
شترا  / ١٣٧٠/١١/١٩ ییاوھ  یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک قارع  میژر  ینعی  دوب -  ناریا  ریغ  روشک  کی  یهیحان  زا  ای  دش ، هتخورفارب  یـشتآ  دمآ و  دوجو  هب  یرطخ  رگا  هلاس  دنچ  نیا  لوط  رد  هک  دندید  سراف  جـیلخ  یهقطنم  رد 

کی هب  ار  هقطنم  دـندمآ  هک  دوب  اـھنآ  ناـنامیپمھ  اـھییاکیرما و  یهیحاـن  زا  اـی  دـناشک -  هقطنم  نیا  هب  ار  هناـگیب  یاھتردـق  دوخ  لاـبند  هب  درک و  یزورفاشتآ  سراـف  جـیلخ  رد 

. دننکیم نماان  ار  هقطنم  اھنآ  دندرک ؛ لیدبت  شتآ  یهقطنم 

دـض اھامـش  هک  دـینادب  مینکیم ، سراف  جـیلخ  دراو  ار  دوخ  یاھوان  هقطنم  تینما  ظفح  یارب  ام  دـییوگیم  هک  امـش  میتفگیم ، اھییاکیرما  هب  اـم  هراومھ  گـنج  نارود  رد 

هقطنم رد  سراف و  جـیلخ  رد  ار  ناشدوخ  دوجو  هکنیا  یارب  اھنیا  دراد . دوجو  تقیقح  نیمھ  مییوگیم و  ار  نیمھ  مھ  زورما  تسا ؛ تینما  فالخرب  اھامـش  دوجو  دـیتینما ؛

نیب هکنیا  یارب  دنیامن ، هیھت  حالـس  اھنآ  زا  دننکب و  اکیرما  یاھهناخدارز  یاھهنازخ  هب  دوخ  یتفن  یاھرالد  ندرک  ریزارـس  هب  راداو  ار  ییاھروشک  هکنیا  یارب  دـننک ، هیجوت 

یهیھت ددـصرد  یمالـسا  یروـھمج  هک  دـننکیم  زیمآهغلاـبم  تاـغیلبت  دـنروایب ، دوـجو  هب  تبرغ  ساـسحا  سارھ و  میب و  تلاـح  کـی  شناـگیاسمھ  یمالـسا و  یروـھمج 

ییاھـشزرا زا  بالقنا و  نیا  زا  روشک و  نیا  یاھزرم  زا  عاـفد  یارب  افرـص  دـشاب ، دـیاب  نیا  زا  دـعب  هک  هچرھ  تسا و  هدوب  نونکاـت  هک  هچرھ  اـم  تاحیلـست  تسا ! تاحیلـست 

زا میناوـتیم  اـم  دروآیمن ؛ دوـجو  هـب  اـم  ناـگیاسمھ  یارب  ار  یرطخ  هنوگچـیھ  اـم ، حلـسم  یاـھورین  تاحیلـست  تـسا . هدـش  اـنب  اـھنآ  یهیاـپ  رب  بـالقنا  نـیا  هـک  تـسا 

. مینک عافد  نامدوخ  ناگیاسمھ 

تافاکم نداد  سپ  هب  ای  دوب ، مرگرس  تیوک  لاغـشا  هب  ای  دوب -  مرگرـس  یرگید  یاج  قارع  دوب و  اھر  یزجاح  هنوگچیھ  نودب  قارع  ام و  نیب  یاھزرم  هک  ینارود  رد  دید  ایند 

یاج هب  یرگید  تلود  رھ  هک  نانچمھ  میوشب ؛ قارع  یاھزرم  دراو  هک  دوب  نآ  یاج  میتشاد ، اھهیاسمھ  هب  ضرعت  یارب  ییهزیگنا  کدنا  ام  رگا  دوب -  مرگرس  تیوک  لاغـشا 

. درادن دوجو  هنابلطزواجت  یاھهزیگنا  یمالسا ، یروھمج  رد  میدرکن . ام  یلو  درکیم ؛ ار  راک  نیا  دایز  لامتحا  هب  دوب ، ام 

نآ مینکیم . هرادا  ار  روشک  مینکیم و  یـشم  میراد  یمالـسا  لوصا  زا  یهدـش  شوارت  هتـساخرب و  تمکح  اـب  اـم  مینکیم . تکرح  میراد  یمالـسا  تارکفت  یاـنبم  رب  اـم 

یناسک میدرکن . ار  راک  نیا  ام  تفر ، ولج  تسھ ، مھ  یعیبط  ضراوع  یاراد  تسام و  قطانم  کیدزن  هک  یقطانم  ات  لقاال  دش و  قارع  یاھنیمزرس  دراو  دشیم  هک  یزور 

اب میدرکن ؛ ام  یلو  دـنکب ؛ تسناوتیم  ییاھراک  هچ  زور  نآ  رد  یمالـسا  یروھمج  هک  دـنمھفیم  بوخ  یلیخ  دنتـسھ ، کیژتارتسا  لئاسم  لـھا  یناوخهشقن و  لـھا  هک 

. میدرکن مھ  هجوت  یھاگآ و  ملع و 

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

هقطنم برع  یاھتلود  هب  هک  تسا  نیا  رب  دنک ، لح  نیطسلف  یهلاسم  یبرع و  یاھروشک  اب  ار  دوخ  لکشم  هکنیا  یارب  اکیرما ، یاھتـسایس  زورما  منکیم  ساسحا  نم 

اکیرما هک  ام -   » دنک یلاح  اھنآ  هب  هک  تسا  نیا  رب  ناریا »! غارس  دیورب  دشاب . دیابن  لیئارسا  نآ ، دینک ، ینمشد  ییاج  ای  یسک  اب  دیھاوخیم  رگا   » هک دنک  یلاح  روطنیا 

تـسایس دیـشاب »! هتـشادن  یراک  لیئارـسا  اب  رگید  دـییاشگب و  ناریا  فرط  هب  ار  دوخ  یهھبج  هکنیا  رب  طورـشم  مینکیم ؛ تیامح  هقطنم  یاـھروشک  امـش  زا  میـشاب - 

حالـس رگا   » هک دـننک  میھفت  نینچ  هقطنم ، بارعا  هب  هک  تسا  نیا  شھار  مھ ، هقطنم  بارعا  ظفح  یارب  تسا . بصاغ  یاھتـسینویھص  زا  تیامح  اـکیرما ، تموکح  دـیدج 

اب دیھاوخیم  رگا  دینک . لح  لیئارـسا  اب  ار  ناتهلاسم  دیورب و  دیـشاب . هتـشاد  یراک  لیئارـسا  اب  دـیابن  رگید  دـیھاوخیم ، کمک  رگا  دـیھاوخیم ، تیامح  رگا  دـیھاوخیم ،

زا هک  هچنآ  قبط  دینک »! هزرابم  نآ  اب  یمالسا و  یروھمج  غارس  دیورب  دیـشاب ؛ هتـشاد  یفنم  تاغیلبت  دیـشاب ، هتـشاد  یظفل  ضراعت  دینک ، هضراعم  دینک ، هزرابم  یـسک 

. تساکیرما یهدنیآ  تسایس  نیا  دوشیم ، هدیمھف  نئارق 

، دندوب تسدمھ  رگیدـکی  اب  یمالـسا  یروھمج  هیلع  یوروش  اکیرما و  هک  یزور  نآ  تسا . شزرایب  اھدـیدھت  نیا  هلاسهدراھچ ، یاھهبرجت  زا  دـعب  ناریا ، تلم  یارب  هتبلا ،

هدوبن تسدمھ  رگیدکی  اب  یمالـسا  یروھمج  هیلع  دندوب -  ناھج  حطـس  رد  هک  یزور  نآ  تردق -  ود  هک  تسا  هدوب  تقو  هچ  درک . هزرابم  تردق  لامک  اب  داتـسیا و  تلم  نیا 

یروھمج لباقم  رگید ، یاھلکـش  رد  هچ  قارع و  هب  کمک  رد  هچ  مھ ، اکیرما  رادفرط  عجترم  یاھروشک  دندوب ، تسدـمھ  رگیدـکی  اب  یوروش  اکیرما و  هک  یتقو  نآ  دنـشاب ؟!

! دراد دوخ  یاج  هک  زورما  دیسرتن ؛ اھدیدھت  زا  زور  نآ  تلم  نیا  داتسیا . تردق  اب  مھ ، یمالسا  یروھمج  دندرک و  هضراعم  دنداتسیا و  یمالسا 

رطف  / ١١/٢١/١٣٧۵ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

دناوتب هکنیا  یارب  دناسرتب ؛ یمالسا  یروھمج  زا  ار  سراف  جیلخ  یهیشاح  یاھروشک  هک  تسا  هدوب  نآ  رابکتسا ، یاھزابتسایس  اھیچتاغیلبت و  شالت  بالقنا ، لوا  زور  زا 

هب اھروشک  نیا  رد  ییاھنھذ  اھلد و  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ  منادیمن  نم  دنک . نیمات  یماظن  روضح  دوخ ، یارب  اجنآ  رد  دناوتب  هکنیا  یارب  دـشورفب ؛ حالـس  اھنآ  هب 

نیا ناشتین  دنتسھ -  اھنآ  ناشباطخ  فرط  هک  ایند -  یاج  همھ  رد  تسینویھـص  یاھیچتاغیلبت  اکیرما و  هک  دنمھفب  دھاوخیمن ؛ ار  اھنآ  ریخ  اکیرما  هک  دنمھفب  دنیآ و  دوخ 

یمالـسا و یروھمج  رب  یراشف  دنناوتب ، رگا  هتبلا  دنیامن و  نیمات  ناشدوخ  یارب  عورـشمان  یداصتقا  عفانم  دـننک و  ادـیپ  یماظن  روضح  دـنیایب و  سراف  جـیلخ  هب  هک  تسا 

؟ دنشاب ناریا  تلم 

نیا مھ ، بالقنا  لوا  زا  درادـن . یزیمآضرعت  رظن  هنوگچـیھ  هیاسمھ ، یاھروشک  هب  تبـسن  یمالـسا  یروھمج  هک  دـناهدرک  نالعا  نـالووسم  یهمھ  و  تلم ، تلود ، اـھراب 

اھریت ام  فرط  هب  میاهدرک ؟ باترپ  هیاسمھ  یاھزرم  فرط  هب  ار  ریت  مادک  ام  میاهدرک ؟ هلمح  یـسک  هچ  هب  لاح  هب  ات  ام  درذگیم ، بالقنا  زا  لاس  هدجھ  تسا . هدش  تباث 

. میاهدرکن یراک  چیھ  نامدوخ ، زا  عافد  زج  ام  تدم ، نیا  رد  اما  دش ، باترپ 

یمالسا  / ٠٩/١٨/١٣٧۶ یاھروشک  نارس  سالجا  نیمتشھ  زاغآ  رد  تانایب 

داحتا و مچرپ  هک  یمالسا  ناریا  زا  ار  سراف  جیلخ  رد  ام  ناگیاسمھ  ات  دوشیم  هدیمد  هتسویپ  رابکتـسا ، یـسایس  ناحارط  مومـسم  سفن  هک  تسا  لاس  هدجھ  نونکا 

رد یگدنز  تکرب  هب  یمالـسا  ناریا  دنکیمن . دیدھت  ار  یمالـسا  روشک  چیھ  یمالـسا ، ناریا  یوس  زا  یرطخ  چیھ  هک  منکیم  مالعا  نم  دناسرتب ! دراد ، تسد  رد  یردارب 

یاھهئطوت مغر  یلع  یمالـسا و  نامیا  تکرب  هب  نایناریا  اـم  تسا . مالـسا  ناـھج  رادـتقا  تزع و  داـحتا و  قاتـشم  رتشیب  هشیمھ  زا  زورما  نآرق ، ماـکحا  کراـبم  یهیاـس 

تاباختنا میاهداد . شیازفا  ار  یمدرم  روضح  نامنانمشد ، ینطاب  لیم  زین  اعدا و  سکع  تھج  رد  هدرک و  ظفح  ریظن ، مک  یلکـش  هب  ار  دوخ  یلم  تدحو  نمـشد ، یتاغیلبت 

طباور زا  رادروخرب  تلود ، تلم و  یمیمـص و  مھ  اـب  همھ  نـالووسم ، هچراـپکی و  تلود ، دوب . نوزفا  زور  روـضح  نیا  یهنوـمن  روـھمج ، سیئر  شنیزگ  یارب  لاـسما  ناـشخرد 

ام تسا . یلصا  تھج  طخ و  یهدننک  میـسرت  ام ، یگنھرف  یداصتقا و  یـسایس و  یملع و  یاھـشالت  یهمھ  رد  سفن ، هب  اکتا  دامتعا و  دندامتعا . زا  راشرـس  یفطاع و 

رتهناریو یلیمحت  گـنج  لاـس  تشھ  لوط  رد  هک  ار  یولھپ  نارود  یهداـتفا  بقع  ناریو و  روشک  میتـسناوت  ناـمتخومآ ، لـحار  ینیمخ  ماـما  هک  یرواـبدوخ  نیمھ  تکرب  هب 

رادـتقا تزع و  رتـمھم ، همھ  زا  یلو  میدـھاش ؛ زین  ردارب  یاـھروشک  زا  رگید  یخرب  رد  ار  تـمھ  نـیا  مـینک . رادروـخرب  یگدـنزاس  طاـشن  قـنور و  زا  یزاـسزاب و  دوـب ، هدـش 

زورما دـننک . نک  هشیر  دوخ  روشک  رد  ار  ناگناگیب  تلاخد  ذوفن و  دناهتـسناوت  یـسایس ، یدـج  تکراشم  مالـسا و  هب  کسمت  تکرب  هب  اـم  تلود  تلم و  تسا . یـسایس 

یادا یهنیمز  زورما  تسا و  یخیرات  تیلووسم  کی  نیا  مینک . شالت  نآ  هار  رد  همھ  دیاب  تسا و  لالقتسا  نیا  تزع و  نیا  سفن و  هب  دامتعا  نآ  یهنشت  زین  یمالسا  تما 

« يسارھناريا  » 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 5هاگياپ  هحفص 1 
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ناـمزاس هک  ار  نآ  زورما  اـم  تسا ، مزـال  ینوناـک  هار ، نیا  رد  اھـشالت  ندرک  گـنھامھ  یارب  رگا  تـسا . مـھارف  مالـسا  ناـھج  لـماک  لالقتـسا  رادـتقا و  تزع و  بـسک  نآ و 

. دنکفا نآ  یهدنیآ  قافآ  نامزاس و  نیا  هب  یھاگن  دیاب  میراد . رایتخا  رد  تسا  یمالسا  سنارفنک 

رال  / ١٣٨٧/٠٢/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ناریا تلم  نانمشد  هک  تسا  نیا  تلع  منکیم . هیکت  داحتا  یهلئسم  یور  رب  مراد ، نامزیزع  تلم  هب  هک  یئاھباطخ  یهمھ  رد  و  فلتخم -  یاھرھش  رد  رفـس -  نیا  رد  نم 

نیمھ مھ  یمالسا  تما  رد  مالسا و  یایند  رد  هکنیا  امک  تسا ؛ ناملـسم  تلم  داحآ  نایم  فالتخا  داجیا  دناهدرک ، ادیپ  هک  یئاھهار  زا  یکی  تلم ، نیا  هب  ندز  هبرـض  یارب 

یروھمج زا  ار -  سراف  جـیلخ  رد  یهیاسمھ  یاھروشک  هلمج  زا  ار -  ام  یهیاسمھ  ناملـسم  یاھروشک  دـندرک  یعـس  بالقنا  یزوریپ  لوا  زا  دـناهدرک . لابند  ار  تسایس 

ناملسم و یاھتلم  یهمھ  یوس  هب  یردارب  تسد  یمالـسا ، یروھمج  هک  یلاح  رد  دندش ؛ قفوم  مھ  یدراوم  رد  هنافـساتم  دنناسرتب ؛ یمالـسا  بالقنا  زا  یمالـسا و 

اھتلم و یلدمھ  یانعم  هب  یمالسا  داحتا  تسا ؛ یمالسا  داحتا  هب  دقتعم  نادند  نب  زا  یمالـسا  یروھمج  دنکیم . زارد  تسا و  هدوب  هدرک  زارد  ناملـسم  یاھتلود  یهمھ 

اھتلود اما  نمشد . یهسوسو  هب  رگم  دنک ، داجیا  فاکش  اھتلم  نایم  دناوتیمن  یبھذم  یاهقرف و  یفئاط و  تافالتخا  دنلدمھ ؛ مھ  اب  هللادمحب  اھتلم  تساھتلود . یراکمھ 

ام یردارب  یتسود و  تسد  دنتسھ ؛ ام  ناردارب  هیاسمھ  یاھروشک  مینکیم : مالعا  مھ  زورما  ام  دناشکب . فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  دناوتیم  تسایـس  تسد  هنافـساتم  ار 

رب سفن  هب  دامتعا  اب  ادـخ و  هب  لکوت  اـب  هک  تسا  هدرک  تباـث  ناریا  تلم  تسین . زاـین  یور  زا  یردارب ، نیا  میرادـن ؛ یزاـین  چـیھ  اـھنآ  هب  تسا . زارد  اـھروشک  نیا  یوس  هب 

زورما هناتخبـشوخ  میاهدرک . زارد  اـھروشک  یهمھ  یوس  هب  یتـسود  تسد  اذـل  مینادـیم ؛ مالـسا  یاـیند  تحلـصم  فـالخ  رب  ار  فـالتخا  اـم  اـما  دـیآیم ، قئاـف  تالکـشم 

مشچ یروک  هب  و  دنتسھ -  یزیگناهنتف  لوغـشم  مئاد  هک  یتسینویھـص -  اکیرمآ و  یـسوساج  یاھهاگتـسد  شالت  مغریلع  مالـسا و  یایند  نانمـشد  شالت  مغریلع 

. دوش تیوقت  زور  هب  زور  دیاب  نیا  و  تسا ؛ هناردارب  بوخ و  ملاس و  یبرع -  ریغ  یاھروشک  یبرع ، یاھروشک  هقطنم -  یاھروشک  اب  یمالسا  یروھمج  تلود  طباور  اھنآ ،

رطف  / ١٣٨٧/٠٧/١٠ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ 

، مدرم داحآ  یهمھ  مالسا ، ناھج  یهمھ  رد  دیاب  ار  هتکن  نیا  تسا . هجاوم  مالـسا  نانمـشد  یهبناجهمھ  یتاغیلبت  یگنھرف و  یـسایس و  مجاھت  اب  مالـسا  یایند  زورما 

نیا تسا و  هبناجهمھ  ناناملسم  تاسدقم  مالسا و  هیلع  مجاھت  زورما  دننکن . تلفغ  یسایس  یهتـسجرب  دارفا  نید ، یاملع  نارکفنـشور ، صوصخب  ناگبخن ، صوصخب 

، یناور یاھگنج  عاونا  هب  اذل  دنکیم ؛ فعض  ساسحا  یمالسا  میظع  تکرح  لباقم  رد  نمـشد  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  تسا ، هدش  یوق  نمـشد  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هن 

. دنک ظفح  ار  دوخ  تدـحو  مالـسا  یایند  هک  تسا  نیا  هار  دوشیم . لسوتم  رگیدـکی  هیلع  تاغیلبت  رگیدـکی و  زا  ناملـسم  یاھروشک  اھتلم و  ندـناسرت  نوگانوگ ، تامجاھت 

اداـبم دـینک ، ظـفح  ار  ناـتدوخ  داـحتا  منکیم : ضرع  ملاـع  فاـنکا  رد  ناملـسم  ناردارب  یهمھ  هب  باـطخ  ناریا  تلم  ناـبز  زا  راـب ، نیمرازھ  راـب ، نیمدـص  یارب  رگید  راـب  نم 

فالتخا امـش  نیب  دنھاوخیم  رگید ، نوگانوگ  نیوانع  هب  ینـس ، هعیـش و  بھذم  ناونع  هب  مجع ، برع و  تیموق  ناونع  هب  هک  دیوشب  یکرتشم  نانمـشد  تسد  یهچیزاب 

هب ار  اھنیا  هک  تسا  نیمھ  ناشیاھهار  زا  یکی  دننکب ، فیعـضت  ار  مالـسا  هکنیا  یارب  دنمالـسا . نمـشد  اھنآ  ینـس ؛ تسود  هن  دنتـسھ ، هعیـش  تسود  هن  اھنآ  دـنزادنیب .

یروھمج زا  یمالـسا ، ماـظن  زا  ار  اـھتلود  اـھروشک و  دـننک  یعـس  تسا ، هدـش  هتـشارفارب  مالـسا  ملع  هک  اـجنیا  دـنناسرتب . رگیدـمھ  زا  ار  اـھروشک  دـنزادنیب ؛ مھ  ناـج 

دوریم شیپ  تعرس  اب  راگدرورپ  قیفوت  هب  درادیمرب و  مدق  یمالسا  یلاعت  تفرشیپ و  هار  رد  ناریا  تلم  میردارب . مھ  اب  همھ  ام  دنناسرتب . اھبیرف  اھغورد و  عاونا  اب  یمالسا 

. دروآیم باسح  هب  یمالسا  تما  تفرشیپ  ار ، دوخ  تفرشیپ  مالسا ؛ یایند  فرش  ار ، دوخ  فرش  دنادیم ؛ مالسا  یایند  یهمھ  هب  قلعتم  ار  نیا  و 

رھشون  / ١٣٨٨/٠٧/١۴ ییایرد  مولع  هدکشناد  رد  تانایب 

نیا اب  تین ، نیا  اب  یـسارھناریا -  یهژورپ  دربشیپ  تین  اب  نمـشد  هتبلا  دـننکیم . رارقا  مھ  اھنآ  دـننک ؛ راـکنا  دـنناوتیمن  مھ  نانمـشد  یتح  ار  یمالـسا  ناریا  رادـتقا  زورما 

ناشن هک  شخب  نآ  تسا . غورد  طلغ و  یرگید ، شخب  تسرد و  وا  راک  نیا  زا  یـشخب  دشکیم . دایرف  ار  ماظن  نیا  روشک و  نیا  یلم  تردق  امـش و  تردق  هنامـصخ -  عضوم 

یاھاج هب  میدرک و  عورـش  رفـص  زا  یمالـسا  یروھمج  یهلاـس  یـس  نارود  رد  اـم  تسا . تسرد  تسا ؛ تسار  تسا ، یمالـسا  یروھمج  ماـظن  تردـق  یاـیوگ  هدـنھد و 

رد لوا  زور  زا  نم  میتـشاد . رارق  نآ  رد  هک  یاهطقن  نآ  اـب  تسین  هسیاـقم  لـباق  میدیـسر ، هچنآ  اـما  میدیـسر . هچنآ  هـب  میتـسین  عناـق  یلو  میدیـسر ، یاهتفرـشیپ  رایـسب 

. ماهدرک سمل  کیدزن  زا  ناشتیفرظ ، یهمھ  اب  ناشاوتحم ، یهمھ  اب  ار  یماظتنا  یاھورین  ار ، هاپس  ار ، تاناکما  ار ، عافد  ترازو  ار ، شترا  متشاد ؛ روضح  حلـسم  یاھورین 

، یتاحیلـست رادتقا  یملع ، رادتقا  درکیمن . رواب  سک  چیھ  داد و  ناشن  ار  نآ  دشیمن  مھ  تشگنا  یهراشا  اب  یتح  زور  نآ  هک  دـیراد  رارق  یاهلق  رد  زیزع  ناناوج  امـش  زورما 

. تسا تسار  نمشد  فرح  زا  تمسق  نیا  فلتخم . یاھشخب  رد  تفرشیپ ، ماجسنا ، سفن ، هب  دامتعا  یروابدوخ ،

. تسین دیدھت  سک  چیھ  یارب  یمالسا  یروھمج  میظع  یلم  رادتقا  نیا  دنکیم . حرطم  ار  نآ  یسارھناریا  یهژورپ  یارب  وا  هک  تسا  یزیچ  نآ  فرح ، نیا  غورد  تمسق  اما 

یارب تسا ، دـیدھت  اھتلم  راک  رد  نارگهلخادـم  ملاع و  نایوجهرطیـس  یارب  تسا ، دـیدھت  ملاع  نایوگروز  یارب  هلب ، تسا . تصرف  کـی  نیا  تسین ؛ دـیدھت  ناـگیاسمھ  یارب 

نآ تشگزاب  یوزرآ  رد  زونھ  دندز و  تلم  نیا  تیصخش  تیثیح و  هب  دگل  دندرک و  ار  هدافتـساوس  نیرتشیب  تلم  نیا  یناسنا  یعیبط و  میظع  عبانم  زا  زور  کی  هک  یناسک 

، میزاسیم وان  میزاسیم ، امیپاوھ  تسین . دیدھت  ام  یاھکشوم  تسین ، دیدھت  ام  یاھشیامزر  تسین . دیدھت  اھتلم  یارب  اما  تسا ؛ دیدھت  دنتـسھ ، ینتـشگنزاب  یاھزور 

دوخ هب  هک  یتقو  نآ  دـلابب ؛ دـناوتیم  تلم  کی  هک  تسا  نیا  یهدـنھد  ناشن  نیا ، تسین . دـیدھت  اھنیا  زا  مادـک  چـیھ  میروآیم ؛ نادـیم  هب  ار  امـش  لـثم  یدـنمورب  ناـناوج 

نیا دنھاوخیم ، تزع  رگا  هک  دننیبب  دننادب و  رگید  یاھتلم  تسا . رگید  یاھتلم  قوشم  نیا ، دنک . راشرـس  نامیا  زا  ار  لد  دنک و  لکوت  دوخ  یادخ  هب  دـشاب و  هتـشاد  دامتعا 

رد تسین ، اـھنآ  تاحیلـست  یگزوـیرد  اـیند و  یتاحیلـست  ناگدـنزاس  یهسیک  هب  نداد  لوـپ  ندرک و  جرخ  رد  تـسین ، اھتردـق  هـب  یگتـسباو  رد  تـسین ، اـکیرمآ  شیپ  تزع 

. تساھنیا رد  تفرشیپ  ادخ و  هب  لکوت  رد  یلم ، سفن  هب  دامتعا  رد  نورد ، زا  ششوج 

ع)  / ١٣٨٩/٠٣/٠٣  ) نیسح ماما  هاگشناد  ناگتخومآشناد  عمج  رد  تانایب 

زور نآ  میـسانشب . دـیاب  ار  اھنیا  دـنراد ؛ رارق  ناریا  تلم  لباقم  رد  زورما  هک  دـنایناسک  نامھ  انیع  دنتـشاد ، رارق  تلم  ناگدـنمزر  ناریا و  تلم  لباقم  رد  زور  نآ  هک  یناسک 

، دندادیم یگنج  یهشقن  دندادیم ، امیپاوھ  دندادیم ، یماظن  حالس  دندادیم ، مادص  هب  یئایمیش  حالس  دندوب . ناملآ  هسنارف و  سیلگنا و  نیمھ  دوب ، وتان  دوب ، اکیرمآ  مھ 

مچرپ ار ، تیوـنعم  دـیحوت و  عـیفر  ماـظن  ار ، ناریا  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  دـنناوتب  دـیاش  دـندوب ، هداتـسیا  وا  رـس  تشپ  دـندادیم ، وا  هب  ار  دربـن  یهنحـص  زورهب  تاـعالطا 

هک یناسک  نآ  مھ  زورما  دنیاھنیمھ . مھ  زورما  دندوب ، اھنیا  مادـص  رـس  تشپ  دـنھدب . تسکـش  ار  اھتلم  لالقتـسا  یگدازآ و  یالـص  ار ، تیناسنا  دـیحوت و  یهتـشارفارب 

یناسک نآ  دنیاھنیمھ . دنھدب ، هولج  دیدھت  ار  ناریا  دنتـسھ ، ایند  قطانم  بلغا  ینماان  یهیام  ناشدوخ  دنھدب ، هولج  هنوراو  ار  قئاقح  دوخ  تاغیلبت  اب  دـننکیم  یعس 

هک یناسک  نآ  یروج ؛ نیطـسلف  رد  یروج ، قارع  رد  دنتفرگ ؛ تراسا  هب  ار  مدرم  دننکیم ، راتـشک  دنراد  تساھلاس  ناتـسناغفا  رد  دننکیم ، تیانج  هنازور  ناتـسکاپ  رد  هک 

زور نآ  دندوب . مادـص  رـس  تشپ  مھ  لاس ۶١  رد  اـھ  نیمھ  دـنراد . رارق  ناریا  تلم  لـباقم  رد  زورما  دـنیاھنیمھ و  دـنراد ، رارق  سدـق  رگلاغـشا  میژر  ینمیرھا  یورین  تشپ 

. دنروخیم تسکش  مھ  زورما  دیشاب  نئمطم  دندروخ ، تسکش 

شترا  / ١٣٨٩/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانابلخو  ناھدنامرف  رادیدرد  تانایب 

سدـح یئاوھ  یورین  رد  یک  شیپ ، یهھد  ود  رد  الثم  مینک . فشک  ار  نامدوخ  یهزات  یاھتیفرظ  مینک ، هعجارم  ناـمدوخ  هب  رتشیب  اـم  هک  دوش  ثعاـب  یتسیاـب  اـھدوبمک 

یکـشزپ یاھـشخب  رد  ام ، یئاضف  یاھـشخب  رد  روج . نیمھ  مھ  رگید  یاھـشخب  رد  دنک ؟ دـیلوت  دروایب و  دوجو  هب  شدوخ  یارب  تاناکما  همھ  نیا  دـناوتب  ورین  نیا  هک  دزیم 

تمھ ام  ناناوج  دـنتفر ، اما  درک ؟ ار  اھراک  نیا  دوشیم  هک  دزیم  سدـح  یک  شیپ  یهھد  هس  ود  ات  ام ، ینف  یملع و  نوگانوگ  یاھـشخب  رد  ام ، یئوراد  یاھـشخب  رد  اـم ،

« يسارھناريا  » 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 5هاگياپ  هحفص 2 
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یاھتـسایس یارب  دـنھدیم  رارق  یاهلیـسو  ار  نیا  دـننکیم ؛ ینمـشد  هتبلا  دـنیاشگیم . فارتـعا  هب  ناـبز  مھ  اـم  نانمـشد  زورما  هـک  تـسا  هدـش  یئاـھراک  دـش . دـندرک و 

. تسھ اھنیا  هکنیا  هب  دننکیم  فارتعا  نکیل  یزیتسمالسا ؛ یسارھمالسا و  یسارھناریا و  یزیتسناریا و 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢١ نارگراثیا  ادھش و  یاھهداوناخ  عمج  رد  تانایب 

یاھتردـق دراد . رارق  ام  لباقم  رد  یرایـسب  یاھتـصرف  زورما  تسا . یـساسح  ریطخ و  یهفیظو  کی  ام  تلم  زورما  یهفیظو  مرتحم ! ناھدـنامرف  زیزع ! ناـناوج  زیزع ! ناردارب 

یارب یسارھناریا ، یارب  ار . اھنآ  نوگانوگ  یاھراک  دینیبیم  دنھدب . هعسوت  ایند  رد  ار  یـسارھمالسا  یـسارھناریا و  دننکیم  یعـس  نوگانوگ  یاھتـسایس  اب  یرابکتـسا 

یبرغ و ناشیرپ  هدـنامرد و  ناراذگتـسایس  یهلیـسو  هب  اددـجم  هدـشهدادناشن ، اـھنآ  یتیـصاخیب  هدـش و  رارکت  اـھراب  هناـھلبا ، هناـقمحا ، یاھهویـش  یـسارھمالسا ،

. دننک لمع  ار  دوخ  یناطیش  دوصقم  دناهتسناوتن  اھنیا  تسا . هتشادن  یاهجیتن  نونکات  اھهویش  نیا  دوشیم . رارکت  ناشنانامیپمھ 

نیا تسا ؛ زیزع  هقطنم  یاـھتلم  مشچ  رد  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  زورما  دـنزیزع ؛ یمالـسا  یاـھروشک  مـشچ  رد  اـم  روـشک  نموـم  یاـھورین  ناریا ، تـلم  ناریا ، زورما 

ار اھهدومزآ  مھ  زاب  دروخ ؛ دنھاوخ  ینھدوت  مھ  زاب  دـننکیم ، رارکت  ار  اھتـسایس  نیا  مھ  زاب  دـننک . لامعا  دناهتـساوخ  اھنآ  هک  تسا  یتسایـس  نآ  لباقم  یهطقن  تسرد 

. دیشچ دنھاوخ  ار  تسکش  خلت  معط  مھ  زاب  دنیامزآیم ،

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢١ حلسم  یاھورین  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

یاھتردـق دراد . رارق  ام  لباقم  رد  یرایـسب  یاھتـصرف  زورما  تسا . یـساسح  ریطخ و  یهفیظو  کی  ام  تلم  زورما  یهفیظو  مرتحم ! ناھدـنامرف  زیزع ! ناـناوج  زیزع ! ناردارب 

یارب یسارھناریا ، یارب  ار . اھنآ  نوگانوگ  یاھراک  دینیبیم  دنھدب . هعسوت  ایند  رد  ار  یـسارھمالسا  یـسارھناریا و  دننکیم  یعـس  نوگانوگ  یاھتـسایس  اب  یرابکتـسا 

یبرغ و ناشیرپ  هدـنامرد و  ناراذگتـسایس  یهلیـسو  هب  اددـجم  هدـشهدادناشن ، اـھنآ  یتیـصاخیب  هدـش و  رارکت  اـھراب  هناـھلبا ، هناـقمحا ، یاھهویـش  یـسارھمالسا ،

. دننک لمع  ار  دوخ  یناطیش  دوصقم  دناهتسناوتن  اھنیا  تسا . هتشادن  یاهجیتن  نونکات  اھهویش  نیا  دوشیم . رارکت  ناشنانامیپمھ 

نیا تسا ؛ زیزع  هقطنم  یاـھتلم  مشچ  رد  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  زورما  دـنزیزع ؛ یمالـسا  یاـھروشک  مـشچ  رد  اـم  روـشک  نموـم  یاـھورین  ناریا ، تـلم  ناریا ، زورما 

ار اھهدومزآ  مھ  زاب  دروخ ؛ دنھاوخ  ینھدوت  مھ  زاب  دـننکیم ، رارکت  ار  اھتـسایس  نیا  مھ  زاب  دـننک . لامعا  دناهتـساوخ  اھنآ  هک  تسا  یتسایـس  نآ  لباقم  یهطقن  تسرد 

. دیشچ دنھاوخ  ار  تسکش  خلت  معط  مھ  زاب  دنیامزآیم ،

برغنالیگ  / ١٣٩٠/٠٧/٢٣ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

تارج اما  دنکیم ، رفس  دنتسھ -  ناتـسناغفا  رد  وتان  یئاکیرمآ و  یورین  رازھ  هد  دنچ  دص و  تساھنآ و  لاغـشا  تحت  روشک  هک  ناتـسناغفا -  روشک  هب  اکیرمآ  روھمج  سیئر 

زا هاگیاپ ، هب  تفر  دـنک ؛ تاقالم  تسناوتن  لـباک  ریغ  لباک و  رد  ناتـسناغفا  یـسایس  لاجر  زا  مادـکچیھ  اب  دوش ؛ جراخ  تسا ، یئاکیرمآ  هاگیاپ  هک  مارگب ، هاگیاپ  زا  دـنکیمن 

شبنج تکرح و  نیا  شاهناشن  دیسرتیم ؛ مھ  اکیرمآ  رد  ناتدوخ  تلم  تیرثکا  زا  امش  زورما  دیسرتیم . اھتلم  تیرثکا  زا  دیـسرتیم ، مدرم  تیرثکا  زا  امـش  نوریب ! دمآ  هاگیاپ 

. دیتسھ یوزنم  امش  سپ  دننکیم . ترفن  راھظا  مدرم  اکیرمآ  رد  رگید  ددعتم  یاھرھش  رد  دنامن ؛ روصحم  کرویوین  هب  هک  تسا  تیرتسا  لاو 

نیمولظم رادفرط  تساھتلم ، رادـفرط  ناریا  هن ؛ دـنروآیم . فرح  رـس  تشپ  فرح  ابترم  دـننک ، یمومع  ار  یـسارھناریا » ، » دـننک یوزنم  ار  یمالـسا  یروھمج  هکنیا  یارب 

دتـسیایم و دوجو  یهمھ  اـب  مھ  ناربکتـسم  ناـملاظ و  یھاوخهداـیز  یئوگروز و  لـباقم  رد  دـنکیم ، هزراـبم  ملاـظ  اـب  تسا ، فلاـخم  ملظ  اـب  یمالـسا  یروـھمج  تسا .

، دنایمالـسا یروھمج  رادفرط  دـندنمهقالع ، یمالـسا  یروھمج  هب  دنـسانشیم ، ار  یمالـسا  یروھمج  هک  یئاج  رھ  اھتلم  هک  تسا  نیمھ  یارب  دـنکیمن . ینیـشنبقع 

، دیروفنم رصم  رد  دیروفنم ، ناتسناغفا  رد  دیروفنم ، قارع  رد  هک  اکیرمآ ، یهدحتم  تالایا  میژر  نارس  امش  سکعب  تسا ؛ نیشنلد  اھنآ  یارب  یمالسا  یروھمج  یاھراعش 

. دیروفنم اپورا  رد  یتح  دیروفنم ؛ دیراد ، یماظن  کرحت  دیدرک و  دراو  یماظن  یاھورین  هک  یبیل  رد  دیروفنم ، بالقنا  زا  دعب  سنوت  رد 

شترا  / ١٣٩٢/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

ماظن هیلع  مھ  همھنیا  دنـسانشیم . مواقم  تلم  کی  دنمـشوھ ، تلم  کـی  تقادـصاب ، تلم  کـی  عاجـش ، تلم  کـی  ناونعهب  ار  ناریا  تلم  اـھتلم  یهمھ  اـیند ، فارطا  رد 

رب دنتـشاذگ  ار  ناشدوخ  یهیکت  ناریا  تلم  نانمـشد  یـسایس  یتاغیلبت و  یاھهاگتـسد  یتدم  کی  تسا ؛ هدش  تاغیلبت  تسا ، هدش  شالت  تسا ، هدش  راک  یمالـسا 

اھتلم یمومع  داحآ  طقف  هن  زورما  دش . رتشیب  ایند  یاھتلم  نایم  رد  ناریا  تلم  تیبوبحم   [ اما یسارھناریا [ -  اھیضعب  یسارھمالسا ، اھیضعب  یـسارھناریا -  داجیا 

تلم دنمـشوھ ، تلم  تماقتـسااب ، تلم  تسا : نیا  ناریا  تلم  یهرابرد  ناـشتواضق  دـینک ، هاـگن  ار  ناـشیاھرظنراھظا  دـنروجنیمھ ؛ مھ  اـیند  ضرغیب  ناـگبخن  هکلب ] ] 

، تسین ناریا  تلم  یمالـسا و  یروھمج  ماـظن  زا  اـھتلم  سارھ  هداد ؛ هجیتن  روجنیا  زورما  اـھنآ  یـسارھناریا  تسایـس  ناریا . تلم  هب  دـننکیم  هاـگن  مشچ  نیا  اـب  روبص ؛

اکیرمآ اھتلم  تسا ؛ فورعم  یزورفاگنج  هب  تسا ، فورعم  اھروشک  روما  رد  یهلخادـم  هب  تسا ، فورعم  ییوگروز  هب  هک  تسا  اکیرمآ  تسا . اکیرمآ  طلـست  زا  اھتلم  سارھ 

ماظن یهرھچ  دنرفنتم . هک  تسا  اکیرمآ  زا  دنراد ، سارھ  هک  تسا  اکیرمآ  زا  اھتلم  دنـسانشیم . اھتلم  روما  رد  یهدننکهلخادم  زورفاشتآ و  زورفاگنج ، تلود  کی  ناونعهب  ار 

. درک دھاوخ  ادیپ  همادا  شور  نیا  و  دناهدش ؛ رتدنموربآ  ایند  رد  زورهبزور  مھ  ناریا  تلم  تسا ، هدش  رتنشور  زورهبزور  یھلا  قیفوت  هب  یمالسا  یروھمج 

ىمالسا  / ١٣٩٣/٠٣/٠۶ ىاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

رد دنراد ، هگن  ىفخم  هدیشوپ و  ار  ناشدوخ  تالکـشم  هکنیا  ىارب  دنـسرب ، ناشدوخ  ىرابکتـسا  ىاھفدھ  هب  ىرابکتـسا  ىاھهاگتـسد  هکنیا  ىارب  مالـسا  ىایند  رد  زورما 

، دـنرادهگن ظوفحم  ار  ىتسینویھـص  بصاغ  میژر  هکنیا  ىارب  دـنروآىم ، دوجوهب  ىـسارھناریا  دـنروآىم ، دوجوهب  ىـسارھهعیش  دـننکیم ؛ داجیا  فالتخا  ناناملـسم  نایم 

فالتخا اھناملسم  نیب  هک  دننیبىم  نیا  رد  ار  نآ  هار  دننک ؛ لح  ىوحنهب  تسا ، هدناشک  تسکـش  هب  هقطنم  نیا  رد  ار  ىرابکتـسا  ىاھتـسایس  هک  ىیاھداضت  هکنیا  ىارب 

. تسا نیا  ناگبخن  زا  راظتنا  تسا ، نیا  ناگدبز  زا  راظتنا  دیمھف ؛ دیاب  ار  نیا  دید ، دیاب  ار  نیا  بخ ، دنزادنیب .

ىمالسا  / ١٣٩٣/١٠/١٩ تدحو  ىللملانیب  سنارفنک  نیمتشھ  تسیب و  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

راک نیا  تسا ، تمکح  فالخ  تسا ، لقع  فالخ  نیا  ارچ ؟ دناهداد ! رارق  ناریا  اب  یهضراعم  یانبم  رب  ار  ناشدوخ  یجراخ  تسایس  هقطنم ، یاھتلود  زا  یضعب  مدینـش  نم 

اب طابترا  یردارب و  یتسود و  رب  میدرک  ینتبم  ار  نامدوخ  یجراخ  تسایـس  اـم  سکعب ؛ اـم  دوشب ؟ بکترم  ار  یگرزب  هابتـشا  نینچکـی  ناـسنا  ارچ  تسا . یاهناـھلبا  راـک 

لمع هدـنیآ  رد  مھ  روجنیمھ  میدرک ، لمع  مھ  روجنیمھ  اـم  تسا ؛ اـم  تسایـس  نیا  هیاـسمھ ؛ ریغ  هیاـسمھ و  زا  هقطنم  یاـھروشک  ناملـسم و  یاـھروشک  یهمھ 

اب یمالـسا ، داحتا  هب  دراد  یگتـسب  شروشک  یهدنیآ  تحلـصم  دنادب  هک  تسا  هتفای  ار  الاو  تفرعم  نیا  یھاگآ ، نیا  تریـصب ، نیا  ناریا  تلم  هللادـمحب  زورما  درک . میھاوخ 

. رگید یاھروشک  اب  ناملسم و  یاھتلم 

اپورا  / ١٣٩٣/١١/٠٣ رد  نایوجشناد  یمالسا  یاھنمجنا  هیداحتا  تسشن  هب  بالقنا  ربھر  مایپ 

! نازیزع ناناوج !

رگنناھج و ینادنمـشناد  زا  یدـنمهرھب  تصرف  امـش و  هب  ار  ناـھج  یاھهدـیدپ  اھدادـیور و  هب  زیمآتمکح  فرژ و  هاـگن  تصرف  اـھروشک ، یھاگـشناد  زکارم  رد  امـش  روضح 

. تخانش ردق  دیاب  ار  اھنیا  دشخبیم . هدنیآ  ناریا  هب  ار  سانشناھج 

« يسارھناريا  » 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 5هاگياپ  هحفص 3 
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رپ رصنع  مادک  و  دننزیم ؟ نماد  یسارھمالسا  هب  یبرغ  یاھتسایس  ارچ  هک  دیـشیدنیب  نیا  هب  هژیو  روطهب  هزورما  یربخیب . هک  تسا  شخبنایز  هزادنا  نامھ  هب  یگتفیرف 

؟ دزیگنایم رب  نآ  اب  یئورایور  هنوگهمھ  هب  ار  ربکتسم  یدعتم و  دنمزآ و  نارادمتردق  هک  تسا  ناریا  یهویش  هب  یسایس  مالسا  رد  تردق 

یربارب امـش  نوچ  یناناوج  دوجو  تورث  اب  روشک  یارب  یئهتخودنا  چـیھ  تروصنیا  رد  دـیزیمایب ؛ ینمادـکاپ  یراگزیھرپ و  اب  ار  ود  رھ  نیا  یزروهشیدـنا و  اب  ار  یزودـناشناد 

. درک دھاوخن 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۵ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

ذوفن یکی  یـسارھناریا ،-  - تسا تاغیلبت  یکی  تسا : وا  لاعف  یاھرازبا  اھنیا  هک  دراد  یـساسا  رازبا  دنچ  تسین ؛ دودحمان  ردتقم  رھاظب  نمـشد  نیا  ینمـشد  یاھرازبا 

هب عجار  مھاوخیم  تسا . داـیز  ثحب  مھ  تاـغیلبت  یهراـبرد  منکیمن ؛ رارکت  ماهدرک ، تبحـص  ررکم  ریخا  هاـم  دـنچ  نیا  رد  ذوفن ، یهراـبرد  نم  تسا . میرحت  مھ  یکی  تسا ،

. منک تبحص  میرحت 

نارگراک  / ٠٢/٠٨/١٣٩۵ رادید  رد  تانایب 

دنراد نیلوئـسم  یهمھ  ار  نیا  هک  دراد  دوجو  لالتخا  ام  روشک  یکناب  تالماعم  رد  نالا  میدنبب . ار  نامدوخ  مشچ  دوشیمن  میـشاب ؛ نیبدـب  دـیاب  هک  ار  ییاھزیچ  مینیبیم 

رضاح ارچ  بخ  دنتسین . رـضاح  ایند  گرزب  یاھکناب  دنیوگیم  ارچ ؟ دریگیم ؛ ماجنا  تمحز  اب  یدنک و  اب  اجنیا  نالا  یکناب ، تالدابم  هب  فقوتم  تالماعم  تاطابترا و  دنیوگیم .

همھنیا اب  یروشک  کی  ینویلیم  داتشھ  رازاب  اب  دھاوخن  ارچ  ایند  گرزب  فورعم و  کناب  نالف  دنک . داجیا  لماعت  هک  هدمآ  دوجو  هب  نیا  یارب  کناب  دنراد ؟ ضرم  رگم  دنتسین ؟

. دوشیم نشور  الماک  دراد  الاح  درک ؛ دامتعا  دوشیمن  اکیرمآ  هب  هک  ماهتفگ  راب  دص  هدنب  شدایزومک ، اب  اکیرمآ . تسیک ؟ عنام  نیا  دراد ؛ دوجو  یعنام  کی  دنک ؟ هلماعم  تورث 

کیدزن اھنآ  هک  دنزادنایم  سارھ  اھکناب  لد  رد  یروج  لمع  رد  اما  درادن - یـشزرا  تسا و  ذغاک  یور  نیا  هک   - دننک هلماعم  ناریا  اب  اھکناب  دنورب  هک  دنـسیونیم  ذغاک  یور 

یانعم بخ ، مینک ؛ میرحت  ار  ناریا  روشک ، نیا ]  ] یتسیرورت یاھـشور  رطاخهب  الثم  تسا  نکمم  ام  تسا و  تسیرورت  روشک  کـی  ناریا  هک  دـیوگیم  یـسارھناریا . دـنیاین ؛

، دـینک هلماـعم  دـیورب  اـھکناب  دنـسیونیم : ذـغاک  یور  دـیورن . ولج  دوـشب ؛ میرحت  تسا  نکمم  ناریا  دـشاب ؛ عـمج  ناتـساوح  هک  تسا  اـھکناب  هب  ماـیپ  نیا  تسیچ ؟ نیا 

. دننکیم ار  راک  نیا  دنراد  المع  دنک ؛ یراذگهیامرس  دیایب  دنکن  تئرج  یجراخ  رادهیامرس  دیایب ، ولج  دنکن  تئرج  کناب  هک  دننکیم  یراک  لمع  رد  اما  دننکیم  رداص  همانشخب 

ناریا هب  تقونآ  دـننکیم ؛ کمک  دـنراد  ام  تاعالطا  قبط  مھ  زونھ  دـندرک ، کمک  رادناشنومان  یاھتسیرورت  هب  ناـشدوخ  دـنرتدب ؛ اـھتسیرورت  یهمھ  زا  ناـشدوخ  ـالاح 

عاضوا تسا ؛ ناریا  یلخاد  عاضوا  دننک  یراذگهیامرس  ناریا  رد  دنیآیمن  اھراذگهیامرس  اھرادهیامرس و  هکنیا  تلع  هک  دیوگیم  ییاکیرمآ - بانج   - فرط تسیرورت ! دنیوگیم 

هتـشک مدرم  زا  رفن  دنچ  زور  رھ  ناشدوخ  یاھرامآ  قبط  هک  اکیرمآ  تسا ؟ اجنیا  زا  رتنما  اکیرمآ  دوخ  تسا ؟ اجک  ناریا  زا  رتنما  هقطنم  نیا  رد  تسا ؟ شاهچ  ناریا  یلخاد 

،[ ناریا [ ؟ دنتسھ اجنیا  زا  رتنما  یداصتقا  تالکـشم  نیا  اب  یرگراک ، تالکـشم  نیا  اب  یمدرم ، تارھاظت  نیا  اب  ییاپورا  یاھروشک  تسا ؟ اجنیا  زا  رتنما  رورت ، اب  دنوشیم 

. دحتم یروشک  نما ، یروشک 

هتفرن نیب  زا  یناریا  دض  یاھمیرحت  ماظن  هک  دیوگیم  ییاکیرمآ  لوئسم  یتقو  تسا . یبوخ  رایسب  عاضوا  نانمشد ، مشچ  یروک  هب  نانمـشد ، مغرهب  ناریا  یلخاد  عاضوا 

ناریا زا  ار  مدرم  دنراد  تحارـص  اب  دنزادنایم . هار  یـسارھناریا  دـنراد  اھنیا  دـیاین ؛ کیدزن  دـسرتب و  یجراخ  راذگهیامرـس  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسیچ ؟ شیانعم  تسا ،

ضورفم ار  نمـشد  نیا  دوجو  دیاب  میھدیم ، ماجنا  هک  یتیلاعف  رھ  یارب  ام  تسھ ؛ نمـشد  نیا  بخ ، تسا . ام  نمـشد  نیا  دوشن ؛ کیدزن  یـسک  هکنیا  یارب  دـنناسرتیم 

. میریگب

یمالسا  / ٠٢/٠۵/١٣٩۶ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

دیاب تسا ؛ ام  دوخ  نورد  مھ ]  ] هفیظو کی  مینک ، یفرعم  ار  مالـسا  دیاب  هک  تسا  اھناملـسم  ریغ  لابق  رد  هفیظو  کی  هک  میمھفب  لوا  یهجرد  رد  اھناملـسم  ام  دیاب  ار  نیا 

دیاب یمالـسا  یاھتلود  زورما  میمھفب . دـیاب  ار  نیا  تسیچ ؟ رطاخهب  ملاع  یوگروز  یاھتردـق  ملاع و  ربکتـسم  یاھماظن  یوس  زا  مالـسا  اب  ینمـشد  هک  میمھفب  ناـمدوخ 

، دنوشن تسدمھ  رگیدمھ  اب  اھنیا  دنھاوخیم  هک  تسا  نیا  رطاخهب  دنکیم ، ینمشد  یکی  نآ  اب  دنکیم ، یھارمھ  یمالـسا  تلود  نیا  اب  اکیرمآ  هکنیا  تلع  هک  دننک  هجوت 

ام یهقطنم  رد  ینکفافالتخا  تسایـس  نیا  رد  اکیرمآ  هنافـساتم  تسا . نیا  یارب  دـنھدن ؛ صیخـشت  ار  ناشدوخ  کرتشم  عفاـنم  اـھنیا  دـنوشن ، دـحتم  رگیدـمھ  اـب  اـھنیا 

یشارتنمشد دوشب ، ناسآ  راک  نیا  هکنیا  یارب  و  تسا ،]  ] اھنآ یاھهیامرس  تراغ  یارب  اھتلود  زا  یضعب  بیج  رد  ناشتـسد  تسا ! فسات  یهیام  نیا  تسا ؛ هدوب  قفوم 

تسا ییاھتردق  زورما  جیار  یاھتسایس  اھنیا  دننک . تراغ  ار  اھنآ  دنناوتب  ات  دننکیم  یفرعم  نمشد  کی  ناونعهب  ار  عیشت  ای  ار ، ناریا  ای  ار ، یمالسا  یروھمج  ای  دننکیم ؛] ]

تدحو داجیا  داحتا و  داجیا  نیا ، لباقم  رد  نداتـسیا  میتسیاب . نیا  لباقم  رد  دیاب  مینک ، ساسحا  همھ  دیاب  ار  نیا  میمھفب ، همھ  دـیاب  ار  نیا  تسا ؛ اکیرمآ  اھنآ  سار  رد  هک 

. یمالسا یاھروشک  نیب  تسا 

بالقنا  / ٣٠/١٣٩٧/٠۴ ربھر  اب  هجراخ  روما  ترازو  نالوئسم  ارفس و  رادید 

دـندرک و هراشا  نانمـشد  یهفقویب  یناور  گنج  عوضوم  هب  تیناقح ، ساسحا  زا  یناریا  یاھتاملپید  ناریفـس و  یرادروخرب  ترورـض  نییبت  رد  یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

. داد ناگناگیب  تاماھتا  هب  یقطنم  عطاق و  یاھخساپ  یشلاچ ، ثحابم  رد  طلست  یھاگآ و  اب  تیناقح و  ساسحا  اب  دیاب  دندوزفا :

، یـسارھناریا ، » فدھ نیا  ققحت  یارب  دندوزفا : دـندناوخ و  نانمـشد  رمتـسم  یناور  گنج  یلـصا  راک  روتـسد  ار  یفنم  یهلئـسم  کی  هب  ناریا  مئاد  ندرک  مھتم  ناشیا ،

. دوشیم رارکت  ناگناگیب  تاغیلبت  رد  مادم  رشب » قوقح  ضقن  یدازآ و  دوبن  یسارکومد ، ضقن  ماھتا  یزیرگناریا ، یزیتسناریا ،

مق  / ١٣٩٧/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

کی  ] یسارھهعیش اج ، کی  یسارھناریا  اج ، کی  یسارھمالسا  دننکب ، تاغیلبت  تسا  نکمم  الاح  دنرادن . ینمـشد  مھ  یبرغ  یاھتلم  دنرادن ، ینمـشد  ناریا  اب  اھتلم 

اھتلم دندنـسپیم ، اھتلم  ار  یتکرح  نینچ  نیا  هکلب  یمالـسا  یروھمج  اب  دـنرادن  ینمـشد  طقف  هن  مدرم  دوشب ، نشور  مدرم  یارب  تقیقح  هک  ییاـجنآ  نکل  دـننکب  اـج ]

نیا  ] درکیم و ینمـشد  ٰیـسوم  لباقم  رد  نوعرف  هک  نانچمھ  دنملاع ؛ یهنعارف  دنملاظ ، نادنمتردق  تسا ، نمـشد  هک  نآ  دـننکیم . تیامح  نآ  زا  اھتلم  دـنرادیم ، تسود 

یننا افاخت  ـال  دومرف : ٰیـسوم  هب  لاـعتم  یادـخ  درکیم - ینمـشد  اـما  تسا  قح  ٰیـسوم  هک  تسنادـیم  هک  دراد  حیرـصت  نآرق   - تسا قح  ٰیـسوم  هک  تسنادـیم  مھ  ار ]

. دیھدب همادا  دینک ، عورش  ار  ناتتکرح  دیورب  متسھ ، امش  اب  نم  ( ۶ (؛ ٰىرا عمسا و  امکعم 

(ع)  / ١٢/١۴٠١/٠۶ تیب لھا  یناھج  عمجم  سالجا  نیمتفھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

نیب و  داد ــ  مھاوخ  هنیمز  نیا  رد  مھ  یھاتوک  حیضوت  کی  دعب  الاح  هک  مالسا ــ  یایند  میظع  یهعومجم  نیب  مینکیم  گنررپ  ار  لصاف  طخ  نیا  ار ، یـشکطخ  نیا  یتقو  ام 

لباقم رد  یسک  دیوگب و  روز  هک  تسا  هدرک  تداع  رابکتـسا  یایند  تسا . نیگنـس  یلیخ  مھ  اھنآ  یارب  دراد ، لمعلاسکع  نیا  ارھق  رامعتـسا ، رابکتـسا و  هطلـس و  یایند 

کی هک  دنیبیم  الاح  اھتلم ، هب  زواجت  ندز و  فرح  ییوگروز و  هب  هدرک  تداع  هک  رتشیب  ای  تسا  نرق  کی  زا  شیب  دیاش  نالا  هک  ییایند  نیا  دـھدن . یعطاق  باوج  وا  ییوگروز 

رد یگداتـسیا  هب  دـنکیم  قیوشت  ار  اھناملـسم  دوخ ، راتفگ  اب  دوخ ، راتفر  اـب  هدرک و  رپس  هنیـس  مھم ، یاـیفارغج  نیا  رد  اـیند ، زا  یـساسح  یهطقن  نینچ  کـی  رد  یتلم 

رد اـکیرمآ  یهناراـکتیانج  یاـھهشقن  هـکنیا  تـسا . نیگنـس  ناـشیارب  دـننکیم ، ینمـشد  تـسا ، لوـبق  لـباق  ریغ  ناـشیارب  نـیا  اـتعیبط  رابکتــسا ؛ لـباقم  رد  وا ، لـباقم 

؛ رگید دوـب  اـکیرمآ  زاـستسد  شعاد  تسا . شعاد  شاهنوـمن  کـی  دـنکیم ؛ ینابـصع  ار  اـھنیا  بخ  یمالـسا ، یروـھمج  یهلیـسو  هـب  دوـشب  یثـنخ  فـلتخم  یاـھروشک 

ریغ اھنیا  یارب  دتـسیایم ، هشقن  نیا  هئطوت و  نیا  لباقم  رد  دوجو  یهمھ  اب  دوشیم و  نادیم  دراو  یمالـسا  یروھمج  هک  یتقو  بخ  انعم . نیا  هب  دندرک  فارتعا  ناشدوخ 

« يسارھناريا  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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نآ روشک و  نیا  رد  تلاخد  هب  ناریا  ندرک  مھتم  یـسارھهعیش و  یـسارھناریا و  تاـغیلبت  یهمھ  ادـبم  اـشنم و  لـمعلاسکع . هب  دـننکیم  عورـش  اذـل  تسا ؛ لـمحت  لـباق 

مھ دننکیم  یعس  یتاغیلبت  فلتخم  یاھهویـش  اب  دنناوتیم ، هچ  رھ  هک  دینیبیم  امـش  اذل  تسا ؛ شیاھهشقن  ندش  یثنخ  زا  اکیرمآ  مشخ  تینابـصع و  نیمھ  روشک ،

. درادن دوجو  یتلاخد  دنکیم !» تلاخد  روشک  نالف  رد  روشک و  نالف  رد  ارچ  ناریا   » هک تسا  نیا  ناشیاھفرح  زا  یکی  ادجادج . یسارھهعیش ، رد  مھ  یسارھناریا ، رد 

مالسلامھیلع  / ١۴٠١/١٠/٢٢ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

صقن نمشد  یهشقن  تسا . مھم  نیا  دوب ؛ یطلغ  یهبساحم  نمشد  یهبساحم  اما ] ، ] دوب یعماج  یهشقن  نمشد  یهشقن  [، ١۴٠١ تاشاشتغا ] ریخا یایاضق  نیا  رد 

لماوع یهمھ  ینعی  دوب ،» یعماج  یهشقن  نمـشد  یهشقن   » مییوگیم هکنیا  دوب . یطلغ  یهبـساحم  هشقن  نیا  ندرک  هدایپ  یارب  نمـشد  یهبـساحم  اـھتنم  تشادـن ،

هتبلا هک  تشاد  دوجو  یداصتقا  لماع  درک . فیدر  ار  لماوع  نیا  یهمھ  تخادنا ، راک  هب  دربب  راک  هب  یروشک  کی  رد  بیرخت  لالخا و  یارب  دناوتیم  تردـق  کی  هک  ار  یطلـسم 

یاھمیت ذوفن ، یتینما ، لماع  دـننک . هدافتـسا  لماع  نیا  زا  دـنناوتب  اھنآ  هک  دوب  یاهنیمز  مدرم  تشیعم  لکـشم  تسین و  بوخ  دوبن ، بوخ  مھ  روشک  یداـصتقا  تیعـضو 

اکیرمآ نمشد ، یتاغیلبت  یاھهاگتسد  یهلیسو  هب  فلتخم  یاھلکش  هب  یسارھناریا  تاغیلبت  لبق ، هام  دنچ  زا  ایند ؛ رد  یسارھناریا  یاغوغ  فرط . همھ  زا  یـسوساج 

. تسا بیرخت  لماع  کی  مھ  نیا  دش ؛ عورش  یناھج  رابکتسا  الک  مسینویھص و  و 

یمالسا  / ١۴٠١/١١/٢٩ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

: مینکیم نایب  دنلب  یادص  اب  ار  تقیقح  مینکیمن ، ار  سکچیھ  یهظحالم  ام  دنکیم . نایب  ینلع  حیرص و  ار  نیطسلف  مولظم  ناناملسم  لد  فرح  یمالـسا  یروھمج  زورما 

نانمـشد هدـش  بجوم  نیمھ  مینکیم . عافد  نیطـسلف  تلم  زا  میناوتب  یقیرط  رھ  هب  مینکیم ؛ عاـفد  هک  مھ  مییوگیم  مینکیم ، عاـفد  مینکیم ، تیاـمح  نیطـسلف  تلم  زا 

دروم رد  دـنوشب  ادـصمھ  اھنآ  اب  دـننک ، کمک  نیطـسلف  هب  ام  یهزادـنا  هب  لقاال  هک  دـنفظوم  مھ  ناـشدوخ  هک  یناـسک  نآ  دـنزادنیب و  هار  یـسارھناریا  دـنوشب و  زکرمتم 

. یسارھناریا

« : یسارھناریا  » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

جارس  /   ١٣٨٨/٠٨/٠١ اضر  هدنسیون :  یسارھناریا /  دربھار  ذاختا  ییارچ 
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