . نکفارون  امنبطق و  تریـصب ، سپ  دـیآیمنرب . امـش  تسد  زا  یراک  رگید  تقو  نآ  دـیاهتفرگ ؛ رارق  نمـشد  یهرـصاحم  رد  گربوزاسیب  دـینیبیم 

. دھدیم ناشن  ام  هب  ار  هار  تریصب  تسا . رگنشور  تریصب 

مھ یرگید  طئارـش  تیقفوم ، یارب  تسین . تیقفوم  یهمات  تلع  اھام ، یگبلط  ریبعت  هب  تسین . یفاک  طرـش  اـما  تسا ، مزـال  طرـش  تریـصب  لـماک ، تیقفوم  یارب  هتبلا   

تریـصب دشاب ، رگید  یاھزیچ  نآ  یهمھ  رگا  تسا . مزال  طرـش  تریـصب  اما  منکیم . یاهراشا  تبحـص  رخآ  رد  دنام ، مدای  دش و  لاجم  هللااشنا  رگا  دـعب  الاح  هک  تسا ؛ مزال 

. دوب دھاوخ  راوشد  رایسب  تیقفوم ، فدھ و  هب  ندیسر  دشابن ،

اب یدیحوت ، میھافم  یساسا  مھف  ینیبناھج و  باختنا  رد  ناسنا  تسا . تریصب  نیریز  یهیال  یلوصا و  حطس  حطس ، کی  مینک . فیرعت  میناوتیم  حطس  ود  رد  ار  تریصب   

، تسا دنمماظن  یهعومجم  کی  ناھج  نیا  یدیحوت ، هاگن  اب  تسا : نیا  رد  یدام  هاگن  یدیحوت و  هاگن  نیب  قرف  دنکیم . ادـیپ  یتریـصب  کی  تعیبط ، ناھج  هب  یدـیحوت  هاگن 

ایند هب  فدھیب  تسا ؛ رادـفدھ  نامیگدـنز  نامـشیادیپ و  نامدوجو ، میتسھ ، تعیبط  نیا  زا  یئزج  هک  مھ  ام  تسا ؛ رادـفدھ  تعیبط  تسا ، رادـمنوناق  یهعومجم  کی 

فدـھ نآ  یوجتـسج  رد  هاـگنآ  میتـسھ ، رادـفدھ  میدـیمھف  یتـقو  تسا . نیا  رداـق  ملاـع و  دـنوادخ  دوجو  هب  داـقتعا  یاـنعم  تسا . یدـیحوت  هاـگن  یهمزـال  نیا ، میدـماین .

دوشیم عورش  یـشالت  تسیچ ، فدھ  میدیمھف  میتفای ، ار  فدھ  هک  دعب  مینک . ادیپ  ار  فدھ  نآ  مینکیم  شالت  تسا . هناراودیما  شالت  کی  وجتـسج ، نیا  دوخ  میئآیمرب .

هنوگ رھ  یدـیحوت ، هاگن  اـب  هک  مینادـیم  مھ  ار  نیا  فرط  نآ  زا  رادـفدھ . رادـتھج و  شـالت  مھ  نآ  شـالت ؛ دوشیم  یگدـنز  یهمھ  تروص  نیا  رد  فدـھ . نآ  هب  ندیـسر  یارب 

رگید ناسنا  یگدنز  رد  هاگن ، نیا  اب  دناسریم . بولطم  یهجیتن  کی  هب  انیقی  دراد ؛ یبتارم  جـئاتن  نیا  دـناسریم . هجیتن  هب  اعطق  ار  ناسنا  فدـھ ، هار  رد  یتدـھاجم  شالت و 

، تسا هدرک  ادیپ  ققحت  یفدھ  کی  اب  امش  سفنت  امش ، تایح  امش ، شیادیپ  امـش ، دوجو  دینادیم  امـش  یتقو  درادن . ینعم  یگدرـسفا  یگدروخرـس و  یدیماان ، سای ،

رھ هب  دراد . شاداپ  رجا و  مھ  وپاکت  نیا  دوخ  تسا ، یتسھ  یهدننیرفآ  هک  لاعتم  یادخ  رظن  زا  دینکیم . شالت  وپاکت و  فدھ ، نآ  هب  ندیـسر  یارب  دیدرگیم و  فدھ  نآ  لابند 

؛» نیینسحلا یدحا  الا  انل  ام  : » دومرف تسین . روصتم  الصا  نموم  یارب  ررض  تراسخ و  یدیحوت ، هاگدید  رد  هک  تسا  نیا  دیدیسر . فدھ  هب  عقاو  رد  دیدیـسر ، هک  یاهطقن 

نیرتھب مھ  نیا  هک  میـسریم ، دوصقم  هب  میرادـیمرب و  هار  رـس  زا  ار  نمـشد  ای  تسا ؛ نیرتھب  نیا  هک  میوشیم ، هتـشک  هار  نیا  رد  اـی  تساـم ؛ راـظتنا  رد  نیرتھب  ود  زا  یکی 

. درادن دوجو  یررض  اجنیا  رد  سپ  تسا .

هتبلا تسا . هدمآ  ایند  هب  هچ  یارب  دنادیمن  الـصا  دنادیم ؛ فدھ  نودب  ملاع  رد  ار  ناسنا  دوجو  ار ، ناسنا  شیادیپ  الوا  یدام  هاگن  تسا . یدام  هاگن  لباقم ، یهطقن  تسرد   

اھفدـھ نیا  زا  دـسرب ؛ یملع  یاھتذـل  هب  دـسرب ، یمـسج  یاھتذـل  هب  دـسرب ، ماقم  هب  دـسرب ، قشع  هب  دـسرب ، لوپ  هب  دـنکیم -  فیرعت  یئاھفدـھ  شدوخ  یارب  اـیند  رد 

، دوشیم ینعمیب  مھ  تایقالخا  دوبن ، ادـخ  هب  داقتعا  یتقو  تسین . وا  دوجو  اب  مزـالم  تسین ، یعیبط  یاھفدـھ  مادـکچیھ  اـھنیا  اـما  دـنک -  فیرعت  شدوخ  یارب  دـناوتیم 

بیسآ دروخ و  گنس  هب  شیاپ  یـصخش  دوس  هب  ندیـسر  هار  رد  ناسنا  رگا  دنکیمن . ادیپ  انعم  یرگید  زیچ  چیھ  یـصخش ، دوس  تذل و  زج  دوشیم ؛ ینعمیب  مھ  تلادع 

سپ دـسریم . ندز  تسد  لوقعم  ریغ  یاھراک  هب  یـشکدوخ و  یدـیماان و  سای و  هب  تبون  دـنک ، شالت  تسناوتن  رگا  دیـسرن ، دوس  هب  رگا  هدرک . تراسخ  هدرک ، ررـض  دـید ،

. تسا تریصب  یاھهیاپ  نیرتیساسا  نیا ، تسا . نیا  یدام  تفرعم  یھلا و  تفرعم  یدام ، هاگن  یدیحوت و  هاگن  نیب  قرف  دینیبب 

ینیبدـب و ساسا  رب  هزراـبم  الـصا  تسا . روج  نیمھ  دـنکب ، مھ  هناحلـسم  گـنج  رگا  تسا ؛ سدـقم  شـالت  کـی  هزراـبم  نیا  دـنکیم ، هزراـبم  ناـسنا  یتقو  هاـگن ، نیا  اـب   

یهرھچ یگدـنز  هاگن ، نیا  اب  دوش . لئان  عیفر  تاماقم  لماکت  هاـفر و  لاـمک و  ریخ و  هب  وا -  دوخ  صخـش  طـقف  هن  تیناـسنا -  هک  تسا  نیا  یارب  هزراـبم  تسین . یھاوخدـب 

؛ تسا تفرعم  یساسا  یهیاپ  نیا ، دوشیم . فرطرب  فدھ  دای  اب  لاعتم و  یادخ  دای  اب  ناسنا  یگتسخ  تسا . نیریش  راک  کی  عیـسو ، نادیم  نیا  رد  تکرح  دراد و  یئابیز 

تازراـبم اھـشالت و  یهمھ  یهنیمز  تقیقح  رد  تریـصب  مینک . نیماـت  ناـمدوخ  رد  اـم  دـیاب  ار  نیا  تسا ؛ یمزـال  زیچ  یلیخ  تریـصب  نـیا  تـسا . تریـصب  یـساسا  یهیاـپ 

. تریصب حطس  کی  نیا  تسا . هعماج  رد  یناسنا 

نیا دنک . ادیپ  تریصب  دیاب  ناسنا  دوش . ناسنا  ضراع  یتریصبیب  تریصب و  تسا  نکمم  مھ  نوگانوگ  ثداوح  رد  تریـصب ، قیمع  یهیال  تریـصب و  عیـسو  حطـس  نیا  زجب   

تاـملک رد  تاـیاور و  رد  تسا و  مزـال  ثداوـح  رد  هک  یتریـصب  نـیا  درک ؟ ادـیپ  ار  تریـصب  نـیا  دوـشیم  یروـج  هـچ  دـنک ؟ ادـیپ  تریـصب  هـچ  ینعی  تساـنعم ؟ هـچ  هـب  تریـصب 

ادـیپ طاـبترا  وا  هب  تسوا و  یور  شیپ  هک  یثداوح  رد  درذـگیم و  وا  نوماریپ  هک  یثداوـح  رد  ناـسنا  هک  تسا  نیا  یاـنعم  هب  هدـش ، دـیکات  هیکت و  نآ  یور  مھ  نینموـملاریما 

نیا ساسا  رب  دنک و  رکف  ربتعاف ؛» رکفت  رما  محر هللا  : » دنک رابتعا  نینموملاریما ، ریبعت  هب  دنکن ؛ روبع  یحطس  هنایماع و  لکش  هب  ثداوح  زا  دنک  یعـس  دنک ؛ ربدت  دنکیم ،

ربدـت اھنآ  رد  ندیجنـس ، تسرد  ندرک ، هاگن  تسرد  ار  ثداوح  دـنک . ادـیپ  تریـصب  شجنـس ، نیا  اب  رـصباف - » ربتعا  و   - » دجنـسب ار  لئاسم  ربدـت  اب  ینعی  دـنک . رابتعا  رکف ،

. دوشیم زاب  تقیقح  هب  شمشچ  ناسنا  دنکیم و  داجیا  یئانیب  ینعی  دنکیم ؛ داجیا  تریصب  ناسنا  رد  ندرک ،

اھادص رب  ار  دوخ  شوگ  دونشب ، هک  تسا  یسک  نآ  ریصب  رـصباف ؛» رظن  رکفتف و  عمـس  نم  ریـصبلا  امناف  : » دیامرفیم رگید  یاج  رد  مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) نینموملاریما  

، دنک هاگن  ینعی  رظن  رصباف .» رظن  رکفتف و  عمس  نم  ریصبلا  . » دیشیدنا دیاب  درک ؛ لوبق  ای  درک  در  ندینش  فرص  هب  دوشیمن  ار  یاهدینش  رھ  دشیدنیب . دینش ، یتقو  ددنبن ؛

کی رب  ار  ناشدوخ  مشچ  دـندرکن و  هاـگن  هک  تسا  نیا  دـندش ، نوگنرـس  دـندیزغل و  یتریـصبیب  یاھهاگـشزغل  رد  هک  یناـسک  زا  یرایـسب  راـک  داریا  ددـنبن . ار  دوخ  مشچ 

دنیبیم ناسنا  مینک . هاگن  ار  یئاھزیچ  کی  میتسین  رـضاح  الـصا  تاقوا  یلیخ  ام  دـید . دـھاوخ  هاگنآ  درک ، هاـگن  هک  یتقو  دـنک ؛ هاـگن  دـیاب  ناـسنا  دنتـسب . حـضاو  قیاـقح 

« - اولع املظ و  مھسفنا  اھتنقیتسا  اھب و  اودحج  و  « ؛ درک مھاوخ  ضرع  ادعب  ار  نیا  الاح  میرادن -  راک  ار  دونع  نمـشد  نآ  دننک . هاگن  دنتـسین  رـضاح  الـصا  هک  ار  ینیفرحنم 

رگا ام  میتسھ . هصرع  یوت  هک  تسامش  نم و  رس  رب  ثحب  تسین ؛ وا  رس  رب  ثحب  رگید ؛ تسا  نمشد  بوخ ، دنوشیم ؛ دراو  دانع  اب  دنراد و  هزیگنا  هک  دنتسھ  اھیـضعب 

اعبط مینیبن ، ار  اھنآ  مینک ، روبع  یحطـس  اھنآ  زا  اـم  رگا  تسا . ندـید  لـباق  هک  تسھ  یئاـھزیچ  کـی  مینیبب . دـیاب  مینک ؛ زاـب  ار  مشچ  دـیاب  مینک ، ادـیپ  تریـصب  میھاوخب 

. مینکیم هابتشا 

تاجن یارب  هک  یاهلیح  دوش . مزھنم  مدـھنم و  یلکب  هک  دوب  هدـنامن  یزیچ  دـش ؛ ندروخ  تسکـش  هب  کیدزن  هیواعم  رکـشل  نیفـص  گنج  رد  منزب . خـیرات  زا  لاثم  کی  نم   

ام و نیب  نآرق  هک  انعم  نیا  اب  نادیم ، طسو  دندروآ  دندرک ، هزین  رـس  ار  نآرق  یاھهقرو  نادیم . طسو  دنروایب  دننک و  اھهزین  یور  رب  ار  اھنآرق  هک  دوب  نیا  دندیـشیدنا ، ناشدوخ 

نینموملاریما یور  دندش و  جراوخ  اھدعب  هک  یاهدع  کی  دوب . یگنـشق  دنـسپماوع  راک  بوخ ، مینک . لمع  نآ  قبط  رب  دیوگیم ، نآرق  هچرھ  دیئایب  دنتفگ  دـشاب . مکح  امش 

، دینیبب مینک . مکح  ار  نآرق  میئایب  دنیوگیم  دننزیمن ؛ یدـب  فرح  هک  اھنیا  تسا ؛ یبوخ  فرح  هک  نیا  دـنتفگ  دـندرک ، هاگن  نینموملاریما  رکـشل  نایم  زا  دندیـشک ، ریـشمش 

هاگن ار  شیاپ  ریز  هکنیا  رطاخ  هب  دزغلب ، رگا  دشخبیمن  ار  ناسنا  سک  چیھ  دنکیمن . هاگن  ار  شیاپ  ریز  ناسنا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  ندیزغل  اجنیا  تسا ؛ ندروخ  بیرف  اجنیا 

دنکیم توعد  دراد  هک  یسک  نیا  دوب . ناشمشچ  یولج  تقیقح  دنمھفب ، ار  تقیقح  دنتساوخیم  رگا  اھنآ  دندرکن . هاگن  اھنآ  هدیدن . شدوخ  یاپ  ریز  ار  هزبرخ  تسوپ  هدرکن ،

نینموملاریما تسا ؟ دقتعم  نآرق  هب  روطچ  وا  دگنجیم ! هعاطلاضرتفم  بختنم  ماما  اب  دراد  هک  تسا  یـسک  میھدب ، تیاضر  میھدب و  نت  نآرق  تیمکح  هب  دیئایب  دیوگیم  و 

دعب زور  نآ  هک  دنتـشاد  لوبق  ار  هلئـسم  نیا  دنتـشادن ، لوبق  ار  نیا  هک  مھ  یناسک  نآ  اما  دوب ، بوصنم  صوصنم و  ربمغیپ  فرط  زا  ام  رظن  زا  هکنیا  زا  ریغ  بلاطیبانبیلع 

وا یور  دـیگنجیم ، وا  اب  سک  رھ  یمالـسا . یهعماج  یهعاطلاضرتفم  مکاح  دـش  ماما ، دـش  دـندرک ؛ لوبق  ار  وا  تفالخ  دـندرک ، تعیب  وا  اـب  مدرم  یهمھ  موس ، یهفیلخ  زا 

هک دیوگیم  نآرق  تسا ، دقتعم  نآرق  هب  اتقیقح  هدرک ، هزین  رس  ار  نآرق  هک  یسک  نیا  رگا  بوخ ، دننک . هلباقم  وا  اب  هک  دوب  اھناملـسم  یهمھ  یهفیظو  دیـشکیم ، ریـشمش 

دیاـب دـندیدیم ، دـیاب  ار  نـیا  دزادـنیب . ار  شریـشمش  مـگنجیمن ؛ نـم  اـقآ  دـیوگب  دربـب ، ـالاب  ار  شیاھتـسد  دـیاب  تـسا ، دـقتعم  نآرق  هـب  اـعقاو  رگا  یگنجیم . یلع  اـب  ارچ  وـت 

ار تقیقح  نیا  دـندرکیم ، لـمات  ربدـت و  یکدـنا  رگا  یتریـصبیب . دوشیم  نیا  دـندرک . یھاـتوک  دـیمھف ؟ دوشن  هک  دوب  یلـضعم  نیا  دوـب ؟ یلکـشم  بلطم  نیا  دـندیمھفیم .

هب دندرک  کمک  اھنآ  دندوب ؛ رثوم  هیواعم  دوخ  نارایتسد  لماوع و  نامثع ، لتق  رد  هک  دـندوب  هدـید  دـندوب ؛ نینموملاریما  باحـصا  هنیدـم  رد  ناشدوخ  اھنیا  نوچ  دـندیمھفیم ؛

. دنتشگیم رصقم  لابند  اما  دندوب ، ناشدوخ  رصقم  دندرک ، ار  راک  نیا  ناشدوخ  اھنآ  دندرک . دنلب  یھاوخنوخ  ناونع  هب  ار  نامثع  نھاریپ  لاح  نیع  رد  نامثع ؛ ندش  هتـشک 

. تسا حضاو  تقیقح  کی  یور  رب  نتسب  مشچ  زا  یشان  تسا ؛ ندرکن  هاگن  زا  یشان  تسا ؛ یتقدیب  زا  یشان  یتریصبیب  نیا  دینیبب ،

« تریصب  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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حـضاو شھار  نیا  بوخ ، دوشیم ؛ تمظعاب  گرزب و  تاباختنا  کی  رد  بلقت  یاعدا  دوب . یتریـصبیب  رثا  رب  نیا  دـندرک ؛ هابتـشا  یاهدـع  کی  ریخا ، یهنتف  یاـیاضق  نیمھ  رد   

هدرک نیعم  ار  هار  نوناق  درواین ، ای  دروآ  لیلد  هچنانچ  رگا  مھ  دـعب  بلقت ؛ دوجو  رب  درواـیب  لـیلد  دـنک ، لالدتـسا  دـیاب  ـالوا  تسا ، بلقت  هب  دـقتعم  یـسک  هچناـنچ  رگا  تسا .

رگا رگید . تسا  نیا  شھار  هدـشن ؛ ای  هدـش  بلقت  دوش  مولعم  ات  دـننک  هاگن  دـنیایب  یفرطیب  یاھمدآ  دوش ؛ ینیبزاب  دوش ، یـسرزاب  دـیاب  دـنک . تیاکـش  دـناوتیم  تسا ؛

یوـلج دـنیایب  دارفا  دوـخ  میتـفگ  یتـح  مدرک ؛ دـیدمت  هدـنب  ار  ینوناـق  تدـم  میدرک : مھ  یداـیز  یاـھکمک  اـم  هکنیا  اـب  درکن -  لوـبق  تفرن و  هار  نیا  راـب  ریز  یـسک  هچناـنچ 

سپ مینزب . لاثم  میھاوخیم  مینک ؛ رظنراھظا  هتـشذگ  یایاضق  هب  عجار  هک  تسین  نیا  دوصقم  دـیئامرفب . هجوت  دـنکیم ... . درمت  دراد  دـننک -  شرامـش  نویزیولت  یاـھنیبرود 

هک دنکیم  یراک  دچیپیمرـس و  ینوناق  لوقعم  هار  نآ  زا  یـسک  دراد و  دوجو  یاینوناق  لوقعم  هار  کی  دیدید  دـیدرک  هاگن  امـش  رگا  تسین . یراوشد  راک  ندرک ، ادـیپ  تریـصب 

زیچ کی  نیا  تسا ؛ موکحم  وا  هک  تسا  مولعم  هنارادـبناجریغ ، هاگن  اب  فراـعتم ، هاـگن  اـب  هنـالداع ، هاـگن  اـب  بوخ ، تسا ، تلم  عفاـنم  هب  یهبرـض  تسا ، رـضم  روشک  یارب 

ادیپ تریصب  تسین . یتخس  راک  ندرک ، ادیپ  تریصب  تسین . نکممان  راوشد و  رما  کی  یهبلاطم  تریصب ، یهبلاطم  دینیبب  سپ  تسا . یحضاو  تواضق  کی  تسا ، ینشور 

دنک هاگن  ردق  نیمھ  ناسنا  دوشن . نوگانوگ  یاھیروادشیپ  اھسفن و  یاوھ  اھینمـشد ، اھیتسود ، زا  نوگانوگ ، یاھماد  ریـسا  ناسنا  هک  دراد  مزال  هزادنا  نیمھ  ندرک 

بیترت نیا  هب  و  تسین . یرتشیب  زیچ  یهبلاطم  تسا ؛ ندرک  هاگن  نیمھ  یهبلاطم  تسا ؛ ربدت  نیمھ  یهبلاطم  تریصب ، یهبلاطم  دنک . ادیپ  ار  تیعقاو  دناوتیم  دنک ، ربدت  و 

. دننکیم تلفغ  یھاگ  هک  یھاوخدب ، رطاخ  هب  هن  دانع ، رطاخ  هب  هن  یـضعب  هتبلا  دننک . ادیپ  تریـصب  دنناوتیم  همھ  تسا ؛ همھ  راک  ندرک ، ادیپ  تریـصب  هک  دـیمھف  دوشیم 

یاهعیاض کی  دـنزب ، ترچ  هظحل  کی  دوش ، ترپ  شـساوح  هظحل  کی  مھ  یگدـننار  لاـح  رد  تسا  نکمم  یھاـگ  اـما  دراد ، تسود  یلیخ  ار  شدوخ  ناـج  هکنیا  اـب  ناـسنا 

لوبق لباق  ریغ  رگید  نیا  تسا ، یتریصبیب  رگید  نیا  دنک ، ادیپ  موادت  هچنانچ  رگا  اما  تسناد ؛ هانگ  دوشیمن  ار  اھنیا  دیآیم ، شیپ  هنیمز  نیا  رد  هک  یئاھشزغل  دیایب . شیپ 

. تسا

رد هک  یدارفا  تسا . نیا  نمـشد  راک  نیرتمھم  زورما  دیـشاب . هتـشاد  هجوت  ار  نیا  تسا ؛ روشک  یـسایس  یاضف  رد  ینکارپرابغ  مرن ، گنج  رد  نمـشد  یهدمع  راک  زورما   

ناشاھکناب رد  یهتشابنا  یاھتورث  رد  دشاب ، ناشیاهتسھ  بمب  رد  هک  هچنآ  زا  شیب  اھتردقربا  تردق  زورما  دننادیم  دنعلطم ، دندراو و  یسایس  یهلئـسم  یـسایس و  راک 

. دناهدرک مھ  تفرشیپ  افاصنا  تاغیلبت  راک  رد  دندلب . بوخ  مھ  ار  یتاغیلبت  یاھهویـش  دسریم . اج  همھ  هب  هک  تساھنآ  دنلب  یادص  رد  تساھنآ ، یتاغیلبت  تردق  رد  دشاب ،

زا یکی  میبقع . تھج  نیا  رد  ام  دـناهدش ؛ دـلب  دـناهتفرگ و  داـی  ار  یاهتفرـشیپ  رایـسب  نردـم و  یاھهویـش  تاـغیلبت ، راـک  رد  اـکیرمآ -  رد  هچ  اـپورا ، رد  هچ  اـھیبرغ -  زورما 

ار عماوج  یاضف  دننکیم  یعس  عقاو ، فالخ  یاھفرح  هوبنا  نداتسرف  اب  لاجنج ، اب  یغیلبت ، یاھهویش  نیا  اب  دندلب . ار  ندرک  غیلبت  هک  تسا  نیا  اھنآ  یاھراک  نیرتیساسا 

تقیقح دیاب  ناتدوخ  طقف  هن  تسا . نیگنـس  تھج  نیا  زا  ام  یاھناوج  یهفیظو  زورما  دوب . بقارم  ار  نیا  دیاب  تشاد ، هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  دـنراذگب ؛ ریثات  دـننک و  نوگرگد 

. دینک نشور  ار  ایاضق  مھ  اھنآ  یارب  دینک و  تریصباب  مھ  ار  ناتدوخ  ینوماریپ  طیحم  اضف و  دیاب  هکلب  دیھد ، صیخشت  ار 

مق  / ١٣٨٩/٠٨/٠۴ ناتسا  ناناوج  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

یلماوع اجنیا  رد  تسا . مزال  طرش  تسین ، تیقفوم  یارب  یفاک  طرش  تریصب  میتفگ  هک  دنکیم ؛ ادیپ  همادا  هابتشا  اطخ و  لاح  نیع  رد  اما  دراد ، دوجو  مھ  تریـصب  یھاگ 

رد نداتـسیا  یارب  دنریگیمن ؛ میمـصت  راھظا  یارب  دنریگیمن ؛ میمـصت  مادقا  یارب  اما  دننادیم ، ار  یقیاقح  اھیـضعب  تسا . هدارا  مزع و  دوبن  یهلئـسم  شایکی  دراد ؛ دوجو 

. دنریگیمن میمصت  قح  زا  عافد  قح و  عضوم 

مق  / ١٣٨٩/٠٨/٠۴ ناتسا  ناناوج  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

ار ناتدوخ  یهفیظو  مھ  دینک ، دنلبرـس  ار  ناتخیرات  زیزع و  نھیم  تلم و  مھ  ینعی  دیزاسب ، ار  یمالـسا  ناریا  هکنیا  یارب  امـش  منک ؛ ضرع  اھناوج  امـش  هب  مھاوخیم  نم 

هدرک تمدـخ  دوخ  خـیرات  هب  دوخ ، تلم  هب  دوخ ، نھیم  هب  مھ  دـنک ، شالت  یمالـسا  ناریا  یدنلبرـس  یارب  یـسک  رگا  زورما  هک  دـیھد -  ماجنا  تمظعاـب  مالـسا  لـباقم  رد 

ناتدوخ راک  روحم  ار  تریصب  دیاب  دیشاب ، هنحص  رد  دیاب  دیشاب ، رایشوھ  دیاب  دیشاب ، رادیب  دیاب  هدرک -  تمدخ  تسا ، تیرشب  تاجن  یهیام  هک  زیزع  مالـسا  هب  مھ  تسا ،

. دیوشن یتریصبیب  راچد  دیشاب  بظاوم  دیھد . رارق 

مق  / ١٣٨٩/٠٨/٠۴ ناتسا  ناناوج  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

تروص نیا  رد  دورب ؛ شیپ  تریـصب  اب  دنک ؛ دادمتـسا  ادخ  زا  دنک ؛ لکوت  لاعتم  یادخ  هب  تفرـشیپ ، هار  رد  دنک ؛ زھجم  ار  دوخ  دـنک ؛ هدامآ  ار  دوخ  دـیاب  یناریا  ناملـسم  ناوج 

بالقنا و نیا  هک  یئاھوزرآ  اـھنامرآ و  یهمھ  هب  هللااـشنا  درک و  دـھاوخ  ادـیپ  تسا ، جـئار  مکاـح و  اـیند  رد  هک  یطلغ  یهویـش  اـب  یهھجاوم  یارب  ار  بساـنتم  گرب  زاـس و 

. دیسر دھاوخ  تسا ، هدرک  میسرت  مالسا 

مق  / ١٣٨٩/٠٨/٠۴ ناتسا  ناناوج  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

وا نوماریپ  هک  یثداوح  رد  ناـسنا  هک  تسا  نیا  یاـنعم  هب  هدـش ، دـیکات  هیکت و  نآ  یور  مھ  نینموملاریما  تاـملک  رد  تاـیاور و  رد  تسا و  مزـال  ثداوح  رد  هک  یتریـصب  نیا 

، نینموملاریما ریبعت  هب  دنکن ؛ روبع  یحطـس  هنایماع و  لکـش  هب  ثداوح  زا  دـنک  یعـس  دـنک ؛ ربدـت  دـنکیم ، ادـیپ  طابترا  وا  هب  تسوا و  یور  شیپ  هک  یثداوح  رد  درذـگیم و 

ادیپ تریصب  شجنس ، نیا  اب  ( - ١ «) رـصباف ربتعا  و   - » دجنـسب ار  لئاسم  ربدت  اب  ینعی  دنک . رابتعا  رکف ، نیا  ساسا  رب  دـنک و  رکف  ربتعاف ؛» رکفت  رما  محر هللا  : » دـنک رابتعا 

زاب تقیقح  هب  شمـشچ  ناسنا  دـنکیم و  داجیا  یئانیب  ینعی  دـنکیم ؛ داجیا  تریـصب  ناسنا  رد  ندرک ، ربدـت  اھنآ  رد  ندیجنـس ، تسرد  ندرک ، هاـگن  تسرد  ار  ثداوح  دـنک .

. دوشیم

مق  / ١٣٨٩/٠٨/٠۴ ناتسا  ناناوج  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

اھادص رب  ار  دوخ  شوگ  دونشب ، هک  تسا  یسک  نآ  ریصب  ( ١ (؛» رصباف رظن  رکفتف و  عمس  نم  ریصبلا  امناف  : » دیامرفیم رگید  یاج  رد  مالسلا ) هالصلا و  هیلع   ) نینموملاریما

، دنک هاگن  ینعی  رظن  رصباف .» رظن  رکفتف و  عمس  نم  ریصبلا  . » دیشیدنا دیاب  درک ؛ لوبق  ای  درک  در  ندینش  فرص  هب  دوشیمن  ار  یاهدینش  رھ  دشیدنیب . دینش ، یتقو  ددنبن ؛

کی رب  ار  ناشدوخ  مشچ  دـندرکن و  هاـگن  هک  تسا  نیا  دـندش ، نوگنرـس  دـندیزغل و  یتریـصبیب  یاھهاگـشزغل  رد  هک  یناـسک  زا  یرایـسب  راـک  داریا  ددـنبن . ار  دوخ  مشچ 

دنیبیم ناسنا  مینک . هاگن  ار  یئاھزیچ  کی  میتسین  رـضاح  الـصا  تاقوا  یلیخ  ام  دـید . دـھاوخ  هاگنآ  درک ، هاـگن  هک  یتقو  دـنک ؛ هاـگن  دـیاب  ناـسنا  دنتـسب . حـضاو  قیاـقح 

(٢ «) اولع املظ و  مھسفنا  اھتنقیتسا  اھب و  اودحج  و  « ؛ درک مھاوخ  ضرع  ادعب  ار  نیا  الاح  میرادن -  راک  ار  دونع  نمشد  نآ  دننک . هاگن  دنتسین  رضاح  الـصا  هک  ار  ینیفرحنم 

ام میتسھ . هصرع  یوت  هک  تسامش  نم و  رس  رب  ثحب  تسین ؛ وا  رـس  رب  ثحب  رگید ؛ تسا  نمـشد  بوخ ، دنوشیم ؛ دراو  دانع  اب  دنراد و  هزیگنا  هک  دنتـسھ  اھیـضعب  - 

اعبط مینیبن ، ار  اھنآ  مینک ، روبع  یحطـس  اھنآ  زا  ام  رگا  تسا . ندید  لباق  هک  تسھ  یئاھزیچ  کی  مینیبب . دـیاب  مینک ؛ زاب  ار  مشچ  دـیاب  مینک ، ادـیپ  تریـصب  میھاوخب  رگا 

. مینکیم هابتشا 

مق  / ١٣٨٩/٠٨/٠۴ ناتسا  ناناوج  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

دراو لاجنج  نیا  رد  هنتف و  نیا  رد  یضعب  دندرک ] هابتشا  یضعب  لاس ٨٨  هنتف  یایاضق  رد  دنکیم ؛ ادیپ  همادا  هابتشا  اطخ و  لاح  نیع  رد  اما  دراد ، دوجو  مھ  تریـصب  یھاگ  ]

یلع تماـق  اـھفالظاب و  مھتئطو  اـھفافخاب و  مھتـساد  نتف  یف  : » دومرف نینموـملاریما  هک  تسا  هنتف  ناـمھ  نیا  دـندیمھفن  تسا ؛ یزادـنارب  نیا  مسا  دـندیمھفن  دـندش ،

. دـندرک رارکت  مھ  اھنیا  تفگ ، یکی  ار  یفرح  کی  تسا . هنتف  نیا  دـندیمھفن  اھنآ  دـنریگب . رارق  هنتف  یاـپ  تسد و  ریز  هک  ار  یناـسک  دـنکیم  دوباـن  درخ و  هنتف  ( ١ «.) اھکبانس

. درک رادیب  دیاب  مھ  ار  لفاغ  هتبلا  لفاغ . مکح  اب  تسا  توافتم  دناعم  مکح  تسناد . مکح  کی  هب  موکحم  ار  همھ  دوشیمن  سپ 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 32 
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نایوجشناد  / ١٣٨٩/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

، دنداد راعـش  نابآ  هدزیـس  هیلع  نارھت ، یاھنابایخ  یوت  دندمآ  یتخبنوگن  دودحم  تیعمج  کی  نابآ  هدزیـس  زور  رد  لاس ٨٨ -  هتـشذگ -  لاس  دینکب ؛ یلمات  کی  امـش  الاح 

رـس تشپ  دینیبب  اما  دوب -  حضاو  نیا  دنروخیم -  تسکـش  دوب  مھ  مولعم  دندروخ ، تسکـش  اھنآ  هتبلا  دنـشکب . نجل  هب  ار  گرزب  تبـسانم  نیا  دـنناوتب  دـیاش  هکنیا  یارب 

هلباقم میھافم  نیا  اب  اھنآ  عقاو  رد  دـندرکیم . هلباقم  تسھ ، گرزب  میھافم  نیا  نآ  رـس  تشپ  هک  دامن  نیا  اب  دـندرکیم ؟ هلباقم  دنتـشاد  یچ  اب  اھنآ  دوب ؟ یچ  اھنآ  تکرح 

میظع تکرح  دنتساوخیم  اھنآ  دنشکب . هدرپ  اکیرمآ  یبلطتلاخد  یبلطهطلس و  یور  رب  دنتـساوخیم  اھنآ  دننک . هدنز  رگید  راب  ار  یئاکیرمآ  یهنمیھ  دنتـساوخیم  دندرکیم .

. دنربب لاوس  ریز  گرزب  ملظ  نآ  لباقم  رد  ار  ناریا  تلم 

ناشاھفدـھ دـنایچ و  دـنایک ، دـننک ، بارخ  ار  نابآ  هدزیـس  دنتـساوخیم  ناشدوخ  لایخ  هب  هک  یناسک  نآ  دـمھفیم  تسیچ ، نابآ  هدزیـس  یانعم  دـمھفیم  ناسنا  یتقو 

. درک تقد  درک ، لمات  دیاب  تسا . نیا  مینکیم ، دیکات  مینکیم ، رارکت  ام  هک  یتریصب  نیا  تسیچ .

نابرق  / ١٣٨٩/٠٨/٢۶ دیع  زور  رد  ناھفصا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یاـنعم هکلب  تسا ؛ یوق  ناریا  تلم  دـندیمھف  همھ  ـالاح  هک  تسین  نیا  طـقف  شیاـنعم  نیا  درک . روبع  هنتف  کـی  زا  درک ، روـبع  ناـحتما  کـی  زا  ناریا  تلم  هتـشذگ  لاـس  رد 

رمع لوط  مامت  دـمآ . دوجو  هب  وا  رد  یاهزات  یئاناوت  کی  درک ؛ ادـیپ  یدـیدج  عضو  کی  تلم  نیا  تنحم ، هنتف و  زا  روبع  رب  تردـق  نیا  اب  تکرح ، نیا  اب  هک  تسا  نیا  نآ  رتمھم 

مزال راک  مینادـب  میـسانشب ، ار  عقوم  میناوتب  میریگب ، راک  هب  ار  دوخ  تریـصب  میناوتب  میئایب ، بلاغ  دوخ  سفن  یاوھ  رب  میناوتب  ام  رگا  تساھناحتما . مدـق  هب  مدـق  ناـسنا ،

کی هک  نابآ  مجنپ  تسیب و  زور  نیاربانب  تسا . یقرت  کی  تسا ، یلاعت  کی  نیا  دروآیم ؛ دوجو  هب  تاـیح  زا  یدـیدج  یهبترم  کـی  اـم  رد  نیا  میھد ، ماـجنا  ار  نآ  تسیچ و 

. دراد ناھفصا  مدرم  یارب  ار  یتلاح  نینچ  تسا ، دامن  کی  هتسجرب و  زور 

ریدغ  / ١٣٨٩/٠٩/٠۴ دیع  زور  رد  یجیسب  رازھ  عمج ١١٠  رد  تانایب 

یهیحور صـالخا و  یهیحور  لوا ، یهجرد  رد  هک  میتـفگ  اـھراب  زیزع ! ناـناوج  مینک  تیوـقت  ناـمدوخ  رد  زورهبزور  ار  ناـکرا  نیا  دـیاب  اـم  یهمھ  دراد . یناـکرا  ندوـب  یجیـسب 

یادخ دینک ، لمع  رتهناصلخم  هچرھ  دنکیم . رتکیدزن  لمع  صالخا  هب  ار  امش  دشاب ، رتشیب  امش  تریصب  هچرھ  دنراذگیم . رثا  مھ  یور  تریصب  صالخا و  نیا  تسا . تریصب 

رتشیب امـش  تریـصب  دیوش ، رتکیدزن  ادخ  هب  هچرھ  تسامـش . یلو  ادخ  رونلا ؛» یلا  تاملظلا  نم  مھجرخی  اونما  نیذـلا  یلو  هللا  . » دـنکیم رتشیب  ار  امـش  تریـصب  لاعتم 

نیذلاو « ؛ دنیبب دناوتیمن  مھ  ار  تایعقاو  ناسنا  دشابن ، رون  یتقو  دنک . هدھاشم  ار  قیاقح  تایعقاو و  دناوتیم  ناسنا  دوب ، هک  رون  دینیبیم . رتشیب  ار  قیاقح  دش و  دھاوخ 

دوخ دوجو  رد  دـنایقیقح و  توغاط  هک  سفن -  یاھیوھ  یتقو  دریگب ، ار  ناسنا  مشچ  یولج  نایغط  یتقو  تاملظلا .» یلا  رونلا  نم  مھنوجرخی  توغاطلا  مھئاـیلوا  اورفک 

ار تایعقاو  دـنریگب ، ار  ام  مشچ  یولج  اھینارتوھـش  اھیتسرپیوھ و  اھیبلطایند و  اھتداسح و  اھیبلطهاج و  یتقو  دـنریگب ، ار  ام  مشچ  یولج  دـننوعرف -  زا  رتدـب  اـم 

. مینک هدھاشم  میناوتیمن  مھ 

؛ دوب مدرم  مشچ  یولج  یقیاقح  لاس ٨٨  یهدیچیپ  یهدشیحارط  یهنتف  رد  دنھدب . صیخشت  دنتـسناوتن  دننیبب ، ار  مشچ  یولج  تایعقاو  دنتـسناوتن  اھیـضعب  دیدید 

هب نتفای  تسد  یارب  ناشدوخ ، یبلطهاج  یارب  هک  دنوشیم  ادیپ  ینارگهنتف  روشک  کی  رد  یتقو  دندیمھفن . دندیدن ، دنمھفب ؛ دننیبب ، ار  قیاقح  نیا  یاهدع  کی  دنتشاذگن 

دننک و تشپ  هار  کی  تیناقح  هب  روشک ، کی  تحلـصم  هب  دنوشیم  رـضاح  دندرک ، هتـشابنا  مکارتم و  ناشدوخ  دوجو  رد  وزرآ  تروص  هب  هک  یفادھا  هب  ندیـسر  یارب  تردـق ،

تقیقح کی  نیا  دـننکیم ، تیامح  اھنآ  زا  دـنیآیم و  قوش  رـس  دـنیآیم و  ناجیھ  هب  ناریا  تلم  کی  یهجرد  نانمـشد  یبرغ و  نارادمدرـس  هک  دـننکیم  یراـک  دـننزب ؛ دـگل 

یتح لد ، تملظ  رطاخ  هب  یضعب  دننکیمن ؛ کرد  یضعب  دننیبیمن ، یضعب  دندیدن ، یـضعب  اما  دنیبن ؛ ار  نآ  ناسنا  تسھ ، رون  یتقو  هک  تسین  یزیچ  نیا  تسا ؛ نشور 

، تسام ینورد  نوعرف  نامھ  یھن  رما و  یهجیتن  همھ  اـھنیا  تسا ؛ سفن  یاوھ  ضراوع  همھ  اـھنیا  دـنھدب ؛ رثا  بیترت  مھف  نیا  هب  دنتـسین  رـضاح  اـما  دـننکیم ، مھ  کرد 

نیا میتسناوت  رگا  دنک . مارآ  ار  وا  دبوکب و  تسم  لیف  نیا  رس  رب  هک  دھدیم  نموم  تسد  هب  عرو  اوقت و  زا  یشکچ  سدقم  عرـش  هک  تسا  سوھ  یوھ و  تسم  لیف  نامھ 

یجیـسب هک  امـش  دنیبیمن . دشاب ، یتسرپیوھ  یتقو  اما  دنیبیم ؛ ام  مشچ  مینیبیم ، ار  زیچ  همھ  دش ، دـھاوخ  ینارون  ایند  تقو  نآ  مینک ، مارآ  نامدوخ  دوجو  رد  ار 

یجیـسب دـینک . تیوـقت  ناـتدوخ  رد  ار  تلاـح  نیا  ار ، هیحور  نیا  دـیناوتیم  ناـتدوخ  نطاـب  یافـص  اـب  تـسا ، یناروـن  تـسا ، کاـپ  امـش  یاـھلد  دـیتسھ ، ناوـج  دـیتسھ ،

. تسا ینارون  تسافصاب ،

، مینک تبقارم  ار  نامدوخ  مئاد  هک  تسا  نیا  هب  فقوتم  ندنام  یجیسب  تسا . مھم  هار ، رد  یگداتـسیا  دینامب . یجیـسب  اما  تسا ؛ کرابم  دیدش ، یجیـسب  نم ! نازیزع 

درکیم و تکرح  منھج  تمـس  هب  هبـساراھچ  اـجکی و  هک  ار  یئاـیند  هک  تسا  نیا  گرزب  راـک  تسا . هداد  ماـجنا  یگرزب  راـک  ناریا  تـلم  مـیورن . نوریب  هار  زا  مـینک و  تبظاوـم 

، ورـشیپ زاتـشیپ و  ناونع  هب  ناریا  تلم  دناهدش و  تقیقح  هجوتم  ایند  مدرم  زا  یمیظع  یاھتیعمج  زورما  تسا . هدرک  ادج  ار  یـشخب  کی  تسا ، هدز  بیھن  کی  تخاتیم ،

، بوخ دشاب . تقیقح  تمس  هب  دیاب  دشاب ، تشھب  تمس  هب  دیاب  دشاب ، ادخ  تمس  هب  دیاب  یناسنا  عماوج  ریسم  تسا . هدرک  ضوع  ار  ریـسم  تسا و  هداد  رییغت  ار  هار 

، تسا قحاـن  لـطاب و  هب  یهتـسباو  ناـشدوجو  هک  یناـسک  نآ  دننیـشنیمن . تکاـس  هک  لـطاب  لـھا  دـیاهداد . ماـجنا  ار  گرزب  راـک  نیا  ناریا  تلم  امـش  هک  تسا  یھیدـب 

ار تیرـشب  دنک ، رادیب  ار  ایند  دھدب ، تیادھ  تقیقح و  دایرف  ناریا  تلم  هک  دننیـشنیمن  مارآ  هک  اھنیا  تساھتلم ، رـس  رب  ندز  دگل  هب  یهتـسباو  تسا ، ملظ  هب  یهتـسباو 

. دننکیم هضراعم  اھنیا  دنک ؛ رادیب 

رارق یناسک  یارب  ار  ترصن  دیدرت  نودب  قیقحتهب و  لاعتم  یادخ  هرصنی .» نم  نرصنیل هللا  و  « ؛ دراد ینشور  تیاھن  هضراعم  نیا  میھد ، همادا  ار  نامیگداتـسیا  ام  رگا  هتبلا 

؛ دننکیم راک  دننکیم ، شالت  دنراد  ناریا  تلم  هیلع  نانمـشد  هک  تسا  لاس  یـس  میاهدرک . هبرجت  ار  نیا  ام  و  دننکیم ؛ توعد  دـننکیم و  تکرح  قح  فرط  هب  هک  تسا  هداد 

زا اـم  یگداتـسیا  تردـق  زورما  تسا . هدـش  رتفیعـض  زورهبزور  مھ  نمـشد  تسا ؛ هدـش  رتیوق  زورهبزور  دوـخ ، ناـمیا  تکرب  هب  دوـخ ، یگداتـسیا  تکرب  هب  ناریا  تلم  اـما 

هتشاد هجوت  دیاب  اما  تسا . نیملسم  مالـسا و  یزوریپ  هزرابم ، نیا  تیاھن  سپ  تسام . یهبرجت  نیا  تسا ؛ رتشیب  شیپ  لاس  یـس  زا  تسا ، رتشیب  شیپ  لاس  تسیب 

زورهب دـیراد ، هگن  زورهب  ار  ناتـصالخا  دـیراد ، هگن  زورهب  ار  ناتتریـصب  دـیراد ، هگن  زورهب  ار  ناتدوخ  دـیراد ، هگن  هداـمآ  ار  ناـتدوخ  دـیاب  دراد ؛ دوجو  شلاـچ  یریگرد و  هک  دیـشاب 

. تسا یناریا  میظع  یهعماج  ناریا و  تلم  تیقفوم  زمر  نیا  دینامب ؛ یجیسب  دیشاب و  یجیسب 

ریدغ  / ١٣٨٩/٠٩/٠۴ دیع  زور  رد  یجیسب  رازھ  عمج ١١٠  رد  تانایب 

هدـش رتیوق  زورهبزور  دوخ ، نامیا  تکرب  هب  دوخ ، یگداتـسیا  تکرب  هب  ناریا  تلم  اما  دـننکیم ؛ راـک  دـننکیم ، شـالت  دـنراد  ناریا  تلم  هیلع  نانمـشد  هک  تسا  لاـس  یس 

. تسام یهبرجت  نیا  تسا ؛ رتشیب  شیپ  لاس  یس  زا  تسا ، رتشیب  شیپ  لاس  تسیب  زا  ام  یگداتسیا  تردق  زورما  تسا . هدش  رتفیعـض  زورهبزور  مھ  نمـشد  تسا ؛

زورهب ار  ناتدوخ  دیراد ، هگن  هدامآ  ار  ناتدوخ  دیاب  دراد ؛ دوجو  شلاچ  یریگرد و  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  اما  تسا . نیملـسم  مالـسا و  یزوریپ  هزرابم ، نیا  تیاھن  سپ 

یناریا میظع  یهعماج  ناریا و  تلم  تیقفوم  زمر  نیا  دینامب ؛ یجیـسب  دیـشاب و  یجیـسب  زورهب  دـیراد ، هگن  زورهب  ار  ناتـصالخا  دـیراد ، هگن  زورهب  ار  ناتتریـصب  دـیراد ، هگن 

. تسا

ریدغ  / ١٣٨٩/٠٩/٠۴ دیع  زور  رد  یجیسب  رازھ  عمج ١١٠  رد  تانایب 

تیوقت نامدوخ  رد  زورهبزور  ار  ناکرا  نیا  دیاب  ام  یهمھ  دراد . یناکرا  ندوب  یجیسب  دننک . تیوقت  ناشدوخ  رد  ار  ندوب  یجیسب  ناکرا  دننادب و  ردق  ار  نیا  یجیسب  نازیزع 

« تریصب  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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رتشیب امـش  تریـصب  هچرھ  دـنراذگیم . رثا  مھ  یور  تریـصب  صالخا و  نیا  تسا . تریـصب  یهیحور  صـالخا و  یهیحور  لوا ، یهجرد  رد  هک  میتفگ  اـھراب  زیزع ! ناـناوج  مینک 

تاملظلا نم  مھجرخی  اونما  نیذلا  یلو  هللا  . » دنکیم رتشیب  ار  امـش  تریـصب  لاعتم  یادخ  دـینک ، لمع  رتهناصلخم  هچرھ  دـنکیم . رتکیدزن  لمع  صالخا  هب  ار  امـش  دـشاب ،

تایعقاو و دـناوتیم  ناـسنا  دوب ، هک  رون  دـینیبیم . رتشیب  ار  قیاـقح  دـش و  دـھاوخ  رتشیب  امـش  تریـصب  دـیوش ، رتکیدزن  ادـخ  هب  هچرھ  تسامـش . یلو  ادـخ  رونلا ؛» یلا 

نایغط یتقو  ( ١ «.) تاملظلا یلا  رونلا  نم  مھنوجرخی  توغاطلا  مھئایلوا  اورفک  نیذلاو  « ؛ دنیبب دناوتیمن  مھ  ار  تایعقاو  ناسنا  دشابن ، رون  یتقو  دـنک . هدـھاشم  ار  قیاقح 

اـھیبلطهاج و یتقو  دـنریگب ، ار  اـم  مشچ  یولج  دـننوعرف -  زا  رتدـب  اـم  دوخ  دوجو  رد  دـنایقیقح و  توغاـط  هک  سفن -  یاـھیوھ  یتـقو  دریگب ، ار  ناـسنا  مشچ  یولج 

. مینک هدھاشم  میناوتیمن  مھ  ار  تایعقاو  دنریگب ، ار  ام  مشچ  یولج  اھینارتوھش  اھیتسرپیوھ و  اھیبلطایند و  اھتداسح و 

؛ دوب مدرم  مشچ  یولج  یقیاقح  لاس ٨٨  یهدیچیپ  یهدشیحارط  یهنتف  رد  دنھدب . صیخشت  دنتـسناوتن  دننیبب ، ار  مشچ  یولج  تایعقاو  دنتـسناوتن  اھیـضعب  دیدید 

. دندیمھفن دندیدن ، دنمھفب ؛ دننیبب ، ار  قیاقح  نیا  یاهدع  کی  دنتشاذگن 

نالیگ  / ١٣٨٩/١٠/٠٨ ناتسا  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ناشن نارگید  زا  رتدوز  ار  هنحص  رد  روضح  هب  زاین  ساسحا  نیا  ار ، مزع  نیا  ار ، تریصب  نیا  ار ، یھاگآ  نیا  نالیگ  مدرم  تسا -  زور  نآ  اب  فداصم  زورما  هک  ید -  متـشھ  زور 

دیاب ار  اھنیا  تسا ؛ یھاگآ  یرادیب و  یهناشن  مزع ، یهناشن  تریـصب ، یهناشن  هک  تسا  یئاھزیچ  نیمھ  تلم  کی  یـساسا  یاھهیامرـس  درک . ظفح  دیاب  ار  اھنیا  دنداد .

. تشاد هگن 

ید  / ١٣٨٩/١٠/١٩ مایق ١٩  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یاھهناشن رفـس ، نآ  رد  مق ، نز  درم و  مق ، یاھناوج  مق ، زیزع  مدرم  هک  دتفایم  قافتا  مق  رفـس  زا  یمک  یهلـصاف  اب  رادید  نیا  هکنیا  زا  ملاحـشوخ  منکیم و  رکـش  ار  ادـخ 

نآ لباقم  رد  دنتـسناوتن  مھ  ناریا  تلم  نانمـشد  یتح  هک  دـنداد  زورب  نانچنآ  ار  تریـصب  یاـھهناشن  ار و  یمالـسا  ماـظن  هب  ار ، نید  هب  ار ، مالـسا  هب  یراداـفو  یدـنبیاپ و 

. دندرک فارتعا  نآ  هب  دننامب و  تکاس 

ید  / ١٣٨٩/١٠/١٩ مایق ١٩  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

نارگید زا  رتدوز  مق  مدرم  تسا . ید  مھدزون  نیمھ  هدروخ ، یلیس  هک  یدراوم  زا  یکی  تسا . هدروخ  یلیس  مق  زا  ناریا  تلم  دض  یهھبج  مالـسا ، دض  یهھبج  رابکتـسا ،

 - دھاوخیم تریـصب  تسا -  مھم  عاضوا  نتخانـش  مھ  تسا . مھم  یلیخ  اھنیا  دندمآ ؛ نادیم  هب  دندرک و  سح  ار  تیلوئـسم  دنتخانـش ، ار  عاضوا  دـندرک ، فیلکت  ساسحا 

دننیبیم ار ، هدـنھدناکت  ثداوـح  دـننیبیم  دنتـسھ ، یـضعب  دـنک . فـیلکت  ساـسحا  ناـسنا  هک  دـھاوخیم  ناـمیا  دـھعت و  حور  تـسا ؛ مـھم  ندرک  فـیلکت  ساـسحا  مـھ 

، دیارآیم هھبج  نمشد  یتقو  بوخ ، تسا . هدرک  یئارآهھبج  نمشد  هک  دننیبیم  دنتسھ ، یضعب  دنروخیمن . ناکت  دننکیمن ، فیلکت  ساسحا  اما  ار ؛ نمـشد  یاھهشقن 

اب دوب ، هیحور  نیا  ناریا  زیزع  تلم  رد  هتبلا  دـنرادن . ار  ساسحا  نیا  یـضعب  تسا . نامیا  یهمزال  تسا ، دـھعت  یهمزال  نیا  مینک ؛ فیلکت  ساسحا  لـباقم ، رد  مھ  اـم  دـیاب 

ساسحا ید  هدزون  رد  دـندوب . ولج  اھیمق  دـندوب . فلتخم  اھاج  نکیل  داد ؛ ناشن  ار  شدوخ  بالقنا  رد  دـش و  رادهشیر  دـش ، تیوقت  یمالـسا  تضھن  یمالـسا و  تکرح 

سیلپ و هاگتـسد  نشخ  بوکرـس  اب  یهھجاوم  دوب ، هلولگ  اب  یهھجاوم  دوب -  یتخـس  نادیم  دوبن -  یناسآ  نادـیم  مھ  نادـیم  بوخ ، نادـیم . یوت  دـندمآ  دـندرک و  فیلکت 

. نادیم لخاد  دندمآ  اھیمق  اما  دندرکیمن ؛ محر  یسک  هب  دوب ، توغاط  میژر  تینما 

، دش دنلب  دزی  رد  فرط  نآ  زا  دش ، دنلب  زیربت  زا  شخساپ  ناھگان  هک  دوب  نیمھ  نانمشد ؛ هب  دوب  یمکحم  یلیس  نادیم ، رد  روضح  نیا  فیلکت ، ساسحا  نیا  تریـصب ، نیا 

. تسا یلیـس  نیا  دمآ ؛ دوجو  هب  دوب ، هدرک  هدامآ  لاس  نیدـنچ  لوط  رد  ام  راوگرزب  ماما  ار  شیاھهنیمز  هک  میظع  تکرح  نیا  اذـل  دـش ؛ دـنلب  رگید  یاھرھـش  رد  فرط  نآ  زا 

ام لباقم  رد  نمـشد  یتقو  مینک . هبـساحم  دـیاب  مینک ، یباـیزرا  ار  ناـمدوخ  میھاوخیم  هک  اـم  ـالاح  دـنکیم . هلباـقم  دریگیم و  لد  هب  هنیک  دروخیم ، یلیـس  یتقو  نمـشد 

. مینزب هبرض  نمشد  نیا  هب  میناوتیم  تسالاب ؛ ام  یاھیئاناوت  سپ  هک  مینک  ساسحا  دیاب  ام  دھدیم ، ناشن  نادند  تدشب 

نمشد رب  یلیس  دنداد ، ماجنا  اھناوج  دنداد ، ماجنا  املع  دنداد ، ماجنا  هیملع  یهزوح  دنداد ، ماجنا  ریقح  یهدنب  نیا  یهزور  دنچ  رفس  رد  مق  زیزع  مدرم  هک  یتکرح  نیمھ 

. تسا سرد  ناریا  تلم  ام  یارب  نیا  دنریذپبیسآ ؛ مدرم  یهبناجهمھ  روضح  نیا  تریصب ، نیا  یئامنتردق ، نیا  لباقم  رد  هک  دنداد  ناشن  اھنآ  دمآ . ناشدرد  دوب ؛

میدرک و تیلوئسم  دھعت و  ساسحا  میدرک ، فیلکت  ساسحا  نآ  لابند  هب  و  تریصب -  نامھ  ینعی  میھدب -  صیخـشت  تسرد  میمھفب ، تسرد  میتسناوت  ام  هک  یئاج  رھ 

؛ دیتسھ هدنرب  امش  تسامش ، اب  هبلغ  دیدش ، هھجاوم  نادیم  دراو  تریصب  اب  نامیا و  اب  یتقو  نوبلاغ .» مکناف  هومتلخد  اذاف  « ؛ تسا هدوب  ام  اب  هبلغ  میدش ، نادیم  دراو 

اھرادهشقن دوخ  دناهدروخ ؛ بیرف  دنرودزم ، دنتسھ ، وا  ینادیم  لماوع  هک  یناسک  نآ  درادن . یونعم  قیمع  یهزیگنا  درادن ، نید  درادن ، نامیا  امش  لباقم  فرط  نوچ  ارچ ؟

. تسا هبرجت  ناریا  تلم  یارب  نیا  دیاهدنرب ؛ امش  دیوشیم ، نادیم  دراو  نامیا  اب  یتقو  دنتسھ . ینامیایب  نامدرم  هک  مھ  اھنادرگهنحص  و 

ید  / ١٣٨٩/١٠/١٩ مایق ١٩  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

هن دـش . زوریپ  ناحتما  نیا  رد  تلم  دوب ؛ گرزب  ناحتما  کی  یلیمحت ، گنج  ناحتما  تسا . هدـش  زوریپ  یرایـسب  یاھناحتما  رد  تسا ، هدرک  عورـش  ار  یھار  کی  ناریا  تلم 

یراکادـف ار ، دوخ  تریـصب  داد ، ناشن  ار  دوخ  راثیا  داد ، ناشن  ار  دوخ  ربص  نوچ  دوب ؛ یھلا  یونعم و  یاھرایعم  رد  یزوریپ  نآ ، زا  رتمھم  دوب -  نآ  هک  گنج -  رد  یزوریپ  طـقف 

فاصم هب  هک  ینانمـشد  تسا . نیمھ  مھ  نیا  زا  دـعب  زورما . ات  درب ، الاب  داد و  یقرت  ار  تلم  نیا  لاعتم  یادـخ  داد . ناـشن  ادـخ  هار  رد  تکرح  یارب  ار  دوخ  یگداـمآ  ار ، دوخ 

. دننکیمن کرد  دنمھفیمن و  ار  قیاقح  نیا  دنیآیم ، ناریا  تلم 

ید  / ١٣٨٩/١٠/١٩ مایق ١٩  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

میدرک و تیلوئسم  دھعت و  ساسحا  میدرک ، فیلکت  ساسحا  نآ  لابند  هب  و  تریصب -  نامھ  ینعی  میھدب -  صیخـشت  تسرد  میمھفب ، تسرد  میتسناوت  ام  هک  یئاج  رھ 

هدنرب امـش  تسامـش ، اب  هبلغ  دیدش ، هھجاوم  نادـیم  دراو  تریـصب  اب  نامیا و  اب  یتقو  ( . ١ « ) نوبلاغ مکناف  هومتلخد  اذاف  « ؛ تسا هدوب  اـم  اـب  هبلغ  میدـش ، نادـیم  دراو 

. درادن یونعم  قیمع  یهزیگنا  درادن ، نید  درادن ، نامیا  امش  لباقم  فرط  نوچ  ارچ ؟ دیتسھ ؛

نادـیم دراو  نامیا  اب  یتقو  دنتـسھ . ینامیایب  نامدرم  هک  مھ  اھنادرگهنحـص  اھرادهشقن و  دوخ  دـناهدروخ ؛ بیرف  دـنرودزم ، دنتـسھ ، وا  ینادـیم  لـماوع  هک  یناـسک  نآ 

. تسا هبرجت  ناریا  تلم  یارب  نیا  دیاهدنرب ؛ امش  دیوشیم ،

شترا  / ١٣٨٩/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانابلخو  ناھدنامرف  رادیدرد  تانایب 

، ماظن نوگانوگ  یاھشخب  نایم  یهقرفت  نیلوئـسم ، نایم  یهقرفت  تلم ، داحآ  نایم  یهقرفت  تسا ؛ هقرفت  فالتخا و  تسا ، تفرـشیپ  اب  یفانم  اعطق  هک  یئاھزیچ  زا  یکی 

نیرتمھم زا  یکی  دوش . یرادـساپ  نآ  زا  دوش ، ظـفح  یـسدقم  سوماـن  کـی  لـثم  دـیاب  داد ، اـم  هب  بـالقنا  هک  یایگچراـپکی  ماجـسنا و  نیا  مدرم . ماـظن و  ناـیم  یهقرفت 

یارب دننک . داجیا  فاکـش  دـننک ، داجیا  یلزلزت  کی  داحتا  نیا  رد  هک  تسا  نیا  دراد -  دوجو  مھ  زورما  هتـشاد ، دوجو  هشیمھ  دراد -  دوجو  نمـشد  مرن  گنج  رد  هک  یئاھراک 

داجیا یاهقطنم  تافالتخا  دننک ، داجیا  یموق  تافالتخا  نارگید  درک و  کرت و  برع و  سراف و  نیب  دننک ، داجیا  یبھذم  تافالتخا  ینـس  هعیـش و  نیب  دننکیم : شالت  راک  نیا 

« تریصب  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. دننک داجیا  یبزح  تافالتخا  دننک ، داجیا  ینامزاس  تافالتخا  دننک ،

، دـیراد روضح  نآ  رد  امـش  زورما  هک  ار  یرگنـس  نیا  میئاـجک . مینادـب  تریـصب . میئوگیم  نآ  هب  اـم  هک  یزیچ  ناـمھ  ینعی  درک ؛ هلباـقم  لـماک  هجوـت  اـب  دـیاب  اـھنیا  یهمھ  اـب 

و دنادیم ، ار  دوخ  هاگیاج  دوخ و  راک  تیمھا  تسا ، ساسح  ردـقچ  وا  رگنـس  هک  دـنادیم  هتفرگ و  رارق  یـساسح  رگنـس  کی  رد  هک  یزابرـس  نآ  نیب  تسا  قرف  میـسانشب .

اوعد شایرگنـسمھ  اب  رگنـس  لخاد  رد  دـنکیم ، اھر  ار  رگنـس  دـنکیم ، تلفغ  دربیم ، شباوخ  تسا ؛ مھم  ردـقچ  دـنادیمن  اـما  تسا ، رگنـس  ناـمھ  رد  هک  یـسک  نآ  نیب 

. تسا ساسح  ردقچ  ناریا  تلم  هاگیاج  مینادب  دنکیم .

سراف  / ١٣٩٠/٠٢/٠٣ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد بدا ، رد  ملع ، رد  زاـتمم ، یناـسنا  یاـھورین  یهتـسجرب  یهـلق  تساـم ؛ تـلم  اـم و  روـشک  یهتـسجرب  یاـھهلق  زا  یکی  زاریـش  رھـش  سراـف و  ناتـسا  اـفاصنا  اـقح و 

نیرتساـسح و رد  زاریـش  ماـن  مینک ، هاـگن  هک  مـھ  بـالقنا  یزوریپ  زا  لـبق  ریخا  خـیرات  هـب  نیدـت . رد  داـھج ، رد  تازراـبم ، رد  یعاـمتجا ، تاـیح  روـما  نوگاـنوگ  یاھتفرـشیپ 

مان دوب ، برغ  طلست  هیلع  رب  هناھاگآ  یمدرم و  یهزرابم  کی  زاغآرـس  هک  وکابنت ، میرحت  یخیرات  یهیـضق  رد  دینک  ضرف  تسا . هتـسجرب  ام  یعامتجا  یایاضق  نیرتیتایح 

، دـندرکیم لابند  ار  طخ  نامھ  روشک  ناگبخن  نارادمتـسایس و  درکیم و  ادـیپ  همادا  هیلع ) ناوضر هللا   ) یزاریـش یازریم  تکرح  نامھ  رگا  هک  تسا ؛ حرطم  یزاریـش  یازریم 

یهیـضق رد  ای  دـندرک . عطق  ار  طخ  طسو ، دـندمآ  دـندرک ، هدافتـسا  اھعمط  زا  اھتلفغ و  زا  اھرگرامعتـسا  بخ ، یلو  داتفا ؛ قافتا  هک  دـشیم  یزیچ  نآ  زا  ریغ  ناریا  تشونرس 

فورعم یزاریش -  یقت  دمحم  ازریم  موحرم  میظع ، تکرح  نیا  ربھر  تسا . حرطم  زاریش  مسا  مھ  اجنآ  زاب  اھسیلگنا ، تلاخد  سیلگنا و  رامعتـسا  اب  قارع  مدرم  یاھگنج 

نارود تازرابم  رد  هچ  دـندوب ؛ الاو  یاھناسنا  هتـسجرب و  یاھتیـصخش  گرزب ، یاـملع  سراـف ، دوخ  رد  دوب . دـیلقت  عجرم  ملاـع و  گرزب و  درم  نیا  یزاریـش -  مود  یازریم  هب 

باوبا نم  باب  داھجلا   » هتبلا تسا . تدھاجم  باب  الاح  نیا ، زورما . ات  نآ  زا  دعب  هچ  و  بالقنا ، یزوریپ  رد  هچ  و  یمالسا ، بالقنا  تازرابم  نارود  رد  نآ  زا  دعب  هچ  هطورـشم ،

هک دھدیم  ناشن  نیا  دوشیم . زاب  ایلوا  یور  هب  دوشیمن ؛ زاب  مھ  همھ  یور  هب  تسا ، تشھب  رد  تسین ؛ مھ  یتیمھامک  باب  داھج ، باب  هئایلوا .» هصاخل  هحتف هللا  هنجلا 

. تسا هدش  زاب  اھنآ  یور  باب  نیا  هک  دنتسھ  دنوادخ  یایلوا  زا  ام  دھاجم  مدرم 

لئاسم رد  تسا . ناورشیپ  زا  یکی  زاریـش  ریخا -  یاھلاس  رد  صوصخب  بالقنا -  نارود  زا  دـعب  زاـتمم  یملع  تکرح  رد  تسا . روج  نیمھ  میوش ، دراو  ملع  یهنیمز  رد  رگا 

نانچنآ یـسایس  ثداوح  یھاگ  دـنیآیم . باسح  هب  اھنیرتتریـصباب  اھنیرتهاگآ و  وزج  زاریـش  مدرم  هنوگزغل -  راوشد و  ثداوح  نیا  رد  یعامتجا - لئاسم  رد  یـسایس ،

اھرتولج وزج  سراف  ناتـسا  زیزع  مدرم  هلمج ، زا  و  دنرادیب ؛ دنرایـشوھ ، ام  مدرم  هک  مینیبیم  اما  تسین ؛ سک  رھ  راک  شندرک  زاب  دوشیم ؛ زغل  هیبش  هک  دوشیم  هدیچیپ 

. دنتسھ اھورشیپ  و 

سراف  / ١٣٩٠/٠٢/٠٣ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

کمک یگتفشآ  نیا  هب  دننک  یعس  هک  تسا  نیا  دنراد ، راک  رـس و  یتاغیلبت  لئاسم  اب  لخاد  رد  هک  ینارھاوخ  ناردارب و  هب  زوسلد ، مدرم  هب  یلخاد ، رـصانع  هب  نم  ضرع 

یردتقم هاگتسد  هللادمحب  هاگتـسد  هن ، دراد ؟ یموزل  هچ  چوپ ، چیھ و  یارب  نیا ، هیلع  نآ  نآ ، هیلع  نیا  فرط ، نیا  زا  یکی  فرط ، نآ  زا  یکی  دنراذگب ، لیلحت  هک  نیا  دننکن .

مکحم نامدوخ  حیحـص  عضاوم  رد  ام  هدرک ، کـمک  لاـعتم  یادـخ  تراـقح ، یهمھ  اـب  متـسھ  ریقح  یهدـنب  هک  مھ  یربھر  دنتـسھ ، ناـشراک  لوغـشم  نیلوئـسم  تسا ،

مدرم ات  دوش . فرحنم  یاهرذ  اھنامرآ  یوس  هب  تلم  میظع  تکرح  نیا  تشاذـگ  مھاوخن  یھلا  یهوق  لوح و  هب  مراد ، تیلوئـسم  نم  ات  متـسھ ، هدـنز  نم  ات  میاهداتـسیا .

یھلا فطل  یهیاس  میتسھ ، نادیم  یوت  ام  ات  دـینادب . ار  نیا  تسا ؛ لماش  یھلا  فطل  دنتـسھ ، نادـیم  رد  خـسار  مزع  اب  تریـصب ، اب  روعـش ، اب  روش ، اب  روجنیا  نامزیزع 

کمک هتبلا  مینک ، شومارف  ار  فادـھا  میورب و  نامدوخ  یـصخش  لئاسم  غارـس  رگا  روج -  کی  یمراھچ  روج ، کی  یرگید  نآ  روج ، کی  امـش  روج ، کی  نم  اـھام -  تسھ .

. دش دھاوخ  مک  مھ  یھلا 

هـس یاوق  روج . نیمھ  اھتیلکب  هناگ  هس  یاوق  روج ، نیمھ  نیلوئـسم  دـناهصرع ؛ رد  دناهنحـص ، رد  روشک  یاج  همھ  رد  هناتخبـشوخ  مدرم  هک  دـینکیم  هظحـالم  زورما  اـما 

، دننکیم راک  دنراد  دننکیم ، شالت  دنراد  منیبیم ؛ منکیم ، هدـھاشم  کیدزن  زا  مراد  نم  دـننادیم ؛ دراو  اعقاو  هیئاضق -  یهوق  مھ  هیرجم ، یهوق  مھ  هننقم ، یهوق  مھ  هناگ - 

. تسین یکچوک  یاھراک  تسا ؛ ینیگنس  یاھراک  اھراک  دیآیم . رد  ناشقرع  دننکیم ، تدھاجم  دنراد 

نارگراک  / ١٣٩٠/٠٢/٠٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یارب نمشد  زورما  هک  تسا  نیا  نآ  و  روشک ؛ تیریدم  روشک و  یهرادا  یهلئسم  رد  تسا  یـساسا  یهتکن  کی  هجوتم  یداصتقا  داھج  تسا . یداصتقا  داھج  لاس  لاسما 

یهنیمز رد  گنھرف و  یهنیمز  رد  هن ، دندرک ؛ شومارف  ار  رگید  یاھهصرع  هکنیا  هن  تسا . هدـش  زکرمتم  داصتقا  یهلئـسم  یور  رب  یمالـسا ، یروھمج  مالـسا و  اب  یهزرابم 

؛ تسا یرگید  بلطم  دنروخیم ، تسکـش  الاح  دننکیم -  دیآیمرب ، ناشتـسد  زا  هچنآ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هیلع  اھهنیمز  یهمھ  رد  تسایـس و  یهنیمز  رد  تینما و 

فاکـش هلـصاف و  دننک ، ادج  ماظن  زا  دننک ، ادـج  تلود  زا  ار  مدرم  هکنیا  یارب  تسا . یداصتقا  لئاسم  یور  رب  اھنآ  یهدـمع  زکرمت  نکیل  دـننکیم -  ار  ناشدوخ  شالت  اھنآ  اما 

، هنوگداھج اھتنم  راکیپ ، نیمھ  هزرابم ، نیمھ  ینعی  تسا ؛ مزال  یداصتقا  داھج  سپ  دننک . داجیا  لکشم  روشک  یداصتقا  یهلئـسم  رد  هک  دنتـسھ  نیا  لابند  دننک ، داجیا 

. تسا نیا  شیانعم  یداصتقا  داھج  لاس  مینکیم . راک  هچ  میراد  هکنیا  تریصب  مھف و  اب  صلاخ ، دصق  اب  دوجو ، یهمھ  اب  ناوت ، یهمھ  اب 

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

تداھـش درگلاس  رد  ار  ملعم  زور  هکنیا  منکب ؛ ضرع  نم  میرادـب . یمارگ  دـیاب  ار  یرھطم  دیھـش  موحرم  نامرادـیاپ ، هدـنز و  هشیمھ  هتـسجرب و  ملعم  نامزیزع ، دیھـش  دای 

شالت وا ، یگدـنز  دوب . هتـسجرب  گرزب و  ناسنا  کی  یرھطم  دیھـش  موحرم  افاصنا  اقح و  نوچ  دراد ؛ ینومـضمرپ  زغمرپ و  نیدامن و  یانعم  کـی  دـنداد ، رارق  یرھطم  دـیھش 

، درک روجام  ار  گرزب  درم  نیا  مھ  لاعتم  یادـخ  دوب . گنھرف  تفرعم و  ملع و  نادـیم  رد  لماک  تریـصب  کی  اب  هارمھ  درد ، ساسحا  اب  هارمھ  هناملاع ، هنانموم و  هناـصلخم و 

تفرعم و رابهلوک  اب  یتقو  مق ، یهیملع  یهزوح  یهدرکلیـصحت  جرختم و  کی  مھبر .« دـنع  ایحا  لـب  » ؛ تشاد هگن  هدـنز  ار  وا  عقاو  رد  درک ؛ وا  بیـصن  ار  تداھـش  داد و  شاداـپ 

. دوشیم تاکرب  اشنم  ردقنیا  دریگیم ، رارق  ناوج  لسن  یمومع و  تیبرت  میلعت و  گنھرف و  طیحم  لد  رد  دیآیم  تسا ، هتخومآ  قیمع  روط  هب  هک  یشناد 

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

بلق ات  یرادیب  تکرح  نیا  دشاب ؛ هدـمآ  دوجو  هب  یایرادـیب  تاکرح  میراد ، رارق  اجنآ  رد  ام  زورما  هک  ایـسآ  برغ  یهقطنم  اقیرفآ و  لامـش  یاھروشک  رد  هک  تسین  نیا  طقف 

یگنھرف و یاھتسایس  میلست  هرسکی  ار  اھنآ  هک  ینادنمتردق  نارادمامز و  نارادمتسایس و  هیلع  یئاپورا  یاھتلم  نیمھ  هک  دمآ  دھاوخ  شیپ  یزور  نآ  تفر . دھاوخ  اپورا 

. تسا یمیظع  تکرح  تساھنیا ؛ شقمع  دادتما و  ناریا ، تلم  تکرح  تسا . یمتح  یرادیب ، نیا  درک . دنھاوخ  مایق  دندرک ، مسینویھص  اکیرمآ و  یداصتقا 

لثم میـشاب ؛ دـیدحلا « ربزک   « دـیاب ام  میزاسب . ار  ناـمدوخ  یتسیاـب  دـشاب ، شخبرثا  دـنک و  ادـیپ  موادـت  راـتفر  نیمھ  اـب  باتـش و  نیمھ  اـب  تکرح  نیا  دـیھاوخب  رگا  بخ ،

نورد رد  لاعتم  یادخ  هک  ار  یئاھدادعتسا  میربب ؛ شیپ  زورهبزور  ار  نامشناد  مینک ؛ رتشیب  ار  نامیھاگآ  مینک ؛ دایز  ار  نامتریصب  مینک ؛ تیوقت  ار  نامنامیا  دالوف . یاھهراپ 

. تسا مزال  اھنیا  میرشفب ؛ میراد ، هگن  مکحم  میداد ، مھ  هب  هک  یتدحو  داحتا و  تسد  مینک ؛ افوکش  هداد ، رارق  ام 

تسرد لکش  هب  ار  هتساخون  لسن  ار ، دشر  هب  ور  لسن  نیا  دیتسناوت  امـش  رگا  اما  دنوریم ؛ شیپ  بوخ  دنراد  ام  تلم  دننکیم ، لمع  دنراد  اھروجنیمھ  ام  تلم  دمحلا 

تکرب هب  یوق ، یاـھنامیا  تکرب  هب  دـنلب ، یاـھتمھ  تکرب  هب  ناریا  یمالـسا  یروـھمج  دیـشاب  نئمطم  تفر . دـھاوخ  شیپ  رتباتـشرپ  رتعیرـس و  تکرح ، نیا  دـینک ، تیبرت 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 35 
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. دنک حتف  یرگید  زا  سپ  یکی  ار  اھهلق  تسناوت  دھاوخ  دنراد ، دوجو  ناوارف  ام  روشک  رد  هللادمحب  هک  یصالخا  اب  نموم و  بوخ و  یاھناسنا 

(ع)  / ١٣٩٠/٠٣/٠٣ تیب لھا  نیرکاذ  نارعاش و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، دوشب نآ  هب  یئوگدـب  نیا ، هب  ضرعت  یھ  یحادـم ، یاھربنم  رد  هک  نیا  اـب  نم  هتبلا  تسا . یگدـنز  لـئاسم  هب  تبـسن  یاھیـشخبتریصب  اـھیھاگآ و  مھ  شخب  کـی 

دنادیم ام  تلم  دتسیاب . تسا  هتسناوت  هک  تسا  تریصب  رثا  رب  ام  تلم  زورما  دننک . ادیپ  یھاگآ  تسا ، بوخ  یشخبتریصب  اما  مرادیمن ؛ تسود  ار  اھنیا  متسین و  قفاوم 

دننادیم ناریا  تلم  دننادیم . ام  مدرم  ار  اھنیا  دنتحاران ؛ ناریا  تلم  زیچ  هچ  زا  تسیچ ، اھهئطوت  نیا  زا  فدھ  دننکیم ، هئطوت  یناسک  هچ  تسھ ، یئاھهئطوت  هچ  وا  هیلع 

مھ ار  وا  یاھهویش  دنسانشیم . مھ  ار  نمشد  ام  مدرم  هدرک . ینابصع  ار  نمشد  تسرد ، هار  رد  یگداتـسیا  یبلطلالقتـسا ، یھاوخیدازآ ، مالـسا ، نامیا ، یهیحور  هک 

مھ یتاغیلبت  دنداتسیایمن . ام  تلم  دوبن ، تریـصب  نیا  رگا  تسا . یـشزرااب  زیچ  یلیخ  تریـصب  نیا  تسیچ . نمـشد  یاھهویـش  میدیمھف  میتفرگ ، دای  نامهمھ  جیردتب 

، دـننکیم شخپ  اھنآ  نابز  زا  دـنمدیم و  ناشیاهراجا  یاھقوب  اھوگدـنلب و  نابز  هب  هک  یئاھنآ  هچ  دـننکیم ، غیلبت  امیقتـسم  ناشدوخ  هک  یئاھنآ  هچ  دـننکیم ؛ نانمـشد  هک 

رد ناشیگداتسیا  زا  ناشتماقتـسا ، زا  ناشمالـسا ، زا  ناشنامیا ، زا  ار  اھنآ  دننک ؛ هبتـشم  مدرم  رب  ار  رما  دنریگب ؛ مدرم  زا  ار  تریـصب  نیا  هک  تسا  نیا  تھج  رد  شاهمھ 

ادیپ ار  شرعـش  دھد . صاصتخا  نیا  هب  ار  یـشخب  کی  دناوتیم  یحادـم  یـسلجم  یهمانرب  کی  بخ ، دـننک . رود  یگدـنز  ثداوح  هب  تبـسن  ناشتـسرد  تفرعم  زا  هار ، نیا 

هناتخبـشوخ هک  منیبیم  نم  دیراذگب . رثا  اھلد  رد  دراذگیم . رثا  اھلد  رد  باتک  کی  ردق  هب  هملک  کی  تاقوا  یھاگ  بسانم ، یهظحل  کی  رد  دـینک . باختنا  ار  شتالمج  دـینک ،

نویزیولت زا  اضعب  ای  دوشیم ، رازگرب  اجنیا  ای  میونـشب ، مینکیم  ادـیپ  قیفوت  ام  هک  یئاـھهمانرب  نآ  ـالاح  دـناهتفر ؛ شیپ  یلیخ  تھج  نیا  رد  اـفاصنا  ناحادـم  یهعماـج  زورما 

. مینیبیم

یمالسا  / ١٣٩٠/٠٣/٠٨ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

زا دوـخ  نـشور  قـیقد و  مـھف  ناـنچمھ  هـھد ، هـس  نـیا  لوـط  رد  اـم  تـلم  هـک  تـسا  هداد  قـیفوت  تـسا و  هدرک  لـضفت  هـک  نـیا  رب  درک  یرازگـساپس  ار  ادـخ  اـتقیقح  دـیاب 

زا یکی  هک  تسا  نیا  مھ  تقیقح  دـشخبب . شیازفا  نآ  هب  زورهبزور  هکلب  دـنک ، ظفح  ار  اھنآ  فادـھا  اھیدـنبحانج و  نیا  نومـضم  یناھج و  یاھیدـنبحانج  اھیـشکطخ و 

تخـس دـنت و  یاھچیپ  رـس  دـنزیم و  ررـض  اھنآ  هب  نوگانوگ  ثداوح  رد  ملاع و  تالوحت  رد  هک  تساـھنآ ، زا  تلفغ  اـی  یھاـگآ  نیا  نتـشادن  اـھتلم ، یاـھیراتفرگ  تالکـشم و 

نآ اب  دشاب ، نشور  اھتلم  یارب  داصتقا ، ملاع  رد  تسایـس ، ملاع  رد  ایند  نالک  گرزب و  یاھیدنبحانج  ناھج ، یاھیدـنبحانج  رگا  دـنکیم . هابتـشا  راچد  ار  اھنآ  یـسایس ،

 - دینکیم هظحالم  امش  هک  یعیسو  تاغیلبت  نیا  زا  فدھ  دش . دھاوخ  دنک  ملاع  نیربکتسم  غیت  دنشاب ، هتشاد  رظندم  اھیدنبحانج  نیا  رد  ار  اھفدھ  دنـشیدنیب ، هناھاگآ 

، ار یھاگآ  نیمھ  دـنناوتن  اھتلم  ات  تساضف ، ندرک  یربا  ندرکدولآرابغ و  اتدـمع  تسا -  نیربکتـسم  یاھتـسایس  تمدـخ  رد  زورما  یتاغیلبت ، یاهناسر و  یاـھرازبا  ردـقچ 

. دراد یناوارف  ساپس  یاج  نیا  و  تسا ، هدرک  ظفح  ار  نیا  ام  تلم  دننک . ظفح  دنناوتن  ای  دنروایب ، تسد  هب  ار  تریصب  نیمھ 

یمالسا  / ١٣٩٠/٠٣/٠٨ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

ریبادت و نیا  اذل  دنـشاب ؛ هتـشاد  ار  یتاراھظا  دنیوگب ، ار  یئاھزیچ  کی  دننکب ، ار  یئاھراک  کی  هک  دـنکیم  اضتقا  یللملانیب  نالک و  مھم و  یایاضق  نیا  رد  نانمـشد  راک  عون 

، هقیلـس فالتخا  میـشاب . رادیب  یتسیاب  ام  دننکیم ؛ قیرزت  دنناوتب ، یلکـش  رھ  هب  ار  فالتخا  نیا  دننک . داجیا  فالتخا  دنھاوخیم  دنامیمن . هدرپ  رد  نانمـشد  یاھتـسایس 

هک دوب  نیا  لاس ٨٨  رد  نارگهنتف  گرزب  هانگ  دوش . یھتنم  روشک  رـصانع  نایم  روشک ، یاھحانج  نایم  شلاچ  هب  دیابن  یـسایس ، لئاسم  رد  هدیقع  فالتخا  رظن ، فالتخا 

هانگ نیا  دـندرک . حرطم  یمالـسا  ماظن  یارب  شلاچ  داجیا  تروص  هب  ار  هشدـخ  نیا  دوب ، ناشنھذ  رد  یاهشدـخ  یاهھبـش ، کی  اـھنیا  میئوگب  مینک و  هاـگن  هناـنیبشوخ  رگا 

دوشیم بجوم  تلم  نیا  تریصب  مھف و  رد  مزال  باصن  تسا . یرادیب  تلم  تلم ، هتبلا  تسا . دوجوم  ام  یهعماج  رد  نانچمھ  مھ  نآ  راثآ  تسین ؛ مھ  ضامغا  لباق  گرزب ،

، قیمع فالتخا  داجیا  نتفرگ ، ار  رگیدـکی  نابیرگ  اوعد ، داجیا  دـندز . هبرـض  نیمھ ، رطاخ  هب  اھنیا  نکیل  دوش ؛ لئاز  نآ  راثآ  جـیردتب  دوشب و  هدیـشوپ  ثداوح  نیا  زا  یلیخ  هک 

. دھاوخیم نمشد  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  تسا ؛ هدیھوکن  گرزب و  رایسب  دب ، رایسب  یاھراک  زا  یکی 

(ع)  / ١٣٩٠/٠٣/١٠ نیسح ماما  یرسفا  هاگشناد  رد  تانایب 

نوگانوگ یاھهنحـص  رد  هاپـس  دندوب ، هدروآ  دوجو  هب  نموم  یاھناسنا  هک  یمکحتـسم  یهدـعاق  نامھ  تکرب  هب  لاس -  ود  یـس و  نیا  رد  یدامتم -  یاھلاس  نیا  لوط  رد 

تداھـش ضیف  هب  اھنآ  زا  یـضعب  هتبلا  داد . ناشن  ینـشورب  هعماج  نیا  یولج  هب  ور  یبالقنا و  تکرح  دنور  رد  ار  شدوخ  ریثات  درک و  لمع  بوخ  دیـشخرد و  تشاد و  روضح 

داھج یاھورین  هب  روشک  زاین  روشک ، لئاسم  نکیل  دـندرک . ینیرفآشقن  دـندنام و  هدـنز  هللادـمحب  مھ  یرایـسب  دـنتفای ، تسد  دندیـسر و  تداھـش  راختفا  هب  دـندمآ ، لـئان 

. تسا شیازفا  هب  ور  زورهبزور  تریصب ، زا  یهتساخرب  روشرپ و  هنارکتبم و 

(ع)  / ١٣٩٠/٠٣/١٠ نیسح ماما  یرسفا  هاگشناد  رد  تانایب 

رد ناتدوخ  فالـسا  راک  زا  امـش  زورما  راک  ناسنا ، یعیبط  یلماـکت  تکرح  تازاوم  هب  و  یرـشب ، یاـیند  رد  مولع  نونف و  تفرـشیپ  تازاوم  هب  هعماـج ، تفرـشیپ  تازاوم  هب 

، بالقنا نآ  زا  یهدـمآرب  ماظن  ام و  بالقنا  زورما  هک  نانچمھ  تسا . یتاذ  یاھراکتبا  اـھیئاناوت و  زاربا  تقد و  هب  رتدـنمزاین  رتفیرظ و  رتهدـیچیپ ، رتمھم ، لـبق ، لاـس  یس 

تبسن نیمھ  هب  یتسیاب  مھ  ماظن  نیا  مدقم  فوفص  رد  ماظن و  نیا  رد  دھاجم  نارکتبم  ماظن ، نیا  نادرم  دراد ، رارق  یرتالاب  رایـسب  بتارم  رد  لبق  لاس  یـس  هب  تبـسن 

. تسھ مھ  نیمھ  و  دنشاب . راختفارپ  یهتشذگ  نآ  زا  رتریصب  رتعاجش و  رتبذھم ، رتملاع ، دنشاب ؛ رتشیپ  دنشاب ، رتولج 

ناناوج نآ  زا  دـنکیم ، هدـھاشم  ناھج  یخیرات  تکرح  ام و  تلم  یخیرات  تکرح  رد  هک  یطئارـش  عاضوا و  رطاـخ  هب  اـم ، ریـصب  نموم  ناوج  زورما  منکب ؛ ضرع  امـش  هب  نم 

؛ دـنتفریم شیپ  نشور  یهدـنیآ  هب  داقتعا  نامیا و  یهزیگنا  اب  دـندرکیم ، یناشفناج  بالقنا  نادـیم  رد  هک  یناسک  نآ  بالقنا ، لوا  نارود  رد  تسا . رتولج  بـالقنا  لوا  نارود 

. دنیبیم دوخ  مشچ  لباقم  رد  دراد  ار  هدنیآ  نآ  زورما  ناوج  اما 

١٣٩٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمود  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

دھاوخ شوماخ  هلعـش  نیا  جیردتب  تفر ، هک  ماما  دندرکیم  لایخ  اھنآ  دش . دـھاوخ  هدز  دـیلک  سدـقم  ماظن  نیا  یـشاپورف  زاغآ  ماما ، تلحر  اب  دـندرکیم  روصت  ام  نانمـشد 

ار اھنیا  دـندرک ، ناگربخ  هک  یراک  زا  تیامح  رد  مدرم  میظع  تکرح  نآ  مدرم ، تاـساسحا  نآ  ماـما ، یهزاـنج  عییـشت  مسارم  دـعب ، دـش . دـھاوخ  شوماـخ  غارچ  نیا  دـش ،

دعب لاس  هد  دـنکیم -  تابثا  اـم  یارب  ار  نآ  نئارق  هک  تسا  یلیلحت  تسین ؛ عـالطا  یاـنعم  هب  نیا  تسا ، نم  لـیلحت  نیا  دـندرک -  هلاـس  هد  یزیرهماـنرب  کـی  درک . سویاـم 

رد دندمآ  مدرم  لاـس ٧٨  ریت  موس  تسیب و  زور  دـندوب . مدرم  درک ، یثـنخ  ار  ثداوح  نیا  هک  یـسک  نآ  دـمآ ، شیپ  ثداوـح  نآ  هک  لاس ٧٨  دھدب . هجیتن  هک  دـندوب  راودـیما 

هب لاس ٨٨ .  ات  دوب  هلاسهد  یزیرهمانرب  کی  زاب  مود ، جوم  تشذگ . زور  نآ  دندرک . لطاب  زور  کی  رد  دـندوب ، هدرک  یزیرهمانرب  شیارب  اھلاس  هک  ار  نمـشد  یهئطوت  اھنابایخ ،

 - دنماظن هب  رادافو  دنماظن ، هب  یهتـسباو  هک  یمدرم  دنتـشاد -  مدرم  مھ  یتابلاطم  دندوب . هدرک  هدامآ  ار  اھهنیمز  ناشدوخ  لایخ  هب  دـمآیم . تسد  هب  یتصرف  ناشرظن 

دنتـسناوت هام  هس  ود  ار -  نارھت  طقف  هتبلا  دـندرک -  مطالتم  ار  نارھت  هام  هس  ود  دـمآ . دوجو  هب  لاس ٨٨  یایاضق  نآ  اذل  دننک ؛ هدافتـسا  دنناوتب  تابلاطم  نیا  زا  دـندرک  رکف 

رد تسیچ ، ناشلد  فرح  اھنیا  هک  دندید  مدرم  سدق  زور  رد  دش ، رھاظ  اھنطاب  هکنآ  زا  دعب  نادیم . یوت  دندمآ  مدرم  مھ  اجنیا  دـننک . لوغـشم  ناشدوخ  هب  ار  اھنھذ  اھلد و 

رسارس رد  هکلب  نارھت ، رد  طقف  هن  دنتخادنا . هار  هب  ار  ید  هن  یهسامح  دندمآ و  نادیم  هب  ام  زیزع  مدرم  تساجک ، ات  ناشاھهتـساوخ  قمع  اھنیا  هک  دندیمھف  اروشاع  زور 

هب دورد  ناریا . مدرم  هب  دورد  تسا . مدرم  رنھ  نیا ، دندرک . متخ  ار  هلئاغ  نادیم ، یوت  دندمآ  نمھب  یود  تسیب و  رد  هلصافالب  مھ  دعب  ید ، مھن  زور  رد  رفن  اھنویلیم  روشک ،

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 36 
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. داد دنھاوخ  همادا  رخآ  ات  ار  تمھ  مزع و  نیمھ  ار و  نامرآ  نیمھ  ار و  طخ  نیمھ  ار و  هار  نیمھ  مدرم  یھلا ، قیفوت  هب  هللااشنا  ناریا . هاگآ  ریصب و  زرابم و  نموم و  تلم 

هیئاضق  / ٠۶/١٣٩٠/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

، روـشک تیریدـم  هاگتـسد  بلق  رد  ماـظن . یارب  روـشک و  یارب  دوـب  یاهدـنھد  ناـکت  خـلت و  یهثداـح  کـی  هبرـض و  کـی  اـتقیقح  دوـب ؛ یعقاو  تنحم  کـی  ریت  مـتفھ  یهثداـح 

ناگبخن زا  یـسایس ، ناگبخن  زا  تلود ، زا  یمالـسا ، یاروش  سلجم  زا  هیئاضق ، یهوق  زا  نـالاعف  ناـگرزب ، رگید  یتشھب و  اـھیآ  موحرم  مولظم  دیھـش  لـثم  یتیـصخش 

لباـق هتکن  نیا  خـیرات ، لوط  رد  هک  دراد  دوجو  یاهتکن  کـی  اـجنیا  رد  اـھتنم  دوب . تنحم  اـعقاو  دـھدب ، خر  یاهعجاـف  نینچ  کـی  دـیایب ، دوـجو  هب  یاهثداـح  نینچ  کـی  یملع ،

هب تریـصب  ربص و  دوشیم ، دراو  تلم  نآ  رب  ای  درف  نآ  رب  ای  عمج  نآ  رب  هک  یتنحم  کی  لباقم  رد  یدرف  یتعاـمج ، یتلم ، هاـگرھ  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  سمل  هدـھاشم و 

. تسا هتکن  نیمھ  رـشب  نایم  رد  خـیرات  لوط  رد  دـیحوت  راشتنا  قح ، راـشتنا  قح ، یهملک  یزوریپ  قح ، یزوریپ  زار  تمعن . هب  دوشیم  لیدـبت  وا  یارب  تنحم  نآ  داد ، جرخ 

؛ دشاب هدنامن  ناربمغیپ  مایپ  زا  یمان  خیرات  لوط  رد  دیاب  دندرک ؛ لمحت  ار  تنحم  همھ  نیا  دـندوب ، ناگرزب  نیا  تیمکاح  تحت  هک  یئاھتلم  یدراوم  رد  و  یھلا ، ماظع  یایبنا 

ینعی تسا ؛ سکعب  دینیبیم  امـش  دشاب . هتفر  نیب  زا  دشاب ، هدش  هدیچیپ  مھ  رد  دشاب ، هدش  دوبان  یلکب  خلت  ثداوح  دابدـنت  ریز  رد  اھنآ  هار  اھنآ ، یهدـیا  اھنآ ، رکف  دـیاب 

. اھتنحم لباقم  رد  تریصب  ربص و  تسا : هتکن  نیمھ  شزار  تسا . هدش  رتهدنز  مدرم ، راکفا  رد  مدرم ، نایم  رد  اھتوبن  مایپ  هدمآ ، رتولج  خیرات  هچرھ 

نمشد زا  هکنیا  یاج  هب  دنھدب ، تسد  زا  ار  ناشدوخ  سفن  هب  دامتعا  هکنیا  یاج  هب  دنوش ، دیماان  هکنیا  یاج  هب  دنداد : جرخ  هب  ار  رنھ  نیا  ریت  تفھ  یهیـضق  رد  ام  مدرم 

قیرزت اھنآ  رد  راوگرزب  ماما  یهلیـسو  هب  مئاد  روط  هب  دنتـشاد و  هک  یتریـصب  رطاخ  هب  ام  تلم  مازھنا ، راسکنا و  فعـض و  یاـج  هب  دـننزب ، وناز  نمـشد  لـباقم  رد  دنـسرتب و 

. دندنادرگرب نمشد  هیلع  ار  جوم  دندرک و  یگداتسیا  دندرک ، ربص  دشیم ، هدز  نماد  مدرم  نایم  رد  دشیم و 

یتقو نکیل  مدوب -  شوھیب  همین  شوھیب و  مدوبن -  یلومعم  یداع و  لاح  رد  نم  ریت ، تفھ  زا  دعب  یاھزور  ریت و  تفھ  زور  نآ  رد  مدینـش . اھدعب  ار  ریت  تفھ  یاھربخ  نم 

دیاب ام  مدرم  مدش . هدزتفگـش  دنکیم ، هاگن  نوریب  زا  هک  یرظان  کی  لثم  اتقیقح  دندرک ، دروخرب  نآ  اب  هنوگچ  مدرم  تسا و  هدوب  هچ  تسا ، هداتفا  قافتا  هچنآ  هک  مدـینش 

. مینک ظفح  میداد -  سپ  خیرات  هب  ار  نآ  میدرک ، لمع  ار  نآ  هک  یسرد  سرد -  کی  ناونع  هب  ام  دیاب  ار  نیا  دننک . ظفح  ار  نیا 

هدـش نادـیم  دراو  ملاع -  رد  نآ  راشتنا  هعماج و  رد  مالـسا  ینابم  ققحت  یمالـسا و  یاھـشزرا  هب  ندیـسر  یئالاو -  فدـھ  نینچ  کـی  اـب  هک  ناریا  تلم  لـثم  یتلم  یارب 

نایوگروز نانمـشد و  لباقم  رد  اھتلم  نتفر  راب  ریز  اب  تسا ، فلاخم  روز  اب  تسا ، فلاخم  ملظ  اب  هک  دـینکیم  لمع  یمالـسا  هب  امـش  بخ ، تسا . دایز  هثداـح  ارھق  تسا ،

نایوگروز دـش ؟ دـھاوخ  فلاخم  امـش  اب  یک  تکرح ، نیا  ارجم و  نیا  لباقم  رد  تسین . توافتیب  مھ  نارگید  هب  تبـسن  ایند  یاھیئوگروز  لباقم  رد  یتح  تسا ، فلاـخم 

، دـنراد هناسر  دـنراد ، لوپ  اھنیا  دـننکیم . یئارآفص  امـش  لباقم  رد  همھ  اھنیا  نشخ ؛ ملاظ و  یاھروتاتکید  یللملانیب ، نادبتـسم  نارگرامعتـسا ، ملاع ، نیملاـظ  ملاـع ،

. تسا هدش  مھ  قفوم  هداد و  ار  ناحتما  نیا  ام  تلم  داتسیا . دیاب  اھنیا  لباقم  رد  دننکیم . تسرد  تنحم  اذل  دنراد ؛ یتاغیلبت  تردق  دنراد ، یسایس  تردق 

دیما داجیا  یللملانیب و  رابتعا  ظاحل  زا  نوگانوگ ، یاھیئاناوت  ظاحل  زا  تفرـشیپ ، ظاحل  زا  رادتقا ، ظاحل  زا  ریت ١٣۶٠  متفھ  اب  یهسیاقم  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  زورما 

میشاب هتشاد  دای  هب  ریت  متفھ  یهثداح  زا  ام  ار  لصا  نیا  سپ  تسا . هدوب  ام  زیزع  تلم  یگداتـسیا  نیمھ  رطاخ  هب  نیا  تسا .  هدرک  توافت  نامـسآ  ات  نیمز  زا  اھتلم ، رد 

اقترا یارب  جورع ، یارب  ینابدرن  هب  دوشیم  لیدبت  تنحم  نآ  دوش ، هجاوم  ام  تریصب  اب  ام ، تماقتسا  اب  ام ، ربص  اب  دوشیم ، لیمحت  ام  رب  هک  یایتخس  تنحم و  هاگرھ  هک 

. دش دھاوخ  مھ  نیا  زا  دعب  هللااشنا  دش ، و  تفرشیپ ؛ یارب  و 

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

شیادیپ و زاغآ  زا  دنروآیم . تسد  هب  ار  ناشدوخ  تمارک  یدازآ و  دننکیم و  تکرح  دـنراد  ناملـسم  یاھتلم  مینیبیم  هک  نیا  زا  میتقوشوخ  لاحـشوخ و  مھ  ناریا  تلم  ام 

رابکتـسا دـض  رب  تکرح  هک  یئاـج  رھ  تسا . هدوـب  نشور  هقطنم ، یاـھمایق  هقطنم ، یاـھتکرح  هقطنم ، لـئاسم  هب  تبـسن  بـالقنا  عـضاوم  ناریا ، رد  بـالقنا  نـیا  یزوریپ 

اج رھ  تسام . دـییات  تیاـمح و  دروم  لوبقم و  تکرح  تکرح ، نیا  تسا ، نیطـسلف  زیزع  روشک  رد  یتسینویھـص  بصاـغ  تلود  دـض  رب  تسا ، مسینویھـص  دـض  رب  تسا ،

یاھیروتاتکید هیلع  تکرح  اـج  رھ  تسا -  هدروآ  دوجو  هب  یللملانیب  یروتاـتکید  کـی  اـکیرمآ  زورما  هک  تسا -  یللملانیب  یروتاـتکید  نیا  هیلع  تساـکیرمآ ، هیلع  تکرح 

. میقفاوم اھنآ  اب  ام  تساھتلم ، قح  قاقحا  یارب  تسا ، یلخاد 

راک رایعم  ار  تریصب  تسا . هدیچیپ  تسا ، عونتم  نانمشد  یاھهلیح  سئاسد و  دننادب  دنشاب ؛ رایـشوھ  اھتلم  مھ  میـشاب ، رایـشوھ  ام  مھ  دنـشاب ؛ رایـشوھ  همھ  دیاب 

رد هک  ار  یئاھروشک  دننک ؛ فرحنم  ار  اھبالقنا  دننکیم  یعس  ناشناھارمھ  ناشنارودزم و  اھتسینویھص و  اھیئاکیرمآ و  دنشاب ؛ هتـشاد  هجوت  اھتلم  میھدب . رارق  نامدوخ 

. دننک فرحنم  ار  اھتلم  نیا  تکرح  دننکیم  شالت  دنناوتیم ، هچرھ  دنھدیم ؛ رارق  هجوت  دروم  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  یرادیب  اھنآ 

مینیبیم ام  درادـن . انعم  اھنیا  نیب  کیکفت  تسا ؛ نیمھ  هیـضق  مھ  اجنآ  تسا ؛ نمی  تلم  لـثم  تسا ، سنوت  تلم  لـثم  تسا ، رـصم  تلم  لـثم  مھ  نیرحب  مولظم  تلم 

اکیرمآ زورما  دننکیم . لابند  دنراد  ار  تکرح  نیا  اھتلم  نیا  نانمشد  هک  دننکیم  ار  یتکرح  دنوریم ، ار  یھار  دننک ، هجوت  اھتلم  لد  فرح  هب  هکنیا  یاج  هب  یناسک  هنافساتم 

راچد تسا -  تمواقم  طخ  رد  هک  ار -  هیروس  هک  تسا  هدـش  هجوتم  تسا ، هتفرگ  ماجنا  اھنیا  لاثما  یبیل و  رد  نمی و  رد  سنوت و  رد  رـصم و  رد  هک  یراک  یزاسهیبش  یارب 

تـسد هیروس  رد  اما  دوب ، مسینویھـص  دـض  اکیرمآ و  دـض  تکرح  اھروشک  نیا  رد  تسا . توافتم  اھروشک  نیا  رد  هیـضق  تیھام  اب  هیروس  رد  هیـضق  تیھاـم  دـنک . لکـشم 

مسینویھص دض  اکیرمآ و  دض  تکرح  هک  یئاجنآ  مینک . شومارف  ار  رایعم  دیابن  ام  مینک . هابتشا  دیابن  ام  دنتسھ . هیضق  لابند  اھتسینویھص  تسا ؛ دوھشم  راکـشآ و  اکیرمآ 

نیا ار ، نایب  نیا  ار ، قطنم  نیا  ام  تسا . یفارحنا  تکرح  اجنآ  تسا ، مسینویھـص  اـکیرمآ و  عفن  هب  اھراعـش  هک  یئاـجنآ  تسا ؛ یمدرم  لیـصا و  تکرح  تکرح ، نآ  تسا ،

. درک میھاوخ  ظفح  ار  یرگنشور 

نارادساپ  / ١٣/١٣٩٠/٠۴ هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

ددجتم یاھلـسن  متفگ  هک  تسا  نیا  نآ  منکیم و  یاهراشا  طقف  تسا ؛ مھم  هتکن  نآ  هک  مدرک  ضرع  ار  یاهتکن  کی  متـشاد ، یھاپـس  نازیزع  اب  هک  یرادـید  نیرخآ  رد  نم 

؛ تسا لماکت  هب  ور  تسا ، دشر  هب  ور  ملاع  ینعی  دنرادرب . هتـشذگ  یاھلـسن  زا  رتالاب  رتولج و  مدـق  کی  دـننک  یعـس  دـیاب  هاپـس  یهدـنیآ  یاھلـسن  هاپـس ، لدـبتم  هاپس ،

، یھاگآ تریـصب ، تفرعم ، ظاحل  زا  زورما ، هاپـس  رد  یهدـش  دراو  ناوج  هک  میـشاب  هتـشاد  عقوت  میـشاب ، هتـشاد  راظتنا  ام  رگا  دراد  اج  سپ  تسا ، یلماـکت  تکرح  تکرح ،

ناشن اھلاس  نیا  لوط  رد  شدوخ  زا  هاپـس  هک  تسا  یتایـصوصخ  اھنیا  هک  نداد ـ  ماجنا  راک  ماگنھب  نداد ، ماجنا  راک  اجب  نداد ، ماجنا  راـک  تسرد  یراـکهبهدامآ ، یراکادـف ،

نینچ روطچ  دـیئوگن  تسھ ؛ مھ  نکمم  نیا  تسالاب . تیفیک  هک  دـنیبب  دـنک ، هاگن  ناسنا  هک  زورما  هاپـس  هب  دربب . رتالاب  هتـشذگ  لـسن  زا  ار  هاپـس  مدـق  کـی  تسا ـ  هداد 

گنج زا  لـبق  هچ  اـم ؛ کاـخ  رد  نمـشد  روـضح  تشاد و  دوـجو  یگنج  دوـب : زور  نآ  هک  یطئارـش  هب  دـینک  هاـگن  امـش  ینعی  تسا . نکمم  ـالماک  هن ، تـسا . نـکمم  یزیچ 

دادیم تکرح  مھ  ار  توافتیب  یاھمدآ  هک  دوب  یایوق  یهزیگنا  لماع و  کی  نیا  دوخ  دش ، عورـش  گنج  هک  مھ  دعب  هچ  حلـسم ، بالقنا  دض  روضح  هلاس ، تشھ  یلیمحت 

رتشیب و یئاناوت  کی  گنج  نیا  قامعا  زا  یھاگآ  یرتکانرطخ . هتبلا  تسھ و  یرتفیرظ  گنج  کـی  تسین ؛ گـنج  نآ  زورما  روشرپ . بیجع و  یهنحـص  نآ  لـخاد  دروآیم  و 

اج سپ  دنتـسیایم ، نادیم  طسو  رد  تریـصب  اب  دننکیم و  هزرابم  دننکیم و  شالت  دنتـسھ و  نادیم  نیا  دراو  یناسک  زورما  میدـید  ام  رگا  دـبلطیم . ار  یرتشیب  یدنمـشوھ 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 37 
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رارق دیاب  نیا  ار  تمھ  دشاب ؛ دـناوتیم  روج  نیمھ  مھ  هدـنیآ  رد  تسھ . مھ  رتھب  دـنک ، لمع  رتھب  رگا  تسین . وا  زا  رتمک  لمع ، ظاحل  زا  هزیگنا ، ظاحل  زا  نیا  میئوگب  هک  دراد 

. داد

نارادساپ  / ١٣/١٣٩٠/٠۴ هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

ار اج  همھ  تسا و  هدنز  دنکیم و  تکرح  دراد  دراد و  دوجو  ماظن  رد  اھـشزرا  لوصا و  ینابم و  هب  دـنبیاپ  تدـشب  هدنورـشیپ ، توارطاب ، طاشنرپ ، هدـنز ، یهعومجم  کی  یتقو 

فرح نیا  نم  تسین ؛ مھ  هاپـس  صوصخم  نیا  هتبلا  تشاد ـ  دھاوخ  هدننک  نییعت  رثا  هعومجم  دربشیپ  رد  ارھق  نیا  دراذگیم ، ریثات  دراد و  تریـصب  دراد و  یھاگآ  دنیبیم و 

. دنراد ینزو  دنراد ، یھاگیاج  مادـک  رھ  تسین ؛ ناسکی  مھ  اب  اھنیا  نزو  اھهزادـنا و  اھتنم  میوگیم ، مھ  یتلود  یاھداھن  یارب  میوگیم ، مھ  هیملع  یاھهزوح  یارب  انیع  ار 

. تسا تکرح  نیا  هب  دنمزاین  زورما  مالسا ، ینعی  میراد . مربم  جایتحا  لماکتم  هدنورشیپ و  هدنزاس و  تکرح  نیا  هب  ام  و  مینکیم ـ  تبحص  هاپس  یهرابرد  العف  الاح 

نارادساپ  / ١٣/١٣٩٠/٠۴ هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

شدوخ یهویش  طلغ ، فرح  هب  نداد  باوج  تسا . مولعم  هلب  بخ ، هن ؟ ای  دھدب  باوج  وا  هب  دیاب  یسک  ایآ  دز ، یطلغ  فرح  کی  یـسک  کی  رگا  هک  تسا  نیا  هلئـسم  کی 

راعـش مینک ، ولبات  ار  طلغ  فرح  نیا  اجدـص  الثم  میئایب  ام  دز ، یطلغ  فرح  کی  یـسک  هک  الاح  هک  تسھ  تقو  کـی  تسا . شدوخ  صاـخ  راـک  دراد ، ار  شدوخ  هار  دراد ، ار 

چیھ یداھن ، رھ  یوس  زا  یـسک ، رھ  یوس  زا  هنارگنـشور  تکرح  اب  نم  تساطخ . تسا ، هابتـشا  هک  تسا  نیا  دـننادب . همھ  ات  دز ، ار  طلغ  فرح  نیا  ینالف  اقآ ، هک  مینک 

اما تسا ؛ مزال  نییبت  تسا . هدوب  نییبت  یهلئسم  لوا ، زا  ام  راک  یـساسا  یاھدربھار  وزج  الـصا  ینعی  نییبت . یهلئـسم  هب  مدقتعم  مدنمهقالع و  هکلب  مرادن ، یتفلاخم 

یاھنایرج رد  دشاب . بقارم  هاپـس  هاپـس . صوصخب  دنـشاب ؛ بقارم  دـیاب  همھ  ار  نیا  دیـشاب . بقارم  مینزب . نماد  یھ  ینورد ، تافالتخا  هب  ام  هک  تسین  نیا  شیانعم  نیا 

دیراد ربخ  تانایرج  زا  دبال  دیھاگآ ، دیریصب ، ناتهمھ  دمحلا  اھامش  الاح  تسین . بسانم  اضف  ندرک  لعتشم  اقلطم  یاهقیلس  یرکف و  نوگانوگ  یاھنایرج  رد  یسایس ،

دنراذگیم لیلحت  دننکیم ؛ یایلاحشوخ  هچ  یجراخ  یاھهاگتـسد  و  نیا ؛ هیلع  نآ  نآ ، هیلع  نیا  هنافـساتم  هک  دینیبیم  تسھ ، روشک  یوت  هک  ار  یعاضوا  نیمھ  نالا  و 

. تسام فعـض  یهطقن  هلئـسم  نیا  هک  تسادـیپ  بخ ، دـننکیم . رارکت  ابترم  یھ  ار  ناشدوخ  یاھوزرآ  دـنتفر )!( نیب  زا  دـندش ، دوبان  داتفا ، فـالتخا  ناـشنیب  هلب ، شیور :

یئاھرظنفالتخا یناسک  رگا  دشاب . دنتسم  لدتسم و  نیتم ، تکرح  تکرح ، تشاد . هجوت  دیاب  ار  اھنیا  دنک . ادیپ  شیازفا  ای  دنک  ادیپ  همادا  فعـض  هطقن  نیا  میراذگب  دیابن 

، دندرکیم هزرابم  تقو  نآ  هک  یئاھتسیـسکرام  اھیپچ و  اب  ام  فالتخا  مھ ، تازرابم  نارود  رد  متـسھ . نییبت  هب  دقتعم  نم  مدرک ، ضرع  دـننک . نایب  لالدتـسا  اب  دـنراد ،

، نییبت اب  ساسا  زا  بالقنا  راک  دنتـشاد . یرگید  ریـسفت  کـی  دـنتفگیم ، یرگید  زیچ  کـی  دنتـشادن ؛ داـقتعا  نییبت  هب  اـھنآ  درک ، نییبت  دـیاب  میتفگیم  اـم  هک  دوب  نیمھ  رس 

اما دنوش ، بذج  رفن  راھچ  تسا  نکمم  درک . دھاوخ  بارخ  مھ  ار  یقطنم  فرح  دـش ، دراو  لاجنج  وھ و  رگا  دوب . لاجنج  وھ و  زا  رود  لدتـسم و  یقطنم ، نایب  یرگنـشور ،

. تسام ضرع  نیا ، تسام ؛ فرح  نیا ، دنوشیم . عفد  رتدنمشوھ  مدآ  رفن  راھچ 

سابعردنب  / ٠١/١٣٩٠/٠۵ رد  بالقنا  ربھر  اب  هاپس  شترا و  ییایرد  یاھورین  یاھهداوناخ  نانکراک و  رادید 

تشپ ار  نمشد  هتفر و  شیپ  هب  دوخ  تریصب  داحتا و  نامیا ،  اب  اھنآ ، لماوع  یناھج و  رابکتسا  یاھهئطوت  اھراشف و  همھ  دوجو  اب  هتشذگ ، لاس  لوط ٣٣  رد  ناریا  تلم 

. تسا هتشاذگ  رس 

ینآرق  / ١١/١٣٩٠/٠۵ دیتاسا  ناظفاح و  نایراق و  رادید  رد  تانایب 

 - تسین رتشیب  مھ  مدـق  کی  اعقاو  میدرک ، تکرح  نآرق  تمـس  هب  اـم  هک  هچنآ  هک  میتشادرب -  ینآرق  فراـعم  تمـس  هب  نآرق ، تمـس  هب  مدـق  کـی  اـم  هک  هزادـنا  نیمھ  هب 

نیرتهدـنز و زا  یکی  زورما  ام  تلم  تسا . هدیـشخب  توق  تردـق و  ام  هب  تسا ، هداد  تریـصب  یھاگآ و  ام  هب  تسا ، هداد  تایح  اـم  هب  تسا ، هداد  تزع  اـم  هب  لاـعتم  یادـخ 

یاھتلم تسا . یروجنیا  ام  روشک  عضو  زورما  فلتخم ؛ یاھهصرع  رد  اھتفرـشیپ  یپردیپ  یهدـھاشم  یگدامآو و  ناشوج  مکارتم و  دادعتـسا  تسایند . یاھتلم  نیرتیوق 

. دننکیم نیسحت  ار  ام  تلم  مھ  رگید 

رطف  / ٠٩/١٣٩٠/٠۶ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ 

یهعماج هناتخبشوخ  ندرک . تکرح  تریصب ، تفرعم و  ملع و  ساسا  رب  و  تریصب ، تفرعم و  ملع و  نتفای  یھلا ؛ میقتـسم  طارـص  رد  تکرح  یارب  دوخ  زا  تبقارم  ینعی  اوقت 

. تشاد رایسب  دننک ، بسک  ار  تاکرب  نیا  دنتسناوت  هک  یتداعساب  دارفا  نیا  زا  ناضمر  هام  رد  ام 

رطف  / ٠٩/١٣٩٠/٠۶ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ 

سدق زور  یئامیپھار  رد  هوکشاب  دنمشزرا و  روضح  رطاخ  هب  نامزیزع  فیرش و  تلم  زا  منادیم  مزال  الوا  ایند . عضو  نامدوخ و  عضو  هب  مینکب  یاهراشا  کی  مود ، یهبطخ  رد 

دندرک و ناشدوخ  یارب  تسا ؛ مدرم  دوخ  هب  قلعتم  متـسین ؛ مھ  یزیچ  بحاص  منک ؛ رکـشت  ای  ریدقت  گرزب  تلم  نیا  زا  مھاوخب  هک  متـسین  لباق  نم  منک . ریدقت  رکـشت و 

. ناملـسم درم  نز و  یاـھلد  رد  یهدرتـسگ  یهزیگنا  نیا  یمومع ، تمھ  نیا  یموـمع ، تریـصب  نیا  رطاـخ  هب  مینک ، رکـش  ار  ادـخ  تسا  مزـال  اـم  دنتـشادرب . مدـق  تسرد 

هتشذگ یاھلاس  زا  شیب  لاسما  مھ  رگید  ناملسم  یاھتلم  یخرب  دش  بجوم  تسا ، هداتفا  قافتا  هقطنم  رد  هک  یثداوح  دوب . یھوکشرپ  رایـسب  زور  سدق ، زور  لاسما 

زا ناینیطسلف و  رس  زا  ار  راوخنوخ  ملاظ و  یاھتـسینویھص  دوجو  رـش  لاعتم  دنوادخ  میراودیما  دننک . یھارمھ  یرابکتـسا  دض  میظع  تکرح  نیا  رد  گرزب ، شیامزآ  نیا  رد 

. دنک هاتوک  مک و  هقطنم  رس 

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

یزوریپ لوا  لاس  زا  تسین . یاهزات  زیچ  ام  یارب  میرحت  دـنیوگیم ؛ میرحت  زا  نخـس  زورما  دوب . اھمیرحت  یداصتقا و  یاھراشف  شلاـچ  نیمھ  گرزب ، یاھـشلاچ  زا  رگید  یکی 

ام ماهتفگ ؛ یتقو  کی  نم  دیـسر . دوخ  جوا  هب  اھتیدودـحم  اھمیرحت و  نیا  گنج ، لوط  رد  دـش و  عورـش  یئاپورا  یاـھروشک  اـکیرمآ و  فرط  زا  هبناـجکی  یاـھمیرحت  بـالقنا ،

وا کاخ  لخاد  زا  الاک  نیا  هک  دادیمن  هزاجا  قباس -  یوروش  درکیم -  روبع  اجنآ  زا  دیاب  رادراخ  میس  نیا  هک  یروشک  مینک . هیھت  رادراخ  میـس  روشک  زا  جراخ  زا  میتساوخیم 

یهمھ رد  دـندروآ . دوجو  هب  ام  روشک  هیلع  تیدودـحم  ردـقنیا  تسا ! رادراخ  میـس  تسا ؛ یمجاـھت  حالـس  هن  تسا ، یماـظن  یـالاک  هن  ـالاک  ـالاح  ناریا ! دـیایب  دـنک ، روبع 

هب یمالـسا  یروھمج  ماظن  اما  دـنروایب ؛ رد  وناز  هب  ار  ماظن  دـنروایب ، رد  وناز  هب  ار  ناریا  تلم  هک  دوب  نیا  مھ  ناشـضرغ  دـندوب ؛ میرحت  داجیا  لابند  هب  یداـصتقا  یاـھهنیمز 

. دروآرد وناز  هب  ار  ناراذگتسایس  اھتسایس و  نآ  یهمھ  مدرم ، امش  تریصب  ربص و  کمک 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢١ نارگراثیا  ادھش و  یاھهداوناخ  عمج  رد  تانایب 

، نازابناج ادھـش ، تسین . فراعت  دراد ، یعقاو  یانعم  دـشاب ؛ هتـشاد  یئانعم  دـیاب  یرالاسمدرم  یمالـسا . یرالاسمدرم  تسا ؛ یرالاسمدرم  تسا ، یمالـسا  یروھمج 

یربصیب اھهداوناخ  رگا  دراد . شزرا  یلیخ  دـنداد ، ناـشن  نادیھـش  یاـھهداوناخ  هک  یمیظع  ربص  نیا  دـنداد . ار  شیاـمزآ  نیرتھب  هار ، نیا  رد  اـھنآ  یاـھهداوناخ  ناـگدازآ و 

ربص اھهداوناخ  دنامیمن . یقاب  یرگراثیا  یراکادف و  قاتـشم  اھلد  دشیم ؛ درـس  تدھاجم  یاضف  دندادیم ، ناشن  یتریـصبیب  دندادیم ، ناشن  یتفرعمیب  دـندادیم ، ناشن 

دنوشیم ینازیزع  رادغاد  یئاھهداوناخ  مینکیم  هدھاشم  مھ  زاب  هدشن ؛ هتسب  تداھـش  باب  اما  تسا ، هتـشذگ  سدقم  عافد  نارود  نآ  زا  یدامتم  یاھلاس  دنداد . ناشن 

ار اھهلق  تلم  نیا  دیدرت  نودب  دشاب ، یتلم  رد  ربص  نیا  تریصب و  نیا  رگا  دنوریم . دنیاشگیم و  رپ  اھنآ  دنکیم ، زاب  رد  اھنآ  یور  رب  تداھـش  یداو  نوگانوگ  یاھتبـسانم  هب  هک 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 38 
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. دیدرون دھاوخرد 

ار ام  یاھلد  هاگچیھ  لاعتم  یادخ  مینکیم . رکـش  ار  ادـخ  میدرکن ؛ کش  نامدوخ  هار  رد  میدـشن ؛ دـیدرت  راچد  زگرھ  اھفدـھ ، نیا  هب  هار  نییعت  ناماھفدـھ و  صیخـشت  رد  ام 

، دندرکیم هاگن  هنحـص  هب  یناسک  یتقو  هک  دوب  یزور  کی  دوب . یتسرد  یاھدیما  دوبن ؛ یھاو  یاھدـیما  اھدـیما ، نیا  هک  میدـید  تیعقاو  رد  و  تشاذـگن . دـیما  رون  زا  یلاخ 

شوگ ادـبعت  ام  یھاگ  دـندادیم . دـیون  دـندادیم ، دـیما  ام  هب  راوگرزب -  ماما  همھ ، سار  رد  ریـصب -  نامدرم  اما  دـمآیمن ؛ مشچ  هب  هنحـص  رد  یـشخبدیما  زیچ  چـیھ  رھاظب 

زورما و  درک . ادیپ  ققحت  ینامـسآ  دیون  نیمھ  یھلا ، دیما  نیمھ  میدیدیم  دعب  دـش ؛ روج  نیمھ  میدـیدیم  دـعب  میدرکیم ، لوبق  ادـبعت  میدوبن . لیلحت  هب  رداق  اما  میدرکیم ،

. مینیبیم ار  یمالسا  یروھمج  ماظن  یاھتیقفوم  یپردیپ  مینکیم ، هاگن  بالقنا  یهلاس  ود  یس و  یهبرجت  هب  یتقو 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٢ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

نآ هن ؛ هن ، مینک ؛ تلفغ  ماما -  زا  دـعب  ینویلیماھهد  ای  تفگ -  ماما  هک  یاینویلیم  تسیب  جیـسب  زا  هک  تسین  نیا  شیانعم  تسھ ، جیـسب  اج  همھ  میئوگیم  اـم  یتقو 

. یروآون اب  هارمھ  راکتبا ، اب  هارمھ  دشاب ؛ هتـشاد  دوجو  دـیاب  هشیمھ  تسا و  مزال  یعافد  یگدامآ  دراد ، ام  تلم  هک  یاهنارظندـنلب  یاھهاگن  لامآ و  اھوزرآ و  اب  تسا . مزال 

ام زیزع  ناناوج  ینعی  دریگب . رارق  هظحالم  دروم  دـیاب  اھیھدـنامزاس  نیا  رد  مھ  تریـصب  رکف و  قمع  مینکیم . تیاـمح  ـالماک  جیـسب  یاھیھدـنامزاس  زا  اـم  هک  تساذـل 

. دنتسھ هچ  لابند  دننادب  دننک ؛ تکرح  هناھاگآ  دننادب ،

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢۴ نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

راب دیتسھ ، امش  هک  مھ  یهھد ٩٠  ناوج  تسین ؛ یهھد ۶٠  ناوج  صوصخم  نیا  تشاد . دھاوخ  مھ  هدـنیآ  رد  دراد و  تسا و  هتـشاد  شود  رب  ار  بالقنا  راب  ناوج ، لسن 

دـنربیم و شیپ  یبوخب  ار  راـب  نیا  هدرکلیـصحت ، وجـشناد و  ناـناوج  صوصخب  اـم ، روشک  ناوج  هللادـمحب  هک  منکیم  هدـھاشم  منیبیم و  نم  و  دـیراد . شود  رب  ار  ینیگنس 

. دناسر دنھاوخ  لزنم  هب  هللااشنا 

امش شود  رب  فلتخم  یاھهصرع  رد  یدایز  یاھتیرومام  اھتیلوئسم و  هک  هدنیآ  رد  مھ  و  تسا ، بالقنا  هاگرذگ  رد  ربص  تریصب و  یگداتـسیا و  تدھاجم و  زور  هک  زورما  مھ 

یاھهصرع یهمھ  ینف و  یداصتقا و  یاھهصرع  رد  یـساملپید ، یاـھهصرع  رد  یعاـمتجا ، یهصرع  رد  یـسایس ، یهصرع  رد  یملع ، یهصرع  رد  دوب -  دـھاوخ  ناـناوج 

نتفگ ناناوج ، اب  رادید  نیاربانب  دوب . دھاوخ  نینچ  هدنیآ  رد  هللااشنا  مھ  دیتسھ ، شالت  لوغشم  لوئسم و  زورما  مھ  امش ، سپ  تسا . هتـسجرب  ناناوج  شقن  یگدنز - 

. تسا تیمھا  یاراد  نانآ ، زا  ندینش  نانآ و  اب 

هواپ  / ١٣٩٠/٠٧/٢۵ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

تیـصوصخ تیـصوصخ ، کـی  دـنکیم : نیـسحت  هب  راداو  ار  ناـسنا  هک  دراد  دوـجو  هواـپ  یهقطنم  رد  تیـصوصخ  ود  تسھ . مھ  زورما  دوـب ، مدرم  نیا  تایـصوصخ  زا  یرادـنید 

یاھـشرازگ مراد و  عالطا  نم  هک  یروطنآ  هقطنم -  نیا  ناـناوج  تسا . یرکفنـشور  مود ، تیـصوصخ  تعیرـش . ینید و  یناـبم  ینید و  تفرعم  هب  یدـنبیاپ  تسا ؛ یرادـنید 

ملاع مھ  یناحور  یرداق ؛ اتسومام  بانج  نیا  دھاجم ، ملاع و  درم  نیا  هب  ددرگیمرب  تازایتما  نیا  زا  یمھم  شخب  دنتسھ . یرکفنشور  ناناوج  مدرک -  هظحالم  ار  یقیقد 

، دنک کرد  دھدب ، صیخشت  ار  لئاسم  تریصباب ، هناھاگآ ، دیآیم ؛ یمدرم  یاھتعامج  راک  هب  ساسح ، عطاقم  یهمھ  رد  هرود و  نیا  رد  یایناحور  روجنیا  رکفنشور . مھ  و 

هار هک  تسا  قفوم  یایناحور  نآ  درب . دھاوخن  یئاج  هب  هار  دینک ، مادقا  دینک ، تکرح  دیورب  امش  دیوگب  مدرم  هب  دنیـشنب ، رانک  هک  یایناحور  دشاب . نادیم  طسو  مھ  دعب 

یدرک یهقطنم  تیناحور  رد  ار  شددعتم  یاھهنومن  ام  هناتخبـشوخ  دشاب . مادقا  لھا  مدرم و  یولج  نادیم ، طسو  دیاب  یناحور  دیورب . دیوگب  هکنیا  هن  میورب ؛ دیوگب  دتفیب ،

. میاهدید میاهدرک و  هدھاشم 

هواپ  / ١٣٩٠/٠٧/٢۵ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

هک زورما  صوصخب  تسین . یمک  زیچ  نیا  دسانـشیم ؛ فـلتخم  یاھنادـیم  رد  تفرـشیپ  یماگـشیپ و  تریـصب و  یھاـگآ و  اـب  هارمھ  یناملـسم  هب  ار  ناریا  تلم  اـیند  زورما 

. دنک افیا  شقن  دناوتیم  ناریا  تلم  تسا ، هدش  زاغآ  مالسا  یایند  رد  یمالسا  یاھتکرح 

هواپ  / ١٣٩٠/٠٧/٢۵ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

، ینید یھاـگآ  دـنک ؛ ادـیپ  همادا  شرتسگ و  هللااـشنا  دـیاب  دراد ، دوجو  یزراـب  روط  هب  هواـپ  رد  هللادـمحب  هک  یگنھرف  ینید و  یاـھیھاگآ  یهیور  نیمھ  منکیم ؛ دـیکات  نم 

رگید لسن  هب  یلـسن  زا  ار  تمواقم  دـیدرک ، تمواقم  دـیدرک ، ربص  امـش  دـندرک ؛ ربص  ناریا  تلم  هعماج . یاھتیعقاو  هب  تبـسن  تریـصب  یمالـسا ، یھاگآ  یخیرات ، یھاـگآ 

رد ار  یمالـسا  یاھیرادیب  اھمایق و  نیا  یهریجنز  دنناوتیم  هک  دننکن  لایخ  ناربکتـسم  تسا . هدش  رادـیب  یمالـسا  تما  تسا ، هدیـشخب  رثا  زورما  اھنیا  و  دـیدرک ؛ لقتنم 

. تسا مدرم  نیا  راظتنا  رد  یرتھب  یهدنیآ  درک و  دھاوخ  ادیپ  همادا  یرادیب  تکرح  نیا  کش  نودب  ادبا . دننک ؛ شوماخ  دنربب و  نیب  زا  هقطنم 

نایوجشناد  / ١٣٩٠/٠٨/١١ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

زور ١٣ ضارتعا ، نیا  رطاخ  هب  داتسیا و  دندوب -  هراکهمھ  ناریا  رد  زور  نآ  هک  اھیئاکیرمآ -  تینوصم  نویسالوتیپاک و  حرط  لباقم  رد  ام ، خیرات  یهناگی  درم  نآ  ام ، زیزع  ماما 

اما دوب ؛ ماما  اب  مدرم  یاھلد  هتبلا  دوبن . ماما  رانک  رد  سک  چـیھ  دـیعبت ، نیا  رد  زور و  نآ  رد  دـش . دـیعبت  ناریا  زا  اکیرمآ  نارودزم  یهلیـسو  هب  یئاھنت ، تبرغ و  لاح  اـب  ناـبآ 

 - درذـگیم قرب  لثم  تسین ؛ یدایز  نامز  لاس ، هدزناپ  دـعب -  لاس  هدزناپ  دـندرک . دـیعبت  ناریا  زا  لاس ۴٣  نابآ  زور ١٣  رد  ار  وا  لماک ، تبرغ  رد  دـندوبر و  شاهناـخ  زا  ار  ماـما 

لعف و دـینیبب  دـندرک . دـیعبت  ناریا  زا  ار  اکیرمآ  دـندرک ؛ ریخـست  ار  نارھت  رد  اکیرمآ  یـسوساج  یهنال  دـنتفر  نابآ  زور ١٣  رد  وجـشناد ، یبالقنا  ناناوج  ینعی  ماـما ، نادـنزرف 

مکمک و ار  مدرم  درک و  لابند  ار  هار  تماقتـسا  لامک  اب  داتـسیا ، دـیعبت  رد  تبرغ  نآ  رد  ماـما  دـنکیم . راـک  هچ  یھلا ، تردـق  یھلا و  یهدارا  هب  یکتم  یمدرم  تکرح  لاـعفنا 

. درک هدنز  مدرم  رد  درادن ، دوجو  یـسرت  فوخ و  چیھ  نآ  رد  هک  یتدھاجم  اب  هارمھ  یھاوخنامرآ  لالقتـسا و  ساسحا  درک ؛ رادـیب  ار  مدرم  ماما  درک . هنحـص  دراو  دروآ  رورمب 

نیا لوا . بالقنا  زا  رتگرزب  یبالقنا  دومرف : ماما  اذل  دندنار . ناریا  زا  ار  اکیرمآ  نابآ ، رد ١٣  دندنار ؛ ناریا  زا  ار  هاش  بالقنا ، رد  مدرم  دش . زوریپ  بالقنا  دندمآ و  نادـیم  هب  مدرم 

یهمھ درادن . تمواقم  بات  وا  لباقم  رد  یتردق  چیھ  دنکیم ، تماقتسا  یگداتسیا و  تریصب ، اب  حیحـص و  تیادھ  اب  تسرد ، هار  رد  یتقو  تلم  کی  ینعی  تسا . تربع  کی 

هدیچرب ناریا  زا  ایند ، یدام  یاھتردـق  یهمھ  ینابیتشپ  اب  مھ  نآ  هلاس ، دـصناپ  رازھ و  ود  یتنطلـس  تموکح  دـمآیم . رظن  هب  لاحم  هلئـسم ، نیا  دـش . هتـشادرب  اھعنام 

نیا ناشمشچ  لباقم  رد  همھ  دش . عقاو  یندشن ، رما  نیا  درک ؛ نکمم  ار  لاحم  رما  نیا  ماما ، یربھر  هب  ناریا  تلم  ینامیا  یمالـسا و  یهدارا  اما  دوب ؟ یندرکرواب  دوش ؟

نیا دش . لامدگل  ام  نموم  یاھناوج  یاپ  ریز  دش ؛ هدیشک  نیئاپ  ناریا  ماب  زا  اکیرمآ  یهناربکتم  یهناملاظ  طلست  مچرپ  رتالاب ، نیا  زا  و  دندرک . سمل  ار  نآ  دندید و  حوضوب  ار 

، تسا هداتـسیا  اکیرمآ  لباقم  رد  نوچ  یمالـسا  ناریا  هک  دنتـشونیم  دنتفگیم ، دندرکیم ، لیلحت  دیـسریم . رظن  هب  نکممان  راک  کی  مھ  نیا  دیـسریم . رظن  هب  یندشن  مھ 

لیلحت لھا  ار  دوخ  هک  ام  نایامنرکفنـشور  زا  یلیخ  دادـیم . ناشن  ار  نیا  تفگیم ، ار  نیا  یدام  یاھلیلحت  دوشیم . ینیـشنبقع  هب  روبجم  دروخیم و  تسکـش  اعطق  سپ 

اکیرمآ دـش ، زوریپ  یمالـسا  یروھمج  دـش ، زوریپ  مالـسا  دـش ؛ سکعب  اـما  دـندرکیم . لـیلحت  روجنیا  دنتـسنادیم ، ثداوح  زا  جاتنتـسا  ثداوح و  ندرک  ور  ریز و  یـسایس و 

. دش ینیشنبقع  هب  روبجم 

نایوجشناد  / ١٣٩٠/٠٨/١١ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

یمالـسا یروھمج  تکرح ، نیا  یزکرم  ینوناک و  یهطقن  دـننیبیم  دـننکیم ، یـسررب  دـننکیم ، هعلاطم  دننیـشنیم  ناشرکف  یاھقاتا  رد  ناـشدوخ -  لوق  هب  نارگلیلحت - 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 39 
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هدنیآ هب  ینیبشوخ  اب  ادخ ، هب  لکوت  اب  تردق ، اب  تارج ، اب  ار  هار  نیا  دنداتسیا و  مکحم  هک  ام  نالوئـسم  هجوتم  ام ، یاھناوج  هجوتم  دنوشیم ؛ اھامـش  هجوتم  اذل  تسا ؛

رھ رد  هتبلا  دـننکیم . هئطوت  ناریا  تلم  هیلع  دـنراد  هک  تسا  لاس  ود  یـس و  دـننکب . بخ ، دـننکیم ؛ هئطوت  ناریا  تلم  هیلع  تقو  نآ  دـنھدیم . همادا  دـنراد  مامت  دـیما  اـب  و 

میرحت ار  اـم  هتفر . رتـالاب  هلپ  کـی  ناریا  تلم  هدـش ، یثـنخ  هک  یاهئطوـت  رھ  زا  سپ  تسا و  هدـش  زوریپ  ناریا  تـلم  اـما  دـندرک ، یئازفاتـمحز  ناریا  تـلم  یارب  یاهئطوـت ،

یور رب  ار  یرواـنف  ملع و  ناـشدوخ  لاـیخ  هب  دـنکیم . رتشیب  ار  وا  یئاـناوت  دربـیم ؛ ولج  هجرد  کـی  ار  ناریا  تلم  اـما  درواـیب ، دوجو  هب  یراـشف  میرحت  تسا  نکمم  دـننکیم .

ود تفگ  دوشیمن  هتـشذگ ، هب  تبـسن  ام  تفرـشیپ  یروانف ، ملع و  یهنیمز  رد  زورما  دندیـشوج . ناشدوخ  نورد  زا  ناشدوخ  یناریا  ناناوج  اـما  دنتـسب ، یناریا  یاـھناوج 

رادیاپ ادـخ و  هب  یکتم  شناناوج  هک  یتلم  هاگآ ، تلم  روبـص ، تلم  ریـصب ، تلم  کی  اب  یهزرابم  دـسریمن . یئاج  هب  اھنآ  یهزرابم  تسا . ربارب  اھهد  تسا ؛ ربارب  هس  ربارب و 

. دش دھاوخ  زوریپ  ناریا  تلم  اما  دنروخیم ، تسکش  اھنآ  دسریمن ؛ یئاج  هب  دنھار ، نیا  رد 

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

رادروخرب تریـصب  زا  یتـما  یمدرم ، رگا  دـش . هدیـشاپ  تریـصب  رذـب  تساروشاـع -  یهثداـح  تایـصوصخ  زا  یکی  نیا  دـش -  هدیـشاپ  تفرعم  رذـب  هنیدـم ، زا  تکرح  زاـغآ  زا 

یهدنیازف تکرح  کی  رذب  ندیشاپ  یـسانشعقوم ، صالخا ، نیاربانب  دش . دھاوخن  هدوشگ  اھنآ  تالکـشم  زا  هرگ  درک ؛ دھاوخن  حالـصا  ار  اھنآ  راک  نوگانوگ ، قیاقح  دنـشابن ،

شیازفا و هب  ور  نانچمھ  هک  دش ، عورـش  خیرات  رد  ینایرج  کی  اروشاع  رھظ  زا  عقاو  رد  دـشن ؛ مامت  اروشاع  رھظ  رد  طقف  ارجام  تساروشاع . مھم  تایـصوصخ  زا  یخیرات ،

. دروآ نادیم  هب  ار  دوخ  یاھهتـشاد  یهمھ  قلخ ، تاجن  یارب  قح و  یهملک  یالعا  یارب  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  دوب . دـھاوخ  نیمھ  مھ  نیا  زا  دـعب  تسا . شرتسگ 

. دھدب ناشن  دنیبب و  دناوتیم  اروشاع  یارجام  رد  یلک  روط  هب  ناسنا  هک  تسا  یتایصوصخ  زا  یخرب  نیا 

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

اقیمع جیـسب  تسین ؛ یطارفا  تسین ، طابـضنایب  اما  تسا ، دـھاجم  جیـسب  تسین ؛ یحانج  تسین ، راکیـسایس  تسین ، هدزتسایـس  اما  تسا ، یـسایس  جیـسب 

لھا اما  یرثکادح -  بذج  میاهتفگ  تسا -  بذج  لھا  جیسب  تسین ؛ یـضاردوخزا  اما  تسا ، تریـصباب  جیـسب  تسین ؛ یفارخ  تسین ، رجحتم  اما  تسا ، دبعتم  نیدتم و 

اما تسا ، یمالـسا  قالخا  هب  قلختم  جیـسب  تسین ؛ هدزملع  اما  تسا ، ملع  رادفرط  جیـسب  تسا ؛ لصاف  طوطخ  رادساپ  تسا ، رویغ  جیـسب  تسین ؛ لوصا  رد  حماست 

. تسین ایند  لھا  دوخ  اما  تسایند ، ندرکدابآ  راک  رد  جیسب  تسین ؛ راکایر 

ید  / ١٣٩٠/٠٩/٢١ تشادگرزب ٩  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نآ ام و  بـالقنا  لـصا  رب  دوب  مکاـح  هک  یحور  ناـمھ  ینعی  بـالقنا . تیھاـم  بـالقنا و  تیوھ  هب  ددرگیمرب  هتکن  نآ  تسا و  یـساسا  هتکن  کـی  لاـس ٨٨  ید  یهیـضق ٩  رد 

هب ید  رد ٩  نکیل  هدـش ، هداد  ناشن  مھ  رگید  نوگانوگ  یایاضق  رد  هکنیااـمک  دـش ؛ هداد  ناـشن  ید  یارجام ٩  رد  حور  ناـمھ  لاـس ۵٧ ، رد  یخیراـت  ریظنیب  میظع  روضح 

حور دوب ؟ هچ  حور  نآ  دراذـگن . یقاب  نارگید  نانمـشد و  ناتـسود و  ناھاوخدـب و  زا  سک  چـیھ  یارب  لمات  دـیدرت و  راکنا و  یاج  هک  یروط  هب  دـش ؛ هداد  ناـشن  یزراـب  لـکش 

تمھ هچنانچ  رگا  یاهعماج ، رھ  رد  یروشک ، رھ  رد  مدرم  هک  تسا ؛ مدرم  رصنع  رصنع ، کی  میراد : مھ  رانک  رد  رـصنع  ات  ود  ام  اجنیا  سپ  دوب . مدرم  یاھلد  رب  مکاح  تناید 

؛ دوریم نیب  زا  مدرم  روـضح  لـباقم  رد  اـھهوک  نیرتـگرزب  ینعی  دـننک . لـح  ار  تالکـشم  یهمھ  دـنناوتیم  دـنوشب ، نادـیم  دراو  دـننک و  لـمع  دـنھدب ، جرخ  هب  تریـصب  دـننک ،

سمل تسرد  ار  نآ  اھروشک  رگید  یمالسا و  یاھروشک  رد  یعامتجا  نارگلیلحت  زا  یرایسب  هک  تسا  یراکـشآ  تقیقح  کی  نیا  دننک . اجهباج  ار  گرزب  یاھهوک  دنناوتیم 

. میدرک سمل  ار  نیا  ام  دندرکن ؛ کرد  دندرکن ،

ید  / ١٣٩٠/١٠/١٩ زورلاس ١٩  تبسانم  هب  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

مامت زا  هدش ؛ ثبشتم  دوشب ، ثبـشتم  لسوتم و  تسا  هتـسناوتیم  هک  یقرط  مامت  هب  دنیاھتـسینویھص -  اکیرمآ و  مھ  هھبج  نآ  رادمدرـس  هک  ام -  لباقم  یهھبج  زورما 

لماـع و  ماـظن ، یهدـننک  تیوـقت  لـماع  ینعی  لـماع ، ود  نیا  دـناوتب  هکنیا  یارب  تسا ، هدرک  یریگهرھب  دـنک ، یریگهرھب  ناریا  تلم  اـب  یهلباـقم  یارب  هتـسناوتیم  هک  اـھهار 

اب و  مینکیم -  ارجا  بیوصت و  ناریا  هیلع  رب  ام  هک  یئاھمیرحت  نیا  دنیوگیم  دننکیم ؛ حیرصت  ار  نیمھ  مھ  ناشدوخ  دربب . نیب  زا  دنک و  فیعضت  ار  هنحص  رد  مدرم  یگداتـسیا 

رد ای  دریگب ، تروص  راک  نیا  ای  دـننک . تشپ  یمالـسا  ماـظن  هب  مدرم  دـنوش ، جراـخ  هنحـص  زا  مدرم  مینک ، هتـسخ  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  یارب  دـننکیم -  لاـبند  لـماک  داـنع 

یمالـسا یروھمج  نیلوئـسم  میھاوخیم  دـنیوگیم  تسا : نیا  اـھنآ  ریبـعت  دـننک . رظندـیدجت  ناـشدوخ  تابـساحم  رد  نیلوئـسم  دـیایب ؛ دوـجو  هب  هنخر  نیلوئـسم  یهدارا 

، دندلب هک  یئاھدنفرت  یهمھ  اب  ناشناوت ، یهمھ  اب  روشک . نیلوئـسم  یهدارا  رد  ندرک  داجیا  هنخر  ینعی  نیا  تسالاب . اھنآ  یاھیریگمیمـصت  یهنیزھ  هک  دـننک  ساسحا 

یاھمیمـصت رد  هک  دننک  راداو  ار  نیلوئـسم  دننک و  دیدرت  داجیا  نیلوئـسم  رد  ای  دننک ، ادج  ماظن  زا  ار  مدرم  دننک و  دیدرت  داجیا  مدرم  رد  ای  دـننکیم . لابند  ار  راک  ود  نیا  دـنراد 

. دنھد ماجنا  دنناوتیمن  ار  مادکچیھ  دندرک ؛ هابتشا  دننک . رظندیدجت  ناشدوخ 

یاھهایـسور نیا  دنتـسناوتن . اما  دـنزادنیب ؛ اپ  زا  ار  اھنآ  اھناملـسم ، یداصتقا  یهرـصاحم  بلاطیبا و  بعـش  اب  هک  دیـسر  ناشرظن  هب  نانمـشد  مالـسا ، ردـص  رد  زور  کـی 

رد ام  میربیخ . ردـب و  طئارـش  رد  اـم  میتسین ؛ بلاـطیبا  بعـش  طئارـش  رد  زورما  اـم  تسین . روجنیا  میبلاـطیبا . بعـش  طئارـش  رد  زورما  اـم  دـننکیم  لاـیخ  رگهبـساحمدب 

. تسا هدرک  ادیپ  تسد  یزارفارس  اب  یزوریپ ، لحارم  زا  یرایسب  هب  تسا ؛ هدش  کیدزن  اھنآ  هب  تسا ؛ هدید  مشچ  هب  ار  یزوریپ  یاھهناشن  ام  تلم  هک  میتسھ  یطئارش 

زورما تـسا ؟ نـکمم  یزیچ  نـینچ  رگم  دـننک ؟ نوریب  هنحـص  زا  ار  مدرم  دـنھاوخیم  اھدـنفرت  نـیا  اـب  اـھفرح ، نـیا  اـب  دـنناسرتیم ؟ یداـصتقا  یهرــصاحم  زا  ار  اـم  مدرم  زورما 

هدـش باختنا  تریـصب  اـب  هک  تسا  یھار  نیا  ( ١ (؛» ینعبتا نم  انا و  هریـصب  یلع  یلا هللا  اوعدا  یلیبس  هذـھ  لق  « ؟ دـننک داـجیا  لـالتخا  نیلوئـسم  یهدارا  رد  دـنھاوخیم 

ادـیپ تسد  مھ  یئاـھهلق  هب  میتفر ، هار  نیا  زا  اـم  تسا . هدـش  راومھ  اـھنیرتزیزع  نوخ  اـب  هک  تسا  یھار  نیا  تسا ، هدـش  زاـب  تدـھاجم  اـب  هک  تسا  یھار  نیا  تسا ،

یـس لاس و  تسیب  اجک ، زورما  یمالـسا ، یروھمج  میاهدرک . ادـیپ  تسد  یرایـسب  یاـھهلق  هب  مھ  زورما  اـت  یلو  میوریم ؛ شیپ  هللااـشنا  میوشیمن ، فقوتم  اـم  میدرک .

قیوشت ار  ناریا  تلم  هک  تسا  یئاھهناشن  اھنیا  اجک ؟ ناشزورما  راسکنا  فعـض و  اجک ، ناشزور  نآ  تورب  داـب و  هنمیھ و  یمالـسا ، یروھمج  نانمـشد  اـجک ؟ لـبق  لاـس 

مھ مدرم  دـنام ؛ دـھاوخ  مکحتـسم  نانچمھ  نیلوئـسم  یهدارا  تسا -  ترخآ  ایند و  تداعـس  هار  تسا ، نید  هار  تسادـخ ، هار  هک  مالـسا -  هار  یهمادا  رد  ریخن ، دـنکیم .

. دوب دنھاوخ  میظع  تکرح  نیا  تباث  یاپ  هدنیآ ، رد  زورما و 

ید  / ١٣٩٠/١٠/١٩ زورلاس ١٩  تبسانم  هب  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یھاگآ و انیقی  درک . رطعم  ار  هینیـسح  نیا  یاضف  رگید  راب  کی  ید ، مھدزون  تبـسانم  هب  مق ، ناـناوج  طاـشناب  یاـھلد  مرگ و  یاھـسفن  هک  میرازگـساپس  ار  لاـعتم  یادـخ 

تسا و خیرات  لوط  رد  راگدنام  یهثداح  کی  دـنداد ، ناشدـیلقت  عجرم  هب  هیملع و  یهزوح  هب  ناشدوخ  دوجو  یهمھ  اب  اھنآ  هک  یخـساپ  مق و  زیزع  مدرم  تریـصب  یرادـیب و 

. دنام دھاوخ 

ید  / ١٣٩٠/١٠/١٩ زورلاس ١٩  تبسانم  هب  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

هابتـشا هار ، ندرکن  مگ  ینعی  تریـصب  ربص . تریـصب و  لـماع  ود  زا  یـشان  تیقفوم  یهبرجت  تسا ؛ هداد  رارق  رگید  یاـھتلم  لـباقم  رد  زورما  ار  گرزب  یهبرجت  نیا  ناریا  تلم 

هب تسد  هب  تسد  اھلـسن  یگداتـسیا . ینعی  ربص  و  فدھ . راک و  ندرکن  هابتـشا  ناسانخ و  یهسوسو  زا  نتفریذـپن  ریثات  ندـشن ، اھهھارجک  اھهھاریب و  راچد  هار ، ندرکن 

اما تسا ، هدرکن  کرد  تسرد  ار  گنج  نارود  تسا ، هدـیدن  ار  بالقنا  نارود  هک  دراد  روضح  ام  روشک  رد  یناوج  لسن  یھلا  یهوق  لوح و  هب  زورما  دـنھدیم . لـیوحت  رگیدـکی 

یمالـسا بالقنا  رنھ  نیا  تسا ، مھم  یلیخ  نیا  تسا ؛ هداتـسیا  نادـیم  رد  عطاق ، میمـصت  نامھ  اب  هزیگنا ، نامھ  اب  ساسحا ، نامھ  اب  هیحور ، ناـمھ  اـب  لاـح  نیع  رد 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 40 
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. مینک تیوقت  نامدوخ  نایم  رد  ار  تریصب  نیا  یگداتسیا و  نیا  لماوع  دیاب  تسا .

ید  / ١٣٩٠/١٠/١٩ زورلاس ١٩  تبسانم  هب  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یاھهایـسور نیا  دنتـسناوتن . اما  دـنزادنیب ؛ اپ  زا  ار  اھنآ  اھناملـسم ، یداصتقا  یهرـصاحم  بلاطیبا و  بعـش  اب  هک  دیـسر  ناشرظن  هب  نانمـشد  مالـسا ، ردـص  رد  زور  کـی 

رد ام  میربیخ . ردـب و  طئارـش  رد  اـم  میتسین ؛ بلاـطیبا  بعـش  طئارـش  رد  زورما  اـم  تسین . روجنیا  میبلاـطیبا . بعـش  طئارـش  رد  زورما  اـم  دـننکیم  لاـیخ  رگهبـساحمدب 

. تسا هدرک  ادیپ  تسد  یزارفارس  اب  یزوریپ ، لحارم  زا  یرایسب  هب  تسا ؛ هدش  کیدزن  اھنآ  هب  تسا ؛ هدید  مشچ  هب  ار  یزوریپ  یاھهناشن  ام  تلم  هک  میتسھ  یطئارش 

زورما تـسا ؟ نـکمم  یزیچ  نـینچ  رگم  دـننک ؟ نوریب  هنحـص  زا  ار  مدرم  دـنھاوخیم  اھدـنفرت  نـیا  اـب  اـھفرح ، نـیا  اـب  دـنناسرتیم ؟ یداـصتقا  یهرــصاحم  زا  ار  اـم  مدرم  زورما 

، تسا هدش  باختنا  تریـصب  اب  هک  تسا  یھار  نیا  ینعبتا ؛» نم  انا و  هریـصب  یلع  یلا هللا  اوعدا  یلیبس  هذھ  لق  « ؟ دننک داجیا  لالتخا  نیلوئـسم  یهدارا  رد  دنھاوخیم 

ام میدرک . ادـیپ  تسد  مھ  یئاھهلق  هب  میتفر ، هار  نیا  زا  ام  تسا . هدـش  راومھ  اھنیرتزیزع  نوخ  اب  هک  تسا  یھار  نیا  تسا ، هدـش  زاب  تدـھاجم  اب  هک  تسا  یھار  نیا 

لبق لاس  یـس  لاس و  تسیب  اـجک ، زورما  یمالـسا ، یروھمج  میاهدرک . ادـیپ  تسد  یرایـسب  یاـھهلق  هب  مھ  زورما  اـت  یلو  میوریم ؛ شیپ  هللااـشنا  میوشیمن ، فقوتم 

، ریخن دنکیم . قیوشت  ار  ناریا  تلم  هک  تسا  یئاھهناشن  اھنیا  اجک ؟ ناشزورما  راسکنا  فعض و  اجک ، ناشزور  نآ  تورب  داب و  هنمیھ و  یمالسا ، یروھمج  نانمشد  اجک ؟

، هدنیآ رد  زورما و  مھ  مدرم  دنام ؛ دھاوخ  مکحتسم  نانچمھ  نیلوئـسم  یهدارا  تسا -  ترخآ  ایند و  تداعـس  هار  تسا ، نید  هار  تسادخ ، هار  هک  مالـسا -  هار  یهمادا  رد 

. دوب دنھاوخ  میظع  تکرح  نیا  تباث  یاپ 

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

یمئاد روضح  دنداد ؛ جرخهب  تریـصب  دنداد ، ناشن  تعاجـش  دندرک ، راثیا  دندرک ، تشذگ  دنداد ، جرخهب  یدرمناوج  دـندرک ، یرادافو  تسا ؛ ناریا  تلم  زا  رکـشت  مود ، رکـشت 

زورما دش . رتهدـنلاب  دـش ، رتروراب  دـش ، رتدـنمونت  زورهبزور  تالکـشم ، یهمھ  اب  اھرطخ ، یهمھ  اب  لاھن  نیا  هک  دـندرک  ظفح  نانچنآ  لاس  هس  یـس و  نیا  لوط  رد  ار  دوخ 

. دوشیم لصاو  لئان و  رتاوتم  روطهب  نآ  راثآ  تارمث و  تسا و  هدناود  هشیر  تیرشب  یگدنز  نیمز  رد  امسلا ،» یف  اھعرف  تباث و  اھلصا   » هک یاهبیط  یهرجش  نامھ  لثم 

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

یتاباختنا یاھـشنیزگ  رد  نیدـتم  ریـصب و  دارفا  زا  دنـسانشیمن ، رگا  دـننک ؛ لمع  امتح  ناشدوخ  صیخـشت  قبط  دنـسانشیم ، ار  یتاباختنا  یاھدزمان  ناـشدوخ  رگا  مدرم 

. دننک هدافتسا 

یمالسا  / ١٣٩٠/١١/٢١ تدحو  سنارفنک  نیمجنپ  تسیب و  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رادید  رد  تانایب 

هک دـندرکیم  روصت  هلاس  اھهد  یاھـشالت  اب  یدام  رگهطلـس  یاھتردـق  یدام و  یایند  هک  یزور  نآ  رد  مالـسا ؛ یارب  دوب  یدـیدج  تدـالو  کـی  عقاو  رد  یمالـسا  بـالقنا  دـلوت 

نیا رد  یخیرات  راگدنام  گرزب و  ویرغ  نیا  میظع ، یادص  نیا  یطئارـش  نینچ  کی  رد  دندرک ، عمج  اھناسنا  یگدـنز  یهصرع  زا  ار  مالـسا  صوصخب  ار و  تیونعم  نید و  طاسب 

دنمـشوھ و ناتـسود  مھ  ار ؛ تیرـشب  نانمـشد  ار ، اـھتلم  لالقتـسا  نانمـشد  ار ، مالـسا  نانمـشد  درک ، هدزتشھد  ار  نانمـشد  مھ  دـش ؛ دـنلب  دـمآ ، دوـجو  هـب  روـشک 

مالـسا مچرپ  هک  درکیمن  نامگ  گرزب  یایند  نیا  رد  سک  چـیھ  دـمآ ، دـیدپ  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  هک  یزور  نآ  درک . راودـیما  ایند  یهمھ  رد  ار  تریـصباب  هاـگآ و  یاـھناسنا 

دشر دنامب ، یمالسا  تکرح  نیا  دیایب و  رد  زازتھا  هب  دوب ، نارگهطلـس  رایتخا  رد  تسبرد  روط  هب  هک  یروشک  نینچ  کی  رد  یاهقطنم ، نینچ  کی  رد  مھ  نآ  روجنیا ، دناوتب 

. درکیمن رکف  ایند  فارطا  رد  سک  چیھ  دنک ؛ تمواقم  دناوتب  اھینمشد  لباقم  رد  دنک ، ادیپ 

ناجیابرذآ  / ١٣٩٠/١١/٢۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ایند یطابترا  یاھهاگتسد  یهمھ  هک  ریرش  دونع  نمشد  یهھبج  کی  دراد . جایتحا  روضح  نیا  هب  شزیزع  مالـسا  شماظن ، شروشک ، هک  درک  ساسحا  لاسما  ناریا  تلم 

، نارادلـتراک نارادهیامرـس ، یهھبج  ینعی  دنتـسھ ، ریرـش  یهھبج  نیا  یهدـناشنتسد  برغ  یاـیند  نارادمتـسایس  زا  یرایـسب  تسوا و  تـشم  رد  اـیند  یاـھهناسر  و 

لثم زورما  نردـم  قوف  یاھهناسر  ایند و  یاھهناسر  بلغا  هک  یناھج  تسینویھـص  یهکبـش  اھتـسینویھص ، راوخنوخ و  نارادهیامرـس  گرزب ، نارادیناـپمک  نارادتسارت ،

هطقن نیا  یور  ار  دوخ  تاغیلبت  لبق  اھهام  زا  لبق ، اھتدـم  زا  اـھنیا  تساـھنآ . هب  قلعتم  تساـھنیا ؛ راـیتخا  رد  یتنرتنیا  یاـھلاناک  همھ  زا  رتشیب  ینویزیولت و  یاـھلاناک  نیا 

یاھقوب رد  موادم  روط  هب  دندرک و  غیلبت  یھ  ار  نیا  تسا . هدش  تسس  هدش ، مالعا  یاھفدھ  هب  تبسن  مالسا ، هب  تبسن  ماظن ، هب  تبسن  ناریا  تلم  هک  دندرک  زکرمتم 

نموم تلم  ناریا ، عاجـش  تلم  المع  هک  دوب  نیا  فدـھ  دوب ؟ یچ  فدـھ  ار . گرزب  غورد  نیا  دـنناروابب  ام  زیزع  تلم  هب  هک  دـندرک  دـیدشت  ار  هلمح  نیا  ناـشدوخ  یتاـغیلبت 

نیلوئـسم دوبن ، هنحـص  رد  تلم  یتقو  دوشیم ؛ عافدیب  روشک  دش ، تسـس  تلم  یتقو  دوشب . تسـس  گرزب ، تخـس و  یاھهصرع  رد  ناریا  یهدادناحتما  تلم  ناریا ،

تسیب و صوصخ  یور  دنتشاد . ار  ضرغ  نیا  اھنیا  دنورب . شیپ  دننک ، راک  دنناوتیمن  ناشدوخ  یاھتلم  یهناوتشپ  نودب  ایند  رد  یایـسایس  یهعومجم  چیھ  دننامیم . اھنت 

مدرم دننک ؛ قنوریب  دننک ، شوماخ  دـننک ، تولخ  ار  روضح  یهنحـص  نیا  دـنناوتب  دـیاش  ات  دـندرب  راک  هب  ار  یتاغیلبت  یاھهلیح  ماسقا  عاونا و  دـندرک ، هیکت  مھ  نمھب  یود 

تریصب نیمھ  تسا ، تمظع  اب  تلم  نیا  ردقچ  هک  دنکیم  کچوک  تلم  نیا  تمظع  لباقم  رد  ار  ناسنا  هک  هچنآ  دنکیم ، راداو  باجعا  هب  ار  ناسنا  هک  هچنآ  دندیمھف . ار  نیا 

. تسا ناریا  تلم  یسانشعقوم  و 

تلم تسا . هدرک  ظفح  ار  روشک  هک  تسا  نیا  تسا ، هتـشاد  هگن  ار  تلم  هک  تسا  نیا  دـنکیم . باجعا  راـچد  ار  ناـسنا  یـسانشعقوم  نیا  یمدرم ، ریظنیب  تریـصب  نیا 

زا لاـسنھک  ریپ ، ناوج ، ناوجون ، درک . یثـنخ  ار  نمـشد  تاـغیلبت  دوخ ، روضح  اـب  دز ؛ نمـشد  نھد  یوـت  دوـخ ، لـمع  اـب  دراد ؛ ار  فدـھ  نیا  نمـشد  زورما  هک  دـیمھف  ناریا 

نیا روشک  رھـش  هاجنپ  دصتـشھ و  رد  ـالقا  قثوم -  شرازگ  دـنداد -  نم  هب  هک  یـشرازگ  قبط  روضح . یهنحـص  هصرع و  یوت  دـندمآ  روشک  یهمھ  رد  درم ، نز و  هداـتفاراک ،

یـسانشعقوم و نیا  تسا ، تریـصب  نیا  تسا ، ناریا  تلم  نیا  دـھدب . ناشن  ار  همھ  نیا  تسین  رداق  نویزیولت  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  هدرتسگ  لکـش  نیمھ  اب  تارھاظت 

ناریا تلم  یارب  یتالایخ  دوخ  یهدیدتفآ  یلکلا  یاھزغم  رد  هک  یئاھنآ  دنتفرگ . دنریگب ، ار  مایپ  دـیاب  هک  یئاھنآ  دروخ . دـھاوخن  تسکـش  تلم  نیا  تسا . تلم  نیا  روضح 

یاھهاگتـسد دیمھف . دمھفب ، دیاب  هک  ینآ  اما  دوشب ، سکعنم  تقیقح  نیا  دنراذگن  دندرک  یعـس  تاغیلبت  رد  هتبلا  تسا . ربخ  هچ  ناریا  رد  دندیمھف  اھنآ  دنتخپیم ، رـس  رد 

نادیم طسو  روج  نیا  تسا ؛ هنحص  رد  روجنیا  ناریا  نامرھق  تلم  هک  دندیمھف  یمالسا ، یروھمج  اب  ضراعم  یاھروشک  رد  یلصا  ناراذگتسایس  ام و  نانمشد  یتاعالطا 

. تسا رضاح 

ناجیابرذآ  / ١٣٩٠/١١/٢۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

. دوـشب مدرم  بیـصن  یبوـخ  سلجم  یھلا  قـیفوت  هب  اـت  تفرگ  دـھاوخ  ماـجنا  مدرم  ناوارف  روـضح  اـب  تریـصب ، اـب  ساـسحا ، اـب  روـش ، رپ  مھن  سلجم  تاـباختنا  هللااـشنا 

. دنوشب تمدخ  نادیم  نیا  دراو  دنوشب ، راک  نادیم  نیا  دراو  دنیایب و  مدرم  امش  باختنا  هب  هللااشنا  یبوخ  ناگدنیامن 

یربھر  / ١٣٩٠/١٢/١٨ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ماگنھب و عقومب و  روضح  نیا  رطاخ  هب  منک ، لیلجت  اھنآ  زا  منک ، ریدـقت  منک ، رکـشت  نامزیزع  مدرم  زا  ماهدرک ، تشاددای  هک  منک  ضرع  ار  یبلاطم  هکنآ  زا  لـبق  منادـیم  مزـال 

، مدرم نانمشد  روشک و  نانمشد  نافلاخم و  یهھبج  اب  ییورایور  یهصرع  رد  دنتشاذگ و  مامت  گنس  ام  زیزع  مدرم  اتقیقح  دنتشاد . تاباختنا  نیا  رد  هک  یراذگرثا  رایـسب 

ار دنفسا  هدزاود  زور  هکنیا  یارب  دش  نانمشد  یوس  زا  یشالت  هچ  هتشذگ  یاھهام  نیا  لوط  رد  دنادب  هک  یـسک  رھ  دندروآ . نادیم  هب  ار  تریـصب  نامیا و  زا  یـشان  تردق 

« تریصب  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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لقتنم مدرم  نھذ  هب  ار  اھنیا  ات  دندرک  یزاسهلمج  رکف  یاھقاتا  رد  ردقچ  دندرک ، یحارط  ردقچ  دندرک ، مادختـسا  ردقچ  دندرک ، جرخ  ردقچ  دـنادب  دـننک ، لحمـضم  گنرمک و 

. دوب یمیظع  تکرح  تکرح ، دوب و  یگرزب  راک  مدرم  راک  ردقچ  هک  دمھفیم  دنراذگب ، ریثات  مدرم  لمع  رد  دننک و 

زا دوجو  یهمھ  اب  دیاب  ناسنا  هاگنآ  و  تسا . راگدرورپ  لضف  تمحر و  یھلا و  یهدارا  زا  یـشان  تسوا ، هب  قلعتم  تسوا ، زا  نوچ  دـنکب ؛ ار  ادـخ  رکـش  یتسیاب  الوا  ناسنا 

کلئـسا ینا  مھللا  : » هک میناوخیم  اعد  رد  دوشیمن . هداد  یروشک  هب  یتما ، هب  یتلم ، هب  یـسک ، هب  تھج  نودب  ببـسیب و  یھلا ، تمحر  نیا  نوچ  دـنک ؛ رکـشت  مدرم 

تمحر تابجوم  ام  مدرم  دیراب . دـھاوخ  ام  رـس  رب  یھلا  لضف  تمحر و  یاسآلیـس  ضایف و  ناراب  تقو  نآ  مینک ، مھارف  ار  تمحر  تابجوم  یتسیاب  ام  کتمحر .» تابجوم 

نیا ندروآرب  قـیفوت  دوـب . یھلا  تمحر  تاـبجوم  هـمھ  اـھنیا  ناشتریـصب ، نانمـشد ، یهـمجھ  لـباقم  رد  ناشیگداتـسیا  هنحـص ، رد  مدرم  روـضح  دـندرک . مـھارف  ار  یھلا 

دوجو یهمھ  اب  نامزیزع  مدرم  زا  مھ  میراذگیم ، کاخ  رب  ساپـس  یهھبج  وا  لباقم  رد  میرازگـساپس و  لاعتم  یادخ  زا  مھ  تسا . لاعتم  یادخ  هب  قلعتم  زاب  مھ  تابجوم 

. دنک تیانع  مدرم  هب  لماک  یفاک و  شاداپ  دنوادخ  هک  میراودیما  مینکیم و  رکشت 

یربھر  / ١٣٩٠/١٢/١٨ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

امش دنتـشاد . لیلحت  دنداد ؛ یار  دندش و  تاباختنا  دراو  لیلحت  اب  مدرم  دوب . مدرم  یرکف  یلاعت  تریـصب و  دوب ، دوھـشم  دیدیم و  تاباختنا  نیا  رد  ناسنا  هک  یرگید  یهتکن 

رکذ یلیلد  کـی  دنتـشاذگیم ، نآ  یاـپ  یلیلحت  کـی  دـیھدیم ، یار  ارچ  امــش  هـک  درکیم  لاوـس  اـھنآ  زا  سک  رھ  لاـسنھک ، نز  درم و  نآ  اـت  یلوا  یار  ناوـج  نآ  زا  دـیدیدیم 

نوچ تسا ، هدرک  نیمک  اـم  نمـشد  نوـچ  میھدـب : یار  میھاوـخیم  هچ  یارب  دـنتفگیم  هن ، میھدـب ؛ یار  میئاـیب  دـیاب  تسا ، تاـباختنا  بخ ، هک  دوـبن  نیا  فرـص  دـندرکیم ؛

هرب نیا  هکنیا  لایخ  هب  ندـیرد ، ندـیعلب و  یارب  دـنتفرگ  نیمک  اھنیا  هنوگچ  هک  درک  مھاوخ  حیرـشت  یرگید  راتفگ  کـی  رد  هدب  هللااـشنا  هک  دـناهدرک ؛ نیمک  هنـسرگ  یاـھگرگ 

اذل ار ؛ دناعم  یهھبج  نمشد و  یراذگفدھ  دندید  ار ، اھینمـشد  دندید  ار ، هھبج  نیا  دندید  مدرم  دش ! شکیدزن  دوشیمن  تسا و  ریـش  دننادیمن  شدیرد ؛ دوشیم  تسا و 

. تسا مھم  یلیخ  نیا  و  دندش ؛ دراو  لیلحت  اب  دندش ، دراو  تریصب  اب 

شترا  / ١٣٩١/٠٢/٠٣ ینیمز  یورین  ناھدنامرف  عمج  رد  تانایب 

یهدیدپ نیا  زا  دنسرتیم ؛ تکرح  نیا  زا  تسین ؛ نیا  هلئسم  دنسرتیم ؛ شترا  کی  ناونع  هب  ای  تلود  کی  ناونع  هب  صوصخلاب  یمالـسا  یروھمج  زا  اھنیا  منکیمن  اعدا  نم 

اھنآ دوشیم . دیدجت  زورهبزور  دوشیم ، هدیمد  یھ  دنکیم ، ادیپ  شیازفا  ششپت  دراد  یھ  هک  تساجنیا  رد  تکرح  نیا  و  دنـسرتیم . هتخانـشان ، یلکب  اھنآ  یارب  هقباسیب و 

حطـس تفرعم و  حطـس  زورما  دنـسرتیم . یلاع -  میئوگیمن  تسا -  بوخ  تفرعم  اب  هارمھ  هک  ام ، جوا  رد  ىلم  تاساسحا  زا  ام ، مزاع  یاھناوج  زا  اـم ، نموم  یاـھناوج  زا 

. تسا بوخ  افاصنا  ام  روشک  رد  تریصب 

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

یاھنمشد لاس ، هس  یـس و  نیا  رد  تسھ . مھ  سانـشنمشد  هللادمحب  تسا ؛ سانـشعقوم  تسا ، تریـصباب  هناتخبـشوخ  تسا ، هدامآ  تسا ، هنحـص  رد  ناریا  تلم 

یایند نیا  رد  هکنیا  یارب  دننمشد . اما  دننکب ، مھ  یتسود  هب  رھاظت  هنازادرپغورد  هناراکایر و  تسا  نکمم  یھاگ  هک  دنتسھ  یناسک  هچ  میدیمھف  میتخانش ؛ ار  نامدوخ 

، دشاب رادـیب  دـیاب  دـنک ، عافد  یدـعب  یاھلـسن  زا  دـنک ، عافد  دوخ  یهدـنیآ  زا  دـنک ، عافد  دوخ  قح  زا  دـناوتب  ناریا  تلم  ایند ، یدام  یاھتردـق  نایم  شکمـشک  نیا  رد  گرزب ،

. دراد یدایز  یاھهنومن  هتبلا  و  تسا ، تاباختنا  نیمھ  شیاھهنومن  زا  یکی  دشاب ؛ هنحص  رد  دشاب ، رایشوھ 

روشک  / ١٣٩١/٠٢/٢٣ رسارس  ناحادم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؛ ماهتـشاد اھحادم  اب  هشیمھ  نم  ار  گرزب  طرـش  نیا  اھتنم  مینادیم ؛ شزرااب  ار  ناتراک  میرادـیم ، تسود  ار  اھامـش  میراد ، صالخا  اھحادـم  امـش  هب  ام  هک  دـینادیم  امش 

مھ رثا  رعـش  رنھ  دوخ  ابیز . رعـش  هتبلا  زغمرپ و  رعـش  بوخ ، رعـش  دـینک : لابند  هللااشنا  تسا ، هناردـپ  تحیـصن  دـیتسھ ؛ اـم  نادـنزرف  یاـج  دـیناوج ، ناـتبلغا  مھ  اـمش 

نھذ حطس  هک  هوالعب  تسھ ؛ مھ  رتشیب  شریثات  بوخ -  نومـضم  اب  بوخ ، رعـش  دوب -  بوخ  رعـش ، ظافلا  رعـش ، یدنبناوختـسا  یتقو  دوب ، بوخ  رعـش  یتقو  دراذگیم .

. دروآیم الاب  مھ  ار  مدرم  رکف  مدرم و 

 - دیتریـصباب دـیمھفاب ، دـیداوساب ، دـمحلا  هک  اھناوج -  امـش  لاثما  یارب  زورما  هک  تسین  یئاھزیچ  اھنیا  دراد ؟ جایتحا  یزیچ  هچ  هب  هعماج  دـینیبب  دـینک ، هاگن  هعماج  هب 

جایتحا یزیچ  هچ  هب  مدرم  دینادیم  امش  روج . نیمھ  مھ  حادم  یهعماج  امـش  دراد ؛ یرکف  غولب  ام  تلم  تسالاب ، ناشرکف  حطـس  هللادمحب  ام  مدرم  زورما  دشاب . یفخم 

ارھز یهمطاف  دیئوگیم  هکنیا  میراد . جایتحا  نامهمھ  دنراد ؛ جایتحا  ترخآ  تخانش  هب  ایند ، تخانش  هب  تریـصب ، هب  خسار ، نامیا  هب  قالخا ، هب  نید ، هب  مدرم  زورما  دنراد .

یھلا لالج  تبیھ  میسانشب ، ار  تمایق  میسانشب ، ار  رشحم  دیاب  دریگیم ، رارق  ربمغیپ  رتخد  تمظع  ریثات  تحت  رشحم  یاضف  دوشیم ، دراو  رشحم  رد  اھیلع ) مالس هللا  )

اب ار  اھنیا  روج . نیمھ  مھ  تایاور  دھدیم ، ناشن  ام  هب  ار  یناعم  نیا  هک  یتانایب  زا  تسا  رپ  مھ  نآرق  دھاوخیم ؛ یھاگآ  اھنیا  دھاوخیم ، تفرعم  اھنیا  مینادب ؛ رشحم  رد  ار 

. دینک نایب  تسھ ، امش  رد  هک  یرنھ  نامھ  اب  رعش ، نابز 

یمالسا  / ١٣٩١/٠٣/٠٧ یاروش  سلجم  یهرود  نیمھن  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

بطاـخم نآ  اـب  ار  رـصاعم  ناـھج  ناریا ، تلم  هک  تـسا  یتردـقرپ  ماـیپ  ریدـق - مـیکح و  دـنوادخ  تساوـخ  هـب   - یمالـسا یروـھمج  رد  یراذـگنوناق  یهرود  نـیمھن  شیاـشگ 

ماـظن مکحتـسم  راوتـسا و  تخاـس  اھینمـشد ، هوـبنا  مجح  رب  یلم  مزع  یزوریپ  دـنکیم . تـبث  اـھتلم  یموـمع  راـکفا  یهظفاـح  رد  ار  یراگدـنام  قیاـقح  دزاـسیم و 

یارب هک  یتلم  زا  نیتسار  ریوصت  هاگنآ ، تلم و  کی  تشونرـس  یگدنز و  ریـسم  هب  یھدلکـش  رد  تریـصب  نامیا و  لیدـبیب  هناگی و  شقن  یمالـسا ، بالقنا  زا  هتـساخرب 

نیا یهلمج  زا  هتخاس ، لطاب  ار  یعامتجا  یگدـنز  زا  نید  یاوزنا  یوعد  هدروآ و  نادـیم  هب  دوخ  راوشد  تدـھاجم  اب  هک  نابز ، اب  هن  ار  یمالـسا  یرالاسمدرم  راـب  نیتسخن 

. تسا راگدنام  راذگرثا و  قئاقح 

١٣٩١/٠۴/٢١ /  « یمالسا یرادیب  نانز و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

تسامش و هب  قلعتم  تسامـش ، یهناخ  اجنیا  یمالـسا ؛ یاھروشک  رـسارس  یهبخن  ناوناب  مزیزع ، نارتخد  زیزع ، نارھاوخ  امـش  یهمھ  هب  منکیم  ضرع  دماشوخ  الوا 

. دیامرف کرابم  مالسا  تما  یارب  ار ، رادید  نیا  ار ، سالجا  نیا  لاعتم ، دنوادخ  میراودیما 

یرادـیب یارب  سـالجا  کـی  تیمھا  زا  شیب  دراد  یتیمھا  مالـسا ، یاـیند  برغ  قرـش و  زا  هبخن  ناوناـب  عاـمتجا  تسا . تیمھا  زئاـح  رایـسب  نم  رظن  هب  امـش  عاـمتجا  نیا 

نیا و  تسا . هدـش  مھارف  سالجا  نیا  رد  مالـسا ، یایند  یهبخن  ناوناـب  یارب  رگیدـکی  ندرک  ادـیپ  رگیدـکی ، ییاسانـش  تصرف  هک  تسا  تھج  نیا  زا  تیمھا  نیا  یمالـسا .

عماوج رب  ار  یبرغ  یگدنز  بولسا  ار و  یبرغ  گنھرف  دنکیم  یعس  یساملپید ، حالـس و  روز و  لوپ و  یهناوتـشپ  هب  یبرغ  گنھرف  هک  تسا  لاس  دص  تسا . مھم  رایـسب 

: تسا هتفر  راک  هب  تردق  یراذگرثا و  لماوع  مامت  دننک . هناگیب  دوخ  تیوھ  زا  ار  ناملـسم  نز  هکنیا  یارب  تسا  هدش  شالت  لاس  دـص  دـنک . لیمحت  نانز  نایم  رد  یمالـسا 

تیوھ زا  ار  ناملسم  نز  هکنیا  یارب  دناهدرک  مادختـسا  ار  اھنیا  یهمھ  ناسنا ؛ یـسنج  یعیبط  زئارغ  زا  یهدافتـسا  یدام ، نوگانوگ  یاھهدنبیرف  هحلـسا ، تاغیلبت ، لوپ ،

یرادیب هب  یمالسا و  تما  هب  ار  تمدخ  نیرتگرزب  دینادرگرب ، ناملسم  نز  هب  ار  تیوھ  نیا  هک  دینک  شالت  یمالـسا  یهبخن  یوناب  امـش  رگا  زورما  دننک . رود  دوخ  یمالـسا 

نیا دینکن و  افتکا  ندرک  وگتفگ  زور  دنچ  رگیدکی و  رود  نتـسشن  هب  دشاب . هار  نیا  رد  یرثوم  دنلب و  ماگ  دـناوتیم  عامتجا  نیا  دـیدرک . یمالـسا  تمارک  تزع و  هب  یمالـسا و 

، ناوناب نایم  رد  تیوھ  تیـصخش و  ساسحا  نانز ، یرادیب  دراذگب . رثا  دناوتیم  دراذـگب و  رثا  مالـسا  یایند  رب  هک  دـیھدب  رارق  راگدـنام  گرزب و  تکرح  کی  یهمدـقم  ار  رادـید 

« تریصب  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. تسا فعاضم  ریثات  کی  یمالسا  تزع  یمالسا و  یرادیب  یور  رب  شریثات  نز ، یهعماج  نایم  رد  تریصب  یھاگآ و 

١٣٩١/٠۴/٢١ /  « یمالسا یرادیب  نانز و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

میرحت ار  ناریا  ام  هکنیا  هب  تسا  هدـش  هجوتم  یناھج  تاغیلبت  یادـص  رـس و  یناھج و  یاھلاجنج  زورما  رابکتـسا . یاھینمـشد  اب  میاهجاوم  تسا  لاس  هس  یـس و  ام 

. میرحت لباقم  رد  میدش  هنیـسکاو  ام  میمیرحت . تسا  لاس  یـس  ام  دندرک . هنیـسکاو  میرحت  لباقم  رد  ار  ام  تسا  لاس  یـس  هک  دـننکیمن  کرد  دـنمھفیمن و  اھنآ  میدرک .

هب تبـسن  ام  زورما  داتـسیا . نمـشد  یاھهئطوت  لباقم  رد  دوخ  نازیزع  نیرتزیزع  اب  دوخ ، لام  اب  دوخ ، ناـج  اـب  ناریا  تلم  داتـسیا . ناریا  تلم  دـنزیمن . هبرـض  اـم  هب  میرحت 

بتارمب یمدرم ، قیمع  تریـصب  رد  روشک ، تیریدم  رد  داصتقا ، نادـیم  رد  تسایـس ، نادـیم  رد  ملع ، نادـیم  رد  ام  زورما  میتسھ . رتولج  رتیوق و  ربارب  دـص  لبق  لاس  یس 

. تسا هدش  لصاح  ناریا  تلم  یارب  نانمشد ، ینمشد  اب  شلاچ  رد  نیا  بالقنا و  لوا  یاھزور  زا  میتسھ  رتولج 

١٣٩١/٠۴/٢١ /  « یمالسا یرادیب  نانز و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

تکرح رد  ناـنز  رگا  مـنک ، ضرع  امـش  هـب  نـم  یمالـسا . مـیظع  یرادـیب  تـکرح  نـیمھ  رد  اـھبالقنا ، رد  تـسا ؛ یعاـمتجا  تـالوحت  رد  ناـنز  شقن  دروـم  رد  رگید  یبـلطم 

هناھاگآ یدج و  روضح  کی  دننکب ، ادیپ  روضح  تکرح  کی  رد  نانز  رگا  دش . دھاوخن  قفوم  دیسر ، دھاوخن  یئاج  هب  تکرح  نآ  دنـشاب ، هتـشادن  روضح  یتلم  کی  یعامتجا 

. دنک ادیپ  همادا  دـیاب  تسا و  لیدـب  یب  شقن  کی  نانز ، شقن  یمالـسا ، یرادـیب  میظع  تکرح  نیا  رد  درک . دـھاوخ  تفرـشیپ  فعاضم  روط  هب  تکرح  نآ  تریـصب ، یور  زا  و 

ناریا رد  توغاط  اب  هزرابم  نارود  رد  ام  دننکیم . عیجشت  دننکیم و  هدامآ  اھهھبج  اھنادیم و  نیرتکانرطخ  رد  روضح  یارب  ار  دوخ  نادنزرف  ار و  دوخ  نارـسمھ  هک  دنتـسھ  نانز 

، دش لیمحت  ام  رب  لاس  تشھ  هک  یگنج  رد  رگا  میدید . میدرک و  هدـھاشم  سوملم  حـضاو و  روط  هب  ار  نانز  شقن  یگتـسجرب  زورما ، ات  بالقنا  یزوریپ  زا  دـعب  نینچمھ  و 

، دـندرک زوریپ  ار  ام  اھنز ، میدـشیمن . زوریپ  تنحم  رپ  راوشد و  شیامزآ  نیا  رد  ام  دنتـشادیمن ، روضح  یلم  میظع  یهصرع  رد  گـنج ، نادـیم  رد  اـم  روشک  ناوناـب  اـم ، ناـنز 

هک دندروآ ، دوجو  هب  یدودحم  یهقطنم  کی  رد  ار  ییاضف  کی  دوخ  ربص  اب  اھنیا  ناردام  ام ؛ ناگدازآ  ارسا و  نارسمھ  نازابناج ، نارـسمھ  ادھـش ، نارـسمھ  ادھـش ، ناردام 

یاضف هرـسکی  ام  روشک  یاضف  هک  دش  نیا  هجیتن  دوب . هدرتسگ  دـش و  هدرتسگ  روشک  رـسارس  رد  نیا  و  درکیم ؛ قیوشت  هناممـصم  روضح  هب  ار ، نادرم  ار ، اھناوج  اضف  نآ 

، نمی رد  نیرحب ، رد  یبیل ، رد  رصم ، رد  سنوت ، رد  تسا ؛ نیمھ  مھ  مالـسا  یایند  رد  زورما  میدش . زوریپ  و  ناج . زا  تشذگ  دش ؛ تشذگ  یراکادف و  یاضف  دش ، تدھاجم 

یدیدرت چیھ  نیا  رد  دش . دھاوخ  اھنآ  بیـصن  یرگید  زا  سپ  یکی  اھیزوریپ  دنھدب ، همادا  دـننک و  تیوقت  ار  ناشدوخ  روضح  مدـقم  فوفـص  رد  اھنز  رگا  رگید . یهطقن  رھ  رد 

. تسین

رطف  / ٢٩/١٣٩١/٠۵ دیع  زامن  یاھهبطخ 

، رابج یاھمیژر  نارادمدرـس  دنایمالـسا ؛ تما  نانمـشد  مسینویھـص  اکیرمآ و  هک  مینادـب  میوشن . هابتـشا  اطخ و  راچد  ثداوح ، تخانـش  رد  ناماھلیلحت ، رد  مینک  یعس 

لیلحت رد  یاطخ  راچد  تسا ؛ یطلغ  تھج  تسا ، یلطاب  تھج  تھج ، نآ  هک  مینادب  دـنتفرگ ، رارق  تھج  کی  رد  اھنآ  یئاج  کی  رد  میدـید  رگا  دنایمالـسا . تما  نانمـشد 

هار هب  عقاو  رد  اھنآ  هک  یئاھلاجنج  نیمھ  زورما  دـننکیم . لـالخا  اھدـنور  رد  دـننکیم و  بیرخت  دـنناوتب ، هچرھ  دـننازوسیمن ؛ لد  ناملـسم  یاـھتلم  یارب  زگرھ  اـھنآ  میوشن .

رد هک  یلاح  رد  دننکیم ؛ هدمع  ار  اھنیا  ینابز ؛ یداژن و  تافالتخا  یموق ، تافالتخا  یبھذم ، تافالتخا  دوشیم ؛ رارکت  مھ  لفاغ  دارفا  یـضعب  نابز  زا  هاگ  هچرگا  دنزادنایم ،

، مینک زاب  ار  ناماھمـشچ  میـشاب ، ریـصب  میـشاب ، رادیب  ام  یهمھ  دیاب  دـنردارب . مھ  اب  همھ  دنتـسھ ، یکی  همھ  ( ١ (؛» مکیقتا دـنع هللا  مکمرکا  نا  « ؛ تسین اھنیا  مالـسا 

. میوشن لیلحت  یاطخ  راچد 

رھشون  / ٢٧/١٣٩١/٠۶ ینیمخ  ماما  ییایرد  مولع  هاگشناد  رد  تانایب 

لیـصحت و زاغآ  نینچمھ  و  ار ، ناریا  یمالـسا  یروھمج  شترا  رد  حلـسم  یاھورین  یهزیگنااب  طاشنرپ و  نارـسفا  زیزع و  ناناوج  امـش  یلیـصحتلاغراف  منکیم  ضرع  کـیربت 

هب هاگن  اب  یاهدازآ  ناسنا  رھ  هک  تسا  یھار  امش  هار  تسا ؛ راختفارپ  یھار  امش  هار  دننکیم . زاغآ  زورما  ار  هار  نیا  هک  یناناوج  یارب  ار  یماظن  یاھهاگـشناد  رد  یریگارف 

، دیدش دراو  هار  نیا  رد  امش  تسا . یتایح  یرورض و  یمتح و  زاین  کی  رشب  یارب  هک  یمالسا  دنلب  یاھنامرآ  زا  عافد  هار  دنکیم ؛ شیاتـس  لد  رد  ار  نآ  نآ ، زا  یھاگآ  اب  نآ ،

. دننازروهنیک ناھاوخدب و  نانمـشد ، اب  یهلباقم  رد  یمالـسا  یھلا و  ندمت  یھلا و  یمالـسا و  ماظن  ناکیپ  کون  حلـسم ، یاھورین  نآ . رطخرپ  ساسح و  شخب  رد  مھ  نآ 

ینارون هار  نم ! نازیزع  دنوشیم . زئاح  ار  یھلا  یورخا و  رجا  یویند و  راختفا  دـننکیم و  یط  تریـصب  یھاگآ و  اب  هقالع ، قشع و  اب  هزیگنا ، اب  ار  نادـیم  نیا  ام  زیزع  ناناوج 

ار نآ  دوب ، دـیھاوخ  ای  دـیتسھ  تمدـخ  تیلاـعف و  لوغـشم  ناریا  یمالـسا  یروھمج  شترا  زا  حلـسم و  یاـھورین  زا  یـشخب  رھ  رد  دـینادب ؛ ار  هار  نیا  ردـق  تسا ؛ یتکربرپ 

. دوب دھاوخ  ترخآ  ایند و  رد  امش  یهرھچ  ندش  ینارون  بجوم  داد و  دھاوخ  رجا  امش  هب  نآ  یارب  لاعتم  یادخ  هک  دینادب  یاهنسح 

نیارفسا  / ١٣٩١/٠٧/٢٢ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

؛ مینکیمن یناوتاـن  ساـسحا  اـم  دـنکیمن . فعـض  ساـسحا  روشک  یئوراـیور ، یهصرع  نیا  رد  دراد و  روضح  عناوم  اـب  یگرزب  یئوراـیور  یهصرع  کـی  رد  اـم  تلم  اـم ، روشک 

یلکـش هب  یعیبط  عناوم  نیا  اب  تسا ؛ یعیبط  عناوم  عناوم ، زا  یخرب  درب . نیب  زا  ار  عناوم  نیا  یهمھ  ناوتیم  شـالت  اـب  هک  مینادـیم  مینکیم ؛ یئاـناوت  تردـق و  ساـسحا 

هار ربارب  رد  روشک  نیا  تفرـشیپ  نانمـشد  هک  تسا  یتالکـشم  تسا ، یـسایس  عناوم  تسا ، یلیمحت  عناوم  عناوم ، زا  یـضعب  درک . یئامزآروز  اھنآ  اب  درک و  دروخرب  دـیاب 

. درک دروخرب  دیاب  یرگید  لکش  هب  اھنیا  اب  دننکیم ؛ داجیا  عنام  تروص  هب  مدرم  نیا 

. زیزع مدرم  امـش  ینیبنشور  تریـصب و  هدارا و  میمـصت و  زا  تسا  ترابع  دـشاب ، هدـننکنییعت  دـناوتیم  هک  هچنآ  اھهدارا ، گنج  یناـسنا و  مزر  یئوراـیور و  یهصرع  نیا  رد 

یاھتفرـشیپ هب  ار  اـم  دـناوتیم  مدرم  داـحآ  یـسانشتیلوئسم  یـسانشهفیظو و  فـلتخم ، یاھهاگتـسد  یراـکمھ  روـشک ، نالوئـسم  یهملک  داـحتا  ناریا ، تلم  تدـحو 

. دروایب دوجو  هب  ام  یارب  تسا ، دادعتسااب  زیزع و  تلم  نیا  روشک و  نیا  اب  بسانتم  هک  ار  یاهرھچ  نآ  دناوتیم  دناسرب ؛ یرتشیب 

نیارفسا  / ١٣٩١/٠٧/٢٢ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

ام هک  تسا  ققحت  لباق  یتروص  رد  طقف  تسام ، لـباقم  رد  هک  یباذـج  اویـش و  اـبیز و  قفا  نیا  میدرک ، میـسرت  هک  ینـشور  یهدـنیآ  نیا  میدرک ، ضرع  هک  یتفرـشیپ  نیا 

نامدوخ یصخش  یاھراک  لوغشم  طقف  تحار  لایخ  اب  تسا ؛ هارهبور  زیچ  همھ  الاح  هک  مینکن  لایخ  میوشن ، تلفغ  راچد  میشاب ، هجوتم  میشاب ، رادیب  میشاب ، رایـشھ 

. مینک تلفغ  روشک  یهدنیآ  هب  هاگن  زا  میشاب ،

ناسارخ ناتـسا  تسا . مھم  یلیخ  نیا  تسا ؛ نوگاـنوگ  یاـھتاباختنا  رد  زیزع  مدرم  نیا  یـالاب  تکرـش  درک ، بلج  ار  هدـنب  رظن  نیارفـسا  دروم  رد  هک  یتایـصوصخ  زا  یکی 

یھاگآ تاباختنا ، رد  روضح  تسا . نیارفسا  هقطنم ، نیا  رد  لوا  رھش  یلامـش ، ناسارخ  ناتـسا  رد  تقو  نآ  دراد ؛ ار  تاباختنا  رد  تکرـش  یالاب  یاھهبتر  زا  یکی  یلامش 

نیا رد  هللااشنا  تاباختنا  باب  رد  الاح  نم  تسا . حـلاص  لمع  کی  تسا ؛ لمع  کی  تسین ؛ یراـکیب  رـس  زا  یراـک  کـی  یار ، قودنـص  یاـپ  رد  روضح  تسا . تریـصب  تسا ؛

، رھـش کی  رد  یاهعومجم  کی  یمدرم ، کی  هکنیا  دوخ  اما  موشیمن -  هلوقم  نآ  دراو  درک -  مھاوخ  ضرع  یـضیارع  تشاد ، مھاوخ  مدرم  اب  هک  یرگید  یاھرادـید  رد  رفس ،

، دنک ادیپ  هنحص  رد  دورو  دنک و  تلاخد  نآ  رد  دھاوخب  دنک و  هفیظو  ساسحا  روشک  تیریدم  هب  تبسن  دنک ، هفیظو  ساسحا  هدنیآ  هب  تبسن  روشک  لک  رد  ناتسا و  کی  رد 

یهیحور ار ، تکرـش  یهیحور  ار ، روضح  یهیحور  درک ؛ ظفح  دـیاب  ار  هیحور  نیا  دـنک . لیمحت  ام  رب  دـھاوخیم  نمـشد  هک  تسا  یتلفغ  نآ  دـض  نیا  تسا ؛ یدنمـشزرا  زیچ 

. موشیمن هلوقم  نآ  دراو  اجنیا  رد  هک  تسا  یمھم  تالوقم  زا  یکی  مھ  نیا  هک  ار ؛ یلخاد  فرصم  یهیحور  داصتقا ، لئاسم  تبسانم  هب  ار ، نواعت  یراکمھ و 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 43 
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ناوریش  / ١٣٩١/٠٧/٢۴ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

ناتسا نیا  رد  ام  زیزع  مدرم  تریصب  یھاگآ و  یدنمشوھ و  ام و  زیزع  تلم  شالت  هک  تسا  نیا  منک ، ضرع  یناوریـش  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  امـش  هب  ملیام  نم  هک  هچنآ 

زا یکی  رگزواجت ، وگروز و  نادـنمتردق  تسا . یگرزب  تمعن  نیا  دـشاب ؛ رادروخرب  یرمتـسم  یـسایس  تابث  کـی  زا  اـم  روشک  هک  تسا  هدـش  بجوم  روشک ، رـساترس  رد  و 

یایند نیا  رگید  قطانم  رد  مھ  و  نامدوخ ، یهقطنم  رد  مھ  دـینکیم ؛ هدـھاشم  امـش  ار  نآ  یهنومن  هک  دـننک ، داجیا  یتابثیب  یئاھروشک  رد  هک  تسا  نیا  ناشاھحالس 

نیب دننک ، رقتـسم  قطانم  نآ  رد  اھروشک و  نآ  رد  ار  دوخ  یهطلـس  هکنیا  یارب  دـناهدیزرو ، یعمط  یروشک  رد  اج  رھ  دناهتـسناوت ، اج  رھ  نادـنمتردق  هک  دـینیبیم  گرزب .

نیا زا  دـیایب ؛ دوجو  هب  اھماظن  رد  یتابثیب  ات  دـندرک ، یریگرد  داجیا  دـندرک ، فالتخا  داجیا  دـندرک ؛ داـجیا  یتاـبثیب  هیاـسمھ ، روشک  اـب  روشک  نآ  مدرم  اـی  روشک  نآ  مدرم 

زا یکی  زورما  دـننک . هدافتـسا  برغ  یـسایس  هاگتـسد  رب  مکاـح  یداـصتقا  گرزب  یاـھهاگنب  اھتـسارت و  اـھلتراک و  دـننک ، هدافتـسا  یزاسهحلــسا  تاـجناخراک  یتاـبثیب ،

هب هک  یتریصب  تکرب  هب  مدرم ، امش  نامیا  تکرب  هب  یمالسا  یروھمج  ماظن  یطئارش ، نینچ  کی  رد  تقو  نآ  تسا . یتابثیب  داجیا  رابکتسا ، یاھهاگتسد  یاھتـسایس 

. دروایب دوجو  هب  رارقتسا  تابث و  اب  روشک  کی  نانمشد ، مشچ  یروک  هب  تسا  هتسناوت  دراد ، دوجو  ام  تلم  رد  یھلا  لضف 

روشک یـسایس  ماظن  رد  هک  یرارقتـسا  تابث و  نیا  یهدیاف  نیرتشیب  الباقتم  هتبلا  و  دراد ؛ دوجو  روشک  رد  هک  دنتـسھ  یرارقتـسا  تابث و  نیا  یهناوتـشپ  تلم  داحآ  دوخ 

نآ دنشاب ، رادروخرب  ماظن  تیمکاح  یاھهاگتسد  شمارآ  زا  دنشاب ، هتـشاد  یـسایس  تابث  دنـشاب ، هتـشاد  تینما  رگا  تلم  کی  تسا . مدرم  دوخ  دیاع  هجوتم و  تسھ ،

نیرتـمھم وزج  روـشک ، کـی  یارب  شمارآ  تینما و  دنـشاب . زاتـشیپ  دـنوش و  دراو  یرـشب  گرزب  یهقباـسم  هـب  نوگاـنوگ ، یاھنادـیم  رد  هـک  درک  دـنھاوخ  ادـیپ  تـصرف  تـلم 

. تسا تلم  کی  دیاوع  نیرتدیفم  اھهتساوخ و 

ناوریش  / ١٣٩١/٠٧/٢۴ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

ظفح ار  روشک  یسایس  شمارآ  هک  دشاب  نیا  نیلوئسم  یهمھ  تمھ  دیاب  تاباختنا ، دوخ  رد  تاباختنا و  زا  لبق  ات  میراد . ار  تاباختنا  یهلئسم  نیا ، زا  دعب  هام  دنچ  رد  ام 

. دشخبب ققحت  ار  نیا  دناوتب  دیاب  هللااشنا  روشک  نالوئسم  یدنمشوھ  هک  تسا  یئاھزیچ  وزج  نیا  دوش ؛ مطالتم  یلاجنج و  روشک ، یسایس  یاضف  دنراذگن  دننک ؛

نیا دناهدرک ؛ هاگن  یتسرد  رظن  اب  روشک  حلاصم  هب  هشیمھ  مدرم  یهماع  مدرم ؟ تریـصب  یرایـشوھ و  نیا  لابق  رد  دیوگب  هچ  ناسنا  دنریـصب . رایـشوھ و  اعقاو  مدرم  هتبلا 

یاھنادـیم زا  ار  مدرم  دنتـساوخ  نانمـشد  دـناهداد . ماـجنا  ار  نآ  هجو  نیرتـھب  هب  تسا ، هدوـب  مدرم  هجوـتم  یتیلوئـسم  اـج  رھ  هھد ، هس  نـیا  لوـط  رد  تساـم . یهـبرجت 

لفاغ روشک  تفرشیپ  روشک و  حلاصم  زا  دنریگب ، ار  رگیدکی  نابیرگ  هک  دننک ، فالتخا  دننک ، ارآ  تتشت  راچد  ار  مدرم  دنتـساوخ  دنتـسناوتن ؛ دننک ، رود  ناشدوخ  روضحلامزال 

روھقم اھهدارا  تسادـخ ، تسد  اھلد  تسادـخ . راک  مھ  نیا  تسا ؛ یندزلاثم  مدرم  تریـصب  اـفاصنا  اـقح و  دـنداد . ناـشن  تریـصب  ناـشدوخ  زا  مدرم  دنتـسناوتن . دـنوش ،

دنـشاب بقارم  تسا ؛ نوگاـنوگ  ناریدـم  هب  تسا ، نارادمتـسایس  هب  تسا ، نیلوئـسم  هب  رتـشیب  اـم  شرافـس  دـنقیاقح ؛ هب  هجوـتم  دـننموم ، مدرم  تسا . یھلا  یهدارا 

دننک یعس  دنزب ؛ مھ  هب  هتسناوتن ، دنزب و  مھ  هب  ار  نیا  هدرک  یعس  نمشد  دراد و  دوجو  روشک  رد  یھلا  لضف  هب  هک  ار  یاهنینامط  رارقتسا و  شمارآ و  نیا  دناوتن  نمشد 

طیحم رد  مطالت  بجوم  اـجبان ، مادـقا  کـی  یھاـگ  هدیجنـسن ، لـمع  کـی  یھاـگ  فرح ، کـی  یھاـگ  دـیایب . دوجو  هب  مطـالت  دـنراذگن  دـننک ؛ ظـفح  ار  رارقتـسا  شمارآ و  نیا 

. دنشاب بقارم  یلیخ  دیاب  دوشیم ؛ یسایس 

ناوریش  / ١٣٩١/٠٧/٢۴ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

نانمـشد تسا . خـسار  یهدارا  مزع و  اب  ماوت  تریـصب و  اب  هارمھ  روضح  کی  اھنآ  روضح  دناهنحـص ؛ رد  طاشناب و  لاحرـس و  هدنزرـس و  ناریا  مدرم  یھلا ، فطل  اـب  هللادـمحب 

تواضق هناضرغم  نمـشد  دـیوگیم ؛ غورد  نمـشد  هک  دـنھدیم  ناشن  دـنراد  ناشدوخ  تاکرح  اـب  مدرم  دـنھد . ناـشن  دـیمون  لولم و  هتـسخ و  ار  ناریا  مدرم  دـننکیم  یعس 

دنیوگیم دناهدش ، هتـسخ  ناشدوخ  اھیـضعب  دننزیم . فرح  اتلفغ -  ادمع ؛ میئوگیمن  نمـشد -  لیم  قبط  رب  مھ  لخاد  یاھرادنوبیرت  زا  یـضعب  هنافـساتم  هتبلا  دـنکیم .

رھ مدرم  هک  دینیبیم  تقو  نآ  درک ، زاب  درک ، هدامآ  مدرم  یارب  ار  نادیم  دیاب  دنراک . یهدامآ  دنرـضاح ؛ هنحـص  رد  نادـیم و  رد  مدرم  دنتـسین . هتـسخ  مدرم  دناهتـسخ ! مدرم 

. دناهدش دراو  مھ  زورما  هک  نانچمھ  دنوشیم ؛ دراو  یخسار  مزع  هچ  اب  یمامتھا ، هچ  اب  یاهزیگنا ، هچ  اب  دراد ، دوجو  یاهفیظو  دننک  ساسحا  هک  یئاج 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢۴ ناسارخ  ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

یاـھناوج دـش . بـالقنا  ندـمآ  دـیدپ  بجوم  اـی  دـش ، بـالقنا  یزوریپ  بجوم  دوخ  مدرم ، یجیـسب  روضح  هک  تفگ  دوشب  اـنعم  کـی  هب  دـیاش  تسا . بـالقنا  دازمھ  جیـسب 

نیا دندرک . ادیپ  رثوم  روضح  دندرک ، یگداتـسیا  دندش ، دراو  یئاھهصرع  رد  مراد -  عالطا  هدـنب  هک  درونجب  رھـش  نیمھ  رد  اج -  همھ  رد  بالقنا  زا  لبق  دـنمهقالع ، بلطواد ،

، بالقنا یزوریپ  اب  اما  تسا ؛ بالقنا  تدالو  زا  لـبق  جیـسب ، تدـالو  اـنعم ، نیا  هب  نیارباـنب  ناریا . تلم  یبـالقنا  میظع  تکرح  دـش  دـش ، عمج  روشک  رـساترس  رد  اھـشالت 

. درک یفرعم  بالقنا  دازمھ  ار  جیسب  ناوتیم  نیاربانب  تفای . دلوت  درک -  مھاوخ  ضرع  ار  روآتفگش  یهدیدپ  نیا  درفهبرصحنم  تایصوصخ  هک  ینونک -  لکش  هب  جیسب 

، ارچ تسا ؟ ریظنیب  یهدیدپ  کی  جیـسب  روضح  دیئوگیم  امـش  هک  دنتـشادن ، یمدرم  روضح  رگید ، یاھبالقنا  رگید ، یاھتلم  ایآ  تسا . یریظنیب  یهدیدپ  هدیدپ ، نیا  بخ ،

خیرات رگا  یراذگریثات . قیمع و  رایـسب  یاھتوافت  اب  اھتنم  دنتـشاد ؛ روضح  مدرم  یهدوت  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  ناھج  یاھروشک  رد  هک  یگرزب  ثداوح  رد  رگید ، یاھبالقنا  رد 

یوروش رد  یتسینومک  بالقنا  یکی  تسا ، هسنارف  ریبک  بالقنا  یکی  تسا ؛ فورعم  ایند  رد  ام  بالقنا  دـح  رد  ریخا  نرق  هس  ود  نیا  رد  بالقنا  ود  دـینیبیم  دـینک ، هاگن  ار 

زا یکدـنا  ـالاح  نم  تسا . تواـفتم  اـم  بـالقنا  رد  یجیـسب  روضح  اـب  دوب -  مھ  هوبنا  مجحرپ و  هک  اـھبالقنا -  نآ  رد  مدرم  روضح  اـما  دـندوب ، مدرم  اـھنیا  یود  رھ  رد  تسا .

. منکیم ضرع  ار  یجیسب  روضح  تایصوصخ 

میظع تکرح  نیا  هک  نیا  هب  درک  کـمک  یھدـنامزاس  نیا  تسا . درفهبرـصحنم  تیـصوصخ  کـی  نیا  دوـب ؛ یھدـنامزاس  یاراد  لوا  زا  یمدرم  یموـمع  یهعوـمجم  نیا  ـالوا 

زا اـما  تسھ ؛ مدرم  یهدارا  تسھ ، یریگمیمـصت  رد  زکرمت  تسھ ، نآ  رد  تریـصب  تسھ ، نآ  رد  تیادـھ  ینعی  دوب ، یھدـنامزاس  یتقو  دـنکن . مگ  ار  شدوخ  هار  یمدرم 

. دنکیم یریگولج  شحاف ، یاھاطخ  زا  یورجک ، زا  یورهدایز ، زا  یوردنت ،

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢۴ ناسارخ  ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

ار نمشد  اب  یریگرد  طخ  امش  هک  تسا  نیا  یانعم  هب  اھنارود  یهمھ  رد  نارود و  نیا  رد  تریصب  منکب ؛ ضرع  امش  هب  نم  تسا . تریـصب  یهلئـسم  مھم ، لئاسم  زا  یکی 

اجنآ هک  یاهطقن  کی  تمس  هب  دننکیم  شتآ  ار  ناشدوخ  یهناخپوت  هراپمخ و  دننکیم ؛ هابتشا  ار  یریگرد  یهطقن  اھیضعب  تسا ؟ یریگرد  نمشد  اب  اجک  دیھد ؛ صیخشت 

مـسینویھص ربکا  ناطیـش  تساکیرمآ ، ربکا  ناطیـش  دـنروآیم ! باـسح  هب  ربکا » ناطیـش   » ار ناـشدوخ  یتاـباختنا  بیقر  اھیـضعب  تسا . تسود  اـجنآ  تسین ، نمـشد 

هچ هب  ارچ ؟ منادب ؟ ناطیش  ار  امش  نم  یئورمع ؛ رادفرط  امش  مدیز ، رادفرط  نم  تسین . ربکا  ناطیش  هک  یتاباختنا  بیقر  تسین ، ربکا  ناطیش  هک  یحانج  بیقر  تسا ؛

تسھ یھاگ  مینک . صخشم  ار  نمشد  اب  یریگرد  طخ  دنبالقنا . تمدخ  رد  مالسا و  تمدخ  رد  دننکیم ، مالسا  بالقنا و  یاعدا  ود  رھ  ورمع  دیز و  هک  یلاح  رد  تبسانم ؟

زرم دـح و  دـیاب  وا  اب  ناسنا  درکن ، لمع  تحیـصن  اب  رگا  درک ؛ تحیـصن  دـیاب  ار  وا  بخ ، دـنکیم ! رارکت  ار  نمـشد  نخـس  وا  یهرجنح  اما  تسا ، یدوخ  سابل  رد  یرفن  کـی  هک 

 - یرگید تایبدا  کی  اب  ولو  دراد -  یمالـسا  یروھمج  هب  تبـسن  یتسینویھـص  میژر  هک  یتاساسحا  نامھ  اـب  امـش  تساـنب  رگا  میوشیم . ادـج  لـصاف . طـخ  دـنک : فیرعت 

یمالـسا یروھمج  لباقم  رد  اکیرمآ  هک  یقطنم  نامھ  اب  رگا  یراد ؟ یقرف  هچ  یتسینویھـص  میژر  اب  بخ  ینزب ، فرح  یتسیاـب و  یمالـسا  یروھمج  لـباقم  رد  یھاوخب 

یروجنیا هن ، هک  تسھ  تقو  کی  اما  تسادج . هلئسم  نیا  یرادن . یقرف  اکیرمآ  اب  امش  بخ  ینک ، لماعت  یمالـسا  یروھمج  اب  قطنم  نآ  اب  یھاوخب  امـش  دنکیم ، لمع 

یرگید باسح  نمشد  دنک ؛ هابتشا  دیابن  نمـشدریغ  اب  ار  نمـشد  ناسنا  اما  دشاب ، مھ  یگرزب  تافالتخا  دشاب ، مھ  یقیمع  تافالتخا  تافالتخا ، تسا  نکمم  تسین .

. تسا نیا  مینکیم ، ضرع  ام  هک  یتریصب  دھاوخیم . تریصب  نیا  درک ؛ صخشم  درک ، میسرت  دیاب  ار  نمشد  اب  یریگرد  طخ  دراد . یرگید  باسح  نمشدریغ  دراد ،

زا نوچ  دنـسانشیمن ، مھ  ار  نمـشد  دایرف  دـننکیم ، تسود  یهلماعم  مھ  نمـشد  اب  یاهدـع  کی  دـنتفایم . فرط  نیا  زا  یاهدـع  کـی  دـنتفایم ، فرط  نآ  زا  یاهدـع  کـی 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 44 
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نآ تسا ؛ طسو  طخ  نآ  تریـصب ، دنراذگیم ! نمـشد  باسح  هب  دراد ، اھنآ  اب  یاهقیلـس  فالتخا  کدنا  هک  یـسکرھ  فرط ، نیا  زا  مھ  هدع  کی  دـیآیم ؛ رد  یرگید  یهرجنح 

. تسا تسرد  طخ 

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

ای دـنراد ، یونـشفرح  امـش  زا  هک  یداحآ  یهعومجم  هب  دـیاب  ار  نیا  اھرـشق ! ناگدـیزگرب  فلتخم ! یاھـشخب  نالوئـسم  نم ! نازیزع  دراد ؛ شالت  راک و  هب  زاـین  روشک  زورما 

، هدش یزیرهمانرب  راک  مینک ؛ راک  تخـس  دیاب  مینک ، راک  دیاب  دراد . راک  هب  جایتحا  روشک  دینک : لقتنم  لمع ، هب  مھ  نابز ، هب  مھ  دننکیم ، شالت  دـنراد  امـش  تیریدـم  تحت 

. بوخ راک  بترم ، مظنم و  راک 

هدـھاشم روشک  حطـس  رد  ار  یرثوم  تکرح  کی  اـم  تقو  رھ  هک  ناـنچمھ  دـنریگیم ؛ هیحور  اـم  یهدروخدـنگوس  نانمـشد  مینکب ، یفعـض  ساـسحا  کـی  اـم  هک  یتقو  رھ 

هک یناسک  دـیآیم . دوجو  هب  نیا  ندرک  یثنخ  یارب  نمـشد  یوس  زا  یـشالت  کی  مینیبیم  اروف  مدرم ، یئازفاتریـصب  مدرم و  عیجـشت  مدرم و  نداد  تکرح  یارب  مینکیم 

راک روشک  رد  تقو  رھ  دـننکیم . تفایرد  یبوخب  ار  نیا  دـننکیم ، دـصر  ار  یللملانیب  نوگانوگ  یاھدروخرب  ار ، یربخ  لـئاسم  ار ، یـسایس  لـئاسم  ار ، یللملانیب  لـئاسم 

یعـس اھنآ  اروف  تلود -  رد  رثوم  مھم و  مادقا  کی  یتعنـص ، یملع و  گرزب  تیقفوم  کی  گرزب ، تاباختنا  کی  گرزب ، یئامیپھار  کی  دینک  ضرف  الثم  دریگیم -  ماجنا  یمھم 

اروف دـینکیم  هظحالم  مینک ، یگتـسخ  راھظا  مینک ، فعـض  راھظا  ام  یتقو  کی  رگا  نینچمھ  دـننک . یزاسهلئـسم  یروج  کی  دـنھد ؛ رارق  عاعـشلاتحت  ار  راـک  نیا  دـننکیم 

هب دیاب  دـننک . هلمح  دـنھاوخیم  سفنهزات  هناک  دـننکیم ؛ فعـش  ساسحا  دـنریگیم ، هیحور  مالـسا  نیفلاخم  یمالـسا و  ماظن  نیفلاخم  تسا : نیا  ایند  رد  شلمعلاسکع 

یناسک یهمھ  رد  ار  دـیما  یهیحور  شالت ، یهیحور  راک ، یهیحور  مینک  یعـس  ایناث  میھدـن ؛ تسد  زا  زگرھ  ار  شالت  راک و  الوا  هک  دزومآیم  ام  هب  نیا  تشاد . هجوت  اھنیا 

تلالم و یگدرـسفا و  یگتـسخ و  سای و  یهدـنھدناشن  هک  ینخـس  رھ  تسا . هفیظو  نیا  مینک ؛ قیرزت  مینک ، تیوقت  دنتـسھ ، اـم  راـک  یهزوح  رد  دنونـشیم ، اـم  زا  هک 

. تسا یلم  تزع  ررض  هب  تسا ، روشک  تفرشیپ  ررض  هب  تسا ، روشک  حلاصم  ررض  هب  کشالب  دشاب ، فالتخا 

تیعقاو دھاش  نیرتمھم  دراد . تیعقاو  اھنیا  هکلب  میناوخب -  زجر  میھاوخیمن  اعدا -  کی  ناونع  هب  هن  تسالاب ؛ ام  یاھیئاناوت  تسا . رپ  ام  تسد  نانمشد ، اب  یهلباقم  رد 

دیاب دوب ، هدش  کشخ  الاح  ات  دیاب  تخرد  نیا  بخ  میدوب ، فیعض  ام  رگا  دننزیم ؛ هبرض  دننزیم ، گنس  دننزیم ، هشیت  دنراد  بترم  هک  تسا  لاس  هس  یـس و  هک  تسا  نیا 

؟ تسا هدش  اھبر » نذاب  نیح  لک  اھلکا  یتوت   » ارچ تسا ؟ هدرک  دشر  ربارب  هد  ارچ  دوب ؛ هدش  طقاس  الاح  ات 

جح  / ١٣٩١/٠٨/٠۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یعس یدبا ؛ راوتسا و  روحم  کی  درگ  رب  اھلد  اھمسج و  فاوط  هوکشرپ ؛ هیاریپیب و  یهبعک  تسا . عامتجا  درف و  یگتخیمآ  ترخآ و  ایند و  یگتخیمآ  رد  جح ، رئاعـش  یگژیو 

توارط افص و  میظع ، رشحم  نیا  رد  ار  اھلد  هک  یروضح  لاح و  و  رعشم ، تافرع و  یزیخاتـسر  یاھهصرع  هب  یناگمھ  چوک  اھتنم ؛ ادبم و  کی  نایم  مظنم  موادم و  شالت  و 

ینعم و زا  زیربل  زاروزمررپ و  مسارم  نیا  یهمھ  رد  نوگ ، همھ  گنر و  همھ  اج و  همھ  زا  همھ ، یماگمھ  هاگنآ  و  ناطیـش ؛ دامن  اب  هلباقم  یارب  یناـگمھ  موجھ  دـشخبیم ؛

. تسا نومضمرپ  ینعمرپ و  یهضیرف  نیا  یراصحنا  یاھیگژیو  تیادھ ... یاھهناشن 

عمج رد  هدروآ و  نوریب  یدوخ  راصح  زا  ار  درف  مھ  و  دزاسیم ، نشور  نامیا  اوقت و  رون  هب  ار  یمدآ  لد  تولخ  دنزیم و  دـنویپ  ادـخ  دای  اب  ار  اھلد  مھ  هک  تسا  یمـسارم  نینچ 

اھتوغاط اھناطیـش و  هب  مجاھت  یهیحور  مھ  دناشوپیم ، وا  رب  تسا ، هانگ  دولآرھز  یاھناکیپ  زا  وا  ناج  ظفاح  هک  ار  یراگزیھرپ  سابل  مھ  دـنکیم ؛ لح  یمالـسا  تما  عونتم 

هدنیآ هب  مھ  و  دربیمیپ ، نآ  یئاناوت  تیفرظ و  هب  دنیبیم و  مشچ  هب  ار  یمالـسا  تما  یهدرتسگ  یهنماد  زا  یاهنومن  مھ  رازگجـح ، هک  تساجنیا  رد  دزیگنایمرب . وا  رد  ار 

یقاـثیم ناـشلامیظع و  ربماـیپ  اـب  هراـبود  یتـعیب  دـبایرد ، ار  یھلا  کـمک  قیفوت و  رگا  زین  مھ  و  دـنکیم ، یگداـمآ  ساـسحا  نآ  رد  ینیرفآشقن  یارب  مھ  و  ددـنبیم ، دـیما 

. دنیرفآیم دوخ  رد  خسار  یمزع  مالسا ، یهملک  العا  تما و  حالصا  دوخ و  حالصا  یارب  ددنبیم و  زیزع  مالسا  اب  مکحتسم 

لھایارب تریـصب ، یزرودرخ و  زا  یریگهرھب  ینید و  فئاـظو  رد  یرگنفرژ  اـب  نآ ، یاـھراکھار  تسا . ریذـپانلیطعت  یهضیرف  ود  تما -  حالـصا  دوخ و  حالـصا  ینعی  ود -  رھ  نیا 

. تسین راوشد  لمات ، ربدت و 

رثایب یارب  تدـھاجم  و  وا ، یاھهشقن  نمـشد و  تخانـش  زا  تما ، حالـصا  و  دوشیم ؛ زاغآ  هانگ  زا  زیھرپ  یارب  شـشوک  یناطیش و  یاھسوھ  اب  هزرابم  زا  شیوخ ، حالـصا 

. دریگیم ناماس  یمالسا ، یاھتلم  ناملسم و  داحآ  یاھنابز  اھتسد و  اھلد و  دنویپ  زا  هاگنآ  و  وا ، یاھینمشد  اھهعدخ و  اھهبرض و  ندرک 

نایوجشناد  / ١٣٩١/٠٨/١٠ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

هار هب  رگید ، فرط  زا  اکیرمآ  ربکتسم  تلود  و  فرط ، کی  زا  ناریا  تلم  نیب  هزرابم  کی  لاس -  تصـش  دودح  لوط  رد  ینعی  میتسھ -  لاس ٩٢  کیدزن  هک  نالا  ات  لاس ٣٢  زا 

هک نآ  اجنیا  رد  هک  میدـیمھف  ام  یتقو  تسا . لـمات  روخ  رد  نیا  تسا ؟ نادـیم  نیا  زوریپ  یک  زورما  اـت  تسا . یمھم  یهثداـح  یلیخ  نیا  تسین ، یکچوک  زیچ  نیا  هداـتفا ؛

تالوحت یهمھ  رد  دوشیم  یلـصا  کی  نیا  اھتلم ؛ یهمھ  یارب  دوشیم  یـسرد  نیا  تسادخ ، هب  لکوت  نامیا و  اب  هارمھ  تلم  کی  عطاق  میمـصت  هدارا و  تسا ، هدش  زوریپ 

تیعقاو نیا  و  دریگیم ؛ رارق  همھ  لوبق  دروم  دوشیم و  نیودـت  دنیـشنیم ، راب  هب  هثداح ، نیا  هب  ندرک  هاگن  اب  یمالـسا ، لوصا  رب  ینتبم  خـیرات ، دـیدج  یهفـسلف  یخیراـت ؛

اھنیا هک  تسا  نیا  شلیلد  دـینک ؛ هاـگن  ناریا  فرط  هب  لـیلد ؟ هچ  هب  تسا . میظع  نادـیم  نیا  زوریپ  زورما ، اـت  تدـم و  نـیا  ماـمت  رد  ناریا  تـلم  ینعی  تـسا ؛ هداـتفا  قاـفتا 

یهرود رد  تسا ، هدوبن  بالقنا  نامز  رد  هک  ام  ناوج  لسن  زورما  دـش . رتیوق  زورهبزور  هکلب  دـنام ، طقف  هن  بـالقنا  دـنام ؛ بـالقنا  اـما  دـنربب ، نیب  زا  ار  بـالقنا  دنتـساوخیم 

نارود ناوج  هک  دشکیم  سفن  دنکیم و  یگدنز  دـنکیم ، راک  دـناوخیم ، سرد  یمیمـصت  مزع و  نامھ  اب  هزیگنا و  نامھ  اب  تسا ، هدـیدن  ار  ماما  تسا ، هدوبن  یلیمحت  گنج 

. تسا بالقنا  ندوب  هدنز  زراب  یاھهناشن  اھنیا  دروآ . دوجو  هب  ار  بالقنا  میمصت ، مزع و  نآ  اب  بالقنا 

تمظع لباقم  رد  ار  اھتلم  درک ، لقتنم  ایند  هب  ار  شدوخ  فرح  دیناود ، هشیر  درک ، ادیپ  ماکحتسا  یمالسا  ماظن  دینک ؛ هظحالم  ار  یمالـسا  ماظن  اھنیا ، یهمھ  رب  یهوالع 

میظع و تیـصخش  کی  دوخ ، نانمـشد  مشچ  رد  یتح  ام  راوگرزب  ماما  درک . گرزب  ناملـسم  ریغ  ناملـسم و  یاھتلم  مشچ  رد  ار  دوخ  درک ، فارتعا  ناـعذا و  هب  راداو  دوخ 

یمالـسا ماظن  روشک ، رد  تسا و  هدـش  یفرعم  ایند  رد  تریـصباب ، تلم  کی  نموم ، تلم  کی  مواـقم ، تلم  کـی  نیدـالوپ ، تلم  کـی  ناونع  هب  ناریا  تلم  تسا . هبتریلاـع 

. دنک لوحتم  ار  روشک  هتسناوت 

تلم کـی  دوب ؛ هدـش  شومارف  روـشک  کـی  دوـب ؛ هدـنامبقع  روـشک  کـی  بـالقنا ، زا  لـبق  نارود  ناریا  تسین . بـالقنا  زا  لـبق  نارود  ناریا  دـینیبیم ، امـش  زورما  هک  یناریا 

یهنحـص رد  هن  تشاد ، ایند  ملع  یهنحـص  رد  هن  یروھظ  زورب و  چـیھ  تلم  نیا  ینغ ، گنھرف  نیا  اـب  یخیراـت ، ثیراوم  همھ  نیا  اـب  دادعتـسا ، همھ  نیا  اـب  دوب . راـکتبایب 

. دوب ضحم  عبات  تشاد ؛ ایند  لئاسم  هقطنم و  لئاسم  یهنیمز  رد  یراکتبا  هن  تشاد ، ایند  یارب  یئون  فرح  هن  تشاد ، ایند  یروانف  یهنحـص  رد  هن  تشاد ، ایند  تسایس 

یهشوگ کی  زا  زورما  دوب . ینادابآان  راچد  یناریو و  راچد  روشک  قطانم  یهیقب  دوب ، میژر  نارادمدرس  نالوئسم و  هجوت  دروم  هک  یدودعم  قطانم  کی  زجب  روشک ، لخاد  رد 

، دنتـشادن قرب  دنتـشادن ، بآ  دنتـشادن ، یگدنز  مدرم  دوب ، ناماسبان  دوب ؛ یروجنآ  روشک ، طاقن  بلغا  زور  نآ  دنوشیم . ساسح  همھ  دـسریم ، ناماسبان  ربخ  کی  روشک 

یگدـنز تبکن  رد  تسا ؛ ربخ  هچ  دنتـسنادیمن  الـصا  مھ  یرایـسب  دـندرکیم ؛ هاگن  ترـسح  اب  دنتـسنادیم ، هک  یئاھنآ  دـندوبن . رادروخرب  یگدـنز  لئاسو  زا  دنتـشادن ، هداج 

نامز نآ  اھفرح  نیا  اھـشخب . یهمھ  رد  یوق  روضح  یگدـنزاس و  ملع و  نادـیم  رد  اـھناوج  زورب  نیا  تاراـکتبا ، نیا  اـھراک ، نیا  دراد ؛ ار  اھتفرـشیپ  نیا  زورما  ناریا  دـندرکیم .

هک یرادـقم  نآ  دـش . رتشیب  شایھاگآ  زورهبزور  تلم  دـش ، رترادهشیر  رتروراب و  زورهبزور  ماـظن  دـنام ، هدـنز  بـالقنا  تسا . یزوریپ  نیا  هتفر ؛ شیپ  روشک  تشادـن . دوجو 

رادـقم نـیا  اھرکفنـشور  زا  یلیخ  زور  نآ  دـینکیم ، لـیلحت  دوـشیم ، ناترـس  دـیمھفیم ، اـیند  لـئاسم  زا  لیــصحت ، نارود  یاـھناوجون  یناتــسریبد و  یاـھناوج  امــش  زورما 

یهنیمز رد  میتفر ؛ شیپ  ام  هدـش . یناگمھ  روشک  رد  لـئاسم  رد  قمع  یـسایس و  لـیلحت  یھاـگآ و  تریـصب و  زورما  دوبن . مھف  لـباق  ناـشیارب  رادـقم  نیا  دـندیمھفیمن ؛

یاعد مسارم  روشک  رـساترس  رد  هتـشذگ  یهتفھ  رد  دـیدید  یونعم . یاھهصرع  رد  روضح  نیا  یونعم ، تاـھجوت  نیا  میتفر ؛ شیپ  یونعم  یهنیمز  رد  میتفر ، شیپ  یداـم 

کی یداش  روج ، کی  یرادازع  روج ، کی  مرحم  مایا  روج ، کی  ناضمر  هام  روج ، کی  فاکتعا  مایا  ناوج . همھ  دـندوب ؟ هفرع  یاعد  مسارم  رد  یناسک  هچ  دوب . ربخ  هچ  هفرع 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 45 
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. تریصب تسایس و  یهصرع  نآ  بھذم ، یهصرع  نیا  ملع ، یهصرع  نآ  روج .

نایوجشناد  / ١٣٩١/٠٨/١٠ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

زورهبزور ار  وا  تسا و  شزرو  تلم  کی  یارب  یئامزآروز ، شلاچ و  درادـن -  مھ  یبیع  دـش ، دـھاوخن  مھ  مامت  تسا -  هدـشن  هک  ماـمت  یناـھج  رابکتـسا  اـب  اـم  یاھـشلاچ 

اب یهلباقم  هار  هک  دـیمھف  دـنکب ، دـھاوخیم  راک  هچ  فیرح  هک  دـیمھف  تسھ ، شلاچ  هک  دـیمھف  دوب ، بقارم  دـیاب  نکیل  میوشیم ؛ یوق  اھـشلاچ  نیا  اـب  اـم  دـنکیم ؛ رتیوق 

اب هک  ادـخ  میروخیم ؛ تسکـش  میدرک ، تلفغ  تاحـضاو  تاـنیب و  زا  رگا  میدـش ، یبـلطتحار  راـچد  رگا  میدـش ، یمھفن  راـچد  رگا  میدـیمھفن ، ار  اـھنیا  رگا  تسیچ . فـیرح 

طئارـش هب  رگا  میتسیان ، ام  رگا  اما  دیوشیم ؛ زوریپ  اعطق  دیدوب ، ادخ  نید  ادخ و  هب  یکتم  و  دیاهداتـسیا -  زورما  ات  هک  نانچمھ  دیداتـسیا -  رگا  درادـن . یدـنواشیوخ  یـسک 

تیانع ادخ ، فطل  دنکیمن . یھجوت  ریقح ، لئاسم  مرگرـس  یاھتلم  هب  لبنت ، یاھتلم  هب  لاعتم  یادـخ  هک  تسا  مولعم  بخ  مینکن ، هجوت  تمظع  نیا  اب  یهزرابم  کی  مزال 

. دننک تکرح  دنھدب ، صیخشت  دنشاب ، هتشاد  تریصب  دنمھفب ، دنتسیاب ، هک  دوشیم  یئاھتلم  لماش  ادخ  ینابیتشپ  ادخ ،

١٣٩١/٠٩/٠١ /  « نیحلاص  » حرط نالاعف  نایجیسب و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نم ار  نیا  تسھ . شرد  دـیجمت  نیـسحت و  یهبنج  کـی  هک  تسا  یلئاـسم  ناـمھ  زا  یکی  مھ  نیا  تسھ ، یمالـسا  یاروش  مرتحم  سلجم  رد  نـالا  هک  مھ  یراـک  نیا 

نالوئسم ریاس  زا  ای  روھمج  سیئر  زا  ای  الاح  دننکب ، لاوئس  روشک  نالوئسم  زا  هک  ینیا  دیـشاب ؛ هتـشاد  هجوت  ام  زیزع  تلم  زیزع و  نارھاوخ  ناردارب و  امـش  منکب ؛ ضرع 

نیا روشک ؛ لـئاسم  هب  تبـسن  دـننکیم  تیلوئـسم  ساـسحا  هننقم  یهوق  رد  مدرم  ناگدـنیامن  هک  دـھدیم  ناـشن  هکنیا  یکی  تسا : یتبثم  راـک  تھج  ود  زا  نیا  یئارجا ،

ار تالاوئس  نیا  دنھدب ، حیضوت  دنیایب  هک  دنتسھ  هدامآ  دنیوگیم  نیسحت  لباق  تعاجش  اب  سفن و  هب  دامتعا  اب  روشک  نالوئـسم  هک  تسا  نیا  رگید  یهبنج  تسا . تبثم 

ناشدوخ و لمع  تحـص  هب  هک  دنھدیم  ناشن  ام  هیرجم  یهوق  نالوئـسم  مھ  دننکیم ، لمع  هفیظو  هب  ام  یهننقم  یهوق  نالوئـسم  مھ  تسا . تبثم  مھ  نیا  دننک ؛ نایب 

دھاوخیم دـیوگیم  سلجم  ینعی  تسا ؛ هداتفا  قافتا  راک  نیا  الاح  تسا . نیا  رتھب ، همھ  زا  رگید ، دـھاوخیم  هچ  ناسنا  دـنراد . دامتعا  دـنراد و  ناـنیمطا  ناـشدوخ  تقادـص 

مھ نیا  دنتفگ -  مھ  ام  هب  ار  نیا  هک  دیآیمرب -  خساپ  یهدھع  زا  دھدب و  خساپ  سفن  هب  دامتعا  اب  دھاوخیم  دیوگیم  یتلود  هاگتـسد  تسا ؛ هفیظو  ساسحا  نیا  دسرپب ،

شمامت اج  نیمھ  دنکن . ادیپ  همادا  رگید  دعب  هب  اجنیا  زا  هتفرگ ، ماجنا  اجنیا  ات  تبثم  یهطقن  ود  نیا  هک  مدـقتعم  نم  نکل  تسا ، بوخ  هیـضق  ود  رھ  تسھ ؛ نیـسحت  لباق 

اب مھ  مدرم  دوب . یبوخ  ناحتما  ناحتما ، نیا  دناهداد ؛ یئارجا  نیلوئسم  یبوخ  ناحتما  کی  تسا ، هداد  یبوخ  ناحتما  کی  سلجم  ار . هیـضق  دننک  مامت  اج  نیمھ  دننکب ؛

کی دنھدب ؛ رارق  مھ  لباقم  رد  ار  هوق  ود  نیا  دـنرادیم  تسود  دـنھاوخیم ؛ نانمـشد  هک  تسا  یزیچ  نامھ  راک  نیا  یهمادا  دـنھدیم . صیخـشت  دـنمھفیم ، مدرم  دنتریـصب ،

هب هریغ  یتنرتنیا و  هاگیاپ  رد  همانزور و  رد  ار  غیلبت  لئاسو  اھملق و  یاهدـع  کی  فرط ، نآ  زا  تاساسحا  ریثات  تحت  یاهدـع  کی  فرط ، نیا  زا  تاساسحا  ریثات  تحت  یاهدـع 

یارب ارجا ، نیلوئسم  هچ  اضق ، نیلوئسم  هچ  نینقت ، نیلوئسم  هچ  نیلوئـسم ، یهمھ  شمارآ . هب  دراد  جایتحا  روشک  هن ، دننک . تسرد  یغولـش  یاضف  کی  دنریگب و  راک 

یهفیظو هک  هچنآ  لباقم  رد  مھ  تلود  تفرگ ؛ ماجنا  دوب ، سلجم  یهفیظو  هک  هچنآ  دـنراد . تسود  ار  شمارآ  مھ  مدرم  دـنراد ، مزال  شمارآ  دـنھدب ، ماجنا  ار  دوخ  راـک  هکنیا 

ار راک  نیا  هک  سلجم  رد  یرفن  هد  دـنچ  یهعومجم  ناردارب و  نآ  زا  نم  الاح  زا  تسا . هدـننک  دنـسرخ  فرط  ود  رھ  زا  نیا  داد ؛ ناشن  ار  مزال  سفن  هب  دامتعا  تسا ، سلجم 

تدحو هب  زیچ  همھ  زا  شیب  هک  هیئاضق  یهوق  هننقم و  یهوق  نیلوئـسم  مھ  یتلود ، نیلوئـسم  مھ  المع  دنھدب  ناشن  دـننک و  مامت  ار  هیـضق  منکیم  اضاقت  دـندرک ، عورش 

. دنراذگیم مارتحا  روشک  شمارآ  تلم و  نیا 

یمالسا  / ١٣٩١/٠٩/٢١ یرادیب  مالسا و  ناھج  یاھهاگشناد  دیتاسا  یناھج  سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

مدرم رایتخا  رد  مھ  یقیقح  تردـق  دـنراد . یئاھزاین  دـنراد ، یتاعقوت  مدرم  دـنوش . عطقنم  مدرم  زا  دـیابن  تسا ؛ یمدرم  یاھینابیتشپ  ظفح  مھم ، لئاسم  زا  رگید  یکی 

، دنتـسیایم روشک  ناربھر  نالوئـسم و  رـس  تشپ  یتھجمھ  لدمھ و  مدرم  کی  هک  یئاجنآ  دنوشیم ، لدمھ  مدرم  هک  یئاجنآ  دـننکیم ، عامتجا  مدرم  هک  یئاجنآ  تسا .

یهدھع زا  دیآیمرب ؛ اھامـش  یهدـھع  زا  نیا  و  تشاد ؛ هگن  دـیاب  درک ، ظفح  دـیاب  ار  مدرم  دـننکب . دـنناوتیمن  یطلغ  چـیھ  مھ  اکیرمآ  زا  رتگرزب  اکیرمآ و  هک  تسا  یئاج  اجنآ 

هچ هک  دننک  نشور  دننک ، نییبت  مدرم  یارب  دنراد ؛ هدھع  رب  ینیگنس  یهفیظو  هک  دنتسھ  نید  یاملع  رترثوم ، همھ  زا  نید . یاملع  نارعاش ، ناگدنـسیون ، نارکفنـشور ،

دناوتیمن یاهمدص  چیھ  تقو  نآ  دنراد ، هگن  تریصباب  هاگآ و  ار  مدرم  تسیک ؛ نمشد  تسیچ ، عناوم  هک  دننک  نییبت  دنراد ، رارق  هار  نیا  یاجک  رد  هک  دننک  نییبت  دنھاوخیم ،

. دوش دراو 

مق  / ١٣٩١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

؛ دوش رازگرب  ملاس  دیاب  تاباختنا  هک  منکیم  دـیکات  مھ  هدـنب  هتبلا  درادـن . ار  مزال  تمالـس  تاباختنا  هک  دوش  نیقلت  دوش ، هتفگ  مدرم  هب  هک  تسا  نیا  رگید  یهلئـسم  کی 

زا دـنھاوخب  یناسک  هتبلا  تسا . هدـش  ینیبشیپ  تاباختنا  تمالـس  ظفح  یارب  یبوخ  رایـسب  ینوناق  یاھهار  ام ، نیناوق  رد  یمالـسا ، یروھمج  رد  دراد . هار  نیا ، اھتنم 

تمحز بابسا  مدرم  یارب  دندرک ، هنیزھ  راچد  ار  روشک  دندش ، دراو  ینوناق  ریغ  یاھهار  زا  لاس ٨٨  رد  هکنیاامک  دننکیم ؛ روشک  ررض  هب  بخ  دننک ، لمع  ینوناق  ریغ  قرط 

هک مراد  رارـصا  مھ  هدـنب  هلب ، دراد . دوجو  یبوخ  ینوناق  یاـھهار  دـندش . یلعا  ـالم  رد  نیمز و  رد  یگتـسکشرس  یتخبدـب و  بابـسا  مھ  ناـشدوخ  یارب  دـندرک ، تسرد 

همھ دنتسھ ، لوئسم  دنراکردناتسد و  تاباختنا  راک  رد  هک  یتلود  ریغ  نیلوئسم  یتلود و  نیلوئسم  دریگب . ماجنا  لماک  تناما  تیاعر  اب  لماک ، تمالس  اب  دیاب  تاباختنا 

. دش دھاوخ  نینچ  مھ  انئمطم  و  دیایب ؛ شیپ  یملاس  تاباختنا  ات  دننک  لمع  یتسدکاپ  اوقت و  لامک  تیاعر  اب  لماک ، تقد  اب  نوناق ، قبط  دیاب 

کی دـننک ؛ تسرد  یئارجام  کی  دـنروایب ، شیپ  یاهثداح  کی  دـننک ؛ مرگ  یرگید  زیچ  کـی  هب  ار  مدرم  رـس  تاـباختنا ، ماـیا  رد  دـننک  یعـس  هک  تسا  نیا  مھ  اـھهار  زا  یکی 

رتشوھاب رتریصب و  رایـسب  ناریا  تلم  هک  منئمطم  هدنب  اما  تسا ، نمـشد  یاھهشقن  وزج  مھ  نیا  هتبلا  یتینما . یارجام  کی  یداصتقا ، یارجام  کی  یـسایس ، یارجام 

، راگدرورپ لضف  هب  یھلا ، یهوق  لوح و  هب  هللانذا ، هب  تاباختنا  هللااشنا  هن ، دروخب ؛ بیرف  نانمشد  لماوع  ای  نانمـشد  یهنامـصخ  یاھدنفرت  نینچ  کی  اب  هک  تسا  نیا  زا 

. دش دھاوخ  یروشرپ  بوخ و  تاباختنا 

اپورا  / ١٣٩١/١٠/٢۴ نایوجشناد  یمالسا  یاھنمجنا  یهیداحتا  یهنالاس  تسشن  نیمتفھولھچ  هب  مایپ 

دوش و هرادا  قیال ، گرزب و  یناریدم  تسد  هب  دیاب  یلمع ، یملع و  یاھهتخودنا  زا  یمیظع  تورث  اب  ادرف ، ناریا  دیروشک . یهدنیآ  ناریدم  ناناوج ، امـش  زیزع  نایوجـشناد 

تلم زیزع  نادنزرف  ناناوج و  یهمھ  امـش و  درادرب . امـش  لاثما  تعاجـش  تریـصب و  نامیا و  تمھ و  اب  ار ، هدش  میـسرت  یاھزادـنامشچ  یوسب  باتـشرپ  دـنلب و  یاھماگ 

. دینک هدامآ  زارت ، نیا  رد  ینیرفآشقن  یارب  ار  دوخ  دیاب  ناھج ، یهطقن  رھ  رد  ناریا 

ناریا  / ١٣٩١/١١/١٩ یمالسا  یروھمج  شترا  یئاوھ  یورین  نانکراک  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

نیا اھنآ  راک  یذا ؛» الا  مکورـضی  نل  : » دیامرفیم لاعتم  یادخ  نیا ، زا  لبق  زور  دـنچ  مدرک  ضرع  دـیآیمنرب . وا  زا  یراک  رازآ  تیذا و  زج  اما  دـنکیم ، رازآ  دـنکیم ، تیذا  نمـشد 

ناریا تلم  هیلع  لاس  یـس  نیا  لوط  رد  اھییاکیرمآ  همھ  نیا  دـندنبب . ار  امـش  هار  دـنناوتیمن  دـننک ، دـس  ار  امـش  یولج  دـنناوتیمن  اـما  دـنناسرب ، رازآ  امـش  هب  هک  تسا 

تلم زورما  هک  تسا  هدش  نیا  هجیتن  دنتفرگ ؛ راک  هب  ناریا  تلم  هیلع  ار  یاهناسر  ثیبخ  یروطارپما  دندرک ، غیلبت  دندرک ، دنتفگ ، دنتـشاد  ناوت  رد  هچرھ  دندرک ، یناوخزجر 

تلم هک  تسا  هدوب  نیا  اھنآ  یعـس  دنکیم ؛ هدھاشم  دراد  ار  فلتخم  یاھهصرع  رد  رتشیب  ییافوکـش  رتلاعف ، رتمزاج ، رتمزاع ، رتباداش ، هشیمھ  زا  یھلا  لضف  هب  ناریا 

ار نمـشد  یبـالقنا ، یلم و  یمومع  شیاـمن  یهصرع  نیا  رد  ناـشدوخ  روضح  اـب  ناریا  تلم  نمھب ، رد ٢٢  لاس  رھ  دـننک . ادـج  بالقنا  زا  یمالـسا ، یروھمج  ماـظن  زا  ار 

ار ناریا  مدرم  هک  میراذگیم  نیا  یارب  ار  اھمیرحت  نیا  ام  هک  تفگ  احیرـص  اکیرمآ  یلبق  یهبرجت  یب  یهجراخ  ریزو  دننک . ادج  ار  تلم  هک  تسا  نیا  ناشیعـس  دـندرک ؛ ماکان 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 46 
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اب ناریا  تلم  نـمھب ، زور ٢٢  رد  دـید  دـیھاوخ  دـناهداد و  دوخ  یاھییامیپھار  رد  دوخ ، تاکرح  رد  ار  اھنآ  باوج  ناریا  تلم  میھدـب ؛ رارق  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  لـباقم  رد 

نمشد تاکرح  دمھفیم ، ار  نمشد  راک  یانعم  تسا ، رادیب  تسا ، ریصب  تلم  هک  تسا  نیا  راک  نسح  درک ... . دنھاوخ  ماکان  ار  نمـشد  رگید  رابکی  دوخ ، یهدنبوک  تکرح 

نیا رد  ار  دوخ  روضح  دنکیم ، یراشفاپ  دوخ  یاھهتـشاد  رب  دنکیم ، تکرح  وا  لباقم  یهطقن  تسا ، هدرک  ذاختا  ار  تسایـس  نیا  نمـشد  ارچ  دمھفیم  دنکیم ؛ یبایتھج  ار 

هک یتاغیلبت  لباقم  رد  مدرم  یمومع  تریصب  تسا . هیـضق  نسح  نیا  دنکیم ؛ تابثا  ار  شدوخ  روضح  دھدیم ، ناشن  ار  شدوخ  دھدیم ، ناشن  یلم  تزع  میظع  یهصرع 

نآ راچد  ناریا  تلم  هک  تسا  نآ  یپ  رد  نمشد  هک  ییاطخ  یھابتشا و  نآ  راچد  دننکیمن ، هابتـشا  ار  هار  اھتـسینویھص -  اھییاکیرمآ و  همھ  زا  رتشیب  دننکیم -  نانمـشد 

. تسا ام  نالک  یلم و  میظع  یایاضق  نسح  نیا  دنوشیمن ؛ راچد  دوشب ،

ناریا  / ١٣٩١/١١/١٩ یمالسا  یروھمج  شترا  یئاوھ  یورین  نانکراک  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

ناریا تلم  تسا ؛ تملاسم  لھا  ناریا  تلم  میدرک ؛ رارقرب  طابترا  میتسب ، داد  رارق  میدرک ، هرکاذـم  دـنرادن ، دنتـشادن و  ناریا  هیلع  زیمآهئطوت  تکرح  هک  ییاـھروشک  اـب  اـم 

یارب یمالـسا و  تما  عفانم  یارب  یلم ، عفانم  یارب  دھدیم  ماجنا  ناریا  تلم  هک  هچنآ  زورما  تسا ؛ تیرـشب  یمومع  عفانم  تمدخ  رد  ناریا  تلم  تدـحو  تسا ؛ ملح  لھا 

دوخ نشور  هار  نیا  رد  هک  یایگداتسیا  نیا  اب  خسار ، مزع  نیا  اب  تریصب ، نیا  اب  ناریا  مدرم  تسا . ناریا  تلم  رـس  تشپ  یھلا  کمک  دیدرت  نودب  و  تسا . تیرـشب  عفانم 

نیا شھار  دـنناسرب . راختفا  یهلق  جوا  هب  ار  یمالـسا  تما  هللااشنا  ار ، ناریا  تلم  طقف  هن  تسناوت  دـھاوخ  درک ، دـنھاوخ  لابند  ار  نیا  هشیمھ  هللااشنا  دـنداد و  ناـشن 

. دننک ظفح  ار  روشک  حلاصم  روشک  نیلوئسم  هک  تسا  نیا  شھار  مینک ؛ ظفح  ار  نامدوخ  داحتا  هک  تسا  نیا  شھار  مینک ؛ ظفح  ار  تریصب  نیا  هک  تسا 

نمھب  / ١٣٩١/١١/٢٣ زا ٢٢ دعب  هقف  جراخ  سرد  هسلج  رد  بالقنا  ربھر  تانایب 

بالقنا درگلاس  لاس ، هس  لاس ، ود  زا  دعب  دننک ، تدح  یلیخ  دننکیم ؛ رازگرب  هنوگچ  ار  بالقنا  یاھدرگلاس  اھنیا  دینیبب  دندرک ، بالقنا  هک  یئاھروشک  هب  دینک  هاگن  امش 

، مدرم تسا ؛ مدرم  دوخ  شود  یور  راک  اجنیا  اھنیا . لاثما  حلـسم و  یاھورین  دننام  دنورب ؛ هژر  اھنیا  یولج  دنیایب  مھ  هدع  کی  دنتـسیاب ، اجنآ  یاهدـع  کی  هک  تسا  نیا  هب 

اعقاو هک  تسا  هدنب  لاثما  هدنب و  یهفیظو  هک  مینکیم -  رکشت  مدرم  کیاکی  زا  ام  هکنیا  دنتسھ . هک  دننادیم ، روشک  نابحاص  دنتسھ ؛ هک  دننادیم ، بالقنا  نابحاص  ار  دوخ 

دوخ لام  بالقنا  هن ، دیدرک ؛ کمک  ار  بالقنا  هک  مینکیم  رکـشت  مدرم  زا  اذل  تسا ، مدرم  تبـسن  زا  رتکیدزن  بالقنا ، هب  ام  تبـسن  هک  تسا  نیا  یانعم  هب  هن  دننک -  رکـشت 

ار نیا  مدرم  هک  تسا  نیا  هتـسجرب  گرزب و  رنھ  راک و  نسح  تسا . مدرم  نیا  هب  قلعتم  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  تسا ، مدرم  نیمھ  هب  قلعتم  روشک  تسا ، مدرم  نیا 

رد تسرد  دـننکیم ؛ تیامح  تساھنآ ، لالقتـسا  تزع و  یهیام  هک  دوخ ، میظع  تورث  نیا  زا  دوخ ، یهتـشاد  نیا  زا  یـسانشعقوم ، اـب  تریـصب ، اـب  تعاجـش ، اـب  دـننادیم ؛

نادیم نیا  دراو  دـندمآ  دوجو  یهمھ  اب  مدرم  ناریا ، رـسارس  رد  نارھت ، رد  زورید  دـیدرک  هظحالم  هک  دـنھدیم ؛ ناشن  دـنھد ، ناشن  ار  ناشدوخ  روضح  دـیاب  هک  یئاج  نامھ 

میاهدرک و تداع  دیـشروخ  عولط  هب  هک  نانچمھ  میاهدرک ؛ تداع  اھهدـیدپ  زا  یلیخ  هب  اـم  تسا . یمھم  یهثداـح  یلیخ  نیا  تسا ، یبیجع  یهدـیدپ  یلیخ  نیا  دـندش ؛

، نمھب یود  تسیب و  نیلوا  زا  لاس  راـھچ  یـس و  تشذـگ  زا  دـعب  هک  دراد  تیمھا  یلیخ  مینکیمن . هجوت  نآ  تیمھا  هب  اذـل  تسا ، یمتح  زیچ  کـی  نیا  هک  مینکیم  لاـیخ 

اعقاو نیا  دننکیم ؛ ادیپ  روضح  سک ، همھ  اج ، همھ  روج ، همھ  فلتخم ، یاھرشق  فلتخم ، یاھاج  ناوج ، ریپ ، نز ، درم ، دنیآیم ؛ روجنیا  دنرـضاح ، هنحـص  رد  مدرم  روجنیا 

رکـشت دیاب  مدرم  کیاکی  زا  نینچمھ  و  دیایبرب . یھلا  رکـش  یادا  زا  دـناوتیمن  مھ  زاب  دـنک ، رکـش  نیا  یارب  ار  رمع  یهمھ  دـناوتب  ناسنا  رگا  هک  تسا  یھلا  تمعن  نیرتگرزب 

دنتشاد راظتنا  تلم  نیا  تزع  نانمشد  تلم ، نیا  لالقتـسا  نانمـشد  تلم ، نیا  نانمـشد  هک  یتقو  نامھ  رد  تسرد  اجب . تقوب و  دنداد ، ماجنا  یگرزب  راک  اتقیقح  مینک ؛

ار نمـشد  ناشدوخ  روضح  اب  مدرم  دننک ، هدھاشم  ار  مالـسا  یمالـسا و  ماظن  مدرم و  نیب  یئادج  و  دنھدن ، خساپ  یمالـسا  یروھمج  یادن  بالقنا و  یادـن  هب  مدرم  هک 

یمیظع یاھهنحـص  رد  دیدید  زورید  امـش  هک  ار  یزیچ  نیا  دنمھفیم . اما  دنرواین ، ور  هب  دننکیم  یعـس  نانمـشد  تاغیلبت ، رد  هتبلا  دندرک . سویام  ار  نمـشد  دندرک ، ماکان 

. دش هجاوم  تلم  نیا  اب  دوشیمن  هک  دنسریم  هجیتن  هب  اذل  دننکیم ؛ لیلحت  دنمھفیم و  دننیبیم ، مھ  اھنآ  دندیرفآ ، مدرم  هک 

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

، ناریا تلم  تکرح  رد  زورما ، اـت  لـبق  لاـس  هاـجنپ  دـص و  لاـس ، دـص  زا  اـم ، یهتـشذگ  یاـھنارود  یهمھ  رد  هقطنم ، نآ  یاھرھـش  رگید  زیربـت و  ناـجیابرذآ و  روضح  اـتقیقح 

تزع دیاهتـسناوت  ناتدوخ ، خسار  مزع  اب  ناتدوخ ، نامیا  اب  ناتدوخ ، تریغ  اب  ناتدوخ ، تمھ  اب  هک  دیتسھ  اھامـش  تسا . روج  نیمھ  مھ  زورما  تسا . هدوب  هدـننکنییعت 

زا لاس  جنپ  یـس و  تسا . هدش  رتشیب  نوگانوگ  یاھهصرع  رد  ناجیابرذآ  یهولج  تسا ، هتـشذگ  هک  مھ  زور  رھ  دـینک . ظفح  نانمـشد  لباقم  رد  ار  تلم  نیا  روشک و  نیا 

، هئطوت همھ  نیا  تسا . رتولج  مھ  زاستشونرس  مھم و  نارود  نآ  زا  یتح  یگداتسیا ، تریصب و  تماقتسا ، نامیا ، تھج  زا  زورما  ناجیابرذآ ، درذگیم . لاس ۵۶  نمھب   ٢٩

ماگـشیپ و هشیمھ  دـیتسناوت  هک  دـیدوب  امـش  تسا . هدوب  سکعب  تسرد  شرثا  تلم ، نیا  فلتخم  یاھـشخب  اھـضعب و  تاساسحا  ندرک  ادـج  یارب  یھاوخدـب  همھ  نیا 

. دیروشک نیا  شمارآ  رگنل  هک  دیتسھ  امش  عقاو  رد  دیشاب . ورشیپ 

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

نیا مھ  لاسما  دیآیم . دورف  نافلاخم  نانمشد و  رـس  رب  ینمھب  لثم  دنکیم ؛ دراو  نانمـشد  رب  یاهبرـض  ناریا  تلم  نمھب ، یود  تسیب و  لاس  رھ  تسا . ناریا  تلم  نیا ،

رد منک . یرازگـساپس  هنادنمتزع  هوکـشرپ و  روضح  نیا  رطاخ  هب  ناریا  تلم  زا  تسین -  یدایز  دوش ، رارکت  مھ  راب  دص  ات  رگا  هک  اددجم -  منادیم  مزال  هدنب  دمآ . دورف  نمھب 

. تسا ناریا  تلم  نیا ، دنک . میظعت  دیاب  ناسنا  تریصب ، نیا  لباقم  رد  ساسحا ، نیا  لباقم 

؛ تسین روجنیا  هن ، دـنراد ، رارق  لاعف  عضوم  رد  اھنآ  هک  دوشیم  دومناو  هک  هچنآ  فـالخرب  منکب . ضرع  امـش  هب  نم  ار  نیا  دـنلاعفنا ؛ راـچد  تیعـضو ، نیا  لـباقم  رد  نانمـشد 

تعاجش اب  مھ  ار  اھیتخـس  تسا ، دلب  مھ  ار  هار  دھاوخیم ، هچ  دنادیم  نامیا ، اب  تریـصب ، اب  خسار ، مزع  اب  یتلم  تسا . لاعفنا  عضوم  رد  ناریا  تلم  لباقم  رد  نمـشد 

رد نوچ  نانمـشد  تسا . لاعفنا  لاح  رد  نمـشد  اذل  تسا ؛ دـنک  یداصتقا  یتینما و  یماظن و  یـسایس و  نوگانوگ  یاھهحلـسا  تلم ، نیا  لباقم  رد  دـنکیم ؛ لمحت  مامت 

. دننکیم یقطنم  ریغ  تاکرح  دنلاعفنا ، لاح 

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

؛ نداد راعـش  نآ  نیا و  هیلع  دننک  انب  دنتفیب ، هار  یاهدـع  کی  الاح  هک  دوشن  بجوم  مدرک ، یرازگهلگ  روشک  نارـس  نالوئـسم و  زا  یـضعب  زا  مدز و  زورما  نم  هک  یفرح  نیا 

، دنھدب راعش  وا  هیلع  دـنتفیب  هار  یاهدـع  کی  دـعب  دـینک ، صخـشم  هچ ، دـض  تریـصب ، دـض  تیالو ، دـض  ناونع  هب  ار  رفن  کی  امـش  هکنیا  مفلاخم . مھ  راک  نیا  اـب  هدـنب  هن ،

رد هک  یئاھراک  نآ  مفلاخم . اھراک  روجنیا  اب  هدـنب  داتفا ، قافتا  مق  رد  هک  یئاھراک  نیا  میوگب . حیرـص  نم  ار  نیا  مفلاـخم ؛ مھ  اـھراک  نیا  اـب  هدـنب  دـننزب ، مھ  هب  ار  سلجم 

. مفلاخم اھراک  روجنیا  اب  هدنب  داتفا ، قافتا  ماما  دقرم 

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٢/٠٩ یرادیب  املع و  یناھج  سالجا  رد  تانایب 

تمکح تربع و  لھا  دنک ، حتف  ساسح  رایـسب  یهقطنم  نیا  یاھروشک  نیرتساسح  زا  یکی  رد  ار  مزینویھـص  اکیرمآ و  ژد  تسناوت  دش و  زوریپ  ناریا  رد  مالـسا  هک  زور  نآ 

دیسر . ارف  و  دیسر ؛ دھاوخ  ارف  یپردیپ  رگید  تاحوتف  دنریگ ، راک  هب  ار  تریصب  ربص و  رگا  هک  دنتسناد 

هب دـنوادخ  زا  دادمتـسا  تمواقم و  ربص و  یھلا و  یهدـعو  هب  دامتعا  یهیاـس  رد  همھ  دـننکیم ، فارتعا  نادـب  اـم  نانمـشد  هک  یمالـسا  یروھمج  رد  ناـشخرد  یاـھتیعقاو 

. تسا هدمآ  تسد 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 47 
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شرورپ  / ١٣٩٢/٠٢/١٠ شزومآ و  ماظن  رد  لوحت  داجیا  یلک  یاھتسایس  غالبا 

 ... روشک شرورپ  شزومآ و  ماظن  رد  لوحت  داجیا  یلک  یاھ  تسایس 

: 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

تاباختنا  / ١٣٩٢/٠٢/١۶ یرازگرب  ناراکردنا  تسد  رادید  رد  تانایب 

لوط رد  رگا  تسا . مدرم  تریـصب  هشیدـنا و  درخ و  هب  تسا ، مدرم  تاـساسحا  فطاوع و  هب  تسا ، مدرم  یاـھلد  هب  یمالـسا  یروھمج  رادـتقا  یمالـسا و  یروـھمج  اـکتا 

ملاظ و یاھتردق  نیا  ربکتسم ، یایند  نیا  یدام ، یایند  نیا  الاو  تسا ؛ نیا  رطاخ  هب  دننک ، لزلزتم  ار  یمالـسا  یروھمج  دنتـسناوتن  شالت  همھ  نیا  اب  لاس ، دنچ  یس و 

مان هب  اھنآ  رد  یتضھن  هک  یئاھروشک  اب  دینیبیم  دنامب ؟ هدنز  دراد ، یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک  یئاھهیعاد  نیا  اب  یماظن  کی  دراذـگب  دوب  نکمم  رگم  ثیبخ ، محریب و 

؛ دشن اھراک  نیا  یمالـسا  یروھمج  رد  دننکیم . راداو  ار  اھنآ  دـننکیم ، لیمحت  اھنآ  رب  روزهب  ار  ناشدوخ  یاھهتـساوخ  دـنراذگیم ، راشف  ریز  دـننکیم ؛ هچ  هداتفا ، هار  مالـسا 

قافتا دناوتیم  یتروص  رد  نیا  و  دھد ؛ رارق  دوخ  نامرفهبرس  ار  یمالـسا  یروھمج  دنک ، لیمحت  یمالـسا  یروھمج  رب  ار  دوخ  یاھهتـساوخ  دھاوخیم  نمـشد  دنتـسناوتن .

نیا لوط  رد  ام ، یاھتاباختنا  یهمھ  رد  اذـل  دـشاب ؛ رادـتقا  نیا  دـنھاوخیمن  دریگیم ؛ توق  یمالـسا  یروھمج  مدرم ، روضح  اب  دـشاب . فیعـض  یمالـسا  یروھمج  هک  دـتفیب 

تاباختنا یارب  دننک  عورش  ام  تاعوبطم  ام و  یاھهناسر  ام و  نیلوئسم  هکنآ  زا  لبق  ینعی  هدش ؛ عورـش  تاباختنا  هیلع  نمـشد  تاغیلبت  تاباختنا ، ماگنھ  زا  لبق  اھلاس ،

. تسا روج  نیمھ  مھ  هعفد  نیا  تسا ؛ هدرک  عورش  تسا و  هدرک  یحارط  نمشد  ندرک ، راک 

دنراد شیپ  یتدـم  زا  دـندرک -  راـک  یمالـسا  یروھمج  هیلع  دنتـسناوت ، تقو  رھ  هک  نمـشد -  یهدـش  هتخانـش  یمـسر و  یاـھهناسر  مھ  هعفد  نیا  هک  میراد  عـالطا  اـم 

یلیخ ناشیزیرهمانرب  اھتنم  دـناهدرک ، مھ  عورـش  دـننک ؛ درـس  تاباختنا  هب  تبـسن  ار  مدرم  لد  هکنیا  یارب  دـننکیم ، یزاسهمانرب  دـننکیم ، یزیرهمانرب  دـننکیم ، یحارط 

؛ دنشابن هنحص  رد  مدرم  دنھاوخیم  دنوشن ؛ میھس  روشک  تیریدم  روشک و  یهرادا  رد  مدرم  دنھاوخیم  دنیاین ؛ قودنـص  یاپ  مدرم  دنھاوخیم  تسا ؛ اھفرح  نیا  زا  رتعیـسو 

ام زیزع  روشک  هب  یمالـسا و  ماـظن  هب  هک  تسا  مدرم  روضح  دـننک . ربارب  نیدـنچ  ار  ناـشدوخ  مجاـھت  دـنناوتیم  یتحارب  اـھنآ  دـشابن ، مدرم  روضح  رگا  دـننکیم . شـالت  اذـل 

تیریدم یاھراکوزاس  دنکیم ، تفرـشیپ  ام  تریـصب  دنکیم ، تفرـشیپ  ام  ملع  دنکیم : تیوقت  ام  نورد  رد  ار  توق  تردق و  لماوع  هک  تسا  مدرم  روضح  دـشخبیم . تینوصم 

اھهزیگنا نیا  دـنھاوخیم  تسا ؛ مدرم  یاھهزیگنا  رطاخ  هب  تسا ، مدرم  روضح  رطاخ  هب  نیا  تسا -  هدرک  تفرـشیپ  اھلاس  نیا  لوط  رد  هک  نانچمھ  دـنکیم -  تفرـشیپ  اـم 

. دننک قنوریب  ار  تاباختنا  دننکیم  یعس  اذل  دشابن ،

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

فارتعا اھنآ  هب  هک  دـنرادن  یاهراچ  یناھج  عماجم  هک  تسا  یملع  یاھتفرـشیپ  شاهنومن  کی  تسین ؛ لاس  یـس  اـب  بساـنتم  هھد ، هس  نیا  رد  ناریا  تلم  یاھتفرـشیپ 

ظاحل زا  زونھ  ام  تفرشیپ ، تعرس  نیا  اب  لاح  نیع  رد  تسا ؟ یخوش  نیا  تسا ؛ یناھج  طسوتم  ربارب  هدزیس  ام  یملع  تفرـشیپ  تعرـس  دندرک . مھ  فارتعا  هک  دننک ؛

نیا درک . ظفح  دیاب  ار  تعرس  نیا  سپ  میبقع . زونھ  مینکیم ، تکرح  میراد  یناھج  تعرـس  طسوتم  ربارب  هد  زا  شیب  هکنیا  اب  میدوب ! بقع  ردقچ  ام  دینیبب  میبقع . یملع 

رد تسا ، روج  نیمھ  یـسایس  یهنیمز  رد  دـنکیمن ؛ مھ  فارتعا  دـنک ، فارتعا  دـیابن  نمـشد  هک  تسھ  مھ  یئاھـشخب  کی  دـننکیم ؛ فارتعا  نمـشد  هک  تسا  یـشخب 

رد ام  نانمـشد  ار  اـھنیا  تسا ؛ روج  نیمھ  یمومع  تریـصب  یھاـگآ و  یهنیمز  رد  تسا ، روج  نیمھ  روشک  یگدـنزاس  یهنیمز  رد  تسا ، روج  نیمھ  یعاـمتجا  یهنیمز 

. راک نیا  تفرشیپ  هب  دننک  قیوشت  ار  ام  تلم  ادابم  هک  دنیوگب ، دننادیمن  تحلصم  ناشتاراھظا  رد  ناشتاغیلبت ،

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٣/٠٨ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

لئاـسم اـب  اـم  مدرم  ینھذ  یئانـشآ  هک  تسا  نیا  هیـضق  تـقیقح  اـما  میئوـگب ؛ اـجیب  قـلمت  میھاوـخیمن  دـنراد . یرایـشوھ  یھاـگآ و  هللادـمحب  اـم  روـشک  رد  مـھ  مدرم 

ناھنپ عبانم  راکشآ و  عبانم  زا  دننکیم و  شرازگ  ام  یارب  هک  اھروشک -  عضو  زا  میراد  عالطا  ام  هک  روطنآ  تسا . رتالاب  ملاع  حطس  رد  ایند  یاھروشک  طسوتم  زا  یـسایس ،

؛ دراد یطـسوتم  کی  دراد ، دایز  مک و  دـنراد ، یفلتخم  یاھیھاگآ  مدرم  یئایـسآ ، یاھروشک  هچ  یئاکیرمآ ، یاھروشک  هچ  یئاپورا ، یاـھروشک  هچ  دـیآیم -  تسد  هب 

یاعدا نیا  اما  مدرم ، داحآ  یارب  مینک  تیموصعم  یاعدا  میھاوخیمن  تسا . رتـالاب  یناـھج  طـسوتم  زا  یـسایس ، لـئاسم  رد  ناریا  مدرم  تریـصب  ناریا و  مدرم  یھاـگآ  اـما 

. دنھدیم صیخشت  دنراد ، تریصب  دننکیم ، هاگن  تسا ؛ یعقاو  تسا و  یلوبق  لباق 

١٣٩٢/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمراھچ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

هک عاجـش ؛ شوھاب و  قیمع ، نامیا  اب  تسا  یتلم  تلم ، نیا  هک  تشاد  داقتعا  ماما  تخانـشیم . هملک  یقیقح  یاـنعم  هب  ار  ناریا  تلم  راوگرزب ، ماـما  مدرم ، هب  رواـب  رد 

لثم یقیالان  رـصنع  زور  کی  رگا  تشاد . لوبق  ار  نیا  ماما  دشخردب ؛ فلتخم  یاھنادیم  رد  دیـشروخ  لثم  دـناوتیم  تلم  نیا  دـنوش ، ادـیپ  اھنآ  نایم  رد  یقیال  نایاوشیپ  رگا 

مدرم نایم  رد  یتقو  نیوانع -  باقلا و  نآ  نودب  یلقردان -  لثم  یعاجـش  درم  یرگید ، زور  رد  اما  دنورب ، ورف  دوخ  کال  رد  ناریا  تلم  هک  دـش  بجوم  نیـسح  ناطلـس  هاش 

ماما ار  نیا  دھد ؛ شرتسگ  هایـس  یایرد  ات  یلھد  زا  ار  دوخ  زیمآراختفا  تکرح  نادیم  دـناوتیم  تلم  نیا  دریگیم ، هدـھع  هب  ار  مدرم  یئاوشیپ  تعاجـش ، اب  دوشیم و  رھاظ 

هک مدرم  قیمع  نامیا  تشاد . دامتعا  ناریا  تلم  هب  تخانـشیم ، ار  ناریا  تلم  تشاد ؛ بلطم  نیا  هب  نامیا  داقتعا و  دوب و  هدرک  هدـھاشم  ار  نآ  رئاظن  دوب ، هدـید  خـیرات  رد 

تلم تخیگنارب و  ار  مدرم  ینید  تریغ  درک ؛ افوکش  ار  ریذپانرییغت  قیمع  نامیا  نیا  راوگرزب  ماما  دوب ، هدش  ناھنپ  یفخم و  نابلطایند  یهتخادرپ  هتخاس و  یاھدودنا  ریز  رد 

. دش تریصب  تماقتسا و  یوگلا  ناریا 

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٣/١٧ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یاھتلود یهمھ  زا  یمالـسا ، یاـھروشک  یهمھ  زا  مینکیم  توعد  اـم  تسا . نیرتیرورـض  نیرتیروف و  وزج  یراـکمھ ، یلدـمھ و  قاـفتا ، داـحتا و  اھناملـسم ، یارب  زورما 

نمشد دنمھفب  دننکن ؛ هابتشا  نمشد  یاھهشقن  تخانش  رد  دننکن ، هابتشا  نمشد  تخانش  رد  دنراد ؛ رارق  یک  لباقم  رد  هک  دننیبب  دنریگب ؛ راک  هب  ار  تریصب  یمالـسا ،

. تسیچ رد  ناشاھتلم  تداعس  هک  دننادب  تسیچ و  لابند 

هیئاضق  / ٠۵/١٣٩٢/٠۴ یهوق  نانکراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

یاھھاگتسد هب  دندنمهقالع ؛ تسا ، نآ  نوتم  ناکرا و  وزج  تاباختنا  نیا  هک  یمالسا ، یروھمج  ماظن  هب  دندنمهقالع ؛ روشک  تشونرس  هب  هک  دوب  نیا  مدرم  روضح  یانعم 

رد تسا . یمھم  رایـسب  یهتکن  دامتعا ، یهلئـسم  نیا  دنروشک . یهدنورـشیپ  رمتـسم  تکرح  هب  راودیما  دـنراد و  دامتعا  رظان -  هچ  یرجم ، هچ  تاباختنا -  یهدـننکرازگرب 

بخ هک  میدرک  ضرع  نامزیزع  مدرم  هب  ام  هک  تسا  اـجنیا  بلاـج  تسا . یمھم  رایـسب  یهتکن  مھ  یمومع  داـمتعا  روضح ، نیا  رد  مدرم  تریـصب  مدرم ، یدنمـشوھ  راـنک 

عفانم شدوخ و  روشک  یارب  اما  درادن ، یفاص  لد  یلیخ  یمالـسا  ماظن  اب  هک  تسھ  مھ  یـسک  انایحا  رگا  اما  دنھدیم ؛ یار  دنیآیم  دنرادیم ، تسود  ار  ناشماظن  مدرم 

رادفرط هک  یناسک  یتح  هک  تسا  نیا  یهدنھدناشن  تسیچ ؟ یهدنھدناشن  نیا  دندمآ . دندوب و  هعومجم  نیا  زا  اھیضعب  دبال  دیایب . مھ  وا  تسا ، لئاق  تیمھا  روشک 

. دنک عافد  نآ  زا  دنک و  ظفح  دناوتیم  ار  یلم  تزع  ار و  روشک  عفانم  یمالسا  یروھمج  ماظن  هک  دننادیم  مھ  اھنآ  دنراد ؛ دامتعا  ماظن  هب  دنتسین ، مھ  ماظن 

نایوجشناد  / ٠۶/١٣٩٢/٠۵ رادید  رد  تانایب 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 48 
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راب دص  دنھدیمن ؟ باوج  ار  نیا  ارچ  دندرک ؟ ینابایخ  یـشکودرا  بلقت ، اب  یهھجاوم  یارب  ارچ  هدش ، بلقت  تاباختنا  رد  دـندرکیم  رکف  هک  یناسک  نآ  لاس ٨٨ ، تاباختنا  رد 

ام دنیوگیم  یـصوصخ  تاسلج  رد  دننکیمن ؟ یھاوخرذع  ارچ  بخ ، دنرادن . باوج  اما  هدوب ؛ نداد  باوج  لباق  هک  یلکـش  هب  ریخن ، یمومع ، عماجم  رد  هن  میدرک ؛ لاوس  ام 

یادـخ رگا  دـیدرک ؟ تسرد  هنیزھ  روشک  یارب  ارچ  دـیدرک ؟ تاعیاض  نیا  راچد  ار  روشک  ارچ  دوب ، هداتفین  قافتا  بلقت  رگا  بخ ، دوب . هداـتفین  قاـفتا  بلقت  هک  مینکیم  فارتعا 

یاھهورگ هک  یئاھاجنآ  هقطنم ، یاھروشک  رد  زورما  دـینیبیم  داتفایم ؟ یقافتا  هچ  دـینادیم  دـنداتفایم ، مھ  ناج  هب  مدرم  یاھهورگ  درکیمن ، کـمک  تلم  نیا  هب  لاـعتم 

. دنداد جرخهب  تریصب  مھ  تلم  تشاذگن ، دنوادخ  دندرب ؛ یھاگترپ  نینچ  کی  بل  ار  روشک  دتفایم ؟ دراد  یقافتا  هچ  دنریگیم ، رارق  مھ  لباقم  مدرم 

نایوجشناد  / ٠۶/١٣٩٢/٠۵ رادید  رد  تانایب 

لومعم اـیند  رد  زورما  هک  یناور  یاـھگنج  رد  دـینادیم ؛ بوخ  یلیخ  اـھناوج  امـش  دوشیم . اـقلا  تیعقاو  ناونع  هب  هک  هچنآ  هن  دـید ، هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  ار  اـھتیعقاو  دـیاب 

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

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

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

. دنھدیمن ناشن  الصا  ار  رگید  یاھتیعقاو 

ناریا  / ١٢/١٣٩٢/٠۵ یمالسا  یروھمجتسایر  یهرود  نیمھدزای  ذیفنت  مکح  نتم 

هب ار ، روشک  رد  یئارجا  نیگنـس  تیلوئـسم  تمدـخ و  یهریجنز  زا  یئهزات  رود  زاغآ  شمرکم ، نادـناخ  یمارگ و  ربمایپ  رب  دورد  ریدـق و  میکح و  دـنوادخ  هاگرد  هب  ساپـس  اب 

یهھبج دیـشخب ، تلم  نیا  هب  ار  رگید  یئهسامح  داجیا  رد  یبایماک  ناوت و  مزع و  شتیادـھ ، کمک و  هک  یھلا  یهنامیرک  فاطلا  ربارب  رد  میوگیم و  کـیربت  ناریا  گرزب  تلم 

. میاسیم نیمز  رب  رکش  عوشخ و 

رتزارفارس و هرود ، رھ  رد  ار  شخبرمث  زبسرس و  تخرد  نیا  هدومیپ و  طاشن ، هزیگنا و  اب  یپردیپ  یاھهرود  رد  ار  یمالسا  یرالاسمدرم  ریـسم  هک  تسا  رختفم  ناریا  تلم 

چیھ زا  مدرم  ندرک  درـسلد  یارب  هک  نانمـشد  هب  تخاس و  نیزم  دوخ  کرابم  روضح  اب  ار  نادـیم  تریـصب ، یھاگآ و  اـب  ناریا ، تلم  زین  تبون  نیا  رد  تسا . هدرک  رترادهشیر 

هھد هس  زا  شیب  نومزآ  هک  یئهتـسیاش  بختنم  ندـیزگرب  مدرم و  هدرتسگ  تکراشم  داد . ینعمرپ  عطاـق و  یخـساپ  دـندوب ، هدرکن  راذـگورف  یتاـغیلبت  یـسایس و  شـالت 

ربارب رد  تمواـقم  هب  تیناـحور  رگنـس  زا  بـالقنا ، یزوریپ  زا  سپ  اـھهھد  اـت  یبـالقنا  تازراـبم  نارود  زا  هتـشاگن و  دوخ  هماـنراک  رد  ار  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  هب  تمدـخ 

هب دامتعا  مایپ  یمالسا ؛ یروھمج  ماظن  هب  دیما  دامتعا و  مایپ  بالقنا ؛ هب  ریذپانهشدخ  یرادافو  مایپ  دیناسر ؛ همھ  هب  نشور  یئاھمایپ  تسا ، هتخادرپ  بالقنا  نانمـشد 

. دنھاکب تالکشم  زا  هدوزفا و  اھتیقفوم  رب  هک  دننآرب  دوخ ، راکتبا  تمھ و  اب  هک  ینارازگتمدخ  هب  دامتعا  و  ورشیپ ؛ عاجش و  تیناحور 

اھهاگشناد  / ١۵/١٣٩٢/٠۵ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

، یمالـسا یروھمج  اـب  ینمـشد  رد  جوجل  دونع و  یهھبج  نیا  اـیآ  دراد . دوـجو  اـیند  یاھتردـق  ناـیم  رد  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  لـباقم  رد  یدوـنع  نمـشد  یهھبج  کـی 

اب یـصاخ  لئالد  رطاخ  هب  هک  تسا  یدنمتردق  روشک  دـنچ  هب  طوبرم  نیا  ادـبا ؛ تسا ؟ یبرغ  یاھروشک  رثکا  رب  لمتـشم  ایآ  ادـبا ؛ تسا ؟ ایند  یاھروشک  رثکا  رب  لمتـشم 

زا یضعب  تسا . یملع  یهنیمز  رد  ینکشراک  نیمھ  اھینکشراک ، زا  یکی  دننکیم ؛ ینکـشراک  دنفلاخم و  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رادتقا  اب  یمالـسا و  یروھمج  ماظن 

نیا یور  لباقم  فرط  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  اما  ماهدرک ؛ مھ  قیوشت  مراد ، نیا  هب  داقتعا  مھ  هدنب  یھاگـشناد ؛» یـساملپید  «، » یملع یـساملپید   » دنتفگ ناتـسود 

اب رگا  دننکیم . لابند  ار  ناشدوخ  فادـھا  دـننکیم و  یزیرهمانرب  یملع » یـساملپید   » یهطقن نیمھ  یور  رب  دـننکیم . یزیرهمانرب  هتکن  نیا  یور  دراد ، هجوت  صوصخب  هتکن 

میرحت و یهنیمز  رد  زورما  هک  یئاھراک  نیا  زا  یشخب  دنتسین . یضار  مھ  ام  یملع  تفرـشیپ  زا  میتسھ . قفاوم  الماک  ام  دریگب ، ماجنا  راک  تریـصب ، اب  یھاگآ ، اب  هجوت ،

. تسا ازنورد  رادتقا  کی  یملع ، رادتقا  هک  دنک ؛ ادیپ  تسد  ازنورد  رادتقا  نیا  هب  یناریا  یهعماج  دنھاوخیمن  هک  تسا  نیمھ  هب  طوبرم  دینکیم ، هدھاشم  اھنیا  لاثما 

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

یاھینمشد بجوم  رابکتسا  ماظن  اب  یهزرابم  تسایس  ای  روشک  لالقتـسا  هک  مییوگن  دش ؛ عورـش  مالـسا " رب  یهیکت   " اب اھهضراعم  مھ  یمالـسا  ماظن  لیکـشت  لوا  زا 

هک تسا  هدـش  ضرع  اھراب  دیـشوج . مالـسا  لد  زا  ام  یرالاسمدرم  دیـشوج ، مالـسا  لد  زا  رابکتـسا  اب  یهزرابم  اھتنم  تسا -  نیمھ  تسا ، یتقیقح  نیا  هک  دوب -  اھنآ 

نیا یرگید ؛ موھفم  کی  اب  نید  تسا و  یموھفم  کی  اب  یرالاسمدرم  نیب  یمامـضنا  بیکرت  کی  یانعم  هب  نیا  ینید ، یرالاسمدرم  مییوگیم  اـم  یتقو  هک  تسین  روجنیا 

؛ میدیسر یمالـسا  یروھمج  ماظن  هب  ام  هک  تسا  مالـسا  تیادھ  اب  تسا ، هداد  ناشن  ام  هب  ار  هار  نیا  مالـسا  تسا ، هتفرگ  همـشچرس  نید  زا  ام  یرالاسمدرم  تسین .

هچنآ دندرک ، فذـح  دـنتفرگ و  ماظن  نیا  زا  ار  مالـسا  هچنانچ  رگا  تسا ؛ مالـسا  هب  هجوتم  زکرمتم و  اھینمـشد  نیا  دوب . دـھاوخ  روجنیمھ  یھلا  قیفوت  هب  مھ  نیا  زا  دـعب 

دوجو ییاھیدنبفص  درک . لیلحت  ار  لئاسم  دیاب  هاگن  نیا  اب  دش ؛ دھاوخ  گنرمک  ای  دش  دھاوخ  فیعضت  ای  دش  دھاوخ  فذح  یعیبط  روطهب  تسھ ، مھ  مالسا  زا  یشان 

وا لـباقم  رد  ارچ  اـم  دـنکیم ؟ ینمـشد  ارچ  تسیچ ؟ تسیک ؟ اـم  لـباقم  فرط  مینیبب  دـیاب  میتـسھ ؛ هیـضق  فرط  کـی  اـم  اھیدـنبفص  نیا  زا  یرایـسب  رد  اـیند و  رد  دراد 

یلع ایوس   » یاـنعم ( ١ (؛ میقتـسم طارـص  یلع  ایوس  یـشمی  نما  یدـھا  هھجو  یلع  ابکم  یـشمی  نمفا  دومرف : دـید . دـیاب  نالک  هاگن  کی  اب  ار  اـھنیا  مینکیم ؟ تمواـقم 

تسیچ و فدـھ  نیا  هب  ندیـسر ]  ] هار تسیچ و  فدـھ  هک  مینیبـب  بناوج ، یهمھ  یهظحـالم  اـب  شنیب ، اـب  تریـصب ، اـب  زاـب ، مشچ  اـب  هک  تسا  نیمھ  میقتـسم » طارص 

. مینکب تکرح  مینک و  یریگمیمصت  اھنیا  هب  هجوت  اب  تسیچ ؟ اھنیا  دراد ، دوجو  ام  هار  رس  رد  هک  یتایعقاو 

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

ام دنکیم ؟ ینمـشد  ارچ  تسیچ ؟ تسیک ؟ ام  لباقم  فرط  مینیبب  دیاب  میتسھ ؛ هیـضق  فرط  کی  ام  اھیدنبفص  نیا  زا  یرایـسب  رد  ایند و  رد  دراد  دوجو  ییاھیدـنبفص 

یانعم میقتـسم ؛ طارـص  یلع  ایوس  یـشمی  نما  یدـھا  هھجو  یلع  ابکم  یـشمی  نمفا  دومرف : دـید . دـیاب  نالک  هاگن  کی  اب  ار  اـھنیا  مینکیم ؟ تمواـقم  وا  لـباقم  رد  ارچ 

فدـھ نیا  هب  ندیـسر ]  ] هار تسیچ و  فدـھ  هک  مینیبب  بناوج ، یهمھ  یهظحالم  اب  شنیب ، اب  تریـصب ، اب  زاب ، مشچ  اب  هک  تسا  نیمھ  میقتـسم » طارـص  یلع  اـیوس  »

. مینکب تکرح  مینک و  یریگمیمصت  اھنیا  هب  هجوت  اب  تسیچ ؟ اھنیا  دراد ، دوجو  ام  هار  رس  رد  هک  یتایعقاو  تسیچ و 

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

رطاخهب دـندوب ؛ شنمـشد  لد  هت  زا  اما  دـندوب ، لئاق  مارتحا  شیارب  دوبن ؛ اـم  راوگرزب  ماـما  نازورف  باـتفآ  ناـشخرد و  یهرھچ  زا  رتروفنم  نانمـشد  نیا  مشچ  رد  سک  چـیھ 

یدس داتسیایم -  عطاق  مھ  دیمھفیم ، تسرد  دیدیم و  بوخ  مھ  مامت - » تیعطاق   » و لماک » تریصب   » ریظنیب تیـصوصخ  ود  اب  ماما  هکنیا  رطاخهب  دوب ، هداتـسیا  هکنیا 

. دندوب نمشد  وا  اب  اذل  اھنیا ؛ ندز  هبرض  ندز و  شین  ندز و  نخان  لباقم  رد  اھنیا و  تفرشیپ  لباقم  رد  دوب 

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

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

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

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

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 49 
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یمایپ بالقنا  نیا  مایپ  بالقنا و  نیا  نابز  اما  دوب ؛ ناریا  رد  یداینب  تارییغت  داجیا  هجوتم  دوب ، ناریا  لئاسم  هجوتم  دوب ، ناریا »  » یمالـسا بالقنا  هن ، دـمآ ؛ رـشب  لک  نداد 

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

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

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

دوجو یهصرع  یرـشب و  یهحفـص  یهمھ  رد  تسیک  دوشب . ملظ  امـش  هب  دیراذگب  دیابن  دینک و  ملظ  دیابن  تسا ؛ ( ١ «) نوملظت نوملظت و ال  ال  ، » تسا مالـسا  قطنم  هک 

ندش ادیپ  زا  دعب  زا  تسا  ناھج  رب  مکاح  مظن  لباقم  یهطقن  تسرد  نیا  وشب . ملظ  هن  نک ، ملظ  هن  دوشن ؟ هتـسبلد  مایپ  نیا  هب  دشابن ، دنـسرخ  مایپ  نیا  زا  هک  ناسنا 

مایپ نیا  اب  دـشاب ، هطلـس  ماظن  هب  یهتـسباو  هک  ایند  رد  یھاگتـسد  رھ  ملاع . رد  هطلـس  گنھرف  عویـش  نآ ، عبت  هب  یتعنـص و  یاھرازبا  عویـش  یتعنـص و  دـیدج  ندـمت 

ملظ نوچ  دنفلاخم ، مایپ  نیا  اب  اھتلم -  یاھتورث  یلم ، یاھتورث  یهدنکم  یداصتقا  یاھهکبش  رابج ، یاھتلود  ینعی  دنرگهطلس -  ناشدوخ  هک  یناسک  نآ  تسا . فلاخم 

یاهطلـس دـنرادن ، یرادـتقا  ناشدوخ  دنتـسھ ، یناھج  یهطلـس  ماظن  نآ  عبات  دـننکیم و  تموکح  دـنمتورث  ای  ریقف  یاھتلم  رب  هک  یتسدورف  تسدریز و  یاھتلود  دـننکیم .

یزور کی  اـی  ار  اـکیرمآ  اـضرف  یاھتـسایس  ار ، هطلـس  ماـظن  یاھتـسایس  هک  یتلود  نـالف  دـنمایپ . نیا  فلاـخم  دـنتفایم ، هار  اـھنآ  لاـبند  دنتـسھ ، اـھنآ  عباـت  اـما  دـنرادن ،

یتیلم و دنچ  یللملانیب و  یاھیناپمک  تسا ؛ فلاخم  یعیبط  روط  هب  نوملظت » نوملظت و ال  ال   » مایپ اب  نیا  دنکیم ، ارجا  دوخ  روشک  رد  ومهبوم  ار  سیلگنا  یاھتسایس 

. دـنفلاخم نیا  اـب  دـنھدیم ، شرتسگ  ار  داـسف  رقف و  گـنج و  رـصنع  هس  اـیند  رد  هک  ییاھتـسایس  نآ  دـنفلاخم ؛ نیا ] اـب   ] یمومع یاـھتورث  ناگدـننک  عمج  یتـیلم و  کـت 

مھ گنج  هب  ار  هورگ  ود  ای  دنتـشاد  گنج  یـسک  اـب  ناـشدوخ  اـی  هدوب ؛ هطلـس  ماـظن  ذوفن  ریثاـت  تحت  اـبلاغ  ریخا ، نرق  هس  ود  نیا  رد  ریخا ، یهھرب  نیا  رد  اـیند  یاـھگنج 

دنناوتیمن ناـشدوخ  یعیبط  عباـنم  زا  دـننکیم و  یگدـنز  رقف  رد  نآ  مدرم  هک  یریقف  یاـھروشک  نیا  زا  یرایـسب  تسا ، اـھنآ  راـک  مھ  رقف  دـنربب . دوس  هکنیا  یارب  دـنتخادنا 

رھاوج باتک  نیا  دندرک . یھت  مھ  ناشدوخ  شناد  یدوجوم  زا  یـسایس ، یهطلـس  رثا  رب  ار  اھروشک  زا  یلیخ  اھنیا  تسا . اھنیا  ندرگ  هب  اھنآ  رقف  هانگ  دـننک ، یرادربهرھب 

، نیما مھ  تسا  یمدآ  وا  دنکیم -  حیرـشت  دنکیم ، ریوصت  دنکیم ، نایب  ار  دنھ  رد  اھـسیلگنا  ذوفن  تلاخد و  هک  یـشخب  رد  دیناوخب ؛ ار  ناھج -  خـیرات  هب  یھاگن  ورھن -  لعل 

زا یکی  دـندش ، دـنھ  دراو  یتـقو  اھـسیلگنا  دوـب . رتـشیب  دوـبن و  رتـمک  برغ  سیلگنا و  اـپورا و  زا  دوـب ، دـنھ  رد  هک  یملع  دوـب ، دـنھ  رد  هـک  یتعنـص  دـیوگیم  عـلطم -  مـھ 

ادگ ریقف و  دعب ، یاھهرود  رد  نویلیم  اھدص  اھتقو ، نآ  نویلیم  اھهد  هک  دسریم  اجنآ  هب  دنھ  راک  دعب  بخ ، دنریگب . ار  یموب  تعنص  شرتسگ  ولج  هک  دوب  نیا  ناشیاھهمانرب 

هکنیا رب  هوالع  هطلس  ماظن  سپ  دنروجنیمھ . نیتال  یاکیرمآ  یاھروشک  زا  یرایـسب  تسا ؛ روجنیمھ  اقیرفآ  دشاب ؛ هتـشاد  یعقاو  یانعم  هب  یهنـسرگ  باوخنابایخ و  و 

، هروفوم همعن  تیار  ام   » نامھ هدش ، عمج  ایند -  کی  هجرد  نادنمتورث  نیا  تورث -  یاھهلق  رد  دـینیبیم  امـش  هک  یمیظع  یاھتورث  نیا  تسا . نیرفآرقف  تسا ، زورفاگنج 

کی تراجت  دننکیم ، تراغ  ار  روشک  کی  یاچ  دننکیم ، تراغ  ار  روشک  کی  یزرواشک  لوصحم  دننکیم ، تراغ  ار  روشک  کی  تفن  یتقو  تسا . عیـضم » قح  اھبناج  یف  الا و 

بخ دننکیم ، بلس  تلم  کی  زا  ار  یلم  تفرـشیپ  نوئـش  یهیقب  ار و  تعنـص  ار ، دیلوت  دننامب ، مورحم  نآ  زا  روشک  نآ  دوخ  مدرم  هک  دنریگیم  ناشدوخ  تسد  رد  ار  روشک 

رما کی  هک  یـسنج -  لیم  شتآ  نتخورفارب  ایند و  رد  داسف  شرتسگ  تسا . اھنآ  راک  داسف  مھ  تسا ، اھنآ  راک  رقف  مھ  تسا ، اھنآ  راک  گنج  مھ  سپ ، دوشیم . ریقف  تلم 

. تسا یلصفم  هناگادج و  ناتساد  اھنیا  زا  مادک  رھ  هک  تسا ؛ اھنآ  راک  اھناسنا -  یهمھ  رد  ندش  روهلعش  ندش و  هتخورفارب  لباق  تسا و  یعیبط 

یهتفرگرب هک  یمالسا  بالقنا  ینعی  مالسا -  مولظم . ملاظ و  هب  ایند  میسقت  صخـشم  راکوزاس  نامھ  اب  دھدیم ، شرتسگ  ار  داسف  ار ، رقف  ار ، گنج  هطلـس  ماظن  بخ ،

اجنیا یلـصا  یاوعد  تسا ؛ اجنیا  یلـصا  شلاچ  دـنکیم ؛ یفن  ار  لماوع  نیا  یهمھ  ینعی  نوملظت ، نوملظت و ال  ال  دـیوگیم : دـیآیم  تسا -  یمالـسا  میھاـفم  ناـمھ  زا 

یژرنا یهلئـسم  هدوـب ،]  ] اـھلاس نیا  رد  هک  ییاـھزیچ  یهیقب  اـتدوک ، داـجیا  یلخاد ، گـنج  مـیرحت ، تـسا . هناـھب  اـھفرح  یهـیقب  تـسا ؛ اـھنیا  بـالقنا  اـب  یاوـعد  تـسا ؛

راگدـنام تلود  نآ  دـھدیم و  لیکـشت  تلود  دوشیم ، زوریپ  ایند  یهمھ  روصت  فالخرب  دـیآیم  یبالقنا  کـی  دـید : دـیاب  درک ، هاـگن  دـیاب  بوچراـھچ  نیا  رد  ار  همھ  یاهتـسھ ،

راھچ هس  فرظ  دـنداد ، فیفخت  هدرخ  کی  دـعب  لاس ، ود  لاس ، کی  هام ، شـش  فرظ  یمالـسا  یروھمج  دـندرکیم  لایخ  هک  ایند  یهمھ  روصت  فـالخرب  دـنامیم -  دوشیم و 

، یاهقطنم تردق  کی  هب  دش  لیدبت  دش ، ( ٢ «) اھبر نذاب  نیح  لک  اھلکا  یتوت  امـسلا . یف  اھعرف  تباث و  اھلـصا   » زورهبزور دش ، رتیوق  زورهبزور  تفریم -  نیب  زا  دیاب  لاس ،

. دننمشد نیا  اب  دنفلاخم ، نیا  اب  یناھج ؛ نالک  لئاسم  رد  راذگرثا  روشک  کی  هب  دش  لیدبت 

سک چیھ  میرادن ؛ لوبق  نامهدیقع  رطاخهب  اکیرمآ ، ریغ  اکیرمآ و  رطاخ  هب  هن  ورمع ، دیز و  رطاخهب  هن  ار  یاهتسھ  حالـس  ام  بخ ، دننکیم . حرطم  ار  یاهتـسھ  حالـس  ثحب 

اھنآ یهلئسم  اما  تشاد ؛ میھاوخن  میشاب و  هتشاد  دیابن  مییوگیم  اعطاق  مھ  نامدوخ  هک  تسا  نیا  شیانعم  شاب ، هتشادن  امش  مییوگیم  ام  یتقو  دشاب . هتـشاد  دیابن 

، دروخب مھ  هب  ناشراصحنا  دنھاوخیمن  هتبلا  دـننزب ، مھ  هب  ار  اھنآ  راصحنا  هک ]  ] دـنیایب دوجوهب  اضرف  مھ  اھروشک  زا  یخرب  هک  دـنرادن  یفرح  اھنآ  تسا ؛ یرگید  یهلئـسم 

نیا یهناوتـشپ  یتردق ، نینچ  کی  یناوت ، نینچ  کی  نتـشاد  نوچ  ارچ ؟ دـننکیم ؛ اپب  تمایق  یمالـسا  یروھمج  یمالـسا و  ناریا  دروم  رد  دـننکیمن ؛ اپ  رب  مھ  یتمایق  اما 

نالف برغ و  اکیرمآ و  یاھدرکیور  یتسیاب  بوچراھچ  نیا  رد  دـید ، دـیاب  ار  نیا  تخانـش ، دـیاب  ار  نیا  تسا ؛ اـجنیا  یلـصا  شلاـچ  تسا ؛ نوملظت » ـال  نوملظت و  ـال   » ماـظن

. تسا نیا  یمالسا  بالقنا  درک ؛ لیلحت  ریسفت و  ار  اھنیا  هب  یهتسبلد  هتسباو و  نایرج  نالف  اھنیا و  هب  یهتسباو  روشک 

رطاخهب دـندوب ؛ شنمـشد  لد  هت  زا  اما  دـندوب ، لئاق  مارتحا  شیارب  دوبن ؛ اـم  راوگرزب  ماـما  نازورف  باـتفآ  ناـشخرد و  یهرھچ  زا  رتروفنم  نانمـشد  نیا  مشچ  رد  سک  چـیھ 

یدس داتسیایم -  عطاق  مھ  دیمھفیم ، تسرد  دیدیم و  بوخ  مھ  مامت - » تیعطاق   » و لماک » تریصب   » ریظنیب تیـصوصخ  ود  اب  ماما  هکنیا  رطاخهب  دوب ، هداتـسیا  هکنیا 

دندیمھفیم دـندوب ، لئاق  مھ  مارتحا  شیارب  میدرک  ضرع  هتبلا  دـندوب . نمـشد  وا  اب  اذـل  اھنیا ؛ ندز  هبرـض  ندز و  شین  ندز و  نخان  لباقم  رد  اھنیا و  تفرـشیپ  لباقم  رد  دوب 

تیوھ هک  یـشزرا  ینعی  یلـصا ، یلوصا و  شزرا  نیا  هب  یدنبیاپ  رد  هک  یـسک  رھ  تسا ؛ روجنیمھ  مھ  زورما  رتضوغبم ؛ اھنآ  مشچ  زا  رتمیظع ، هچرھ  اما  ار ، وا  تمظع 

رد یمالـسا  ماظن  هیلع  نانمـشد  یهدشداجیا  هدشدیلوت و  تالکـشم  تسرھف  هک  دمھفب  دشاب و  رتدـنبیاپ  نوملظت -  نوملظت و ال  ال  دـنکیم -  نیعم  ار  بالقنا  یـسایس 

ندز دنخبل  ملاع  یـساملپید ، ملاع  هتبلا  تسا . ضوغبم  اھنآ  یارب  ردقنامھ  دشاب -  هار  نیا  رد  یگداتـسیا  اب  یـشنیب و  نینچ  کی  اب  یـسکرھ  دجنگیم -  بوچراھچ  نیا 

هتفگ نیا  زا  شیپ  زور  دنچ  یبرغ  نارادمتـسایس  نیا  زا  یکی  هب  دنیوگیم . مھ  ناشدوخ  دننکیم ، مھ  هرکاذـم  تساوخرد  دـننکیم ، مھ  هرکاذـم  دـننزیم ، مھ  دـنخبل  تسا ؛

حیرـص ناریا ؛ اب  ینمـشد  هب  رارقا  ینعی  رگید ! دـنکیم  هرکاذـم  نمـشد  اب  مدآ  بخ ، دوب  هتفگ  ناریا ؛ تسا  نمـشد  بخ  ناریا ، اـب  دـینکب  هرکاذـم  دـیھاوخیم  هک  امـش  دـندوب 

رد دوشب ، لیلحت  ریـسفت و  دیاب  بوچراھچ  نیا  رد  دنیوگیم  هک  هچنآ  یهمھ  تسا . تیوھ  نیا  تقیقح و  نیا  ینمـشد  تلع  دنتـسین ، صاخـشا  ینمـشد  تلع  دـنیوگیم .

. دوشب هدیمھف  دیاب  بوچراھچ  نیا 

جح  / ١٣٩٢/٠٧/٢٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

راـنک رد  ار  زروهـنیک  نانمـشد  ربارب  رد  تمواـقم  و  صـالخا ، افـص و  ناـمیا و  راـنک  رد  ار  لـمع  هشیدـنا و  هـک  دراد  زاـین  ییاـھناسنا  هـب  زیچ  رھ  زا  شیب  زورما  یمالــسا  تـما 

مزع و یتسـس  اب  ای  نمـشد و  تسد  هب  اراکـشآ  ای  هک  تسا  ییاھیراتفرگ  زا  ناناملـسم  گرزب  یهعماج  تاجن  هار  هناگی  نیا  دنزاس . مھارف  یحور ، یونعم و  یزاسدوخ 

. تسا هداتفاورف  اھنآ  رد  رود  یاھنامز  زا  تریصب ، نامیا و 

ینـشورب زین  دـناهدش  ورهبور  نآ  اب  ناملـسم  یاھروشک  هک  ییاھـشلاچ  لـالخ  زا  ار  تقیقح  نیا  تسا ؛ ناناملـسم  یباـیتیوھ  یرادـیب و  نارود  ینونک ، نارود  کـشیب 

یزوریپ و هب  اھـشلاچ  نیا  رد  ار  ناملـسم  یاـھتلم  دـناوتیم  ریبدـت ، تریـصب و  لـکوت و  ناـمیا و  هب  یکتم  یهدارا  مزع و  هک  تسا  طیارـش  نیمھ  رد  تسرد  تفاـیرد . ناوتیم 

. دنز مقر  نانآ  تشونرس  رد  ار  تمارک  تزع و  دناسرب و  یزارفارس 

جح  / ١٣٩٢/٠٧/٢٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یروھمج رد  هھد  هس  زا  شیب  رد  ار  نآ  میراد و  رواب  لد  قامعا  زا  تسا ، هداد  رارق  مدرم  یاھهدوت  تریـصب  نامیا و  مزع و  رد  میکح  دنوادخ  هک  یتردق  اھتلم و  ییاناوت  هب  ام 

زارفارـس و روشک  نیا  رد  ناشناردارب  یهبرجت  نیا  هب  ناملـسم  یاھتلم  یهمھ  ناوخارف  ام ، تمھ  میاهدومزآ ؛ دوخ  دوجو  یهمھ  اـب  هدـید و  دوخ  مشچ  هب  ناریا ، یمالـسا 

. تسا ریذپانیگتسخ 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 50 
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مق  / ١٣٩٢/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یهتشارفارب مچرپ  زا  عافد  هب  تقیقح ، زا  عافد  هب  ماما ، زا  عافد  هب  مق و  نابایخ  هچوک و  رد  دندمآ  نموم  مدرم  نوگانوگ و  راشقا  هبلطریغ و  هبلط و  زا  مق  یاھناوج  هک  یزور 

نآ شوحولوح  زا  مدرم و  نآ  زا  سکچیھ  دش ، هتخیر  نابایخ  یاھتلافـسآ  یور  ناشنوخ  دـنتفرگ و  رارق  توغاط  میژر  نارودزم  یاھهلولگ  لباقم  رد  توغاط و  هیلع  یهزرابم 

[ مق مدرم  . ] نادیم دندمآ  دنتفرگ ، تسد  یور  دنتشاد  هچنآ  ار و  ناشدوخ  یورین  دندرک ، فیلکت  ساسحا  تشاذگ . دھاوخ  یرثا  هچ  هثداح  نیا  هک  درکیمن  نامگ  زگرھ  مدرم 

رکف مق  مدرم  دـنک ؟ مامت  ار  راک  مدرم و  یمومع  گرزب  شزیخ  هب  دوشب  یھتنم  دوشب و  تاضارتعا  تازراـبم و  یهریجنز  میظع  لوحت  نیا  اـشنم  ید  هدزون  هک  دـندرکیم  رکف 

کی رد  یتعامج -  کـی  هک  تسا  نیا  یزوریپ  لـماع  ( ١ .) نینموملا رـصن  انیلع  اقح  ناک  و  اما : دندرکیمن ؛ رکف  دشاب ؟ هتـشاد  تکرب  ردقنیا  دننکیم  دـنراد  هک  یراک  دـندرکیم 

هارمھ مادـقا  لمع و  اب  تریـصب  نامیا و  نیا  و  دـشاب ، هارمھ  تریـصب  اب  نامیا  نیا  و  دـشاب ، خـسار  نامیا  نیا  و  دـشاب ، هتـشاد  یتسرد  نامیا  یتلم -  کـی  گرزب ، ساـیقم 

نامیا ای  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دـننکیمن ، ادـیپ  ترـصن  دنتـسھ و  ینینموم  دـینیبیم  امـش  هک  ییاجنآ  تسا . یعطق  ترـصن  دـش ، هتـشاذگ  مھ  یور  یتقو  اـھنیا  دـشاب ؛

ناشدوخ شوحولوح  لئاسم  ناھج و  لئاسم  هب  تبـسن  تریـصب  اب  هارمھ  نامیا  ای  دوب -  نموم  نآ  هب  دیابن  هک  تسا  یزیچ  هب  نامیا  تسا -  طلغ  نامیا  ای  تسا ، فیعض 

باب رد  همھ  نیا  هک  ام  دـیورب . دـیاب  اجک  دـینادیمن  اما  دـیراد ، مھ  هدارا  دـیراد ، مھ  مزع  هلب ، دـنیبیمن . ناسنا  ار  هار  تسا ؛ مشچ  نتـشادن  لثم  تریـصب  نتـشادن  تسین .

هھاریب هب  ار  ناـسنا  تسا  نکمم  ناـمیا  ناـمھ  دوـبن ، تریـصب  رگا  تسا ؛ نیا  رطاـخ  هب  دـماین ، ناشـشوخ  اھیـضعب  مـیدرک و  هـیکت  تریـصب  یور  ید  هـن  ثداوـح  یهیـضق 

ردھ طقف  هن  وا  یورین  یهمھ  دنکیم ؛ یط  یـضوع  ار  هار  هک  دوشیم  تاقوا  یھاگ  درذگیم ، دراد  وا  نوماریپ  هچنآ  هب  درادن  تسرد  تریـصب  درادـن ، ملع  هک  یـسک  دـناشکب .

موادت و و  تریـصب ، اب  هارمھ  نامیا  تسرد ، نامیا  خسار و  نامیا  نامیا ، ساسا  رب  حلاص  لمع  تسا . مزال  تریـصب  سپ  دناشکیم ؛ دناسریم و  ار  وا  هھارجک  هب  هکلب  دوریم ،

ای تسین ، تماقتـسا  ای  تسین ، تسرد  نامیا  ای  تسین ، نامیا  ای  دنرادن : ار  اھنیا  زا  یکی  دنوشیمن ، زوریپ  هک  ییاھنیا  تسا . یعطق  یزوریپ  دوب ، هچنانچ  رگا  تماقتـسا ،

یامنھار وا  یامنھار  نوچ  دوب ، تسرد  وا  نامیا  درک ؛ مھارف  ار  طیارش  نیا  ناریا  تلم  دنسریمن . هجیتن  هب  اعبط  تسا ؛ نتشاذگ  نیمز  رب  ار  راب  هارهمین  رد  تسین ؛ تریـصب 

ناشن مدرم  هب  ار  هار  تنـس ؛ باتک و  هب  هاگآ  و  یـصخش ، یدام  عفانم  عماطم و  زا  یهدـیرب  و  ناھج ، لئاسم  هب  هاگآ  هیقف  کی  دوب ؛ یریبخ  رھاـم و  یاـمنھار  دوب ، یقداـص 

. تسا روجنیمھ  مھ  الاح  نینموملا ؛ رصن  انیلع  اقح  ناک  و  دنداد ، ماجنا  ار  راک  نآ  دننکب ؛ دیاب  راک  هچ  هک  دندیمھف  دندرک ؛ تکرح  تریصب  اب  مھ  مدرم  دادیم ،

مق  / ١٣٩٢/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

مچرپ زا  عاـفد  هب  تقیقح ، زا  عاـفد  هب  ماـما ، زا  عاـفد  هـب  مـق و  ناـبایخ  هچوـک و  رد  دـندمآ  نموـم  مدرم  نوگاـنوگ و  راـشقا  هـبلطریغ و  هـبلط و  زا  مـق  یاـھناوج  هـک  یزور  نآ 

زا مدرم و  نآ  زا  سکچـیھ  دـش ، هتخیر  نابایخ  یاھتلافـسآ  یور  ناشنوخ  دـنتفرگ و  رارق  توغاط  میژر  نارودزم  یاھهلولگ  لباقم  رد  توغاـط و  هیلع  یهزراـبم  یهتـشارفارب 

دندـمآ دـنتفرگ ، تسد  یور  دنتـشاد  هچنآ  ار و  ناشدوخ  یورین  دـندرک ، فیلکت  ساسحا  تشاذـگ . دـھاوخ  یرثا  هچ  هثداح  نیا  هک  درکیمن  نامگ  زگرھ  مدرم  نآ  شوحولوح 

مامت ار  راک  مدرم و  یمومع  گرزب  شزیخ  هب  دوشب  یھتنم  دوشب و  تاضارتعا  تازراـبم و  یهریجنز  میظع  لوحت  نیا  اـشنم  ید  هدزون  هک  دـندرکیم  رکف  مق ] مدرم  . ] نادـیم

کی هک  تسا  نیا  یزوریپ  لماع  نینموملا . رـصن  انیلع  اقح  ناـک  و  اـما : دـندرکیمن ؛ رکف  دـشاب ؟ هتـشاد  تکرب  ردـقنیا  دـننکیم  دـنراد  هک  یراـک  دـندرکیم  رکف  مق  مدرم  دـنک ؟

لمع اب  تریصب  نامیا و  نیا  و  دشاب ، هارمھ  تریـصب  اب  نامیا  نیا  و  دشاب ، خسار  نامیا  نیا  و  دشاب ، هتـشاد  یتسرد  نامیا  یتلم -  کی  گرزب ، سایقم  کی  رد  یتعامج - 

هک تسا  نیا  رطاخ  هب  دننکیمن ، ادیپ  ترصن  دنتسھ و  ینینموم  دینیبیم  امش  هک  ییاجنآ  تسا . یعطق  ترصن  دش ، هتـشاذگ  مھ  یور  یتقو  اھنیا  دشاب ؛ هارمھ  مادقا  و 

شوحولوح لئاسم  ناھج و  لئاسم  هب  تبـسن  تریـصب  اب  هارمھ  نامیا  ای  دوب -  نموم  نآ  هب  دـیابن  هک  تسا  یزیچ  هب  نامیا  تسا -  طلغ  نامیا  ای  تسا ، فیعـض  نامیا  ای 

رد همھ  نیا  هک  ام  دیورب . دیاب  اجک  دینادیمن  اما  دیراد ، مھ  هدارا  دیراد ، مھ  مزع  هلب ، دنیبیمن . ناسنا  ار  هار  تسا ؛ مشچ  نتشادن  لثم  تریصب  نتشادن  تسین . ناشدوخ 

هھاریب هب  ار  ناسنا  تسا  نکمم  نامیا  نامھ  دوبن ، تریـصب  رگا  تسا ؛ نیا  رطاخ  هب  دـماین ، ناشـشوخ  اھیـضعب  میدرک و  هیکت  تریـصب  یور  ید  هن  ثداوح  یهیـضق  باـب 

ردھ طقف  هن  وا  یورین  یهمھ  دنکیم ؛ یط  یـضوع  ار  هار  هک  دوشیم  تاقوا  یھاگ  درذگیم ، دراد  وا  نوماریپ  هچنآ  هب  درادن  تسرد  تریـصب  درادـن ، ملع  هک  یـسک  دـناشکب .

موادت و و  تریـصب ، اب  هارمھ  نامیا  تسرد ، نامیا  خسار و  نامیا  نامیا ، ساسا  رب  حلاص  لمع  تسا . مزال  تریـصب  سپ  دناشکیم ؛ دناسریم و  ار  وا  هھارجک  هب  هکلب  دوریم ،

ای تسین ، تماقتـسا  ای  تسین ، تسرد  نامیا  ای  تسین ، نامیا  ای  دنرادن : ار  اھنیا  زا  یکی  دنوشیمن ، زوریپ  هک  ییاھنیا  تسا . یعطق  یزوریپ  دوب ، هچنانچ  رگا  تماقتـسا ،

یامنھار وا  یامنھار  نوچ  دوب ، تسرد  وا  نامیا  درک ؛ مھارف  ار  طیارش  نیا  ناریا  تلم  دنسریمن . هجیتن  هب  اعبط  تسا ؛ نتشاذگ  نیمز  رب  ار  راب  هارهمین  رد  تسین ؛ تریـصب 

ناشن مدرم  هب  ار  هار  تنـس ؛ باتک و  هب  هاگآ  و  یـصخش ، یدام  عفانم  عماطم و  زا  یهدـیرب  و  ناھج ، لئاسم  هب  هاگآ  هیقف  کی  دوب ؛ یریبخ  رھاـم و  یاـمنھار  دوب ، یقداـص 

. تسا روجنیمھ  مھ  الاح  نینموملا ؛ رصن  انیلع  اقح  ناک  و  دنداد ، ماجنا  ار  راک  نآ  دننکب ؛ دیاب  راک  هچ  هک  دندیمھف  دندرک ؛ تکرح  تریصب  اب  مھ  مدرم  دادیم ،

مق  / ١٣٩٢/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نیمھ مھ  زورما  میریگب ؛ سرد  نامدوخ  یاھتوق  زا  نامدوخ و  یاھفعـض  زا  مینک و  لمات  نامدوخ  یهتـشذگ  رد  نامدوخ ، راتفر  رد  ام  هک  تسا  نیا  تسا  مھم  اـم  یارب  هچنآ 

رھ اـھتنم  دناهداتـسیا ؛ مھ  زورما  هن ، دـناهدش ؛ فرـصنم  زورما  دـندوب ، هداتـسیا  اوـق  یهمھ  اـب  یمالـسا  بـالقنا  لـباقم  رد  هک  یناـسک  نآ  هک  دـنکن  مھوـت  یـسک  تسا .

فرـصنم ینمـشد  زا  اما  دننکیم ؛ ینیـشنبقع  راچان  ینیـشنبقع ، هب  دیدرک  ناشراداو  دیدرک و  ناشروبجم  رگا  دنکیم ؛ ینیـشنبقع  دـش ، راچان  هچنانچ  رگا  ینمـشد 

فدھ دش ، نآ  یهتفیرف  دیابن  تفرگ ، یدج  دیابن  ار  نمشد  دنخبل  تخانش ، دیاب  ار  نمشد  یهھبج  تخانـش ، دیاب  ار  نمـشد  تسا . نیا  ایند  رد  هلئـسم  زورما  دنوشیمن ؛

یدام و یگدنز  روما  رد  تفرشیپ  ینعی  رشب ، یونعم  یدام و  تداعس  ینعی  مالسا ، یاھنامرآ  هب  ندیـسر  زا  تسا  ترابع  یمالـسا  یروھمج  فدھ  درک ؛ شومارف  دیابن  ار 

تریـصب اب  یراج ، لئاسم  ینوماریپ و  روما  رد  تریـصب  اب  هار ، یهمادا  اب  خـسار ، نامیا  اـب  هک  تشاد  نیقی  دـیاب  درک و  لاـبند  دـیاب  درک ، شومارف  دـیابن  ار  فدـھ  نیا  یونعم .

ماظن دـید  قفا  منکیم  ضرع  ررکم  هدـنب  هکنیا  تشاد . هجوت  تسیاب  ار  نیا  تسا ؛ یعطق  یزوریپ  هزراـبم ، یهھبج  لـمع و  نادـیم  هب  تبـسن  تریـصب  نمـشد و  هب  تبـسن 

ار نمـشد  مھ  دنتریـصب ، یاراد  مھ  دـننامیا ، یاراد  مھ  ام ، نز  درم و  ام ، ناـناوج  اـم ، مدرم  هللادـمحب  نوچ  تسا ؛ نیا  رطاـخهب  تسا ، ینـشور  قفا  یمالـسا ، یروھمج 

. دنراکتبا لھا  لمع و  لھا  راک و  لھا  مھ  دنسانشیم ،

یمالسا  / ١٣٩٢/١٠/٢٩ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

مغریلع دناهداد ؛ ماجنا  تسا ، هدـمآ  رب  ناشتـسد  زا  هچنآ  ناریا ، تلم  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  هیلع  تسا  لاس   ٣۵ نارگید ، اکیرمآ و  زا  معا  یرابکتسا  یاھهاگتـسد 

رتشیب توق  نیا  رارقتسا ، نیا  ماکحتسا ، نیا  هللااشنا  تسا و  هدش  رتشیب  ذوفن  یاراد  رتردتقم و  رترادهشیر ، رتیوق ، زورهبزور  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  اھنآ 

اھاج یـضعب  رد  تسا و  هتـشذگ  زا  شیب  مالـسا  یهدنیآ  مالـسا و  هب  تبـسن  اھناوج  یھاگآ  اھلـسن ، یھاگآ  زورما  هک  دـنیبیم  ناسنا  مھ  مالـسا  یایند  رد  دـش . دـھاوخ 

. تسا شیپ  هب  ور  هللااشنا  یمالسا  تکرح  جوم  نیا  دید  میھاوخ  مینک ، هاگن  هک  تریصب  تقد و  اب  ام  اما  دنکیم ، ییاھشالت  نمشد  هتبلا  تسا ؛ هتـشذگ  زا  شیب  بتارمب 

یبالقنا  / ١٣٩٢/١١/٢٣ ییوجشناد  یاھلکشت  هب  یھافش  مایپ 

. دینک هدامآ  هصرع  نیا  یارب  ار  دوخ  دوجو ، مامت  اب  دبلطیم ؛ راورتشاکلام  یتماقتسا  هنوگرامع و  یتریصب  مرن ، گنج  یهصرع  دیتسھ و  مرن  گنج  ناوج  نارسفا  امش 

لاس ١٣٩٣  / ١٣٩٢/١٢/٢٩ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

هدـنیآ یارب  مینک و  رظن  هاگآ  لد  زاب و  مشچ  اب  هدـنیآ  هب  میریگب و  سرد  هتـشذگ  زا  دـشاب ؛ تریـصب  هبرجت و  بجوم  دـیاب  ام  یارب  نوگانوگ  یاـھلاس  لداـبت  اـھلاس و  تشذـگ 

یحور و شمارآ  یناور ، تینما  باداـش ، حور  ملاـس ، نت  دـیدج ، لاـس  نیا  رد  اـم  زیزع  ناـیناریا  یهمھ  هـب  هـک  مـنکیم  تساوـخرد  لاـعتم  دـنوادخ  زا  نـم  مـیریگب . میمـصت 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 51 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24940
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24940
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24940
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25056
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=25298
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=25952
http://farsi.khamenei.ir


یارب تسرد ، مکحتـسم و  مزع  هدارا و  تمھ و  ام  نانز  نادرم و  هب  و  ییایوپ ، طاشن و  ام  ناناوج  هب  لاعتم  دـنوادخ  مراودـیما  و  دـنک . تمحرم  تداعـس  یلاعت و  تفرـشیپ و 

. دنک تیانع  تفلا  تبحم و  تینما و  ام  یاھهداوناخ  هب  و  یتسردنت ، یدنسرخ و  ام  ناکدوک  هب  و  راختفارپ ، یاھهار  ندومیپ 

نوراک  / ١٣٩٣/٠١/٠۶ قرش  یادھش  نامدای  رد  تانایب 

، میربب دای  زا  ای  میـسانشن  ای  دندیرفآ  شقن  اھیراکادف  نیا  رد  هک  ار  ییاھتیـصخش  دورب ، نامدای  زا  اھیراکادف  دورب ، نامدای  زا  سدقم  عافد  یهیـضق  دنھاوخیم  نانمـشد 

نآ یھلا  ریـصب  یهدنب  میکح و  راوگرزب و  ماما  هک  ار  ریـسم  نآ  ار و  یریگتھج  نآ  دننک ، هئطخت  ار  اھمدآ  نآ  دننک ، هئطخت  ار  نارود  نآ  دنھاوخیم  یـضعب  دـنھاوخیم . روجنیا 

یاهدنزاس گرزب  تاریثات  تسا و  یندشن  شومارف  ناریا  تلم  یارب  ثداوح ، نیا  زا  یاهطقن  رھ  یاهرذ و  رھ  هک  دـننادیم  هکنیا  یارب  دـننک ؛ هئطخت  دوب  هدرک  نیعم  ار  ریـسم 

. دراد

نوراک  / ١٣٩٣/٠١/٠۶ قرش  یادھش  نامدای  رد  تانایب 

ار رونناـیھار  تکرح  میظع  یهعوـمجم  زا  یـشخب  دـیدمآ و  هطقن  نیا  هب  رود  یاـھهار  زا  هک  یزیزع  نارھاوـخ  ناردارب و  امـش  زا  دیرمـشب ؛ منتغم  ار  رونناـیھار  تکرح  نـیا 

اب هارمھ  تریصب و  یزومآهبرجت و  اب  هارمھ  رپ و  تسد  اب  هللااشنا  امش  یهمھ  دیشاب و  روجام  امش  یهمھ  هللااشنا  مراودیما  منکیم و  رکـشت  ریدقت و  مھ  دیداد  لیکـشت 

. دیوشب ادج  هقطنم  نیا  زا  هللااشنا  یھلا  یونعم  راونا 

مالسلامھیلع  / ١٣٩٣/٠١/٣١ تیب  لھا  ناحادم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یهمھ تسا ؛ حدم  یھاگ  تسا ، تبیصم  یھاگ  دنکیمن ؛ قرف  دشاب . هدنزومآ  نآ  یهملک  رھ  میناجنگیم ، نامدوخ  رعش  رد  اوتحم  نومضم و  ناونعهب  ار  هچنآ  مینک  یعس 

هلـصافالب هک  دوب  یمرحم  دوب و  توغاط  نارود  مرحم  نیرخآ  هک  یمرحم  رد  بالقنا ، ناجیھ  بالقنا و  روش  نارود  رد  دـشاب . هدـنزومآ  هک  دوشب  باختنا  یروج  دـناوتیم  اھنیا 

دـنلب و یهباطخ  کی  ردـقهب  اھهحون  نیا  زا  کی  رھ  هک  دـندناوخیم  ار  ییاھهحون  فلتخم ، یاھرھـش  رد  یبھذـم  تائیھ  داتفا ، قاـفتا  بـالقنا  یزوریپ  رفـص ، مرحم و  زا  دـعب 

رایـسب راک  دھدیم ، ماجنا  ناوخهحون  هک  یراک  نیا  دینک .] اوتحمرپ   ] ار اھهحون  دـشاب ؛ روجنیمھ  هشیمھ  دـیاب  دادـیم . تریـصب  درکیم و  هاگآ  درکیم و  نشور  ار  مدرم  غیلب ،

. تسا یبلاج  باذج و 

مالسلاهیلع  / ١٣٩٣/٠٢/٣١ نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

، ار ملع  دینک  ىعـس  هاگـشناد  نیا  رد  دیزاسب . ار  ناتدوخ  دینک ، هدامآ  ار  ناتدوخ  درک ؛ دـیھاوخ  حـتف  دـینک و  حـتف  دـیاب  امـش  ار  اھقفا  تسا ؛ امـش  لام  هدـنیآ  زیزع ! ناناوج 

ىلیخ اھىیاناوت  تسا ، بوخ  ىلیخ  اھدادعتسا  هللادمحب  دنزومایب .]  ] دارفا کیاکی  ىمزر -  ىاھـشزومآ  ىور  رب  منکیم  هیکت  ار -  ىمزر  ىاھـشزومآ  ار ، تریـصب  ار ، قیقحت 

. دینک هدامآ  دشابن  رود  نادنچ  هللااشنا  هک  ىیاھهدنیآ  رد  گرزب  ىاھراک  ماجنا  ىارب  ار  ناتدوخ  دیھدب ؛ ماجنا  ار  گرزب  ىاھراک  دیناوتیم  تسا ، بوخ 

نآرق  / ٠٨/١٣٩٣/٠۴ اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

هب بوـسنم  مـالک  نـیا  ىمع ؛ ىف  ناـصقن  وا  ىدـھ  ىف  هداـیز  ناـصقن  وا  هداـیزب  هـنع  ماـق  ـالا  دـحا  نآرقلا  اذـھ  سلاـج  اـم  و  تـسا . روـن  باـتک  تـسا ، تـفرعم  باـتک  نآرق 

هدـش مک  وا  زا  ىاىروک  ىتفرعمىب و  ای  تسا  هدـش  نوزفا  وا  رد  ىتیادـھ  اـی  تساـخرب ، هک  تسـشن  نیا  زا  تسـشن ، نآرق  اـب  هک  ىـسکرھ  دومرف : تسا ؛ نینموملاریما 

، ناسنا تیادھ  دوشیم . مک  ناسنا  ىھارمگ  ىنعی  ىھارمگ ، رد  ناصقن  ىروک ، رد  ناصقن  تیادھ و  رد  شیازفا  دـیآىم ، دوجوهب  وا  رد  ىناصقن  کی  ىـشیازفا و  کی  تسا .

هجوت دـناوخ ؛ هجوت  اب  دـیاب  ار  نآرق  دوشیم . لصاح  نآرق  رد  ربدـت  هجوت و  اـب  هتبلا  نیا  تسا ؛ ىروجنیا  نآرق  اـب  تساـخرب  تسـشن و  دـنکیم ؛ ادـیپ  شیازفا  ناـسنا  ىھاـگآ 

هار ىمالسا  ىهعماج  تقو  نآ  دش ، نیا  رگا  دناوخ ؛ ار  نآرق  دیاب  ىنآرق  تادارم  هب  هجوت  اب  ىناعم ، هب  هجوت  اب  تسین ؛ بولطم  تاوصا  نیا  لیکشت  فرص  هک  میشاب  هتـشاد 

جراخ ناسنا  تامھوت ، تملظ  زا  سرت ، تملظ  زا  اھىھارمگ ، تاملظ  زا  تافارخ ، تاملظ  زا  رونلا ؛ ىلا  تاملظلا  نم  مھجرخی  اونما  نیذلا  ىلو  هللا  دنکیم . ادـیپ  ار  شدوخ 

ناسنا ىارب  نآرق  اب  سنا  نآرق و  اب  نتـسشن  اب  هک  تسا ]  ] ىتایـصوصخ اھنیا  راگدرورپ . اـب  سنا  رون  راـگدرورپ ، هب  برقت  رون  تفرعم ، رون  تیادـھ ، رون  رونلا ؛» ىلا   » دوشیم

هب هجوت  میدرک  ضرع  ررکم  تسا ؛ ورهبور  ىدج  ىاھـشلاچ  اب  زورما  ىمالـسا  ىهعماج  دراد . جایتحا  نیا  هب  زورما  ىمالـسا  تما  میراد ؛ جایتحا  نیا  هب  ام  دـیآىم و  دوجوهب 

تسا و هجاوم  اھـشلاچ  اب  ىمالـسا  ىهعماج  تسین . روجنیا  درک ؛ دھاوخ  ادیپ  هبلغ  ام  رب  تسا و  ىوق  نمـشد  هک  مینک  ساسحا  ام  هک  تسین  نیا  ىانعم  هب  اھـشلاچ 

، رگید تکرح  کی  رگید ، ىهلپ  کی  هللااشنا  رظن ، دروم  ىالتعا  ىوسهب  تکرح  ىخیرات  ریـس  لحارم  زا  دـناوتب  مالـسا  هکنیا  ىارب  تسا  ىتصرف  کـی  اھـشلاچ  اـب  ىهھجاوم 

؛ میدیدیم تلفغ  لاح  رد  ار  مالسا  ىایند  ىمالـسا ، ىرادیب  زا  لبق  ىمالـسا و  بالقنا  ىزوریپ  زا  لبق  ىاھهرود  رد  ام  تسا . ىروجنیا  زورما  دورب ؛ شیپ  رگید  ىهلحرم  کی 

، دـنکیم رتنشور  دـنکیم ، رتهاگآ  ار  ام  دـیآىم ؛ ىمالـسا  تما  ىھاگآ  کمک  هب  دـھدیم ، خر  مالـسا  ىاـیند  رد  هک  مھ  ىثداوح  تسا . ىھاـگآ  لاـح  رد  مالـسا  ىاـیند  زورما 

هلحرم نیلوا  مینکب ؛ تیوقت  زورهبزور  دیاب  ار  تریـصب  نیا  ام  دـنکانمیب ؛ ىمالـسا  تما  نینموم و  تریـصب  نیا  زا  مالـسا  نانمـشد  دـنکیم . رتصخـشم  ام  ىارب  ار  ام  فیاظو 

. میسانشب ار  اھشلاچ  نیا  هک  تسا  نیمھ 

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

هک دنکیم  اطع  ار  ىتریصب  تفرعم و  ام  هب  نالک ، هاگن  نیا  میشاب ؛ هتـشاد  عماج  نالک و  هاگن  دیاب  نامروشک ، لئاسم  هلمج  زا  ىاهقطنم و  لئاسم  ىناھج و  لئاسم  هب  ام 

ىارب هک  دـھدیم  میلعت  ام  هب  مھ  دـعب  میراد ؛ رارق  ىعـضو  هچ  رد  میمھفب  مینک و  ىبایزاب  ىنونک  عضو  رد  ار  نامدوخ  هاگتـسیا  ار ، نامدوخ  هاگیاج  ار ، نامدوخ  تیعقوم  الوا 

. مینکب دیاب  هچ  هدنیآ 

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

. دنکیم هدھاشم  دمھفیم و  ناسنا 

مارحلاهللاتیب  / ١٣٩٣/٠٧/٠٨ جاجح  هب  مایپ 

چیھیب ار  زور  فیلکت  هفیظو و  دزاسیم و  نشور  یقح  یهدـنیوج  رھ  یارب  مالـسا  ناھج  تیعقاو  رد  ار  مھم  لئاسم  قیاـقح و  نیا  یـشیدنافرژ ، تریـصب و  اب  هارمھ  هاگن 

روط هب  یھلا  تبھوم  نیا  زا  رازگجـح  نادنمتداعـس  امـش  هکنآ  دـیما  و  تسا ، تریـصب  نیا  بسک  یارب  یمنتغم  تصرف  نآ  رئاعـش  کسانم و  جـح و  دـنکیم . نیعم  یماـھبا 

. دیدرگ دنمهرھب  لماک 

شترا  / ١٣٩٣/٠٨/٢۶ ىرسفا  ىاھهاگشناد  نایوجشناد  ىگتخومآشناد  مسارم  نیمتشھ  رد  تانایب 

، تازیھجت یماـظن و  یهدـع  هدـع و  ترثـک  اـی  تیعمج  دادـعت  دـشابن ، نمـشد  فوفـص  یاـھتنا  هب  تدـمدنلب  هاـگن  دـشابن ، خـسار  مزع  دـشابن ، تریـصب  دـشابن ، ناـمیا  رگا 

. دوب دھاوخن  زاستشونرس 

نیفعضتسم  / ١٣٩٣/٠٩/٠۶ جیسب  ىلاع  عمجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

، تیولوا تخانـش  زاین ، تخانـش  نامز ، تخانـش  ىنعی  هچ ؟ ىنعی  ىنیبنشور . تریـصب ، زا  تسا  ترابع  تسا ، لوا  ىهیاپ  لـمکم  هک  تسھ  نیا  راـنک  رد  هک  هیاـپ  نیمود 

« تریصب  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. درک هزرابم  دوشیمن  حالس  کی  اب  هشیمھ  تسا . تریصب  اھتخانش ؛ نیا  درب ؛ راک  هب  دیاب  نمشد  لباقم  رد  هک  ىاهلیسو  تخانـش  تسود ، تخانـش  نمـشد ، تخانش 

نیا لـثم  دـنرادن -  تریـصب  هک  ىیاـھنیا  ماهدرک  ضرع  نم  اـھراب  تسا ؟ اـجک  نمـشد  میزادـنیب ؟ راـک  هـب  ار  حالـس  مادـک  تـفر . دوـشیمن  حالـس  کـی  اـب  اھنادـیم  ىهـمھ  رد 

اجک نمـشد  دنادیمن  بخ  دـننزب ؛ ار  ىنمـشد  ار ، ىفلاخم  دـنھاوخیم  رابغ  رد  ظیلغ ، هم  رد  بش ، ىکیرات  رد  هک  دـناىناسک  لثم  دـندش -  راتفرگ  هنتف  رد  هک  ىیاھهراچیب 

ار ىیاج  تسا  نکمم  امـش  دیتفر ، عالطا  نودب  رگا  تسا . اجک  نمـشد  دینیبب  دـینک و  بسک  عالطا  دـیورب  تسا ؛ تاعالطا  ىماظن ، ىاھگنج  طیارـش  نیلوا  زا  ىکی  تسا ؛

: دومرف هک  نیا ؛ دوشیم  دوبن ، تریـصب  رگا  دوشیم . ىروجنیا  ىھاگ  دـینک ؛ کـمک  نمـشد  هب  تسین و  نمـشد  امـش  اـب  هک  دـینزب  ار  ىـسک  تسا ؛ اـجنآ  تسود  هک  دـینزب 

نیا رگا  دنکب . دیاب  راکهچ  دـمھفیم  دـنروآىمن ؛ موجھ  تسا ، دوخ  نامز  هب  ملاع  هک  ىـسک  هب  اھىمھفن  اھىنادان و  تاھبـش و  ( ٨ (؛ سباوللا هیلع  مجھت  هنامزب ال  ملاـعلا 

. دشاب مھ  تیلوئسم  ساسحا  نآ  رگا  ىتح  دمآ ، دھاوخ  دوجوهب  لکشم  دوبن ،

نیفعضتسم  / ١٣٩٣/٠٩/٠۶ جیسب  ىلاع  عمجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

؛ دوب راوگرزب  ماما  ىتازرابم  میظع  تکرح  ررض  هب  هک  دندرکیم  جرخ  ىیاج  دننک ؛ جرخ  اجک  ار  نیا  دندیمھفیمن  اما  تازرابم  نارود  رد  دنتشاد  تیلوئـسم  ساسحا  اھىـضعب 

دب دننکیم ؛ جرخ  طلغ  ار  هزیگنا  نیا  اما  دنراد  هزیگنا  دننکیم ، تیلوئـسم  ساسحا  دـنراد ، ساسحا  اھىـضعب  تسا . روجنیمھ  مھ  زورما  ات  روجنیمھ ؛ مھ  بالقنا  زا  دـعب 

ىـضعب تریـصب ؛ میتفگ  هنتف  ىهیـضق  رد  شیپ  لاـس  دـنچ  اـم  ـالاح  تسا . ىتریـصبىب  رثا  رب  نیا  دـنریگیمن ؛ هناـشن  دـیاب ، هک  ىیاـجنآ  هب  ار  هحلـسا  دـننکیم ؛ جرخ  ىیاـج 

رگید ىناـنیمطا  تسا ؛ رتشیب  رطخ  دـشاب ، رتـشیب  ساـسحا  دـشاب ، رتـشیب  هزیگنا  تیلوئـسم و  هک  هچرھ  دوبن ، هک  تریـصب  تریـصب ؛ هلب ، تریـصب ! هک  دـندرک  ىجکنھد 

ار هزیگنا  نیا  ار ، ورین  نیا  ار ، ساسحا  نیا  دـیاب  اـجک  دـمھفیمن  دسانـشىمن و  ار  نمـشد  دسانـشىمن ، ار  تسود  هک  ىنیبنشور  نودـب  تریـصبىب و  مدآ  نیا  هب  تسین 

رما دیآىمرد ، ىھابتشا  مھ  شداھج  دیآىمرد ، ىھابتشا  مھ  شفورعم  هب  رما  دشابن ، مود  نکر  نیا  رگا  تسا . مزال  رایـسب  رایـسب  هک  مود  نکر  دش  سپ  نیا  دنک . جرخ 

. دتفاىم هھارجک  هب  و  دوشیم ، اطخ  راچد  مھ  شمامتھا  دروم 

هدناوخ ىیاج  رد  تسایـس  سرد  هکنیا  نودب  ىھلا ، تریـصب  نآ  نیبنشور ، نیبزیت و  مشچ  نآ  درک ؛ رکف  ار  اھزیچ  نیا  ىهمھ  هک  راوگرزب  ماما  رب  ادخ  ناوضر  ادـخ و  تمحر 

تـسرد ار  جیـسب  مھ  ماما  دش . ماھلا  هزیکاپ  بلق  نآ  هب  تفرگ ؛ ماھلا  لاعتم  ىادخ  زا  دوب ، مزال  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  ىیاھزیچ  نآ  ىهمھ  دشاب ، هتفرگارف  ىـسک  زا  دـشاب ،

دایرف هچرھ  تفگ  ام  هب  دینک . راک  هچ  هک  تفگ  هن ، دیـشاب ؛ ىجیـسب  دـینک ، تیلوئـسم  ساسحا  دـیتفیب ، هار  دـینک ، تکرح  تفگن  طقف  ماما  داد . ناشن  ار  تھج  مھ  درک ،

. داد دای  ام  هب  ار  نیا  دیریگب ؛ هناشن  ار  اجک  دیورب ، فرط  مادک  دینک ، راک  هچ  هک  نداد  دای  ىنعی  نداد ؛ تھج  ىنعی  نیا  دیشکب . اکیرمآ  رس  رب  دیراد 

ىرگید لوئسم  رگید  ىکی  مدوب ، روھمجسیئر  هدنب  روشک -  رد  میدوب  لوئـسم  اھام  تسا . روما  سار  رد  گنج  تفگ : ررکم  سدقم ، عافد  لاس  تشھ  رد  گنج ، نارود  رد 

هب همھ -  هب  داد  ناـشن  ار  هار  ماـما  اـما ] ، ] دـنکیم تـلفغ  ىھاـگ  تـسھ ، شربورود  ىیارجا  ىاـھراک  هـمھنیا  هکىتـقو  لوئـسم  روماـم و  میتـشاد . راـک  روـج  رازھ  دوـب - 

. تسا مھم  نیا  راک ؛ نیا  غارس  دیورب  هک  همھ  هب  داد  تھج  دوب . مھ  نیمھ  تسا . روما  سار  رد  گنج  هک ]  - ] اھناوج هب  مدرم ، هب  نیلوئسم ،

نیفعضتسم  / ١٣٩٣/٠٩/٠۶ جیسب  ىلاع  عمجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

و دینکب ، تکرح  جیسب  ىهصرع  رد  دیھاوخیم  هک  امش  ىارب  تسا  ىمکحتسم  رایـسب  ىرکف  ىهبقع  نیا  هک  تسا  تیلوئـسم  ساسحا  نآ  لوا ، ىهجرد  رد  ىرکف ، ىهیاپ 

(٩ (؛ اباستحا اربص و  ادـخ ، ىارب  ىنعی  تیلوئـسم -  ساـسحا  نآ  درک . تلفغ  دـیابن  هظحل  کـی  زیچ  ود  نیا  زا  تسا ؛ تریـصب  دوشیم ، بوسحم  مود  ىهیاـپ  هک  مزـال  طرش 

ار کمک  نیا  مھدـیم ، ماجنا  ار  ىداصتقا  لمع  نیا  منکیم ، ار  هزرابم  نیا  منکیم ، قلخ  ار  ىرنھ  راک  نیا  منکیم ، ار  هعلاـطم  نیا  منکیم ، ار  ىملع  فشک  نیا  نم  اراـگدرورپ ،

اجک مینادب  ىھاگآ : مھ  دعب  ىھلا ؛ دھعت  ساسحا  تیلوئسم و  ساسحا  نیا  ىاهتـساوخ -  تیلوئـسم  نم  زا  نوچ  وت ؛ ىارب  منکیم ، ورمع  اب  ار  هزرابم  نیا  منکیم ، دیز  هب 

نایجیسب ىهریاد  مھ  هاگن ، نیا  اب  مود . نکر  مھ  نیا  درک . هزرابم  دیاب  ىحالس  هچ  اب  نمشد  اب  تسیک ، نمـشد  تسا ، اجک  نمـشد  ىاج  تسا ، اجک  ام  ىاج  میتسھ ،

. دوشیم نشور  جیسب  تیلاعف  ىاھهصرع  مھ  دوشیم ، صخشم 

نیفعضتسم  / ١٣٩٣/٠٩/٠۶ جیسب  ىلاع  عمجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

ىنمـشد ار ، ىفلاخم  دنھاوخیم  رابغ  رد  ظیلغ ، هم  رد  بش ، ىکیرات  رد  هک  دناىناسک  لثم  دندش -  راتفرگ  هنتف  رد  هک  ىیاھهراچیب  نیا  لثم  دنرادن -  تریـصب  هک  ىیاھنیا 

عالطا نودب  رگا  تسا . اجک  نمـشد  دینیبب  دینک و  بسک  عالطا  دـیورب  تسا ؛ تاعالطا  ىماظن ، ىاھگنج  طیارـش  نیلوا  زا  ىکی  تسا ؛ اجک  نمـشد  دـنادیمن  بخ  دـننزب ؛ ار 

تریصب رگا  دوشیم . ىروجنیا  ىھاگ  دینک ؛ کمک  نمشد  هب  تسین و  نمشد  امش  اب  هک  دینزب  ار  ىـسک  تسا ؛ اجنآ  تسود  هک  دینزب  ار  ىیاج  تسا  نکمم  امـش  دیتفر ،

؛ دـنروآىمن موجھ  تسا ، دوخ  ناـمز  هب  ملاـع  هک  ىـسک  هب  اـھىمھفن  اـھىنادان و  تاھبـش و  ( ١ (؛ سباوللا هیلع  مجھت  ـال  هناـمزب  ملاـعلا  دومرف : هک  نیا ؛ دوـشیم  دوـبن ،

. دشاب مھ  تیلوئسم  ساسحا  نآ  رگا  ىتح  دمآ ، دھاوخ  دوجوهب  لکشم  دوبن ، نیا  رگا  دنکب . دیاب  راکهچ  دمھفیم 

مق  / ١٣٩٣/١٠/١٧ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نیا ىلم ، تزع  نیا  زورما ، اـت  تسا  هدـمآ  شیپ  ادـعب  هچنآ  ىهمھ  درک . صـالخ  میژر  نآ  رـش  زا  ار  مدرم  هک  دوب  نیا  ىمالـسا  بـالقنا  ىمالـسا و  تکرح  تمدـخ  نیرتگرزب 

هک تسا  نیا  رطاخهب  همھ  همھ و  اھنیا  هقطنم ، رد  ناھج و  رد  ناریا  ىهتـسجرب  هاگیاج  نیا  ىملع ، تفرـشیپ  نیا  ىمومع ، تریـصب  ىھاـگآ و  نیا  ىمدرم ، میظع  تکرح 

. داد ماجنا  تاداقتعا  ار  نیا  داد ؛ ماجنا  نید  ار  نیا  دنداد ؛ ماجنا  مدرم  ار  نیا  و  دش ؛ هتشادرب  تلم  ىاپ  شیپ  زا  گرزب  عنام  نآ 

ىمالسا  / ١٣٩٣/١٠/١٩ تدحو  ىللملانیب  سنارفنک  نیمتشھ  تسیب و  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نیا هیاـسمھ ؛ ریغ  هیاـسمھ و  زا  هقطنم  یاـھروشک  ناملـسم و  یاـھروشک  یهـمھ  اـب  طاـبترا  یردارب و  یتـسود و  رب  مـیدرک  ینتبم  ار  ناـمدوخ  یجراـخ  تسایـس  اـم 

ار الاو  تفرعم  نیا  یھاـگآ ، نیا  تریـصب ، نیا  ناریا  تلم  هللادـمحب  زورما  درک . میھاوخ  لـمع  هدـنیآ  رد  مھ  روجنیمھ  میدرک ، لـمع  مھ  روجنیمھ  اـم  تسا ؛ اـم  تساـیس 

شـشوک یناسک ، دـننکیم  شالت  هتبلا  رگید . یاھروشک  اـب  ناملـسم و  یاـھتلم  اـب  یمالـسا ، داـحتا  هب  دراد  یگتـسب  شروشک  یهدـنیآ  تحلـصم  دـنادب  هک  تسا  هتفاـی 

لبق زا  ام -  راوگرزب  ماما  دایرف  نیا  تسا . هدیمھف  زورما  ام  تلم  ار  نیا  هللادمحب  تلم  نکل  دننکب  هسوسو  دننک ، داجیا  ینیبدب  دننک ، داجیا  لالتخا  دننکیم ، یعس  دننکیم ،

. تسا همھ  یهفیظو  نیا  دندش ؛ هاگآ  ام  مدرم  درک ، ار  دوخ  راک  تدحو -  یهلئسم  هب  یمالسا  ماظن  لیکشت  زاغآ  زا  مھ  دعب  بالقنا ، یزوریپ  زا 

یقرش  / ١٣٩٣/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

تریـصباب و دـھعتم و  یناحور  کی  دوجو  روحم  انیقی  و  تسا ؛ تمعن  کـی  تسا ، تکرب  کـی  زیربت  یارب  ناـشیا  دوجو  منکیم ؛ رکـشت  اـتقیقح  مھ  یرتسبـش  یاـقآ  باـنج  زا 

هللااشنا هک  میراودـیما  تصرف  نیا  زا  تسا ؛ تصرف  کی  ناجیابرذآ ، ناتـسا  لثم  یناتـسا  زیربت و  لثم  یرھـش  یارب  صوصخب  یرھـش  رھ  یارب  یبـالقنا ، یاـھورین  نادردـق 

. درک هدافتسا  دوشب 

مالسلامھیلع  / ٠١/٢٠/١٣٩۴ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

رب مدرم  اب  نامفرح  ام  درادـنپ . دوخ  شیک  هب  ار  همھ  رفاک  دـنکب ؛ یتفلاخم  راھظا  کی  یرادوربآ  یارب  یربھر  تفرگ ، ماجنا  تارکاذـم  نیا  هکنآ  زا  دـعب  تسا  نکمم  هک  دـنتفگ 

دی هللا  » مدـقتعم مراد ؛ دامتعا  یمومع  تکرح  نیا  هب  مراد ؛ دامتعا  تلم  نیا  کت  کت  هب  مھ  هدـنب  دـندرک ، دامتعا  فیعـض  ریقح  نیا  هب  مدرم  تسا ؛ لباقتم  دامتعا  یانبم 

اب امرگ  نآ  رد  دینک ، هاگن  ار  سدق  زور  تالکشم ؛ نآ  رد  امرـس ، نآ  رد  دینک ، هاگن  ار  نمھب  مودوتسیب  دنکیم . راک  دراد  هک  تسا  ادخ  تسد  مراد  داقتعا  ٧ ؛) « ) هعامجلا عم 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 53 
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نیا هب  مینکیم  دامتعا  مینیبیم ، ار  ادخ  تسا ؛ ادخ  تسد  نیا  اھنابایخ ؟ نیا  رد  ندمآ  زا  دیآیم  ناشریگ  هچ  اھنابایخ ؟ نیا  رد  دروآیم  ار  مدرم  یـسک  هچ  هزور ؛ ناھد  نآ 

اب مھ  ار  ام  دننکیم ، لمع  یرگید  روج  لباقم ] فرط   ]= اھنآ مھاب ؛ مینزیم  فرح  مینکیم ؛ دامتعا  یمدرم  تریـصب  قدص و  نیا  هب  یمدرم ، ساسحا  نیا  هب  یمدرم ، تکرح 

. دننکیم هسیاقم  ناشدوخ 

ناریا  / ٠١/٣٠/١٣٩۴ ىمالسا  ىروھمج  شترا  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

. تسا یگرزب  فرح  یلیخ  نیا  تسا . ینید  دھعت  تسا ، ینید  یدنبیاپ  تسا . ینید  یبالقنا و  تریصب  ناریا ، یمالسا  یروھمج  شترا  تایصوصخ  زا  یکی 

ىمالسا  / ٠٢/٢۶/١٣٩۴ ىاھروشک  ىارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

زھجم زورما  هللادمحب  مھ  مالـسا  هتبلا  مالـسا . لوا  نارود  لوا و  یاھزور  تیلھاج  ربارب  اھرازھ  هکلب  اھدص  رطخ  اب  الاب ، رایـسب  ناوت  اب  تسا ؛ هدش  دیلوتزاب  تیلھاج  زورما 

؛ تسین یمک  دیما  نانمـشد  دنفرت  رب  یهبلغ  دیما  تیقفوم ، دیما  و  تسا . هدرتسگ  ایند  رد  زورما  نوگانوگ ، یاھرازبا  زا  یهدافتـسا  اب  یمالـسا  میظع  یورین  تسا . هدش 

. میراد جایتحا  نآ  هب  ناملسم  یاھتلم  ام  هک  تسا  یزیچ  نیا  تمھ ؛» مزع و   » مود یهجرد  رد  تسا و  تریصب »  » لوا یهجرد  رد  تسا  مزال  هک  یزیچ  تسا ؛ ییالاب  دیما 

میرک  / ٠٣/٠٢/١٣٩۴ نآرق  ىللملانیب  تاقباسم  هرود  نیمود  ىس و  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

ار نیا  یولج  فالتخا ؛ داجیا  زا  تسا  ترابع  دننکیم ، لابند  تدش  اب  مھ  زورما  دندرک ، لابند  ار  نآ  هشیمھ  یمالـسا  تما  نورد  رد  مالـسا  نانمـشد  هک  ییاھزیچ  زا  یکی 

مالـسا و نانمـشد  یوگدنلب  ام  یهرجنح  میـشاب  بقارم  دنادن . هچ  دنادب ، شدوخ  هچ  تسا ؛ نمـشد  یوگدنلب  دـنزب ، فرح  فالتخا  تھج  رد  هک  یاهرجنح  رھ  تفرگ . دـیاب 

یاھبصعت اھتیلم و  اھتیموق و  فالتخا  نوگانوگ ، یاھروشک  فالتخا  مجع ، برع و  فالتخا  ینس ، هعیـش و  فالتخا  یبھذم ، فالتخا  دھدن . رـس  فالتخا  دایرف  دوشن ؛ نآرق 

. داتسیا اھنیا  لباقم  دیاب  دننکیم . لعتشم  ناملسم  عماوج  نیب  رد  دنراد  هک  تسا  ییاھزیچ  یتسیلانویسان ،

؛ میریگب میمـصت  ام ؛ یهدارا  مزع و  زا  تسا  ترابع  یلـصا  لماع  تسا . زاب  هار  دراد ، دوجو  لمع  هار  نکل  تسا ؛ راوشد  شندرک  لمع  تسا ، ناـسآ  اـھفرح  نیا  نتفگ  هتبلا 

هک دنتسھ  ییاھروشک  یمالسا ، یاھروشک  رد  زورما  میسانشب . ار  تسود  میـسانشب ، ار  نمـشد  میـشاب ، هتـشاد  تریـصب  الوا  تسا . یلـصا  لماع  ود  مزع  تریـصب و 

، بخ دننکیم ؛ لایخ  نمـشد  ار  تسود  دننکیم ، لایخ  تسود  ار  نمـشد  دنھدب . صیخـشت  نمـشد  زا  ار  تسود  دـنناوتیمن  دناهرـصاب ؛ یاطخ  راچد  اھروشک  نآ  نالوئـسم 

انا و هریصب  یلع  یلا هللا  اوعدا  یلیبس  هذھ  لق  تسا . مزال  تریصب  دوشیم ؛ هبرـض  راچد  یـشنیب ، نینچ  اب  یھاگن ، نینچ  اب  یروشک ، نینچکی  دروخیم . هبرـض  ناسنا 

؛ دـش دـھاوخ  هدومیپ  ناسآ  هار ، دـھدب ، ناشن  دـھدب و  جرخهب  مھ  هدارا  مزع و  تقونآ  دسانـشب ، تسرد  ار  هار  ناـسنا  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  تریـصب  رگا  ( ١ .) ینعبتا نم 

؛ نیمھ ینعی  ادخ  ترصن  ( ٢ (؛ مکمادقا تبثی  مکرصنی و  اورصنت هللا  نا  تفگ ؟ دوشیم  هچ  رتحیرص ، نیا  زا  رتحضاو و  نیا  زا  مکرصنی ؛ اورصنت هللا  نا  نیمھ ؛ ینعی  یھلا  ترصن 

. دنکیم نیمات  ام  یارب  ار  نیا  نآرق  ندادن . نت  نمشد  لیمحت  هب  نمشد ، قیمحت  هب  نمشد ، یهئطوت  هب  نتفر ، نآ  لابند  ندرک ، ادیپ  نتخانش و  ار  ادخ  هار 

اھهاگشناد  / ١٣/٠۴/١٣٩۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

، مادـقا تئرج  دـنلب ، تمھ  ینید ، تریـصب  یناـمیا ، یهزیگنا  زا  راشرـس  روـشک ، تفرـشیپ  یارب  دنـشاب  یتردـقرپ  ناوزاـب  دـنناوتب  هک  دراد  زاـین  ییاـھناوج  هـب  روـشک  زورما 

نیا هک  ناگناگیب ، زا  یریگارف  زا  ضارعا  یانعم  هب  هن   - انغتسا حور  ندید ، ناشخرد  نشور و  ار  هدنیآ  یاھقفا  هدنیآ ، هب  دیما  میناوتیم ،» ام   » هکنیا هب  داقتعا  سفنهبدامتعا ،

لاقتنا زا  یهدافتـساوس  لیمحت و  یراذـگریثات ، زا  انغتـسا  یهیحور  دـندلب - رتشیب  ام  زا  هک  نارگید  شیپ  مینک  یدرگاـش  میرـضاح  مینکیمن ؛ میاهدرکن و  هیـصوت  زگرھ  اـم  ار 

زا تسرد  مھف  یهیحور  دشاب - هتشاد  دوجو  ناوج  رد  دیاب  انغتسا  یهیحور  نیا   - تسا جیار  انعم  نیا  تسا  یرابکتسا  تردق  یایند  هک  دنمـشناد  یایند  رد  زورما  هک  شناد 

هنیمز نیا  رد  ینـشور  تاـکن  دـیتاسا ، نیا  زورما  تاـنایب  رد  هک   - مینک یط  ار  هار  نیا  میناوتیم  هنوگچ  میـسرب و  میھاوخیم  اـجک  میتـسھ و  اـجک  رد  اـم  هک  روشک  تیعقوـم 

نیا ار ، اھهیحور  نیا  میراد . زاین  ییاھهیحور  نینچکی  اب  ییاھناوج  هب  ام  یلم ؛ لالقتسا  ندرک  رادهشدخ  زواجت و  یزادناتسد ، ربارب  رد  ندوب  عطاق  تشاد - دوجو  اتقیقح 

هن شنم ، اب  شور ، اب  هتبلا  تسا ؛ نیا  داتسا  دنروایب ؛ دوجوهب  دننک و  قیرزت  دننک و  اقلا  روشک ، زومآملع  لیـصحت و  لوغـشم  ناوج  لسن  رد  دنناوتیم  اھداتـسا  ار  تازایتما 

. قالخا سرد  اب 

رھشون  / ٠٧/٠٨/١٣٩۴ ینیمخ  ماما  ییایرد  مولع  هاگشناد  رد  تانایب 

ییوگروز دـنراد  ایند  تسایـس  رب  یتاـغیلبت ، یاھهاگتـسد  ملع و  هب  ندـش  زھجم  اـب  نابلطتردـق ، ناراوخناـھج ، گرزب ، نارادیناـپمک  گرزب ، نارادهیامرـس  اـیند  رد  زورما 

اھیضعب دنتسیایم ، یکدنا  اھیضعب  دنتسیایم ، اھروشک  زا  یضعب  تسا . اھنیا  ینمشد  دروم  دتـسیاب ، دھاوخب  هک  یلقتـسم  تلم  رھ  دننکیم ؛ ینارمکح  دننکیم و 

تیرشب یارب  تسا ، لئاق  مارتحا  دوخ  تیوھ  یارب  تسا ، ریصب  تسا ، هاگآ  تسا ، تقاطرپ  داد  ناشن  یمالـسا  ناریا  دنروآیمن ؛ تقاط  هرخالاب  اھیـضعب  دنروآیم ؛ تقاط 

. تسا اھناسنا  یهمھ  اھتلم و  یهمھ  هب  مارتحا  تسا ؛ تیرشب  هب  مارتحا  رابکتسا ، لباقم  رد  یگداتسیا  تسا . لئاق  مارتحا  مھ 

نایوجشناد  / ٠٨/١٢/١٣٩۴ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

فیرشت اجنیا  رد  هک  یعمج  تسا . منتغم  رایسب  تسا ، هدش  هدیمان  رابکتـسا  اب  یهزرابم  هلباقم و  ناونعهب  هک  ییاھزور  رد  زومآشناد  وجـشناد ، زیزع ، ناناوج  یهسلج 

هک دـنراد  ار  یعـضاوم  نیمھ  همھ  تریـصب ، لھا  لیلحت ، لھا  هاگآ ، یاھناسنا  هکلب  اھناوج  طقف  هن  و  ام ؛ تلم  رایـشوھ  یاـھناوج  عومجم  زا  دـیتسھ  یاهنومن  کـی  دـیراد ،

. ناتدوخ تانایب  اب  ناتدوخ ، راعش  اب  دیدرک  زاربا  اجنیا  رد  زورما  امش 

نایوجشناد  / ٠٨/١٢/١٣٩۴ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

نیاربانب تسا . اھنامرآ  تمس  هب  دوخ  تفرشیپ  نالک  یهشقن  میـسرت  هار  رد  دوخ و  تزع  تیبثت  لاح  رد  ناریا  تلم  تسا ؛ یمھم  یخیرات  یهھرب  مھ  ام  یخیرات  یهھرب 

. دوشب تبحص  یردق  اھهنیمز  نیا  رد  هکنیا  یارب  تسا  یتصرف  عمج ، نیا  تسا و  مھم  دوجوم  تیعضو  هب  تبسن  تریصب  تسا ، مھم  اھناوج  یھاگآ 

نایوجشناد  / ٠٨/١٢/١٣٩۴ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

هب ناشدوخ  یارب  یتسرد  یدـنبعمج  کی  لیلحت و  کی  دـنناوتیمن  اما  دـننکیم  سمل  ار  هجنکـش  ار ، یتخـس  ار ، هثداح  اھتلم  زا  یـضعب  دـنروجود ؛ ثداوح  لباقم  رد  اھتلم 

ار اھیتخـس  هن ، دنـشاب ، هتـشاد  یاهتـسیاش  دمآراک و  ناربھر  هک  ییاھتلم  دنروجنیا . اھتلم  یـضعب  دنک ؛ راداو  لباقتم  تکرح  هب  ار  اھنآ  یدنبعمج  نیا  هک  دـنروایب  دوجو 

لـضفت لاعتم  یادـخ  دوب . لیبق  نیا  زا  ناریا  تلم  دـننکیم ؛ لابند  مھ  ار  یقطنم  حیحـص و  یاھرواب  تیوقت  اھلحهار و  اھتریـصب و  اھیھاگآ و  نآ ، رانک  رد  اما  دـننکیم  لمحت 

، تفر نادـنز  درک ، لمحت  شدوخ  ار  اھیتخـس  دیـشخب ، تریـصب  درک ، هاـگآ  ار  تلم  راوگرزب  ماـما  داد ، گرزب  تبھوم  کـی  ناونعهب  تلم  نیا  هب  ار  راوگرزب  ماـما  یربھر  درک ،

تکرح نیا  دـمآرد . ناریا  تلم  ناـیم  رد  یمومع  تکرح  کـی  لکـش  هب  و ۵٧  یاھلاس ۵۶  رد  ات  دـش ، ریگهمھ  تریـصب  یھاگآ و  نیا  جـیردتب  تشادـنرب ؛ تسد  دـش ، دـیعبت 

لخاد رد  روشک  هیلع  اھنآ و  هیلع  دراد  هک  یتایانج  نیا  رس  تشپ  هک  دنتسنادیم  دندیمھفیم ، تلم  دوب . مھ  اکیرمآ  دوبن ، تنطلس  هاگتـسد  طقف  شاهلمح  جامآ  شفدھ و 

ناریا رد  زورما  دارفا  نیرتضوغبم  اکیرمآ  روھمجسیئر  دومرف : یمالـسا  تضھن  عورـش  لـیاوا  رد  لاس ۴٢ ، رد  ام  راوگرزب  ماما  دـندیمھف . ار  نیا  تسا ؛ اـکیرمآ  دریگیم ، ماـجنا 

هجیتن هب  هزرابم  نیا  بخ ، تسا . اکیرمآ  رـس  ریز  اھترارـش  تسا ؛ اکیرمآ  رـس  ریز  تسھ  هچرھ  هک  مدرم  یارب  درک  نییبت  یمومع ؛ راکفا  هب  درک  اـقلا  ار  اـنعم  نیا  ( ٣ .) تسا

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 54 
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. دیسر

نایوجشناد  / ٠٨/١٢/١٣٩۴ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

، دننک دوبان  ار  یمالسا  یروھمج  دنناوتب  رگا  مھ  زورما  هدرکن . رییغت  چیھ  تسا ؛ هدرکن  رییغت  چیھ  یمالسا  یروھمج  هب  تبـسن  اکیرمآ  فادھا  هک  تسا  نیا  هیـضق  تیعقاو 

دنھاوخن مھ  هدـنیآ  رد  ناریا ، تلم  تریـصب  قمع  شرتسگ و  اب  اھناوج ، امـش  تفرـشیپ  اب  اھناوج ، امـش  تمھ  اب  هللااشنا  دـنناوتیمن و  اـھتنم  دـننکیمن ؛ لـمات  هظحل  کـی 

، تسا مزال  هک  ییاجنآ  دننزیم ؛ فرح  یرگید  روج  وگتفگ ، ملاع  رد  تسایس و  ملاع  رد  هتبلا  تسا ؛ هیـضق  نیا  هب  هجوتم  اھنآ  یاھهمانرب  یهمھ  دننکب . ار  راک  نیا  تسناوت 

. دنکب شومارف  دیابن  ناریا  تلم  ار  نیا  تسا . نیا  هیضق  نطاب  تسا ، نیا  هیضق  نطاب  اما  دنھدیم ، ناشن  مھ  راتفگ  رد  شمرن 

نایوجشناد  / ٠٨/١٢/١٣٩۴ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

هدرک یگداتسیا  دراد و  تابث  طقف  هن  دنراد ، هللادمحب  ام  مدرم  هک  یایھاگآ  تریـصب و  تکرب  هب  مدرم ، هب  یهیکت  تکرب  هب  مالـسا ، هب  کسمت  تکرب  هب  یمالـسا  یروھمج 

تسد دنیایب  درک  راداو  ار  یعدم  یاھتردق  هک  دوب  ناریا  تلم  تفرشیپ  نیا  یاهتـسھ ، تارکاذم  یهیـضق  نیمھ  رد  میاهدرک . تفرـشیپ  ام  تسا ؛ هدرک  تفرـشیپ  هکلب  تسا 

ناریا تلم  تردـق  نیا  دـنزادنیب ؛ اپ  زا  ار  ناریا  تلم  دـیاش  دـنربب ، راکهب  ناریا  تلم  هیلع  ار  هنامـصخ  ریبادـت  نآ  دننیـشنب ؛ ناریا  تلم  لباقم  رد  همھ  دـنراذگب ، مھ  تسد  رد 

. تسا

نایوجشناد  / ٠٨/١٢/١٣٩۴ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

تردق یاھهفلوم  نیرتمھم  زا  یکی  تسا ؛ تردق  یهلیـسو  ملع  دننکب . لابند  بوخ  ار  تالیـصحت  زومآشناد  وجـشناد و  یاھناوج  الوا  هک  تسا  نیا  اھناوج  هب  ماهیـصوت  نم 

هب تبـسن  ینونک ، عاضوا  هب  تبـسن  ار  ناشدوخ  تریـصب  دنرادب ؛ مدقم  یـصخش  یاھهتـساوخ  رب  ار  یمومع  فادـھا  دـننکب ؛ لابند  ار  ملع  شناد ؛ زا  تسا  ترابع  یلم ،

. دننکب هدھاشم  ار  ایند  زورما  یهنحص  دنناوتب  دنھدب و  شیازفا  زورهبزور  کیدزن ، یخیرات  یهتشذگ 

زا هک  یتبیھ  اب  دـننکیم ، هک  یباعرا  اب  دـنراد ، هک  یایدام  یاھناوت  ناـمھ  اـب  دـناهتفرگ ، رارق  فرط  کـی  رد  ربکتـسم  یاھتردـق  تسا ؛ یروجنیا  اـیند  میظع  یهنحـص  زورما 

اھنیا نایم  رد  دنرادن ؛ روھظ  زورب و  تئرج  هک  دنتسھ  مھ  فیعض  یاھتلود  زا  یضعب  دنفرط ؛ کی  اھنیا  دننکیم ، ناشدوخ  تبیھ  روھقم  ار  نارگید  دنھدیم و  ناشن  ناشدوخ 

زا هکنیا  نودب  میب ، نودب  اسر ، یادص  اب  یمالـسا  یروھمج  زورما  تسا . یمالـسا  یروھمج  نآ  دنکیم و  موکحم  ار  تیعـضو  نیا  دراد  اسر  یادص  اب  هک  تسھ  مھ  اج  کی 

رارق ریثات  تحت  دنونـشیم و  دنراد  اھتلم  ار  نیا  دشکیم و  دایرف  رابکتـسا  رامثتـسا و  هیلع  هطلـس ، هیلع  ملظ ، هیلع  دراد  دوشب ، نمـشد  بوعرم  دسرتب و  نمـشد  دیدھت 

. دنریگیم

نایوجشناد  / ٠٨/١٢/١٣٩۴ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

نیا زا  یرایـسب  هک  دید  دیھاوخ  ار  ییاھزور  زیزع  یاھناوج  امـش  هکنیا  رد  مرادن  یدیدرت  نم  دوریم . شیپ  دراد  تسا و  هدرک  زاب  ار  شدوخ  هار  یمالـسا  یروھمج  هللادـمحب 

دیھاوخ امش  تسا و  روجنیا  هدنیآ  هک  مرادن  کش  تسا ؛ هدرک  ادیپ  ققحت  امش  یگدنز  رد  امش و  روشک  رد  تسا ، هدرک  میـسرت  یمالـسا  یروھمج  هک  یدنلب  یاھنامرآ 

ار اھتلم  هک  یتشحو  یاھلوغ  نیا  یھلا  قیفوت  هب  تسناوت  دـیھاوخ  دـیوشب و  رگید  یاـھتلم  شخبماـھلا  هک  تسناوت  دـیھاوخ  دـیزاسب و  ار  ناـتروشک  هللااـشنا  تسناوت 

ار هار  نیا  هکنیا  طرشهب  دید ، دیھاوخ  یھلا  قیفوت  هب  اعطق  اھناوج  امـش  ار  نیا  دینک ؛ دازآ  اھنیا  تشحو  بعر و  یهیاس  ریز  زا  هللااشنا  ار  اھتلم  دیزادنیب و  اپ  زا  دنناسرتیم 

هک میراد  یناوارف  لئاسم  الاح  هک   - روشک نوگانوگ  یایاضق  یهمھ  رد  دیھدن و  تسد  زا  ار  تریصب  ار ، تریصب  دینکب و  تکرح  دیما  اب  نامیا و  اب  هکنیا  طرـشهب  دیھدب ، همادا 

. دینک تکرح  تسرد  ار  هار  هللااشنا  هک  دوشیم  بجوم  نیا  هک  دیشاب  هتشاد  رظن  رد  ار  یلصا  یاھکالم  اھرایعم و  میزادرپیم - اھنآ  هب  مھ  اھدعب 

یروانف  / ٠٨/٢٠/١٣٩۴ ملع و  یاھکراپ  دشر و  زکارم  اھهاگشھوژپ ، اھهاگشناد ، یاسور  رادید  رد  تانایب 

رادتـسود اھنامرآ ، هب  دـقتعم  میورب ؛ شیپ  میناوتب  ات  داد  رارق  دوخ  یگدـنز  لوصا  وزج  یتسیاب  ار  بالقنا  نیا  ینابم  دوب ؛ دـنباپ  دـیاب  بالقنا  نیا  هب  هدرک ، بالقنا  روشک  نیا 

هتشاد قمع  یسایس  هاگن  ینید و  هاگن  رد  یتسیاب  ناوج  نیا  یسایس . ینید و  قمع  تریصب و  یاراد  ماظن ، رادتسود  دشاب - هتـشاد  تسود  اعقاو  ار  شروشک   - روشک

داتفا قاـفتا  لاـس ٨٨  یهنتف  نیمھ  رد  هک  یثداوح  نیا  رد  اـھیلیخ  یـسایس . لـئاسم  یاـھهنیمز  رد  دـنکن  هابتـشا  اـی  دزغلن ، شیاـپ  یکچوک  یهھبـش  رھ  هب  اـت  دـشاب 

« تسا هناشن  ماظن  لصا  تسا ، هناھب  تاباختنا  : » دیوگیم یرفن  کی  هک  ینیبیم  یتقو  امـش  بخ ، تریـصب . ندوب  مک  رطاخهب  دندیزغل  اما ]  ] دندوبن یدـب  یاھمدآ  دـندیزغل ؛

، دنھدیم راعش  یروجنیا  دنراد  یاهدع  کی  ینیبیم  ات  یھدب ، ماظن  ظفح  یارب  ماظن و  یارب  یدش  رضاح  ار  تناج  هک  امش  یماظن ، هب  دقتعم  هک  امـش  ینک ؟ راکهچ  دیاب 

. تسا مزال  یهظحل  رد  هفیظو  هب  ندشن  تفتلم  تسا ؛ تریصب  ندوبن  نیا ، ینک ؟ راکهچ  دیاب 

جیسب  / ٠٩/٠۴/١٣٩۴ یاھنادرگ  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

رـصبلا و لـھا  ـالا  ملعلا  اذـھ  لـمحی  ـال  و  ـالا ...  متفگ : اھینارنخـس  رد  اـھراب  نم  ار  مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) نینموـملاریما یهلمج  نیا  تریـصب . تریـصب ، مود  یهیـصوت 

رد نالا  مینادب  میسانشب ، ار  یلخاد  یهنحص  درک ، دایز  دیاب  زورهبزور  ار  تریصب  دنمھفیم . ار  هنحص  دنراد ، تریصب  دنراد ، یتسرد  دید  هک  یناسک  رصب ، لھا  لوا  ( ٧ .) ربصلا

. دنکب تکرح  مارآ  لد  اب  عمج ، رطاخ  اب  اجنآ  رد  ناسنا  دناوتیم  هک  تسا  اھاجک  دـنکیم ، ساسحا  ار  نمـشد  روضح  یھاگ  ناسنا  هک  تسا  اھاجک  درذـگیم ، دراد  هچ  لخاد 

؟ زورما مییاجک  ام  میسانشب ؛ ایند  رد  ار  نامدوخ  هاگیاج  تریصب ؛

جیسب  / ٠٩/٠۴/١٣٩۴ یاھنادرگ  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

؛ تسین یروجنیا  اقآ ، هن  دـنروایب ؛ دوجو  هب  ام  تلم  رد  ار  ینیبمکدوخ  ساسحا  عقاو  رد  دـننک ؛ کزب  ار  اھنآ  دـنھدب ، ناشن  نیزم  دـنرادن ، هچنآ  هب  ار  نارگید  دـننکیم  یعس 

، تفرگیم ریسا  گنج  رد  یتقو  هک  تسا  یتلم  نامھ  ام  تلم  هدرک ؛ مھ  یگرزب  یاھراک  هدمآ ، نوریب  دنلبرس  قفوم و  مھ  گرزب  یاھناحتما  زا  گرزب ، تسا  یتلم  ام  تلم 

هب مھتم  بابان  مدآ  اتدـنچ  تسا . یتلم  روجنیا  اـم  تلم  دادـیم ؛ وا  هب  بآ  شدوخ  یهمقمق  زا  درکیم ؛ ناـمرد  ار  ریـسا  نآ  تشکیمن ، ار  ریـسا  نآ  دزیمن ، کـتک  ار  ریـسا  نآ 

یتلم روجنیا  ام  تلم  دـننادرگیم . ناشرب  هناخ  هب  ون  سابل  اـب  دـعب  اـجنیا ، دـنروآیم  دـنریگیم ، اـیرد  رد  روشک  نـالف  زا  دوب - مھ  ناشیـسوساج  ناـکما  هک   - یـسوساج

تزع جوا  رد  تسناوت  درک ، جراخ  ینرقدـنچ  ریقحت  راب  ریز  زا  ار  شدوخ  هک  تسا  یتلم  نآ  ام  تلم  شتعاجـش . رد  دـعب  شفاصنا ، رد  شاینابرھم ، رد  شدروخرب ، رد  تسا .

یمالـسا ناریا  اب  هکنیا  یارب  دننیـشنیم  مھ  رود  دـنیایند ، نادـنمتردق  هک  ییاـھروشک  فلتخم ؛ یاـھروشک  تسین . هک  یخوش  میراد ؛ یتلم  نینچکـی  اـم  دـنزب ؛ فرح 

میراد یلیخ  مھ  فعض  میرادن ، فعـض  هکنیا  هن  یقالخا ؛ تردق  قطنم ، تردق  یـسایس ، تردق  یماظن ، تردق  یدام ، تردق  تسا ؛ تلم  نیا  تردق  نیا  بخ  مینک ؛ راکهچ 

، ار تـلم  ار ، روـشک  دـننک ؛ ریقحت  مـئاد  دـندرک  تداـع  اـبترم  اھیـضعب  دـننکیم ؟ ریقحت  ارچ  ار  تـلم  تـسین ؛ مـک  نامیاھیگدنـشخرد  نامیاھـشزرا ، ناـمیاھییاناوت ، اـما 

نآ هاگیاج  ار ، بالقنا  قطنم  هاگیاج  ار ، شتلم  هاگیاج  ار ، شروشک  هاگیاج  ار ، شدوخ  هاگیاج  دنک ، کرد  ار  قیاقح  نیا  دـنادب ، ناسنا  هک  تسا  نیا  تریـصب  ار . نیلوئـسم 

. تسا تریصب  نیا ، دنادب ؛ ار  اھنیا  هاگیاج  درک ؛ میسرت  روشک  رد  ماما  هک  یمیقتسم  طارص  میقتسم و  طخ 

جیسب  / ٠٩/٠۴/١٣٩۴ یاھنادرگ  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

نینموملاریما یهلمج  نیا  تریصب . تریصب ، مود  یهیصوت  ... تسا نم  یهیـصوت  نیلوا  نیا  تراھط ... اوقت و  تراھط ؛ اوقت و  لوا  یهجرد  رد  تسیچ ؟ جیـسب  یاھتیولوا  زورما 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 55 
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تریـصب دنراد ، یتسرد  دید  هک  یناسک  رـصب ، لھا  لوا  ( ١ .) ربصلا رـصبلا و  لھا  الا  ملعلا  اذـھ  لمحی  و ال  الا ...  متفگ : اھینارنخـس  رد  اھراب  نم  ار  مالـسلاوھالصلاهیلع ) )

روضح یھاگ  ناسنا  هک  تسا  اھاجک  درذگیم ، دراد  هچ  لخاد  رد  نالا  مینادب  میـسانشب ، ار  یلخاد  یهنحـص  درک ، دایز  دیاب  زورهبزور  ار  تریـصب  دنمھفیم . ار  هنحـص  دـنراد ،

مییاجک ام  میـسانشب ؛ ایند  رد  ار  نامدوخ  هاگیاج  تریـصب ؛ دـنکب . تکرح  مارآ  لد  اب  عمج ، رطاخ  اب  اجنآ  رد  ناـسنا  دـناوتیم  هک  تسا  اـھاجک  دـنکیم ، ساـسحا  ار  نمـشد 

؟ زورما

ىمالسا  / ١٠/٠٨/١٣٩۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ناریو دـنراد  یرگید  زا  سپ  یکی  ار  یمالـسا  یاھروشک  دـناهدش . قفوم  یدودـح  ات  هنافـساتم  تسا و  اھناملـسم  نیب  یلخاد  گنج  داجیا  مالـسا ] نانمـشد  ] اھنآ فدـھ 

نآ ارچ  میوشب ؟ هئطوـت  نیا  میلـست  اـم  ارچ  ارچ ؟ دـنربیم ، نیب  زا  ار  ناـشیاھتخاسریز  دـننکیم - ناریو  ار  یبـیل  دـننکیم ، ناریو  ار  نمی  دـننکیم ، ناریو  ار  هیروـس   - دـننکیم

نینموـملاریما مـینک . ادـیپ  تریـصب  دـیاب  میوـشب ، قـفوم  هار  نـیا  رد  میھاوـخیم  رگا  مـینک ؛ ادـیپ  تریــصب  دـنامب ؟ یقاـب  هتخانــشان  اـم  یارب  تـسا ، اـھنآ  فدـھ  هـک  یزیچ 

مھدیک مکرـضی  اوقتت ال  اوربصت و  نا  و  دوب . روبـص  هار  نیا  رد  دیاب  درک ، ادیپ  تریـصب  دـیاب  ( ١ (؛ ربصلا رـصبلا و  لھا  الا  ملعلا  اذـھ  لمحی  الا و ال  دومرف : مالـسلاوھالصلاهیلع ) )

هجیتن تقونآ  مینکب ، راک  اھنآ  لثم  مینزب ، فرح  اھنآ  لثم  مھ  ام  هکیتقو  اما  دشخبیمن ؛ یرثا  میھدب  جرخهب  تماقتسا  مینک و  ربص  مینک و  تکرح  تریـصب  اب  رگا  ( ٢ (؛ ائیش

. دوشیم نیا 

دننکیم و ینیرفآهعجاف  روجنیا  [ یکازکزلا میھاربا  خیش  ] نموم یبیرقت  حلـصم  خیـش  نآ  یارب ]  ] ارچ هیرجین  رد  دنھدیم ؟ رارق  راشف  ریز  روجنیا  ارچ  ار  اھناملـسم  نیرحب  رد 

ارچ دنامیم ؟ تکاس  عیاجف  نیا  لباقم  رد  مالـسا  یایند  ارچ  دـنناسریم ؟ تداھـش  هب  لاس  ود  رد  ار  وا  دـنزرف  شـش  دـنناسریم و  لتق  هب  ار  وا  ربورود  مدرم  زا  رفن  رازھ  دودـح 

، ناشناتسرامیب نمی ، مدرم  یهناخ  هک  تسا - یکدنا  هام و  هد   - تسا لاس  کی  هب  کیدزن  دنکیم ؟ لمحت  ار  نمی  رد  لاس  کی  هب  بیرق  یزورهنابـش  نارابمب  مالـسا  یایند 

اھنآ فادـھا  روجکـی . قارع  روجکـی ، هیروس  تسا ؟ مالـسا  یاـیند  عفن  هب  نیا  ارچ ؟ دنتـسھ ؛ اـھبمب  ریز  ناـشدرم  نز و  ناـشھانگیب ، دارفا  ناـشهداج ، ناشهسردـم ،

. میشاب رادیب  دیاب  ام  دوشیم ؛ یحارط  ناشدوخ - لوق  هب   - رکف یاھقاتا  رد  اھنآ  فادھا  تسا ، یکانرطخ  فادھا 

ىمالسا  / ١٠/٠٨/١٣٩۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ار هیروس   - دـننکیم ناریو  دـنراد  یرگید  زا  سپ  یکی  ار  یمالـسا  یاھروشک  دـناهدش . قفوم  یدودـح  ات  هنافـساتم  تسا و  اھناملـسم  نیب  یلخاد  گنج  داجیا  اھنآ  فدـھ 

اھنآ فدـھ  هک  یزیچ  نآ  ارچ  میوشب ؟ هئطوت  نیا  میلـست  اـم  ارچ  ارچ ؟ دـنربیم ، نیب  زا  ار  ناـشیاھتخاسریز  دـننکیم - ناریو  ار  یبیل  دـننکیم ، ناریو  ار  نمی  دـننکیم ، ناریو 

الا دومرف : مالسلاوھالصلاهیلع )  ) نینموملاریما مینک . ادیپ  تریصب  دیاب  میوشب ، قفوم  هار  نیا  رد  میھاوخیم  رگا  مینک ؛ ادیپ  تریصب  دنامب ؟ یقاب  هتخانشان  ام  یارب  تسا ،

مینک تکرح  تریصب  اب  رگا  ( ٧ (؛ ائیش مھدیک  مکرضی  اوقتت ال  اوربصت و  نا  و  دوب . روبص  هار  نیا  رد  دیاب  درک ، ادیپ  تریـصب  دیاب  ( ۶ (؛ ربصلا رـصبلا و  لھا  الا  ملعلا  اذھ  لمحی  و ال 

. دوشیم نیا  هجیتن  تقونآ  مینکب ، راک  اھنآ  لثم  مینزب ، فرح  اھنآ  لثم  مھ  ام  هکیتقو  اما  دشخبیمن ؛ یرثا  میھدب  جرخهب  تماقتسا  مینک و  ربص  و 

زا رفن  رازھ  دودـح  دـننکیم و  ینیرفآهعجاف  روجنیا  ( ٨) نموم یبـیرقت  حلـصم  خیـش  نآ  یارب ]  ] ارچ هیرجین  رد  دـنھدیم ؟ رارق  راـشف  ریز  روـجنیا  ارچ  ار  اھناملـسم  نیرحب  رد 

مالـسا یایند  ارچ  دـنامیم ؟ تکاس  عیاـجف  نیا  لـباقم  رد  مالـسا  یاـیند  ارچ  دـنناسریم ؟ تداھـش  هب  لاـس  ود  رد  ار  وا  دـنزرف  شـش  دـنناسریم و  لـتق  هب  ار  وا  ربورود  مدرم 

، ناشهسردم ناشناتسرامیب ، نمی ، مدرم  یهناخ  هک  تسا - یکدنا  هام و  هد   - تسا لاس  کی  هب  کیدزن  دنکیم ؟ لمحت  ار  نمی  رد  لاس  کی  هب  بیرق  یزورهنابـش  نارابمب 

یکانرطخ فادـھا  اھنآ  فادـھا  روجکی . قارع  روجکی ، هیروس  تسا ؟ مالـسا  یایند  عفن  هب  نیا  ارچ ؟ دنتـسھ ؛ اھبمب  ریز  ناشدرم  نز و  ناشھانگیب ، دارفا  ناـشهداج ،

. میشاب رادیب  دیاب  ام  دوشیم ؛ یحارط  ناشدوخ - لوق  هب   - رکف یاھقاتا  رد  اھنآ  فادھا  تسا ،

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

ناشن دوخ  زا  تلم  نیا  هک  یتریـصب  یھاگآ و  نیا  میاهدید و  ام  هک  یتلم  نیا  دـنوشیم . مھ  دراو  هک  منکب  ضرع  امـش  هب  نم  و  دـنوشب ؛ دراو  طاشن  اب  دـنوشب و  دراو  همھ 

. دش دھاوخ  دراو  نامزیزع  تلم  هللااشنا  یھلا  قیفوت  هب  یھلا ، نذا  هب  یھلا ، لضف  هب  هداد ،

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

. دننکب باختنا  ار  حلاص  یاھناسنا  دنوشب و  دراو  رکف  اب  تریصب ، اب  مدرم  هک  تسا  نیا  دنکیم ، نیمضت  نیمات و  ار  تباقر  نیا  تمالس  تاباختنا و  تمالس  هک  مود  یهلئـسم 

یاروـش سلجم  رد  اـی  دـشاب  ناـگربخ  سلجم  رد  تیوـضع  دنـسم  هچ  دـشاب ؛ هچرھ  دنـسم  نآ  ـالاح   - تسـشن دنـسم  نآ  رد  تفر  یتـقو  هـک  دـننکب  باـختنا  ار  ییاـھمدآ 

نمشد هب  ار  روشک  دشاب ، مدرم  یمومع  عفانم  حلاصم و  تامدخ و  رد  یناف  دھدب ، رارق  روشک  تالکشم  یالب  رپس  ار  شدوخ  دشاب - یروھمج  تسایر  ای  دشاب  یمالسا 

. بوخ تاباختنا  کی  دوشیم  نیا  دننک . باختنا  ار  نیا  دیاب  دراذگن ؛ اپ  ریز  نآ  نیا و  اب  یتسیابردور  یارب  ار  روشک  حلاصم  دشورفن ،

یقرش  / ١١/٢٨/١٣٩۴ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یارب هدـش  گـنت  ناـشلد  اھیـسیلگنا  تسیچ ؟ نیا  یاـنعم  دـیھدن ! یار  ینـالف  هب  دـیھدب ، یار  ینـالف  هب  دـھدیم  لمعلاروتـسد  نارھت  مدرم  هب  دراد  یـسیلگنا  یویدار 

. منکن ای  منکب  ار  راک  نیا  هک  دیسرپیم  وا  زا  درکیم و  ادص  ار  سیلگنا  ریفـس  دریگب ، یمھم  میمـصت  تساوخیم  یتقو  روشک  هاشداپ  هک  دوب  یزور  کی  ناریا . رد  ندرک  تلاخد 

اھتلاخد نیا  یولج  زورما  تسا ؛ هدـش  عطق  اھتـسد  نیا  زورما  ود ؛ رھ  مھ  یتدـم  کی  اھییاکیرمآ ، مھ  دـعب  دـندرکیم ؛ تلاخد  روشک  روما  رد  روجنیا  یزور  کی  اھسیلگنا 

یار ینالف  هب  دـیھدب ، یار  ینـالف  هب  دـنھدیم  روتـسد  دـنراد  مدرم  هب  ویدار  هار  زا  ـالاح  هدـش ، گـنت  ناـشلد  مدرم ؛ یرادـیب  تکرب  هب  بـالقنا ، تکرب  هب  تسا  هدـش  هتفرگ 

یتسناد امـش  یتقو  دـھاوخیم ؛ هچ  نمـشد  دـننادب  تسا ؛ نیا  رطاخهب  دـنوشب ، دراو  ییاناد  اب  یھاگآ ، اب  تریـصب ، اب  مدرم  تاباختنا ، رد  مینکیم  ضرع  ام  هکنیا  دـیھدن .

مودوتسیب  - لبق زور  دـنچ  ییامیپهار  نیمھ  لثم  تاباختنا  نیا  هک  تسا  نیا  رطاخهب  تاباختنا  نیا  تیمھا  تسا . مولعم  ینکیم ؛ لـمع  وا  سکع  دـھاوخیم ، هچ  نمـشد 

یلم تزع  زا  عافد  رھظم  تسا ، روشک  لالقتـسا  زا  عافد  رھظم  تسا ، یمالـسا  یروھمج  ماظن  یمالـسا و  بالقنا  زا  عافد  رھظم  تسا ، ناریا  تلم  یرادـیب  رھظم  نمھب -

. تسا مھم  هلئسم  تسا ؛ نیا  رطاخهب  دینک  رظن  مالعا  دینک ، تکرش  دینک ، ادیپ  روضح  هک  منکیم  ضرع  ناریا  تلم  یهمھ  هب  هدنب  هکنیا  تسا .

دابآفجن  / ١٢/٠۵/١٣٩۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

اب باـختنا  رگا  ددرگیمرب ؛ امـش  دوخ  هب  امـش  بوخ  باـختنا  دـیاهدرک . باـختنا  ناـتدوخ  یارب  دـینک  باـختنا  هچرھ  ناـناوج ! نم ، زیزع  نادـنزرف  زیزع ، نارھاوخ  زیزع ، ناردارب 

ماجنا ار  یمادـقا  کی  دـیراد  هدارا  اب  رایتخا و  اب  تسا . نیا  راک  تیـصاخ  ددرگیمرب ؛ امـش  هب  شایدـب  دـیایبرد ، راک  زا  دـیایبرد و  بآ  زا  یدـب  باـختنا  هک  دـیھدب  ماـجنا  تلفغ 

ماجنا تسرد  ار  راک  هک  دوشیم  یـضار  امـش  زا  لاعتم  یادخ  الوا  دـیربیم : هدـیاف  ود  دـیداد ، ماجنا  تقد  اب  تسرد و  رگا  دـیھدب . ماجنا  تسرد  ار  راک  دـینک  یعـس  دـیھدیم ،

بآ زا  بوخ  هجیتن  یتقوکی  تسھ  مھ  نکمم  میھدب ، ماجنا  تقد  اب  هظحالم و  اب  ار  راک  هچنانچرگا  دوب . دھاوخ  تسرد  یهجیتن  دایز  لامتحا  هب  راک  یهجیتن  ایناث  دیاهداد ؛

هدرک انثا  رد  ناسنا  مھ  یھابتـشا  کی  ولو  دـنکیم ، لوبق  امـش  زا  لاعتم  یادـخ  دـیداد ، ماجنا  تریـصب  اب  تقد و  اـب  امـش  ار  راـک  یتقو  دراد ؛ دوجو  یلوا  رجا  نآ  اـما  دـیاینرد 

دیـسانشب و دـینکب ، دـیھاوخیم  هک  باختنا  دوشیم . مک  مھ  قح  اب  ندـش  فداصم  لامتحا  دوشیم ، یـضاران  مھ  لاعتم  یادـخ  هن ؛ دـیداد ، ماـجنا  تقدیب  رگا  اـما  دـشاب ؛

بوعرم هب  ناشتعاجـش و  هب  ناشهدارا ، مزع و  هب  بالقنا ، هار  رد  ناشیگداتـسیا  هب  بالقنا ، هب  ناشیرادافو  هب  ناشدـھعت ، هب  ناـشنید ، هب  دیـسانشب . دـینک ؛ باـختنا 

هک تسا ، مھم  ود  رھ  دنکیمن ، یقرف  ناگربخ ؛ سلجم  تاباختنا  رد  هچ  یمالـسا ، یاروش  سلجم  تاباختنا  رد  هچ  دـیھدب ؛ یار  تقونآ ] ، ] دـیوشب عمجرطاخ  ناشندـشن 

هب اھنآ ، نید  هب  هک  یناسک  غارس  دیورب  هن ، مھدیمن ؛ یار  سپ  مسانشیمن  نم  دییوگن  دیـسانشیمن ، هک  مھ  ییاجنآ  ماهدرک . تبحـص  ود  رھ  تیمھا  یهرابرد  البق  نم 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 56 
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. تسا جالع  هار  نیا  دینک ؛ لاوس  اھنآ  زا  دیراد ، نانیمطا  اھنآ  تریصب  هب  اھنآ و  دھعت 

تاباختنا  / ١٢/٠٧/١٣٩۴ رد  تکرش  زا  سپ  امیسوادص  راگنربخ  اب  وگوتفگ  رد  تانایب 

مھ شجیاتن  هک  دـننک  تکرـش  گرزب  راک  نیا  رد  روشک  لماک  لالقتـسا  روشک و  یارب  هدـنیازف  رابتعا  داجیا  دـصق  هب  دـننکب ؛ ییادـخ  دـصق  دـننکب ، ریخ  تین  دـصق  مدرم  اعقاو 

یتسیاب دـناهتخود ، عمط  مشچ  میراد و  ینانمـشد  ام  تسا . گرزب  زاین  نیا  هب  یخـساپ  کی  نیا  ینعی  دـنھدب ؛ خـساپ  یلم  لالقتـسا  هب  یلم ، تزع  هب  تسھ ؛ نیمھ 

. داد دھاوخ  رجا  اھنآ  هب  مھ  لاعتم  یادخ  هللااشنا  دنھدب ؛ یار  زاب  مشچ  اب  تریـصب ، اب  دننک ، تقد  دنک ؛ دیماان  دنک ، سویام  ار  نامنمـشد  هک  دشاب  یروج  ام  باختنا  نیا 

! نیا زا  رتھب  هچ  دراد ؛ مھ  یورخا  رجا  تدم ، دنلب  تدم و  هاتوک  یویند  رجا  رب  یهوالع  هک  تسا  یتانسح  یهلمج  زا  نیا 

مالسلامھیلع  / ٠١/١١/١٣٩۵ تیبلھا  ناحادم  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

. دراد یرتشیب  تفارش  مھ  ملع  نآ  دراد ، یرتشیب  تفارش  نآ  عوضوم  هک  یملع  رھ  ملع ؛ نآ  عوضوم  فرـش  هب  دراد  یگتـسب  یملع  رھ  فرـش  دنیوگیم  هک  تسا  فورعم 

ییازفاتریـصب و و  مالـسلامھیلع )  ) تیبلھا حدـم  زا  تسا  ترابع  امـش  تمھ  امـش و  راک  امـش و  یهلغـشم  عوضوم  میھدـب ، یرـست  لغاشم  هب  ملع  زا  ار  نیا  رگا  ـالاح 

زورما هک  یتعامج  نیا  الاح  تسا ؛ دایز  مھ  اھحادـم  تیعمج  هللادـمحب  دـینک . هدافتـسا  شزرا  نیا  زا  تسا ، شزرااب  یلیخ  تسا ، اھزیچ  نیرتـالاب  نیعمتـسم ؛ یرگرادـیب 

؛ تسا دایز  یلیخ  هللادـمحب  اجهمھ  رد  دادـعت  تسا ؛ اھنیا  زا  شیب  روشک  رـساترس  رد  حادـم  ناگدـنناوخ  دادـعت  نکل  تسا  یھجوت  لباق  تعامج  هک  دـیدروآ  فیرـشت  اجنیا 

ارعـش مھ  یمھم  شقن  هتبلا  دیھدب . تیمھا  دـیاب  تلاسر  نیا  هب  تسا ، مھم  رایـسب  تلاسر  کی  نیا  لاحرھهب  دـنزادرپیم ؛ راک  نیا  هب  دـندنمهقالع و  هک  دنتـسھ  یدارفا 

ماجنا ار  بوخ  یارجا  ار ، یلاع  یارجا  نآ  هک  امش  تسا و  مک  شریثات  بوخ  یارجا  نودب  رعش  اھتنم  دننکیم ؛ افیا  ار  یمھم  شقن  دنزاسیم  ار  رعش  هک  ارعش  دننکیم ؛ افیا 

. دراذگیم ریثات  تقونآ  دیھدیم ،

نارگراک  / ٠٢/٠٨/١٣٩۵ رادید  رد  تانایب 

تکرح دـندرکیم  یعـس  روشک  لـخاد  رد  هریغ ، ییاـکیرمآ و  رابکتـسا  رودزم  رکوـن و  دـندش  اـھنآ  یهمھ  دـعب  هک  زور  نآ  یاھتسیـسکرام  زور ، نآ  یاـھپچ  بـالقنا  لـیاوا  رد 

تـسد زا  نید ، تسد  زا  مدرم ، تسد  زا  ار  راک  مامز  دـننک و  لیدـبت  یرگراک » یاھبالقنا   » ناشدوخ حالطـصاهب  دـمجنم  هتـسب و  یاھلکـش  ناـمھ  هب  ار  ناریا  تلم  یمومع 

نیمھ رد  یاهناخراک  کی  رد  مدوخ  هدنب  دوب . اھراک  نیا  بالقنا  لیاوا  یرگراک ؛ بالقنا  ناونعهب  یرگراک و  تموکح  ناونعهب  یاهدع  کی  تسد  دنراپـسب  دننک و  جراخ  مالـسا 

ات دنھدب  رارق  یتکرح  ادبم  کی  ار  اجنآ  هکنیا  یارب  دندوب  هدـمآ  اجنآ  هک  ار  یرگراک  ریغ  رـصانع  مدـید ؛ اجنآ  ار  اھرگراک  مدرک ، تکرـش  ناشعمج ] رد  ، ] متفر جرک  میدـق  یهداج 

بـش متفر ، زور   - اجنآ متفر  مدید . کیدزن  زا  مدرم ، اب  بالقنا و  اب  ماما و  اب  یهلباقم  هب  دنناشکب  ار - روشک  نآ ، عبتهب  مھ  دـعب  ار ، نارھت  یاھرگراک  لوا   - ار روشک  یاھرگراک 

ناشن ام  یاھرگراک  ار  تریـصب  نیا  و  دھدیم ؛ ناشن  تریـصب  یھاگآ و  نانمـشد  یاھهئطوت  لباقم  رد  روطچ  هدازناملـسم  ناملـسم و  رگراک  نموم ، رگراک  هک  مدید  متفر -

روشک نیا  رد  یـسایس  فلتخم  یاھنایرج  یـسایس و  نوگانوگ  لئاسم  دعب  دوب ، یلیمحت  گنج  یهلئـسم  دـعب  دوب ، بالقنا  لوا  ثداوح  رد  نیا  دوب ، بالقنا  رد  نآ  دـنداد ؛

روضح دـندش و  نادـیم  دراو  ناشدوخ  مسج  اب  ناشدوخ ، نت  اب  هکلب ] ، ] ینابز یرادافو  طـقفهن  دـنداد ؛ ناـشن  یراداـفو  ماـظن  هب  تبـسن  اـم  نارگراـک  اـھنیا  یهمھ  رد  دوب ؛

[. تسا  ] روجنیمھ مھ  زورما  ات  تسا ؛ یتیعقاو  کی  نیا  دندش ؛ راذگریثات  دنداد و  ناشن  ار  ناشدوخ 

یمالسا  / ٠٢/١۶/١٣٩۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ام هک  دوشیم  بجوم  هنایمرواخ - دنیوگیم  نآ  هب  اھنآ  هک   - ایـسآ برغ  یهقطنم  رد  اکیرمآ  یاھتـسایس  اب  ناریا  تفلاخم  هک  دـندرک  مالعا  ییاکیرمآ  نایوگنخـس  زوریرپ  زورید 

بقع تسا ، ربخ  هچ  هقطنم  رد  دیمھفیم  هک  امش  دیریـصب ، هک  امـش  دیرایـشھ ، هک  امـش  ناریا ! تلم  ینعی  هچ ؟ ینعی  مینک . هلباقم  ناریا  اب  ای  مینک  میرحت  الثم  ار  ناریا 

زورما تیلھاج  نیا  تسا و  تیلھاج  تیعضو  نیا  اھتنطیش . یهمادا  ینعی  میھدب ؛ ماجنا  میھاوخیم  راک  رھ  میھدب ، ماجنا  ار  نامدوخ  یاھراک  ام  دیھدب  هزاجا  دیـشکب و 

. دراد دوجو 

یربھر  / ٠٣/٠۶/١٣٩۵ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

راوگرزب نآ  رد  هک  فدـھ  هب  یگدادـلد  رطاخ  هب  تشاد ، هک  یتریـصب  رطاخهب  تشاد ، هک  ییاوقت  لکوت و  رطاخهب  دوب ، هداد  وا  هب  لاعتم  یادـخ  هک  یتردـق  نآ  اـب  راوگرزب  ماـما 

ترف هرفنتسم *  رمح  مھناک  دندوب ؛ بوعرم  هملک  یعقاو  یانعمهب  ماما  زا  نانمشد  دندیـسرتیم ، نارگید  هکیروطهب  داد ، رارق  تبیھ  وا  رد  لاعتم  یادخ  دوب ، راکـشآ  زراب و 

. دندروخ تسکش  هلحرم  نیا  رد  اھنیا  بخ ، دندشیم . بوعرم  دناسرتیم ، ار  اھنیا  ماما  یاون  ماما و  دایرف  ار ، اھناویح  دناسرتیم  هک  یریش  دایرف  لثم  هروسق ؛ نم 

یربھر  / ٠٣/٠۶/١٣٩۵ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

. تسا ندوب  یبالقنا  کالم  اھنیا  تسا ؛ مئآل » همول   » زا ندیسرتن  تسا ، تحارص  تسا ، تریـصب  تسا ، تعاجـش  تسا ، اوقت  ندوب ، یبالقنا  کالم  دسریم  مرظن  هب  هدنب 

؛ هن تسا ، مزال  هینکت  هک  ییاجنآ  تسا ؛ مزال  تحارص  هک  ییاج  رد  هتبلا ]  -] مھ ار  مزال  تحارص  میشاب ، هتـشاد  مھ  ار  مزال  تعاجـش  میـشاب ، هتـشاد  اوقت  ام  هچنانچرگا 

؛ تسا هھبج  کی  نمشد  میشاب . هتشاد  نمـشد  زا  تسرد  تخانـش  میتسھ .] یبالقنا   ] میھدب ماجنا  ار  اھنیا  میتسناوت  رگا  میـشاب ، هتـشاد  تسا - رـضم  تحارـص  اجنآ 

نیا اجک  زا  تسا و  هھبج  نیا  هب  یهتسباو  یسک  هچ  مینیبب  میـسانشب و  ار  هھبج  نیا  دیاب  ام  تسا ؛ هھبج  کی  تسین ، هک  صاخ  تلود  کی  تسین ، هک  درف  کی  نمـشد 

هچ نمشد ]  ] مینادب میسانشب ؛ مھ  ار  ینمشد  یاھهویش  میسانشب ، ار  نمشد  یهھبج  دنک . هبتـشم  شدوخ  هب  تبـسن  ار  ام  دناوتیم  هک  دنکیم  تکرح  یروج  هھبج ،

رھاظ تسیچ ؛ فدھ  نآ  مینادیمن  تسرد  ام  زیمآتثابخ و  فدھ  کی  دـصق  هب  دـنکیم  عورـش  ار  یراک  کی  دوشیم ، دراو  نمـشد  هک  تسھ  یھاگ  دـنکیم . ینمـشد  یروج 

میاهتشاد روشک  رد  لیبق  نیا  زا  میاهتشاد ؛ دنکیم . لابند  ار  شدوخ ]  ] فدھ نآ  دراد  وا  هکیلاحرد  مینکیم ؛ لابقتسا  نآ  زا  تسا و  یبوخ  راک  مینیبیم  مینکیم  هاگن  ار  راک 

؛ درادـن یلاکـشا  هکنیا  تسا ، یبوخ  راک  هکنیا  بخ  بجع ! میتفگ  میدرک  هاگن  ار  راک  رھاوظ  مھ  اـم  یفدـھ ، کـی  اـب  دـندرک  عورـش  ار  یراـک  کـی  اـھنآ  هک  ار  یدراوم  میراد  و 

. میروخیمن لوگ  یروجنیا  میسانشب ، ار  نمشد  فادھا  رگا  میشاب ، هتشاد  تریصب  رگا  هکیلاحرد 

نایوجشناد  / ١٢/٠۴/١٣٩۵ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

هک دمآ  ناشدرد  مھ  اھیضعب  ( ١٩ «،) تریصب  » هب مدرک  ریبعت  نیا  زا  لبق  لاس  هس  ود  هدنب  هک  ندرک  هاگن  ناھج  طیحم  روشک و  طیحم  ییوجـشناد و  طیحم  هب  زاب  مشچ  اب 

. ندرک هاگن  زاب  مشچ  اب  ینعی  تریصب  رگید ؛ تسا  تریصب  بخ  تریصب ؟ دییوگیم  ارچ  تریصب ! تریصب ، اقآ 

ناسارخ  / ٢۴/٠۴/١٣٩۵ ناحادم  ىنیئآ و  نارعاش  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

ار شرازبا  ام  تسا . اھزاین  نیا  یهمھ  سار  رد  اھنیا  تسا ؛]  ] مالـسا بالقنا و  فراعم  میکحت  ییازفاتریـصب و  ینییبت و  یاھزاین  اھیدـنمزاین ، نیا  نیرترب  هدـنب  داقتعا  هب 

سلاجم نیمھ  تسا ، ربنم  نیمھ  تسا ، یناوخهضور  نیمھ  تسا ، یحادم  نیمھ  دـنرادن ، الومعم  ایند  رد  نارگید  میراد و  ام  هک  ییاھرازبا  زا  یکی  میراد . هللادـمحب  مھ 

لد قوش  اب  توعد ، نودب  رفن ، رازھ  جـنپ  رفن ، رازھ  ود  رفن ، رازھ  ربنم ، دورب  دـننک  توعد  ییاج  کی  ار  رفن  کی  الاح  هکنیا  ایند  رد  تسین . لومعم  ایند  رد  نیا  تسا ؛ یمدرم 

اب یـسنج ، یاھهبذاج  اب  دـناگاپورپ ، اب  تمحز ، اب  ـالومعم  تسین ؛ اـیند  رد  یزیچ  نینچ  دـنھدب ، شوگ  وا  فرح  هب  تعاـس  کـی  دننیـشنب  دـنوشب ، رـضاح  اـجنآ  ناـشدوخ 

دنوریم دـنروآیم  موجھ  مدرم  دوریم و  اجنالف  سکنالف - یاقآ   - یحادـم کی  هک  دنـسیونیم  هیمالعا  رد  ـالاح  هکنیا  سلاـجم . هب  دـنناشکیم  ار  دارفا  اـھهبذاج  ماـسقاوعاونا 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 57 
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، زورما نیاربانب  تسا . روجنیمھ  مھ  رعـش  مینک . هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  مینادب ، ردق  ار  نیا  تسا ، تمعن  نیا  دنرادن ؛ نارگید  میراد ، ام  ار  نیا  دننکیم ، شوگ  دننیـشنیم 

اھزاین اب  قبطنم  تسرد  دوب ؛ بوخ  یلیخ  یضعب  صوصخب  دندوب ، هتفگ  ناتسود  هک  ییاھرعش  دوب ؛ بوخ  یلیخ  دمحلا  زورما  بخ  هک   - ام زیزع  یارعش  رعـش ] رد   ] مھ

اب دندناوخ  هک  یزیزع  ناحادم  نایارسهمغن و  ندناوخ  رد  مھ  دوب - ییازفاتریصب  تھج  رد  دمھفب ؛ دنادب ، هک  دراد  زاین  ام  یهعماج  زورما  هک  دوب  یزیچ  نامھ  اب  قبطنم  دوب ،

. دوشیم نیمات  یدایز  دودح  ات  اھنیا  دمحلا  شوخ ، یاھادص 

دییوگب یزیچ  دننزب ، هنیس  یناوخهحون  رد  الثم  ات  دیھدیم  مد  ای  دیناوخیم  رعـش  امـش  هکیتقو  دیـشاب ، رکف  هب  اعقاو  ینعی  منک ، هیـصوت  هشیمھ  یارب  مھاوخیم  نم  نکل 

کی مھ  نآ  تریـصب ، نودـب  درک  یناوختبیـصم  هک  دـینک  ضرف  الثم  تفرگ و  هیرگ  دوشیم  هلب ، دـمھفب . یدـیدج  زیچ  کی  دـیازفیب ، شتفرعم  رب  دـنزیم ، هنیـس  هک  سکنآ  هک 

نامیاھتریـصب ام  هک  تسا  نیا  تامدـقم ، نیا  یهمھ  زا  یوصقلاتیاغ  نآ  یلعا ، فدـھ  نآ  رترب ، تلیـضف  نآ  اما  تسا ، تلیـضف  زا  یاهلحرم  کـی  کـشالب  تسا ، یاهلحرم 

یاھرعش رد  هللااشنا  دیاب  اھنیا  تسا ، یلصا  یاھفدھ  اھنیا  یناھج ؛ یهعماج  یهدنیآ  هب  تبسن  مالسا ، هب  تبـسن  نآرق ، هب  تبـسن  همئا ، هب  تبـسن  دنک ؛ ادیپ  شیازفا 

. دیایب مھ  ام  یاھیحادم  اھندناوخ و  رد  دیایب ، مھ  ام 

نارھت  / ٣١/٠۵/١٣٩۵ ناتسا  دجاسم  تاعامج  همئا  رادید  رد  تانایب 

ار نیا  تسھ . مھ  تسایـس  گنھرف ، لد  رد  تسا ؛]  ] یگنھرف تریـصب  یگنھرف و  تیادھ  یگنھرف و  یاھتیلاعف  دشر  هاگیاپ ]  ] مھ تسا ، تمواقم  هاگیاپ  مھ ] ، ] دجـسم

مادـک هک  هعماج  یمومع  تکرح  هب  هاگن  ینعی  تسایـس  سکعب ؛ ای  دـشاب  ورمع  فلاخم  دـیز و  رادفرط  ناسنا  هک  تسین  نیا  طقف  تسایـس  یاـنعم  هک  مینکب  ضرع  مھ 

نیا لالخ  رد  تقونآ  تسا . نیا  تسایـس  یعقاو  یانعم  میوشیم ؟ رود  اھفدـھ  زا  میراد  میاهتفرگ و  هیواز  ای  مینکیم  تکرح  میراد  اھفدـھ  تمـس  هب  اـیآ  میوریم ؛ میراد  فرط 

ینید یعقاو  لالقتـسا  تمـس  هب  میراد  ایآ  میوریم ؟ یعامتجا  تلادـع  تمـس  هب  میراد  ایآ  هک  دوشیم  نشور  اھنایرج  بازحا و  اـھهورگ و  صاخـشا و  اـھمدآ و  فیلکت  هاـگن ،

اـھهتفاب و هب  تبـسن  نتفرگ  رارق  ریثاـتتحت  اـکیرمآ و  هب  یگتـسباو  برغ و  هب  یگتـسباو  تمـس  هب  میراد  اـی  میوریم ، یمالـسا  ندـمت  داـجیا  تمـس  هب  میراد  اـیآ  مـیوریم ؟

تـسا یـسایس  هاگن  هاگن ، نیا  دناشکیم ؛ دراد  فرط  مادک  هب  ار  ام  ام ، یگدنز  کبـس  هک  تسا  یمھم  یهلئـسم  یلیخ  نیا  مینکیم ؟ تکرح  اھیبرغ  زغمیب  یاھهتفای 

. درک هاگن  دیاب  هعماج  ثداوح  هب  هاگن  نیا  اب  تسھ . مھ  تسایس  گنھرف ، لد  رد  نیاربانب  دریگیم ؛ همشچرس  گنھرف  زا  دینیبیم  هک 

نارھت  / ٣١/٠۵/١٣٩۵ ناتسا  دجاسم  تاعامج  همئا  رادید  رد  تانایب 

اھهناگیب تسد  دینکیم ، دیراد  دیاهدرک و  عورش  امش  هک  یراک  نیا  ناجاقآ ، هک  متفگ  وا  هب  متـساوخ و  ار  هنتف  نارـس  نیا  زا  یکی  هدنب  راک ، لوا  رد  لاس ٨٨  رد  هنتف  مایا  رد 

کی لاثمبابنم   - یندم ضارتعا  کی  دیراد  ناتدوخ  لوق  هب  دیتسھ و  ماظن  اب  دـیتسھ ، ماظن  نورد  رھاظب  الاح  امـش  درک ؛ دـھاوخ  هدافتـسا  نیا  زا  نمـشد  داتفا و  دـھاوخ 

؛ مییوگیم میراد  هچ  هک  دندیمھفن  ینعی  درکن ؛ شوگ  تفرگ ؛ دھاوخ  رارق  ماظن  لصا  نانمـشد  یهدافتـسا  دروم  دینکیم  دیراد  هک  یراک  نیا  اما  دینکیم  تاباختنا - هب  ضارتعا 

دنتفگ دمآرد ؛ هچ  شنورد  زا  دـیدید  دـعب  دـندش ؛ دراو  دـننک . رکف  یرگید  روج  تسا  نکمم  مھ  یـضعب  دـندیمھفن ، میوگیم  هک  تسا  هدـنب  یهنانیبشوخ  هاگن  نیا  هتبلا  الاح 

یروجنیا هن ، دـنتفگ ؛ یطبریب  فرح  کی  یدـنرچ ، کی  دـندوب ، ناوج  تشم  کی  هک  اھنیا  هک  میروایب  رذـع  الاح  بخ ، تسا .» هناـشن  ماـظن  لـصا  تسا ، هناـھب  تاـباختنا  »

باسحهب الاو  مفلاخم  هک  منک  مالعا  یتسیاب  منک ؛ نوریب  میابع  ریز  زا  ار  وا  یتسیاب  بخ  مفلاخم ، نآ  اب  نم  هک  دنزب  یفرح  یـسک  هدـنب  یابع  ریز  رد  هچنانچرگا  تسین .

دیاب یروجنیا  یراج ، لئاسم  هب  هاگن  دینیبب ! تسا ؛ اھنیا  فرح ، دـش . دـھاوخ  فرح  نآ  یهناوتـشپ  دراد ، ابع  بحاص  هک  یتنازو  نزو و  یهمھ  دـش ؛ دـھاوخ  هتـشاذگ  نم 

یمالسا فادھا  تمس  هب  ایآ  دناشکیم . اجک  هب  دنکیم ، توعد  اجک  هب  دربیم ، اجک  هب  ار  ام  دراد  یسک  هچ  هک  میمھفب  نیا . ینعی  مییوگیم  ام  هک  یسایس  تریصب  دشاب ؛

تمـس هب  مینکیم ، تکرح  رتشیب  یتالابمیب  تمـس  هب  تسا ، لیام  نمـشد  هکنانچنآ  ای  مینکیم ؟ تکرح  میراد  هعماج  نوزفازور  نیدت  تمـس  هب  مینکیم ؟ تکرح  میراد 

دیز اب  یتسیاب  هک  دوشیم  مولعم  تقونآ  میدیمھف ، ار  نیا  هچنانچرگا  تسا . نیا  یسایس ، تریـصب  نآ  مینکیم . تکرح  میراد  نید  فلاخم  باطقا )*( هب  رتشیب  یگتخابلد 

. تسا هلئسم  کی  مھ  نیا  دیمھف . دیاب  نالک  هاگن  نیا  یهیاس  رد  مینک ؛ تیامح  نآ  زا  ای  مینک  تیامح  نیا  زا  ای  میشاب ، ورمع  اب  ای  میشاب 

اھتھج اھبطق ، )*( 

دیدج  / ١۶/٠۶/١٣٩۵ ىلیصحت  لاس  رد  هقف  جراخ  سرد  هسلج  نیلوا  رد  تانایب 

زا ىکی  تسا . نیا  شیانعم  تریـصب ؛ تریـصب  دـیوگیم  ررکم  ىنالف  ارچ  هک  دوشیم  خـلت  ناشتاقوا  تدـشب  مھ  اھىـضعب  مینکیم ، رارکت  مئاد  اـم  هک  تریـصب »  » ىهملک نیا 

هداد وا  هب  هچ  اـت  تسا  ىریگارف  ضرعم  رد  ناوج  میراد ؛ ناوج  اـھنویلیم  اـم  دراد . دوـجو  هعماـج  رد  ىزاـین  هچ  زورما  دـنادب  ناـسنا  هک  تسا  نیمھ  تریـصب  مھم  قیداـصم 

، دریگب ار  شیپ  تسد  ىسک  هچ  دنک ، تردابم  ىسک  هچ  دیشک ؛ هداس  حول  نیا  ىور  رب  دوشیم  ار  اھشقن  ىهمھ  ماهدامآ . ار  شقن  رھ  ماهداس  حول  هک  نم  تفگ : دوشب .

اھنیا ىهمھ  دنک ؛ حیحـصت  ار  نآ  دورب  ات ] [ ؛ تسا هدش  هدیـشک  ىطلغ  نومیمان و  شقن  هداس ، حول  نیا  رب  هک  دوشب  هجوتم  ىـسک  هچ  ای  دنکب ، تکرح  رتولج  ىـسک  هچ 

. دراد مزال  تریصب 

نایوجشناد  / ٠٨/١٢/١٣٩۵ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

دنتـسناوت تلم  نیا  نموم  نانز  نادرم و  دندرک ، لمحت  ار  تالکـشم  داد ، تماقتـسا  اھنآ  هب  داد ، تریـصب  اھنآ  هب  داد ، تعاجـش  اھنآ  هب  هک  تسا  تلم  نیا  هب  ادخ  فطل  نیا 

هک اجرھ  رد  سراف ، جیلخ  یهقطنم  رد  نمی ، رد  نانبل ، رد  هیروس ، رد  قارع ، رد  تسا . دنلبرـس  هنایمرواخ  رد  ناریا  تلم  زورما  هک  دـننک  لمع  یروج  دـننک و  یـشم  یروج 

. تسا ناشخرد  یهرھچ  کی  ناریا  دینکیم ، هاگن  امش 

نایوجشناد  / ٠٨/١٢/١٣٩۵ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

، تسا راوگرزب  ماما  بالقنا ، ادبم  تکرح و  ادبم  دیریذپن . یاهدـنیوگ  رھ  زا  ار  یفرح  رھ  دـینک ، هاگن  تریـصب  اب  دـینک ، هاگن  زاب  مشچ  اب  هک  تسا  نیا  اھناوج  هب  نم  شرافس 

ماما اب  یدامتم  یاھلاس  ام  تسا ؛ طلغ  نیا  ریخن ، درکیم ؛ لـمع  یروجنیا  دوب ، زورما  مھ  ماـما  رگا  دـنیوگن  تفگیم . هچ  ماـما  دـینیبب  دـینک  هاـگن  دـینادب ؛ تجح  ار  وا  فرح 

هب درک و  رادـیب  ار  تلم  هک  یدایرف  نامھ  دزیم ؛ مھ  زورما  ار  نکـش  تب  دایرف  نامھ  یمیھاربا ، دایرف  نامھ  دوب ، زورما  رگا  ماـما  میـسانشیم . اـھنآ  زا  رتھب  ار  ماـما  میدوب و 

. دناسر بالقنا 

ناھفصا  / ٠٨/٢۶/١٣٩۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

رود و یاھطیحم  دوخ و  نوماریپ  طیحم  دناوتیم  ناسنا  دشاب ، تریصب  یتقو  دینیبب ؛ یسایس ! تریصب  تسا ؛ یسایس  تریـصب  تسا ، مزال  زورما  هک  ییاھزیچ  یهلمج  زا 

نیا اما  دنتـسھ ، اکیرمآ  بوذجم  یاهدـع  کی  درادـن ؛ یاهبذاج  اعقاو  هک  دوشیم  یزیچ  کی  بوذـجم  ناسنا  دـشابن ، تریـصب  یتقو  نیا . ینعی  تریـصب  دسانـشب ؛ ار  کیدزن 

روشک نامھ  یسایس  یاھتیـصخش  نیرتهتـسجرب  تاباختنا ، نیا  رد  هک  دیدید  دعب  میتفگیم ؛ ام  ار  اھنیا  الاح  درادن . یاهبذاج  چیھ  تسا ؛ نیغورد  تیبوذجم  تیبوذجم ،

رد هک  یلوپ  نآ  رگا  دیوگیم  تسا ، هدش  باختنا  اکیرمآ  رد  هک  یروھمج  سیئر  نیا  دـنتفگ . ار  شربارب  دـنچ  ای  ربارب و  ود  ای  رتشیب  میتفگیم ، ام  هک  ار  ییاھزیچ  نامھ  دـندمآ 

لپ همھنیا  بارخ ، یهداج  همھنیا  میزاسب و  ار  اکیرمآ  میتسناوتیم  راب  ود  مینک ، فرـصم  اکیرمآ  لخاد  رد  میتساوخیم  میدرک ، گـنج  جرخ  اـھییاکیرمآ  اـم  لاـس  دـنچ  نیا 

نیا دـنمھفب ؟ دنرـضاح  ار  اھنیا  دنتـسھ ، یلایخ  یهطقن  نآ  بوذـجم  هک  یناسک  نآ  میتشادـن . اکیرمآ  رد  ریقف  همھنیا  بارخ ، رھـش  همھنیا  بارخ ، دـس  همھنیا  بارخ ،

دیوگیم  - میدرک شجرخ  رالد  نویلیرت  دنچ  ام  دـیوگیم  وا  هک  ییاھگنج  نیا  ایآ ] [ ؛ دوشیم هنادنمتفارـشریغ  یاھراک  فرـص  روشک  نآ  لوپ  دراد و  دوجو  روشک  نآ  رد  اھیبارخ 

یناسنا نیناوق  هب  ناسنا  هک  تسا  هنادنمتفارـش  گنج  گنج ، کـی  تسا ؛ روج  ود  مھ  گـنج  هدوب ؟ یاهنادنمتفارـش  یاـھگنج  اـھنیا  میدرک - جرخ  رـالد  دراـیلیم  رازھ  دـنچ 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 58 
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دنچ نیا  رد  اکیرمآ  هک  یگنج  نآ  اما  تسا ؛ هنادنمتفارـش  گنج ، نیا  دـگنجب ؛ تسا  روبجم  وا  لباقم  رد  ناسنا  هدرک ، هلمح  ناسنا  هب  ینمـشد  کی  بخ  دراذـگیم . مارتحا 

، دنتـشک ار  اھهچب  دنتـشک ، ار  اھنز  دنتـشک ، ار  یماظنریغ  رازھ  هد  نیدنچ  دندرک ، بارخ  ار  مدرم  یاھهناخ  دوبن . هنادنمتفارـش  گنج  تخادـنا ، هار  هب  هقطنم  نیا  رد  لاس 

رـس رب  هیروس و  رـس  رب  یبیل و  رـس  رب  اھنیا  دینیبب  امـش  دـندرک . بارخ  ار  روشک  دـنچ  یاھتخاسریز  دـندرک ، نارابمب  ار  یـسورع  سلجم  ار و  ازع  سلجم  دـنتخیر ، بمب 

امـش هک  تسا  نیا  تریـصب  میتفگیم . هشیمھ  ام  هک  تسا  ییاھفرح  اھنیا  هدش . اھزیچ  نیا  جرخ  نویلیرت ، دنچ  نیا  دندروآ ! هچ  ناتـسناغفا  رـس  رب  نمی و  رـس  رب  قارع و 

عقوت تسا . تریصب  نیا  دروخ ؛ دیھاوخ  هبرض  دیدرکن ، رکف  دیتسب و  ار  ناتدوخ  مشچ  رگا  هک  دینادب  دراد ، یرکف  هچ  امـش  یهرابرد  وا  هک  دینادب  دیفرط ، یـسک  هچ  اب  دینادب 

یاھهدوت یلومعم و  مدرم  تسا ! بجعت  دنراد ؛ ار  تریصب  نیا  هناتخبشوخ  مدرم  دنشاب . هتشاد  ار  تریصب  نیا  هک  تسا  نیا  روشک  یسایسریغ  یسایس و  ناگبخن  زا  ام 

. دنرادن ار  تریصب  نیا  دنراد ، هک  یتامھوت  رب  هیکت  اب  ام  ناگبخن  زا  یضعب  اما ]  ] دنراد ار  یسایس  تریصب  نیا  مدرم 

نایجیسب  / ٠٩/٠٣/١٣٩۵ رادید  رد  تانایب 

، ناوارف عناوم  دوجو  اب  اجنیا  دوشیمن . مھ  شرخآ  دریگیم ، ماجنا  ایند  رد  یتاغیلبت  شالت  ردـقچ  دـننک ، عمج  اج  کی  ار  رفن  رازھ  هاجنپ  رفن ، رازھ  هد  هکنیا  یارب  دـینیبب  امش 

دوخ زا  مھ ]  ] نآ ربارب  دنچ  البرک ؛ دنوریم  دنوشیم  دنلب  ندیمل - لتھ  رد  ندرب و  تذل  یارب  هن  یورهدایپ ، یارب   - یرتمولیک داتشھ  یورهدایپ  یارب  رفن  نویلیم  ود  طقف  ناریا  زا 

قـشع هن  اـھتنم  تسا ؛ قـشع  هار  هار ، نیا  هک  تسا  نیا  یهدـنھدناشن  نـیا  تـسا ؛ یھلا  یهدـیدپ  کـی  نـیا  تـسا ، یھلا  یهثداـح  کـی  نـیا  رگید ؛ قطاـنم  زا  قارع و 

قـشع قشع ، نیا  بح و  نیا  کبرق ؛ ٰیلا  ینلـصوی  لمع  لک  بح  کبحی و  نم  بح  کـبح و  ینقزرا  مھٰللا  ادـخ ؛ هب  اـیلوا  قشع  لـثم  تریـصب ؛ هارمھ  قشع  هناـنونجم ،

. تسا یمیظع  یهدیدپ  هدیدپ ، تسا ؛ یگرزب  راک  راک ، نیاربانب  بخ ، دشکیم . ار  وا  سیطانغم  نیا  دشکیم ، ار  وا  هبذاج  نیا  دمھفیم و  دنادیم ، تسا ؛ تریصب  اب  هارمھ 

نایجیسب  / ٠٩/٠٣/١٣٩۵ رادید  رد  تانایب 

نم هکنیا  هن  تسا . هیحور  نامھ  هیحور ، اما  دیاهدیدن  ار  گنج  ناترثکا  دیاهدرک ، هدھاشم  ار  ماما  هن  دیاهدید ، ار  ماما  نارود  هن  دیتسھ ، اجنیا  هک  اھامـش  دصرد  دون  دـیاش 

یاھناوج یهیحور  نامھ  ام  یاھناوج  زورما  یهیحور  اھناوج . اب  مطبترم  نم  مراد ، عـالطا  نم  هن ، مریگب ؛ ماـھلا  ار  نیا  دـندرک  اـجنیا  ناـمزیزع  یاـھناوج  نیا  هک  یتاراـھظا  زا 

یھاگآ و تریـصب و  هکنیا  رگید  توافت  تسھ . هیحور  نآ  لاحنیعرد  تسین ، طیارـش ]  ] نآ زورما  دـندوب ، بالقنا  یهروک  طسو  رد  تقونآ  اھنآ  هک  توافت  نیا  اـب  تسا ؛ تقونآ 

رھ یناوج ، یهعوـمجم  رھ  و  اـھناوج ؛ امـش  هب  درپـس  ار  بـالقنا  تشونرـس  ماـما  میاهتفر . شیپ  اـم  ینعی  تشادـن ؛ دوـجو  زور  نآ  دـنراد ، زورما  اـم  یاـھناوج  هک  یاهبرجت 

. تسا یندشنمامت  هلسلس  نیا  شدوخ و  زا  دعب  ناوج  لسن  هب  دھدیم  لیوحت  ار  تناما  نیا  عقاو  رد  یلاسنایم ، هب  دراذگیم  اپ  یناوج  زا  یتقو  یلسن ،

نایجیسب  / ٠٩/٠٣/١٣٩۵ رادید  رد  تانایب 

رد تسا و  نیمھ  مھ  جیسب  تیعقاو  تریصب . هب  تسا  یکتم  ندیمھف ، نتسناد و  هب  تسا  یکتم  جیسب  تسین ، یساسحا  تکرح  کی  افرص  جیـسب  هک  تسا  نیا  یکی 

هارمھ بالقنا  اب  روشرپ  هک  دندوب  یناسک  وزج  بالقنا  لوا  یاهدـع  کی  دـنکیم . ادـیپ  رییغت  یزیچ  کدـنا  کی  اب  ساسحا  دوب ، ساسحا  افرـص  رگا  دورب . شیپ  دـیاب  تھج  نیا 

قمع متخانـشیم ؛ ار  اھنیا  هاگـشناد  نوریب  هاگـشناد و  رد  مدوب ، انـشآ  متـشاد ، طابترا  اھنیا  زا  یـضعب  اب  هدنب  دوبن . ینید  مھف  قمع  یور  زا  ساسحا ؛ یور  زا  اما  دندوب 

نیا مھ  هیواز  تیـصاخ   - دـندش رادهیواز  بالقنا  اب  مھ  اھنیا  دنتـشاد ، بالقنا  اب  یهیواز  هک  ییاھمدآ  یـضعب  اب  تساخرب  تسـشن و  اب  هک  دـش  نیا  هجیتن  دنتـشادن . ینید 

هارمھ جیسب  بالقنا . لباقم  دندش  دوشیم - رتعیسو  هنھد  دوشیم ، رتشیب  هلصاف  نیا  دورب ، شیپ  ار  طخ  ناسنا  هچرھ  اما ] ، ] دوشیم عورـش  دودحم  یلیخ  لوا  هک  تسا 

دییوگیم ارچ  هکنیا  هیلع  دنتـشون  هلاقم  دنتفگ ، دب  دنتفگ ، زنط  دـندش ، ینابـصع  دـندش ، تحاران  یاهدـع  مدرک ، هیکت  تریـصب  یور  لاس ٨٨  هدـنب  هکنیا  تسا . تریـصب  اب 

. تسا مھم  ندیمھف  نتسناد و  تسا ؛ مھم  تریصب  تسا ؛ نیا  رطاخهب  تریصب ،

یمالسا  / ٠٩/٢٧/١٣٩۵ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

مھیف ثعب  ذا  نینموملا  یلع  نم هللا  دقل  دراذگیم ؛ تنم  وا  رب  رشب ، هب  تمعن  نیا  نداد  رطاخهب  لاعتم  یادخ  هک  تسا  یردقب  مظعا  ربمغیپ  سدقم  دوجو  یدوجو  تیمھا 

ممالا نود  هیبن  دمحمب  انیلع  نم  یذلا  دمحلا  لاعتم : یادخ  هب  دـنکیم  ضرع  روجنیا  هیداجـس  یهفیحـص  رد  مالـسلاوھالصلاهیلع )  ) داجـس ماما  مھـسفنا . نم  الوسر 

« نیملٰعلل همحر  . » تسا تمظع  یلیخ  نیا  تسا ؛ نیموـصعم  یهمئا  مـالک  نآرق و  حیرـصت  تیرـشب ، هب  گرزب  یهـیطع  نـیا  یارب  یھلا  تـنم  هفلاـسلا . نورقلا  هیـضاملا و 

یمایپ نآ  تسا . تمحر  همھ  یارب  نیملٰعلل ؛ همحر  هن ، نیملاعلا ؛» نم  عمجل   » ای رـشبلا » نم  هقرفل   » هن تسا ، هدومرف  نایب  ربمغیپ  یارب  لاعتم  یادـخ  هک  تسا  یریبعت 

. دھدیم رارق  رشب  داحآ  یهمھ  رایتخا  رد  ار  هار  نیا  ار ، تریصب  نیا  تیرشب ؛ هب  دنکیم  هیدھ  تسا ، هدروآ  لاعتم  دنوادخ  یوس  زا  وا  هک 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

! ینوخ نمشد  دننمشد ؛ ام  اب  زورما  دندربیم ، هرھب  ناشدوخ  هب  ناریا  یگتسباو  زا  هک  یناسک  نآ  دننکیم . ینمشد  اھنیا  میاهدرکن ؛ داجیا  یدیدج  ینمـشد  یـسک  اب  ام 

لوط تمایق  ات  تسا  نکمم  ینمـشد  نیا  هتبلا  ریذپانیتشآ . نمـشد  ینوخ ، نمـشد  دننمـشد ؛ ام  اب  زورما  دندشیم ، عفتنم  ناریا  تلم  یگدـنامبقع  زا  هک  یناسک  نآ 

نیا هک  مینادیمن - رگید ، لاس  هاجنپ  رگید ، لاس  دص   - هدـنیآ رد  دـتفیب  قافتا  یتقو  کی  تسا  نکمم  هدوم ؛ مھنم  متیداع  نیذـلا  نیب  مکنیب و  لعجی  نا  ىـسع هللا  دـشکن ،

اھتردقربا ندش  حالصا  تسا ، دیعب  ندش ] حالصا   ] نیا الاح  هک  دوشب ؛ حالـصا  ای  دوشب  دیماان  وا  هک  نیا  تسیچ ؟ ینمـشد  نتفر  نیب  زا  طرـش  اما  دورب ؛ نیب  زا  ینمـشد 

راک یوس  تمـس و  میـسانشب ، ار  نمـشد  هک  تسا  نیا  رب  ینبم  نآ  مینکب ، لمع  ماگنھب  هک  میریگب  دـیاب  ام  هک  یـسرد  نآ  تسھ . ینمـشد  نیا  سپ  بخ  تسا . دـیعب 

، ار نآ  مینک  جالع  تسا ، ام  هب  ضرعتم  ام و  هجوتم  رگا  تسیچ . شفدھ  هک  میمھفب  دھدیم ، ماجنا  نمشد  هک  یتکرح  رھ  هک  مینک  ادیپ  تریـصب  ردقنآ  مینادب ، ار  نمـشد 

. تسا ام  یهفیظو  نیا  مینک ؛ تمواقم  میتسیاب ،

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نکمم دنک ، نشور  ار  هناخپوت  دـنکیم ، راک  هچ  دـنادیمن  جـیو ، جـیگ و  دوشب  رادـیب  باوخ  زا  دـعب  دربب ، شباوخ  هدـنمزر  زابرـس  گنج  یهھبج  رد  رگا  ماهدرک ، ضرع  نم  اھراب 

تسود هب  دروخب ، نمشد  هب  هکنیا  یاج  هب  یدرک ، نشور  هک  ار  هناخپوت  تسا ، فرط  مادک  تسود  تسا ، فرط  مادک  نمشد  ینادن  رگا  امـش  دنزب . هبرـض  یدوخ  هب  تسا 

. تسا نیا  یارب ]  ] تسا مزال  هک  تریصب  دروخیم ؛

سدقم  / ١١/٢٠/١٣٩۵ عافد  باتک  راھچ  رب  بالقنا  ربھر  یاھظیرقت  زا  ییامنور 

و روبص ..  عاجش و  نانیرفآدرم  ناردام ؛ هاگنآ  و  ادخ ..  نید  ناروای  مالسلاهیلع ؛)  ) نیسح نارای  اعدایب ؛ گرزب و  نادرم  صالخا ؛ قشع و  افص و  یاھهچب  نادمھ ؛ یاھهچب 

یهمشچرس زا  رگید  راوگشوخ  نیریش و  یاھرابیوج  یسب  اھنیا و  یئاروام ..  یاھدید  اھتریصب و  خسار ؛ یاھمزع  اھتمھ و  نشور ، یاھلد  تفرعم ؛ تیونعم و  یاضف  هاگنآ 

. دزاسیم رتشکرس  نآ  رد  ار  قوش  شتآ  دنکیم و  تذل  قرغ  ار  قاتشم  لد  ماک  هناداتسا ، شراگن  هناقداص و  تیاور  نیا 

شعاد  / ٠٨/٣٠/١٣٩۶ هرطیس  نایاپ  هرابرد  ینامیلس  مساق  رکشلرس  همان  هب  بالقنا  ربھر  خساپ 

( هقیفوت ماد   ) ینامیلس مساق  جاح  رکشلرس  یاقآ  هللالیبس  یف  دھاجم  مالسا و  راختفا  رپ  رادرس 

هک ار  یاهثیبخ  یهرجش  دومرف و  اطع  تکرب  فلتخم ، حوطـس  رد  ناتناراکمھ  میظع  لیخ  امـش و  یهناراکادف  تادھاجم  هب  هک  مرازگـساپس  دوجو  یهمھ  اب  ار  گرزب  یادخ 

« تریصب  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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درک . نکهشیر  قارع  هیروس و  روشک  رد  حلاص ، ناگدنب  امش  تسد  هب  دوب ، هدش  سرغ  ناھج  تیغاوط  تسد  هب 

...

کرادت ار  موش  یهئطوت  نیا  نیگنس ، یراذگهیامرـس  اب  هک  ییاھنآ  دوشن . تلفغ  نمـشد  دیک  زا  هک  منکیم  دیکات  لاح  نیا  اب  میوگیم و  کیربت  امـش  هب  هنامیمـص  بناجنیا 

، یرایـشوھ ظفح  هزیگنا ، ظفح  دننکفا . نایرج  هب  هرابود  رگید  یلکـش  هب  ای  هقطنم و  نیا  زا  رگید  یـشخب  رد  ار  نآ  درک  دنھاوخ  یعـس  تسـشن ، دنھاوخن  مارآ  دندوب  هدید 

یاھروشک زا  دھاجم  ناردارب  یهمھ  ار و  امش  دوش . شومارف  دیابن  هبناجهمھ  یاھیگدامآ  هصالخ ، ازفاتریصب و  یگنھرف  راک  کانرطخ ، دنامـسپ  رھ  ندودز  تدحو ، ظفح 

. منکیم اعد  مالس و  امش  یهمھ  هب  مراپسیم و  گرزب  یادخ  هب  ار  نارگید  هیروس و  قارع و 

نایجیسب  / ٠٩/٠١/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

اھفرح زا  یـشخب  هک  میراد  فرح  مھ  اھهنیمز ، یهمھ  رد  نوگانوگ ، یاھهنیمز  رد  یگدـنزاس ، یهنیمز  رد  رنھ ، یهنیمز  رد  یزرواشک ، یهنیمز  رد  تعنـص ، یهنیمز  رد  ام 

یروھمج یالاو  یقیقح و  دـصاقم  نآ  هب  میناوتب  ات  خـسار ، مزع  هب  زاین  میمـصت ، هب  زاین  رکف ، هب  زاین  تکرح ، هب  زاین  میراد ؛ زاین  مھ  دـندرک ، ناـیب  اـجنیا  رد  ناتـسود  نیا  ار 

یرگنهبناجهمھ جیـسب و  تمواقم  یورین  یھدنامزاس  اب  کرحت  نیا  دراد . مزال  کرحت  دراد ، مزال  تکرح  همھ  اھنیا  میناسرب ؛ ار  نامروشک  میناسرب ، ار  نامدوخ  یمالـسا ،

، تریصب اب  هارمھ  نامیا ، اب  هارمھ  فلتخم ، یاھشخب  رد  تفرـشیپ  دیلوت و  یگدنزاس و  میظع  تکرح  کی  هک  دینکیم  هدھاشم  ناھگان  امـش  و  دنکیم . ادیپ  ققحت  ورین  نیا 

یهفیظو نیا  تسا و  نیا  جیـسب  تمواـقم  یورین  تسا ! یتکرباـب  مھم و  زیچ  یلیخ  نیا  تسا ؛ هداـتفا  هار  هب  روشک  رد  تیعمج  نوـیلیم  دـنچ  یوـس  زا  صـالخا  اـب  هارمھ 

. دریگب ماجنا  یتسیاب  هک  تسا  ینیگنس 

نایجیسب  / ٠٩/٠١/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

تریـصب تایـصوصخ  نیا  زا  یکی  دیراد . هگن  ار  تایـصوصخ  نیا  هللادـمحب ، تسا  هتـشاد  دوجو  تسا و  ربتعم  تسا و  مزال  جیـسب  رد  هک  یتایـصوصخ  دـینک . ظفح  ار  جیـسب 

هک تسا  نیا  نمشد  یاھهویش  زا  یکی  هک  دنادب  دیاب  ام  نموم  ناوج  تسا . نمـشد  یاھدنفرت  مھف  تسا ؛ نمـشد  اب  یهلباقم  یاھهار  تسا ؛ یـسانشنمشد  تسا ؛

. نوگانوگ لئاسم  یگداوناخ ، لئاسم  یگدنز ، یصخش  لئاسم  یهنیمز  رد  دنک ؛ توافتیب  یمالسا  یلمع  یاھشزرا  هب  تبسن  ار  وا 

نایجیسب  / ٠٩/٠١/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

، دنتـشاد لوبق  ار  تمواقم  یورین  هک  یناسک  تمھ  اب  نموم ، نادرم  تمھ  اب  ناناوج ، تمھ  اب  هللادـمحب  بخ  هک  دوب  شعاد  یناـسنا  ریغ  یریفکت  هورگ  یهلئـسم  نیمھ 

نینچنیا ناوتیم  هک  دـشیمن  رواب  یھاگ  مھ  ام  رواجم  یاھروشک  نیا  زا  یـضعب  دوخ  رد  تسا ! یگرزب  یلیخ  راک  تسین ، یکچوک  راـک  نیا  بخ  تفر ؛ نیب  زا  دـش ، دوباـن 

حطـس هب  روجنیا  بالقنا ، مایپ  یمالـسا ، یروھمج  مایپ  دـندرک . رواب  دـندش ، قفوم  دـندش ، نادـیم  دراو  دـندش ، راداو  بخ  اما  داد ، ماـجنا  ار  یتکرح  نینچنیا  ار ، یلمع 

! المع دسریم ؛ اھتلم  شوگ  هب  اھتلم و 

نیرتمھم نیرتبجاو و  زا  یکی  هار ، نیا  رد  تماقتسا  هار ، نیا  رد  تابث  نم ! نازیزع  تسا . مزال  تابث  تسا ، مزال  تدھاجم  تسا - مزال  یاھطرـش  وزج   - تسا مزال  تریـصب 

دیراد هگن  تابثاب  رادافو و  ار  ناتدوخ  لد  نورد و  همھ ، زا  شیپ  ار و ، ناتدوخ  اب  طبترم  رـصانع  ار ، ناـتدوخ  نوماریپ  ار ، ناـتدوخ  طـیحم  دـینک  یعـس  تسا . تفرـشیپ  لـماوع 

. دوب دھاوخ  امش  اب  یزوریپ  اعطق  دش ، دیھاوخ  زوریپ  اعطق  الاو ؛ فادھا  نیا  هب  تبسن  هار و  نیا  هب  تبسن  اھنامرآ و  نیا  هب  تبسن 

اوق  / ٠٩/١٢/١٣٩۶ لک  هدنامرف  اب  رتشا  کلام  هراونشج  ناگدیزگرب  حلسم و  یاھورین  دشرا  ناھدنامرف  رادید 

رد لاحنیعرد  و  یھدنامرف » تردق  تعاجش و  «، » تدھاجم یارب  یگدامآ  تیلوئـسم و  ساسحا  «، » خسار مزع  «، » میقتـسم طارـص  تخانـش  تریـصب و   » رد رتشا  کلام 

. دننک تیوقت  دوخ  رد  ار  یلاع  تایحور  تالاح و  نیا  نارگید ، زا  شیب  دیاب  حلسم  یاھورین  ناھدنامرف  تسوگلا و  هتسجرب و  عضاوت » اوقت و  تدابع ، تیونعم ، »

ىمالسا  / ٠٩/١۵/١٣٩۶ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

روبع تخس  یاھهندرگ  زا  یرایسب  زا  دنک و  یط  ار  راوشد  یاھهار  تسا  هتسناوت  دوخ ، تماقتسا  اب  دوخ ، تریصب  اب  دوخ ، نامیا  اب  دوخ ، تعاجش  اب  هللادمحب  ناریا  تلم 

دوجو یتالکشم  بالقنا ، یزوریپ  زا  دعب  لاس  نیا ٣٨  لوط  رد  میتفر ، ام  هک  ییاھهار  نیا  رد  دننادب ! مھ  ام  نانمشد  دننادب ، ایند  رسارس  رد  ام  ناتـسود  دننادب ، همھ  دنک .

زا اعطق  دننک ، داجیا  لکـشم  ام  لباقم  رد  نیا ، زا  دـعب  هچنآ  و  دزادـنیب ؛ اپ  زا  ار  ناریا  تلم  تسا  هتـسناوتن  تالکـشم  نیا  اما ] ، ] هتخادـنایم اپ  زا  ار  اھتلم  هک  تسا  هتـشاد 

میھاوخ تسکـش  ار  تالکـشم  ام  تسا . رتشیب  بتارمب  هتـشذگ  زا  تالکـشم  اب  یهھجاوم  یارب  ناریا  تلم  تردـق  ییاناوت و  تسا و  رتکچوک  رتمک و  ام  یلبق  تالکـشم 

مییایب و قئاف  تالکشم  یهمھ  رب  هللااشنا  تسناوت  میھاوخ  ام  دنک و  راداو  ینیشنبقع  هب  دناشکب و  تسکـش  هب  ار  ناریا  تلم  دناوتیمن  نمـشد  یھلا ؛ قیفوت  هب  داد ،

. مینک رتدنلبرس  رتدنلب و  تسھ ، هچنآ  زا  هللااشنا  ار  مالسا  تزع  مچرپ  میھدب و  ناشن  ناملسم  یاھتلم  یهمھ  هب  ار  یمالسا  تزع 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

میھاوخ ضرع  دـعب  هک  یدارفا  یاھیراکتنطیـش  نیا  اھیزابشتآ و  نیا  هک   - ید مھن  زور  زا  کچوک ، یاھرھـش  رد  گرزب ، یاھرھـش  رد  روشک ، طاقن  ٰیـصقا  رد  ناریا  تلم 

نیا یلاوتم  یاھزور  یپردیپ ، تقونآ  دنتـسین ، رادربتسد  نانمـشد  نارودزم  هن ، دندید  هک  دعب  دندرک ، زاغآ  ار  تکرح  نیا  روشک  یاجهمھ  رد  دوب - هدش  عورـش  هزات  درک ،

رد فلتخم ، یاھرھـش  رد  مھدـفھ  زور  مھدزناش ، زور  مھدزناپ ، زور  مھدراھچ ، زور  ات  هاـشنامرک ، رد  نادـمھ ، رد  زاوھا ، رد  مق ، رد  مھدزیـس  زور  زا  دـش ؛ رارکت  ییاـمیپهار 

. منکیم ضرع  عالطا  یور  زا  ار  نیا  نم  درادن ؛ دوجو  ایند  یاج  چیھ  اھنیا  تسین ؛ یلومعم  ثداوح  اھنیا  زیربت . رد  ناھفصا ، رد  زاریـش ، رد  دھـشم ، رد  زاب  و  گرزب ، یاھرھش 

تـسا لاس  لھچ  نیا  و  تسین ؛ ایند  یاج  چیھ  رد  هزیگنا  نیا  اب  روش ، نیا  اب  تریـصب ، نیا  اب  مظن ، نیا  اب  نمـشد ، یهئطوت  لباقم  رد  یمدرم  مجـسنم  میظع  تکرح  نیا 

نیا تسا ؛ مالسا  دض  اب  مالسا  دربن  تسا ، ناریا  دض  اب  ناریا  دربن  تسا ، تلم  دض  اب  تلم  دربن  تسین ؛ اھنیا  دننام  لاس و  جنپ  لاس و  ود  لاس و  کی  ثحب  دراد ، همادا  هک 

؛ دوب دھاوخ  مھ  نیا  زا  دعب  هتبلا  هتشاد و  همادا  دربن ] ]

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

، تنمیب دـیدش ؛ دراو  اھامـش  تشاد ، زاین  روشک  اجرھ  اھلاس  نیا  لوط  رد  دـیدرک . لمع  بوخ  دـیدرک ؛ لمع  بوخ  دـشاب ؛ یـضار  امـش  زا  ادـخ  هک  منکیم  ضرع  مدرم  هب 

رپس هنیـس  دـنک . لزان  تلم  نیا  رب  ار  شلـضف  ار ، شتمحر  ار ، شتاقیفوت  هللااشنا  دـنوادخ  درک . لمع  بوخ  یلیخ  اـم  زیزع  تلم  دـیدش . نادـیم  دراو  تریـصب  اـب  عقوتیب ،

ار ملع  یملع . یایاضق  رد  مھ  یـسایس ، یایاضق  رد  مھ  داد ، تاجن  تلم  هک  سدقم  عافد  یایاضق  رد  مھ  داد . تاجن  ناریا  تلم  دـیداد ؛ تاجن  امـش  ار  روشک  نیا  دـیدرک ،

اھنآ یهمھ  ینعی ] ، ] دـنمدرم یاـھناوج  نیا  رتـشیب  تسھ ، یملع  تفرـشیپ  هک  ییاھهاگتـسد  نـیا  رد  مدرک ، هراـشا  هـک  روـطنیمھ  دـندرب . شیپ  امـش  یاـھناوج  مـھ ] ]

، نمھب مودوتسیب  هچ  الاح   - تسا مزال  مدرم  روضح  اجرھ  تسا . هداد  وربآ  روشک  هب  امش  روضح  دننکیم . یملع  راک  دنراد  هک  دنتـسھ  امـش  یاھهچب  دنمدرم ، یاھناوج 

مزال یمدرم  روضح  هک  اجرھ  رد  اھییامیپهار ، رد  تاباختنا ، رد  روشک .]  ] هب دـیداد  وربآ  دـنوشیم ؛ رـضاح  مدرم  اھنیا - لاثما  ید و  مھن  لثم  ییاـیاضق  رد  هچ  سدـق ، زور  هچ 

. دیدرک ظفح  امش  ار  روشک  یوربآ  دراذگب ؛] ریثات   ] تسا هتسناوت  مدرم  روضح  تسا ، هدوب 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

« تریصب  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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سانشهظحل سانـشنامز ، تمھاب ، تریـصباب ، رادافو ، دیـشر ، تلم  کی  اتقیقح  تلم ، راب . کی  هن  منک ، رکـشت  دیاب  راب  رازھ  منک ؛ رکـشت  نامزیزع  تلم  زا  تسا  مزال  نم 

نیا اب  دوب  لاس  دنچ  دیاش  هک  دش ] رازگرب   ] بیجع ییامیپهار  نآ  هبنش  زور  دش ؛ عورش  ایاضق  نآ  دھـشم  رد  هبنـشجنپ  زور  تسا . یک  تکرح  یهظحل  دننادیم  هک  تسا ] ]

لقادح ید ، مھدفھ  ات  ید  مھدزیـس  زا  دعب ، دیعلطم ؛ همھ  هک  تفرگ  ماجنا  یرگید  یهدـنکارپ  یاھراک  زور  ود  یکی  دـعب ، دوب ؛ هدـشن  ییامیپهار  دھـشم  رد  ناجیھ  روش و 

، بخ تسا .] رکـشت  لباق   ] دننکب دنھاوخیم  راکهچ  ینامز  رھ  دننادب  هکنیا ] ، ] تلم یـسانشهظحل  تلم ، یرادافو  اعقاو  دـندمآ .] نادـیم  هب  مدرم   ] مھ رـس  تشپ  زور  جـنپ 

ناونعهب تارھاظت  رد  ار  تلم  ینویلیم  تاکرح  اما ] ، ] دـنھدیم ناشن  رفن  نارازھ  ار  هدـننکبیرخت  رگلالخا و  رفن  اھدـص  ناـشتاغیلبت ، رد  هلب  دـنریگیم ؛ ار  اـھمایپ  نیا  نارگید 

تلم ینعی  دنروآیمن ؛ ور  هب  یلو ] ، ] دننیبیم ناشیاھتـسایس  نابحاص  دنمھفیم ؛ اما  دنیوگیم ، یروجنیا  تاغیلبت  رد  دننکیم ! یفرعم  رفن  رازھ  دنچ  ای  کچوک ]  ] هورگ کی 

ار ناشتریـصب  تلم  دھدیم . ماجنا  هک  یمیظع  تکرح  نیا  اب  دھدیم  ذوفن  نمـشد  ناراذگتسایـس  لد  رد  ار  شدوخ  بعر  دراذـگیم ، ار  شدوخ  ریثات  دـنکیم ، ار  شدوخ  راک 

. دنداد ناشن  بوخ  ار  ناشدوخ  یهزیگنا  زور  دنچ  نیا  رد  ار و  ناشدوخ  تریصب  دندناسر  جوا  هب  تلم  نیا  اتقیقح  دندناسر ؛ جوا  هب  اعقاو 

روشک  / ١١/١۶/١٣٩۶ یرگراک  هعماج  دیھش  رازھ  هرگنک ١۴  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

یزوریپ زور  نامھ  زا  ینعی  لوا  زور  زا  دـنک ؛ کـیرحت  یمالـسا  یروھمج  هیلع  یوحنهب  ار  یرگراـک  یهعماـج  دـناوتب  هکلب  دوب  اـھرگراک  هب  شمـشچ  لوا  زا  روشک  بالقنادـض 

، یفداصت روطهب  یقافتا ، روطهب  ابیرقت  هک  دوب  هدروآ  شیپ  روجنیا  لاعتم  یادخ  متشاد و  روضح  سوسحم  روطهب  رما  نایرج  رد  هدنب  دوخ  تشاد . دوجو  تلاح  نیا  بالقنا ،

یدنبیاپ و نیدت و  اب  تمھ ، اب  تریـصب ، اب  روطچ  هک  منیبب  بالقنا  نانمـشد  نیا  اب  ار  نارگراک  دروخرب  مریگب و  رارق  یرگراک  یبالقنا ]  ] دـض تاکیرحت  نایرج  کی  نتم  رد  هدـنب 

، ام یاھهناخراک  رد  دنناوتب  دیاش  هک  تسا  نیا  ام  نانمشد  یساسا  یاھراک  زا  یکی  دوب . روجنیمھ  هشیمھ  زورما  ات  مھ  دعب  هب  زور  نآ  زا  دنداد . در  باوج  نید ، هب  دیقت 

رد ام  نارگراک  و  دـننک . راداو  راک ] نیا  هب   ] ار اھرگراک  دـنروایب ؛ دوجو  هب  نارگراک  یوس  زا  یایگنل  یدوکر ، کی  گرزب ، یاـھهعومجم  صوصخب  اـم ، یرگراـک  یاـھهعومجم  رد 

. تسا مھم  یلیخ  اھنیا  و  دناهدرک ؛ در  ار  نمشد  تسد  تریصب ، اب  هشیمھ  دناهداتسیا ، هشیمھ  دناهدرک ، تمواقم  هشیمھ  اھلاس  نیا  لوط 

نمھب  / ١١/٢٢/١٣٩۶ ییامیپھار ٢٢  رد  تلم  هسامح  یپرد  مایپ 

. دیرفآ یئهدننک  هریخ  گرزب و  یهثداح  امش  تریصب  مزع و  زورما  ناریا ! دنلبرس  زیزع و  تلم 

نانمـشد و ناـگناگیب و  هب  ینکـشنادند  عطاـق و  خـساپ  دوـب ، رتروـشرپ  رتتیعمجرپ و  شیپ  یاـھلاس  زا  قـیقد ، نارگهبـساحم  رظن  هـب  هـک  امـش  زورما  یئاـمیپهار  تـمظع 

ار لاـسما  نمھب  هک ٢٢  دوب  هدرک  زکرمتم  نیا  رب  ار  دوـخ  یغیلبت  شـالت  ناوـت و  یهمھ  یناریا ، ناریا و  زا  دوـخ  لـطاب  صقاـن و  روـصت  رب  هیکت  اـب  نمـشد  داد . نادـھعتسس 

مرگ روضح  اب  دوخ و  یاھراعش  اب  ار  لحار  ماما  یاھنامرآ  هب  یدنبیاپ  دیدیـشک و  نانآ  خر  هب  ار  بالقنا  ندوب  ایوپ  هدنز و  المع  امـش  دنک . لیدبت  دوخ  دض  هب  انایحا  قنوریب و 

یهدـیدپ نیا  ردـق  روشک  نالوئـسم  دزیریم . مھ  هب  ار  ناـنآ  طـلغ  تـالداعم  وا  خـسار  مزع  دـناریم و  بقع  هب  ار  نمـشد  ناریا  تلم  بیھن  دـیدرک . داـیرف  دـنلب  یادـص  اـب  دوخ ،

ریـصب رادـیب و  تلم  هب  قلعتم  هدـنیآ  دـننک . عافد  بـالقنا  یاـھنامرآ  زا  تمدـخ و  زیزع  تلم  هب  یداـھج  لـمع  یبـالقنا و  یهیحور  لـماک و  تماقتـسا  اـب  دـننادب و  ار  ریظنیب 

. نینموم متنک  نا  نولعالا  متنا  اونزحتال و  اونھت و  الو  مینامن . بقع  تلم  زا  میشوکب  دیاب  نالوئسم  ام  تسام ،

یقرش  / ١١/٢٩/١٣٩۶ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یاھهزیگنا ظاحل  زا  یداقتعا ، ظاحل  زا  یملع ، ظاحل  زا  دـننکب ؛ هدامآ  ار  ناـشدوخ  دـیاب  اـھناوج  ـالوا  دـینادب ، روشک ؛ یهدـنیآ  یارب  منکب  ضرع  مھ ] یبلطم   ] مھاوخیم نم 

ناوج زورما  ام  هناتخبشوخ  تسا . روجنیمھ  مھ  زورما  ات  تسا ، هدوب  روجنیمھ  مھ  لوا  زا  دنبالقنا ؛ تفرـشیپ  روتوم  اھناوج  دنـشاب . هدامآ  هشیمھ  دیاب  اھناوج  یبالقنا ،

یاھناوج زا  یرایـسب  زا  زورما ، یاھناوج  تفرعم  قمع  زورما ، یاھناوج  تریـصب  ریخن ، بالقنا ؛ لوا  ردقهب  هکنیا  هن  میراد . رتشیب  بالقنا  لوا  زا  تریـصب ، تمھ و  مزع و  یاراد 

دنوریم یناوج  تمس  هب  هک  ییاھناوجون  نیا  دننک ؛ هدامآ  دیاب  ار  ناشدوخ  اھناوج  تسھ . هللادمحب  نیا  میرادن ؛ یدوبمک  چیھ  هنیمز  نیا  رد  ام  تسا و  رتشیب  بالقنا  لوا 

. دنشاب هتشاد  دای  هب  دیاب  ام  یاھناوج  هک  تسا  ییاھلصفرس  وزج  یبالقنا ، مادقا  یبالقنا ، تریصب  یبالقنا ، یاھهزیگنا  یبالقنا ، تارکفت  دننک ؛ هدامآ  ار  ناشدوخ  دیاب 

اوق  / ١٢/١٣/١٣٩۶ لک  یھدنامرف  یسایس  یتدیقع  رتفد  سیئر  هاپس و  رد  هیقفیلو  هدنیامن  باصتنا 

( هتاضافا تماد   ) یقداص جاح  هللادبع  خیش  جاح  یاقآ  مالسالاهجح  بانج 

هاپـس رد  هیقفیلو  هدـنیامن  تمـس  هب  ار  یلاعبانج  هدـنزرا ، براجت  یگتـسیاش و  دـھعت و  یدیعـس و  یلع  خیـش  جاح  یاقآ  مالـسالاهجح  بانج  تیرومام  ناـیاپ  هب  رظن 

. میامنیم بوصنم  یمالسا  بالقنا  نارادساپ 

هدافتـسا هیملع و  یاھهزوح  زا  یریگهرھب  اب  نانآ  یاھهداوناخ  نایجیـسب و  نارادساپ و  ناھدنامرف و  داحآ  یبالقنا  یداھج و  هیحور  تیوقت  ینید و  تریـصب  تیونعم و  اقترا 

. تسا راظتنا  دروم  هاپس  لک  یھدنامرف  اب  ازفامھ  لماعت  یغالبا و  یاھتسایس  اب  گنھامھ  راذگرثا ، لماع و  ملاع و  نویناحور  زا 

...

( هتاضافا تماد   ) یدیعس یلع  خیش  جاح  یاقآ  مالسالاهجح  بانج 

، هدنزرا براجت  یگتسیاش و  دھعت و  هب  رظن  تمدخ ، لوط  رد  یئافص  اضرمالغ  خیش  جاح  یاقآ  مالسالاهجح  بانج  دنمـشزرا  هناصلاخ و  یاھشالت  زا  ینادردق  رکـشت و  اب 

. میامنیم بوصنم  اوق  لک  یھدنامرف  یسایس  یتدیقع  رتفد  سیئر  تمس  هب  ار  یلاعبانج 

رد هیقفیلو  یگدنیامن  تیفرظ  زا  یرثکادح  هدافتـسا  اب  نانآ  یاھهداوناخ  حلـسم و  یاھورین  نانکراک  داحآ  ناھدـنامرف و  ینید  تریـصب  یونعم و  یاھیگدامآ  حطـس  اقترا 

. تسا راظتنا  دروم  لک  داتس  اب  ازفامھ  کیدزن و  لماعت  تراظن و  یگنھامھ و  یراذگتسایس ، قیرط  زا  حلسم  یاھورین  رد  یسایس  یتدیقع  یاھنامزاس  هاپس و 

رون  / ١٢/١٩/١٣٩۶ نایھار  یاھناوراک  رد  هدننکتکرش  ناناوج  ناناوجون و  رادید  رد  تانایب 

یتدم زا  دعب  دوب ؛ مھم  یلیخ  هک  ناتـسب  حـتف  دـش ، یحتف  کی  لاس ۶٠   - دـنداد مایپ  راک  لوا  تاـحوتف  نیا  زا  یکی  زا  دـعب  دوخ  قیمع  رایـسب  تاـنایب  نآ  زا  یکی  رد  ماـما 

دنتفگ تسھ - باتک  رد  ناشیا  ترابع  تسا ، ناشیا  فرح  نومضم  نیا ] هتبلا  [ ؛ دشیم بوسحم  یگرزب  یزوریپ  کی  ناتسب  حتف  نوگانوگ ، یاھتسکش  ینیـشنبقع و 

روشک کی  یارب  حوتفلاحتف  تسا . نیمھ  مھ  شعقاو  تسا ، حوتفلاحتف  نیا  تسا ؛ ییاھناوج  نینچ  کی  دیلوت  تیبرت و  حوتفلاحتف ، تسین ؛ رھش  نالف  حتف  حوتفلاحتف ، هک 

لھا مھ  دنـشاب ، تداـبع  هیرگ و  عرـضت و  لـھا  مھ  دنـشاب ، اـسراپ  مھ  دنـشاب ، نموم  مھ  دنـشاب ، ریبدـتاب  مھ  دنـشاب ، دـنمدرخ  مھ  روشک ، نیا  یاـھناوج  هک  تسا  نیا 

، دننکیم دنراد  مھ  زورما  دناهدرک و  اھنامز  یهمھ  رد  نمشد  یدایا  نمـشد و  هک  یتاغیلبت  همھنیا  اب  هک  دنـشاب  تریـصب  یاراد  مھ  دنـشاب ، نمـشد  لباقم  رد  یگداتـسیا 

. دنکیم ادیپ  تینوصم  روشک  نآ  دنشاب ، هتشاد  دوجو  روشک  رد  یتقو  ییاھناوج  نینچ  کی  دنروخن . بیرف 

رون  / ١٢/١٩/١٣٩۶ نایھار  یاھناوراک  رد  هدننکتکرش  ناناوج  ناناوجون و  رادید  رد  تانایب 

نیا رد  هکنانچمھ  ناریا ، تلم  لباقم  رد  نمـشد  دـنکیم ، هدـھاشم  روشک  نیا  یاھناوج  زا  فلتخم ، یاھنادـیم  رد  ناسنا  هک  ییاھهزیگنا  نیا  اب  رون ، نایھار  تکرح  نیا  اب 

لئاسم میرحت ، لئاسم  دننکیم ، رازآ  دننکیم ؛ ییاھتیذا  هلب ، دـنکب . دـناوتیمن  یطلغ  چـیھ  یھلا  قیفوت  هب  مھ  نیا  زا  دـعب  دـھدب ، ماجنا  یراک  تسا  هتـسناوتن  لاس  لھچ 

تکرح یارب  تسا  یدـج  اھمیمـصت  یتقو  تسا ، یوق  هدارا  یتقو  دـنکیمن ؛ فقوتم  اما  ار  تلم  دـنکیم  رازآ  اـھراک  نیا  تسھ ، اـھراک  نیا  زا  نوگاـنوگ ، تاـغیلبت  یداـصتقا ،

رب میمـصت  دـننکیمن و  هابتـشا  نمـشد  تخانـش  رد  دنـسانشیم ، تسا  اھنآ  لـباقم  رد  هک  ار  نمـشد  دـنراد و  ار  مزـال  تریـصب  اـھناوج  یتقو  ندرک ، تفرـشیپ  یارب  ندرک ،

. دنک فقوتم  ار  میظع  تکرح  نیا  دناوتیمن  نمشد  دنزب ، یاهبرض  دناوتیمن  نمشد  دنکب ، یتکرح  دناوتیمن  نمشد  دننکیمن ، فیعض  ناشدوخ  رد  ار  نمشد  اب  یهلباقم 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 61 
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یربھر  / ١٢/٢۴/١٣٩۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

هب طورـشم  تسا ، قح  یهھبج  اب  یزوریپ  دـیایب ، دوجو  هب  یاهزرابم  نینچ  اجرھ  ادرف ، زورما و  زورید ، هکلب ] ، ] زورما هن  تسا . قح  یهھبج  اـب  اـعطق  یزوریپ  هزراـبم ، نیا  رد 

نیا هک  ییاج  رھ  دش ؛ دنھاوخ  زوریپ  کشالب  دننک ، هزرابم  دننک ، یگداتـسیا  دننک ، ربص  دننک ، تمھ  دننک ، تین  دنقح ، رادفرط  هک  یناسک  قح و  لھا  رگا ] [ ؛ طرـش دنچ 

، دـندرک دوبان  دـندناسر ، لتق  هب  ار  اھنیا  هک  یدراوم  میراد  مھ  اـیبنا  رد  اـم  هلب  تسا ؛ روجنیمھ  مھ  اـیبنا  دروم  رد  تسا . روجنیا  خـیرات - رود  نارود  زا   - تسا هداـتفا  قاـفتا 

طیارـش هک  تسا  نیمھ  رطاخهب  نیا  دندش ؛ طلـسم  دـندش ، قفوم  ایبنا  هک  دـیراد  ار  یدراوم  تایاور ، رد  نآرق و  دوخ  رد  اما  دـندرک ، اھنیا  دـننام  ییاھراک  دـندرک و  هرخـسم 

تریـصب و هزرابم و  تماقتـسا و  یگداتـسیا و  تابث و  هک  ییاجنآ  هدش ؛ یروجنآ  دنداد ، جرخ  هب  لامھا  دنداد ، جرخ  هب  یتسـس  قح  نارادفرط  هک  ییاجنآ  هدرکیم . توافت 

. تسا روجنیا  خیرات  لوط  رد  ینعی  دندش ؛ زوریپ  دنداد ، جرخ  هب  اھنیا  دننام 

لاس ١٣٩٧  / ١٢/٢٩/١٣٩۶ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

تـسایر تاـباختنا  رد  مدرم  یهدـننکهریخ  میظع و  رایـسب  روضح  لاـس ، لـیاوا  لاـس . رخآ  اـت  لاـس  لوا  زا  دوـب  یلم  روـضح  تلم و  رادـتقا  تمظع و  زورب  لاـس ٩۶  ینیریش 

رد سدـق  زور  ییامیپهار  رد  مھ  دـعب  دوب . یبوخ  انعمرپ و  رایـسب  روضح  نیا  دـندرک و  تکرـش  تاباختنا  رد  روشک  تیعمج  زا  نویلیم  لھچ  زا  شیب  دوب ؛ اـھاروش  یروھمج و 

هب هک  ییاھـشاشتغا  رثا  رب  ید  مھن  رد  هتبلا  لاسما . نمھب  مودوتسیب  ییاشامت  ییامیپهار  همھ  زا  رترب  ید و  مھن  ییامیپهار  مھ ، لاس  نایاپ  رد  ناـضمر و  کراـبم  هاـم 

گرزب تلم  روضح  یهدنھدناشن  اھنیا  یهمھ  هک  دنتشاد  شوجدوخ  یاھییامیپهار  روشک  فلتخم  یاھرھـش  رد  یپردیپ  زور  دنچ  مدرم  منکیم - هراشا  نم  و   - دمآ دوجو 

. دوب تسا  مزال  وا  روضح  هک  ییاھنادیم  یهمھ  رد  ناریا  راکهبهدامآ  کالاچ و  ریصب و  تلم  ناریا و 

نآرق  / ١٣٩٧/٠٢/٠۶ یللملانیب  تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

نآرق رد  هکنیا   - لبح هللا نآرقلا  اذٰھ  نا  دیامرفیم : یتیاور  کی  رد  تسا ؛ نآرق  هب  لمع  یمالسا ، تما  یمالـسا و  عماوج  یگدنز  حیحـص  هار  میراد ؛ جایتحا  نآرق  هب  ام  زورما 

ناسنا هب  ار  هار  دـنکیم ، نشور  ار  اـضف  رون  تسیچ ؟ رون  تیـصاخ  نیبملا ؛ رونلا  وھ  و  تسا - نآرق  نیمھ  هللالـبح ، نیا  اوقرفت ؛» ـالو  اـعیمج  لـبحب هللا  اومـصتعاو   » هک دراد 

لقع یاراد  ام  دنیبیمن . ار  ییاج  نوچ  درادـن ، یاهدـیاف  دـیآیمن و  راک  هب  مھ  مشچ  دوبن ، هک  رون  دـنکیم ؛ ادـیپ  تریـصب  دـنکیم ، ادـیپ  ییانیب  تردـق  ناسنا  دـھدیم ، ناشن 

و تسا ؛ نآرق  رون ، نیا  تسا . مزال  رون  دـنک ؛ کمک  ام  هب  دـناوتیمن  اھنیا  دـشابن ، رون  رگا  اـما  میتسھ ، یرکف  تردـق  یاراد  میتسھ ، نوگاـنوگ  یاـھییاناوت  یاراد  میتسھ ،

. میراد یرامیب  میضیرم ، ام ] [ ؛ عفانلا افشلا 

زاریش  / ١٣٩٧/٠٢/١٨ هعمج  ماما  تشذگرد  یپ  رد  تیلست  مایپ 

یناحور نیا  مدرک . تفایرد  ار  زاریـش  شالترپ  مودـخ و  یهعمج  ماما  ینامیا  هللادـسا  خیـش  جاح  یاقآ  مالـسالاھجح  بانج  دـھاجم  ملاـع  تشذـگرد  ربخ  رثاـت  فساـت و  اـب 

سلجم تیوضع  هعمج و  تماما  یهتسجرب  هاگیاج  رد  هتشاد و  روضح  یبالقنا  یعامتجا و  تادھاجم  مدقم  فوفـص  رد  هراومھ  زارد ، نایلاس  لوط  رد  یبالقنا  رازگتمدخ و 

مدرم تیناحور و  یارب  یئهعیاض  قیدص ، ریـصب و  ملاع  نیا  نادقف  دـناهتخادرپ . ریطخ  فیاظو  ماجنا  هب  هنادـھعتم  یمدرم ، یعامتجا و  یملع و  ددـعتم  یاھتیلاعف  ناگربخ و 

. تسا سراف  ناتسا  زاریش و  زیزع 

اجان  / ١٣٩٧/٠٣/٢٧ یسایس  یتدیقع  نامزاس  تسایر  هب  ینایدا  مالسالاتجح  باصتنا 

ینایدا اضریلع  دیس  جاح  یاقآ  مالسالاھجح  بانج 

یرایشوھ و یاقترا  منکیم . بوصنم  ناریا  یمالسا  یروھمج  یماظتنا  یورین  یسایس  یتدیقع  نامزاس  تسایر  هب  ار  امش  هدنزرا ، براجت  یگتـسیاش و  دھعت و  هب  رظن 

یزاسانشآ ورین ، یلمع  یاھشور  اھدنیآرف و  مامت  رد  یعرـش  نیزاوم  یزاسهدایپ  رب  تراظن  نانآ و  هداوناخ  یماظتنا و  یورین  مودخ  نانکراک  داحآ  یبالقنا  ینید و  تریـصب 

. تسا راظتنا  دروم  اوق  لک  یھدنامرف  یسایس  یتدیقع  رتفد  اجان و  یھدنامرف  اب  ازفامھ  شخبرثا و  لماعت  مدرم و  اب  هنامیکح  دروخرب  رد  سیلپ  شیپ  زا  شیب 

مدرم  / ٢٢/١٣٩٧/٠۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ار یاهتکن  کی  هامید  یایاضق  دروم  رد  نم  الاح  دناهداد ؛ ناشن  ار  ناشدوخ  تریـصب  دمحلا  ام  مدرم  هتبلا ] . ] دننک لمع  تریـصب  اب  نمـشد  تاکیرحت  لباقم  رد  مھ  مدرم 

تبحـص یتقو ] ، ] ماهدروخ امرـس  هکنیااب  مھ  هدـنب  دـیاهدمآ ، رود  هار  زا  مھ  اھامـش  درادـن ؛ یلاکـشا  دوشیم ؛ ینالوط  هسلج  یاهرذ  کـی  هچرگا  . ) درک مھاوخ  ضرع  ادـعب 

یفعـض یهطقن  نیا  زا  یهدافتـسا  وس  ددصرد  نمـشد  هک  دننادب  دننک ، لمع  تریـصب  اب  مھ  الاح  دندرک ، لمع  تریـصب  اب  مدرم  دش ). رتھب  هکنیا  لثم  ملاح  یردقکی  مدرک 

. دنک هدافتسا  شدوخ  دوس  هب  ناریا و  تلم  هیلع  فعضهطقن  نیا  زا  دھاوخیم  نمشد  اما  تسین - فعضهطقن  هکنیا  هن   - دراد دوجو  فعـضهطقن  نیا  تسھ . ام  رد  هک  تسا 

ناشن مھ  هتـشذگ  رد  هک  روطنامھ  مدرم  دنک . هدافتـسا  وس  دھاوخیم  دوشب ؛ رتشیب  فعـض  هک  دنکیم  کمک  دناوتب  هچرھ  وا  دنک ؛ فرطرب  ار  فعـضهطقن  درادن  دـصق  هک  وا 

. دننک لمع  تریصب  اب  هنیمز  نیا  رد  مھ  زاب  دندرک ، لمع  تریصب  اب  دنداد 

مدرم  / ٢٢/١٣٩٧/٠۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ار یاهتکن  کی  هامید  یایاضق  دروم  رد  نم  الاح  دناهداد ؛ ناشن  ار  ناشدوخ  تریـصب  دمحلا  ام  مدرم  هتبلا ] . ] دننک لمع  تریـصب  اب  نمـشد  تاکیرحت  لباقم  رد  مھ  مدرم 

تبحـص یتقو ] ، ] ماهدروخ امرـس  هکنیااب  مھ  هدـنب  دـیاهدمآ ، رود  هار  زا  مھ  اھامـش  درادـن ؛ یلاکـشا  دوشیم ؛ ینالوط  هسلج  یاهرذ  کـی  هچرگا  . ) درک مھاوخ  ضرع  ادـعب 

یفعـض یهطقن  نیا  زا  یهدافتـسا  وس  ددصرد  نمـشد  هک  دننادب  دننک ، لمع  تریـصب  اب  مھ  الاح  دندرک ، لمع  تریـصب  اب  مدرم  دش ). رتھب  هکنیا  لثم  ملاح  یردقکی  مدرک 

. دنک هدافتسا  شدوخ  دوس  هب  ناریا و  تلم  هیلع  فعضهطقن  نیا  زا  دھاوخیم  نمشد  اما  تسین - فعضهطقن  هکنیا  هن   - دراد دوجو  فعـضهطقن  نیا  تسھ . ام  رد  هک  تسا 

ناشن مھ  هتـشذگ  رد  هک  روطنامھ  مدرم  دنک . هدافتـسا  وس  دھاوخیم  دوشب ؛ رتشیب  فعـض  هک  دنکیم  کمک  دناوتب  هچرھ  وا  دنک ؛ فرطرب  ار  فعـضهطقن  درادن  دـصق  هک  وا 

. دننک لمع  تریصب  اب  هنیمز  نیا  رد  مھ  زاب  دندرک ، لمع  تریصب  اب  دنداد 

مدرم  / ٢٢/١٣٩٧/٠۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

دادرم نیا  زا  لبق  زور  دنچ  یایاضق  نیمھ  دوب ، دادرم  نیمھ  رگید ، هام  شـش  نآ  دینـش ؛ دیھاوخ  ناریا  زا  یمھم  یاھربخ  امـش  رگید  هام  شـش  تفگ  اکیرمآ  روھمجسیئر 

تلم دـیآیمرد ؛ بآ  زا  یروجنیا  دـننک ، تسرد  هثداح  کی  هکنیا  یارب  دنـشکیم  تمحز  دـننکیم ، جرخ  لوپ  دـنراد  دـنداد . یراعـش  کی  دـندش  عمج  یرفن  دـنچ  اـج  دـنچ  هک 

یایـس تساوخ  هئطوت و  راب  ریز  اما  دنایـضاران ، تسا ، خلت  ناشتاقوا  مھ  اھیلیخ  دھدیم ، راشف  ار  مدرم  تشیعم ، یایاضق  هلب ، تسا . تریـصباب  تلم  تسا ، شوھهب 

رد نمشد  مھ  هدنیآ  رد  انئمطم  تسا و  هدروختسکـش  نمـشد  تسا ، ناوتان  نمـشد  تسا ، فیعـض  نمـشد  دوریمن ! ناریا  تلم  هک  هایـسور  تخبدب  میژر  نالف  اکیرمآ و 

دیماان امش  نم و  هکنیا  طرـش  هب  مینکب ، لمع  نامفیاظو  هب  امـش  نم و  هکنیا  طرـش  هب  میـشاب ، رادیب  امـش  نم و  هکنیا  طرـش  هب  دروخ ؛ دھاوخ  تسکـش  لحارم  یهمھ 

. میوشن

...

؛ دننک ییازفامھ  اوق  هک  دشاب  نیا  دیاب  شدیاوف  زا  یکی  میداد ، لیکشت  اریخا  ام  هک  روشک  مھم  لئاسم  داصتقا و  لئاسم  یهنیمز  رد  هوق  هس  یاسور  یلاع  یهسلج  نیا 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 62 
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هچ دننادب  دننکیم ، یمادقا  هچ  دننادب  دننکیم ، راکهچ  دننادب  مھ  مدرم  دننک .] لمع   ] تریـصب اب  مھ  مدرم  دننک . لیمکت  ار  رگیدمھ  دنیازفیب ، رگیدکی  تاناکما  رب  رگیدـکی و  رب 

. دنھاوخیم هچ  دنیوگیم و  دنراد 

شترا  / ٢٨/١٣٩٧/٠۵ ییاوھ  یورین  یھدنامرف  هب  هدازریصن  پیترس  ریما  باصتنا 

هدازریصن زیزع  نابلخ  پیترس  ریما 

. منکیم بوصنم  ناریا  یمالسا  یروھمج  شترا  ییاوھ  یورین  هدنامرف  تمس  هب  ار  امش  هدنزرا ، براجت  یگتسیاش و  دھعت و  هب  رظن  اجآ و  لک  هدنامرف  داھنشیپ  هب  انب 

، ناوج رشق  هب  ینف  یملع و  شناد  لاقتنا  اب  ماوت  اھشزومآ  یرادزورهب  یزاسهعطق ، تضھن  هعـسوت  اب  تازیھجت  هدیزرو و  نانابلخ  یهناربدم  یریگراکب  تیبرت و  هب  مامتھا 

لماعت رد  یمالـسا ، بالقنا  ماظن و  زارت  ییاوھ  یورین  تخاس  درکیور  اب  نانکراک  یتشیعم  یاھزاین  هب  هجوت  یتریـصب و  یونعم و  یلاـعت  و  مزر ، یاـھیگدامآ  ناوت و  اـقترا 

. تسا راظتنا  دروم  یروشک  یرکشل و  طبریذ  یاھشخب  ناریا و  یمالسا  یروھمج  شترا  گرزب  یهعومجم  اب  ازفامھ  شخبرثا و 

هاپس  / ٠١/١٣٩٧/٠۶ هدننکگنھامھ  نواعم  ییایرد و  یورین  هدنامرف  باصتنا 

یریسگنت اضریلع  رادساپ  رادایرد 

بوصنم یمالـسا  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  ییایرد  یورین  هدـنامرف  تمـس  هب  ار  امـش  هدـنزرا ، براجت  یگتـسیاش و  دـھعت و  هب  رظن  هاپـس و  لک  هدـنامرف  داھنـشیپ  هب  اـنب 

. منکیم

، یمزر یاھیگدامآ  ناوت و  نوزفازور  دـشر  اب  ماوت  یتاـعالطا  فارـشا  ییاـیرد و  تاـناکما  تازیھجت و  اـھتراھم و  شزومآ و  اـقترا  یبـالقنا ، نیدـتم و  ناـنکراک  زا  یریگهرھب 

هداوناخ اب  ازفامھ  شخبرثا و  لماعت  رد  یمالـسا ، بالقنا  زارت  دشر  هب  ور  کرحتم و  ییایرد  یورین  تخاس  درکیور  اب  یتشیعم  یاھزاین  هب  هجوت  یتریـصب ، یونعم و  یلاعت 

. تسا راظتنا  دروم  ییایرد  روما  رد  یروشک  یرکشل و  طبریذ  یاھشخب  جیسب و  هاپس و  گرزب 

ادھش  / ١٣٩٧/٠٩/٢١ یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

 - ایند نیا  هقطنم و  نیا  ینافوط  یایرد  نیا  رد  دنادب  دراد و  هگن  مکحتـسم  ار  دوخ  عضوم  دـشاب و  هتـشاد  رظن  ریز  ار  عاضوا  نیا  یهمھ  تریـصب ، اب  زاب ، مشچ  اب  ناریا  تلم 

هتفرگارف ار  هقطنم  صوصخب  ار و  ایند  هک  ینافوط  نیا  رد  دـننافوط - ریـسا  مھ  ییاپورا  یاھروشک  دـینک ؛ هظحالم  ار  هسنارف  تسا ؛ هدیـسر  مھ  اـپورا  هب  زورما  ناـفوط ، نیا 

اب هللااشنا  ار  ریـسم  نیا  دـینک ، ظفح  ار  شور  نیا  دـینک ، ظفح  ار  تریـصب  نیا  دـناهتفرگ . رارق  مالـسا  تیبلـھا و  تبحم  نما  یتشک  رد  مالـسا  تکرب  هب  ناریا  تلم  تسا ،

. تسا ناریا  تلم  هب  قلعتم  یزوریپ  دیھدب ؛ همادا  تردق 

مق  / ١٣٩٧/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تـسین یریپ  نارود  یگلاسلھچ  تسا . یرکف  تکرح  غولب و  زاغآ  یگلاسلھچ  اھندـمت  رمع  یارب  تسین ؛ یدایز  نامز  لاس  لھچ  تسا . هتـشذگ  بالقنا ] زا   ] لاس لـھچ 

رد ینید  نامیا  هللادمحب  زورما  دنکیم ؛ هدھاشم  دراد  ناسنا  ار  ییافوکـش  نیا  یاھهنیمز  تشاد . دھاوخ  دوجو  هللااشنا  ییافوکـش  نیا  تسا و  ییافوکـش  نارود  هکلب ] ]

هدنب  - دندایز دنتـسین ، مک  خسار  مزع  یاراد  نامیااب و  ناناوج  تسا ، بوخ  مدرم  نایم  رد  یگدامآ  روضح و  تسا ، بوخ  ام  تلم  نیب  رد  خسار  مزع  تسا ، بوخ  ام  روشک 

اب ناناوج  دنمشناد ، ناناوج  دنتسھ -]  ] یرکف یاھراک  قیمع ، یاھراک  لوغشم  روشک  فانکا  فارطا و  رد  ناوج  نارازھ  اما  مسانـشیمن  مھ  ار  همھ  هتبلا  مسانـشیم ؛

، الاب ناشلکوت  یوق ، بوخ و  ناشنامیا  دـنزاسهدنیآ ؛ اـھنیا  روشک ؛ رـساترس  رد  دنتـسھ  یروآون  راـکتبا و  لوغـشم  ندرک ، دـیلوت  لوغـشم  نتخاـس ، لوغـشم  خـسار ، مزع 

تفرعم طابترا و  یهریاد  متفگ ، هک  رفن » نارازھ   » نم  - دنتـسین مک  مدرم و  نیب  رد  دنتـسھ  اھنیا  بوخ ؛ ناشتریـصب  ناشخرد ، هدنیآ  هب  ناشدیما  دایز ، ادخ  هب  ناشدامتعا 

. دناهدامآ ام  یاھناوج  دندایز - دنتسھ ؛ نیا  ربارب  اھهد  اما  متفگ  ار  مدوخ 

یقرش  / ١٣٩٧/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد ار  زور  نیا  لاس ۵۶  رد  زیربت  مدرم  دـنیرفآیم . ار  یزور  نینچ  کی  مدرم ، یهدارا  مدرم ، تمھ  مدرم ، تین  یھاگ  تسا ؛ لاعتم  یادـخ  یهژیو  یهولج  یاـھزور  هللاماـیا » »

زا تسا  رپ  اـم  ریخا  خـیرات  لوـط  دوـبن ؛ مھ  راـب  نیرخآ  دوـبن ، راـب  نیلوا  نیا  هتبلا  درک . مھاوـخ  ضرع  دـعب  ـالاح  هک  دـندیرفآ  ناشتریـصب  اـب  ناـشتمھ ، اـب  نمھب  مھنوتسیب 

ناتدای اھناوج  امش   - بالقنا لوا  ثداوح  رد  دینک ، هاگن  امش  بالقنا  نارود  نیمھ  رد  زاستشونرس . مھم و  ثداوح  رد  مھم ، لئاسم  رد  ناجیابرذآ  زیربت و  مدرم  یماگـشیپ 

نامھ دـش . یثنخ  هجو  نیرتھب  هب  زیربت  مدرم  دوخ  تسد  هب  دوب ، هدـید  کرادـت  زیربت  رد  نمـشد  هک  یاهئطوت  هملک ؛ یعقاو  یانعم  هب  دـندرک  رمقلاقش  اھیزیربت  تسین -

 - دندومرف ماما  دننک ، ادج  بالقنا  زا  ار  زیربت  دنناوتب  هک  دندوب  هدرک  یـشکرکشل  فارطا  زا  بالقنادض  نانمـشد و  دش و  دھاوخ  ربخ  هچ  زیربت  هک  دندوب  نارگن  همھ  هک  یتقو 

دعب لاس ٨٨ ، رد  دعب  دـعب ، ثداوح  رد  دـعب  سدـقم ، عافد  رد  دـعب  زور ، نآ  رد  دـش . مھ  نیمھ  داد ؛ دـنھاوخ  باوج  ناشدوخ  اھیزیربت  دیـشابن ؛ نارگن  هک  نومـضم - نیا  هب 

ماگـشیپ مھ  مود  ماگ  نیا  رد  نم ! نازیزع  دمحلا . دندوب  ماگـشیپ  اج  همھ  رد  رتدوز - رتولج ، زور  کی  ید ؛ متـشھ  زیربت  دـندمآ ،]  ] ید مھن  روشک  یهمھ  هک   - ید مھن  رد 

. دوب دیھاوخ  هللااشنا  دیشاب و 

یقرش  / ١٣٩٧/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

تسد زا  ار  ناشلد  دناهتخاب ، لد  ناشدوخ  دننکیم . سفن  هب  سایق  دنفیعض ، ناشدوخ  هدش ؛ فیعض  بالقنا  دنیوگیم  دنلعفنم ، ناشدوخ  دنفیعـض ، ناشدوخ  یاهدع  کی 

زور اـھنابایخ  رد  امـش  هـک  دنتـسھ  یناـسک ]  ] نـیا مدرم  هـن ، دـنھدیم ؛ تبـسن  مدرم  هـب  ار  ناـشدوخ  یاھفعـض  دنتــسھ . روـجنیمھ  مدرم  نـیا  دـننکیم  لاـیخ  دـناهداد ،

روشک زا  دوخ ، تیوھ  زا  دوخ ، ماظن  زا  دوخ ، بـالقنا  زا  تریـصب  اـب  روجنیا  هک  یتمھرپ  یهعومجم  ار ، ناریا  تلم  ار ، اھامـش  دـنوادخ  دـیدرک . هدـھاشم  نمھب  مودوتسیب 

. دھدب رارق  شدوخ  فطل  تمحر و  دروم  دنکیم ، عافد  دوخ 

نادمھ  / ١٣٩٧/١٢/٢٢ رھش  هعمج  ماما  هیقفیلو و  هدنیامن  باصتنا 

هتاضافاتماد یقثوم  ینابعش  هللابیبح  یاقآ  مالسالاتجح  بانج 

یملع و یاـھتیلاعف  زا  ناوارف  رکـشت  اـب  هتاـقیفوتتماد و  یدـمحمهط  نیدـلاثایغ  خیـش  جاـح  یاـقآ  نیملـسملاو  مالـسالاتجح  باـنج  تیلوئـسم  نتفاـی  ناـیاپ  اـب  نونکا 

تکرح ناورشیپ  رامش  رد  نادمھ  منکیم . بوصنم  ناتسا  نآ  رد  دوخ  یگدنیامن  نادمھ و  یهعمج  تماما  هب  ار  یلاعبانج  ریطخ ، تیلوئسم  نآ  نارود  رد  ناشیا  یعامتجا 

ینید و تکرح  تمدخ  رد  ناوت  یهمھ  اب  دوریم  راظتنا  تسا . نافرع  ملع و  ردقیلاع  یاھتیـصخش  زین  تداھـش و  داھج و  یهتـسجرب  یاھهرھچ  میدقت  هب  رختفم  یبالقنا و 

کولـس دـینک . ینابیتشپ  یبالقنا  نموم و  ناناوج  زا  یراکمھ و  یعامتجا  یاھهصرع  نالاعف  یھاگـشناد و  ناگنازرف  ینید و  یاملع  اـب  دـیئامن . شـالت  هطخ  نآ  یبـالقنا 

نآ زا  هللادـمحب  هک  تریـصب  اوقت و  لضف و  زا  دـیھد و  رارق  دوخ  یگـشیمھ  یاشمم  ار  نارگراـثیا  نادیھـش و  یاـھهداوناخ  میرکت  ناـناوج و  هژیوب  اھرـشق  یهمھ  اـب  یمدرم 

. دیشخبب انغ  ار  هعمج  یاھهبطخ  یاوتحم  دیرادروخرب 

مرح  / ١٣٩٧/١٢/٢٢ عفادم  یادھش  یاھهداوناخ  یاھرادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

: دنراد زایتما  دنچ  دناهدیسر ، تداھش  هب  ساسح ، یاھزرم  یتدیقع و  یاھزرم  زا  عافد  رد  تقیقحرد  هک  امش  یادھش 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 63 
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هک الثم  اجنآ  میورب  الاح  ام  اجک ! هیروس  اجک ، بلح  الثم  اجک ، اجنیا  بخ  هک  دـننکیم  رکف  ناـشدوخ  اـب  دـنرادن  ار  تریـصب  نیا  هک  یناـسک  تسا . تریـصب  رگید  تیـصوصخ ] ]

الا مھراد  رقع  یف  موق  یزغ  ام  - » دـیاین مدای  دـیاش  تسرد  ترابع  الاح   - هک دومرف  ترابع  نیا  هب  بیرق  مالـسلاهیلع ])  ) یلع ترـضح  . ] تسا یتریـصبیب  رثا  رد  نیا  هچ ؟

یروـھمج راـختفا  درک . بوکرـس  شدوـخ  یاـھزرم  رد  دـیاب  ار  نمـشد  دـتفیب . هناـخ  زا  عاـفد  رکف  هب  مدآ  دـعب  مدآ ، یهناـخ  رد  دـیایب  نمـشد  هک  دـنام  رظتنم  دـیابن  ( ٢ (؛» اولذ

. لما یاھورین  ای  تمواقم  یاھورین  ای  هللابزح  یاھورین  ای  نامدوخ  یاھورین  ای ] الاح  [ ؛ میراد ورین  یتسینویھـص  میژر  یاھزرم  ترواجم  رد  ام  هک  تسا  نیا  زورما  یمالـسا 

یارب مالـسا و  یارب  نیا  میراد . ورین  اـھنیا  رـسالاب  اـجنآ ، زورما  اـم  تسا . نیا  رطاـخهب  دـنکیم ، تلاـخد  ارچ  یمالـسا  یروـھمج  دـنیوگیم  دنایـضاران و  ردـقنیا  اـھنیا  هـکنیا 

راکهچ دـنراد  هک  دـندیمھفیم  دنتـشاد ، ار  تریـصب  نیا  دندیـسر ، تداھـش  هب  قارع و  رد  ای  هیروس  رد  دـنتفر  هک  ییاـھناوج  تسا . یگرزب  راـختفا  یلیخ  یمالـسا  یروھمج 

. دننک عافد  دنتفر  دندیمھف و  ار  هیضق  اھهچب  نیا  تسیچ ؛ هیضق  هک  دنمھفیمن  دناهتسشن  هناخ  رد  اجنیا  هدع  کی  دننکیم .

لاس ١٣٩٨  / ١٣٩٨/٠١/٠١ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

تلم یارب  دنتـشاد  اھهشقن  دـندوب ، هدیـشک  اھهشقن  نانمـشد  دیـشخرد . شوخ  یعقاو  ینعم  هب  ناریا  تلم  تشذـگ ، هک  یلاس  نیا  رد  میدـنارذگ . ار  ییارجامرپ  لاـس 

تلم اپورا ، اکیرمآ و  یهقباسیب  ناشدوخ  لوق  هب  دـیدش و  یاھمیرحت  لباقم  رد  درک . یثنخ  ار  نانمـشد  یاـھهشقن  ناـناوج ، تمھ  تلم و  تریـصب  تلم و  تبالـص  ناریا .

. داد ناشن  دوخ  زا  یاهناردتقم  مکحم و  شنکاو  کی  یداصتقا  یهصرع  رد  مھ  یسایس ، یهصرع  رد  مھ  ناریا ،

نانآ  / ١٣٩٨/٠١/١٩ یاھهداوناخ  نارادساپ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دنچ داتـشھ و  ام  بخ  تریـصب ،»  » مییوگیم هکنیا  شتریـصب . رطاخ  هب  شایگداتـسیا ، رطاـخ  هب  شایراکادـف ، رطاـخ  هب  تسا  لـئاق  مارتحا  تلم  نیا  یارب  مالـسا  یاـیند 

نیا شیانعم  دـنھار ؛ نیا  فلاـخم  ناشیاھیـضعب  دنتـسھ ، هک  مھ  یاهدـع  نآ  زا  دنتـسین ، تـالوقم  دراو  دـنناوجون و  کدوک و  یاهدـع  تیعمج ، نیا  زا  میتیعمج و  نویلیم 

. تسا نیا  تلم  یگداتسیا  یانعم  هداتسیا ؛ مکحم  فرح  نیا  یاپ  هک  دراد  دوجو  روشک  نیا  رد  مزال  باصن  دح  رد  یهعومجم  کی  هک  تسا 

یمالسا  / ١٣٩٨/٠٢/٠١ بالقنا  نارادساپ  هاپس  لک  یھدنامرف  هب  یمالس  نیسح  پیترس  رادرس  باصتنا 

یمالس نیسح  رادساپ  پیترس  رادرس 

...

زا رادروخرب  یاھتیریدـم  شرتسگ  نینچمھ  تریـصب و  اوقت و  ینعی  هاپـس  ینورد  رھوگ  تیوقت  زین  اھـشخب و  همھ  رد  یگدامآ  هبناـج و  همھ  یاھیدـنمناوت  اـقترا  دراد  راـظتنا 

تکرح رد  هاپس  دبای و  شیازفا  یلاعبانج  تاراکتبا  اب  تسا ، هدش  هتخادرپ  نادب  یرفعج  رادرـس  تیریدم  رد  هک  یگنھرف  التعا  یـسانشراک و  یاھییاناوت  یونعم و  یهینب 

. درادرب دنلب  یاھماگ  لماکت  یوس  هب  دوخ 

ماظن  / ١٣٩٨/٠٢/٢۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هتشاد اوقت  رگا  اھهنیمز  یهمھ  رد  تسین . ناتراک  رد  تسبنب  درادن ، دوجو  یتسبنب  دشاب ، اوقت  رگا  ینکـشتسبنب - ینعی  جرخم » ( -» ٨) اجرخم هل  لعجی  قتی هللا  نم 

اھنیا دھدیم .] ناسنا  هب  مھ   ] تریصب و  درادن . دوجو  امش  لباقم  رد  یتسبنب  دیشاب ، هتشاد  ار  لاعتم  یادخ  زا  یهظحالم  رظن و  دروم  یاورپ  نامھ  دینک ، تاعارم  دیشاب ،

. اوقت یارب  تسا  ینآرق  یاھهدعو 

١٣٩٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمایس  مسارم  رد  تانایب 

تسبنب روشک  رد  اما  دراد  یفلتخم  للع  هک  میراد  یتالکـشم  یـسایس ؛ لئاسم  رد  هن  یعامتجا ، لئاسم  رد  هن  یداصتقا ، لئاسم  رد  هن  میرادن ؛ تسبنب  روشک  رد  ام 

، دنتـشادن تریـصب  ام  تلم  رگا  تریـصباب . تلم  نیمھ  روشرپ ، تلم  نیمھ  دنناریا ؛ زیزع  تلم  نیمھ  ام ، روشک  یاھیگتـسجرب  سار  رد  میراد . تفرـشیپ  سکعب  میرادـن ،

، نیا زا  لبق  هام  جنپ  راھچ  نیمھ  ینعی  لاس ٩٧  نمھب  مودوتسیب  رد  دینیبب  امـش  یمدرم . روضح  دشیمن ؛ هدـید  تسا  مزال  اھنآ  روضح  هک  ییاجنآ  رد  یمدرم  روضح  نیا 

ناریا تلم  دھاوخیم ؛ یگتسبرمک  نیا  دھاوخیم ، یگدامآ  نیا  دھاوخیم ، تمھ  نیا  دھاوخیم ، تریصب  نیا ، داتفا ! هار  هب  روشک  رسارس  یاھنابایخ  رد  یمیظع  عامتجا  هچ 

. دراد دوجو  مھ  یرگید  توق  طاقن  تسا ؛ ام  روشک  توق  یهطقن  نیرتگرزب  نیا  ار ؛ مکحم  یهدارا  ار ، یگداتسیا  تردق  ار ، تریصب  ار ، یھاگآ  دراد : ار  نیا 

ناناوج  / ١۶/١٣٩٨/٠۵ لابیلاو  یلم  میت  یاضعا  یملع و  یاھدایپملا  ناروآلادم  رادید  رد  تانایب 

رد تسا ، یمالـسا  رکفت  رب  ینتبم  هک  ار  یایناینب  بالقنا  شرگن  هاگن و  ار ، یبالقنا  هاگن  دـیاب  دیـشاب ، دـیفم  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  ناـتروشک  یارب  دـیھاوخب  رگا  اـمش 

تیوقت دیناوتیم  هچ  رھ  ار  نیا  تسھ ؛ امـش  رد  هاگن  نیا  دوشیم ، ساسحا  ناتیاھفرح  رد  هچنآ  هب ] هجوت  اب   ] منیبیم هناتخبـشوخ  زورما  دینک . تیوقت  دینک و  ظفح  ناتدوخ 

، دـنام میھاوـخ  بقع  مینکن ، لاـبند  ار  یبـالقنا  هاـگن  نیا  اـم  هچناـنچ  رگا  تسا ؛ نیمھ  رطاـخ  هب  ماهدرک ، ثحب  ماهدرک و  هـیکت  هـمھ  نـیا  نآ  یور  هدـنب  هـک  تریـصب  دـینک .

نیمھ توغاط  نارود  رد  هتـشذگ ، رد  هکنیا  امک  دوب  دھاوخن  روشک  دوس  هب  دیایب ، دوجو  هب  ام  دارفا  ام و  صاخـشا  رد  مھ  یتفرـشیپ  رگا  دش ؛ دـھاوخ  فقوتم  ام  تفرـشیپ 

رادـقم نآ  درکیمن ، روھظ  زورب و  اھدادعتـسا  درکیمن و  زورب  اھتیفرظ  هکنیا  رب  هوالع  الاح  دـندمآیمن ؛ روشک  راک  هب  اھهبخن  نیا  اما  میتشاد  یناگبخن  ام  مھ  زور  نآ  دوب . روج 

. دینک ظفح  دینک ، تیوقت  ناتدوخ  رد  امتح  ار  یبالقنا  هاگن  یبالقنا ، رکف  تفرگیم . رارق  نارگید  تمدخ  رد  دشیم ، مامت  نارگید  عفن  هب  درکیم ، زورب  هک  مھ  یکدنا 

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

رد مدرم  نامیا  و  مدرم ، تریصب  مدرم ، میمصت  مدرم ، مزع  یهیاس  رد  زیچ  همھ  ناناوج . تسد  صوصخب  تسا ؛ روشک  نیا  مدرم  تسد  روشک ، نیا  عاضوا  دوبھب  روما  مامز 

«، یلخاد یاھتیفرظ  یلخاد ، یاھتیفرظ   » مییوگیم مئاد  اـم  هکنیا  دـناسرب . شدوخ  بولطم  یهطقن  هب  ار  روشک  دریگب و  رارق  شدوخ  حیحـص  یارجم  رد  دـناوتیم  روشک  نیا 

یاھهنیمز رد  یتح  اھهنیمز ، یهمھ  رد  یعامتجا . لئاسم  یهنیمز  رد  مھ  یداصتقا ، لئاسم  یهنیمز  رد  مھ  یگنھرف ، لئاسم  یهنیمز  رد  مھ  تفرگ ؛ یدج  دـیاب  ار  نیا 

. دننک حالصا  ار و  اھراک  دنربب  شیپ  دننک ، کمک  دنناوتیم  هک  دنتسھ  مدرم  نیا  مھ  هریغ  یتینما و  یاھهنیمز  لثم  اھهاگتسد ، یصاصتخا 

(ع)  / ١٣٩٨/٠٧/٢١ نیسحماما هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

نیا رطاخ  هب  یھلا ، قیفوت  هب  میروآیمن  مک  نانمـشد ، یتاغیلبت  راشف  لباقم  رد  ام  هکنیا  تسا . هفیظو ) ماجنا   ) نیا مییآیمن  هاتوک  اکیرمآ  اب  یهلباـقم  رد  اـم  هکنیا  تلع 

نامھ یتشونرـس و  نامھ  هب  مھ  ار  ام  لاعتم  یادـخ  مییاـیب ، هاـتوک  اـم  رگا  هلخدـم . انلخدـی  نا  ىلع هللا  اـقح  ناـک  میدرکن ، هچناـنچ  رگا  تسا ؛ هفیظو  کـی  نوچ  تسا ؛

اکیرمآ اب  دش ، هزرابم  نیا  دراو  هک  یلوا  زا  ماما  دیدید  هکنیا  تسا . یمالسا  یروھمج  نیا  تسا ، نیا  ام  یهفیظو  دنکیم ؛ التبم  درک  دھاوخ  التبم  ار  رگمتس  نآ  هک  یخزود 

دومرف ینارنخـس  رد  مق ، رد  هیع ) ناوضر هللا   ) ماما زور  نآ  درکیم ؛]  ] اکیرمآ زا  تبحـص  اـجنیا  هک  دوب  هدـشن  دـیعبت  زونھ  درکیم و  ینارنخـس  مق  رد  زونھ  ماـما   - دـش هجاوم 

ار تقیقح  دوب ، زاب  شمشچ  دوب ، ریصب  ماما  تسا . نیا  رطاخ  هب  تسا - لبق  لاس  هاجنپ  یارب  هیـضق  نیا  ( ۶ (؛ تسا اکیرمآ  روھمجسیئر  اـم  روشک  رد  درف  نیرتروفنم  زورما 

دھاوخ ترصن  ار  وا  اعطق  ادخ  دنک ، ترـصن  ار  ادخ  هک  یـسک  نآ  ( ٧ (؛ هرـصنی نم  نرـصنیل هللا  و  تسا : هدومرف  لاعتم  یادخ  هک  تشاد  رواب  دوب ، راودیما  و  دیمھفیم ؛ دـیدیم ،

. درک ترصن  درک و 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 64 
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شترا  / ١٣٩٨/٠٨/٠٨ یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

لثم دراذگب ؛ رثا  اھنیا  تابـساحم  رد  دھدب و  رییغت  ار  تلم  داحآ  دعب  یهجرد  رد  روشک و  یرکف  نارثوم  روشک و  نالوئـسم  تابـساحم  هک  تسا  نیا  نمـشد  یاھراک  زا  یکی 

؛ دھدب طلغ  دھدب ، یـضوع  داد ، دھاوخ  امـش  هب  هنایار  نیا  هک  ار  ییاھزیچ  یهمھ  هک  دینک  دراو  ار  رازفادب  کی  یـصخش  کی  یهنایار  رد  دیناوتب  دییامرفب  ضرف  امـش  هکنیا 

هب دریذپن ، ار  ریثات  نیا  هک  تسا  یتلم  نآ  دازآ  تلم  کی  دراذگیم . ریثات  نمشد  یھاگ  اھنآ  تابساحم  رد  اھنآ ، یهشیدنا  رد  روشک ، کی  تیریدم  یلک  یمومع و  یهنایار  رد 

. تریصب هب  دراد ؟ جایتحا  یزیچ  هچ  هب  نیا  بخ ، دورب . شدوخ  یلم  عفانم  لابند  دنک و  لمع  تعاجش  اب  دنک و  رکف  هنادازآ  دشیدنیب ، هنادازآ  هملک  یعقاو  یانعم 

هار تسرد  هن  میھدـیم ، صیخـشت  ار  نامیقیقح  عفانم  تسرد  هن  میـشاب ، هتـشادن  مزال  یرایـشوھ  زاب ، مشچ  تسرد ، شنیب  ام  رگا  میـشاب ، هتـشادن  تریـصب  اـم  رگا 

مشچ هک  تسا  یناسنا  لثم  دوبن  تریـصب  یتقو  میـسانشیم . دریگب ، شود  رب  ار  گرزب  راب  نیا  دیاب  هک  ار  یمدآ  تسرد  هن  میھدیم ، صیخـشت  ار  عفانم  نیا  هب  ندیـسر 

دوجو یتـلم  کـی  رد  یروشک ، کـی  رد  تاـصتخم  نیا  هچناـنچ  رگا  تسا . تیمھا  نیا  هب  هعومجم ، کـی  داـحآ  تلم و  کـی  روـشک ، کـی  یارب  تریـصب  دـنیبیمن ؛ ار  هار  درادـن ،

. ام حلـسم  یاھورین  یارب  هلمج  زا  دروآیم ؛ دوجو  هب  اـھهعومجم  یهمھ  یارب  ار  یتاـمازلا  کـی  نیا  هتبلا  دیـسر ؛ دـھاوخ  دوخ  بولطم  جـیاتن  هب  تلم  نآ  تقو  نآ  تشاد ،

، تریـصب نیا  هن ، دـنتفگ ؛ اـھنآ  هچ  رھ  دـنیوگب ]  ] دـندنبب و ار  ناشیاھمـشچ  مھ  حلـسم  یاـھورین  روشک ، رد  دنتریـصب  یاراد  یناـسک  هک  مینک  ضرف  یروج  نیا  میناوـتیمن 

؛ دـینک لمع  دـیھدب و  صیخـشت  دیـسانشب ، دـینک ، رکف  دیـشیدنیب ، دـینیبب ، دـیاب  اھامـش  کیاکی  یمالـسا  ماظن  رد  تسا ؛ یروج  نیا  یمالـسا  ماظن  رد  تسا ؛ یمومع 

. دراذگن ریثات  نمشد  امش ، یرکف  تابساحم  رد  هک  دیشاب  بقارم  دینکب و  فیلکت  ساسحا 

تخوس  / ١٣٩٨/٠٨/٢۶ فرصم  تیریدم  حرط  یارجا  زا  سپ  هدمآشیپ  لئاسم  هرابرد  بالقنا  ربھر  تانایب 

تسیک و یهیحان  زا  خلت  ثداوح  نیا  هک  دـننادب  دـناهداد  ناشن  ار  ناشدوخ  یھاگآ  ار ، ناشدوخ  تریـصب  روشک  نیا  نوگانوگ  یایاضق  رد  هناتخبـشوخ  هک  مھ  ام  زیزع  مدرم 

، دـنمھفیم مھ  مدرم  هک   - دـننک هجوت  دـنمھفب ، ار  نیا  تسا ، یـسک  هچ  لاـم  ندرک  داـجیا  ینمااـن  ندرک و  اوعد  ندرک و  ناریو  ندرک و  بارخ  ندز و  شتآ  نیا  تسا ، هنوگچ 

. دننک لمع  یدج  روط  هب  ناشفیاظو  هب  مھ  روشک  نیلوئسم  تسا . ام  یهیصوت  نآ  نیا ، دنریگب ، هلصاف  اھنیا  زا  و  دنتفتلم -

روشک  / ١٣٩٨/١٠/١١ رسارس  ناراتسرپ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نآ زا  منک ، رکشت  و  میتسھ - کیرش  اھنآ  مغ  رد  ام   - منک یدردمھ  ینیارکوا ) یامیپاوھ  طوقس  هثداح   ) تبیصم نیا  باحصا  اب  رگید  راب  هنامیمص  تسا  مزال  اج  نیمھ  نم 

دوب نانمـشد  لیم  هک  هچنآ  فالخرب  دنداتـسیا ، نمـشد  یهسوسو  هئطوت و  لـباقم  رد  دوب ، مغ  درد و  زا  رپ  ناـشیاھلد  هکنیا  دوجو  اـب  هک  ییاـھازعبحاص  ییاھردامردـپ و 

یاپ میاهداتـسیا ، یمالـسا  یروھمج  یاپ  اـم   » هک هدرک  راـھظا  هتـشون و  هماـن  نم  هب  دـندوب  اـمیپاوھ  نیا  رد  هک  ینازیزع  نیمھ  زا  یکی  رداـم  دـندز . فرح  دـنتفرگ و  عضوم 

میرکت ساسحا  ییاھتیصخش  روج  نیا  لباقم  رد  دوجو ، یهمھ  اب  اعقاو  ناسنا  دھاوخیم و  تریصب  مھف و  اھنیا  دھاوخیم ، تعاجش  اھنیا  میاهداتسیا .» امـش  یاھهزیگنا 

. دنکیم میظعت  و 

نارھت  / ١٣٩٨/١٠/٢٧ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

نآ زا  منک ، رکشت  و  میتسھ - کیرش  اھنآ  مغ  رد  ام   - منک یدردمھ  ینیارکوا ) یامیپاوھ  طوقس  هثداح   ) تبیصم نیا  باحصا  اب  رگید  راب  هنامیمص  تسا  مزال  اج  نیمھ  نم 

دوب نانمـشد  لیم  هک  هچنآ  فالخرب  دنداتـسیا ، نمـشد  یهسوسو  هئطوت و  لـباقم  رد  دوب ، مغ  درد و  زا  رپ  ناـشیاھلد  هکنیا  دوجو  اـب  هک  ییاـھازعبحاص  ییاھردامردـپ و 

یاپ میاهداتـسیا ، یمالـسا  یروھمج  یاپ  اـم   » هک هدرک  راـھظا  هتـشون و  هماـن  نم  هب  دـندوب  اـمیپاوھ  نیا  رد  هک  ینازیزع  نیمھ  زا  یکی  رداـم  دـندز . فرح  دـنتفرگ و  عضوم 

میرکت ساسحا  ییاھتیصخش  روج  نیا  لباقم  رد  دوجو ، یهمھ  اب  اعقاو  ناسنا  دھاوخیم و  تریصب  مھف و  اھنیا  دھاوخیم ، تعاجش  اھنیا  میاهداتسیا .» امـش  یاھهزیگنا 

. دنکیم میظعت  و 

مدرم  / ١٣٩٨/١١/١۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یهفاـضا هب  اـھنآ ، یاـھمیرحت  نیا  دـننادیم . مھ  اـھنآ  دوخ  روشک ؛ رد  دراد  دوجو  ییاـھیراتفرگ  بخ ، تسا . ناریا  تلم  رادـتقا  مزع و  یهدـنھدناشن  تاـباختنا [ رد  روـضح  [

یوربآ یاپ  نوچ  تسا ، نایم  رد  تاباختنا  یاپ  نوچ  نیا ، دوجو  اب  دـنراد ، ییاھهیالگ  مدرم  هدرک ، تسرد  مدرم  یارب  یتالکـشم  میراد ، ام  دوخ  هک  ییاھیراکمک  زا  یـضعب 

. تسا یلم  تریصب  یلم و  رادتقا  یلم ، مزع  یهدنھدناشن  نیا  نادیم ؛ طسو  دنیآیم  مدرم  تسا ، نایم  رد  روشک  تینما  یاپ  نوچ  تسا ، نایم  رد  ماظن 

مدرم  / ١٣٩٨/١١/١۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هک دـیوگن  یـسک  مینک . هدافتـسا  دامتعا  دروم  ریـصب و  یاھمدآ  زا  میتخانـشن ، رگا  میھدـیم ؛ یار  ناشھب  هک  میـسانشب ، حلـصا ) دزمان   ) ار یدارفا  نینچ  کی  میناوتیم  رگا 

دارفا هب  اھتنم  دیھدب ، یار  امتح  هن ، مھدـن ؛» یار  هک  تسا  رتھب  نیاربانب  سپ  منادـیمن ، مسانـشیمن ، هک  نم  دـشاب ، دـیاب  اھنیا  یتاباختنا ، دزمان  طیارـش  بخ ، یلیخ  »

ناشییامنھار دندرک ، ییامنھار  رگا  دیسرپب ؛ اھنیا  زا  دینک ، لاوس  اھنیا  زا  دینک ، هعجارم  دنکب  نانیمطا  اھنیا  هب  دناوتب  ناسنا  هک  یناسک  هب  دامتعا ، دروم  دارفا  هب  ریـصب ،

. دنوشب نادیم  دراو  لاعتم  یادخ  هب  اکتا  اب  صلاخ و  تین  اب  مدرم  یهمھ  هللااشنا  ات  دینکب  لوبق  ار 

مالسلامھیلع  / ١٣٩٨/١١/٢۶ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

یراذـگرثا دـنھدیم و  ماجنا  راک  دـنراد  روشک  حطـس  رد  عاجـش ، یبالقنا ، نموم ، ناحادـم  افاصنا  اـقح و  هک  منیبیم  ناـمدوخ ، یهعماـج  حطـس  هب  منکیم  هاـگن  یتقو  هدـنب 

تاعامتجا نیا  رد  الومعم  هک  یناوج  تعامج  نیا  دریگیم ، ماجنا  هک  یئارجا  دوشیم ، هدناوخ  هک  ییاھرعش  دشاب ؛ روج  نیا  یحادم  عماوج  یهمھ  دوشب  یعـس  دننکیم ؛

. دنزیخرب رپ  تسد  اب  تریصب و  زا  تفرعم ، زا  تیونعم ، زا  دنوشب  رادروخرب  هملک  یعقاو  یانعم  هب  اھنیا  دنراد ، روضح 

یقرش  / ١٣٩٨/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد هک  یقافتا  نیا  داد ؛ ناشن  ار  شدوخ  روضح  هزیگنا و  داد ، ناشن  ار  شدوخ  داحتا  داد ، ناـشن  ار  شدوخ  تمظع  ینامیلـس [ مساـق  جاـح  دیھـش  عییـشت  رد   [ ناریا تلم 

نویلیم اھهد  هک  دـتفایم ؛ رتمک  یقافتا  روج  نیا  دوب . یگرزب  یلیخ  قافتا  داتفا ، مق  رد  داتفا و  ناـمرک  رد  داـتفا و  زاوھا  رد  داـتفا و  دھـشم  رد  داـتفا و  زیربت  رد  داـتفا و  نارھت 

فرط نیا  مھ  نیا  داد ؛ ناشن  ار  ناریا  تلم  تریصب  ار ، ناریا  تلم  ینادردق  داد ، ناشن  ار  ناریا  تلم  تمظع  نیا  دننک ؛ عییشت  یدیھش  کی  زا  فلتخم  یاھرھش  رد  ناسنا 

. دوب یھلا  تاکرب  زا  یکی  هک 

هیئاضق  / ٠٧/١٣٩٩/٠۴ هوق  یرسارس  شیامھ  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

، دـندش هتخانـش  اھرتسب  نیا  رگا  میـسانشب . تسرد  ار  مرج  دـیلوت  مرج و  عوقو  یاھرتسب  اـم  هک  تسا  نیا  تسا  تیمھا  زئاـح  هچنآ  مرج ) عوقو  زا   ) یریگـشیپ دروم  رد 

الصا هک  دینک  هلباقم  مرج  عوقو  اب  دیناوتیم  تریصب  اب  ییانشآ ، اب  تحار  امش  تقو  نآ  درک - مھاوخ  ضرع  هنیمز  نیا  رد  مھ  ار  یاهتکن  کی  دعب  الاح  نم  هک   - دندش هتسناد 

ار یریگشیپ  میناوتب  هک  یتقو  تفای . دھاوخ  شھاک  تدشب  مرج  اب  یهلباقم  یهنیزھ  میزادنیب  هار  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ار  یریگـشیپ  میتسناوت  رگا  ام  دوشن . عقاو  مرج 

، تسا اوق  یهمھ  یھارمھ  جاتحم  نیا  هتبلا  دـنکیم ؛ ادـیپ  شھاک  تدـشب  هیئاضق  یهوق  یهنیزھ  روشک و  یهنیزھ  مرجم  مرج و  اـب  یهھجاوم  ظاـحل  زا  الـصا  میزادـنیب  هار 

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 65 
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. دنک یھارمھ  هیئاضق  یهوق  اب  هنیمز  نیا  رد  دیاب  هیرجم  یهوق  صوصخب 

نافعضتسم  / ١٣٩٩/٠٩/٠۵ جیسب  لیکشت  زورلاس  تبسانمهب  مایپ 

. تسا تدھاجم  تریصب و  صالخا و  افص و  هاگشیامن  و  یلم ، رادتقا  رھظم  و  لحار ، ماما  ناشخرد  گرزب و  راگدای  جیسب 

داجیا یـشزرا و  یاھدرکیور  رد  نیون ، یاھیروانف  یملع و  ورـشیپ  یاھتیلاعف  رد  یروشک ، یهرتسگ  سایقم  اب  یتایح  تامدـخ  رد  نآ ، تابث  لالقتـسا و  روشک و  زا  عافد  رد 

اھیئاناوت و نیا  یلـصا  یاھهیاپ  سفن ، هب  دامتعا  و  تیلوئـسم ، ساسحا  و  مزع ، و  نامیا ، دـنکیم . هولج  جیـسب  روضح  دوشیم و  هدرب  جیـسب  مان  اـج  همھ  یونعم ، یاـضف 

. دوزفا نآ  رب  درک و  ظفح  ار  اھنآ  یمئاد ، تبقارم  یھلا و  رکش  اب  دیاب  هک  تسا  دنوادخ  یاھتبھوم  اھتمعن و  دوخ  اھنیا  و  تسا . اھیئاشگهرگ 

ید  / ١٣٩٩/١٠/١٩ مایق ١٩  زورلاس  رد  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

(١ ،) ینامیلس نامزیزع  دیھـش  درگلاس  رد  هک  یاهنوگهسامح  میظع  تکرح  رطاخ  هب  منک  یرازگـساپس  نامروشک  زیزع  مدرم  زا  مروایب و  اج  هب  ار  یھلا  دمح  منادیم  مزال 

میظع تکرح  نیا  اب  دندرک و  ادیپ  ینیع  مسجت  هللادمحب  روشک  رـساترس  رد  مدرم  شوجدوخ  تاکرح  رد  یدـھموبا  دیھـش  ینامیلـس و  دیھـش  دـندروآ . دوجو  هب  روشک  رد 

زا یـشان  تکرح ، نیا  دیایب ؛ دوجو  هب  یتکرح  نینچ  تشادن  ناکما  یروتـسد  چـیھ  اب  یاهمانـشخب ، چـیھ  اب  هک  دـش  هدـیمد  تلم  روشک و  دـبلاک  هب  یاهزات  حور  یمدرم ،

یارب قارع  رگید  یاھرھـش  زا  یـضعب  رد  دادـغب و  رد  هک  یزیگناتفگـش  گرزب و  عمجت  نینچمھ  دوب ؛ مدرم  تسرد  یاھهزیگنا  مدرم و  تریـصب  مدرم ، یاھلد  مدرم ، فطاوع 

. دش لیکشت  - قارع مدرم  زیزع  نامھم   - ینامیلس دیھش  یقارع و  یهتسجرب  یهدنامرف  یدھموبا ، دیھش  تشادگرزب  میرکت و 

ید  / ١٣٩٩/١٠/١٩ مایق ١٩  زورلاس  رد  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

؛ دـنراد ضیـضح  طاقن  جوا و  طاقن  اھتلم  دوب . ناریا  تلم  تایح  جوا  یاھهطقن  زا  یکی  نیا  نوچ  مینک ، ینابھگن  مینک و  تسارح  یتسیاب  ید ) مھدزون   ) هساـمح نآ  دوخ  زا 

عقاوم نیا  رد  ار  تلم  کی  تریـصب  ار و  تلم  کی  ندوب  مزع  هدارا و  اب  ندوب و  راـک  یاـپ  ندوب و  هدـنز  هک  دنتـسھ  ییاـھنآ  جوا ، طاـقن  تشاد . هگن  هدـنز  یتسیاـب  ار  جوا  طاـقن 

نیا تسا . یلم  تزع  راختفا و  یهیام  مھ  دھدیم ، هیحور  ناگدنیآ  هب  مھ  نوچ  تشاد ، هگن  هدنز  دیاب  ار  جوا  یهطقن  دوب . یروج  نیا  ید  مھدزون  دنھدیم ؛ ناشن  ساسح 

هللادمحب زورما  ات  هک  روط  نیمھ  دوشب و  هنھک  تشاذگ  دـیابن  ار  هثداح  نیا  دوخ  نیاربانب ، دـنکیم . نشور  ناگدـنیآ  یارب  ار  هدـنیآ  هار  دوشیم و  تبث  خـیرات  رد  جوا  یاھهطقن 

. دنامب یقاب  نانچمھ  هدنام ، یقاب  طاشنرپ  هدنز و  هثداح  نیا 

ناحادم  / ١٣٩٩/١١/١۵ اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

، یزاـسگنھرف یهفیظو  دـیریگب ؛ یدـج  میدرک ، ضرع  هک  ار  ینیگنـس  گرزب و  یهفیظو  نـیا  هـک  تـسا  نـیا  لوا  یهیـصوت  مراد . زیزع  ناحادـم  امـش  هـب  هیـصوت  دـنچ  نـم 

نیا دیھدب . رارق  نیا  ار  راک  روحم  تسا ؛ نیا  امش  راک  ساسا  تسا ؛ مھم  رایـسب  نیا  دیریگب ؛ یدج  ار  مالـسا  یگنھرف  یرکف و  ینابم  ندرتسگ  یهفیظو  جیورت ، یهفیظو 

هب هک  دراد  ییاھتراھم  دراد و  یتاراکتبا  هرخالاب  یـسک  رھ  هک  ییاھتراھم  اب  دینک ، رـشتنم  هتـسجرب  یرنھ  رازبا  نیمھ  اب  ار  تریـصب  تفرعم و  دنپ و  رکف و  هک  لوا  یهیـصوت 

. دنزیم راک 

ثعبم  / ١٣٩٩/١٢/٢١ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

تسا ترابع  یکی  تسا : مزال  مدرم  داحآ  رد  تیصوصخ  ود  منکیم - هیصوت  مھ  زاب  ماهدرک ، هیصوت  هشیمھ  هدنب  هک   - تسا مزال  اھینمشد  اب  هھجاوم  یارب  مھم  رصنع  ود 

چیھ دـنزب ، دـناوتیمن  یاهمطل  چـیھ  دـنکب ، دـناوتیمن  یراک  چـیھ  نمـشد  تشاد  دوجو  رـصنع  ود  نیا  هچنانچ  رگا  هک  تماقتـسا ، ربص و  زا  تسا  ترابع  یمود  و  تریـصب ، زا 

رـصبلا و لھا  الا  ملعلا  اذـھ  لمحی  ـال  و  : » دومرف نینموملاریما  هک  تسا  ناـمھ  نیا  ربص . تریـصب و  دروآیمن ؛ تسد  هب  یمالـسا  ماـظن  اـب  یهلباـقم  هھجاوم و  رد  یقیفوت 

. تسا هغالبلاجھن  یهبطخ ١٧٣  رد  نیا  هک  قحلا » عضاومب  ملعلا  ربصلا و 

، تسا رتشیب  هک  راکهزات  یئادتبا و  یاھناسنا  هابتشا  لامتحا  الاح  دنکیم ؛ هابتشا  یھاگ  ناسنا  نتخانش . ار  تسرد  هار  ندوب و  نیبزیت  ینعی  تریصب  هچ ؟ ینعی  تریـصب 

دناوتب اھهنتف  یگدولآرابغ  رد  دنکن ؛ هابتـشا  تسرد  هار  تخانـش  رد  ناسنا  هک  درک  تبقارم  یتسیاب  ار ؛ تسرد  هار  دننکیم  هابتـشا  یدراوم  مھ  برجم  یمیدـق و  یاھمدآ 

. تسا انعم  نیا  هب  تریصب  تسیچ ؛ تسرد  هار  دمھفب  دنک و  ادیپ  ار  هار 

...

نامھ یصاوت ،»  » زا تسا  ترابع  درک ، ظفح  هعماج  رد  ناوتب  ار  تیصوصخ  ود  نیا  هک  ییاھهار  زا  یکی  دوشیمن . بلاغ  نمشد  دشاب ، هتـشاد  دوجو  تیـصوصخ  ود  نیا  رگا 

هب هیصوت  مھ  دشاب ؛] رارقرب   ] رگیدکی هب  ندرک  هیصوت  یصاوت و  یهریجنز  نیا  دننک ؛ یصاوت  ار  رگیدکی  مدرم  ربصلاب ؛ اوصاوت  قحلاب و  اوصاوت  و  تسھ : رصعلاو  یهروس  رد  هک 

هتـشاد دوجو  هعماج  رد  تریـصب  قح و  هب  یـصاوت  ربص و  هب  یـصاوت  هچنانچ  رگا  درادیم . هگن  ار  همھ  نیا ، دننکب ؛ ربص  هب  یهیـصوت  مھ  دـننک ، دـیکات  ار  قح  هار  دـننک ، قح 

تراسخ اعطق  دوشب  عطق  تسا ، نانموم  تظفاحم  یهریجنز  هک  یصاوت  نایرج  نیا  هچنانچ  رگا  اما  دش ؛ دھاوخن  نمشد  تاکرحت  شوختـسد  یناسآهب  هعماج  نیا  دشاب ،

. درک دھاوخ  ادیپ  ققحت  تراسخ  دشابن ، یـصاوت  نیا  رگا  ( ٢۴ (؛ ربصلاب اوصاوت  قحلاب و  اوصاوت  تٰحلاصلا و  اولمع  اونما و  نیذلا  الا  رـسخ ، یفل  ناسنالا  نا  دیـسر : دـھاوخ 

. دھدیم رارق  فدھ  ار  مھم  لماع  نیمھ  نمشد  بخ ،

ثعبم  / ١٣٩٩/١٢/٢١ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

یدیمون ساسحا  دننک ، ییاھنت  ساسحا  اھناسنا  هک  دوشیم  بجوم  نیا  تسا . کانرطخ  یلیخ  دتفیب ، قافتا  هعماج  رد  یـصاوت  نایرج  ندش  هدیرب  نایرج ، نیا  عطق  رگا 

دش و مک  اھدیما  دش ، روج  نیا  یتقو  اعبط  و  دتفایم ؛ تاقافتا  نیا  دوبن ، یـصاوت  یتقو  دورب . تسد  زا  مادقا  تئرج  دوشب ، گنرمک  اھدیما  دوشب ، فیعـض  اھهدارا  دـننک و 

تـسد هب  دـسریم و  رظن  هب  ینتفاـینتسد  دوشیم و  گـنرمک  دوشیم و  رود  سرتـسد  زا  جـیردتب  یلاـعتم  یلاـع و  یاھفدـھ  ارھق  دـش ، فیعـض  اـھهدارا  دـش و  مک  اـھتئرج 

اھناوج دنتسھ . ام  مرن  گنج  نارسفا  ام  یاھناوج  متفگ  ( ٢۵) یتقو کی  نم  دتفیب . قافتا  نیا  دنھدب  هزاجا  دیابن  ام  مرن  گنج  نارسفا  نیا  هک  دوشیم ؛ هدرپس  یـشومارف 

اھنیا دننک ؛ ندشن  هتـسخ  هب  یهیـصوت  ندرکن ، یلبنت  هب  یهیـصوت  یگداتـسیا ، هب  یهیـصوت  دـیاب  دـننک ، ینیرفآدـیما  دـیاب  دـتفیب و  یقافتا  نینچ  کی  دـنھدب  هزاجا  دـیابن 

. دنراد هدھع  رب  دنتسھ  مرن  گنج  نارسفا  میتفگ  هک  ام  یاھناوج  هک  تسا  ییاھراک 

هدافتـسا نآ  زا  یروج  نیا  زیزع  یاھناوج  امـش  اما  دـننکیم  هدافتـسا  رگید  روج  یزاجم  یاضف  زا  نانمـشد  الاح  راک . نیا  یارب  تسا  یتصرف  کی  یزاجم  یاـضف  زورما  هتبلا 

یلبنت ندـشن ، هتـسخ  هب  یهیـصوت  یارب  ینیرفآتریـصب ، یارب  قح ، هب  یهیـصوت  یارب  ربص ، هب  یهیـصوت  یارب  ینیرفآدـیما ، یارب  دـینک  هدافتـسا  یزاجم  یاضف  زا  دـینک :

. اھنیا دننام  ندنامن و  هراکیب  ندرکن ،

مق  / ١۴٠٠/١٠/١٩ مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

هک تسا  نیا  منکیم  هیکت  نیا  یور  نم  هکنیا  تلع  تفرگ . هدـیدان  یتسیاـبن  ید ) مھدزوـن  ماـیق   ) هیـضق نیا  رد  ار  مدرم  ینید  تریغ  شقن  هک  تسا  نیا  رگید  یهـتکن  کـی 

یاـھتنوشخ یقطنمیب و  هب  تـسا ، ینید  تریغ  زا  یـشان  هـک  ییاـھزیچ  هـکنیا  یارب  دریگیم  ماـجنا  یعیـسو  یگنھرف  شـالت  عـقاو  رد  دوـشیم و  غـیلبت  دـنیبیم  ناـسنا 

تینالقع اب  هارمھ  تسا ، راذگریثات  دھدیم و  ناشن  ار  شدوخ  هک  ییاجنآ  رد  ینید ، تریغ  تسین ؛ روج  نیا  هیضق  هن ، هک  منکب  ضرع  مھاوخیم  نم  دننک . مھتم  قطنمیب 

تریغ نیا  دراوم  بلغا  رد  تسا و  یرادنید  قـمع  یهدـنھدناشن  تسا و  تینـالقع  زا  یاهبعـش  کـی  تریـصب  هک  تسا ، تریـصب  زا  یـشان  اـساسا  ینید  تریغ  و  تسا ؛

« تریصب  » 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 68هاگياپ  هحفص 66 
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؛ دنتـسھ الاب  تینـالقع  یاراد  اـبلاغ  اـھنیا  دـنراد ، ار  ینید  تریغ  نیرتشیب  هک  ییاھتیـصخش  تسا . هارمھ  تینـالقع  اـب  هک  دـینیبیم  دـینکیم ، هاـگن  امـش  یتقو  ینید 

کبس ینید و  یگدنز  ینید و  گنھرف  نید و  هب  تبسن  تریغ  ظاحل  زا  هک  میتخانشن  میدیدن و  ام  ار  سک  چیھ  اعقاو  دوب ، ینید  تریغ  جوا  راوگرزب ؛ ماما  صخـش  شاهنومن 

. دنمشناد لقاع و  دنمدرخ ، دوب ؛ تینالقع  جوا  رد  لاح  نیع  رد  دشاب ؛ راوگرزب  ماما  لثم  ینید  ماکحا  ینید و  یگدنز 

شترا  / ١۴٠٠/١١/١٩ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

هیحور و نیمھ  تقو  نآ  ییاوھ . یورین  لخاد  رد  درک  ادیپ  همادا  درک و  ادـیپ  رارمتـسا  تکرح  نیا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دوبن ، یناجیھ  تکرح  تکرح ، نیا  میوگیم  نم  هکنیا 

، یراتـس دیھـش  ییاباب ، دیھـش  یزاریـشدایص ، دیھـش  دـننایامنب : ار  ناشدوخ  یهرھچ  یاهتـسجرب  نادیھـش  شترا ، لک  رد  مھ  ورین و  رد  مھ  هک  دوشیم  بجوم  تریـصب 

زا یناسک  شترا ، لخاد  رد  یتح  دناهتـسجرب - هک  دنتـسھ  یدایز  دارفا  دنتـسھ ؛] اـھنیا   ] ناشیاھهتـسجرب ـالاح   - رگید یادھـش  نارازھ  اـھنیا و  لاـثما  زودـھالک و  دـیھش 

میظع لوحت  نآ  شترا و  عضو  بالقنا و  عضو  اما  دوب ، توغاط  نارود  شترا  پیترـس  یحالف  یحالف . دیھـش  دننام ] [ ؛ دنریگب رارق  ادھـش  فص  رد  مھ  توغاط  نارود  نارـسفا 

هک نیا  دوب . تریصب  نیا ، سپ  بخ ، دندوب . بالقنا  زا  لبق  دشرا  یاھرسفا  اھنیا  روج ؛ نیمھ  یروکف  دیھش  یحالف . دیھش  دیھش ؛»  » دوشب یحالف  دیھش  هک  دش  بجوم 

. تفرگ ماجنا  راک  نیا  هک  تشاد  دوجو  یتریصب  تشاد ، دوجو  یقمع  کی  دنھدب ، ماجنا  ار  یخیرات  تعیب  نآ  ار ، گرزب  راک  نآ  دنیایب  عمج  نیا  دش  بجوم 

هک دوب  نیا  تریصب  نیا  یهدمع  لماع  کی  الامتحا  اما  درک ، ضرف  دوشیم  شیارب  ار  ینوگانوگ  لماوع  دنتـشادن ؟ ار  تریـصب  نیا  نارگید  ارچ  دوب ؟ هچ  تریـصب  نیا  لماع  الاح 

؛] دنتـشادن  ] یطلـست روج  نیا  ییاکیرمآ  یاھورین  شترا  یاج  چیھ  رد ] . ] دـندوب اھنآ  طلـست  ییاکیرمآ و  ناراشتـسم  یروتاتکید  دـھاش  کیدزن  زا  ییاوھ  یورین  یاھهچب 

هب ناھدـنامرف ، ندرک  ریقحت  ناشطلـست ، الاح  دـندوب ؛ هدرک  هنال  ییاوھ  یورین  رد  اھنیا  دوب ؛ ناریا  رد  یماظن  راشتـسم  رازھ  هاجنپ  کیدزن  رگید ؛ دـندوب  رواشم  رازھ  اـھهد 

نیا تخانـش  یهزاجا  دنتخورفیم ، ار  تازیھجت  دندرکیمن - باسح  ار  اھنیا  الـصا  دنتـشاد و  طابترا  اھیرابرد  اب  دـندروآیمن ؛ باسح  هب  الـصا   - یناریا رـصنع  ندرواین  باسح 

یهزاجا دندادیمن ، ار  رازبا  تخانـش  یهزاجا  دندوب ، راک  نیا  صوصخم  هک  اھرفامھ  هب  هن  ینف و  یاھرادهجرد  ینف و  یاھرـسفا  هب  هن  دندادیمن ؛ ینف  رـصانع  هب  ار  تازیھجت 

یکی دندرکیم ، ضوع  اکیرمآ ، دندربیم  دندرکیم  امیپاوھ  راوس  دوشب ؛ زاب  دنتشاذگیمن  دوب ، هعطق  نیدنچ  زا  لکـشتم  هک  ار  یکدی  یهعطق  دندادیمن . ار  یکدی  تاعطق  ریمعت 

ینتفگ اھنآ  هک  دراد  دوجو  مھ  یقالخا  یاھداسف  الاح  دندوب . نیا  دھاش  کیدزن  زا  اھنیا ] . ] ار یناریا  دندرکیم  ریقحت  روج  نیا  ینعی  دنتشادیمرب ؛ ار  شلوپ  دندروآیم ، رگید 

. شترا رد  اھییاکیرمآ  روضح  تسا  یزیگنامغ  ناتساد  کی  اعقاو  هک  دنتشاد  اھنآ  هک  یبیجع  یاھراک  تسین ؛

یربھر  / ١۴٠٠/١٢/١٩ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

تاناکما ظاحل  زا  اھتخاسریز ، ظاحل  زا  قح  یهھبج  زورما  میاهدـش . یوق  ام  میاهدـش ؛ یوق  ام  هک  تسا  نیا  تلع ، تسا ؟ تخـس  ردـق  نیا  اـم  هیلع  مرن  گـنج  زورما  ارچ 

هک دـننکیم  ار  ناشدوخ  شالت  یهمھ  دـنوشیم و  لسوتم  مرن  گنج  هب  هک  تساذـل  تسا ؛ یراوشد  راک  تسین ، ناسآ  قح  یهھبج  اب  نمـشد  شلاـچ  زورما  هدـش . یوق 

زورما هللادمحب  صاوخ  زا  یمیظع  یاھهعومجم  یدایز ، یهدع  صاوخ  نیب  رد  نکل  دنجامآ  صاوخ  میتفگ  هتبلا  تسا . ام  توق  تردق و  رطاخ  هب  نیا  دننک ؛ بارخ  ار  تاینھذ 

کی دنـشاب ، ینوتـس  کی  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  دـنناوتیم  دنتـسھ و  هزیگنارپ  مھ  دنتریـصباب ، مھ  اـھنیا  هک  اـھناوج ــ  صوصخب  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگدرورپ  زا  دنتـسھ ــ 

. تسا ذوفن  یراذگرثا و  لاح  رد  تدشب  تسا ، شالت  لاح  رد  تدشب  مھ  نمشد  هتبلا  دنشاب . یمکحتسم  یهناوتسا 

ناشاک  / ١۴٠١/٠١/١٠ رد  هیقفیلو  یگدنیامن  هعمج و  تماما  هب  ینیسح  مالسالاتجح  باصتنا 

ناـمیا و تکرب  هب  همھ  نیا  و  تسا ، یـسایس  ینید و  تریـصب  یبـالقنا و  تدـھاجم  هب  نیزم  نآ  رـصاعم  خـیرات  و  یبدا ، یملع و  تاراـختفا  زا  راشرـس  ناـشاک  یهتـشذگ 

هژیوب هدوب و  نانآ  یعامتجا  یرکف و  یونعم و  یاھزاین  تمدـخ  رد  ناوت  همھ  اب  مراد  راـظتنا  امـش  زا  تسا . دادعتـسا  اـب  رورپهبخن و  یهطخ  نآ  زیزع  مدرم  یریذپتیلوئـسم 

مزال تسا و  ام  یهمھ  یگـشیمھ  یهفیظو  نارگراثیا  نادیھـش و  ززعم  یاھهداوناخ  میرکت  دـیئامن . کمک  یبالقنا  ینید و  یالتعا  تھج  رد  لمع  نابز و  اب  ار  زیزع  ناـناوج 

یهویــش ار  یمدرم  راـتفر  و  دـیھد ، اـقترا  هتــسیاش  یهنوـگهب  ار  یغیلبت  ینید و  یاھتــسشن  رگید  هـعمج و  زاـمن  یاـھهبطخ  یاوـتحم  دــیئامن . هژیو  هجوـت  نآ  هـب  تـسا 

. دیھد رارق  دوخ  یگشیمھ 

نارگراک  / ١۴٠١/٠٢/١٩ رادید  رد  تانایب 

هک ینارگراک  ضارتعا  یدراوم  رد  منادـیم ] ، ] ار لئاسم  منکیم  لاـبند  هک  هدـنب  هدوب ؛ قحب  مھ  ناشـضارتعا  دنتـشاد ، ضارتعا  نارگراـک  هک  هداـتفا  قاـفتا  یدراوم  کـی  هتبلا 

ار اھرگراک  دشورفیم ، ار  شیاھرازبا  دنک ، تیریدم  ار  هناخراک  هکنیا  یاج  هب  وا  دنکیم ، راذگاو  یرفن  کی  هب  تلود  ار  یاهناخراک  دینک  ضرف  هدوب . یقحب  ضارتعا  دندش ، عمج 

اب ار  ناـشدوخ  زرم  هشیمھ  اـھرگراک  مھ  اھـضارتعا  نیا  رد  دـننکیم . ضارتعا  نوریب و  دـنیآیم  اـھرگراک  اـجنیا  بخ  دزاـسب ؛ لـتھ  دـھاوخیم  ـالثم  ار  شنیمز  دـنکیم ، نوریب 

زا دنک  رکشت  ناسنا  دوشیم  روج  هچ  تسا . مھم  یلیخ  اھنیا  تسا ؛ مھم  اھنیا  دنک ؛ هدافتسا  اھنآ  قحب  ضارتعا  زا  نمشد  هک  دنتشاذگن  ینعی  دندرک ؛ صخـشم  نمـشد 

؟ دھعتم تریصباب ، هاگآ ، یهعومجم  نیا 

روشک  / ٠۵/١۴٠١/٠۵ رسارس  هعمج  همئا  رادید  رد  تانایب 

نیا هب  نمـشد  تسا ؛ هناـیروم  لـثم  میدرک  ضرع  هک  تسا  ییاـھزیچ  یهلمج  زا  هھبـش  دـیریگب . یدـج  ار  نیبطاـخم  نھذ  زا  ییادزهھبـش  دـیریگب ، یدـج  ار  نییبت  داـھج 

مھ تیارس  تسھ ، مھ  یرسم  یاھیرامیب  وزج  تسا ، لکشم  شندش  جراخ  دش ، دراو  هک  یتقو  انورک ؛ سوریو  نیمھ  لثم  تسا ، سوریو  هھبش  هتسب . لد  اھهنایروم 

مھ ار  نیا  دراد ؛ شقن  یبلطایند  مھ  یرادقم  کی  نیا  رد  دنتسیاب ،» دنتسناوتن  هھبش  لباقم  رد  دنداتسیا ، ریشمش  ریت و  لباقم  رد  اھیـضعب   » متفگ هکنیا  هتبلا  دنکیم .

اھنیا تسا ؛ یـسنج  تاوھـش  شیایند  یکی  تسا ، ماقم  شیایند  یکی  تسا ، لام  شیایند  یکی  دـنکیم ؛ قرف  یـسک  رھ  یاـیند  تسیچ ؟ اـیند  تشاد . رود  رظن  زا  دـیابن 

. دراد ریثات  مھ  اھنیا  رگید ؛ تسا  یبلطایند  اما  یبلطایند ، نیا  رد  شدوخ  یارب  دنک  تسرد  مھ  هیجوت  تسا  نکمم  تسا . ایند  همھ  اھنیا  تسا ، فلتخم  دارفا  یاھایند 

لثم بـالقنا ، مھم  لـئاسم  یارب  ینغ  مکحم و  قـطنم  یوـق و  یاوـتحم  نییبـت  یارب  دـشاب  یزکرم  دـیاب  هعمج  زاـمن  یهبطخ  میدرک  ضرع  هـبطخ  یهراـبرد  نیارباـنب ، سپ 

؛ لالقتـسا یهلئـسم  یور  نینچمھ ] . ] دـینزب فرح  دـینک ، راـک  دـینک ، رکف  تلادـع  یهلئـسم  یور  تـسا ؛ یمھم  یهلئـسم  یلیخ  تلادـع  یهلئـسم  تلادـع . یهلئـسم 

. دیھدب تریصب  مدرم  هب  و  تسا . یمھم  رایسب  لئاسم  اھنیا  مالسا ، یایند  داحتا  یهلئسم  نافعضتسم ، زا  تیامح  یهلئسم  تسا . یمھم  یهلئسم  یلیخ  لالقتسا 

روشک  / ٠۵/١۴٠١/٠۵ رسارس  هعمج  همئا  رادید  رد  تانایب 

دینکیم داریا  هبطخ  رد  امـش  هک  یاهملک  رھ  دـشاب . شخبدـیما  دـیاب  هبطخ  تایبدا  دـشاب ؛ شخبدـیما  دـشاب ، نیرفآداحتا  دـشاب ، یمیمـص  دـشاب ، مرگ  دـیاب  هبطخ  تایبدا 

؛ دشاب هغدغد  بارطـضا و  قادصم  مھ  دناوتیم  ( ١ «،) مھنامیا عم  انامیا  اودادزیل  نینموملا  بولق  یف  هنیکـسلا  لزنا  یذلا  وھ   » هک دشاب  هفیرـش  یهیآ  نیا  قادصم  دـناوتیم 

نیرفآدیما دیاب  دز . فرح  دوشیم  روج  ود  رھ  دشاب ؛ اھنیا  دننام  هدنیآ و  هب  ینیبدب  عضو و  هب  ینیبدب  یحور و  مطالت  بارطـضا و  قادصم  دناوتیم  اما  تسین ، دب  هغدغد  الاح 

هیلع دریگب و  تسد  ار  نآ  هک  امش  دناعم  امـش و  نمـشد  یارب  دوشب  یکـسمتسم  هک  مییوگب  ام  یزیچ  کی  دشاب ؛ زاسهیـشاح  مھ  دناوتیم  دشاب . نیرفآتریـصب  دشاب ،

. دنزب فرح  امش 

مالسلامھیلع  / ١۴٠١/١٠/٢٢ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

یمومع یاضف  هکنیا  یارب  ارچ ؟ دـنکیمن ؛ رثا  میروآیم ، قطنم  مینکیم ، لالدتـسا  مینکیم ، تحیـصن  میھدـیم ، روتـسد  هک  تسا  نیا  اھاج  زا  یرایـسب  رد  اـم  راـک  لاکـشا 

« تریصب  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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تـسا مزال  اج  کی  دـینکب . دـیناوتیم  امـش  هک  یراک  نیمھ  ینعی  یزاسگنھرف  یزاسگنھرف ؛»  » ماهدرک رارکت  اھراب  نم  تسین . میاهتـساوخ  ام  هچنآ  اب  بسانتم  یاـضف 

زور کی  دشاب ، ملع  شناد و  زا  یوریپ  یاضف  تسا  مزال  اج  کی  دشاب ، نمشد  هب  موجھ  یاضف  تسا  مزال  اج  کی  دشاب ، نمشد  لباقم  رد  تماقتـسا  یاضف  روشک  یاضف 

رد [ ناحادم ] امـش هک  یـشقن  متفگ ؛ امـش  هب  یروآدنزرف »  » هب عجار  متفگ ، امـش  هب  هداوناخ »  » هب عجار  نم  دوشب . دیاب  یزاساضف  دـشاب ؛ ربدـت  لقعت و  یاضف  تسا  مزال 

، دینک یھدتریـصب  دیناوتیم  دیروایب ، دوجو  هب  اضف  دیناوتیم  تسا . رتشیب  یلیخ  اھنیا  دننام  تشادھب و  نامزاس  تشادھب و  ترازو  شقن  زا  دـینک  افیا  دـیناوتیم  هنیمز  نیا 

اھنآ هک  ناناوج  ینعی  روشک ، یدوجو  یهطقن  نیرتمھم  رد  اجک ؟ تسا . یدیماان  قیرزت  نمـشد  یاھدرگـش  نیرتمھم  زا  یکی  هک  دینیبیم  زورما  دینک . یھددیما  دـیناوتیم 

. دینک یھددیما  دینک ، لمع  شدض  تسرد  دیناوتیم  امش  دننک . سویام  اھدرگش  قرط و  اھهویش و  عاونا  اب  ار 

یقرش  / ١۴٠١/١١/٢۶ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یهبنـش تشذگ ــ  هک  یاهبنـش  نیا  لاسما  دـنداد . ناشن  لاسما  نمھب  مودوتسیب  رد  هک  یدنمـشزرا  تکرح  نیا  رطاخ  هب  منک  میظعت  راھظا  ناریا  تلم  هب  منادـیم  مزال 

تاـغیلبت همھ  نیا  دـندیرفآ . هساـمح  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  مدرم  روـشک  رـساترس  رد  دوـب ؛ یخیراـت  نمھب  مودوتسیب  کـی  یخیراـت ، یهبنـش  کـی  نمھب ــ  مودوتسیب 

، رفص ریز  یاوھ  روشک  طاقن  یـضعب  رد  درـس ، یاوھ  نانمـشد ، تاکیرحت  دننکیم ، سح  ناشناج  مسج و  اب  ناشدوجو ، یهمھ  اب  ار  نآ  مدرم  هک  یتالکـشم  نیا  فلاخم ،

. دندمآ تمظع  نیا  اب  مدرم  دش ؛ هتفرگ  هدیدان  ناریا  مدرم  تریصب  نامیا و  یامرگ  ریثات  تحت  اھنیا  یهمھ 

« : تریصب  » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

نایكشراوج  /   ١٣٧٩/١٠/٠١ سابع  هدنسیون :   / ( هر  ) ماما ترضح  تیصخش  رد  تریصب  رصنع 

« تریصب  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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