
ىربھر  / ١٣۶٨/٠٣/١٨ تیلوئسم  زاغآ  رد  ناریا  تلم  هب  مایپ 

نکمم مادقا  چیھ  زا  هک  نانچمھ  هدرکن ؛ نوریب  رس  زا  ار  یمالسا  یروھمج  وحم  هکلب  فیعضت ، یادوس  زگرھ  نونکات ، یمالسا  بالقنا  یزوریپ  ی  هظحل زا  یناھج  رابکتسا 

دوـخ یمالـسا  لوـصا  یلم و  تزع  لالقتـسا و  هب  دـنبیاپ  یمالـسا ، یروـھمج  نالوئـسم  تلم و  هک  هاـگنآ  اـت  و  تسا ، هدـیزرون  یراددوـخ  هار  نـیا  رد  زین  هفرـص  هـب نورقم و 

هتخاس وا  زا  یراک  تلم ، یگدامآ  هدارا و  مزع و  ربارب  رد  خـیرات ، تقلخ و  نیناوق  رب  انب  یھلا و  ددـم  لضف و  هب  اھتنم  تشاد ؛ دـھاوخ  هاـگن  دوخ  رد  ار  هزیگنا  نیا  دنـشاب ، یم

اش هللا. نا  دوب ؛ دھاوخ  هنوگ  نیمھ زین  هراومھ  دنوادخ ، تساوخ  هب  تسا و  هدیسرن  ییاج  هب  وا  رکم  دیک و  هدوبن و 

ىئاضق  / ١٣۶٨/٠٣/٢٨ سیلپ  نامزاس  ىنابرھش و  ىرمرادناژ ، نانکراک  زا  ىعمج  هیقفیلو و  ناگدنیامن  ناھدنامرف ، رادید  رد  تانایب 

یارب سفن  هب  دامتعا  انغتـسا و  لالقتـسا و  تزع و  حور  داجیا  زا : تسا  ترابع  اھ  نآ ی  هدمع هک  دراد  ییاھ  هصخـشم دندرک ، زاغآ  ام  ناشلا  میظع گرزب و  ماما  هک  یرـصع 

. دننک ادیپ  طلست  وا  تشونرس  رب  نارگید  دوش و  هتفرگ  وا  زا  تایحور  نیا  دوب  هدش  یعس  یدامتم  نایلاس  لوط  رد  هک  یتلم 

هیئاضق  / ٠٧/١٣۶٨/٠۴ یهوق  نانکراک  تاضق و  نیلوئسم ، زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

ام روشک  تلم و  هب  مالـسا  دننک . ظفح  ار  نآ  دننک  یعـس  دـننادب و  ار  دوخ  بالقنا  راشرـس  یوربآ  یمالـسا و  تیثیح  ردـق  هک  منک  یم هیـصوت  ناریا  مدرم  راشقا  ی  همھ هب 

اب ردـق  نیا هک  دسانـش  یمن ناریا  تلم  لثم  ار  یتلم  اـیند  مینک . عاـفد  یمالـسا  ماـظن  مالـسا و  زا  میراد ، ناوت  رد  هچرھ  هک  دراد  اـج  تسا . هداد  تیـصخش  تزع و  یلیخ 

. دشاب هتشادن  همھاو  مھ  یسک  زا  دشاب و  هداتسیا  یناھج  ربکتسم  یاھتردق  یاھ  ییوگروز لباقم  رد  سفن ، هب  دامتعا  تردق و  تیعطاق و 

قیرط زا  هک  یتزع  و  دوب - ام  تلم  یبالقنا  تمواقم  یگداتـسیا و  رھظم  هک  نامراوگرزب - زیزع و  ماـما  هب  تبـسن  یراداـفو  مدرم و  امـش  رد  تمواـقم  یگداتـسیا و  ی  هیحور

. دیآ یمن شیپ  یناسآ  هب  تلم  کی  یارب  هک  تسا  یردان  دراوم  هدمآ ، دوجو  هب  اھتلم  مشچ  رد  ایند و  رد  اھتمواقم  اھ و  یگداتسیا نیمھ 

مدرم  / ١۴/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هب ام  دنک . لیمحت  وا  رب  ار  یزیچ  دناوت  یمن یـسک  رگید  دـش و  دـھاوخ  رادروخرب  یدام  هافر  یتحار و  تزع و  زا  دـنک ، تکرح  یمالـسا  حیحـص  هناقداص و  نامیا  اب  هک  یتلم 

اھتلم یارب  نآ  ی  هدـھاشم هک  میروآ  دوجو  هب  تحار  هفرم و  دازآ و  دابآ و  یا  هعماج ملاع ، زا  هعطق  نیا  رد  تسناوت  میھاوخ  نامتلم  قیمع  نامیا  ی  هیاس رد  راگدرورپ و  لضف 

. دوب دھاوخ  مھ  نیا  زا  دعب  تسا و  هدوب  ام  تلم  لاح  لماش  راگدرورپ  لضف  نونکات  دوش . بالقنا  رکف  رودص  هب  رجنم  دشاب و  سرد 

١٣۶٨/٠۴/٢٢ /  ( فیرشلا هرس  سدق   ) ىنیمخ ماما  ترضح  لاحترا  زور  نیملھچ  مسارم  ىجراخ  نانامھیم  رادید  رد  تانایب 

و دـیمحلا ،» زیزعلا  اـب  اونموی  نا  ـالا  مھنم  اومقن  اـم  و  « ؛ تسا هدرک  جیـسب  اـھ  نآ هیلع  ار  نانمـشد  هک  تسا  یلماـع  ناـمھ  مالـسا  هک  دـنا  هدـیمھف یبوـخب  ناریا  تلم 

. دندقتعم ناشناج  قامعا  دوجو و  مامت  اب  ام  مدرم  ار  هتکن  نیا  دش . دھاوخ  اھ  نآ یدنلبرس  یزوریپ و  تزع و  ی  هیام مالسا ، نیمھ  هک  دنناد  یم

نارھت  / ٢٣/١٣۶٨/٠۴ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

هک دوب  هدرک  رواب  مھ  ام  تلم  دندوب . هدرک  ریقحت  ار  ام  تلم  اھییاکیرمآ - نآ  زا  سپ  و  ییاپورا ، یاھتلود  رگید  اھـسور و  مھ  یتدم  اھ و  یـسیلگنا یتدـم  یجراخ - یاھتردـق 

راختفا رورغ و  حور  نیاربانب ، دنیوگب ! روز  وا  هب  دننک و  ییاقآ  وا  رب  دیاب  نارگید  تسین و  هتخاس  وا  زا  راکتبا  دیآ ، یمنرب وا  زا  یگدنزاس  درادن ، ار  گرزب  یاھراک  تقایل  تیلباق و 

. دندرک هدنز  رادیب و  ناریا  تلم  رد  ار  یلم  راختفا  رورغ و  حور  ام ، زیزع  ماما  یلو  دندوب ؛ هتشک  ام  تلم  رد  ار  یلم 

ساسحا اما  دنتـسھ ، اربم  دوب - شجورم  یولھپ  سوحنم  میژر  و  نآ ، لماع  رابکتـسا  هک  یتسیلانویـسان - یاجیب  یاـھتوخن  تاـساسحا و  زا  اـم  تلم  هک  لاـح  ناـمھ  رد 

ام یاھناوج  دننک . یمن مھ  فعـض  ساسحا  دنـسرت و  یمن عاجترا  برغ و  قرـش و  کرتشم  ی  هئطوت نداد و  مھ  تسد  هب  تسد  زا  ام  تلم  زورما  دـننک . یم تردـق  تزع و 

قرـش و یاھ  ییوگروز اھلیمحت و  لباقم  رد  هک  دنراد  ار  نآ  ناوت  تردق و  هک  دننک  یم ساسحا  ام  مدرم  دـنزاسب . ار  ناشروشک  دـنناوت  یم ناشدوخ  هک  دـننک  یم ساسحا 

. درک هدنز  ام  تلم  رد  هر )  ) ماما ار  لیصا  یقیقح و  تاراختفا  یلم و  رورغ  یروابدوخ و  تزع و  حور  نیا  دنتسیاب . برغ 

نیدوقفم  / ٢٣/١٣۶٨/٠۵ ارسا و  زا  لیلجت  زور  رد  روشک  رسارس  نیدوقفم  ارسا و  ىاھهداوناخ  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

زا یکی  ام  تلم  هک  مینک  یم دـھاشم  ام  درک . دـیھاوخ  ظفح  اش هللا  نا  مھزاـب  دـیا و  هدرک ظـفح  هشیمھ  لـثم  ار  ناتماکحتـسا  ادـخ و  هب  ناـتلکوت  ناریا ، زیزع  تلم  اـمش 

. دـش دـھاوخ  زیزع  درک ، یرود  تلذ  لوـبق  زا  تسناد و  ار  شدوـخ  ردـق  هک  یتـلم  نآ  تسا . تزع  ییاـقآ و  ی  هتـسیاش تلم ، نـیا  تساـھتلم . نـیرت  یوـق نیرتمکحتـسم و 

نآ تسا ؛ یگدنزاس  شالت و  راک و  تاناکما  یاراد  لاعف و  شوھاب و  دمآراک و  یتلم  دمحب هللا  ام  تلم  دـنداد . تلذ  هب  نت  ناشدوخ  دـندش ، لیلذ  دـینیب  یم هک  ار  ییاھتلم 

مامت راگدرورپ  لضف  هب  مدرم ، داحآ  اـھ و  یتلود نالوئـسم و  ی  هبناـج همھ تیلاـعف  شـالت و  اـب  روشک و  لـخاد  رد  تیریدـم  توق  اـب  هملک . تدـحو  اـب  ادـخ و  هب  ناـمیا  اـب  مھ 

لایخ دزودب و  مشچ  دراد ، دوجو  اھتلم  ی  همھ یارب  هک  یتالکـشم  زا  یخرب  هب  دناوت  یمن نمـشد  تفر . دھاوخ  نیب  زا  دش و  دـھاوخ  لح  دوخ  بسانم  فرظ  رد  تالکـشم 

. تسین روصتم  یزیچ  نینچ  درک . دھاوخ  هتسخ  نوبز و  ار  ام  تلم  تالکشم ، نیا  هک  دنک 

مدرم  / ٠١/١٣۶٨/٠۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

، روشک نیا  رد  هک  دوب  زور  کـی  دوب . گرزب  یاھتردـق  ییوگروز  زا  یدازآ  نید و  تیمکاـح  یمالـسا و  یروـھمج  زا  تراـبع  هک  میدروآ  تسد  هب  ار  یگرزب  تمعن  ناریا ، تلم  اـم 

- ریخا لاس  دص  نیا  رد  دندش ! یم جراخ  دندرک و  یم هتکید  اھ  نآ هب  ار  یداصتقا  یتفن و  یجراخ و  تسایـس  دـندرک و  یم تاقالم  روشک  نارـس  اب  سیلگنا ، اکیرما و  ریفس 

، دـندرک ریقحت  ار  اـم  تـلم  تشادـن . یا  هدارا تردــق و  نیرتـمک  نآ ، نـییعت  دوـخ و  تشونرــس  رد  ناریا  تـلم  هـک  تشذــگ  اـم  روـشک  رب  یزور  ریخا - لاـس  هاـجنپ  اـصوصخم 

میتسناوت مالسا  تکرب  هب  ام  اما  دندرک ؛ فیعـض  ار  یونعم  یدام و  یاھتفرـشیپ  شناد و  ملع و  ی  هشیر دندرب ، نیب  زا  روشک  نیا  رد  ار  نادنمـشناد  دنتفرگ ، ار  شلالقتـسا 

. دیدرگ طلسم  دوخ  روما  رب  درک و  ادیپ  کین  مان  تزع و  ایند  رد  دش ، لقتسم  دازآ و  ناریا  تلم  میھدب . نایاپ  ار  هایس  نارود  نآ 

مدرم  / ٠١/١٣۶٨/٠۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

. دیـشخب اھ  نآ هب  ار  یمالـسا  ماظن  نامیا و  نیدت و  لالقتـسا و  تزع و  نیا  دایز ، یاھیراکادف  اھ و  یناشف ناج تازرابم و  اھتمواقم و  زا  دعب  داد و  شاداپ  ام  تلم  هب  دنوادخ 

ی هزرابم اکیرما و  ی  هئطوت هلاس و  تشھ یلیمحت  گنج  لثم  کانرطخ - یاـھ  هندرگ زا  ار  نآ  دـنک و  ظـفح  تخـس ، رایـسب  لاـس  هد  لوط  رد  ار  ماـظن  نیا  تسناوت  اـم  تلم 

. دراذگب رس  تشپ  ار  راوشد  رایسب  یاھشیامزآ  دراد و  هگن  بیسآ  زا  دھد و  روبع  وتان - وضع  یاھروشک  یعمج  هتسد

مدرم  / ١٣۶٨/٠٩/٠١ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

، تزع نینموملل .» هلوـسرل و  هزعلا و  و   : » تسا هتـساوخ  اھناملـسم  یارب  نآرق  هک  یزیچ  ناـمھ  ینعی  درک ؛ ظـفح  یناـھج  یاھتردـق  لـباقم  رد  ار  دوـخ  تزع  اـم ، تلم 

دـنک و یم تمواقم  هزرابم و  دـھد ، یم داسف  ملظ و  تنطیـش و  یوب  هک  یزیچ  رھ  لـباقم  رد  دوجو ، ی  همھ اـب  هک  تسا  یـسک  اـھنت  نموم  نوچ  تسا ؛ نموم  هب  قلعتم 

« يلم تزع   » 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 56هاگياپ  هحفص 1 
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رولبتم مسجم و  یعامتجا  ماظن  کی  بلاق  رد  ار  مالـسا  ادـخ و  نید  تسناوت  بالقنا  یزوریپ  اب  ناریا  تلم  هک  یتقو زا  دـنک . یمن یگدـنب  ار  وا  ریغ  تسادـخ و  ی  هدـنب طـقف 

. دندرک جرخ  لوپ  دندومن و  غیلبت  هزرابم و  شالت و  مالسا ، هیلع  اذل  دمآ و  دوجو  هب  ناربکتسم  لد  رد  مالسا  زا  سرت  دنک ،

مدرم  / ١٣۶٨/١١/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

رد فلتخم ، طاقن  رود و  ىاھهار  زا  هک  الیبسیف  نیدـھاجم  مـالعا و  ىاـملع  نامردـقیلاع و  ىادھـش  مظعم  ىاـھهداوناخ  اـصوصخم  نارھاوخ ، ناردارب و  یهمھ  زا  ـالوا 

ىاھزور رجف و  یهھد  یهناتـسآ  رد  تزع ، تیفاع و  تردـق و  ساسحا  اب  اـم  گرزب  تلم  رگید  راـب  کـی  هک  میرازگرکـش  ار  ادـخ  منکیم . رکـشت  دـیدروآ ، فیرـشت  درـس  ىیاوھ 

. تفرگ رارق  بالقنا  ىزوریپ  یهرطاخرپ  ىنارون 

نارگراک  / ١٣۶٩/٠٢/١٢ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

یکتم ناتدوخ  هب  دیاب  درادب ، هگن  ار  ناریا  تلم  امـش  تمارک  تزع و  دوشب  روبجم  ایند  هکنیا  یارب  دینک . یوق  ار  ناتدوخ  دیاب  امـش  دنک ، باسح  امـش  یور  ایند  هکنیا  یارب 

یکتم ادـخ  هب  یتلم  رگا  دـش ، هچراپکی  یوق و  یتلم  رگا  دـینک . افوکـش  ار  یماظن  عافد  تردـق  راک و  یورین  یداصتقا ، یورین  ملع ، یورین  ناتدوخ  یتاذ  یاھورین  دـیوشب و 

هک ییاھدنرچ  ی  همھ مغر  یلع دمحب هللا ، زورما  هک  نانچمھ  دنوشب ؛ لئاق  مارتحا  وا  یارب  هک  درک  دھاوخ  راداو  ار  شنانمـشد  یتح  تلم ، نآ  دیـسرتن ، اھناطیـش  زا  دوب و 

ناریا تلم  امـش  یارب  دنـسانش ، یم ار  ام  تلم  ناریا و  هک  ییاھتلم  ی  همھ دـنیوگ ، یم یمالـسا  ماظن  ناریا و  تلم  ی  هراب رد  رابکتـسا ، هب  هتـسباو  یاـھ  هناـسر یھاـگ 

. میا هدید کیدزن  زا  ام  ار  نیا  دنلیاق . مارتحا 

ناردنزام  / ١٣۶٩/٠٢/٢٢ ناتسا  تاعامج  هعمج و  یهمئا  نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

هک دندیمھف  ایند  رد  همھ  دش و  زیزع  مالـسا  تابرـض ، نیا  دوجو  اب  اریز  میدرکن ؛ تراسخ  اما  میدید ، یدایز  یونعم  یدام و  تابرـض  گنج  زا  ام  دندرک . لیمحت  ام  رب  ار  گنج 

دنلبرـس و دندرک ، ماکان  ار  نمـشد  هک  یدح  ات  دندیگنج ، تیمولظم  اب  هنوگ  نیا گنج ، نادیم  رد  شناناوج  دیدرگ و  دـقتعم  ازج  زور  نآرق و  ادـخ و  هب  دـش و  نموم  یتلم  رگا 

یـضرا تیمامت  دننک و  ادج  ار  روشک  نیا  زا  یـشخب  یمالـسا ، ماظن  ندرک  طقاس  دـصق  هب  دـنناوتب  ات  دنتـشاذگ ، مھ  یور  ار  ناشتـسد  ایند  یاھتردـق  ی  همھ تسا . زوریپ 

؟ تسین ام  تلم  ییاناوت  تزع و  هبلغ و  نیا ، تسین ؟ گرزب  یاھتردق  تسکش  نیا ، دنتسناوتن . یلو  دندرب ؛ نیب  زا  ار  ناریا 

مدرم  / ١٣۶٩/٠٣/٠٢ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تلع دـنروآ . یم اجک  زا  ار  اھ  نیا دـنک  یم بجعت  هک  دـناوخ  یم ای  دونـش و  یم ییاھزیچ  دنـسیون ، یم بالقنا  نافلاخم  هک  ییاھ  هیعالطا رد  اـی  اـھویدار  رد  یھاـگ  ناـسنا 

هک تسا  نیا  دننک ، رتگرزب  ربارب  دص  ربارب و  هد  تسا ، کچوک  هک  ار  هچنآ  دنھدب ؛ تبـسن  ناریا  هب  تسین ، ناریا  رد  هک  ار  یتالکـشم  دننک  یم یعـس  یناھج  تاغیلبت  هکنیا 

روشک و کی  دنناوت  یمن مالسا  بالقنا و  تسا و  نیا  بالقنا  مالسا و  هک  دنیوگب  دنھاوخ  یم دننک . یدیماان  سای و  راچد  ناریا ، لئاسم  هب  تبسن  ار  ایند  مدرم  دنھاوخ  یم

تمـس هب  تکرح  تیلاعف و  راکتبا و  یبالقنا ، لسن  نیا  ندـش  طاشناب  ناریا ، تلم  یریذـپان  میلـست تعاجـش و  یرادـیب و  تزع و  دـنیامن . دنمتداعـس  دـننک و  هرادا  ار  تلم 

! دراد دوجو  ینیمز  بیس  ی  هلاسم ناریا  رد  هک  دنیوگ  یم ایند  یاھویدار  مامت  تسا ، مک  یزور  دنچ  کی  ینیمز  بیس  رگا  اضرف  اما  دنریگ ؛ یم هدیدن  ار  ناریا  رد  ییافکدوخ 

کی رگا  تسا . مھم  یلیخ  اھ  نآ یارب  یمالـسا ، ناریا  رد  کچوک  فعـض  هطقن  کی  یتح  نداد  ناشن  هک  لیلد  نیا  هب  هکلب  تسا ؛ مھم  ینیمز  بیـس  هکنیا  رطاـخ  یارب  هن 

راختفا ی  هیام نیملسم ، مالسا و  یارب  هک  دیزاسب  نانچ  نآ ار  ناریا  دینک  یعس  دیاب  امش  دنوش . یم لاحـشوخ  تسا و  یزوف  اھ  نآ یارب  دندرک ، ادیپ  کچوک  فعـض  هطقن 

. دشاب

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

. تسا یلصا  طاقن  زا  رگید  یکی  یللملا ، نیب تابسانم  رد  ناریا  تلم  یمالسا و  یروھمج  یبالقنا  تمارک  تزع و  ظفح 

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

ی هیام زوسلد ، تلود  کی  عاجـش ، بوخ و  تموکح  کی  دننک . ادـیپ  التعا  ات  دـنراذگ ، یم اپ  وکـس  نآ  یور  هک  تسا  مدرم  یارب  ییوکـس  لثم  تموکح  تسرد ، ماظن  کی  رد 

یتلود نآ  دـب ، تلود  اما  تسا . نیا  بوخ ، تلود  ناربھر و  نالوئـسم و  درک . ادـیپ  تمظع  ایند  رد  ناـمراوگرزب ، ماـما  تمظع  رطاـخ  هب  ناریا  تلم  تسا . شدوخ  مدرم  تزع 

هدنز یروشک  رد  مالسا  یتقو  هنافساتم  دشاب . یم اھ  نآ یارب  یلابو  رزو و  تساھ و  نآ ندرگ  رب  یراب  دنز ، یم اھ  نآ رـس  هب  دوش ، یم راوس  دوخ  مدرم  شود  رب  هک  تسا 

. تسا تربع  ام  یارب  اھ  نیا دوش . یم روط  نآ تشادن ، تیمکاح  دوبن و 

ناگدازآ  / ٢۶/١٣۶٩/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هکنیا نیب  دریگ . یم سپ  ار  شنازیزع  تزع ، اب  زورما  تماقتسا ، ربص و  نیا  ی  هیاس رد  درکن و  ینیـشن  بقع دادن ، ناشن  فعـض  دماین ، هاتوک  هک  تسا  لاحـشوخ  مھ  تلم 

مالسا و یوربآ  تزع و  مھ  امش  تفرگ ؛ سپ  ار  اھامـش  درک و  ظفح  ار  شتزع  ام  تلم  تسا . قرف  تزع ، اب  ای  دروایب ، تسد  هب  تلذ  اب  دھاوخ ، یم هک  ار  یزیچ  نآ  ناسنا ،

هب الاح  زا  دیتسھ . مالـسا  روشک و  نیا  دنلبرـس  عاجـش و  بوخ و  نادنزرف  اھامـش  مینک . یم راختفا  اھامـش  هب  ام  دیتشگرب . نھیم  شوغآ  هب  دـیدرک و  ظفح  ار  ناتروشک 

. مینک هدافتسا  هتشذگ  یاھ  هبرجت زا  دیاب  رگید  یاھنادیم  رد  دعب ،

یماظن  / ١٣۶٩/٠٧/١۴ مولع  هاگشناد  نالیصحتلاغراف  نایوجشناد و  عمج  رد  تانایب 

ی هطلـس زا  جورخ  هک  ار  یقیقح  ناـما  نما و  دـینارتسگ و  تلم  نیا  رـس  رب  ار  دوـخ  عوـبطم  ی  هیاـس مالـسا  داد . تردـق  تزع و  اـم  تلم  هب  یماـظن و  یاـھورین  هب  مالـسا 

نآ زا  یـشخب  اـی  اـیند  رب  هک  دـننیب  یم ییاھتردـق  تردـق  ربـنچ  رد  ریـسا  ار  ناـشدوخ  اـیند  یاـھتلم  زا  یرایـسب  زورما  دیـشخب . اـم  تلم  هب  تـسا  یناـھج  گرزب  یاھتردـق 

هب اھتلم  زورما  اذل  دش و  هتشارفارب  مھ  مالسا  مچرپ  ام ، تلم  یدنم  تردق یراکادف و  نیا  زا  تسا . دازآ  مالسا  تکرب  هب  ام  تلم  دنوشب . طلسم  هک  دنور  یم ای  دنطلـسم ،

دروم تقد  اب  دیاب  شزومآ  زکارم  اصوصخم  یماظن  یاھنامزاس  رد  دننک و  ظفح  ار  نیا  دیاب  تلم  ی  همھ تسا . یگرزب  راختفا  نیا ، دنیآ . یم ناجیھ  هب  امش  یاھینامرھق  مان 

. دریگب رارق  تیاعر  هجوت و 

یناھج  / ١٣۶٩/٠٨/١٣ رابکتسا  اب  هزرابم  یلم  زور  تبسانم  هب  مایپ 

هتخاس و ماوت  هناگیب  یاھتردق  ربارب  رد  یگتخابدوخ  اب  ار  دوخ  یاھتلم  میظع  یاھورینهب  تبـسن  یـسانشانردق  یمالـسا ، یاھروشک  نارادمتـسایس  بلاغ  هک  سوسفا 

ربارب رد  هنایـشان  اپورا ، اکیرما و  اب  زیمآتراقح  ملاسان و  طباور  رد  رظن  دیدجت  دوب و  هتخاس  مھارف  نانآیارب  یمالـسا  بالقنا  یزوریپ  هک  یگرزب  تصرف  زا  یریگهرھب  یاج  هب 

رد تراسا  دوخ و  یاھتلم  اب  تیدض  بالجنم  رد  شیپ  زا  شیب  هجیتن  رد  دـنتفرگ و  هنامـصخ  عضوم  دـندوب  نآ  یهتفیـش  ناشیاھ  تلم  هک  تکربرپ  شخب و  تاجن  بالقنا  نیا 

نیا یازـس  دـندرک . بلط  اکیرما  دزن  ار  تزع  ( ، ١ «) اعیمج هزعلا   نا  : » دـیامرفیم هک  نآرق  یهتفگ  فالخرب  نانآ  دـندش . راتفرگیناطیـش  یاھتردـق  ییوگروز  لیمحت و  ماد 

نایع هبرجت و  هب  دننامب و  تسین ، یکتم  یـشخب  نانیمطا  یهطقنچیھ  هب  هک  ناشیاھ  تموکح  دوخ و  تشونرـس  نارگن  هنالیلذ  هک  تسین  نیازج  یرادرکدب  یمھفجـک و 

تسا رداق  دـنک  هدارا  هچرھ  رب  اکیرما  هک  ار  رادـنپ  نیا  ندوب  غورد  دنتـسین و  نانآ  تاجن  هب  رداق  یرابکتـسا  تردـق  نارادمدرـس  رگید  اکیرمآ و  رطخ ، ماگنھ  رد  هک  دـننک  سح 

« يلم تزع   » 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 56هاگياپ  هحفص 2 
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ییاھتلود ینوبز  فعض و  مھ  ار و  اکیرما  یریذپانتسکش  یهناسفا  نالطب  مھ  هک  تسا  یرگید  تربع  یهحفـص  سراف  جیلخ  زورما  زورید و  ثداوح  دنبایرد . دوجو  یهمھاب 

رد هداد و  ناشن  حوضوب  ار  ناشهدـناشن  تسد  هتـسباو و  یاھتلود  زا  عاـفد  رد  گرزب  یاھتردـق  یناوتاـنو  ییاـفویب  مھ  و  دـننکیم ، هیکت  شیوخ  تلم  زج  ییورین  هب  هک  ار 

. داد دھاوخ  ناشن  رتشیب  هدنیآ 

ماظن  / ١٣۶٩/١١/١٠ نارازگراک  مدرم و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

درک تباث  هک  دوب  یتلم  لوا  ام ، تلم  داد . ناشتزع  تردـق و  تعاجـش و  دروآ و  شوھ  هب  ار  اھ  نآ درک ؛ هدـنز  ار  مدرم  داد ، ام  مدرم  هب  یمالـسا  بـالقنا  هک  یگرزب  درواتـسد 

. تسا مالسا  هب  کسمت  مھ ، مادقا  هار  دننک . مادقا  لمع و  دیاب  تسا و  نیمھ  ناشھار  مھ ، رگید  یاھتلم  دنکب . دناوت  یمن یطلغ  چیھ  اکیرما 

نارھت  / ١٣۶٩/١١/١٩ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

هک یرامش  یب تامدخ  درک و  رادیب  تلم  نیا  داحآ  کیاکی  رد  هک  یی  ییاقآ ساسحا  داد و  ناریا  تلم  هب  هک  یتزع  تیـصخش و  بالقنا و  نیا  میظع  تکرح  تامدخ و  اھراک و 

هب یناـھج  رابکتـسا  لاـس ، هدزاود  نیا  ماـمت  رد  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  تسین . اـصحا  لـباق  هک  تسا  داـیز  ردـق  نآ داد ، ماـجنا  روـشک  لـخاد  رد  لاـس  هدزاود  نـیا  لوـط  رد 

. تسا هدوب  گنج  طقف  شلاس  تشھ  هک  هدرک ، هزرابم  بالقنا  نیا  اب  فلتخم  یاھلکش 

لاس ١٣٧٠  / ١٣٧٠/٠١/٠١ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

، لاس نیا  ی  هعیلط رد  هکنیا  زا  دـشاب . یکرابم  هدـنخرف و  لاس  لاـسما ، هک  میراودـیما  مینکب . میراد  رارق  نآ  ی  هعیلط رد  نونکا  هک  یلاـس  نیا  لاس ١٣٧٠  هب  مھ  یھاـگن 

ام درک ، لزاـن  روشک  یاـج  همھ  رد  اـبیرقت  یبولطم  لکـش  هب  ار  ناراـب  تمعن  دومرف و  فطل  لاـس  نیا  تامدـقم  هعیلط و  رد  لاـعتم  یادـخ  دـش و  زاـغآ  ناـضمر  کراـبم  هاـم 

مدرم داحآ  ی  همھ اھ و  هداوناخ یارب  یـشوخلد  لاس  ام و  تلم  یارب  تمظع  تزع و  لاس  لوصحمرپ و  زبسرـس و  لاس  هک  میراودـیما  میریگب . کین  لاف  هب  ار  نآ  میناوت  یم

. دشاب دنتسھ ، هک  اجرھ  رد 

هاپس  / ١٣٧٠/٠٢/٢١ ینیمز  یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مھم اما  دنراذگ ؛ یم رثا  الاو  ناگدیزگرب  نآ  هن  یلومعم  ناسنا  رب  ناسنا ، یاھتساوخ  تاوھـش و  هرخالاب  دوش . یمن هتـشرف  هب  لیدبت  یعیبط  یلومعم و  روط  هب  هک  ناسنا 

راکورس یمالسا  ی  هعماج تشونرس  اب  ای  عمج ، کی  تشونرس  اب  هک  ییاھاجنآ  رد  صوصخب  دنراذگن ؛ رثا  شیگدنز  یشمطخ  رد  اھتـساوخ ، تاوھـش و  نیا  هک  تسا  نیا 

هبلغ شیوخ  یصخش  ضارغا  رب  ار  یھلا  فادھا  و  شدوخ ، تساوخ  رب  ار  ادخ  تساوخ  شدوخ ، ی  هدارا رب  ار  ادخ  ی  هدارا دشاب و  ادخ  میلـست  دیاب  اھاج  روط  نیا رد  دنراد .

، دیدش ایند  یاھتلم  دبسرس  لگ  اتقیقح  لاس  هدزیس  هدزاود ، نیا  داد و  ناریا  مدرم  هب  نیملـسم و  هب  اھامـش ، هب  لاعتم  یادخ  هک  یتزع  نیمھ  دش ، روط  نیا رگا  دھدب .

. درک دھاوخ  ادیپ  همادا  نیا  دیدومن ، یدایز  یاھتفرشیپ  دندرک و  فارتعا  نیا  هب  مھ  نانمشد  دیدش و  سانلل » تجرخا  هما  ریخ  متنک  »

هجراخ  / ١٨/١٣٧٠/٠۴ روما  ترازو  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نوچ هک  دننک  یم روصت  دراد . دوجو  یا  هناقمحا اجیب و  رورغ  رخف و  هک  دنک  یم هدھاشم  یھاگ  ناشیاھ  تاملپید راتفر  رد  یتح  اھروشک ، نالوئسم  زا  یـضعب  راتفر  رد  مدآ 

، یناسنا حیحـص  قطنم  رد  تسا و  یا  هناقمحا تاروصت  اھ  نیا هن ، دنـشورفب ! رخف  دـیاب  سپ  تسا ، مسا  نالف  داژن و  نالف  ناشمـسا ، داژن و  ای  تسا ، نابز  نالف  ناشنابز 

. مینک یم تکرح  نامدوخ  تلم  تزع  یدیحوت و  تزع  یمالسا ، تزع  ساسا  رب  ام  مینک . یمن لوبق  سک  چیھ زا  ار  یزیچ  نینچ  ام  درادن . ییاج 

ریذپ تناھا یـسک  رگا  دنک . لوبق  نارگید  اب  دروخرب  نیرتمک  رد  ار  ناریا  تلم  هب  تناھا  درادن  قح  سک  چیھ دوشن . تناھا  دـنیبن و  یراوخ  یللملا  نیب طباور  رد  دـیاب  ام  تلم 

رد روضح  تردـق  هک  تسا  هداد  ناشن  تسا و  راد  ناج گرزب و  زارفارـس و  یتلم  ناریا ، تلم  درادـن . قح  دوش ؛ یمن ناریا  تلم  یارب  تسا ؛ ریذـپ  تناھا شدوخ  یارب  تسا ،

. دراد ار  ایند  یاھ  هنحص

تلم نیا  هک  دوب  دـقتعم  یـسک  هچ  دنتخانـش ! یم اـکیرما  ی  هدـیاز ناونع  هب  زور  کـی  و  سیلگنا ، ی  هدـیاز ناونع  هب  زور  کـی  اـیند  رد  ار  اـم  میدوـب ؟ اـجک  اـم  میدوـب ؟ هک  اـم 

اھ هنحـص مامت  رد  دـمحب هللا  ام  دـیامن ؟ بلج  شیوخ  یوس  هب  ار  یناھج  راـظنا  دـنک و  تسرد  تزع  شدوخ  یارب  اـیند  رد  هنوگ  نیدـب سک ، چـیھ هب  یاـکتا  نودـب  دـناوت  یم

. تسین ریذپ  تلذ رازن و  راز و  تسا ؛ ینوخرپ  راد و  ناج گرزب و  تلم  تلم ، نیا  هک  میا  هدرک هدھاشم 

ادھش  / ١٣٧٠/٠٧/٠٣ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یتلم رھ  رگا  تسا . تربع  کی  ناحتما و  کی  کحم و  کی  مھ  گنج  ی  همتاخ نارود  زا  دـعب  یارب  هکلب  دوب ، ناحتما  کی  لاس  دـنچ  نامھ  یارب  طقف  هن  یلیمحت ، گنج  نیا 

، گـنج زا  دـعب  دـنارب و  بقع  هب  دـیامن و  بوکرـس  ار  نمـشد  دـنک و  عاـفد  شدوـخ  زا  دـنروآ ، یم دوـجو  هب  وا  یارب  ناـگناگیب  هک  یرطخ  نانمـشد و  مجاـھت  ماـگنھ  رد  دـناوتب 

یاھ هداوناخ نازابناج و  ناگدـنمزر و  نیمھ  ینعی  گنج  یاھراگدای  دـنکب و  ظفح  ار  تلم  نآ  یوربآ  تزع و  دروایب و  رد  لوا  لاح  هب  ار  عاضوا  دـنک و  حالـصا  ار  گنج  یاـھیناریو 

. دنام دھاوخ  زیزع  تلم  نیا  تسین ؛ یندش  لیلذ تلم  نیا  درادب ، یمارگ  ار  ادھش 

ادھش  / ١٣٧٠/٠٧/٠٣ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا داتفا و  قافتا  یلیمحت  گنج  یارجام  مھ  دعب  داد . تاجن  زیمآریقحت  تلاح  نیا  زا  ار  دوخ  ناشخرد ، یزوریپ  نیا  زا  دـعب  یمالـسا و  بالقنا  یزوریپ  اب  دـمحب هللا  ام  تلم 

لوط رد  ینعی  میتفرگ ؛ رارق  ملاع  ی  هدش بیکرت یاھتردق  نیرتگرزب  لباقم  رد  ام  دش . رگید  یاھتلم  یارب  یسرد  نیا  دنک ؛ عافد  شدوخ  زا  دناوت  یم هک  درک  تباث  گرزب  تلم 

دـنروایب و تسد  هب  ار  ناشدوخ  دـصاقم  زا  مدـص  کی دنتـسناوتن  لاس ، تشھ  نیا  زا  دـعب  اما  دـندرک ؛ ییارآ  فص ام  لباقم  رد  نامنمـشد ، هب  کـمک  اـب  همھ  لاـس ، تشھ 

؟ تسین تزع  تلم  کی  یارب  نیا  ایآ  دنتشگرب . لوا  یاج  هب  هدنکفارس 

، حلـسم یاھورین  ناگدنمزر ، دنتـسھ ؟ یناسک  هچ  اھ  نآ دنک . شومارف  ار  تزع  نیا  ناگدنروآ  مھارف زگرھ  دیابن  ام  تلم  هک  تسا  نیا  منک ، دـیکات  مھاوخ  یم نم  هک  هچنآ 

روشک نیا  دـندیرفآ . ار  گرزب  ی  هساـمح نیا  هک  دـندوب  اـھ  نیا تلم . نیا  رویغ  روبـص و  یاـھ  هداوناـخ تکلمم و  نیا  نموـم  ناـناوج  یمدرم ، ناـیاپ  یب میظع و  جیـسب  داـحآ 

نویدـم اھ  نیا هب  ام  تسا ؛ نویدـم  ناشیاھ  هداوناخ ارـسا و  نادوقفم و  ناگدازآ و  نازابناج و  ادھـش و  یاھ  هداوناخ هب  صوصخب  هلاس ، تشھ نارود  ناگدـنمزر  هب  هشیمھ 

. میتسھ

مدرم  / ١٣٧٠/٠٩/١٣ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

نیا نوـھرم  مالـسا  یاـیند  زورما  هکلب  تسا ، نازیزع  نآ  یراکادـف  نوـھرم  ناریا  تـلم  سوماـن  فرـش و  تـفع و  یمالـسا و  یروـھمج  ماـظن  ناریا و  روـشک  طـقف  هـن  زورما 

نیمھ تکرب  هب  دنک ، بذج  دوخ  هب  یمالـسا  یاھروشک  رد  ار  رکف  نشور ناناوج  مدرم و  یاھ  هدوت دناوت  یم هک  دراد  ار  یتیثیح  نآ  ایند  رد  مالـسا  زورما  رگا  تساھیراکادف .

تلم و  تسا ، لاور  رب  روشک  یگدـنزاس  یاھراک  و  تسا ، مرتحم  زارفارـس و  ایند  رد  یمالـسا  یروھمج  ناریا و  دـمحب هللا  هک  دوش  یم هدـھاشم  زورما  رگا  تساھیراکادـف .

و دـنک ؛ شوـمارف  ار  گرزب  ی  هرطاـخ نیا  زگرھ  دـیابن  ناریا  تلم  سپ ، تساھیراکادـف . نیمھ  تکرب  هـب  مـھ  نـیا  دـنک ، یم تـکرح  نوزفازور  تداعـس  تزع و  تمـس  هـب  ناریا 

. دنک ادیپ  یلجت  اھ  نآ رد  نامیا  نامھ  یراکادف و  نامھ  سفن ، تزع  نامھ  دنرادب و  ساپ  ار  زیزع  یادھش  نوخ  دیاب  دنبالقنا ، نابحاص  هک  مھ  ادھش  یاھ  هداوناخ

« يلم تزع   » 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 56هاگياپ  هحفص 3 
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امیس  / ١٣٧٠/٠٩/١٨ ادص و  رد  یسراف  نابز  شیاریو  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

حالطـصا نیا  زا  یـسراف  رد  هک  یزیچ  نآ  هچ ؟ ینعی  یلم » رورغ  . » درک بلج  ار  مرظن  یلم » رورغ   » ریبـعت نـیا  هـک  مدرک ، یم رکف  متـشاد  یتبـسانم  هـب  زورما  نـیمھ  نـم 

یسک دناسر . یمن ار  نیا  رورغ  ی  هملک هک  تسا  یعیبط  دنک . فرش  زازتعا و  ساسحا  دوخ  هب  تلم  کی  ینعی  یلم ؛ تزع  ساسحا  نآ  ینعی  تسیچ ؟ دوش ، یم مھافت 

یور زا  هک  یـسک  ینعی  هنـالھاج ؛ یگتفیرف  ینعی  رورغ  هک  دـناد  یم دـناوخ ، یم ار  رورغلا » اـب  مـکرغ   » و دـناوخ ، یم ار  عـیب  باـب  رد  ررغ  تسانـشآ و  یبرع  ناـبز  اـب  هـک 

رد هکلب  یـسایس ، تاریبـعت  رد  هن  هتبلا  دراد ؛ دوـجو  اـم  یـسراف  رد  ریبـعت  نیا  اـقافتا  تسا . تشز  نیا  تسا ؛ یرورغم  مدآ  ینـالف  دـنیوگ  یم اذـل  دوـشب ؛ هـتفیرف  تلاـھج 

، دـیآ یم یـسایس  گـنھرف  رد  یتـقو  هژاو  نیا  تسا . دـب  نیا  دراد ؛ هنـالھاج  یگتفیرفدوـخ  ینعی  تسا ؛ یرورغم  مدآ  تسا ، یرورغ  اـب  مدآ  دـنیوگ  یم یلوـمعم . تاریبـعت 

! بوخ دوش  یم یلم ،» رورغ   » دوش یم

تلود  / ٣١/١٣٧١/٠۵ تایھ  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

تقوچـیھ ام  تسا . هدـنام  ثرا  هب  ام  یارب  هتـشذگ  زا  مھ  ییاھزیچ  دـناهدرک ؛ لیمحت  ام  رب  ار  ییاھیناماسبان  تسھ : هعماـج  رد  یتالکـشم  هک  مینک  لوبق  دـیاب  اـم  زورما 

دوجو اب  اـما  تسھ . ییاھیرـسک  دوبمک و  هرخـالاب  هن . دـناهدرک ؛ راـک  تعاـس  لـثم  تسا و  هدوب  حیحـص  قیقد و  ناـشیاھراک  دـصرددص ، ییارجا ، نیلووسم  هک  مییوگیمن 

یعقاو تزع  نآ  نیا ، دنھدیم . خساپ  یمالسا  تموکح  یمالسا و  ماظن  مالسا و  هب  ناشترطف ، اب  دناهداتسیا و  دندنمهقالع . ناشبالقنا  هب  تلم  دینیبیم  اھنیا ، یهمھ 

. دوشیمن بولغم  هک  تسا  یبلاغ  نآ  تسا . یروطنیا  یمالـسا  یهعماج  اـتقیقح  ( ٢ .«) بلغی یذـلا ال  بلاغلا   » ینعی نیا ! ینعی  زیزع  («. ١) میکح زیزع  نا هللا  : » تـسا

ام هب  دنناوتیمن  مھ  اکیرما  زا  رتالاب  اکیرما و  مینک ، تکرح  مالسا  طخ  لابند  هک  مادام  میشاب و  کسمتم  مالسا  هب  ام  هک  مادام  دشاب . کسمتم  مالسا  هب  هک  مادام  هتبلا 

شلوا طرـش  اما  داد . دـھاوخ  ماجنا  ار  شدوخ  راک  تفر و  دـھاوخ  شیپ  هب  ماظن  نیا  هللااشنا  مدرم ، نامیا  ساسحا و  روش و  زا  یـشان  وج  نیمھ  رد  اذـل ، دـننزب . یاهمطل 

. میشاب سانش  هفیظو  ام  هک  تسا  نیا 

ماظن  / ٢۴/١٣٧١/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

روھظ زا  لبق  اـت  رھاـظلا ، یلع یزیچ ، نینچ  دنـشاب . هتـشادن  دوجو  اـھروشک  اـھتلود و  هکنیا  هن  دنـشاب ؛ دـحاو  کـی  اـتقیقح  ناملـسم ، دراـیلیم  کـی  نیا  هک  میراد  وزرآ  اـم 

تزع و نیا ، و  دننک . تکرح  لد  کی اب  ناملـسم ، یاھتلود  اھتلم و  دننک . تکرح  هیحور  کی  اب  دننک . تکرح  تھج  کی  رد  مییوگ  یم اما  دش . دھاوخن  هادـف ، انحاورا  رـصع  یلو

اوقت ی  هیاس رد  تردق  تزع و  تسا . ناریا  تلم  امش  یمالسا  یلدمھ  یگتسبمھ و  ی  هیاس رد  تردق ، تزع و  تسا . مالسا  ی  هیاس رد  تردق ، تزع و  تساھ . نآ تردق 

ام لباقم  ای  دنـشاب  ام  هارمھ  دنـشابن ؛ ای  دنـشاب  نارگید  میدرک ، تیاعر  اـم  رگا  ار  اـھ  نیا تسادـخ . ریغ  زا  ندیـسرتن  ی  هیاـس رد  تردـق ، تزع و  تسا . نآرق  هب  کـسمت  و 

نا هادف ، انحاورا  رصع  یلو تاھجوت  تسام و  اب  لاعتم  یادخ  هک  میناد  یم داد و  میھاوخ  همادا  یھلا  لضف  هب  ار  هار  نیا  ام  و  دوب . دھاوخ  ام  نابیتشپ  لاعتم  یادخ  دنـشاب ،

. تسا تلم  امش  لاح  لماش  اش هللا 

ناراتسرپ  / ١٣٧١/٠٨/١٣ ناملعم و  نایوجشناد ، نازومآشناد ، رادید  رد  تانایب 

رد شھاـتوک  رمع  تدـم  رد  ار  شدوخ  ی  هفیظو دـناوتب  دـیاب  درف  تسین . یدـبا  هک  درف  تسا . روط  نیمھ هشیمھ  درک . یگدـنز  اـم  ناـیم  رد  ار  یحابـص  دـنچ  راوگرزب ، ماـما 

تزع و تسا و  یندـنام  روـشک  نیا  تسا . یندـنام  تلم  نیا  تسا . یندـنام  بـالقنا  نیا  اـما  میتـسھ . ینتفر  اـم  ی  همھ تـفر و  ماـما  دـھد . ماـجنا  حابـص ، دـنچ  نـیمھ 

. دیزاسب ار  ناتدوخ  تسا . یندش  امش  یزاسدوخ  اب  ناناوج و  امش  کمک  هب  نیا ، و  تسا . رادیاپ  اش هللا  نا  ام ، لالقتسا 

نارادساپ  / ١٣٧١/١١/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب ام  دـنک ؟ یکمک  ام  هب  ات  میھد  ناشن  ار  وا  دـماشوخ  تسژ  ای  دـشاب  وا  لد  دـماشوخ  هک  مییوگب  یزیچ  ییاپورا  ریغ  اـی  ییاـپورا  تلود  نـالف  هب  هک  میراد  جاـیتحا  هچ  اـم 

یوق تلود  کی  یتسود  هب  اھ  نآ دنراد ؛ جایتحا  ینویلیم  تصـش  تلم  نیا  هب  اھ  نآ دنراد ؛ جایتحا  تفن  هب  اھ  نآ دنراد . جایتحا  ام  کمک  هب  اھ  نآ میرادن ؛ جایتحا  اھ  نآ کمک 

تلم نیا  تفارـش  تمارک و  تزع و  ظفح  اب  دیاب  اھراک  نیا  اما  دنھدب . یزیچ  دنریگب ، یزیچ  تسا : لدابت  اب  شزیچ  همھ ایند ، هتبلا  دـنراد . جایتحا  ساسح  ی  هقطنم نیا  رد 

امـش دنک . یم هزرابم  مھ  نیا  اب  مالـسا ، تسا . ینورد  ندرک  برطـضم  نامھ  نیا ، دـننک . یم فیعـضت  ار  اھ  هیحور لئاسم ، نیا  هب  هجوت  نودـب  دارفا ، یـضعب  دریگ . تروص 

هزرابم و دـیاب  دـنک ، یم فیعـضت  ار  ناناوج  ی  هیحور دـتفا و  یم یمالـسا  ماظن  ناج  هب  نورد  زا  هک  یا  هنایروم هروخ و  نآ  اـب  امـش  دـینک . هزراـبم  دـیاب  مھ  نیا  اـب  نارادـساپ 

. دینک هلباقم 

نارادساپ  / ١٣٧١/١١/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب ام  دـنک ؟ یکمک  ام  هب  ات  میھد  ناشن  ار  وا  دـماشوخ  تسژ  ای  دـشاب  وا  لد  دـماشوخ  هک  مییوگب  یزیچ  ییاپورا  ریغ  اـی  ییاـپورا  تلود  نـالف  هب  هک  میراد  جاـیتحا  هچ  اـم 

یوق تلود  کی  یتسود  هب  اھ  نآ دنراد ؛ جایتحا  ینویلیم  تصـش  تلم  نیا  هب  اھ  نآ دنراد ؛ جایتحا  تفن  هب  اھ  نآ دنراد . جایتحا  ام  کمک  هب  اھ  نآ میرادن ؛ جایتحا  اھ  نآ کمک 

تلم نیا  تفارـش  تمارک و  تزع و  ظفح  اب  دیاب  اھراک  نیا  اما  دنھدب . یزیچ  دنریگب ، یزیچ  تسا : لدابت  اب  شزیچ  همھ ایند ، هتبلا  دـنراد . جایتحا  ساسح  ی  هقطنم نیا  رد 

امـش دنک . یم هزرابم  مھ  نیا  اب  مالـسا ، تسا . ینورد  ندرک  برطـضم  نامھ  نیا ، دـننک . یم فیعـضت  ار  اھ  هیحور لئاسم ، نیا  هب  هجوت  نودـب  دارفا ، یـضعب  دریگ . تروص 

هزرابم و دـیاب  دـنک ، یم فیعـضت  ار  ناناوج  ی  هیحور دـتفا و  یم یمالـسا  ماظن  ناج  هب  نورد  زا  هک  یا  هنایروم هروخ و  نآ  اـب  امـش  دـینک . هزراـبم  دـیاب  مھ  نیا  اـب  نارادـساپ 

. دینک هلباقم 

یماظتنا  / ٢۶/١٣٧٢/٠۴ مولع  هاگشناد  رد  تانایب 

نیرتدنمشزرا زا  یکی  زورما  تسا ، هتفرگ  اشنم  دیحوت  ی  هملک هب  اکتا  زا  هک  شرورغ  تزع و  اب  شتعاجش و  اب  شتشذگ ، اب  شـصالخا ، اب  شیاھیراکادف ، اب  ام ، گرزب  تلم 

تـشگنارس هک  دنتـسھ  ناسک  رایـسب  دوش . هدرمـش  راختفا  دـیاب  تلم ، نیا  هب  تمدـخ  دوش و  ظفح  دـیاب  یحاون ، داعبا و  ی  همھ رد  تلم ، نیا  یوربآ  تسایند . یاـھتلم 

مکحم راصح  رد  ندرک  ذوفن  اب  اھ و  هداوناخ نما  تولخ  میرح  نتـسکش  اب  مدرم ، یگدـنز  نما  طیحم  نتفـشآرب  اـب  هکلب  یماـظن ، دروخرب  کـی  ی  هرھچ رد  هن  اـما  دننمـشد ؛

اطخ و هب  هکنآ  دنتـسین . ناسکی  همھ  دیـسانشب . ار  اھ  نیا هک  تسا  نیا  امـش  گرزب  رنھ  دنک . یم لمع  هنوگ  نیا هک  تسا  نمـشد  تشگنارـس  تلم . نیا  یمومع  تفع 

یورین دھد . یم ماجنا  ار  یتکرح  تلم ، نیا  نانمشد  ی  هدارا لابند  هب  هشقن و  یور  زا  هک  یسک  اب  دراد  توافت  دھد ، یم ماجنا  یلمع  دنک ، دراو  یا  هبرـض دھاوخب  هکنآ  یب

. دنک لمع  دوخ  ی  هفیظو هب  دسانشبزاب و  مھ  زا  ار  ود  نیا  دیاب  یماظتنا 

نایجیسب  / ١٣٧٢/٠٨/٣٠ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یناناوج نیا  هب  طاشنرپ ؛ هدـنز و  یاھورین  نیا  هب  دنتـسھ ؛ مدرم  داحآ  هب  یکتم  دـننک  یم هرادا  ار  ناریا  لثم  گرزب  روشک  کی  هک  یا  هدـع ینیلوئـسم  ماظن ، کی  رد  یتقو 

هرادا ار  هلاس  تشھ گنج  هک  ییاھنیمھ  ـالاو ؛ فدـھ  هب  قشع  قوش و  روش و  زا  راشرـس  یاـھلد  نیا  هب  دـنراگنا ؛ یم چـیھ  هب  ناـشدوخ  یاھفدـھ  لـباقم  رد  ار  رطخ  هک 

دامتعا و روشک  لـخاد  رد  میظع  یورین  نیا  یگداتـسیا  هب  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  میتسیا ، یم تردـق  اـب  یناـھج  رابکتـسا  لـباقم  رد  اـم  رگا  زورما  هک  ییاـھنیمھ  دـندرک ؛

، دشاب مکحتسم  طابترا  دنویپ و  تلود ، اب  ربھر ، اب  روشک ، ی  هدننک هرادا هاگتسد  اب  روشک ، نیلوئـسم  اب  روشک ، تیزکرم  اب  میظع  یورین  نیا  نیب  هک  یتقو میراد ؛ نانیمطا 

زورما هکنیاامک  دـنک . لیمحت  ار  یزیچ  اھ  نآ رب  دـناوتن  رابکتـسا  ات  هن ؛»  » دـنیوگب یناھج  تالیمحت  اھراشف و  لباقم  رد  هک  دـننک  یم ادـیپ  یحور  تردـق  نانچ  ناگدـننک  هرادا

« يلم تزع   » 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 56هاگياپ  هحفص 4 
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. دور یم راک  هب  روشک  حـلاصم  هار  رد  مدرم  یورین  مھ  دـننک ، یم ادـیپ  تردـق  اھ  نآ مھ  دـننک . یم لیمحت  اھتلود  زا  یلیخ  رب  بصاغ ، ملاـظ و  یاھتردـق  ی  هیقب اـھییاکیرمآ و 

، رتالاب نیا  زا  تلم  کی  یارب  تزع  مادک  و  دتفا . یم راک  هب  تلم  تزع  نتسیز و  دازآ  هار  رد  روشک و  ندش  دابآ  لالقتسا و  هار  رد  مدرم ، ی  هدرک هرگ یاھتشم  مدرم ، یاھ  هدارا

. تسا رتالاب  یتزع  رھ  زا  تلم ، کی  یارب  نیا ، دھد !؟ رارق  شدوخ  یاھتساوخ  هب  ندیسر  یارب  هلیسو  تسد و  رازبا  ار  نآ  دناوتن  یتردق  چیھ  هک 

ماظن  / ١٣٧٣/٠٣/٠٨ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یگدنز رد  تیلوئسم  تیمھا و  زا  یا  هبتر هقبط و  رھ  رد  ناملسم ، مدرم  هک  دننک  یراک  دنا  هتساوخ هک  تسا  هدوب  نیا  یمالسا ، عماوج  رد  نارگرامعتـسا  یاھراک  زا  یکی 

ناشلامعا اھ و  نآ شنیب  لثم  ناششنیب  اھ ، نآ راتفر  لثم  ناشراتفر  اھ ، نآ سابل  لثم  ناشسابل  ینعی  دننک . رت  کیدزن یمالسا  ریغ  یاھـشزرا  هب  ار  ناشدوخ  هعماج ، و 

راک نیا  دندرک  یعس  دیاین . ناشدای  مالسا  زا  دنروآ و  باسح  هب  شزرا  دض  ار  اھ  نآ یاھشزرا  دض  دنرامشب ، شزرا  ار  اھ  نآ یاھشزرا  عقاو ، رد  دشاب . اھ  نآ لامعا  لثم  مھ 

ضوع ار  اھـسابل  دندش . مھ  قفوم  یمالـسا ، یاھروشک  هب  یرامعتـسا  گنھرف  دورو  رامعتـسا و  یاھلاس  لوط  رد  یمالـسا ، قطانم  رثکا  رد  اھ  نآ هنافـساتم ، دننکب . ار 

کیدزن تسا ، مالـسا  ریغ  مالـسا و  دض  هک  هچنآ  هب  و  رود ، مالـسا  زا  ار  ناناملـسم  دندرک و  ضوع  ار  اھـشنیب  دندرک ، ضوع  ار  یگدنز  بادآ  دندرک ، ضوع  ار  اھراتفر  دـندرک ،

سابل رد  دوخ ، تاکرح  رد  دوخ ، راتفر  رد  ار  یمالـسا  گنھرف  یمالـسا و  شزرا  یمالـسا ، عضاوم  هکنیا  رب  دنک  یم یراشفاپ  دراد و  رارـصا  ناریا  تلم  هک  مھ  زورما  دندومن .

. دننک یم نیمھ  یارب  ار  اھ  هلمح نیرتشیب  دنک ، تیاعر  دوخ  نمشد  تسود و  شنیزگ  رد  دوخ و  یناھج  دروخرب  رد  دوخ ،

تقیقح و  دنناملـسم ؛ هک  دـننک  یم تزع  ساـسحا  اـم  مدرم  ینعی  دـنادرگرب . شدوخ  هب  ار  یمالـسا  تیوھ  تیـصخش و  هب  زازتـعا  تسناوت  ناریا  تلم  ییاـیند ، نینچ  رد 

تیاـعر تسا  ناـمیا  ی  همزـال ار  هچنآ  دوخ ، لـمع  رد  دراد و  ناـمیا  دوـخ  لد  رد  هک  سک  نآ دـنزیزع . نینموـم ، نینموـملل ». هلوـسرل و  هزعلا و  و   . » تسا نیمھ  زین  هیـضق 

. دش تیبثت  ریدغ  رد  هک  تسا  ییاھشزرا  نامھ  تیاعر  تاکرب  زا  نیا  تسھ و  ام  تلم  لد  رد  مھ  تزع  ساسحا  دمحب هللا ، تسا . زیزع  اتقیقح  دنک ، یم

رطف  / ١٣٧٣/١٢/١١ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

نیا رد  ار  دوخ  نوگاـنوگ  یاـھییاناوت  تمظع و  تزع و  تردـق و  هک  یتلم  ناونع  هب  ناریا  تلم  دـننک . انـشآ  کـیدزن و  مھاـب  ار  دوخ  یاـھلد  دـیاب  یمالـسا ، تما  تلم و  زورما 

تـسد نیا  میا . هداد یمالـسا  یاھتما  ی  همھ هب  یتسود  تسد  روشک ، نیا  نیلوئـسم  ناونع  هب  ام  و  تسا ، روشک  نیا  بحاص  هدـناسر و  تابثا  هب  لاس  هدزناش  هدزناپ -

رطاخ هب  مالـسا ؛ یایند  یگچراپکی  تدـحو و  رطاخ  هب  هکلب  فعـض ؛ تلع  هب  هن  یـسک و  هب  جاـیتحا  ببـس  هب  هن  هتبلا  تسا . زارد  ناـنآ  یوس  هب  مھ  نیا  زا  دـعب  یتسود ،

. یمالسا تما  نیملسم و  تحلصم 

. تسا زارفارس  یتلم  زورما  دمحب هللا  هتفرگ و  هیدھ  لاعتم  یادخ  زا  مالـسا  هب  شیارگ  رطاخ  هب  ار  تزع  تردق و  یزاین و  یب تمظع و  هک  تسا  هدرک  تباث  ناریا  گرزب  تلم 

، نیطسلف تلم  ینسوب ، تلم  دنشک - یم یجنر  نانمشد  فرط  زا  مادکرھ  دنیامزآ و  یم ناشدوخ  ناج  نت و  رب  ار  رابکتسا  قالـش  یوحن  هب  زورما  هک  یناناملـسم  مامت 

یمالـسا تما  ندوبن  هچراپکی  ی  هیحان زا  ار  جـنر  نیا  ایـسآ - اقیرفآ و  رد  یمالـسا  یاھروشک  مدرم  ریمـشک ، مدرم  نانبل ، مدرم  هقطنم ، رد  نوگانوگ  یاـھتلم  نچچ ، تلم 

ادخ منک : یم ضرع  مھ  ناریا  تلم  هب  دش . یم جالع  یتحار  هب  دندروآ ، یم شیپ  رگا  دمآ و  یمن شیپ  ایاضق  نیا  زا  کی  چیھ دوب ، هچراپکی  یمالـسا  تما  رگا  الا  و  دنرب . یم

نیا زا  دعب  دیدرک و  ظفح  ار  نات  یگچراپکی تدحو و  هاگآ ، رایـشھ و  دیـشر ، تلم  امـش  هادـف ، انحاورا  مظعالا ، یلو هللا  ترـضح  تاھجوت  هب  راگدرورپ و  فاطلا  هب  هک  رکـش  ار 

. دینک ظفح  ار  یگچراپکی  نیا  دییآ و  قیاف  اھ  هئطوت رب  ناتدوخ ، یالاب  تیفرظ  ناوت و  تقد و  ی  همھ اب  دیاب  مھ 

سلجم  / ٠٣/٠٨/١٣٧۴ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

انعم نیدـب  نیا  دراد - مھ  شیاتـس  یاج  هک  مینک - یم شیاتـس  یمالـسا  یاروش  سلجم  زا  ام  رگا  ینعی  تسھ . قرف  ناگدـنیامن ، داحآ  یمالـسا و  یاروش  سلجم  نیب 

دندنبیاپ و یلیخ  اھدیابن ، اھدیاب و  نیا  هب  ناگدنیامن ، یـضعب  دراد . ییاھدیابن  اھدیاب و  هدنیامن ، تسا . سلجم  ناگدنیامن  اضعا و  ی  همھ لام  اھـشیاتس ، نیا  هک  تسین 

تسا نیا  اھ  نآ زا  یکی  تفرگ . رظن  رد  دیاب  یگدنیامن  رما  رد  ار  اھدیابن  اھدیاب و  نیا  دنشاب . دنبیاپ  رتمک  هدرکان ، یادخ  مھ ، یضعب  دیاش  دندنبیاپ . طسوتم  روط  هب  یضعب 

اـضرف هک  سک  نآ دراد . یتائاضتقا  گرزب ، الاب و  یاج  کی  هب  باستنا  هرخالاب  دنک . ظفح  ار  تلم  نیا  تزع  دیاب  تسا ، زیزع  تلم  نیا  ی  هدـنیامن نوچ  سلجم ، ی  هدـنیامن هک 

، راچان و  دنک ؛ تکرح  رگید  یروط  تسا  روبجم  دوب ، مرتحم  یاقآ  نالف  رسپ  یتقو  ناوجون ، نیمھ  اما  دنک . یم تکرح  روط  کی  تسا ، رازاب  هچوک و  رد  یلومعم  ناوجون  کی 

ناوجون کی  زا  رگا  ار  راک  نامھ  اما  دیریگ ؛ یم داریا  وا  هب  دینک ، هدھاشم  اقآ  نالف  رـسپ  زا  ار  یـشور  امـش  رگا  اذل  دریذپب . ار  ییاھتیدودحم  دـیامن و  تیاعر  ار  ینوئـش  دـیاب 

.« تسا هداد  ماجنا  یراک  هک  تسا  یناوجون  الاح   » دییوگ یم دینیبب ، رازاب  هچوک و  رد  یلومعم 

سلجم  / ٠٣/٠٨/١٣٧۴ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

. درواین دورف  ادخ  ریغ  لباقم  رد  رـس  دش ، ادخ  ی  هدنب یتقو  زا  تزع ، ردق و  تلالج  تمظع ، نیا  هب  تلم  نیا  بوخ ؛ میتلم . نیا  ی  هدنیامن میدش ، سلجم  ی  هدـنیامن رگا  ام 

هانپ تسا . هدیرب  راگدرورپ ، یگدنب  رطاخ  یارب  ار  تاماقم  اھتیصخش و  اھتردق ، یگدنب  دویق  ی  همھ هدرک و  تکرح  ادخ  حلاص  دبع  لابند  هب  تلم  نیا  هک  تسا  لاس  هدزناش 

ادـخ تسا . زیزع  دروآ ، یم هاـنپ  وـت  هب  هکنآ  لاـعتم ! یادـخ  یا  کراـج ». زع  . » تسا زیزع  یتـلم ، نینچ  تسا . هدرب  هاـنپ  لاـعتم  یادـخ  هـب  هدرک و  عـطق  هـمھ  زا  ار  شدوـخ 

. دـننک یم اھر  اھیراتفرگ  رد  دـندنب ، یم یتسود  دـنویپ  اھ  نآ اب  دـنوش و  یم هدـنھانپ  اھ  نآ هب  هک  ار  یناسک  هک  تسا  مائل  ناش  نآ  دراذـگ . یمناو ار  شدوخ  هب  هدـنروآ  هاـنپ

«، انث هللا لج   » مییوگ یم هک  روط  نامھ کـئانث ». لـج  کراـج و  زع  . » تسا زیزع  وا  دوخ  هک  ناـنچمھ  دراد ؛ یم زیزع  تسا ، هدروآ  هاـنپ  وا  هب  هک  ار  یـسک  نیمرکـالا » مرکا  »

ای دنرادن ، هارمھ  لد  ماظن  نیا  اب  هک  یناسک  لباقم  رد  تقو  کی هدرکان  یادـخ  دـیابن  سلجم  ی  هدـنیامن دوش . ظفح  تزع  نیا  دـیاب  راج هللا .» زع   » مییوگ یم مھ  روط  نیمھ

هب ترفاسم  رد  ای  دروآورف . رـس  تسا - هدرک  مھ  دوخیب  جرخ  کی  تاـباختنا  یاـیاضق  رد  دـینک  ضرف  اـنایحا  تسا - شبیج  رد  لوپ  رانـص  یھاـش  کـی  هک  یتوغاـط  مدآ  نـالف 

نالف ی  هناخ بزح هللا و  ی  هینیـسح رد  ار  امـش  هکنیا  یاج  هب  دـیآ ) شیپ  یھاگ  تسا  نکمم  لئاسم  نیا  منک . یم ضرع  انایحا   ) رگید ی  هطقن نـالف  اـی  یباـختنا ، ی  هزوح

تزع ظفح  نیا ، دیا . هتفر درادن ، یبوخ  ی  هطبار ای  درادن  یا  هطبار چیھ  مالسا  لصا  اب  یمالسا و  ماظن  بالقنا ، اب  هک  یمدآ  نالف  ی  هناخ هب  هک  دنوش  رادربخ  دننیبب ، دیھش 

. تسین مالسا 

١٣٧۴/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمشش  مسارم  رد  تانایب 

دوجو رد  اھتلم  دش . یم فقوتم  یمالسا ، یرادیب  جوم  نیا  دیدوب ، هداد  تسد  زا  ار  ناتنیمزرـس  ای  دیدوب  هدروخ  تسکـش  یلیمحت  گنج  رد  هتـساوخان ، یادخ  امـش ، رگا 

فقوتم یمالـسا  جوم  دـییامن ، ظفح  ایند  رد  ار  ناتتزع  دـینک و  دابآ  ار  ناـتروشک  هنوگ  نیا دـیدوب  هتـسناوتن  امـش  رگا  دـننک . یم هبرجت  ار  یمالـسا  بـالقنا  مالـسا و  اـمش ،

ار راک  نیمھ  دنھاوخ  یم نانمـشد  نآلا  دش . یم یلخاد  یاھگنج  تافالتخا و  راچد  ناریا  اب ، ذایعلا  دینک ، ظفح  ار  نات  یلم تدـحو  دـیدوب  هتـسناوتن  امـش  رگا  دـش . یم

نمـشد دنک . یم تحاران  ار  وا  دلخ و  یم نمـشد  مشچ  رد  یریت  لثم  روطچ  دراد ، ناریا  تلم  زورما  هک  یتدحو  نیا  دناد  یم ادخ  دوشب . راک  نیا  هک  دننک  یم شالت  دننکب و 

هب رابکتسا  دعب ، دنشکب . دننزب و  ار  رگیدمھ  دتفیب و  هار  یلخاد  گنج  دوش ؛ یگتـسدود  راچد  ماما ، تلحر  زا  دعب  ای  گنج  زا  دعب  ای  بالقنا  زا  دعب  ناریا ، تلم  تساوخ  یم

!« دییامرفب یمالسا ! بالقنا  نیا  ناریا ! تلم  نیا  دینیبب ! : » تفگ یم رگید  ناناملسم 

زور هب  زور  ار ، دوخ  یاھھاگـشناد  درب ؛ شیپ  ار  دوخ  گنھرف  داد ؛ ناشن  ار  دوخ  دشر  داد ؛ همادا  ار  روشک  یزاسزاب  یزاسدابآ و  درک ؛ ظفح  ار  دوخ  تزع  تدحو و  ناریا ، تلم 

ار عضو  نیا  دـننک ، یم هاگن  دنتـسین ! هک  روک  اھتلم  دـش . رتشیب  زور  هب  زور  روشک ، یاھتفرـشیپ  داد . شرتسگ  روشک  رد  زور  هب  زور  ار  تفرعم  ملع و  درک ؛ رتغولـش  رتداـبآ و 

یمالـسا یرادیب  دورب و  شیپ  مھزاب  مالـسا  دیھاوخ  یم رگا  دوش . یم رتشیب  زور  هب  زور  مالـسا ، هب  تشگزاب  یمالـسا و  یرادـیب  دـنروآ . یم ور  مالـسا  هب  اذـل  دـننیب ؛ یم

زورما ات  هک  ار  یلوصا  نیمھ  دیاب  ناریا ، تلم  امش  دنبایب ، ار  یگدنز  حیحص  هار  دننک و  ور  تیونعم  هب  ناملسم  ریغ  یاھتلم  یتح  دیھاوخ  یم رگا  دریگارف ؛ ار  مالسا  یایند 

« يلم تزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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همادا دـنم ، هقالع زوسلد و  نادرمتلود  اب  ار  ناتیراکمھ  روشک ، یزاسزاب  نتخاس و  رد  دـینک . ظـفح  ار  ناـت  یردارب تدـحو و  دیرامـشب . مرتحم  هشیمھ  دـیا ، هدرمـش مرتحم 

. دیھد

زامن  / ١۴/٠۶/١٣٧۴ هنایلاس  ییامھدرگ  تبسانم  هب  مایپ 

کی یاھفدھ  ی  همھ اریز  تسا . ضئارف  نیرت  بجاو زا  یکی  هدیدرگ ، رختفم  مالسا  تیمکاح  هب  هتشارفارب و  شیوخ  رـس  زارف  رب  ار  مالـسا  مچرپ  هک  یروشک  رد  زامن  ی  هماقا

شناد و زا  یرادروخرب  مدرم ، داحآ  رد  اھتیقالخ  اھدادعتسا و  شرورپ  یدام ، ییافوکش  یمومع و  هافر  هب  یبایتسد  یعامتجا ، تلادع  نیمات  لیبق : زا  تخب ، کین ی  هعماج

یدرف تیبرت  هک  دوش  یم نیمات  یتروص  رد  الاو ، یاھفدھ  رگید  مدرم و  داحآ  نایم  ملاس  طباور  یناسنا و  قالخا  شرتسگ  یلم ، رادـتقا  لالقتـسا و  تزع و  هبرجت ، شنیب و 

هعماج نآ  رد  یشوک  تخس ربص و  صالخا و  لکوت و  تمھ و  زا  رادروخرب  کاپ و  ییاھ  ناسنا دوش و  نیمات  روشک ، روما  نارازگراک  رد  هژیو  هب  مدرم  داحآ  رد  یقالخا  بیذھت  و 

یگداتـسیا یارای  یھابت ، داسف و  جاوما  هژیو  هب  نوگانوگ و  عناوم  ربارب  رد  دنـشاب و  اراد  ار  نیگنـس  یاھراب  نتـشادرب  ییاناوت  یحور ، ی  هناوتـشپ نیا  یراـی  هب  هک  دنـشاب 

هعماج نآ  رد  یتخب  کین یوس  هب  تکرح  رت و  نشور روشک ، نآ  هعماج و  نآ  ی  هدنیآ قفا  دشاب ، رتشیب  یروشک  هعماج و  رد  اھناسنا  هنوگ  نیا رامش  هچرھ  دنشاب . هتـشاد 

. دوب دھاوخ  رت  ناسآ رت و  نکمم روشک ، نآ  و 

نویناحور  / ٠٩/١۶/١٣٧۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زا رگا  هک  دننکن  لایخ  یضعب  تسا . تدابع  نیا ، دنھدیم و  ماجنا  ادخ  یارب  راک  هنسح و  هک  دننادب  دیاب  دنرادیمرب ، مدق  نآ  نالووسم  ماظن و  نیا  تزع  هار  رد  هک  یناسک 

دب زا  یـشان  مغ  رد  ناشیایند  ( ١ .) دـناهرخالا ایندلارـسخ و  اھنیا  هن ! دراد ؛ رجا  لاعتم  یادـخ  دزن  یتحاران  نیا  دوشیم ، نوخ  ناشلد  یمالـسا ، یروھمج  نالووسم  تزع 

. درک کمک  نالووسم  نیا  هب  دیاب  مالسا ، تزع  رطاخهب  زورما  تسین . یبوخ  ترخآ  مھ  ناشترخآ  دوشیم و  عیاض  دسح  ای  یتفص 

نارادساپ  / ١٠/٠۵/١٣٧۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

طیارش مامت  رد  هچ ، ینعی  تلم  کی  تزع  دنناد  یم دنا و  هدیشچ ار  تزع  معط  دنمتردق ، نانمـشد  تالیمحت  لباقم  رد  هک  یناسک  نموم و  ناناوج  امـش  ناریا و  تلم  دیاب 

زیزع و نارادساپ  نموم و  ناناوج  امش  تسشن . دنھاوخن  بقع  نزوسرس  کی  تسا ، هتخومآ  نانآ  هب  بالقنا  هک  یعضاوم  یمالسا و  عضاوم  زا  هک  دننک  یلاح  نمشد  هب 

هدـھع رب  دـیناوت  یم ار  یمھم  رایـسب  شقن  هلحرم ، نیا  رد  دـیا - هدروآ دوجو  هب  ار  نآ  هکلب  دـیا - هدرک سمل  ار  داھج  تداھـش و  یاضف  هک  یناـسک  دربن و  یاھنادـیم  نیبرجم 

دنب زا  ناریا  یدازآ  لالقتـسا و  دوب و  نآ  رھظم  ام  راوگرزب  ماما  هک  دشاب  یرادتقا  یگداتـسیا و  زا  راشرـس  ناتنطاب  لد و  نالعا و  رھاظت و  راتفگ و  راتفر و  دـیاب  امـش  دـیریگب .

نیا تایبرجت  زا  هک  ار  رگید  یاھتلم  یدازآ  دوب و  دـھاوخ  نآ  یدـعب  تارمث  روشک ، نیا  یپرد  یپ دـشر  تفرـشیپ و  اـش هللا  نا  تسا و  نآ  نیریـش  ی  هرمث رگزواـجت ، یاھتردـق 

. تشاد دھاوخ  لابند  هب  تفرگ ، دنھاوخ  سرد  روشک 

یمالسا  / ٠٣/١١/١٣٧۵ یاروش  سلجم  یهرود  نیمجنپ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

دـننک و هجوـت  هتکن  نیا  هب  تسا  روـشک  یگدـنزاس  نآ  زا  دوـصقم  هک  ییاـھحرط  اـھ و  هماـنرب بیوـصت  رد  اـت  دنـشاب  بقارم  تقد  هـب  دـیاب  مـجنپ  سلجم  مرتـحم  ناگدـنیامن 

. دننک لابند  بالقنا  مالسا و  یاھشزرا  وترپ  رد  ار  تلم  یالتعا  تزع و  روشک و  ینادابآ  دنا ، هدرک لمع  نونکات  یمالسا  یاروش  سلجم  رازگتمدخ و  تلود  هکنانچمھ 

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

یمالسا یروھمج  تلود  رد  هک  یرازگتمدخ  اناوت و  ناوزاب  تکرب  هب  لاس ، دنچ  نیا  رد  دمحب هللا  هک  نانچمھ  دھد - همادا  ار  تفرـشیپ  تزع و  هار  دھاوخ  یم رگا  ناریا ، تلم 

تماقتسا و هب  دیاب  دناسرب ، هجیتن  هب  دھد و  همادا  ار  یگدنز  هافر  یگدنزاس و  هعسوت ، هار  دھاوخ  یم رگا  دندرک - تفرـشیپ  راک و  فلتخم  یاھـشخب  رد  و  تیلاعف ، شالت و 

. دنک ظفح  ار  اھدرواتـسد  نیا  هک  دراد  هفیظو  اذـل  تسا . هتـشاد  یمیظع  یاھدرواتـسد  لاس ، دـنچ  نیا  رد  ناریا  تلم  دزادرپب . رابکتـسا  نانمـشد و  لباقم  رد  یگداتـسیا 

. دورب نیب  زا  هدرکان  یادخ  ناریا ، مدرم  یاھدرواتسد  هک  دنوش  عنام  هنامیکح ، هنادنمدرخ و  هنالقاع ، تکرح  اب  دنراد  هفیظو  یمالسا ، یروھمج  نیلوئسم  صوصخب  تلم و 

زا یمدرم و  ناگدنیامن  یمدرم ، روھمج  سیئر یمدرم ، تلود  یمدرم ، تموکح  لثم  تسا - هدش  هداد  تلم  نیا  هب  بالقنا  ی  هلیـسو هب  امیقتـسم  هک  ییاھدرواتـسد  هچ 

بالقنا رنھ  بالقنا و  راک  همھ ، هک  یگدـنزاس ؛ تاکرح  لثم  تسا - هدـش  هداد  تلم  نیا  هب  میقتـسم  ریغ  اما  تسا ، بالقنا  هب  قلعتم  هک  ییاھدرواتـسد  هچ  و  لیبق - نیا 

ظفح هنامیکح  هنادنمدرخ و  دیاب  نیلوئسم ، ناریا و  تلم  ار  نینچ  ییاھدرواتسد  تسا .- هتفرگ  ماجنا  فلتخم  یاھشخب  تلود و  رد  یبالقنا ، رـصانع  ی  هلیـسو هب  تسا و 

. دننک

١٣٧۵/٠٣/١۶ /  ( هر  ) ینیمخ ماما  لاحترا  درگلاس  مسارم  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھیم  مدرم و  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ناوزاب تکرب  هب  دھاوخ  یم تلم  رگا  دنک . رت  هدنز زور  هب  زور  ار  ماما  مان  دای و  دیاب  دنک ، لابند  ار  تزع  هار  نیا  دھاوخ  یم رگا  ام  تلم  تسا . روط  نیمھ زین  ام  روشک  لخاد  رد 

، لفاغ یاھلد  یـضعب  دـنک . هجوت  رتشیب  ماما  تاروتـسد  هب  زور  هب  زور  دـیاب  دـشاب ، اھروشک  اھتلم و  ی  هطبغ ی  هیاـم هک  دزاـسب  ار  ناریا  شدوخ ، تیقـالخ  راـکتبا و  اـناوت و 

یارب ادخ  هار  تساطخ . نیا ، دوش ! یمن دابآ  ناشیایند  اما  دنک ؛ یم نیمات  مدرم  یارب  ار  ترخآ  تایونعم و  ماما ، طخ  ماما و  هار  هک  دنیامن  غیلبت  ای  دـننک  لایخ  تسا  نکمم 

ماما هار  تسا و  هنوگ  نیا ادخ  هار  دنک . یم مک  دراد و  یمرب اھ  نآ رس  زا  ار  نمـشد  لیمحت  راشف  دنک و  یم ناسآ  نیریـش و  ار  یگدنز  دنک ؛ یم دابآ  ار  ترخآ  ایند و  اھناسنا ،

. تسادخ هار  نیمھ  زین 

ناگناگیب یاپ  دندرک و  تموکح  روشک  نیا  رب  اھلاس  نیگنن ، ی  هلسلس ود  نیا  هک  راجاق - یولھپ و  رابج  تموکح  دساف و  یاھتموکح  ناگناگیب و  تلاخد  رطاخ  هب  ناریا  تلم 

دوخ یاپ  یور  دناوتب  هک  دناسرب  یقیقح  دشر  هعسوت و  یدابآ و  هب  ار  یگدنز  دناوت  یم یتروص  رد  ناریا  تلم  دنامزاب . شناد  ملع و  ی  هلفاق زا  دندوشگ - نیمزرس  نیا  رب  ار 

. تسا ماما  یاھ  هیصوت هار و  نامھ  نیا ، دیامن . عطق  روشک  نیا  زا  یلک  هب  ار  نمشد  یاپ  تسد و  دنک و  هدایپ  لمع و  یگدنز  رد  ار  یھلا  ماکحا  دتسیاب و 

یاپ شیپ  وا ، ناشلا  میظع ربھر  راوگرزب و  ماما  هک  دـنک  ادـیپ  دـناوت  یم یطخ  نامھ  هار  رد  ار  یورخا  یونعم و  لامک  تداعـس و  ایند و  یدیفـسور  هافر و  تزع و  ناریا ، تلم 

ناھنپ ی  هطقن هیلع  یلاعت  ناوضر هللا  ماما  تاملک  رد  دنک . نییبت  مدرم  یارب  ار  هار  نیا  تسناوت  ات  داد  تصرف  تلھم و  وا  هب  مھ  لاس  هد  لاعتم ، یادخ  تشاذـگ . تلم  نیا 

. تسا ناریا  تلم  هار  نیا ، درادن . دوجو  یکوکشم  و 

یتخت  / ٢٧/٠۶/١٣٧۵ مویداتسا  رد  هیمورا  مدرم  عمج  رد  تانایب 

رطاـخ هب  اھتعاجـش و  رطاـخ  هب  ناریا ، تلم  امـش  عضو  دـمحب هللا  زورما  دنـسانش . یم یزیتس  ملظ یھاوخ و  تلادـع  تعاجـش و  ناونع  اـب  ار  مالـسا  ماـن  اـیند ، رد  زورما 

امش زا  دننک ؛ یم هاگن  امش  هب  دنزادنیب ، رد  هجنپ  ایند  ربکتسم  یاھ  هطلس اب  دنھاوخب  یناسک  رگا  هک  تسا  هدش  یروط  ناتتزع ، تیـصخش و  نداد  ناشن  یگداتـسیا و 

، ناریا تلم  دوش . یم هتخانش  یناھج ، رابکتـسا  یبلط  هدایز یھاوخ و  نوزفا  لباقم  رد  یگداتـسیا  یارب  یزکرم  ناونع  هب  ناریا  مان  زورما  دننک . یم دیلقت  دنریگ و  یم دای 

دنویپ مدرم ، نیلوئـسم و  تلود ، مدرم و  نایم  اجنیا  دنک . یم تیامح  دوخ  نیلوئـسم  تلود و  زا  تسا و  هدروآ  راک  رـس  شدوخ  دـناد . یم دوخ  زا  ار  شتلود  هک  تسا  یتلم 

رودزم و یدایا  اکیرمآ و  رگرابکتـسا  تردـق  هک  منک  یم رارکت  راـب  نیمدـنچ  یارب  نم  هک  تسا  نیمھ  یارب  تسا . تلم  نیا  روشک و  نیا  تیـصوصخ  نیا  تسا . یمکحتـسم 

هک دننادب  دیاب  دننک - رود  شدوخ  یاھشزرا  لوصا و  زا  ار  تلم  نیا  دننک  یم یعس  یگنھرف ، یداصتقا و  یاھراک  یـسایس و  یاھـشالت  تاغیلبت و  ی  هلیـسو هب  هک  وا - ریجا 

هئطوـت و ربارب  رد  دـنک و  یم دوـخ  تـفلک  ندرگ  نانمـشد  لـباقم  رد  یگداتـسیا  زا  هـک  یتزع  ساـسحا  لالقتـسا و  ی  هزم ندیـشچ  اـب  مالـسا ، هـب  کـسمت  اـب  تـلم ، نـیا 

« يلم تزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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، تفر دـھاوخ  نوریب  نادـیم  زا  هک  یـسک  نآ  تیاھن ، رد  دتـسیا . یم تردـق  لامک  اب  یناھج ، عماـجم  زا  یـضعب  یاـھ  یراـک فـالخ لـباقم  رد  شیداـیا و  اـکیرمآ و  یاھدـیدھت 

! ناریا تلم  هن  دنناریا  تلم  نانمشد 

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

رد دمحب هللا  هک  یا  هملک قافتا  نیا  دشاب . ظوفحم  ناتیونعم  یدام و  تردق  رادتقا و  تزع و  ات  دـینک ، ظفح  ار  هنحـص  رد  روضح  نیمھ  هک  منک  یم ضرع  زیزع  تلم  امـش  هب 

هب رگید ، یاھتلم  یور  رب  ناتیراذـگریثات  ایند و  رد  امـش  تیثیح  وربآ و  رادـتقا و  تزع و  ات  دـینک ، ظفح  دـنزب ، مھ  هب  ار  نآ  تسا  هتـسناوتن  نمـشد  تسا و  رارقرب  امـش  نایم 

. دنامب یقاب  تمظع ، تردق و  توق و  تدش و  نیمھ 

لاس ١٣٧۶  / ٠١/٠١/١٣٧۶ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

ی همھ رابکتـسا و  یاھ  هاگتـسد ی  همھ هتـشذگ ، لاس  رد  هکنیا  مغر  یلع دوب . تلود  یارب  مھ  تلم و  یارب  مھ  تزع  لاس  شالترپ و  راکرپ و  یلاس  میدنارذگ ، هک  یلاس 

توق و اب  دمحب هللا  دـندروآ ، نابز  رب  ناریا  تلم  یارب  دـندوب ، هدـید  هک  ار  یا  هتفـشآ یاھباوخ  دـندز و  اھفرح  دـندرک ؛ اھدـیدھت  تاغیلبت و  ناریا  تلم  هیلع  یتاغیلبت ، یاھ  قوب

نیا ی  همھ نالوئـسم ، ماظن و  زا  امـش  تیامح  رگید و  نوگانوگ  مسارم  رد  نمھب و  مود  تسیب و  ناضمر و  هام  رد  ناتمیظع  یاھ  ییامیپ هار اب  امـش و  روضح  یگداتـسیا و 

. دشخب یم یتبثم  تاریثات  اتقیقح  تساسآ و  هزجعم نآ ، راثآ  تسا و  رگ  هزجعم تلم ، روضح  دش . یثنخ  اھ  هشقن

شترا  / ٠١/٢٧/١٣٧۶ نانکراک  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک یتزع  اـب  هارمھ  تسا ، تلم  تحلـصم  هک  ار  هچنآ  دـنک . لـمع  دـیاب  دـنک و  یم لـمع  هنیمز  نیا  رد  تسا ، تلم  نیا  زازتـعا  تمکح و  ی  همزـال هک  ار  هچنآ  هتبلا  مھ  تلود 

جایتحا یـسک  هب  ام  دنک . یمن دمحب هللا  هک  دنکن ، یجایتحا  ساسحا  چیھ  دـھدن . جرخ  هب  یا  هلجع هنوگ  چـیھ دـنک و  لابند  تقد  هجوت و  اب  دـیاب  تسا ، تلم  نیا  بسانم 

، یناـسنا یاـھ  هیامرـس یداـم ، یاـھ  هیامرـس اـھ  هیامرـس اـھ و  هـبرجت زا  یـشزرااب  رایـسب  ی  هریخذ اـب  یناـسنا و  یورین  نوـیلیم  تصــش  اـب  یتـلم  تـلم ، نـیا  میرادـن .

هب اـم  داـتفا . میھاوـخن  اـپ  زا  میدـنبب ، مھ  ار  ناـمیاھ  هزاورد ی  همھ رگا  اـم  دراد . دوـخ  نورد  رد  ار  اـھزیچ  یلیخ  تـلم ، نـیا  تـسا . هـبرجت  شناد و  یوـنعم و  یاـھ  هیاـمرس

یزور نانچ  رگا  هک  دینادب  دناوت . یم ددـنبب ، مھ  ار  اھرد  ی  همھ هک  دـنک  باجیا  شتحلـصم  تقو  کی تلم ، نیا  رگا  میا . هدیـسر بناوج  ی  همھ رد  یلماک  یبسن  ییافکدوخ 

هب گنج ، رد  هک  دیدید  میا . هدیـشخرد مینک  هدافتـسا  نامدوخ  زا  دیاب  میا  هدرک ساسحا  هک  یتقو نآ  هشیمھ  ام  هکنیا  یارب  ارچ ؟ تسا . جرف  زور  دیآ ، شیپ  ناریا  تلم  یارب 

عیانـص رد  هزورما  ام  هک  ییاھتفرـشیپ  نیا  مینک . نیمات  ار  نامدوخ  هک  میتشگرب  نامدوخ  نورد  هب  ام  دـش ، هتـسب  ام  یور  رب  یگنج  تازیھجت  حالـس و  یاـھرد  هکنیا  درجم 

دناوت یم دـنک و  یم دـیلوت  مھ  ار  هدـیچیپ  یاھحالـس  ناریا  زورما  دـنک . دـیلوت  مھ  کچوک  کبـس  حالـس  تسناوت  یمن ناریا  الا  و  دـمآ ، شیپ  رطاخ  نیمھ  هب  میراد ، یماظن 

هب دـیاب  هک  دـندرک  ساسحا  دـمآراک ، هدـنزاس و  یاھورین  ناریا و  تلم  هک  دـمآ  شیپ  نیا  تکرب  هب  دـمآ . شیپ  اھ  هطبار عطق  اھرد و  نتـسب  نیمھ  تکرب  هب  نیا ، دـنک . دـیلوت 

. میرادن ینارگن  چیھ  نیا  زا  ام  تسام . دیع  زور  دیآ ، شیپ  مھ  رگید  بناوج  رد  ساسحا  نیا  زور  کی  رگا  دننک . هعجارم  ناشدوخ 

١٣٧۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتشھ  مسارم  رد  تانایب 

هافر و لامک و  تمـس  هب  تلم ، نیا  هک  دـننادب  دـیاب  ایند  ی  همھ تسا . هدروآ  تسد  هب  یگتخابدوخ  یفن  یروابدوخ و  تماقتـسا و  زا  ار  دوخ  یدنلبرـس  تزع و  ناریا ، تلم 

. دش دھاوخن  نانمشد  یاھراشف  میلست  مھ  تعاس  کی  زور و  کی  یتح  اما  تفر ؛ دھاوخ  شیپ  اھییابیز  اھ و  یکین ی  همھ تمس  هب  گنھرف و  شرتسگ  تفرعم و  ملع و 

جرک  / ٠٧/٢۴/١٣٧۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ناسنا رھ  دیھاوخب  امـش  رگا  دنک . یم راداو  تکرح  هب  ار  یناسنا  رھ  تیقفوم ، هب  دیما  تفرـشیپ و  هب  دیما  یزوریپ ، هب  دیما  تسا . ناسنا  ی  هکرحم ی  هوق نیرتگرزب  دـیما ،

. داتفا دھاوخ  هزرل  هب  راوتسا  لاعف و  ناوناز  دش ؛ دھاوخ  تسس  لاعف  یاھتسد  دیدرک ، دیماان  رگا  دینک . دیماان  ار  وا  تسا  یفاک  دتفیب ، تکرح  زا  یباداش  هدنزرس و  لاعف و 

تزع مھ  تسا و  نیمات  وا  یدام  یایند  مھ  نآ ، رد  هک  نشور  بوخ و  ی  هدنیآ کی  یوس  هب  زورما  ناریا  تلم  هک  دننیب  یم نوچ  ارچ ؟ دننک . دیماان  ار  ناریا  تلم  دنھاوخ  یم

. دنک یم تکرح  دوش ، یم نیمات  مالسا  یایند  حطس  رد  وا  ذوفن  نامیا و  یدنلبرس و  و 

جرک  / ٠٧/٢۴/١٣٧۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

زورما دیرادروخرب . تمظع  تیـصخش و  تزع و  زا  ایند  رد  امـش  زورما  دسانـشب . دـیاب  ار  دوخ  رادـتقا  رـصانع  ناریا  زیزع  تلم  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  ناریا  تلم  یارب  هچنآ 

هک دـینیبب  دـیاب  تسا . هدـش  یفرعم  لیمحت  لباق  ریغ  عاجـش و  تیـصخشاب و  هتـسجرب و  تلم  تلود و  کی  ناونع  هب  ملاع ، یاھتلم  اـھتلود و  ناـیم  رد  ناریا  تلم  تلود و 

؟ تسا هدروآ  تسد  هب  اجک  زا  ار  تمظعاب  ناشخرد و  ی  هرھچ نیا  ناریا ، تلود  تلم و 

مدرم  / ٠٩/٢۵/١٣٧۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هک هجوتم  هدنز ، رادیب ، تسا  یتلم  دنھد . ماجنا  ار  یراک  رھ  دنناوت  یمن دننک  یم یگدنز  یمالسا  یروھمج  ی  هیاس رد  هک  یمدرم  نیا  ناریا  یبالقنا  ناملـسم و  تلم  اب 

. دینیب یم مھ  ار  هجیتن  دنک ؛ یم راتفر  تسوا ، دوخ  ی  هتسیاش هک  روط  نآ ایند  اب  دناد ، یم ار  شدوخ  تزع  تردق و  دناد ، یم ار  شدوخ  ردق 

نویناحور  / ١٠/٠٣/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

«: اعیمج هزعلا  هللف  هزعلا  دـیری  ناک  نم  « ؛ دـش ناریا  زیزع  تلم  یمالـسا و  تما  تزع  بجوم  یھلا ، تزع  هب  دـمحب هللا و  یمالـسا  سنارفنک  نیمھ  دـینک ، هظحالم  امش 

تلم یھلا ، تزع  یھلا و  تردق  تسد  داد و  ناشن  ار  شدوخ  هفیرـش  ی  هیآ نیا  سنارفنک ، نیا  رد  داد . دھاوخ  تزع  وا  هب  ادـخ  دورب ؛ ادـخ  غارـس  دـھاوخ ، یم تزع  سکرھ 

نیا ی  هلیـسو هب  اکیرما ، لیم  مغر  یلع داد . هولج  رونم  تاکـشماب و  شخب و  ینـشور یدیـشروخ  لثم  ایند  رد  ار  ناراکردـنا  تسد روشک و  نالوئـسم  ناریا و  تلود  ناریا و 

، یگچراپکی تدـحو ، ی  هدـنھد ناـشن سـالجا ، نیا  هک  دـندید  دروخ . تسکـش  ناریا  دروم  رد  اـکیرما  یاھتـسایس  ی  همھ دـش ، لیکـشت  اـجنیا  رد  هک  یھوکـشاب  سـالجا 

دیاب راک  هچ الاح  دـندید . ار  بکرم  هدـیچیپ و  گرزب و  یاھراک  ماـجنا  ییاـناوت  تردـق و  تسا و  مدرم  نالوئـسم و  روشک و  نالوئـسم  نیب  هنامیمـص  یراـکمھ  یوق ، تیریدـم 

ششوگ مھ  یـسک  هتبلا  دننک . یم جیورت  روط  نیمھ ار  فالتخا  ی  هعیاش لاح  هبات سنارفنک  لیکـشت  لوا  زور  زا  دندرک . فالتخا  داجیا  تاعیاش و  نتخاس  هب  عورـش  دننکب ؟

. دننک یم ار  ناشدوخ  راک  اھ  نآ اما  تساھ ؛ نآ تاعیاش  فالخرب  زیچ  همھ  صوصن و  نئارق و  دھاوش و  نوچ  دنک ؛ یمن مھ  ییانتعا  تسین ، راکھدب 

رطف  / ١١/٠٩/١٣٧۶ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

هب ار  ناریا  تلم  یاھلد  هک  مییوگ  یم ساپس  ار  ادخ  تسا . گرزب  یاھ  مادقا گرزب و  یاھراک  گرزب و  تاقیفوت  لاس  ناریا ، تلم  یارب  میراد ، رارق  نآ  رد  هک  یلاس  دمحب هللا 

، سدق زور  رد  ار  مدرم  نیا  تمھ  هک  مییوگ  یم ساپس  ار  لاعتم  یادخ  داد . شیازفا  ناھج  مدرم  مشچ  رد  ار  ناریا  تلم  تزع  هک  مییوگ  یم ساپـس  ار  ادخ  درک . کیدزن  مھ 

. داد رارق  نایناھج  مشچ  لباقم  رد  رگید  راب  کی

سانـش و نامز یـسایس ، حلاصم  هب  یانـشآ  هاگآ ، رایـشوھ ، تلم  نیا  لاسما  صوصخب  درک . حیرـشت  ایند  یارب  ار  دوخ  عضاوم  ناریا  تلم  سدـق ، زور  میظع  ییامیپ  هار رد 

میظع تاـعامتجا  گرزب ، کـچوک و  درم و  نز و  مدرم ، داـحآ  نالوئـسم و  تلود ، تلم و  دوش . هنحـص  دراو  رتروـشرپ  رت و  یوـق لاـس  رھ  زا  دـیاب  هک  تسناد  سانـش  تیعقوـم

« يلم تزع   » 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 56هاگياپ  هحفص 7 
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ماما ی  هلیسو هب  هدش  میـسرت ینارون  طخ  ی  هتـسجرب طاقن  روشک و  نیا  یقیقح  یـسایس  عضاوم  بالقنا و  یاھراعـش  دنتخادنا و  هار  هب  روشک  رـسارس  رد  ار  ینویلیم 

. دنک کرد  بوخ  ار  وا  دسانشب و  ار  ناریا  تلم  ایند  ات  دنتساوخ  دندرک ؛ دایرف  دنلب  یادص  اب  تسا  تلم  نیا  تزع  طخ  هک  ار  تما 

رطف  / ١١/٠٩/١٣٧۶ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

، رطف دیع  زور  نوچ  تسا ؟ هنوگ  نیا رطف  دیع  زور  ارچ  تسا . ادیزم » همارک و  افرـش و  ارخذ و  هلآ  هیلع و  یلـص هللا  دمحمل  ادـیع و  نیملـسملل  هتلعج  یذـلا  ، » رطف دـیع  زور 

نتـشاد ادخ  ماکحا  ورگ  رد  ادـخ و  یوس  هب  لد  داحتا و  ینعی  دوش  نیمات  مالـسا  یایند  رد  نیا  رگا  تسادـخ . یوس  هب  لد  نتـشاد  اب  مدرم  یردارب  داحتا و  عامتجا و  رھظم 

وـس اب  ای  یتیلوئـسم و  یب اب  ای  یناسک  مھ  ام  روشک  لخاد  رد  هنافـساتم  هچرگا  دینادب . ردق  دـیراد ، هک  ار  نیا  ناریا  زیزع  تلم  امـش  دـش . دـھاوخ  نیمات  مھ  مدرم  تزع 

ناشیاھلد دمحب هللا  روشک ، نالوئـسم  مدرم و  عیـسو  یاھرـشق  مدرم و  ی  هدوت داحآ و  اما  دـنروآ ؛ دوجو  هب  ترودـک  یگناگود و  یروخلد ، مدرم  نایم  دـننک  یم یعـس  تین 

هب وا  هک  دـینادب  دـنکارپ ، یم دـیوگ و  یم دـسیون ، یم فالتخا  ی  هیام یـسک  دـیدید  رگا  دـنبوخ . رگیدـکی  اب  مھ  مدرم  داحآ  دـنبوخ ؛ مھاب  تلود  تلم و  تسافـصاب . ینارون و 

. تسین دنم  هقالع یلک  هب ای  دنک و  یمن تیلوئسم  ساسحا  ای  تسین ، فقاو  ای  تلم  حلاصم 

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

ناریا و تلم  راختفا  یهیام  هک  تاباختنا  رد  مدرم  ینویلیم  یس  تکرش  ینویلیم و  یـس  یارآ  مدرم  میظع  عامتجا  تفرگ و  ماجنا  تاباختنا  دیـسر و  شـش  داتفھ و  لاس 

رارقرب طابترا  دیدج ، نیلوئسم  اب  تلود و  اب  دنناوتب  دیاش  دندروآ ، راشف  بترم  مھ  اھنآ  دمآیم ! راشف  اھنآ  هب  بترم  هک  دش  بجوم  دوب  یمالـسا  یروھمج  سدقم  ماظن 

. دندرک لمع  دوب ، هدش  هتفگ  هک  هنوگنامھ  تسرد  دننک ! لوبق  میدوب  هتفگ  ام  هک  ار  نامھ  دندش  روبجم  راک ، تیاھن  رد  هرخالاب  دادن و  باوج  اھنآ  هب  یسک  دننک !

رطاـخ هب  نیا  هک  دـننادیم  مھ  همھ  دـتفایم ؛ قاـفتا  هچ  ناریا  رد  هک  دـننیبیم  اـیند  فارطا  رد  دنتـسین ! روـک  هک  یـسایس  نارگلیلحت  تسا . ناریا  تلم  تزع  نیا  بوـخ ؛

یهلمح هتبلا  دـننکیم  هلمح  فارطا  زا  دنـشاب ؛ هتـشاد  ناریا  تلم  عـضاوم  نیا  هیلع  مھ  ار  تاـغیلبت  ماـسقا  عاوـنا و  دـننکیم  یعـس  تـسا . مالـسا  رطاـخ  هـب  بـالقنا و 

هب طوبرم  دـنناسریم ؛ ام  شوگ  هب  ار  نیا  قیرط  دـص  زا  دوشیمن ! الا  و  دـنک ، رارقرب  هطبار  اـکیرما  اـب  تسا  روبجم  درادـن و  یاهراـچ  ناریا  تلم  هک  یـسایس  یـساملپید و 

! تسین مھ  زورما 

دیاب هرخالاب  امـش  : » تفگ دـمآ و  نم  شیپ  ییاـپورا  یاـھروشک  زا  یکی  یهیاپدـنلب  نیلوئـسم  زا  یکی  متفر ، کرویوین  هب  لـلم  ناـمزاس  سـالجا  یارب  هدـنب  هک  یلاـس  نآ 

. دوشیمن متفگ  دـننزب ! مرگ  رونت  هب  ار  نان  دـنناوتب  دـیاش  میتسھ ، اـکیرمآ  روشک  رد  میاهتفر و  کرویوین  هب  هک  اـم  دـندرکیم  رکف  دـینک »! لـح  اـکیرمآ  اـب  ار  دوخ  یهلاـسم 

یرگید یهلاسم  اکیرمآ ، یهلاسم  درادـن ! اکیرمآ  هب  یطبر  نیا  منزب و  فرح  اـیند  مدرم  اـب  اـت  ماهدـمآ  لـلم  ناـمزاس  هب  نم  تسا . یرگید  یهیـضق  لـلم ، ناـمزاس  یهیـضق 

. تسا

ار فرح  نیا  نم  دز . ییاھفرح  دـمآ و  ناریا  هب  هدـنب ، یروھمج  تسایر  نامز  رد  مربب  مسا  مھاوخیمن  الاح  هک  ییاپورا  گرزب  فورعم و  یاـھروشک  یهجراـخ  یارزو  زا  یکی 

شیپ یتصرف  تقوچـیھ  تسا و  تبث  اھذـغاک  رد  میدز ، یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  اھتاملپید ، نیا  اـب  اـم  هک  ییاـھفرح  نیا  میوگیم  نازیزع  امـش  هب  مھ  ـالاح  متفگ ؛ وا  هب 

منکیم نامگ  نم  میتفگ ، هچ  زا ، دعب  یروھمج و  تسایر  لاس  تشھ  لوط  رد  ام  هک  دوش  هدیمھف  شخپ و  اھفرح  نیا  زور  کی  رگا  دسرب . مدرم  شوگ  هب  هک  تسا  هدـماین 

ناـمز رد  دوب  هدـمآ  ناریا  هب  اـپورا  یهعماـج  فرط  زا  مھ  دـیاش  شتلود  فرط  زا  هک  یاهجراـخ  ریزو  نآ  هب  نم  دـمحلا   درک . دـھاوخ  تزع  ساـسحا  رتـشیب  ناریا ، تلم  هک 

طقف هک  برغ  زا  روظنم  اما  دشاب ؛ رارقرب  نامهطبار  میھاوخیم  ام  میشاب . هطبار  عطق  برغ ، اب  میھاوخیمن  یمالـسا ، یروھمج  ناونعهب  ام  متفگ  دوب  ماما  کرابم  تایح 

ار نیا  ام  متفگ  دیتسھ ! یوزنم  الا  و  دیراد ، هطبار  برغ  اب  دیدرک ، رارقرب  هطبار  اکیرمآ  اب  امـش  رگا  اکیرمآ ! ینعی  برغ  هک  دـننک  دومناو  دـنھاوخیم  اھییاکیرمآ  تسین . اکیرما 

. دش لاحشوخ  فرح ، نیا  زا  مھ  ییاپورا  نآ  هتبلا  میرادن . لوبق 

یاھتلم ناریا و  لباقم  رد  بالقنا ، لباقم  رد  ییاپورا  لوئـسم  نالف  رگا  هک  دـننکن  لایخ  یناـسک  دـنراد . فـالتخا  یلیخ  اـھییاکیرمآ  اـب  اـما  دـنبرغ ، یهعومجم  وزج  اـھییاپورا 

فالتخا تسا ! دایز  یلیخ  اھنآ  نیب  تافالتخا  هن . تسا ؛ نیمھ  هیـضق  دـنکیم ، ینابیتشپ  اکیرما  زا  ای  برغ ، تیلک  زا  هنایمرواخ ، ای  قرـش  یاھتلم  لباقم  رد  ناملـسم ،

. تسین نآ  ثحب  یاج  الاح  هک  دنراد  تافالتخا  یلیخ  مھاب  تسین ! برغ  ریغ  یایند  اب  اپورا  فالتخا  زا  رتمک  الصا  یدراوم ، رد  قمع  ظاحل  زا  اپورا  اکیرمآ و  نیب 

امـش هک  دـنک  هیـصوت  ام  هب  روھمجسیئر ، ای  هجراخ  ریزو  نالف  تلود ، نالف  روشک ، نالف  ات  مینامب  رظتنم  میناوتیمن  ام  میریگیم . میمـصت  نامدوخ  هک  میتسھ  یتلم  اـم 

زا ناریا و  تلم  زا  یشان  مالسا ، زا  یشان  هک  تزع ، زا  راشرـس  عضاوم  یور  رب  هک  تسا  نیا  هراچ  میراد ؛ هراچ  اقآ ، هن  دینک ! رارقرب  هطبار  اکیرمآ  اب  هکنیا  زج  دیرادن  یاهراچ 

! دز فرح  یردلق  اب  دوشیمن  تلم ، نیا  لباقم  رد  دننک  ساسحا  دنتسھ ، ام  زا  هناگیب  هک  یناسک  یهمھ  ات  میتسیاب  مکحم  تسام ، یلم  یمالسا و  تردق 

لخاد رد  نم ! نازیزع  تسامـش . یبالقنا  ینامیا و  عضاوم  زا  یـشان  دیراد ، هک  یتزع  نآ  زیزع ! تلم  یا  هک  منک  ضرع  ار  نیا  نامتلم  هب  متـساوخ  زورون ، دـیع  مایپ  رد  نم 

شخپ ایند  تاعوبطم  تالجم و  رد  دوخ  نادزمهبملق  یهلیـسو  هب  اکیرمآ  یایـس  نامزاس  هک  دـننزیم  ار  یفرح  ناـمھ  هنافـساتم  هک  دنتـسھ  یناـسک  اـم  تلم  یاـھزرم 

مایپ نیا  روشک ، لخاد  رد  مھ  یاهدـع  درک »! راک  چـیھ  دوشیمن  دـینکن ، ادـیپ  اکیرمآ  اب  طابترا  ات  تسا ؛ لح  دـیلک  اـکیرمآ ، اـب  طاـبترا   » دـنیوگب دـنھاوخیم  ینعی  دـنکیم !

، دنیوگب ار  ناشدوخ  تارظن  دنناوتیم  همھ  تسا و  هدروآ  دوجو  هب  یمالسا  یروھمج  ماظن  هناتخبـشوخ  هک  یدازآ  یاضف  زا  هدافتـسا  اب  ام  دوخ  یاھهمانزور  رد  ار  نمـشد 

! دننکیم شخپ 

زا هن  نآ . نیا و  هب  شیارگ  زا  هن  تسوا ؛ یلم  ینید و  عضاوم  ماکحتـسا  یبالقنا و  عضاوم  یور  رب  وا  رارقتـسا  زا  تلم  تزع  هک  تسا  نیا  منکیم ، دـیکات  نآ  رب  نم  هک  هچنآ 

هنوـگنیا دـننکیم و  تکرح  روـط  نیا  دـننزیم ، فرح  روـط  نیا  لـخاد ، رد  یاهدـع  هنافـساتم  تلود . نآ  اـی  نیا ، شیپ  هطبار  داـجیا  ندرک و  ساـمتلا  زا  هن  نآ . نیا و  هـب  اـکتا 

، دنسیونیم الاح  دنک ! رکف  جک  طلغ و  ردق  نیا  یبالقنا ، یونعم و  ملاس و  یاضف  نیا  رد  رفن  کی  دناوتیمن  دشاب . اھنآ  رکف  نیا ، هک  منادیم  دیعب  نم  هتبلا  دنـشیدنایم .

لاملاتیب یهجدوب  اب  دنریگب و  ار  تلم  نیا  لوپ  دنرادن  قح  ناسک  یضعب  دنـسیونیم . هچ  هک  دنمھفب  دیاب  دننزیم ، ملق  لاملاتیب  لوپ  اب  هک  یناسک  نآ  هتبلا  دنـسیونب ؛

! دنھدب رظن  هنانئاخ  دننزب و  فرح  مدرم  حلاصم  هیلع  تسا  مدرم  لام  هک  لاملاتیب  لوپ  اب 

ناــشدوخ اــھییاکیرمآ  دوـشیمن . یتـلم  چــیھ  یاوزنا  بجوـم  یزیتسرابکتــسا  و  تـسا . یزیتسرابکتــسا  حور  نـیمھ  رثا  رب  اــم ، روـشک  رد  مدرم  تزع  زورما  دــمحب هللا 

یوزنم هک  هن  میدرک ؛ در  مھ  ار  هطبار  میدرکن ، رارقرب  مھ  هطبار  اکیرما ، اب  ام  دوشیم ! یوزنم  دـنکن ، رارقرب  هطبار  ام  اب  ناریا  تلم  رگا  هک  دـننک  دومناو  روط  نیا  دـنھاوخیم 

! دـش یوزنم  ناریا  تلم  لباقم  رد  اکیرمآ  هک  دـنتفگ  ایند  یهمھ  نآ ، زا  لـبق  رگید  یهیـضق  کـی  نارھت و  رد  یمالـسا  سنارفنک  ناـمزاس  سـالجا  یهیـضق  رد  هکلب  میدـشن ،

راـک زا  ار  یاهرگ  چـیھ  مھ  رگید  تلود  رھ  اـی  اـکیرمآ  تلود  اـب  هطبار  هک  ناـنچمھ  ددرگیم . وا  تزع  بجوم  رتـشیب  هکلب  دوشیمن ، وا  یاوزنا  بجوـم  تلم ، کـی  یگداتـسیا 

. دنکیمن زاب  دنک ، جالع  ار  دوخ  یاھدرد  دناوتن  شدوخ  هک  یتلم 

یهیـضق رد  دندش ، ررـض  راچد  لبق  هام  دنچ  یداصتقا ، نارحب  یایاضق  رد  هک  ییایـسآ  روشک  دـنچ  نیمھ  فورعم  یاسور  زا  یکی  دـینک ! هاگن  ایـسآ  قرـش  یاھتلم  هب  امش 

تسینویھـص و نارادهیامرـس  نیمھ  مھ  نآ  لماع  تفگیم  دـش !» ریقف  تلم  کی  هب  لیدـبت  هبـش  کی  ام  تلم  : » تفگ نم  هب  دوب ، هدـمآ  نارھت  هب  هک  یمالـسا  سنارفنک 

یدایا رابکتـسا و  رگم  دنک !؟ لح  تلم  کی  راک  زا  ار  یلکـشم  دـناوتیم  هطبار  رگم  دراد . هناتـسود  یهطبار  ای  هنامیمـص ، طباور  مھ  اکیرمآ  اب  روشک ، نآ  دنتـسھ ! ییاکیرمآ 

داصتقا هب  هن  لوپ و  هب  هن  مدرم ، هب  هن  گنھرف ، هب  هن  دـننکیم ، محر  داـصتقا  هب  هن  دـننکیم !؟ محر  یتلم  هب  دـنک ، باـجیا  ناـشعفانم  هکیتقو  نآ  نارگید ، اـکیرمآ و  تلود 

! دننکیمن محر  یسک  هب  یللملانیب .

هک یتلم  ایآ  تسا !؟ اوزنا  نیا  ایآ  اوزنا !»  » دیوگب ار  ناریا  تلم  یگداتـسیا  دـنک و  هدافتـساوس  تسھ ، ام  روشک  رد  دـمحب هللا  هک  یزاب  یاضف  زا  هدنـسیون ، یاقآ  نالف  لاح 

زیچ رھ  زا  اوزنا  نیا  دوشن ، نآ  نیا و  میلـست  دـشاب و  لقتـسم  تلم  کـی  هک  تسا  نیا  یوزنم  یاـنعم  رگا  تسا !؟ یوزنم  دـنھدیم ، ربـخ  شتمظع  تزع و  زا  اـیند  یهمھ 

یتـسود تسد  ددرگرب و  ماـما  کراـبم  تاـیح  نارود  راـختفارپ  هار  زا  دـنک ، رظن  فرـص  دوـخ  لوـصا  زا  ناریا  تلم  رگا  هک  دـیاهدرک  لاـیخ  تـسین . اوزنا  نـیا  تـسا ! رتـھب  یرگید 

! ادبا دش ! دھاوخ  لح  هبش  کی  روشک ، نیا  یداصتقا  تالکشم  یهمھ  دنک ، زارد  اھتردق  یوس  هب  زیمآتراقح  زیمآسامتلا و 

« يلم تزع   » 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 56هاگياپ  هحفص 8 
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جح  / ١٣٧٧/٠١/١٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

، تشارفارب ار  ناریا  مالـسا و  تمظع  مچرپ  وا ، هار  طـخ و  ی  همادا و  هیلع ) همحر هللا   ) ناـشلا میظع ینیمخ  ماـما  یربـھر  هب  هک  دوخ  میظع  بـالقنا  اـب  ناریا ، تلود  تلم و 

دادبتسا یقالخا و  یملع و  طاطحنا  نوزفازور و  داسف  زا  ناریا  تلم  یمالسا ، بالقنا  تکرب  هب  تسا . هتفایزاب  ار  دوخ  یخیرات  ی  هرابود تایح  دوخ و  یلم  لالقتسا  تزع و 

راکدب قساف و  نیما و  ریغ  تیافک و  یب بآمرکون و  یاھ  هرھم تیمکاح  زا  دروآ . تسد  هب  هرابود  ار  یگدنزاس  یگدنز و  طاشن  تفای و  تاجن  اکیرما  هب  یگتسباو  یسایس و 

هب هک  ار  شا  هدادادـخ یاـھتورث  یلم و  عباـنم  روشک و  تشونرـس  تفاـی . نیما  نموم و  نادراـک و  زوسلد و  یناریدـم  یمدرم و  یتموکح  دـش و  صـالخ  ملاـظ ، دبتـسم و  و 

دوکر یگدومخ و  هب  اھلاس  هتـسباو ، نئاخ و  ناـھاشداپ  داـسف  فعـض و  رثا  رب  هک  ار  یگدـنزاس  راـکتبا و  یورین  تفرگ . تسد  هب  دوخ  دـش ، یم تراـغ  ناـگناگیب  ی  هلیـسو

مزع دـنلب و  تمھ  زین  هدـنیآ  یارب  تشادرب و  دـنلب  یاھماگ  یگداتفا ، بقع نرق  ود  ناربج  هب  یلمع ، یملع و  یاھنادـیم  ی  همھ رد  درک و  هدـنز  دوخ  رد  دوب ، هدـش  هدیـشک 

. تسا هتخاس  هار  غارچ  هلاس ، هدزون نارود  ی  هبرجت اب  ار  نشور  رکف  عطاق و 

جح  / ١٣٧٧/٠١/١٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

تسایس رد  تحلصم ، تمکح و  تزع و  لصا  هس  اب  هک  ربارب  یطباور  هب  و  تسین ، اھروشک  اب  دوخ  طباور  رد  ینیرفآ  جنشت  یپ  رد  هک  تسا  هدرک  تباث  یمالـسا  یروھمج 

ناریا و ناشلا  میظع تلم  تزع  تحلـصم و  تیاعر  روشک و  یونعم  یدام و  عفانم  طباور ، نیا  رد  هک  تسا  هدرک  تباث  و  تسا ؛ دـنبیاپ  دـنم و  هقـالع دـشاب ، قبطنم  یجراـخ 

. تسوا یلصا  یامنھار  صخاش و  ناھج ، یسایس  یاضف  رد  ملس  شمارآ و  زا  تنایص 

نارھت  / ١٣٧٧/٠٢/٢٢ هاگشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

اب یناریا ، یوجـشناد  هک  میوـگب  ار  نیا  امـش  هـب  مھاوـخ  یم نـم  اـما  تـسین ؛ اـکیرما  ی  هلاـس تـسیود یملع  تعرـس  ردـق  هـب  اـم  ی  هلاـس هد یملع  تفرـشیپ  تـعرس 

، دنک راک  لاس  یـس  رگا  تسھ ، ام  نایوجـشناد  ناناوج و  رد  صوصخب  ناریا و  تلم  رد  زورما  هک  یتزع  ساسحا  اب  شلالقتـسا ، ساسحا  اب  شنامیا ، اب  شا ، یدنمـشوھ

. دنک تفرشیپ  نارگید  لاس  دص  ردق  هب  هک  تسھ  دیما 

ماظن  / ٢١/١٣٧٧/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ینابـصع ار  نمـشد  هک  تسا  یزیچ  نامھ  بالقنا ، مالـسا و  طخ  رد  ی  هملک تدحو  نیا  ناشدوخ . نیب  رد  نالوئـسم  تلم ، اب  تلود  تلود ، اب  تلم  تسا ؛ دـحتم  ام  تلم 

رد امـش  تمظع  تسامـش . تدحو  نیا  هب  امـش  تزع  دینادب . ردق  ار  نیا  هک  منک  یم ضرع  تلم  نیا  داحآ  هب  روشک ، نارازگراک  امـش  هب  نالوئـسم ، امـش  هب  نم  دنک . یم

. دیراد شھگن  ار  نیا  تسامش ؛ تدحو  نیا  رطاخ  هب دنک  یم نمشد  دینیب  یم هک  یزجع  ساسحا  تسامش . تدحو  نیا  رطاخ  هب نمشد  مشچ 

هاپس  / ٢۴/١٣٧٧/٠۶ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

امش فرط  کی  زا  حلاص . لمع  اب  هارمھ  لاعف و  نامیا  مھ  نآ  روشک ؛ ناناوج  نیب  رد  ینید  ینامیا و  تینارون  روھظ  زورب و  زا  تسا  یا  هنومن هنملا ، دمحب هللا و  امـش ، عمج 

یدوبان شفدھ  هک  یمجاھت  لباقم  رد  هنایاسراپ  هناراکادف و  هناناج ، عافد  تارطاخ  دـیتسھ ؛ ام  تلم  تارطاخ  نیرت  ناشخرد روآدای  مسانـش  یم منیب و  یم نم  هک  اجنآ  ات 

نیا دیداتـسیا و  یراکادـف  تعاجـش و  ییاسراپ و  ینماد و  کاپ اـب  اـعقاو  زور ، نآ  رد  هک  دـیتسھ  یرـصانع  نیرتھب  وزج  امـش  دوب . مالـسا  تمظع  هب  همطل  تلم و  نیا  تزع 

نآ دای  هک  دـیتسھ ؛ اھزور  نآ  زا  یا  هناشن یخیرات و  امـش ، زا  کیرھ  دـیدرک . ظفح  دـیداد و  تاـجن  ار  مالـسا  ی  هتـشارفارب مچرپ  تقیقح  رد  و  خـیرات ، نیا  روشک ، نیا  تلم ،

. تسناد یم ردق  ار  نآ  دوب و  شوخلد  امش  یاھناج  اھلد و  رد  ینامیا  حور  شپت  نیا  هب  ام ، راوگرزب  ماما  داب ! یمارگ  اھزور 

مدرم  / ١٣٧٧/٠٧/٢٩ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

رد دنـشاب ، ناریا  تلم  زا  رتولج  تایدام  ظاـحل  زا  هک  یناـسک  تسا . هدروآ  تسد  هب  ار  نآ  تاـیونعم  هب  هیکت  تکرب  هب  تسا ، هدرک  ادـیپ  یقیفوت  رھ  ناریا  تلم  مھ  زورما  اـت 

، دوخ تکرح  اب  دوخ ، بالقنا  اب  ناریا  تلم  هک  دنراذگب  یقاب  ار  یفرگش  تاریثات  هنوگ  نیا رگید  یاھروشک  ناناوج  رگید و  یاھتلم  یور  رب  دنتـسناوتن  اھ  نآ اما  دنتـسھ ؛ ایند 

رایـسب رثا  ناھج ، یاھروشک  زا  یرایـسب  یداع  نایرج  یور  رب  رگید و  یاھتلم  یور  رب  امـش  تشاذـگ . ار  تاریثات  نآ  دوخ ، یاھتداھـش  اب  دوخ و  تادـھاجم  اب  دوخ ، ماما  اـب 

اکتا و تکرب  هب  ناریا ، تلم  نایاپ  یب دـیما  ناریا و  تلم  یدنلبرـس  ناریا ، تلم  تزع  درک . داـیز  زور  هب  زور  دـیاب  ار  تیونعم  نیا  دوب . تیونعم  تکرب  هب  نیا  دـیتشاذگ . یقیمع 

نامز نیا  رد  دـمحب هللا  هک  ام  ناناوج  مینک  یم دـیکات  ردـق  نیا ام  هکنیا  دوش . یم رت  ئلالتم رت و  یلجتم رتفافـش و  نوزفازور ، طابترا  اـب  نیا  تسا و  راگدـنوادخ  هب  یراودـیما 

یفعاضم تیونعم  تینارون و  زورما  تسا و  هدش  لوحتم  یلک  روط  هب  هتـشذگ  هب  تبـسن  ناناوج  عضو  زورما  هکنیااب  دنورب  ادخ  ی  هناخ رد  هب  رتشیب  دنتینارون ، افـص و  عبنم 

. دش دھاوخ  رت  نشور ام  یاھلد  رتشیب و  یھلا  تیادھ  تاقیفوت و  مینک ، رت  مکحتسم ار  ادخ  اب  هطبار  هچرھ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب دنراد 

مدرم  / ١٣٧٧/٠٧/٢٩ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

. دراد رارق  یا  هفیظو هچ  لباقم  رد  هک  دـناد  یم هشیمھ  لـثم  تسا و  هدرک  کرد  ار  ساـسح  تیعقوم  نیا  دوخ ، یرایـشوھ  اـب  ناریا  تلم  هک  دوش  یم ساـسحا  دـمحب هللا 

قفوم دنلبرـس و  زیزع ، تلم  نیا  روشک و  نیا  دـھاوخ  یم هک  سکرھ  تسا . تلم  نیا  تزع  لالقتـسا و  نانمـشد  لباقم  رد  ییارآ  فص عقاو  رد  ناگربخ ، تاباختنا  رد  روضح 

تاـباختنا نوگاـنوگ ، یاـھ  هھرب رد  تسا . تاـباختنا  نیمھ  مھ  نآ  یـالعا  رھظم  هـک  دـشاب  هتـشاد  روـضح  روـشک  نـیا  یـسایس  یعاـمتجا و  یاـھ  هنحـص رد  دـیاب  دـشاب ،

دـشر و زا  هک  داد  ناشن  هتـشذگ ، لاس  دـنچ  نیا  یاھ  هبرجت ی  همھ رد  تلم  دـمحب هللا  تساھ . نآ نیرت  مھم وزج  ناگربخ ، سلجم  تاباختنا  هک  دوش  یم رازگرب  ینوگاـنوگ 

دھاوخ روط  نیمھ یھلا  لضف  هب  مھ  هعفد  نیا  رد  دشخب . یم یا  هزات ناج  بالقنا ، تکرح  هب  دنک و  یم سویام  ار  نمـشد  ساسح ، عقوم  رد  تسا و  رادروخرب  یرایـشوھ 

. دھد یم ناشن  ار  دوخ  دشر  ناریا  تلم  دوب و 

مدرم  / ١٣٧٧/١٠/٢٨ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تزع هب  ار  وا  لاـس  تسیب  نیا  رد  هک  تسا  یھار  ندوـمیپ  رب  تـلم  عطاـق  مزع  ناـناوج و  امـش  یرادـیب  مدرم ، امـش  یرادـیب  رابکتـسا ، تاـغیلبت  اـھ و  هئطوـت جـالع  زورما ،

هب دنراد ، داقتعا  مالـسا  هب  نادند  نب  زا  مدرم  دـننیبب ، دـنناوت  یمن هک  ییاھ  نآ مشچ  یروک  هب  تسھ . روشک  نیا  نز  درم و  رد  هدارا  مزع و  نیا  دـمحب هللا  تسا . هدـناسر 

، مالـسا ماکحا  وترپ  رد  ریگیپ  شالت  عطاق و  ی  هدارا مزع و  ی  هیاس رد  ناشترخآ  ایند و  یدابآ  هک  دنناد  یم دنراد و  داقتعا  ادخ  هار  ندومیپ  هب  دـنراد ، داقتعا  روشک  لالقتـسا 

یرثا نمـشد  یاـھ  هئطوت هک  تسا  تلع  نیمھ  هب  دـنناد و  یم روشک  ناـناوج  نادرم و  ناـنز و  دـنناد ، یم نالوئـسم  دـناد ؛ یم ناریا  تلم  ار  نیا  درک . دـھاوخ  ادـیپ  قـقحت 

، هادـف اـنحاورا  مظعـالا  هیقب هللا  ترـضح  ی  هیکاز ی  هیعدا تاـھجوت و  وترپ  رد  راـگدرورپ و  لـضف  هب  درک و  دـھاوخ  یط  ار  تداعـس  هار  اـش هللا  نا  تلم  نیا  دیـشخب . دـھاوخن 

. دبای تسد  یقرت  لماکت و  ی  هلق هب  دراذگب و  رس  تشپ  ار  راوشد  یاھ  هندرگ دنک ، لح  ار  تالکشم  ی  همھ تسناوت  دھاوخ 

لاس ١٣٧٨  / ١٣٧٨/٠١/٠١ یزورون  مایپ 

نید هب  یقیقح  نامیا  دـبعت و  اب  دوخ و  یناسنا  یالاو  یاھتلـصخ  تایحور و  اب  دوخ ، عطاق  یوق و  میمـصت  هدارا و  اب  دوخ ، ی  هنادـنمدرخ شنم  نشور و  رکف  اب  راوگرزب ، ماما 

هک یتقو دـشخبب . رولبت  مسجت و  ار  مدرم  تساوخ  ادـن و  مدرم ، دایرف  دوش و  مدرم  یاـھوزرآ  ی  هدـنھد ساـکعنا تسناوت  زاـتمم  تیـصوصخ  دـنچ  نیا  اـب  دوب  وا  دوجو  رد  هک 

« يلم تزع   » 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 56هاگياپ  هحفص 9 
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یگرزب یاھراک  تسناوت  ینافوت ، میظع و  یایرد  نیا  ناشورخ و  جوم  نیا  دندرک . تکرح  وا  لابند  هب  دندید ، سکعنم  وا  مایپ  رد  درم و  نیا  دوجو  رد  ار  دوخ  یاھتساوخ  مدرم 

رد مدرم ، شیارگ  هدـیقع و  تساوخ و  هب  نداد  تیمھا  مدرم ، باختنا  مدرم ، روضح  ریـسم  رد  یدـیدج ؛ ریـسم  رد  یناریا  ناریا و  داد و  تاـجن  تیعـضو  نآ  زا  ار  تلم  دـنکب و 

اـم و راوگرزب  ماـما  تشادرب . مدـق  هار  نیا  رد  تشاذـگ و  مدـق  ناریا ، تلم  تزع  تیـصخش و  هب  ندیـشخب  شزرا  ریـسم  رد  مدرم و  دوس  عـفن و  تحلـصم و  هب  نداد  تیمھا 

. تفر شیپ  هار  نیمھ  رد  راگدرورپ  لضف  هب  یمالسا  یروھمج 

ار دوخ  نارگ  هطلـس ملاـظ و  گرزب و  یاھتردـق  ریقحت  زا  ناریا  تلم  دـنک . یم تزع  رادـتقا و  ییاـناوت و  ساـسحا  دوـخ  نورد  رد  تسا و  یزیزع  تلم  اـیند  رد  ناریا  تلم  زورما 

ناریا و تلم  رگا  اـما  دوـش ؛ یمن یط  عناـم  یب تعرـس و  هب ریـسم ، نیا  هتبلا  تـفرگ . رارق  هـبیط  تاـیح  بوـلطم و  بوـخ و  یگدـنز  داـجیا  ریـسم  رد  ناریا  تـلم  داد . تاـجن 

خسار و مزع  میمـصت و  هدارا و  سپـس  هنادـنمدرخ ، شور  نشور و  رکف  ینعی  دوب ، نآ  رھظم  ام  راوگرزب  ماما  هک  یتایـصوصخ  نامھ  اب  روشک  نالوئـسم  ینعی  شناگدـیزگرب 

زاتمم تیصوصخ  راھچ  تیصوصخ ، راھچ  نیا  هک  ینآرق  یمالـسا و  یاھـشزرا  هب  خسار  داقتعا  ینید و  نامیا  دبعت و  نیدت و  هرخالاب  الاو و  یناسنا و  تایقلخ  هاگ  نآ عطاق و 

. دیسر دنھاوخ  گرزب  فادھا  هب  اش هللا  نا  دننک ، تکرح  ریسم  نیمھ  رد  دوب  دھاوخ  اش هللا  نا  هدوب و  ماما  هار  ماما و 

شترا  / ١٣٧٨/٠١/٢۵ لنسرپ  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لوبق و لباق  یراد  نتـشیوخ کی  فدھ ، کی  هب  خسار  نامیا  کی  یوق ، مزع  کی  تسھ  مھ  مزال  هک  اھـشترا  قارب  تافیرـشت  رھاظ  ریز  رد  دنناوتب  ایند  یاھـشترا  ی  همھ رگا 

نینموم دروم  رد  هکنیا  لثم  دشاب  ادخ  هب  خسار  نامیا  تسھ ، نورد  رد  هک  ینامیا  نیا  رگا  دش . دنھاوخ  هجنپ  یوق  ردتقم و  اھـشترا  نیا  دننک ، هریخذ  هدنیآ  هب  دامتعا  کی 

روط نامھ نمـشد  هتبلا  دینک . تسارح  اھزرم  نیا  زا  دیاب  امـش  دنک ؛ تمیزھ  راچد  ینادیم  چیھ  رد  ار  ناسنا  دناوت  یمن یزیچ  چـیھ تقو  نآ تسھ  امـش  دروم  رد  تسھ ،

نیرت مرگ ی  هلدابم رد  یـساملپید ، یاھدـنخبل  نیرتنیریـش  اب  هھجاوم  رد  یللملا ، نیب طباور  اـب  یناـھج ، لـئاسم  اـب  تـالاح ، نیرتھب  رد  تسین . لـفاغ  تقو  چـیھ متفگ  هک 

طباور یساملپید و  ملاع  نوچ  دنشاب ؛ ینمـشد  بقارم  دیاب  اھ  نآ زا  مادکرھ  رد  دنھد ، یم لیوحت  رگیدکی  هب  ایند  یـسایس  یاسور  نالوئـسم و  هک  ییاھمالـس  اھدورد و 

. دنک تسد  یھت شرادتقا  یاھرازبا  زا  ار  روشک  کی  تلم و  کی  دھاوخ  یم هک  تسا  یرصنع  نامھ  نمـشد ، تسین . هک  تقادص  افـص و  ملاع  یناھج ، لئاسم  للملا و  نیب

؛ تسا هدرک  زیزع  ار  اـم  تلم  هک  تساـھ  نیا ادـخ . نید  یزابرـس  ساـسحا  ادـخ ، یارب  راـک  یھلا ، خـسار  مزع  ناـمیا ، تـسیچ ؟ اـم  تـلم  ینوـنک  تزع  رادـتقا و  یاـھرازبا 

روشک یالاو  یاھناسنا  نادرمناوج و  زا  ار  تایصوصخ  نیا  دنھاوخ  یم نانمـشد  دننک . هلباقم  دنناوت  یم دروآ و  یم تسا و  هدروآ  دوجو  هب  نیدالوپ  یاھناسنا  هک  تساھ  نیا

. دنریگب

ادھش  / ١٣٧٨/٠٣/٠٣ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یخیرات ی  هسامح کی  هجیتن  دندرک ؛ ادیپ  روضح  دنشاب ، هتشاد  روضح  نآ  رد  دیاب  هک  یا  هطقن نامھ  رد  نامز ، زاین  تخانش  تیعقوم و  مھف  اب  هاگآ ، راکادف و  ناسنا  نارازھ 

هک تقو  رھ  مھ  داتفا ، قافتا  هثداح  نیا  هک  یزور  نآ  رد  مھ  دـنام . دـھاوخ  روشک  نیا  خـیرات  رد  سدـقملا ، تیب میظع  تایلمع  رھـشمرخ و  حـتف  ی  هسامح دـش . راگدـنام  و 

. دوش یم تلم  کی  یارب  تمظع  تزع و  هار  ندرک  ناسآ  یلم و  تایح  دیدجت  یارب  یا  هلیسو دوش ، هداد  حیضوت  ددرگ و  حیرشت  مدرم  راکفا  یارب  ثداوح  هنوگ  نیا

١٣٧٨/٠۶/٣١ /  ( هر ) ینیمخ ماما  کرابم  دالیم  لاس  نیمدصکی  تبسانم  هب  مایپ 

ام روشک  رد  مالسا  مچرپ  ندش  هتشارفا  ناھج و  ناناملسم  رد  یمالسا  تیوھ  ایحا  مالسا و  یـسایس  ماظن  شیادیپ  نارود  راوگرزب ، ماما  کرابم  تایح  ی  هلاس هد نارود 

یارب تکرح  یـسایس و  روعـش  یبالقنا و  روش  نارود  تسا . یقرت  یلاـعت و  یوسب  تلم  ی  هقباـس یب شزیخ  یلم و  رورغ  تزع و  ناریا و  یدازآ  لالقتـسا و  نارود  تسا .

اب تسا . ام  روشک  خـیرات  رد  ون  یھار  زاغآ  نارود  تسا . یللملا  نیب ثداوح  رب  یراذـگریثات  ناھج و  ی  هصرع رد  ناریا  یدنلبرـس  نارود  تسا . نآ  یگدـنزاس  روشک و  ظـفح 

. تفای دھاوخ  تسد  یونعم  یدام و  یلاعت  هب  یمالسا  ناریا  نآ ، ی  همادا

نایوجشناد  / ١٣٧٨/٠٨/١٢ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

روشک نالف  رد  تسایند  رد  یراج  یراس و  دوجوم  یاھربخ  اھربخ ، نیا  اما  مروایب ؛ مسا  اھروشک  زا  مھاوخ  یمن الاح  نم  دـینک  هاگن  اـیند  فلتخم  قطاـنم  هب  امـش  زورما 

زا لبق  مدرم  دورب ، دـھاوخ  یم ییاکیرما  ماقم  نالف  هک  روشک  نالف  رد  دوش . یم یلم  تارھاظت  اھ  نآ هیلع  دـننک ، یم ملظ  مدرم  هب  دـنراد و  یماـظن  هاـگیاپ  اـھییاکیرمآ  هک 

؛ دـنیآ یم شورخ  شوج و  هب  مدرم  دـنک و  یم اضما  روشک  نآ  تلود  اب  ار  یرابکتـسا  یرامعتـسا و  دادرارق  نالف  روشک ، نالف  رد  اـین ! هک  دنـسیون  یم اـھراوید  یور  وا  ندـمآ 

، یربخ یروتارپما  ابیرقت  زورما  تسا . هتفرگ  ار  ایند  هک  مھ  رابکتـسا  یتاغیلبت  هاگتـسد  دوش . ریگ  همھ مدرم  یاھادص  دـنراذگ  یمن ناشدوخ  حـلاصم  رطاخ  هب  اھتلود  اھتنم 

میظع یروتارپما  نامھ  زا  یـشخب  اھ  نیا دـننک ، یم رـشتنم  جاوما  ناریا  رد  یـسراف  نابز  هب  دـیراد  عالطا  امـش  هک  ییاھویدار  نیا  تسا . هدرک  رپ  ار  ایند  یتاغیلبت  یاـضف 

رد اھربخ  نیا  دـنراذگ  یمن تسا . هدروخ  هرگ  اکیرما  عفانم  اب  ناشعفانم  هک  تسا  یگرزب  ناراد  هیامرـس ای  اھتـسینویھص  تشم  رد  مھ  رثکا  تساھتلم ؛ لاـفغا  یارب  یربخ 

دناوتب هک  درادـن  ار  لابقا  قیفوت و  نیا  یتلم  رھ  لاح  نیعرد دـنیآ . یم شورخ  شوج و  هب  دنتـسیا و  یم یرابکتـسا  تلاـخد  لـباقم  رد  اـھتلم  اـما  دوش ؛ شخپ  تسرد  اـیند 

اب هلباقم  ساسحا  یلم و  رورغ  یلم و  تزع  ساسحا  نیمھ  رابکتسا ، لباقم  رد  یگداتسیا  ساسحا  نیمھ  ام ، ناملسم  تلم  زایتما  دنکب . درک ، ناریا  تلم  هک  ار  یراک 

، درک ناریا  تلم  هک  یراک  دندب . رایسب  رایسب  ناریا  تلم  اب  مھ  نیمھ  یارب  درک ؛ یا  هناناج ناتسراک و  راک  ناریا ، تلم  دنک . راکنا  ار  وا  دوجو  دھاوخ  یم هک  تسا  یتردق  نآ 

یلو دوش ؛ رارکت  رگید  یاھروشک  رد  اھتلم و  رد  هبرجت  نیا  هک  دـنا  هتـشاذگن مھ  زورما  ات  دـمآ ، شیپ  ناشیارب  هک  ییاھ  هبرجت اـب  دوب . هدرکن  اـکیرما  اـب  یتلم  چـیھ  زور  نآ اـت 

. دید دیھاوخ  ار  اھزور  نآ  اش هللا  نا  امش  مینیبن ، مھ  ام  رگا  تسا و  هدنیآ  ی  هدھع هب  نیا  الاح  هک  دمآ ؛ دھاوخ  قئاف  هرخالاب  اھتلم  تردق  تسناوت . دنھاوخن  هتبلا 

نایوجشناد  / ١٣٧٨/٠٨/١٢ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا رگا  تسا . تلم  نیا  یـساسا  یلـصا و  یاھ  هتـساوخ اھراک و  وزج  بالقنا و  نیا  تاذ  وزج  تساکیرما  میژر  تلود و  رابکتـسا ، رھظم  مھ  زورما  هک  رابکتـسا  اب  ی  هزراـبم

نیا تلم ، داحآ  ی  همھ دھد ! نت  بالقنا  زا  لبق  زیمآدیدھت  رایسب  تیعـضو  هب  یریذپ و  تلذ هب  هناگیب ، تلاخد  هب  هک  تسا  نیا  شیانعم  دنک ، اھر  ار  رابکتـسا  اب  هزرابم  تلم 

نامھ دنتـشاد . هناگیب  ورگ  رد  لد  الـصا  هک  دـندوب  بالقنا  زا  شیپ  بالقنا و  لوا  نامھ  رد  مھ  یناسک  هتبلا  دـنراد . رابکتـسا  اب  هزراـبم  ی  هلاـسم زا  ار  کرد  نیا  ساـسحا و 

ناشرـس یلم  تیوھ  هن  اھ  نیا دراد !؟ یلاکـشا  هچ  هن ، دـنتفگ  یم هک  دـندوب  یناسک  دـندرک ، در  هئطخت و  ماع  ـالم  رد  یمومع و  ربنم  رد  ار  نویـسالوتیپاک  ماـما  هک  یزور 

دنتسین رضاح  الصا  دراد ؛ رثا  ردقچ  وا  تفرشیپ  یارب  تلم  کی  لالقتسا  هک  دنناد  یم هن  هچ ، ینعی  دنمھف  یم یلم  تزع  هن  دوش ، یم ناشرـس  یلم  تریغ  هن  دوش ، یم

نارکف نشور نایم  رد  دـندوب . اما  دـندوبن ؛ دایز  دـندوب . یمک  دارفا  هتبلا  دـندوب . مھ  اھرـشق  ی  همھ وت  دـندوب ؛ مھ  زور  نآ  دـندوب ؛ ینوبز  تسپ و  ریقح و  ناـمدرم  دـننک ! رکف 

، ناـمیااب دارفا  تلم ، ناـھاگآ  تلم ، ی  هدوت دـندوب . فلتخم  یاھرـشق  ناـیم  رد  دـندوب ؛ اـھامن  یناـحور ساـبل  نیا  هب  نیـسبلم  ناـیم  رد  دـندوب ، اـھنز  ملق  ناـیم  رد  دـندوب ،

تسرد عضوم  نیا  هک  دندیمھف  یم دوبن ؛ نایم  رد  نازومآ  شناد راتشک  زونھ  زور  نآ  دندرک . یم تیوقت  ار  ماما  عضوم  همھ  لیلحت ، یاراد  یاھزغم  نشور و  یاھلد  صوصخب 

یرتشیب ی  هدـع دـیدرگ ، راکـشآ  ناریا  رد  اکیرما  لماوع  نینوخ  نادـند  گنچ و  دـش و  عورـش  تعـسو  نآ  اـب  تازراـبم  هک  یتقو دـندش . یم نادـیم  دراو  مھ  یرایـسب  تسا ؛

دارفا زا  یضعب  بالقنا ، یاروش  رد  هک  تسا  مدای  نم  مھ  زور  نامھ  رد  لاح  نیعرد اما  دندرک ؛ ادیپ  نامیا  دندمآ و  هار  هب  یرتروابان  یاھلد  دش ، زوریپ  بالقنا  یتقو  دندیمھف .

فرط نآ  ناشلد  اھ  نیا دـنتفر !؟ اکیرما  ترافـس  هب  ارچ  دـنتفگ  یم دـندرک و  یم هئطخت  ار  نایوجـشناد  راک  دنتـسج ، یم تکرـش  بـالقنا  یاروش  رد  هک  زور  نآ  تلود  تئیھ 

یروط ناشیاھ  تیبرت دنرادن . رواب  یلم  تزع  تیصخش و  یلم ، تیوھ  یلم ، لالقتـسا  مان  هب  یزیچ  هب  اھ  نیا دنتـسھ . مھ  نآلا  تسا ، فرط  نآ  ناشلد  هک  یناسک  . دوب

مھ مالـسا  تاروتـسد  تسا . نیگنـس  رابنایز و  تلم ، کی  یارب  ردـقچ  روشک ، کی  رد  یرابکتـسا  تردـق  کی  روضح  هک  دـنمھفب  تسرد  دـھد  یمن هزاجا  اھ  نآ هب  هک  تسا 

تاغیلبت دـننک ، یم تاغیلبت  دـننک ، یم تیلاعف  هتبلا  دنتـسھ . مھ  زورما  دـندوب ؛ کچوک  تیلقا  کی  هشیمھ  اـھ  نیا درادـن . یـشزرا  تیمھا و  نادـنچ  اـھ  نآ زا  یـضعب  یارب 

« يلم تزع   » 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 56هاگياپ  هحفص 10 
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یارب هک  دننک  یم کرد  دنتسھ ، اجرھ  ناوج  فلتخم  یاھرشق  ریاس  نازومآ و  شناد نایوجشناد ، ناناوج  صوصخب  مدرم ، نتم  لد  اما  دنھد ؛ یم همادا  ار  مالسا  نانمـشد 

ناریا یارب  اکیرما  زورما  هک  تسا  نشور  شیارب  انعم  نیا  دـشاب ، لیلحت  لھا  هک  سکرھ  دـشاب . هناگیب  یرابکتـسا  تردـق  میلـست  هک  تسا  نیا  تناھا  نیرتگرزب  تلم ، کی 

یریگ تھج نآ  نیا ، دتـسیا . یم هشقن  نیا  لباقم  رد  ناریا  تلم  هک  تسا  مولعم  بالقنا ! زا  لبق  تیعـضو  هب  تشگزاب  ینعی  درادن ؛ یرابکتـسا  ی  هشقن زج  یا  هشقن چیھ 

. تسا ناریا  تلم  یدادبتسا  دض 

مدرم  / ١٣٧٨/١٢/١١ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یھاو تاغیلبت  رثا  رب  هابتـشا و  رثا  رب  یـسک  ادابم  دننادب ؛ دنا ، هدش باختنا  هزات  هک  یناسک  دننادب ؛ دیاب  مدرم  ناگدنیامن  دننادب ؛ دـیاب  نالوئـسم  دـننادب : دـیاب  همھ  ار  نیا 

، دنا هدادن یدنواشیوخ  تسد  یسک  اب  نوچ  مدرم  تقو  نآ دنزب ؛ یفرح  مدرم  ینید  یاھوزرآ  اھتـساوخ و  دیاقع و  فالخرب  دمھفب و  یـضوع  ار  مدرم  مھف  هناگیب ، یاھویدار 

ناریا گرزب  تلم  زیزع و  مدرم  امـش  رـس  رب  ار  شدوخ  تمحر  فاطلا و  تالـضفت و  هک  منک  یم وزرآ  مرازگـساپس و  هنامیمـص  ار  لاعتم  یادخ  نم  درک . دنھاوخ  درط  ار  اھ  نیا

، کچوک زابرـس  کی  ناونع  هب هدوب ، تلم  نیا  لاح  بقارم  هراومھ  تسادـخ  ی  هدارا رـس  تشپ  هک  وا  ی  هدارا رادـتقا و  تسد  هک  هادـف  اـنحاورا  هیقب هللا  ترـضح  زا  دـنک . لزاـن 

نیملـسم مالـسا و  تزع  تلم و  نیا  تزع  روشک و  نیا  تزع  زا  دـیا و  هداتـسیا اھ  هنحـص رد  روط  نیا هک  گرزب  تلم  داحآ  امـش  زا  منک . یم رکـشت  یرازگـساپس و  هنامیمص 

. مراتساوخ دنوادخ  زا  ار  امش  ی  همھ قیفوت  منک و  یم رکشت  هنامیمص  دینک ، یم یرادساپ 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٢٣ هعمجزامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

رایـسب دنتخیر . ییاھ  همانرب دندرک و  ییاھ  شالت دش ، هتفگ  هک  ییاھ  تھج نیمھ  رد  یئاضق  نالوئـسم  هچ  هیرجم و  ی  هوق نالوئـسم  هچ  ینونک  نالوئـسم  هک  میدید  ام 

تموکح دوش ؛ هتسکش  ینید  یقالخا و  یاھزرم  دورب ؛ نیب  زا  امش  باجح  دنیوگ  یم اھییاکیرمآ  دناد . یم تاحالصا  ار  نآ  نمشد  هک  تسھ  ییاھزیچ  عون  کی  اما  بوخ ؛

، هدروآ تسد  هب  هک  ار  هچنآ  ناریا  تلم  تسا ! ییاکیرما  تاحالـصا  اھ  نیا تاحالـصا ! ینعی  نیا  دشاب ؛ دیابن  تسا  یـساسا  نوناق  وزج  هک  مالـسا  اب  نیناوق  قابطنا  نآرق و 

. تسا هدماین  تسد  هب  نازرا  هک  اھ  نیا تسا ؛ هدروآ  تسد  هب  ار  دوخ  تزع  یتیصخش و  یسایس و  دشر  لالقتسا و  ناریا  تلم  تسا . هدرواین  تسد  هب  نازرا 

سدقم  / ١٣٧٩/٠٧/٠۶ عافد  یگنھرف  نالاعف  ناریدم و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یروط ناشیاھ  تیبرت دـنرادن . رواب  یلم  تزع  تیـصخش و  یلم ، تیوھ  یلم ، لالقتـسا  ماـن  هب  یزیچ  هب  اـھ  نیا دنتـسھ . مھ  نـآلا  تسا ، فرط  نآ  ناـشلد  هک  یناـسک 

مھ مالـسا  تاروتـسد  تسا . نیگنـس  رابنایز و  تلم ، کی  یارب  ردـقچ  روشک ، کی  رد  یرابکتـسا  تردـق  کی  روضح  هک  دـنمھفب  تسرد  دـھد  یمن هزاجا  اھ  نآ هب  هک  تسا 

تاغیلبت دـننک ، یم تاغیلبت  دـننک ، یم تیلاعف  هتبلا  دنتـسھ . مھ  زورما  دـندوب ؛ کچوک  تیلقا  کی  هشیمھ  اـھ  نیا درادـن . یـشزرا  تیمھا و  نادـنچ  اـھ  نآ زا  یـضعب  یارب 

یارب هک  دننک  یم کرد  دنتسھ ، اجرھ  ناوج  فلتخم  یاھرشق  ریاس  نازومآ و  شناد نایوجشناد ، ناناوج  صوصخب  مدرم ، نتم  لد  اما  دنھد ؛ یم همادا  ار  مالسا  نانمـشد 

ناریا یارب  اکیرما  زورما  هک  تسا  نشور  شیارب  انعم  نیا  دـشاب ، لیلحت  لھا  هک  سکرھ  دـشاب . هناگیب  یرابکتـسا  تردـق  میلـست  هک  تسا  نیا  تناھا  نیرتگرزب  تلم ، کی 

یریگ تھج نآ  نیا ، دتـسیا . یم هشقن  نیا  لباقم  رد  ناریا  تلم  هک  تسا  مولعم  بالقنا ! زا  لبق  تیعـضو  هب  تشگزاب  ینعی  درادن ؛ یرابکتـسا  ی  هشقن زج  یا  هشقن چیھ 

. تسا ناریا  تلم  یدادبتسا  دض 

سدقم  / ١٣٧٩/٠٧/٠۶ عافد  یگنھرف  نالاعف  ناریدم و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یاھروشک ی  هیقب یلعف و  یوالـسگوی  نیمھ  ناش ؛ یقرـش تمـسق  هچ  هدیـشکوتا  بدا و  تکازن و  اب  تبحـص ، ماقم  رد  رـشب و  قوقح  راد  فرط حالطـصا  هب  یاپورا  نیمھ 

ناریا هب  ار  اـھزیچ  نیرت  هداـس دـندوبن  رـضاح  یلو  دـندرک ، کـمک  قارع  هـب  دنتـسناوت ، هـچنآ  هـیقب  ناـملآ و  نـیمھ  ینعی  ناـش ؛ یبرغ تمـسق  هـچ  و  زور ، نآ  قرـش  کوـلب 

هتبلا دروآ ! تسد  هب تسناوت  یم تمحز  اب  تمیق و  ربارب  دـنچ  اب  دریگب ، اھ  نیا زا  ار  ییاـھزیچ  تسناوت  یم یمالـسا  یروھمج  تلود  یقرط  زا  مھ  تقو  کـی رگا  دنـشورفب .

. دورب نیب  زا  دیاب  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  ناریا  مدرم  یبالقنا  میظع  تکرح  ی  هلیـسو هب  هک  یلم  تزع  نیا  هک  دوب  نیا  رـس  رب  ثحب  مدرک  ضرع  لوا  نم  دوب  مولعم  ناشفدھ 

هب لاحرھ  هب دوب ؛ نیا  اھ  نآ فدھ  دوش . رپ  دیاب  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  یناھج  ی  هطلـس ماظن  یبرغ و  ی  هطلـس یبرغ و  گنھرف  رادـتقا  رد  بالقنا  ی  هلیـسو هب  هک  یا  هنخر

یارب ایآ  تسین ؟ ساکعنا  لـباق  اـیآ  تسا ؟ هدـش  سکعنم  یرنھ  راـثآ  ی  هیقب اـی  همانـشیامن  اـی  ملیف  مادـک  رد  اـم ، یرنھ  راـثآ  یاـجک  اـھ  نیا دـندوب . هدیـسر  تسایـس  نیا 

؟ تسین زومآ  هبرجت ناریا  ی  هدنیآ یاھلسن 

تسا و یرنھ  عوضوم  نیرت  مھم هک  دوش  یم تبحـص  دـیرفآ ، ناریا  تلم  هک  یقلطم  تمظع  نیا  هلاس و  تشھ گنج  سدـقم و  عافد  هب  عجار  هک  یتقو مینیب  یم اـم  زورما 

ار تمظع  طقف  هن  هک  دوش  یم ادـیپ  راـنک  هشوگ و  رد  راـثآ  زا  یـضعب  دـنک  یراد  نادـیم اـی  ییاـسرفملق  دـناوت  یم بوخ  یلم ، یاـھ  هوکـش هنوگ  نیا ی  هراـب رد  دـنمرنھ  کـی 

نیا اـم  دـیاب  ارچ  تسیچ ؟ اـھراک  نیا  زا  فدـھ  دـنھد ! یم رارق  هقادـم  دروم  ار  نآ  دـننک و  یم ادـیپ  یرادـنپ ، یتـح  اـی  یعقاو ، اـی  یفعـض ، هطقن  کـی  دـندرگ  یم دـننیب ؛ یمن

یلم تیوھ  هب  وا ، خیرات  هب  وا ، تزع  هب  وا ، تیـصخش  هب  وا ، یاھزرم  هب  هک  یمجاھت  رد  هک  تسا  ناریا  تلم  هب  تمدـخ  نیا  میریگب !؟ هدـیدن  ار  ناریا  تلم  میظع  ی  هدروآرف

نم رظن  هب  اھ  نیا دـننک . یم ار  اھراک  نیا  رنھ !؟ ناـبز  اـب  مھ  نآ  میربب ؛ لاوس  ریز  ار  نآ  مییاـیب  اـم  هدرک  عاـفد  هناعاجـش  روط  نیا هداتـسیا و  هنادرم  هنوگ  نیا تسا  هدـش  وا 

زا ریـصقت  هتبلا  دـیآ . یم یداـع  ریغ  نم  رظن  هب  هن . درک ؛ لـمع  هنوـگ  نیا دوـش  یم هک  هداـتفا  رکف  نیا  هـب  دـنمرنھ  کـی  ـالاح  تـفگ  دوـش  یمن ینعی  تـسین ؛ مـھ  یفداـصت 

. دننک راک  دیاب  دننک ؛ یھدنامزاس  دیاب  مھ  اھ  نآ تسا ؛ روشک  یگنھرف  یرنھ و  لئاسم  نارادمدرس  نالوئسم و 

یماظتنا  / ١٣٧٩/٠٧/١٨ یورین  لنسرپ  زا  یعمج  یلیصحتلاغراف  مسارم  رد  تانایب 

زورما هـب  اـت  یرابکتـسا  تردـق  زکارم  یاـھمخا  یللملا و  نـیب یاھدـیدھت  یناـھج ، یاھدـیدھت  تـسا . هداد  ناـشن  ار  دوـخ  یگتـسیاش  فـلتخم ، یاھنادـیم  رد  ناریا  تـلم 

. دنک فرصنم  یمالسا  بالقنا  یمالسا و  ماظن  هار  ینعی  یدازآ  لالقتسا و  راختفا و  تزع و  هار  زا  ار  گرزب  تلم  نیا  تسناوت  دھاوخن  زین  هدنیآ  رد  تسا و  هتسناوتن 

میرک  / ١٣٧٩/٠٨/٠٩ نآرق  تئارق  ظفح و  تاقباسم  هیماتتخا  مسارم  رد  تانایب 

کیدزن ترصن  هب  تسا ؛ هدش  کیدزن  یراگتـسر  هب  تسا ؛ هدش  کیدزن  تاجن  هب  تسا ؛ هدش  کیدزن  تزع  هب  تسا ، هدش  کیدزن  نآرق  هب  هک  یا  هزادنا نامھ  هب  ناریا  تلم 

تموکح کی  هک  تسا  لاس  هاجنپ  دـینیبب ؛ امـش  تسا . نیمھ  زین  نیطـسلف  تاـجن  هار  تسا . نآرق  هب  مالـسا و  هب  یکیدزن  اـیند  یاـھتلم  ی  همھ تاـجن  هار  تسا . هدـش 

نامیا ادـخ ، نید  تازراـبم ، نیا  رد  نوچ  ارچ ؟ دیـسرن . تیاـھن  هب  نکیل  تفرگ ، ماـجنا  مھ  یتازراـبم  تدـم ، نیا  لوط  رد  تسا . هدـش  لیکـشت  نیطـسلف  روشک  رد  بصاـغ 

اھناملسم رگا  تسا . هدرک  داجیا  لزلزت  نمشد  ناکرا  رد  هزرابم  نیا  دنک و  یم هزرابم  نمشد  هیلع  مالـسا  مان  اب  نیطـسلف  تلم  زورما  دوبن . کالم  ینآرق  مکح  یمالـسا و 

مھزاب دـننک ، یگداتـسیا  تمواقم و  اھ  نآ دوخ  دـننکن ، کمک  مھ  اھناملـسم  رگا  دـش . دـھاوخ  هاتوک  هار  نیا  انیقی  تسا  همھ  ینآرق  ی  هفیظو نیا  هک  دـننک  کمک  اھ  نآ هب 

یلیمحت گنج  رد  دـندرک . تفلاخم  وا  اب  برغ  قرـش و  درک و  یگداتـسیا  اھنت  هک  ام  تلم  لثم  تسا ؛ رت  تخـس ییاھنت  تبرغ و  لاح  رد  یزوریپ  اـھتنم  دـش ؛ دـنھاوخ  زوریپ 

تلم درک . زوریپ  ار  ام  لاعتم  یادـخ  میتشادـنرب و  تسد  تمواقم  زا  اما  میدرک ؛ لمحت  ار  تبرغ  میدرک ؛ تمواقم  هنابیرغ  اـم  دـندش . اـم  هیلع  تردـق  زکارم  ی  همھ اـم ، هیلع 

هب دنوش و  میھس  هزرابم  نیا  رد  هک  تساھناملسم  ی  همھ ی  هفیظو تسا . مزال  هزرابم  ناسنا ، ی  هتـسیاش یگدنز  یاضف  رد  نتفر  یارب  تسا . روط  نیمھ زین  نیطـسلف 

کی نیمھ  هب  اھناملـسم  رگا  تسا . نیا  نآرق  هب  لمع  زا  قادـصم  کی  دـنریگب . سپ  ار  نآ  دـنناوتب  ات  دـنناسرب  یراـی  تسا ، نمـشد  تسد  رد  هک  یمالـسا  رکیپ  زا  هعطق  نآ 

. دش دھاوخ  حالصا  اھراک  زا  یرایسب  دننک ، لمع  روتسد  کی  نیمھ  هب  نوناق و 

« يلم تزع   » 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 56هاگياپ  هحفص 11 
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نازومآشناد  / ١٣٧٩/٠٨/١١ نایوجشناد و  نازابناج ، نارادساپ ، رادید  رد  تانایب 

فـص رد  دندمآ ، نوریب  مدرم  یاھرـشق  یالبال  زا  اھناتـسریبد و  نیمھ  زا  اھھاگـشناد و  نیمھ  زا  ام ، یلم  خـیرات  تاظحل  نیرت  ساسح رد  هک  دنتـسھ  یناسک  نارادـساپ ،

رایسب ی  هرود لثم  بالقنا ، ی  هرود لثم  یا  هرود کی  رد  هک  نازومآ  شناد نایوجـشناد و  زا  یعمج  نآ  ینعی  دندرک . افیا  شقن  هناعاجـش  هنادرم و  دنتفرگ و  رارق  یمکحتـسم 

هک ینارادرـس  نیمھ  دـننارادساپ . نیمھ  دـننک ، افیا  یوق  هدـنزاس و  شقن  هک  دـندرک  تمھ  دـندش و  هدامآ  یلیمحت  گنج  نارود  لثم  بالقنا ، زا  دـعب  کانرطخ  ساـسح و 

، عاجش هاگآ ، روشرپ ، یناناوج  دنتسھ ؛ ام  نازومآ  شناد اضعب  ام و  نایوجشناد  زورما  هک  ینینـس  نیمھ  رد  دندوب  یناناوج  بالقنا  لیاوا  رد  دینک ، یم هظحالم  امـش  زورما 

ار تعاجـش  نیا  اـی  هک  دـندوبن  هک  روـشک  ناـناوج  اـھنت  اـھ  نیا دـندوب  مھ  یرگید  ناـناوج  نارود ، ناـمھ  رد  تشذـگ . اـب  هارمھ  یبـالقنا ، ینید و  راشرـس  ساـسحا  یاراد 

مالـسا و یقیقح  نازابرـس  نیا  هک  یریطخ  نادـیم  نیا  رد  دـندوب و  مرگرـس  روشک  یاھراک  زا  یرگید  یاھراک  هب  ای  دوبن و  یوق  اـھ  نآ رد  ناـمیا  هزادـنا  نیا  هب  اـی  دنتـشادن ،

ام ماظن  روشک و  ی  هدـنیآ نیمات  یدنلبرـس و  روشک و  تلم و  تزع  رـصانع  نیرت  یلـصا زا  یکی  هاگآ  عاجـش و  ناناوج  نیا  سپ  دـندماین . دـندش ، دراو  نافکرب  ناـج بـالقنا و 

نیا هتبلا  دوبن  هناقـشاع  روشرپ و  نامیا  کی  زاربا  لامعا و  طقف  دندرک ، هک  مھ  یراک  دنداد . ناشن  مھ  یگنادرم  اتقیقح  اھ ، هھرب نیرت  ساسح رد  هک  دنوش ؛ یم بوسحم 

. دـننیرفایب ار  یروآ  تفگـش یاھراک  دنتـسناوت  ناشدوخ ، یناسنا  یدادعتـسا و  شالت  اب  ناشدوخ ، زغم  اب  ناشدوخ ، رکف  اـب  لاـح ، ناـمھ  رد  هکلب  دوبن  نیا  طـقف  اـما  دوب ،

هچ دش  نمـشد  مادھنا  هب  رجنم  هک  ام  یتاعالطا  یاھراک  زا  یلیخ  گنج ، نادیم  رد  ام  یتایلمع  عیـسو  رایـسب  یاھراک  زا  یلیخ  ام ، یماظن  یاھکیتکات  نیا  زا  یرایـسب 

اما دنتـشادن ؛ اھ  هنیمز نیا  رد  یا  یـشزومآ یاھ  هرود هن  یملعم ، هن  اھ  نیا دوب . اھناوج  نیمھ  راک  نمـشد  یتینما  دض  یاھراک  تاعالطا و  شخب  رد  هچ  گنج و  شخب  رد 

ناشدـیدھت مھ  یدایز  تارطخ  هتبلا  دـندرک . یروآ  تفگـش یاھراک  دندیـشوج و  یا  همـشچ لثم  ناھگان  ناشدوخ ، ینورد  یاھدادعتـسا  رب  ندروآراشف  زاین و  ساـسحا  اـب 

گنج و یاھ  هرود رد  دندوب  یناناوج  ناشدوخ  هک  ام  نارادـساپ  یناوج ، لسن  رھ  یارب  تفگ ، ناوت  یم عقاو  رد  دـنک . جراخ  نادـیم  زا  ار  اھ  نیا تسناوتن  اھرطخ  نآ  اما  درک ؛

. دنباذج ابیز و  یوگلا  کی  رطخرپ  نادیم  نیا  رد 

نازومآشناد  / ١٣٧٩/٠٨/١١ نایوجشناد و  نازابناج ، نارادساپ ، رادید  رد  تانایب 

قیرط نیا  زا  دنک  ساسحا  وا  هک  دیـشابن  یا  هنوگ هب نمـشد  لباقم  رد  هک  تسا  نیا  روشک  نیا  رد  یـسایس  یاھتیـصخش  اھحانج و  هب  نم  ی  هشیمھ فرح  زورما و  فرح 

نیا رطاـخ  هب  مدرک ، هلگ  روشک  نیا  رد  تاـعوبطم  زا  یـضعب  اـی  صاخـشا  زا  یـضعب  زا  یھاـگ  نم  رگا  دـھد . شرتسگ  ار  شدوخ  ذوفن  دـنک و  هنخر  بـالقنا  لد  رد  دـناوت  یم

شذوفن نمـشد  هچرھ  میتفگ  هک  داد ؛ شرتسگ  ار  دوخ  ذوفن  درک و  هنخر  ماـظن  لـخاد  رد  اـجنیا  زا  دوش  یم هک  دـنھدب  نمـشد  هب  ار  ساـسحا  نیا  هک  دـننکن  یراـک  تسا .

نادیم نمـشد  هب  یـسک  رگا  تسا . سوکعم  تبـسن  اھ ، نیا تبـسن  دش . دھاوخ  رت  فیعـض روشک  ی  هدنیآ نیمات  یلم و  تمظع  یلم ، رادـتقا  یلم ، تزع  دوشب ، رتشیب 

مئاد یلم ، تدحو  ماکحتسا  یاج  هب  یسک  رگا  دنک و  یم اکیرما  لباقم  رد  تلذ  زور  هب  لیدبت  تساکیرما  یاھتموصخ  مالعا  زور  هک  ار  نابآ  هدزیس  زور  یـسک  رگا  دھد ؛ یم

نیا تسا . یلم  حلاصم  یلم و  تدـحو  راد  فرط هک  دـنک  اعدا  دـناوت  یمن صخـش  نیا  سپ  دـنک . یزاس  هنیمز ار  نمـشد  ذوفن  دـھاوخ  یم دـینادب  نیقی  تسا ، هقرفت  رکف  رد 

ار ماظن  تاسدقم  دننکن ، افتکا  مھ  نیا  هب  دنزادرپب ؛ نمشد  یاھفرح  رارکت  هب  دننکن ، مھ  نیا  هب  افتکا  دنھدب ؛ نمشد  هب  لد  یا  هدع یمالسا  ماظن  رد  هک  تسا  دب  رایسب 

نآ دـننک ؛ لزلزتـم  مدرم  رد  دوب  یلوا  طرـش  هک  ار  ناـمیا  نآ  ینعی  دـنھد ؛ ماـجنا  اـنیع  دـھاوخ ، یم نمـشد  هک  ار  یراـک  ناـمھ  دـننکن ، اـفتکا  مھ  نیا  هب  دـنربب ؛ لاوـس  ریز 

دنک دروخرب  اھ  نآ اب  ماظن  دعب  دننکب ، ار  اھراک  نیا  دننک ! داجیا  هنخر  ات  دننزب ، ماظن  نیا  ی  هراوید هب  دنرادرب  هشیت  دنربب ؛ نیب  زا  اھناوج  لد  رد  ار  سفن  هب  دامتعا  تعاجش و 

؛ دـنک هبوت  یـسک  اونیب ؛» اوحلـصا و  اوبات و  نیذـلا  الا   » هکنآ رگم  تسا ، یدـبا  گنن  ی  هکل کی  یمالـسا ، ماـظن  رد  ندـش  مرجم  هک  دسانـشب ؛ ناـشمرجم  نیناوق ، قبط  و 

تشذگ و دھاوخ  وا  زا  لاعتم  یادخ  تقو  نآ  دنک ؛ نشور  ار  شدوخ  ی  هتشذگ یاطخ  دنک ؛ نییبت  هب  لیدبت  هدرک ، داجیا  هک  ار  یماھبا  دنک ؛ حالـصا  هدرک ، داسفا  هک  ار  یزیچ 

وزج نیا  هک  دـنزادرپب  مرجم  نیا  زا  تیامح  هب  نوناق ، فالخرب  یناـسک  تقو  نآ  تسا ؛ مرجم  کـی  هدرکن ، ار  اـھراک  نیا  هک  یماداـم  یلو  دوش . یم حالـص  هب  لیدـبت  شمرج 

! تساھراک نیرتدب 

ی هدننک هرادا یاھ  هاگتـسد داحتا  ماجـسنا و  الـصا  نیا  درادن ؛ ینعم  نیا  دننک . مھتم  ار  رگیدکی  روشک ، فلتخم  یاھ  هاگتـسد هک  تسا  نیمھ  روشک  کی  رد  اھتداع  نیرتدـب 

هاگتـسد نالف  هکنیا  هن  دـننک . کمک  مھ  هب  لـیمکت و  ار  رگیدـکی  شیاـھ  هاگتـسد هک  دـنک  راـک  دـناوت  یم یتقو  تسا و  لـماک  یتقو  هعومجم  کـی  دـنک . یم لـتخم  ار  روشک 

هکنیا دـنک . ماندـب  دوباـن و  ار  هاگتـسد  نـالف  هک  دـشاب  نیا  رکف  هب  شا  همھ مھ  هاگتـسد  ناـمھب  دزادـنیب ؛ راـبتعا  زیح  زا  ار  هاگتـسد  ناـمھب  هک  دـشاب  نیا  رکف  هـب  شا  هـمھ

ماجنا یمرج  یسک  یتقو  هک  تسین  روط  نیا دنتـسین . هزادنا  کی  اھمرج  رتشیب . هن  تسا  مرجم  دوخ  مرج  ردق  هب  هتبلا  تسا ؛ مرجم  تسا ، مرجم  هک  یـسک  دوش . یمن

، حیحـص شور  هدـعاق و  قبط  نوناق و  قبط  هک  یلمع  راـتفر و  نآ  دوش . بوسحم  مرج  دـیاب  مرج  اـما  تسین ؛ مھ  نآ  هن ، دربب ؛ نیب  زا  ار  تانـسح  ی  همھ هئیـس  کـی  داد ،

نیمھ دریگ . رارق  هجوــت  یب مدآ  رفن  راــھچ  نــیرفآ  تنـــسحا و  ریدــقت و  قــیوشت و  دروــم  دــیابن  رگید  تــسا ، مرجم  شبحاــص  تــسا و  مرج  هــک  هدــش  هداد  صیخـــشت 

ی هدنیآ مراد ؛ هدیقع  مھ  تلم  تداعس  هب  مراد ؛ هدیقع  مھ  یلم  تزع  هب  نم  دیوگب  دعب  دنکب ، ار  اھراک  نیا  یسک  دنز . یم همطل  روشک  ی  هدنیآ هب  هک  تساھ  یھجوت یب

. دزاس یمن مھاب  اھ  نیا مھاوخ ! یم مھ  ار  تلم 

نازومآشناد  / ١٣٧٩/٠٨/١١ نایوجشناد و  نازابناج ، نارادساپ ، رادید  رد  تانایب 

کی هناگیب و  هاـگرھ  ینعی  تسا ؛ سکاـعتم  ناشتبـسن  اـھ  نیا دراد . روشک  نآ  رد  نانمـشد  ناـگناگیب و  ذوفن  اـب  سوکعم  تبـسن  دوخ ، یاھتفرـشیپ  رد  یتلم  رھ  تیقفوم 

یا هدنیآ زا  تلم  نیا  دـشاب ، رتشیب  یـسایس  یاضف  فلتخم و  یاھرـشق  مدرم ، نیب  رد  شذوفن  دـشاب  هدرکن  ینمـشد  راھظا  انلع  یجراخ  تردـق  نآ  ول  یجراخ و  تردـق 

یا هناگیب اب  حلاصم ، رطاخ  هب  ناسنا  مھ  یھاگ  هن ، درک ؛ یرگ  هزیتس دیاب  یا  هناگیب رھ  اب  هکنیا  هن  تسا . رتشیب  شا  هلصاف هدش ، نیمات راختفا و  اب  هارمھ  تزع و  اب  هارمھ 

. دنک افیا  شقن  دناوتب  هعماج  نیا  روشک و  نیا  هداوناخ ، نیا  هناخ ، نیا  لخاد  روما  رد  هک  داد  هزاجا  دیابن  مھ  تسود  ی  هناگیب نامھ  هب  اما  دنک ؛ یم یتسود 

مالسلاهیلع  / ١٣٧٩/٠٩/٠۶ یلع  ماما  یرسفا  هاگشناد  رد  یشودرس  یاطعا  مسارم  رد  تانایب 

اھروشک و زا  یرایـسب  رد  درادـن . یجراخ  ققحت  تقیقح  نیا  اج  همھ  اـما  دنـشاب ؛ روشک  نآ  مدرم  تزع  تریغ و  داـمن  دـیاب  یروشک  رھ  رد  حلـسم  یاـھورین  تقیقح ، رد 

ام روشک  رد  زور  کی  دنریگ . یم رارق  مھ  نآ  لباقم  ی  هطقن هکلب  دنتسین ، یلم  تریغ  یلم و  رورغ  یلم و  تزع  رھظم  طقف  هن  ناشحلـسم  یاھورین  اھتلم ، زا  یلیخ  نایم 

، حلسم یاھورین  هک  دش  یم یزیر  همانرب شالت و  یعس و  هکلب  دنداد ، یمن ناشن  ار  تلم  نیا  تزع  طقف  هن  حلـسم  یاھورین  ینعی  دوب ؛ رارق  نیا  زا  بلطم  هنافـساتم  مھ 

اھیزیر هماـنرب نیا  اـما  دـندرب ؛ یم جـنر  مھ  زور  نآ  ینماد  کاـپ فیرـش و  نارـسفا  دـندروخ ؛ یم لد  نوـخ  حلـسم  یاـھورین  ی  هندـب دنـشاب . نارگید  ناـگناگیب و  عفاـنم  ظـفاح 

رب ار  شدوخ  ی  هتـساوخ زیمآریوزت ، یاھـشور  عاونا  حالـس و  روز و  رز و  ی  هناوتـشپ اب  دوب و  هتـساوخ  روط  نیا یناھج  ربکتـسم  یوج  هلخادـم زکرمتم  تردـق  نوچ  دـش ؛ یم

. تسا روط  نیا ایند  یاھاج  زا  یرایسب  رد  مھ  زورما  دوب . هدرک  لیمحت  اھ  یلیخ

یوضر  / ١٣٨٠/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

اب ار  ناـشدوخ  ی  هفیظو دـیاب  دـنراد و  مھـس  نآ  لیکـشت  رد  هناـگ  هس یاوـق  لاـعف  یاـھورین  ی  هعوـمجم هک  تسا  یدـنم  تردـق تسد  یلم  رادـتقا  هچ ؟ ینعی  یلم  رادـتقا 

گنھرف و تسایـس ، داصتقا ، ی  هنیمز رد  رادـتقا  دـشاب - هتـشاد  یلم  رادـتقا  رگا  تلم  کی  دـنھد . ماجنا  لماک  یراکمھ  اب  یتسیابردور و  نودـب  دـیما و  رادـتقا و  تعاجش و 

رادـتقا تزع و  ساسحا  مدرم  دـھد ، ماجنا  بوخ  ار  دوخ  راک  تینما ، شخب  رد  یلوئـسم  اـضرف  رگا  دـش . دـھاوخ  لـح  شا  یونعم یداـم و  تالکـشم  یتلود - یھدـنامزاس 

دروآ و دوجو  هب  یداصتقا  قنور  هعماج  رد  دنک ، راھم  ار  مروت  دـنک ، تیوقت  ار  یلم  لوپ  دـھد - ناشن  ار  دوخ  یدـمآراک  دـنک و  شالت  داصتقا  شخب  رد  یلوئـسم  رگا  دـننک . یم

دننک یم هظحالم  هدھاشم و  لوئسم ، نآ  رد  ار  ناشدوخ  دننک . یم ییاناوت  رادتقا و  ساسحا  مدرم  دیامن - رادروخرب  تساھ ، نآ هب  قلعتم  هک  یقوقح  زا  ار  مورحم  تاقبط 

فرح دـننک و  یم تکرـش  یناھج  عماجم  رد  انغتـسا  یدنلبرـس و  تزع و  اب  روشک ، نالوئـسم  یللملا ، نیب ی  هصرع رد  یتقو  دـنروآ . یم باسح  هب  ناشدوخ  رھظم  ار  وا  و 

« يلم تزع   » 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 56هاگياپ  هحفص 12 
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تلم دننک ، یم راک  روشک  عفن  هب  هظحالم و  ار  حلاصم  دنریگ و  یم رظن  دم  ار  یلم  عفانم  اھتلود ، اب  ی  هلدابم هلماعم و  رد  دـنروآ و  یم نابز  رب  تعاجـش  اب  ار  ناشدوخ  قح 

. دنک یم رادتقا  ساسحا  دریگ ، یم رارق  اھراک  نیا  نایرج  رد  هک 

یوضر  / ١٣٨٠/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

نیا دـشاب ، یریگمـشچ  روضح  یمدرم ، روضح  دروآ و  نادـیم  هب  ار  دوخ  ناوارف  یارآ  تاـباختنا ، نیا  رد  دـناوتب  ناریا  زیزع  تلم  رگا  تسا . یلم  رادـتقا  رھظم  تاـباختنا ، دوـخ 

، تاباختنا نیا  رد  نامزیزع  تلم  دننک و  رازگرب  ار  یبوخ  تاباختنا  ات  دھدب  نالوئـسم  هب  ار  قیفوت  نیا  لاعتم  دنوادخ  هک  مراودـیما  تسا . یلم  تزع  رادـتقا و  رھظم  نیرتگرزب 

. دنھد ناشن  ایند  هب  ار  دوخ  تداشر  تزع و  رگید  راب  کی دننک و  تکرش  دنتسھ - رادروخرب  نآ  زا  دمحب هللا  هک  لماک - روعش  ناجیھ و  روش و  اب 

نارھت  / ١٣٨٠/٠٢/٢٨ یهعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

نابیتشپ دنھاوخیم  هک  روشک -  رد  مدرم  داحآ  هک  تسا  نیا  رب  فقوتم  دشاب . رادروخرب  یلام  ییاناوت  زا  اھنیا  یهدننکهرادا  هاگتـسد  هک  تسا  نیا  هب  فقوتم  اھنیا  یهمھ 

راذگریثات یناھج  روضح  رد  روشک و  رد  یسایس  فرح  یگتسجرب  تزع و  گنھرف و  تینما و  رد  یداصتقا  یهلاسم  سپ  دننک . یداصتقا  شیاشگ  ساسحا  دنـشاب -  تلود 

رقفلا داک  : » دومرف تیاور -  قبط  مرکا -  ربمغیپ  تساھتموکح . تابجاو  بجوا  وزج  مدرم  یداصتقا  روما  هب  نتخادرپ  مالسا  رد  تسا . مھم  رایـسب  یداصتقا  یهلاسم  تسا .

دھاوخ هتفرگ  اھنآ  زا  ناشنامیا  یناسرب ، ناشتسد  هب  یتحارهب  ار  ناشنان  یناوتن  رگا  میھدب ؛ نامیا  مدرم  هب  میاهدمآ  ام  هک  تسا  نآ  فرح ، نیا  نومضم  ارفک .» نوکی  نا 

هللااشنا سک  رھ  هک  تسا  یاهلاسم  تسا ؛ مھم  رایـسب  لئاسم  هلمج  زا  روشک ، رد  یداصتقا  راـک  ندرک  ناور  ییادزرقف و  یهلاـسم  تسا . نیمھ  مھ  هیـضق  عقاو  دـش .

. دھد رارق  دوخ  یاھهمانرب  یهحولرس  ار  مدرم  تالکشم  ندرک  فرط  رب  روشک و  یداصتقا  روما  تفرشیپ  شیاشگ و  دیاب  دش ، روھمج  سیئر 

نارھت  / ١٣٨٠/٠٢/٢٨ یهعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

یلومعم ی  هرمزور یاـھراک  هب  هک  دـنراد  ار  تصرف  نیا  روشک  نوگاـنوگ  یاـھ  هاگتـسد تلود و  هناـخراک و  هاگـشناد و  رگا  دراد و  یتـینما  رادـتقا و  تزع و  تلم ، نیا  زورما  رگا 

ار یلم  تزع  دنتفر  اھ  نیا دـندرک ؛ نوریب  ار  نمـشد  دـنتفر  اھ  نیا دـنا . هدـش ادـیپ  اھـصحفت  رد  هک  تسا  یا  هدیـسر هار  زا  یاھ  هزانج نیمھ  تکرب  هب  نیا  دنـسرب ؛ ناشدوخ 

. تسا مزال  اھ  نیا زا  یـسانشردق  نیاربانب  دـندرک . کاپ  دـندرتس و  زیزع  تلم  نیا  ی  هرھچ زا  ار  اـھزرم  رب  نمـشد  ناـشوپ  همکچ طلـست  گـنن  دـنتفر  اـھ  نیا دـندرک ؛ نیماـت 

ام ی  همھ تسادھـش ؛ میظع  ی  هعومجم نیا  زا  یئزج  دـیآ ، یم هک  یناوراـک  نیا  دـنادب . زیزع  یادھـش  نویدـم  ار  شدوخ  دـیاب  دـنک ، یم یگدـنز  روـشک  نیا  رد  هک  سکرھ 

. مینک مارتحا  اھ  نیا هب  میراد  هفیظو 

نارھت  / ١٣٨٠/٠٢/٢٨ یهعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

دیاب دراد ، دوجو  روشک  نیا  رد  هک  ییاھدادعتـسا  اھتیلباق و  اـھتیفرظ و  یهمھ  زا  هتبلا  تسا . زیچ  ود  فیاـظو  نیا  یهدـمع  تسا . روھمجسیئر  یهدـھع  رب  یناوارف  فیاـظو 

دیاب دـشاب . ساسا  روحم و  تلادـع ، دـیاب  دوش . هدـید  اھیریگمیمـصت  رد  دـیاب  ادرف - یاھزاین  یهنیمز  یتح  زورما ، یاـھزاین  روشک - نیا  یاـھزاین  یهمھ  دوش . هدافتـسا 

ناج و هک  دننک  ساسحا  دیاب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  مدرم  ییوربآ . تینما  یگنھرف ، تینما  یداصتقا ، تینما  یعامتجا ، تینما  دشاب ؛ هجوت  دروم  هبناجهمھ  تینما 

یملع یاـقترا  مدرم ، یلم  تیوـھ  تزع و  مدرم ، تشادـھب  تسا . تـینما  زا  رادروـخرب  ناـشیداصتقا  تیلاـعف  یراذگهیامرـس و  هدـیقع و  رکف و  سوماـن و  نادـنزرف و  لاـم و 

فیاظو نیا  یهمھ  هتبلا  دریگ . رارق  تمھ  یهھجو  دیاب  هک  تسا  یمھم  فیاظو  اھنیا  دراد . دوجو  یـساسا  نوناق  رد  نآ ، زا  ییادزداسف  یرادا و  هاگتـسد  یدمآراک  روشک ،

هب ات  دـنریگبیپ  ار  اھراک  نیا  دـیاب  یدارفا  ددـعتم ، یاھهرود  رد  دوشیم و  ققحم  تدـم  دـنلب  رد  اھنیا  زا  یرایـسب  تسین ؛ لـمع  لـباق  یروھمج  تساـیر  لاـس  راـھچ  رد 

. دشاب اھنیا  دیاب  یریگتھج  اھتنم  دسرب ؛ یجیاتن 

١٣٨٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزاود  مسارم  رد  تانایب 

یانعم هب  مدرم - هب  هیکت  تلادع و  زین  تلم و  کی  تزع  یگدازآ و  هافر و  تداعـس و  هک  میدقتعم - ام  مھ  زورما  و  دوب - دقتعم  تسانـشآ ، مالـسا  اب  هک  یـسکرھ  دننام  ماما 

هنالداع ار  مدرم  عفانم  قوقح و  دـنناوت  یمن هک  دـنداد  ناشن  دـنداد ، یرالاس  مدرم تلادـع و  راعـش  هک  ییاـھ  نآ دوش . یم نیماـت  مالـسا  ماـکحا  ی  هیاـس رد  هملک - یعقاو 

ار اھتلم  دـناوت  یم مالـسا  زورما  ینعی  دوب ؛ مالـسا  تلاسر  هب  راوگرزب  ماما  قیمع  نامیا  یانعم  هب  مالـسا ، رب  ی  هیکت دـنکب . ار  راک  نیا  دـناوت  یم مالـسا  اما  دـننک ؛ نیماـت 

درک هیکت  مالسا  یور  رب  داد ، ناملسم  یاھتلم  هب  دوخ  کرابم  یگدنز  لاس  هد  لوط  رد  ماما  هک  ییاھدومنھر  مامت  رد  مھ  یساسا و  نوناق  نیودت  رد  مھ  اذل  دھد . تاجن 

مھ دنک و  ادیپ  یرامش  یب ناراد  فرط مھ  ناملسم ، یاھتلم  نایم  رد  یناھج ، یاھتردق  ی  هزادنا یب یاھینمشد  دوجو  اب  یمالسا  یروھمج  ماظن  هک  دش  بجوم  نیمھ  و 

یاسور نالوئسم و  یمالسا و  یروھمج  ماظن  رگا  مھ  زورما  دنک . یزاس  هنیمز مالسا  ناھج  رساترس  رد  ار  یمالـسا  تکرح  دروآ و  دوجو  هب  هزیگنا  دیما و  قوش و  اھ  نآ رد 

هک یتزع  دنتـسین ، دـقتعم  مالـسا  هب  هک  ییاھ  نآ یتح  هچ  دـندقتعم و  مالـسا  هب  ایند  رد  هک  ییاھ  نآ هچ  تسا . مالـسا  تکرب  هب  دـنراد ، ییوربآ  تزع و  ایند  رد  ماظن  نیا 

دنسانش یم ار  یمالسا  رادتقا  ریثات و  ذوفن و  شقن و  دنتسین ، دقتعم  مالسا  هب  هک  مھ  ییاھ  نآ تسا . مالسا  رطاخ  هب  دنلئاق ، نآ  نالوئـسم  یمالـسا و  یروھمج  یارب 

. تسا لالج  تمظع و  یاراد  ناشمشچ  رد  تسا ، رادتقا  نیا  رھظم  هک  یسک  نآ  دنناد و  یم و 

نویولع  / ١٣٨٠/٠٨/٢١ یگنھرف  یمزر -  یودرا  رد  هدننکتکرش  یجیسب  یاھورین  عمج  رد  تانایب 

نآ تسناوت  دش و  لیدبت  عیسو  دمآراک و  یمزر  نامزاس  کی  هب  دودحم ، کچوک و  نامزاس  کی  زا  نارادساپ  هاپـس  نآ ، تکرب  هب  هک  تسا  نیا  جیـسب  میظع  تارمث  زا  یکی 

نیمزرـس نیا  رد  رمثرپ  تکربرپ و  هاـیگ  نـیا  رگا  دـھد . ناـشن  دوـخ  زا  ناریا  تـلم  مـشچ  لـباقم  رد  نآ  زا  سپ  یلیمحت و  گـنج  نارود  لوـط  رد  ار  هدننکزارفارـس  یاـھناحتما 

ی هنادنم تردق روضح  اب  جیـسب  اما  دننک ؛ ریقحت  ار  ناریا  تلم  دنناوتب  ات  دندرک  لیمحت  ام  هب  ار  گنج  دمآ . شیپ  هک  دوب  یزیچ  نآ  زا  ریغ  گنج  تشونرـس  انیقی  دـییور ، یمن

ی هرادا رد  یناوتاـن  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  کراـبم  ماـظن  اـت  دـندرک  لـیمحت  ار  گـنج  درک . تباـث  داد و  ناـشن  ار  نیا  سکع  ـالمع  دوب - ناریا  تلم  تزع  ی  هناـشن هک  دوخ -

یمالسا یروھمج  ماظن  یاھ  هیاپ رتشیب  هچرھ  ماکحتسا  بجوم  یمومع ، یراکادف  اب  حلـسم و  یاھورین  یاھنامزاس  رد  روضح  اب  جیـسب  اما  دننک ؛ مھتم  روشک  یاھزرم 

نکمم یھاگ  هک  دنـشاب - هتفای  نامزاس یاھورین  هب  یکتم  طقف  هک  تسین  ایند  یاھروشک  بلغا  دـننام  یمالـسا ، ناریا  رد  اھزرم  زا  عافد  ی  هلاسم هک  دـش  مولعم  دـش .

. تسا یکتم  ناریا  تلم  ی  هدارا هب  هکلب  دنشابن - مھ  یھاگ  دنشاب ، دمآراک  تسا 

ییاوھ  / ١٣٨٠/١١/١٨ یورین  لنسرپ  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

هدش هتخانـش  درک ، دـھاوخن  یرابکتـسا  یاھتردـق  یاھتـساوخ  ینابرق  ار  دوخ  یاھتـساوخ  اھ و  نامرآ یلم و  فرـش  لالقتـسا و  هک  یتلم  ناونع  هب  ایند  رد  زورما  ام  تلم 

یریگ عضوم هب  درک و  ساـسح  ماـظن  نیا  بـالقنا و  نیا  هب  تبـسن  ار  اـیند  بلط  هطلـس هاوخ و  هداـیز یاھتردـق  همھ ، زا  شیب  هک  یزیچ  نآ  یمالـسا ، بـالقنا  لوا  زا  تسا .

نآ یوروش  هچ  اکیرما و  هچ  گرزب - تردـق  کی  ی  هراشا اب  هک  تسین  یتلم  تموکح و  نآ  تلم ، نیا  تموکح و  نیا  ماظن ، نیا  دـندرک  ساسحا  دوب . هیحور  نیمھ  تخادـنا ،

مالسا و اب  اھتردق ، نآ  دوب . نآ  ی  هناوتشپ اھ  نآ نامیا  نوچ  دوب ؛ هداد  اھ  نآ هب  مالسا  ار  هیحور  نیا  نوچ  دشکب ؛ تسد  دوخ  تزع  عفانم و  هار و  فرح و  زا  دشاب  رـضاح  زور -

رثا اھ  نیا یلم  یـسایس و  راتفر  اھیریگ و  فدـھ اھ و  هزیگنا راتفر و  لمع و  رد  هک  دوب  یحور  یب کـشخ و  داـقتعا  ناشمالـسا ، رگا  ـالا  و  دـندرک ؛ ینمـشد  مدرم  نیا  ناـمیا 

. دننک ضامغا  یتحار  هب مھ  مالسا  زا  دنتسناوت  یم تشاذگ ، یمن

« يلم تزع   » 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 56هاگياپ  هحفص 13 
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هشیمھ ایند ، یاھروشک  زا  یرایـسب  رب  اکیرما  ی  هرطیـس ی  هتـشذگ لاس  لھچ  یـس ، خیرات  لوط  رد  هکنیا  لیلد  هب  دنیوگ ؛ یم غورد  یـسارکمد  یدازآ و  زا  عافد  رد  اھ  نآ

میھاـفم زا  ییوب  هک  دوب  یناـسنا  ریغ  دبتـسم و  یتـموکح  هاـش ، تموکح  دوب . هنوگ  نیا مھ  ناریا  رد  دـنا . هدوب اـھ - نآ عـیطم  یلو  دبتـسم - یاھتردـق  اـھتلود و  ناـبیتشپ 

؛ دوب اھ  نآ ی  هدارا اب  قبطنم  دـصرددص  یتفن  یاھتـسایس  دوب ؛ اھ  نآ هب  قلعتم  ناریا  تفن  دوب . ناـشرایتخا  رد  اـھ و  نآ میلـست  اـما  دوب ؛ هدربن  اـھ  نیا لاـثما  یـسارکمد و 

ناشرایتخا رد  اھ و  نآ ی  هدافتـسا دروم  دـصرددص  یلام ، عبانم  تشاد ؛ رارق  اھ  نآ رادـتقا  ی  هجنپ رد  شترا  دوب ؛ سوسحم  ناریا ، رد  تردـق  زکارم  رـساترس  رد  اـھ  نآ روضح 

عفانم رطاخ  هب  هک  ار  یتموکح  اھ  نآ دنھاوخ . یم ار  نیا  اھ  نآ دوب . لوبقم  بولطم و  اھ  نآ رظن  زا  یلم ، حـلاصم  هب  یانتعا  یب ریگب و  هوشر دـساف ، دبتـسم ، هاش  اذـل  دوب ؛

؛ دـنراد یمن تسود  دـنک ، یمن انتعا  اھ  نآ هب  دوخ  تلم  یاھفدـھ  یلم و  تزع  رطاخ  هب  دوش ، یمن اـھ  نآ میلـست  یلم  فرـش  رطاـخ  هب  دـھد ، یمن خـساپ  اـھ  نآ هب  یلم 

یقطنم یقطنم ، نینچ  تسا . هدروخ  تسکـش  ایند ، رد  قطنم  نیا  دـنزاس . یم ناھنپ  یدازآ  یـسارکمد و  مچرپ  تشپ  ار  دوخ  هاگ  نآ دـننک ؛ یم یزرو  هنیک وا  اـب  نیارباـنب 

تـسرد و رکف  تیوـنعم و  زا  یھت  یلاــشوپ  یاھتردــق  دنــشاب . راودــیما  دوـخ  قـیفوت  هـب  دــنناوتب  قــطنم  نآ  ناراداوــھ  ددنــسپب و  دریذــپب و  ار  نآ  اــیند  زورما  هـک  تـسین 

. درب دنھاوخن  ییاج  هب  هار  دنشاب ، زھجم  دنزھجم ، نآ  اب  زورما  هک  یا  هحلسا زا  شیب  هب  رگا  یناسنا ، یاھ  یریگ تھج

یوضر  / ١٣٨٠/١٢/١٢ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

هب هداد ، رارق  تلم  نیا  روشک و  نیا  رھوج  رد  لاعتم  یادـخ  هک  ییاھییاناوت  اب  ناریا  زیزع  مدرم  دوش و  نیماـت  روشک  نیا  تداعـس  میھاوخب  رگا  یمالـسا  یروھمج  رد  زورما 

لایما و ضارغا و  هب  ی  هدولآان تسایـس  میریگب : وگلا  تموکح ، نآ  یور  زا  ار  دوخ  یایند  نید و  مینک و  لابند  ار  طـخ  ناـمھ  دـیاب  دنـسرب ، دوخ  عورـشم  یاـھوزرآ  تاـینمت و 

ی همھ هک  یناگناگیب  عفانم  یموق و  یھورگ و  یصخش و  عفانم  رب  تلم  یمومع  عفانم  نآ ، یھد  لکش رد  هک  یتسایس  قالخا ؛ نید و  زا  هتفرگ  ماھلا تسایس  تاوھش ؛

تفرشیپ یلاعتم ، گنھرف  یناھج ، یوربآ  یلم ، رادتقا  تزع ، رانک  رد  مدرم ، تشیعم  یگدنز و  ایند و  نآ ، رد  هک  یتسایس  دنک ؛ ادیپ  حیجرت  دنھاوخ ، یم دوخ  یارب  ار  ایند 

تساوخ و باختنا و  لیم و  اب  هک  دوش  یم نیمات  ینارادمامز  نامکاح و  ی  هلیسو هب  نیا  میراد و  مزال  ار  نیا  زورما  ام  دوش . نیمات  قالخا  نید و  تلیضف ، تیونعم ، یملع ،

طخ نیا  یمالسا  یروھمج  رد  ام  رگا  لماک . ی  هنومن دوش  یم نیا  دننک . یم لابند  ار  اھراک  دنا و  هتسشن تیلوئسم  دنـسم  رب  مدرم  ی  هدیقع قبطرب  ناشوج و  ی  هفطاع

تـسد هب  روـشک  نالوئـسم  لاـس ، هس  تسیب و  نیا  لوـط  رد  ار  نآ  ی  هبرجت اـھ و  هنوـمن مھ  تسا ؛ یلمع  مھ  راـک ، نیا  یھلا ، قـیفوت  هب  هـک  مـینک - لاـبند  ار  هار  نـیا  و 

. دوش یم لابند  ماظن  رادتقا  دننک و  یم ادیپ  یرتشیب  دامتعا  مدرم  دوش ؛ یم یضار  ادخ  هاگ  نآ تسا - مدرم  ی  هقالع دروم  مھ  دنا و  هدروآ

یوضر  / ١٣٨٠/١٢/١٢ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

تـسد زا  تسا ، هدرک  باـختنا  هک  ار  ینـشور  هار  هدروآ و  تسد  هب  هک  ار  یتدـحو  یگچراـپکی و  لالقتـسا و  تزع و  مالـسا ، تکرب  هب  ناریا  تـلم  هـک  تـسا  نـیا  اـم  خـساپ 

همادا ار  هار  نیا  لاعتم ، یادخ  هب  لکوت  اب  یمالـسا و  رادیاپ  راگدـنام و  یاھـشزرا  نھک و  خـیرات  یلم و  ینورد و  تردـق  تدـحو و  یگچراپکی و  نیمھ  هب  یاکتا  اب  دـھد ؛ یمن

وا یارب  یتشونرـس  غیت ، نآ  ندش  هتـسکش  زج  دنک ، هبرجت  مکحتـسم  ی  هرخـص نیا  اب  ار  دوخ  غیت  دھاوخب  هک  یـسک  دناد  یم دتـسیا و  یم اھدیدھت  لباقم  رد  دھد ؛ یم

. تسین روصتم 

هھوکود  / ١٣٨١/٠١/٠٩ ناگداپ  رد  تانایب 

باـسح هب  یعقاو  دـیدھت  تلم  نیا  یارب  تسین و  تیمھا  زئاـح  نادـنچ  روـشک  نیا  یارب  یـسایس - دـیدھت  هچ  یماـظن و  دـیدھت  هچ  روـشک - تلم و  نیا  نانمـشد  دـیدھت 

رب ار  یا  هناگیب زگرھ  دنھد - یم لیکـشت  ار  ام  زورما  لسن  ی  هدمع هک  ناناوج - نیا  تسا . هدیـشچ  ار  لالقتـسا  تزع و  معط  هک  تسا  عاجـش  تلم  کی  تلم  نیا  دیآ . یمن

یجراخ رگلاغـشا  یاھورین  روشک ، لخاد  رد  اھتموکح  فعـض  رثا  رب  هک  درک  زاب  مشچ  ینارود  رد  ام  لسن  دوبن . هنوگ  نیا ام  نامز  نکیل  دـنا ؛ هدـیدن طلـسم  ناـشدوخ  روشک 

فلتخم یاھتلود  زا  یرگید  ی  هناگیب یاھورین  مھ  نارھت  دوخ  رد  رگید ؛ تلود  زا  یا  هناگیب یورین  ناجیابرذآ  رد  تلود ، کی  زا  یا  هناـگیب یورین  اـم  دھـشم  رد  دـندوب . هراـک  همھ

هدید نینچ  نیا  ار  روشک  یاضف  امش  ی  هتشذگ لسن  دنتـشاذگ . اجب  ار  ناشیـسایس  یاھذوفن  دندرک ، جراخ  ار  ناشیماظن  یاھورین  رھاظ  هب  هک  مھ  دعب  دنتـشاد . روضح 

، دازآ هشیمھ  ار  دوخ  ماظن  تموکح و  نالوئسم ، روشک ، تلم ، زورما ، لسن  تسین . روط  نیا زورما  لسن  نکیل  دندوب ؛ ناگناگیب  عیطم  هدرپسرس و  روشک ، نالوئـسم  دوب ؛

اذل دسارھ . یمن نمشد  دیدھت  زا  هک  تسا  یلسن  نیا  دلاب ؛ یم دوخ  هب  هدید و  لالقتسا  یاھ  هناشن یاراد  ار  روشک  یاھدامن  ی  همھ دنیب ؛ یم زیزع  لقتـسم و  دنلبرس ،

. تسین یدج  رطخ  روشک  یارب  اھدیدھت  نیا 

ادھش  / ١٣٨١/٠٣/٠١ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، اـھلاس لوـط  رد  زورما و  زور و  نآ  دـنھد ، یمن تیمھا  تـسا ، لـئاق  شزرا  نآ  یارب  تـلم  نـیا  هـک  یتـمارک  فرـش و  روـشک و  لالقتـسا  ناریا و  مدرم  تزع  هـب  هـک  یناـسک 

لد رد  میناوت ! یمن ام  هک  تسا  نیا  هب  ناش  هیکت مھ  هشیمھ  دـننک ؛ فیعـض  لیلذ و  ار  ناریا  تلم  دـنا  هدرک یعـس  دوخ  ی  هنـالدزب هنادرمناوجاـن و  یاـھ  هیـصوت اـب  هشیمھ 

مدرم هب  یافج  نیا  دنھد . یم تبسن  نموم  مدرم  هب  ار  نیا  تسین ؛ نامیا  غورف  ناشدوخ  لد  رد  دنھد . یم تبسن  ناریا  تلم  هب  ار  نیا  اما  دنز ؛ یم جوم  فعـض  ناشدوخ 

هدافتـسا و دوخ  ناوت  ی  همھ زا  تسا ، نایم  رد  یمالـسا  یالاو  یاھـشزرا  روشک و  یاھـشزرا  زا  عافد  تمارک و  فرـش ، یاـپ  هک  ییاـجنآ  هدرک  تباـث  اـم  تلم  تسا . نموم 

. دنک یم بولغم  ار  نمشد 

ادھش  / ١٣٨١/٠٣/٠١ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مھ دعب  دنزادنا و  یم وا  یاھ  نامرآ تلم و  نیا  یارب  هدافتسا  تیلباق  زا  ار  دوخ  دنروآ ؛ یم دوجو  هب  ار  ییاھ  هرگ دندنب و  یم ار  ییاھ  هتشر دوخ  یاپ  هب  ناشتـسد  اب  یا  هدع

ار اھ  نآ اکیرما  یاھ  هرغ مشچ ای  دننک ، یم فعـض  ساسحا  دوخ  لد  رد  یـضعب  رتشیب !؟ نیا  زا  یدرمناوجان  دننک . یم مھتم  ار  یمالـسا  ماکحا  یمالـسا و  ماظن  مالـسا و 

ناریدم نموم و  ناناوج  تلم و  هاگ  نآ دنـشک . یم اکیرما  تمـس  هب  اذـل  دـنک ؛ یم بذـج  دوخ  هب  ار  ناشناوتان  فیعـض و  لد  اکیرما  لاثما  اکیرما و  یاھ  هدـعو ای  دـناسرت ، یم

یابفلا زا  ای  دننز ، یم اکیرما  اب  ی  هرکاذم زا  مد  هک  یناسک  میوش ! اکیرما  میلست  میورب  میراچان  نیاربانب  دنناوت ؛ یمن اھ  نیا هک  دننک  یم مھتم  ار  روشک  یافـصاب  نامیااب و 

هب روط  نیا دنز ، یم فرح  هناربکتم  روط  نیا دنک ، یم مخا  روط  نیا نمـشد  هک  یلاح  رد  تساتود . نیا  زا  یکی  دنتـسین ؛ دلب  ار  تریغ  یابفلا  ای  دـنناد ، یمن یزیچ  تسایس 

راک هچ  دنیوگ : یم هنانوبز  هنالیلذ و  اجنیا  رد  یا  هدـع دـنک ، مادـقا  نآ  عفانم  روشک و  نیا  ماظن و  نیا  هیلع  دـھاوخ  یم هک  دـیامن  یم مھ  حیرـصت  دـنک ، یم تناھا  ناریا  تلم 

یتریغ یب ی  هناـشن نیا  تسا ؛ ناریا  مدرم  تزع  تریغ و  هب  تناـھا  نیا  مینک !؟ شھاوخ  مینک ، تساوـخ  رد  مینک ، تبحـص  اـھ  نآ اـب  میوـش ، کـیدزن  میورن ، میورب ، مینک ؛

. تسا یسایس  مھف  دض  تسرد  نیا  هن ، دنھدب ؛ دوخ  راک  هب  یسایس  مھف  زا  یباعل  گنر و  دننک  یم یعس  تسین . یرادمتسایس  نیا  تسا ؛

١٣٨١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزیس  مسارم  رد  تانایب 

درادن قح  ایند  رد  یمیژر  چـیھ  دـنک . یمن لمحت  لوبق و  یـسک  زا  ار  تناھا  ریقحت و  دـھد و  یم تیمھا  دوخ  تمارک  تزع و  لالقتـسا و  هب  تسا ؛ تزعاب  تلم  کی  ام  تلم 

. دھد رارق  ریقحت  تناھا و  دروم  شلقتسم  عضاوم  رطاخ  هب  ار  ناریا  تلم 

شرورپ  / ٢۶/١٣٨١/٠۴ شزومآ و  ترازو  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

میظع ی  هندب دـننک ؛ یم راک  شالت و  دـنم  هقالع زوسلد و  نالوئـسم  ردـق  نیا  درک !؟ ددرم  هتفرگ ، شیپ  رد  هک  ییالتعا  تزع و  فرـش و  هار  ندومیپ  رد  ار  ناریا  تلم  دـیاب  ارچ 

« يلم تزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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هناصلخم راک  صالخا و  همھ  نیا  هب  میناوتب  هک  میتسھ  نآ  زا  رت  کـچوک هدـنب  لاـثما  هدـنب و  هک  دراد  دوجو  اھـصالخا  ردـقچ  دـننک ؛ یم شـالت  فلتخم  حوطـس  رد  نالوئـسم 

ییاھزیچ نامھ  رگید  اھ  نیا دربب ! لاوس  ریز  ار  هاگتـسد  مامت  دشکب و  نالطب  طخ  اھ  نآ یور  دریگب و  هدـیدن  ار  اھ  نیا ی  همھ ناسنا  دـناد . یم ادـخ  طقف  مینک ؛ ادـیپ  هطاحا 

رت کانرطخ وا  شزغل  دشاب ، رتالاب  مدآ  هچرھ  دوشن . شزغل  راچد  ناسنا  هک  تساوخ  ادخ  زا  دیاب  درادب . ظوفحم  اھـشزغل  زا  یـضعب  زا  ار  ناسنا  دـیاب  لاعتم  یادـخ  هک  تسا 

کی نیا  مینک - یم هزراـبم  داـسف  اـب  میتفگ  اـم  دیـشاب . هتـشاد  نظ  نسح  ماـظن  نالوئـسم  هب  دیـشاب ؛ هتـشاد  نظ  نسح  مھ  هب  دیـشاب ؛ ناـبرھم  بوخ و  مھاـب  تسا .

. تسا هتفرگن  ار  اج  همھ  داسف  اقآ ! هن  تسا . هتفرگ  ار  اج  همھ  داسف  دنیوگب  دننک و  لیدبت  کیرات  ی  هطقن هب  ار  نیا  دنھاوخ  یم یا  هدع اما  تسا - ماظن  رد  نشور  ی  هطقن

. دراد دوجو  ییاھ  هشوگ رد  داسف  تسھ ؟ داسف  اج  همھ  رگم  دنک ؛ تشرد  ار  داسف  دروم  کی  درادرب  یا  همانزور تسا  نکمم  درک . هزرابم  دوب - اجرھ  مھ - مک  داسف  اب  دیاب 

. درک دـھاوخ  ادـیپ  شرتسگ  نوچ  مینکن ؛ هزرابم  نآ - مک  ول  و  داسف - اب  هک  میراکھانگ  یتقو  ام  درک . هزرابم  هانگ  نیا  اب  دـیاب  دـنوش ؛ یم هاـنگ  راـچد  دـنراد و  شزغل  اـھناسنا 

دناد یم مدآ  هک  تسا  یناسک  یگدروخ  بیرف ینادان و  زا  یشان  حضاو و  یاطخ  کی  هتفرگ ، ار  اج  همھ  داسف  مییوگب  هک  مدرم  ندرک  دیماان  اما  تسا ؛ مزال  داسف  اب  هزرابم 

. دنراد دوخ  یاج  هک  ناضرغم  دنتسین ؛ یضرغم  یاھ  مدآ ناشدوخ 

اپورا  / ٢١/١٣٨١/٠۶ رد  نایوجشناد  یمالسا  یاھنمجنا  هیداحتا  هنایلاس  تسشن  هب  مایپ 

یرگ هزیتس نیا  جامآ  دنک . یم دیدھت  نیگمھـس  یبوشآ  نینوخ و  یمجاھت  هب  ار  هنایمرواخ  ی  هقطنم ریوزت ، روز و  هب  هتخیمآ  ینابز  هناربکتم و  یـشور  اب  اکیرمآ  میژر  نونکا 

ی همھ ندروآ  رد  ریخـست  هب  لقتـسم و  تردق  رھ  ندناشک  نیکمت  میلـست و  هب  نآ  فدھ  تسا و  هقطنم  نیا  ی  همھ نآ  یپ  رد  و  قارع ، لوا  ی  هلھو رد  یتاغیلبت  یماظن و 

اکیرمآ یا  هناـسر یماـظن و  کرحت  زا  ار  یقلت  نـیمھ  زورما  زین ، اـکیرمآ  یگـشیمھ  یتنـس و  ناـنامیپمھ  ناتـسود و  یتـح  تـسا ، ناـھج  زا  شخب  نـیا  رد  یتاـیح  عباـنم 

هب راھم  یب دنادب و  اھر  یرشب  یاھدادرارق  یقالخا و  یاھداینب  ی  همھ زا  ار  دوخ  روز ، رز و  هب  یکتم  یروشک  هک  تسناد  زورما  تیرـشب  یراتفرگ  نیرتگرزب  دیاب  ار  نیا  . دنراد

نارکف نشور ناگدبز و  هب  ار  نآ  یمالـسا  یروھمج  یـسایس  گنھرف  هک  تسا  رابکتـسا  یانعمرپ  قیمع و  یا  هژاو موھفم  نامھ  نیا  دزادرپب . یبلطالیتسا  ییوج و  هطلس

بقع ار  حالـس  هب  یکتم  یناطیـش  یاھتردـق  دنکـشب و  مھ  رد  ار  یرابکتـسا  تردـق  هنمیھ  تسا  رداق  هک  ییورین  اھنت  گرزب  ثداوح  نیا  شکاـشک  رد  درک . یفرعم  ناـھج 

، دزاس ناشوج  نانآ  نایم  ار  یلم  تدحو  سفن و  هب  دامتعا  نامیا و  ی  همشچرس دنک و  هیکت  دوخ  تلم  هب  دشاب  هتسناوت  هک  یسایس  ماظن  رھ  تسا . اھتلم  یورین  دنارب 

نیا زا  نونکا  ناریا  گرزب  تلم  دزاـس . دـنک  دوخ  مکحتـسم  ی  هرخـص اـب  ار  ییوگروز  غیت  ی  هبل دـنک و  تمواـقم  اـھ  ییوگروز اـھ و  یرگ هزیتس نینچ  ربارب  رد  تسناوت  دـھاوخ 

. دینک افیا  رثوم  هدنزاس و  یاھ  شقن دوخ  تلم  راختفا  تزع و  دادتما  رد  دیناوت  یم دنمورب  ناناوج  امش  تسا . رادروخرب  اھ  تبھوم

سدقم  / ١٣٨١/٠٧/٠۴ عافد  یهتفھ  رد  نادیھش  زور  تبسانم  هب  مایپ 

ار دیواج  ناگدنز  نیا  ی  هدنز هشیمھ  ی  هرطاخ دنکفا و  یم شپت  هب  ناریا  تلم  نادـنزرف  نیرتزیزع  دای  هب  ار  اھلد  سدـقم ، عافد  ی  هتفھ رد  نادیھـش  زور  ندیـسرارف  رگید  راب 

یلاعتم یاھـشزرا  الاو و  یاھ  نامرآ هب  ار  دوخ  طاشن  تایح و  ی  هیامرـس هک  تسا  ینادرمدار  کاپ  نوخ  نوھرم  ار  دوخ  تزع  لالقتـسا و  ام  تلم  دـشخب . یم هزات  یا  هولج

. دنتشاد هاگن  هتشارفارب  دمآرد ، زازتھا  هب  تما  ماما و  تسد  هب  هک  ار  هلآ  هیلع و  یلص هللا  یدمحم  بان  مالسا  مچرپ  دندرک و  میدقت  یمالسا  ماظن 

(ع)  / ١٣٨١/٠٨/٠٧ یلع ماما  یرسفا  هاگشناد  رد  تانایب 

یارب دنھد ، یم رارق  دوخ  یگدـنز  نارود  یاھتیلاعف  دوجو و  رویز  ار  شناد  یا ، هتـشر رھ  رد  ام  ناناوج  زا  مادـکرھ  دنـشزرااب و  دـننک ، یم لیـصحت  ار  ملع  هک  یناسک  ی  همھ

یسک نایم  تسا  قرف  دیتسھ . لیبق  نیا  زا  امش  دنراد و  زایتما  شزرا و  یتاھج  زا  یلیصحت  زکارم  زا  یضعب  نایوجشناد و  زا  یضعب  اما  تسا ؛ منتغم  هریخذ و  کی  روشک 

رد روـشک و  یارب  اـت  دـنک  یم لیـصحت  ار  شناد  هک  یـسک  و  تسا - شزرااـب  هتبلا  مھ  نیا  هک  درب - یم هرھب  دوـخ  یگدـنز  نیماـت  یارب  نآ  زا  دـنک و  یم لیـصحت  ار  شناد  هک 

باـختنا ار  رترطخرپ  فوفـص  هک  ییاـھ  نآ دـنرب ، یم راـک  هب  تلم  تینما  روشک و  تحلـصم  یارب  ار  شناد  هک  مھ  یناـسک  ناـیم  رد  دربـب . راـک  هب  ار  نآ  تلم ، تینما  تمدـخ 

تزع و سرد  تلم ، کی  یارب  تسا . رطاخ  نیدـب  یماظن  یاـھ  هتـشر نایوجـشناد  ناوج و  نارـسفا  هب  نم  تبحم  هقـالع و  دـنریگ . یم رارق  شیاتـس  دروم  رتشیب  دـنا ، هدرک

یاھورین رد  هک  ینادرمناوج  اما  دراد ؛ دوجو  یلم  راختفا  تزع و  نداد  زورب  یارب  مھ  ینوگانوگ  یاھنادـیم  تسا . ییاـھبنارگ  سرد  مالـسلا  هیلع یلع  نب  نیـسح  زا  راـختفا 

زیزع ناناوج  امـش  دنراذگ . یم شیامن  هب  ار  یلم  تاراختفا  تزع و  زا  یرتابیز  یاھ  هرھچ دـننک ، یم تسارح  ناشتلم  روشک و  زا  یمکحتـسم  یاھراصح  نوچمھ  حلـسم 

نادردق دننک ، یم فرـصم  یمالـسا  ماظن  مالـسا و  روشک و  یدنلبرـس  یارب  ار  دوخ  دادعتـسا  ورین و  ناج و  مسج و  هک  مھ  یناسک  ی  همھ دینادب . ار  الاو  تیعقوم  نیا  ردق 

. دنشاب ار  الاو  تیعقوم  نیا 

نایوجشناد  / ١٣٨١/٠٨/١٣ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا هچرھ  دنـشاب . هتـشاد  هتفھن  ینومـضم  دوخ  رد  دـیاب  دنرامـش ، یم گرزب  یلم  نشج  ای  یلم  زور  ناونع  هب  ار  اھ  نآ اھتلم  لاس ، لوط  رد  هک  ییاھ  هرطاخ اـھدوبدای و 

ناونع هب  زور  نیا  تسا . مھم  زور  کی  اتقیقح  نابآ  مھدزیـس  زور  باسح ، نیا  اـب  دراد . یرتشیب  تیمھا  نیداـمن  ی  هبنج زا  تلم  نآ  یارب  زور  نآ  دـشاب ، رت  قیمع نومـضم 

اب رابکتسا - رھظم  ایند  رد  زورما  هتبلا  تسین . صاخ  میژر  کی  ای  تلود  کی  ثحب  تسا ؛ رابکتسا  ی  هلاسم هلئـسم ، تسا . هدش  یراذگ  مان رابکتـسا » اب  هزرابم  یلم  زور  »

دوخ یارب  یتلم  رھ  هک  تسا  نیا  هلئـسم  تسین . روشک  کی  اب  ای  تلم  کی  اب  ای  داژن  کی  اب  ینمـشد  ی  هلاـسم ـالا  و  تساـکیرما ، شزیگنا - ترفن تشز و  یاـنعم  ناـمھ 

لواـپچ تورث  نآ  هک  تسین  لـیام  دراد و  یتورث  یتلم  رھ  دـنھد . رارق  هچیزاـب  ار  تزع  نآ  بیرف ، اـی  روز  هب  اـکتا  اـب  ینوریب ، یاھتردـق  تسین  لـیام  دراد و  یتیـصخش  تزع و 

. دوش

نایوجشناد  / ١٣٨١/٠٨/١٣ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

روشک تزع  یایحا  دوخ و  یزاس  هدامآ یارب  دیاب  تسا . ناناوج  صوصخب  مدرم ، جیـسب  لوا ، تسا : مزال  روشک  نیا  رد  هدمع  جیـسب  ود  دنک . ظفح  ار  دوخ  تدحو  دیاب  تلم 

ناناوج دـش . دـھاوخ  لـح  مالـسا  نیناوق  هب  لـمع  مالـسا و  ی  هیاـس رد  روشک  نیا  تالکـشم  ی  همھ نوچ  دـنوش ؛ جیـسب  مالـسا  مچرپ  نتـشادھگن  هتـشارفارب  تلم و  و 

دنیامن ظفح  روشک  نیا  زا  عافد  یارب  ار  دوخ  دیما  هیحور و  و  یمسج - یزاسدوخ  مھ  ینید ، یونعم و  یقالخا و  یزاسدوخ  مھ  یملع ، یزاسدوخ  مھ  دننک - یزاسدوخ 

دمحب هللا هک  ییاھدروخرب  رد  فلتخم و  تاعامتجا  رد  دتفیب . قافتا  ناریا  رد  تسا  لیام  نمشد  هک  تسا  یزیچ  نآ  لباقم  ی  هطقن تسا ؛ یگرزب  رایسب  ی  هیامرس نیا  هک 

تـساوخ فالخرب  دراد . دوجو  یگدامآ  دادعتـسا و  نیا  دـمحب هللا  ام  ناناوج  رد  هک  منیب  یم دوش ، یم سکعنم  ناناوج  لئاسم  زا  هچنآ  مراد و  ناوج  رـشق  ناوج و  لـسن  اـب 

ار نیمھ  یمدرم ، تاعامتجا  دـننک . عافد  دوخ  یلم  تزع  فرـش و  نید و  ماظن و  روشک و  زا  دـشاب ، مزـال  روطرھ  تقورھ و  هک  دنتـسھ  هداـمآ  اـم  ناـناوج  تیرثکا  نمـشد ،

. دھد یم ناشن 

مق  / ١٣٨١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هتـسکشرس و دوب ، ینوریب  نانمـشد  نامھ  هب  هتـسباو  هک  مالـسا  بالقنا و  لباقم  ی  هھبج دـش . زوریپ  تفھ  هاجنپ و  لاس  رد  تلم  نیا  یورین  هب  یھلا و  لضف  هب  بالقنا 

تـسا نکمم  ییورایور  کی  رد  نمـشد  ادـبا . دـش ؟ فرـصنم  ناریا  تلم  بالقنا و  زا  ندیـشک  ماقتنا  زا  ندرک و  ینمـشد  هضراعم و  زا  ایآ  اما  تسـشن ؛ بقع  دـش و  سویام 

. دریگب ماقتنا  دـنک و  هلمح  بسانم  تصرف  کـی  رد  اـت  دومن  دـھاوخ  دـصر  ار  ثداوح  درک و  دـھاوخ  تبظاوم  تفرگ ، دـھاوخ  نیمک  اـما  دـنک ؛ ینیـشن  بقع دروخب و  تسکش 

فرش نید و  ی  هتـسب لد هک  ییاھ  نآ ی  همھ دنـشاب . هجوتم  دیاب  همھ  زرواشک  رگراک و  بساک و  وجـشناد و  یناحور و  زا  یرـشق ، رھ  زا  موبوزرم  نیا  نموم  رویغ و  ناناوج 

ددعتم لحارم  رد  نمـشد  دروخ . دشاب و  هدروخ  تسکـش  هھرب  کی  رد  تسا  نکمم  نمـشد  دنـشاب . بظاوم  بقارم و  دـیاب  دنتـسھ ، روشک  لالقتـسا  یلم و  تزع  دوخ و 

« يلم تزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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نمـشد تسین . یماظن  هشیمھ  مھ  نمـشد  ی  هلمح دـنک . یم هلمح  درب و  یم هدافتـسا  اھتلفغ  زا  دریگ ، یم نیمک  نمـشد  نیا  اما  دروخ ؛ مھ  یا  هناحـضتفم تسکش 

روط هب نالوئسم  دشاب . رایشھ  هشیمھ  دیاب  تلم  اذل  دیامن . ذوفن  ساسح  یاھ  هاگتـسد رد  ای  دنک  یتینما  ی  هلمح یداصتقا و  یقالخا ، یگنھرف ، ی  هلمح تسا  نکمم 

دادملق روط  نیا دننک و  سویام  یمالسا  ماظن  زا  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  هب  هدوب و  نیا  هب  بالقنا  نیا  مالسا و  نانمشد  دیما  هک  صوصخب  دنشاب . رایـشھ  یتسیاب  فعاضم 

هک تلم  نیا  هب  هک  دوب  یمالـسا  ماظن  دنک . فرطرب  ار  اھ  هرگ تالکـشم و  دناوت  یم اھماظن  ی  همھ زا  رتھب  یمالـسا  ماظن  هک  یلاحرد دناوت . یمن یمالـسا  ماظن  هک  دنیامن 

دربب و نیب  زا  ار  یمومع  شیاسآ  یمومع و  قوقح  یدازآ  نیا  هکنیا  نودـب  داد  یدازآ  دز ، یم اپ  تسد و  یدادبتـسا  یاھماظن  ی  هجنپ ریز  هراومھ  یداـمتم  یاـھنرق  لوط  رد 

. دنک لامیاپ 

یقرش  / ١٣٨١/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یاھتـسایس تسا . یرادـیب  زا  یـشان  هناھاگآ و  تکرح  کی  افاصنا  اقح و  نمھب - مھن  تسیب و  داـی  ماـن و  نتـشاد  هگن  هدـنز  ینعی  زیربت - رایـشوھ  زیزع و  مدرم  تکرح  نیا 

دوخ یتاـغیلبت  یاـھلاجنج  زا  یراوآ  ریز  ار  مدرم  یلم  تریغ  ینید و  تریغ  یاـھ  هناـشن بـالقنا و  یاـھراگدای  هک  هدرک  زکرمتم  ار  دوـخ  یعـس  ی  همھ یناـھج ، بلطرادـتقا 

تزع و مچرپ  هک  ار  ییاھزیچ  ینعی  دننک ؛ یم لمع  یناطیـش  تسایـس  نآ  لباقم  ی  هطقن تسرد  رایـشوھ ، هاگآ و  یاھناج  رادـیب و  یاھلد  اما  دربب . اھدای  زا  دـنک و  ناھنپ 

مان و نیا  اجنیا - رد  عامتجا  ینالوط و  هار  نیا  ندمآ  دوخ - تکرح  نیا  اب  امش  تسا و  لیبق  نیا  زا  نمھب  مھن  تسیب و  دنراد . یم هگن  تسد  رـس  رب  تسا ، تلم  نیا  راختفا 

. تسا یرادیب  اتقیقح  نیا  دیراد . یم هگن  هدنز  ار  دای 

یقرش  / ١٣٨١/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

نمشد دشاب ، هتـشاد  دوجو  هعماج  حطـس  رد  یعامتجا - تالکـشم  هچ  یداصتقا و  تالکـشم  هچ  یتالکـشم - هاگرھ  دراد . تسود  ار  دوخ  ماظن  بالقنا و  مالـسا و  تلم ،

هتشاد یشخب  رھ  رد  نالوئسم  زا  یضعب  تسا  نکمم  هک  ییاھیھاتوک  اھیراگنا و  لھس هک  دناد  یم هنارایـشوھ  ناریا  تلم  دراذگب . بالقنا  یاپ  هب  ار  اھ  نیا دنک  یم یعس 

ماما میلـست  راگدرورپ  لضف  هب  تشاد و  دـھاوخ  هگن  مکحم  دوخ  راوتـسا  تسد  رد  ار  مچرپ  نیا  تلم  تسا و  تلم  نیا  تزع  مچرپ  بالقنا  درادـن . یطبر  بالقنا  هب  دنـشاب ،

. درک دھاوخ  هجرف  لجع هللا  هادف و  انحاورا  نامز 

یوضر  / ١٣٨٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

هک دننمشد  تھج  نآ  زا  مالـسا  اب  هکلب  تسین ، هزور  زامن و  رطاخ  هب  مالـسا  اب  اھ  نآ ینمـشد  دنراد . تشحو  مدرم  امـش  مالـسا  زا  تدش  هب  اکیرما  مسینویھـص و  زورما 

دنسرت یم اھتلم  لالقتسا  زا  اھ  نآ دنھاوخ . یم روخ  یرسوت ار  اھتلم  اھ  نآ دھد . یم رازآ  ار  اھ  نآ عضوم  نیا  دنک . یم لالقتسا  زا  رادروخرب  تردق و  اب  تزع ، اب  ار  دوخ  تلم 

رگا تروص  نیا  ریغ  رد  دننمشد . لیلد  نیا  هب  مالسا  اب  دراذگ ؛ یمن مالسا  دننک . لواپچ  ار  اھتلم  عفانم  دنھاوخ  یم اھ  نآ دنـشاب . هتـسباو  رابکتـسا  هب  اھتلم  دنھاوخ  یم و 

زا عنام  مالسا  نوچ  دنسرت ، یم مالـسا  زا  اھ  نآ دننک . یمن ینمـشد  مالـسا  اب  مھ  یلیخ  دننیبن ، رطخ  رد  ار  دوخ  عفانم  دنـشاب و  اھ  نآ تمدخ  رد  مالـسا  مان  اب  یناسک 

. دریگ یم ار  ناشلواپچ  ولج  دوش و  یم اھ  نآ یاھ  هدافتساوس

زاوھا  / ٠٨/١٣٨٢/٠۵ ناناوج  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ار نیا  دنا ؛ هداد ناشن  یلم  تزع  یمالـسا و  بالقنا  روشک ، لالقتـسا  زا  تسارح  رد  ار  دوخ  ریثات  هک  دنتـسھ  یریظن  مک یاھ  هعومجم هلمج  زا  زاوھا  ناتـسزوخ و  ناناوج 

، مراد دای  رد  سدقم  عافد  نارود  لوط  زا  نم  هک  یناشخرد  رایـسب  یاھ  هرھچ نایم  رد  مھ  زونھ  میا . هدوب دھاش  ناتـسزوخ  رـساترس  رد  نآ و  فارطا  قطانم  زاوھا و  رد  ام 

وزج دوخ  ضیف  تینارون و  تاقیفوت و  اب  ار  دنمورب  ناناوج  امش  لاعتم  دنوادخ  میراودیما  منک . یمن شومارف  زگرھ  ار  اھ  نآ دای  هک  دنراد  دوجو  یزاوھا  ی  هتسجرب ی  هرھچ دنچ 

. درک دیھاوخ  مکحتسم  ار  تلم  نیا  تزع  روشک و  لالقتسا  یمالسا و  ماظن  یاھ  هیاپ اش هللا  نا  هک  دھد  رارق  ییاھ  هریخذ

یربھر  / ١٩/١٣٨٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

؛ مینکن اـھر  ار  تدـھاجم  نادـیم  اـم  هک  تسا  نیا  منک ، یم هیـصوت  مھ  روشک  نالوئـسم  هب  منک و  یم ما و  هدرک فیلکت  ساـسحا  مدوـخ  یارب  ینوـنک  عـضو  رد  هدـنب  هچنآ 

شالت تدھاجم و  دیاب  تسا . تالکشم  زا  تفر  نورب هار  نیرت  مھم تدھاجم ، نیا  تسا . فیلکت  ام  رب  لئاسم ، تسرد  مھف  صیخـشت و  قبط  هک  ییاھ  هنحـص رد  تدھاجم 

، دوب هدرک  هطاحا  ار  ام  دوب و  مکاح  ام  روشک  رب  زور  نآ  هک  یمیظع  تالکـشم  زا  ار  ام  تسناوت  توغاط ، میژر  قانتخا  نارود  رد  هزرابم  تدـھاجم و  موادـت  هک  ناـنچمھ  درک ؛

لوـط ماـمت  رد  هک  ناـنچمھ  دـنک ؛ فرطرب  روـشک  زا  دوـب ، هجوـتم  اـم  روـشک  هب  هک  ار  یمیظع  دـیدھت  تسناوـت  گـنج ، نارود  رد  مـئاد  تدـھاجم  هـک  ناـنچمھ  دـنک ؛ جراـخ 

هدومرف دـنوادخ  تسا . هدوب  تالکـشم  زا  تفر  نورب جالع و  هار  اھنت  نوگانوگ ، تالکـشم  لباقم  رد  یگداتـسیا  هزرابم و  موادـت  بالقنا ، رمع  یارجام  رپ  ی  هلاـس جـنپو تسیب

، نالوئسم تلم ، دمحب هللا  میراد و  شیپ  رد  ام  هک  تسا  یھار  اھنت  تدھاجم ، نیا  هسفنل .» دھاجی  امناف  دھاج  نم  و  «، » انلبـس مھنیدھنل  انیف  اودھاج  نیذلا  و  : » تسا

. دیآ دوجو  هب  یروتف  نامدوخ  مزع  رد  میراذگن  دیاب  ام  طقف  دنتدھاجم ؛ نیا  ی  هدامآ دنتسھ ، ام  ی  هعماج رد  هک  یرامش  یب نموم  رصانع  ناوج و  ی  هقبط

یا یبلطراصحنا یبلط و  هعـسوت تسایـس  ربارب  رد  یلم  تزع  روشک و  لالقتـسا  ظفح  هار  رد  تدـھاجم  یکی  اھ  نآ مھا  هک  تسا  ینوگانوگ  یاھنادـیم  رد  تدـھاجم ، نیا 

صاصتخا هنایمرواخ  طیحم  ای  قرـش  یاھروشک  ای  مالـسا  یایند  یاھروشک  هب  یرگزواجت ، یبلطراصحنا و  نیا  دراد . ایند  هب  دوخ  ریخا  ی  هلاسدنچ هاگن  رد  اکیرما  هک  تسا 

دنا هتفرگ رارق  یـسایس  یگنھرف و  یداصتقا ، زواجت  ضرعت و  دروم  اکیرما  یوس  زا  هک  دننک  یم ساسحا  مھ  اھییاپورا  یتح  زورما  تسایند . ی  همھ هب  رظان  دنک ؛ یمن ادـیپ 

تمواقم تدھاجم و  هنارایشوھ  دیاب  نادیم  نیا  رد  تسام . روشک  ام و  ی  هقطنم هب  هجوتم  یبلطزواجت  یبلط و  هعسوت تسایس  نیا  زا  یـشخب  تسا . تیعقاو  کی  نیا  و 

اب دیاب  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  روشک  یارب  مدرم  تدـھاجم  اب  مالـسا و  تکرب  هب  زورما  هک  ار  یتزع  دوش . لامیاپ  یلم  تزع  دـنیبب و  بیـسآ  روشک  لالقتـسا  تشاذـگن  درک و 

. تسا تدھاجم  یاھنادیم  زا  یکی  نیا  درک ؛ ظفح  دوجو  ی  همھ

سدقم  / ١٣٨٢/٠٧/٠٣ عافد  یهتفھ  رد  نادیھش  زور  تبسانم  هب  مایپ 

نامیا و هب  هک  یئاـھلد  اـب  ادـخ  نادرم  نیا  مراد . یم یمارگ  ار  ناـنآ  ی  هزاوآدـنلب داـی  ماـن و  متـسرف و  یم دورد  زیزع  نادیھـش  حور  هب  شیاتـس ، میرکت و  زا  راشرـس  یلد  اـب 

ناریا و تراـسا  تلذ و  هب  تسناوت  یم هک  ار  یدـیدھت  دـنداد و  تاـجن  هکلھم  زا  یخیراـت ، ثداوح  نیرتگرزب  زا  یکی  رد  ار  دوخ  تلم  روشک و  دوب ، نیزم  تعاجـش ، صـالخا و 

تلم گرزب  بالقنا  اب  هک  ار  یمالـسا  یزوریپ  مچرپ  دندیـشخب و  موادت  ناھج  رد  ار  یمالـسا  یرادیب  دوخ  ی  هناروالد یراکادف  اب  نانآ  دندرک . عفد  دـماجنیب ، مالـسا  تسکش 

تسکش ام  رویغ  نموم و  ناریلد  زا  دوب ، هدروآ  موجھ  ام  روشک  هب  برغ ، یرامعتسا  یاھفدھ  دوسب  هک  یثعب  نمشد  دنتشاد . هاگن  هتـشارفارب  دوب  هدمآرد  زازتھا  هب  ناریا 

تزع لالقتـسا و  یلو  تخادرپ  ینیگنـس  یاـھب  یگدـنز ، گرم و  نومزآ  نیا  رد  ناریا  تلم  تشگ . فقوتم  دوخ  یاـھزرم  تشپ  رد  هدنکفارـس  لاـس ، تشھ  زا  سپ  دروخ و 

هاگن دنلبرس  تسا ، هتخود  مشچ  نآ  هب  مالسا  یایند  هک  ار  یمالسا  یرادیب  مچرپ  درک و  ظفح  تسا  رتاھبنارگ  زیچ  همھ  زا  اھتلم  یارب  هک  ار  دوخ  یمالـسا  تیوھ  یلم و 

. تشاد

ناجنز  / ١٣٨٢/٠٧/٢١ مدرم  رادید  رد  تانایب 

عقوت و دیـشخرد . دـھاوخ  اش هللا  نا  دور و  یم اجنآ  هب  مھ  ام  زیزع  روھمج  سیئر دوش و  یم لیکـشت  یزلام  رد  یمالـسا  سنارفنک  نامزاس  نارـس  سالجا  رگید  زور  ود  اـت 

رگا یمالسا  یاھروشک  نارـس  درک . یریگ  میمـصت دوش  یمن بعر  طیحم  رد  دنوشن . اکیرما  مخا  بوعرم  هک  تسا  نیا  سنارفنک  نیا  زا  یمالـسا و  یاھروشک  زا  ام  راظتنا 

« يلم تزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یعـس ی  همھ دناسرتب ؛ ار  اھ  نیا هک  تسا  نیا  اکیرما  یعـس  ی  همھ دنریگب . میمـصت  تحلـصم  قبط  دننک و  تکرح  دوخ  حلاصم  لابند  دـنناوت  یمن دنـشاب ، اکیرما  بوعرم 

هرغ دـنز ، یم هناقفانم  دـنخبل  ییاـھاج  رد  هک  اـکیرما  ی  هرھچ هب  مھ  دـنوشن ، بوعرم  اـکیرما  دولآ  مشخ ی  هرھچ زا  مھ  دنـسرتن . اـکیرما  زا  هک  دـشاب  نیا  دـیاب  مھ  اـھ  نیا

یاھتلود اـھتلم و  رگا  دـنرادن . یـشزرا  چـیھ  اـھتلم  وا  یارب  درادـن و  یفدـھ  اـھتلم  یتاـیح  یناـسنا و  عباـنم  رب  ی  هطلـس یراوخ و  ناـھج زج  رابکتـسا  هک  دـننادب  دـنوشن و 

نز و زا  ناریا  تلم  دنکب . هقطنم  نیا  رد  یراک  چیھ  دناوت  یمن رابکتسا  دنرامشب ، مرتحم  درمش ، مرتحم  دوخ  یارب  تردق  تزع و  لامک  اب  ناریا  تلم  هک  ار  یلصا  یمالسا ،

. دنتسھ نامیا  هدارا و  مزع و  اب  نیدالوپ و  هک  دنداد  ناشن  ریپ ، ناوج و  درم و 

: هک دیا  هتشون ناتدوخ  یاھ  هتشونراعش رد  دیا و  هتفگ امش  هک  یبلطم  نیا 

ررو ناق  رلناجنز 

ررو  ناج  ابالقنا 

تردق تزع و  نیا  زمریو .» ینمالـسا  ینلالقتـسا ، ینتزع ، اما  ررو ، ناق  یناجنز  : » هک میناد  یم مینک و  یم رواب  نادند  نب  زا  مینک و  یم قیدصت  ار  نآ  تسا . تسرد  الماک 

. مینیب یم ناجنز  رد  ار  نآ  ی  هنومن کی  زورما  ام  هک  تسا  ناریا  تلم  مزع  یونعم و 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٨/١١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ناـشیا دـینک . زیھرپ  نیا  زا  دوش ؛ روشک  یاـھحانج  اـی  داـحآ  نالوئـسم ، نیب  فـالتخا  وگموگب و  ی  هلیـسو هجو  چـیھ هب دـیابن  روشک  رد  ثداوح  هنوگ  نیا هک  میوگب  دـیاب  ـالوا 

هک دـید  تاعوبطم  زا  یـضعب  ای  مدرم و  داحآ  نایوجـشناد ، زا  هیـضق  نیا  رد  ناـسنا  هک  ییاـھ  یباـت یب زا  یخرب  یتح  و  درادـن ، یداریا  داـقتنا و ...  دـقن و  هک  دـنتفگ  تسرد 

، اوعد هب  دیابن  اھ  نیا زا  مادـک  چـیھ اما  تسا ؛ دایز  تیـساسح  هعماج ، رد  یلم  لالقتـسا  تزع و  یور  هک  تسا  نیا  ی  هدـنھد ناشن تسھ و  مھ  بوخ  دنتـشاد ، هغدـغد 

هچ تسا - مھم  رایـسب  ناشـشقن  دـنراد و  نوبیرت  هک  یدارفا  صوـصخب  نالوئـسم و  ناـگبخن و  امـش  هک  تسا  نیا  دراد  تیمھا  هچنآ  دوـش . یھتنم  شکمـشک  فـالتخا و 

اب روشک  هک  تسا  یا  هلاسم اھدص  اھھد و  زا  هلئسم  کی  هک  یا - هلاسم نینچ  اب  روشک  یتقو  هک  دننادب  اھاج - ی  هیقب هچ  هعمج و  یاھزامن  هچ  تاعوبطم ، هچ  سلجم ،

. تسا دب  یلیخ  نیا  دوش ؛ لیدبت  وگموگب  یارب  یا  هلیسو هب  لخاد  رد  هلئسم  نیا  دوخ  هک  تسا  نیا  شور  نیرتدب  ددرگ ، یم ور  هبور دوش - یم هجاوم  نآ 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٨/١١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

. مینک یم عطق  یدیدرت  چیھ  نودب  ار  تکرح  نآ  اج  نامھ دوش ، دراو  دیدرت  هشدخ و  یمالسا  یروھمج  عفانم  هب  هک  دسرب  یا  هطقن هب  هک  میشاب  هدرک  یتکرح  اجرھ  رد  ام 

روما رد  دـنھاوخب  هک  تسا  نیا  شزمرق  طخ  هک  مینک ، یم یط  درواتـسد  نیا  روشک و  ظفح  یارب  ار  یمالـسا  یروھمج  تزع  اب  هارمھ  زیمآ و  تملاسم یاھھار  ام  نیارباـنب 

نیمھ مھ  نیا  زا  دـعب  تسا ، هداتفا  قافتا  نآلا  ات  هک  یراک  نیمھ  میرادـن و  یفرح  ام  مینک » ادـیپ  نانیمطا  میھاوخ  یم ام   » دـنیوگب دـنھاوخب  رگا  دـننک . تلاخد  ام  یلخاد 

عرش و اب  ار  نآ  یتسیاب  هک  نابھگن  یاروش  مھ  دعب  تسا و  یمالسا  یاروش  سلجم  ی  هدھع رب  نوناق  قبط  ییاھن ، یریگ  میمصت هتبلا  تفرگ . دھاوخ  ماجنا  یدح  رد  راک 

هچ مرتحم - نالوئـسم  نونکات  هک  هچنآ  دنا . هداد ماجنا  یتامدقم  راک  مرتحم ، نالوئـسم  نآلا  دریگب ؛ مھ  دـناوت  یمن هتفرگن و  یمیمـصت  چـیھ  تلود  نونکات  دجنـسب . نوناق 

تـسا عمج  ناشـساوح  دنا و  هدرک راک  بناوج ، ی  هظحالم تقد و  اب  هک  تسا  نیا  دندیـشک ، تمحز  اتقیقح  رگید - نالوئـسم  روھمج و  سیئر یاقآ  هچ  یناحور و  رتکد  یاقآ 

یراک یمالـسا  ماظن  یریگ  تھج یلم و  تزع  فادـھا و  طباوض ، فالخرب  هک  منک  ساسحا  اجرھ  متـسھ و  علطم  مھ  هدـنب  دریگن . ماجنا  لوصا  ینابم و  فـالخرب  یراـک  هک 

ی همھ اب  دـنناوتب  مھ  نیا  زا  دـعب  میراودـیما  یھلا  لضف  هب  هدـماین و  شیپ  یا  هلاسم نینچ  نونکات  هتبلا  مریگ . یم ار  شولج  تشاذـگ و  مھاوخن  اـنئمطم  دریگ ، یم ماـجنا 

. دنربب شیپ  ار  راک  نیا  تاھج ،

نیوزق  / ١٣٨٢/٠٩/٢۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

شیپ رد  یدایز  یاھتـصرف  ام  ییاھدـیدھت . اب  مھ  تسا ، هجاوم  ییاھتـصرف  اب  مھ  یناھج ، تـالوحت  رد  اـم  یعیبط  ینغ  گرزب و  زیزع و  روشک  یمالـسا و  یروھمج  ماـظن 

ظاحل زا  مھ  روشک - تفرشیپ  یارب  یلم ، تزع  ظفح  اب  دیآ ، یم شیپ  هک  ییاھتصرف  ی  همھ زا  هک  تسا  نیا  هلئـسم  نیرت  مھم نالوئـسم  یارب  میراد . میتشاد و  دوخ  یور 

نیا دھد ؛ ناشن  ییالاب  مقر  عومجم  رد  ار  یلم  صلاخان  دیلوت  دادعا ، ماقرا و  اب  هک  تسین  نیا  طقف  یمالسا  یروھمج  فدھ  دننک . هدافتـسا  یونعم - ظاحل  زا  مھ  یدام و 

. مینک یم هزرابم  شالت و  نآ  یارب  تسام و  گرزب  یوزرآ  نیا  دوش . میسقت  مدرم  ی  همھ نایم  یلم  تورث  دشاب و  تلادع  دیاب  روشک  رد  میدقتعم  ام  تسین . یفاک 

نیوزق  / ١٣٨٢/٠٩/٢۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ی هدـننک نیمات دـھد ؛ ناشن  ایند  هب  ار  اـم  یلم  تزع  یمالـسا و  تزع  دـناوت  یم تساـم ؛ یلم  تزع  هاـگیلجت  تسا ؛ تلم  ی  هناـخ تسا ؛ یمھم  رایـسب  هاـگیاج  سلجم 

یمکحتـسم دس  دناوت  یم دشاب ؛ یلم  تینما  ظفاح  دناوت  یم سلجم  دنورب . شیپ  دننک و  تکرح  دـنناوت  یم نالوئـسم  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  یزرو  عمط نانمـشد و  ضرعت  ربارب  رد 

- دندومرف ماما  هک  روط  نامھ سلجم - دنک . افیا  ار  یگرزب  شقن  نینچ  تسناوت  دھاوخ  سلجم  دنتـسرفب ، سلجم  هب  دـننک و  باختنا  دـننیب ، یم وا  رد  ار  مزال  طیارـش  هک  ار 

. دنک یم ادیپ  یناسر  تمدخ ناوت  دوش و  یم رتشیب  سلجم  رابتعا  یدمآراک و  دننک ، تکرش  رتشیب  تاباختنا  رد  مدرم  یتقو  تسا . تلم  لیاضف  ی  هراصع

شترا  / ١٣٨٢/١٠/٠۴ یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

تردق دوخ  رد  دیاب  تسا ، دقتعم  دوخ  یناسنا  تیوھ  هب  لالقتسا و  فرـش ، تزع ، هب  رگا  دنک . تیوقت  ار  دوخ  دشاب و  شدوخ  رکف  هب  دیاب  یتلم  رھ  لگنج ، نوناق  یایند  رد 

نالوئـسم اب  مدرم  یلدمھ  یراکمھ و  تسا ؛ یلم  تدحو  یونعم و  تردـق ، نیا  اما  تسا ؛ یماظن  حالـس و  یدام و  عافد  تردـق ، نیا  زا  یـشخب  هتبلا  دروآ . دوجو  هب  عافد 

زا عافد  یارب  ناناوج  نیرتعاجـش  نیرترب و  نیرتھب و  یگدامآ  اـھ  نیا راـنک  رد  و  تسا ، مدرم  تدـحو  ظـفح  تسا ؛ مدرم  یزورھب  یارب  روشک  نالوئـسم  شـالت  تسا ؛ روشک 

ار نیا  دور . یم راک  هب  درکیور  تھج و  نیرتھب  رد  امش  یناوج  دیا . هدرک باختنا  ار  یفدھ  بوخ  دیا و  هدش ینادیم  بوخ  دراو  تسا . یلم  تزع  لالقتـسا و  اھـشزرا ، روشک ،

هک تـسا  یتـلم  نآ  رب  شتمحر  هاـگن  لاـعتم  یادـخ  دیـشوکب . رتـشیب  هـچرھ  دوـخ  ییاوـقت  یماـظن و  یمــسج و  یحور و  یوـنعم ، یداـم و  یگدـنزاس  رد  دـینادب و  ردـق 

. دنک تکرح  هدارا و  یزاسدوخ ،

مق  / ١٣٨٢/١٠/١٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تلاخد یاریذپ  ریغ  رفنتم و  رازیب و  تدش  هب  یدیدھت  هنوگرھ  زا  دـنم ؛ هقالع دوخ  یمالـسا  یلم و  تیوھ  هب  تدـش  هب  دنمـشوھ و  دازآ ، لقتـسم ، تسا  یتلم  ناریا  تلم 

دنم هقالع اریذـپ و  بوخ ، یتلم  اب  دوش ، دراو  یلومعم  لماعت  یتسود و  تملاسم و  حلـص و  رد  زا  تلم  نیا  اب  سکرھ  هک  دـنمتزع  اقآ و  یتلم  هناگیب ؛ ی  هطلـس اـھیجراخ و 

هک تسا  مولعم  دھد ، ناشن  نآ  هب  نادند  گنچ و  مئاد  دشاب و  هتشاد  ار  نآ  رب  ی  هطلـس دصق  دنک ، دیدھت  دیوگب ، روز  تلم  نیا  هب  دھاوخب  یـسک  رگا  اما  دوش ؛ یم ور  هبور

. دورب یسک  راب  ریز  هک  تسین  یتلم  تلم ، نیا 

ادھش  / ١٣٨٢/١١/١۶ رازم  یبور  رابغ  یناشفارطع و  مسارم  یرازگرب  تبسانم  هب  مایپ 

ناـنآ یارب  ار  یھلا  تمحر  لـضف و  مراد و  یم میدـقت  ماـقمالاو  نادیھـش  رھطم  حور  هب  ار  دوخ  دورد  مالـس و  نیرت  هناـصلخم تسا ، دیھـش  کراـبم  ماـن  هب  نیزم  هک  یزور  رد 

یاھ هداوناخ نادیھش و  ربص  تدھاجم و  نوھرم  یمالـسا  بالقنا  یاھدرواتـسد  ی  همھ اریز  تسا ، دیھـش  زور  رجف  ی  هھد یاھزور  ی  همھ تقیقح  رد  منک . یم تلئـسم 

« يلم تزع   » 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 56هاگياپ  هحفص 17 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3202
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3202
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3208
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3208
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3209
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3214
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=123
http://farsi.khamenei.ir


نادـب دـنناد و  یم دوخ  راختفا  ی  هیاـم قحب ، ار  اـھ  نآ اـم  نالوئـسم  مدرم و  هک  روشک  یونعم  یداـم و  یاھتفرـشیپ  ناریا و  تلم  لالقتـسا  تزع و  زورما  تسا . اـھ  نآ مرکم 

ار دوخ  دیاب  روشک  نالوئسم  تسا . هدمآ  تسد  هب  نآ  یاھشزرا  زا  عافد  یمالسا و  ماظن  رارقتسا  هار  رد  موبوزرم  نیا  نادنزرف  نیرتھب  یاھ  یناشف ناج تکرب  هب  دنلاب ، یم

زیزع و ناـج  اـم ، راکادـف  دیـشر و  ناـنز  نادرم و  ناگدـنمزر و  هک  ینانمـشد  ناـمھ  دنـشوکب . نآ  زا  یرادـساپ  رد  دوخ  ناوت  ی  همھ اـب  دـننادب و  یھلا  ی  هعیدو نیا  راد  تناـما

تلم گرزب  ی  هیامرـس دیماجنا و  دھاوخ  نمـشد  طلـست  هب  ام  تلفغ  یکدنا  دنا . هتـسشن نیمک  رد  مھ  زورما  دندروآ ، نادیم  هب  نانآ  اب  هلباقم  رد  ار  دوخ  نازیزع  نیرتیمارگ 

ار هادف  انحاورا  مظعالا  یلو هللا  ترضح  کرابم  بلق  نادیھش و  حور  مینک و  شالت  مالـسا ، تیمکاح  ناریا و  یدنلبرـس  یدابآ و  هار  رد  دیاب  همھ  داد . دھاوخ  ردھ  هب  ار  ناریا 

اش هللا. نا  میزاس  دونشخ 

یوضر  / ١٣٨٣/٠١/٠٢ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

. دھدب تسد  زا  ار  دوخ  تابث  روشک  دنھاوخ  یم نانمشد  دراد . رارق  نالوئسم  ناریا و  تلم  رایتخا  رد  زورما  هک  تسا  یتصرف  نیرتگرزب  یمالـسا ، ماظن  تابث  روشک و  تابث 

تزع دوش  یمن هک  نانچمھ  درک ؛ عافد  تلم  قوقح  زا  ناوت  یم هن  درک و  دوش  یم یگنھرف  راک  هن  یداصتقا ؛ راک  هن  درک و  دوش  یم یملع  راـک  هن  تاـبث ، یب روشک  کـی  رد 

روط نآ اھ  ییامیپ هار رد  امـش  هک  نیمھ تسا . نوگانوگ  لحارم  رد  ناریا  تلم  رادـتقا  زاربا  تکرب  هب  دراد ، دوجو  روشک  نیا  رد  زورما  هک  یتاـبث  نیا  درک . ظـفح  اـیند  رد  ار  تلم 

تسا و یلم  رادتقا  ی  هدنھد ناشن دیوش ، یم دراو  صالخا  اب  روط  نآ هناگیب  یتاغیلبت  یاھ  قوب نانمشد و  شالت  مغر  یلع تاباختنا  قودنـص  یاپ  رد  دینک ؛ یم ادیپ  روضح 

داجیا روشک  رد  مطالت  دـنھاوخ  یم دـشاب ؛ تابثاب  ام  روشک  دـنرادن  تسود  ملاع  یرابکتـسا  زکارم  هتبلا  تسا . یمالـسا  ماظن  روشک و  تابث  ی  هناوتـشپ یلم  رادـتقا  نیا 

ی همھ لاـس ٨٢  ناتــسبات  رد  دـندرک . هـک  ناـنچمھ  بوـشآ ؛ داـجیا  مطـالت و  داـجیا  ینیرفآ ؛ نارحب یارب  دـننک  یم ار  دوـخ  شـالت  ی  هـمھ هـک  دــیناد ، یم و  دــینادب ، دــننک .

زیمآ تدـھاجم شالت  مدرم و  یرایـشوھ  یھاگآ و  اما  دنـشکب ؛ بوشآ  هب  ار  روشک  هکنیا  یارب  دـندش  جیـسب  اـکیرما  مسینویھـص و  هب  هتـسباو  یـسوساج  یاـھ  هاگتـسد

هک یتـقو رگم  دـشک ، یمن تسد  دوـخ  ینمـشد  زا  نمـشد  هک  ما  هدرک ضرع  اـھراب  نم  تشاذـگن . دز و  اـھ  هئطوـت نیا  ی  هـمھ ی  هنیـس هـب  در  تـسد  اـھ ، نآ نارازگتمدـخ 

، تسا یلم  رادتقا  ی  هناشن هک  ار  هچنآ  ماگنھ ، هب اجب و  تقو ، هب هک  دیتسھ  یتلم  ملاع  ناربکتسم  رظن  رد  ناریا  تلم  امش  زورما  تسا . هدیاف  یب ینمـشد  دنک  ساسحا 

لطاب ار  نمـشد  یـسایس  یگنھرف و  ی  هلاسدنچ یاھ  هئطوت امـش ، یگدامآ  یرایـشوھ و  یھاگآ و  نیمھ  دنا . هتخانـش ار  نیا  دیھد ؛ یم ناشن  دـیناسر و  یم روھظ  هب 

هک دوب  نیا  ناشفدھ  هک  ناریا  تلم  نانمـشد  زورما  درک . بآرب  شقن ار  نمـشد  یاھ  هئطوت امـش ، یھاگآ  یلو  دندوب ؛ هدرک  اھ  هئطوت دـندوب ؛ هدـید  اھباوخ  درب . نیب  زا  درک و 

دنا هدیسر تسب  نب هب  دننک ، داجیا  فالتخا  گنج و  نالوئسم  نیب  رد  هک  دوب  نیا  ناشفدھ  دنزادنیب ؛ هار  هب  یشکردارب  دننک و  راچد  بوشآ  مطالت و  هب  ار  روشک 

یمالسا  / ١٣٨٣/٠٣/٠۶ یاروش  سلجم  یهرود  نیمتفھ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

، یھاگآ یرادیب و  شالت ، دیما و  نامیا و  یلم ، تزع  تلم ، یگچراپکی  دیاب  نانآ  لمع  راتفگ و  دـنراد . هدـھع  رب  هراب  نیا  رد  ینیگنـس  ی  هفیظو سلجم  رد  مدرم  ناگدـنیامن 

. دوب دھاوخ  روما  سار  رد  یعیبط  روطب  لئاضف و  ی  هراصع کش ، یب یسلجم  نینچ  دروآ . ناغمرا  هب  روشک  یارب  ار  نیدالوپ  ی  هدارا مزع و  یگدازآ و  تلیضف و  قالخا و 

سلجم  / ١٣٨٣/٠٣/٢٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

نیا تسا . ناریا  تـلم  یریگ  عـضوم زا  یکاـح  اـنعم  کـی  هـب  یللملا ، نـیب یـسایس و  لـئاسم  رد  امـش  یریگ  عـضوم دـیتسھ . تـلم  ی  هصـالخ هراـصع و  هدـنیامن و  اـمش ،

هب بلط و  نوزف راـکبلط و  خاتـسگ و  یمالـسا ، ماـظن  هب  تبـسن  ار  وا  دـنک ؛ راودـیما  رتـشیب  تلاـخد  هب  ار  نمـشد  دـناوت  یم یھاـگ  دـشاب : دـناوت  یم هنوگود  یریگ ، عـضوم

، حـلاصم عفاـنم و  هب  یھاـگآ  یگداتـسیا ، تبالـص ، وا ، ناگدـنیامن  ناریا و  تـلم  رد  هـک  دـنک  ساـسحا  دـشاب ؛ سکعب  تـسرد  مـھ  دـناوت  یم دـنک ؛ قـیوشت  یھاوـخ  هداـیز

یارب یھار  دـنریگب و  هچیزاـب  هب  ار  یلم  عفاـنم  هک  تسا  نیا  ناـشتمھ  ی  همھ هـک  دراد  دوـجو  یناـسک  اـب  یراـگزاسان  و  یلم ، حـلاصم  یلم و  عفاـنم  رـس  رب  یگداتـسیا 

کی رد  دوسرپ  هدـیافرپ و  ی  هطقن کی  زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و  تسا ؛ نیا  میراد ، اوعد  اھ  نآ اب  ایند  رد  هک  ینانمـشد  اب  ام  لکـشم  زورما  دـننک . ادـیپ  تلم  نیا  رب  ی  هرطیس

کی تسا - هدوب  ربکتسم  یاھتردق  ی  هضبق رد  یدامتم  یاھلاس  هتشاد و  دوجو  ناریا  مان  هب  ایند  رد  یماظن - یسایس و  یشیجلا - قوس ظاحل  زا  ساسح  رایسب  ی  هطقن

اھ نیا هدرک ؛ صالخ  اھ  نیا لاگنچ  زا  ار  روشک  نیا  هدارا ، کـی  رکف و  کـی  هشیدـنا و  کـی  هب  اـکتا  اـب  هدـمآ  تلم  نیا  دـعب  اـکیرما - مھ  زور  کـی  سیلگنا ، زور  کـی  هیـسور ، زور 

، ریخن مییوگ  یم دنک ، ادیپ  هرطیس  ام  رب  هرابود  دھاوخ  یم هک  یسک  هب  ام  میرادن . اوعد  یسک  اب  ام  تسا . نیا  رس  رب  اوعد  ی  همھ دننک ؛ ادیپ  هرطیـس  هرابود  دنھاوخ  یم

یاھروشک ی  همھ تسین . یرگید  لکشم  تسا ؛ هیـضق  نیا  رـس  دنماظن ، نیا  اب  شلاچ  یپ  رد  هک  یناسک  اب  یمالـسا  ماظن  ی  هعزانم میھد . یمن هزاجا  ینک ؛ یم طلغ 

زا دھاوخ  یم تسا و  هداتسیا  یمالسا  ماظن  ناریا و  تلم  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  هچنآ  تسین - مھم  هک  اھ  نیا دنراد - یعیبط  یرھق و  یاھـشلاچ  مھاب ، لماعت  رد  ایند 

، یـساسا یلوصا ، یاوعد  نیا  رد  سلجم  تسا . نیا  رـس  اوعد  دننک ؛ یزادنا  تسد مزع  هدارا و  نیا  رب  دنھاوخ  یم یی  هدع دنک . عافد  دوخ  یلم  تزع  لالقتـسا و  تیوھ و 

اھ ییاـمیپ هار تارھاـظت و  رد  دـینیب ، یم تاـباختنا  رد  ار  تلم  نیا  دـیتلم . نیا  ی  هدـنیامن امـش  نوچ  دـشاب ؛ هتـشاد  ینـشور  هاـگیاج  دـیاب  زاـس  تشونرـس هدـننک و  نییعت

یلم و تزع  یلم و  رادتقا  یامن  مامت ی  هنیآ دیاب  سلجم  تسیچ . تسیک و  تلم ، نیا  دینیب  یم دـینیب ؛ یم تابلاطم  اھتـساوخرد و  رد  دـینیب ، یم اھراعـش  رد  دـینیب ، یم

. دراد سلجم  هک  تسا  یمھم  یاھتیفرظ  اھ  نیا دشاب . یللملا  نیب یناھج و  ناھاوخ  هرطیس نایوج و  هطلس اب  ی  هلباقم یلام و  عفانم  رس  رب  یگداتسیا 

سلجم  / ١٣٨٣/٠٣/٢٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

یباسح یاھ  مدآ زا  ار  فرح  نیا  هدنب  الا  و  دنرب ؛ یم راک  هب  دنیوگب - ینومـضم  دننک و  یریگ  هتکن دنھاوخ  یم هک  یناسک  اھامـش - نافلاخم  ابلاغ  ار  تیالو » رد  بوذ   » ریبعت

ردص دیھش  هک  یزور  تسا . مالـسا  رد  بوذ  مھ  تیالو  دوخ  دش . مالـسا  رد  بوذ  دیاب  هچ ؟ ینعی  تیالو  رد  بوذ  ار . تیالو  رد  بوذ  یانعم  ممھف  یمن هدنب  ما . هدینـش رتمک 

یروـھمج هن  دوـب ، یـساسا  نوناـق  هن  دوـب ؛ ماـما  صخـش  هار ، تحـص  صخاـش  اـھنت  تسا ،» هدـش  بوذ  مالـسا  رد  وا  هک  ناـنچمھ  دـیوش ؛ بوذ  ینیمخ  ماـما  رد   » تفگ

ماما وا  تشاد و  دوجو  زارفارس  ملع  کی  هتشارفارب و  تماق  کی  فلتخم ، طوطخ  اھنایرج و  اھاوھ و  ی  هتفشآ ی  هنحص رد  دوب . یھاگتسد  هن  دوب ، یماظن  هن  دوب ، یمالـسا 

نیا تسا ؛ صخش  رد  بوذ  یربھر ، رد  بوذ  تسین . یروط  نیا زورما  دوب . مالسا  رد  بوذ  ماما ، رد  بوذ  تفگ ؛ یم مھ  تسار  دیوش . بوذ  وا  رد  تفگ  یم ردص  دیھـش  دوب ؛

رد بوذ  مالـسا و  رد  بوذ  وا  هک  تسا  نیا  ی  هیاس رد  یربھر  مارتحا  دشاب . هتـشاد  مارتحا  ات  دشاب  مالـسا  رد  بوذ  دیاب  مھ  یربھر  تسیک ؟ رگم  یربھر  درادن . انعم  الـصا 

؛ دش بوذ  دیاب  مالسا  رد  دش ؛ بوذ  دیاب  اھفدھ  نآ  رد  دوش ؛ یمن بوذ  تھج  رد  صخش و  رد  سک  چیھ دوش . یم طقاس  دراذگب ، جک  مدق  کی ار  شیاپ  دوشب ؛ اھفدھ  نیمھ 

. دیزودب مشچ  الاو  جوا و  ی  هطقن نآ  هب  اھفدھ و  نیا  هب  دـش . بوذ  دـیاب  تلم  رد  عقاو  رد  دـش ؛ بوذ  دـیاب  هدرک - نیعم  ام  یارب  لاعتم  یادـخ  هک  یمالـسا - یالاو  فادـھا  رد 

ریقف نیب  فاکش  دناوت  یم امش  نوناق  کی  میراد . زاین  یلیخ  اھ  نیا هب  ام  زورما  هعماج ؛ تاقبط  نیب  اھ  هلصاف ندرک  مک  یعامتجا و  تلادع  لالقتسا ، یلم ، تزع  مالـسا ،

. دینک رپ  ار  فاکش  نیا  مک و  ار  هلصاف  نیا  هک  دیشاب  نیا  لابند  دیاب  دنک . عمج  ار  نیا  یرادقم  مھ  دناوت  یم دنک ؛ رت  قیمع ار  ینغ  و 

یھاگشناد  / ٠١/١٣٨٣/٠۴ داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لاس جـنپ  تسیب و  لوط  رد  اکیرما  هیلع  مالـسا  یایند  زورما  یلم . تزع  لالقتـسا و  یوگلا  ینید ، یرالاس  مدرم یوگلا  میدرک ؛ هئارا  مالـسا  یایند  هب  ار  وگلا  کی  زورما  اـم 

همھ زورما  تفگ ؟ یم یـسک  هچ  ناریا  تلم  زا  ریغ  یمالـسا و  یروھمج  زا  ریغ  تفگ ؟ یم یـسک  هچ  ار  اکیرما  رب  گرم  دنیوگ . یم اکیرما  رب  گرم  اھتلم  دنا و  هدـش جیـسب 

بمب رگم  یتسینویھـص  میژر  زورما  دوش . یمن لصاح  اھحالـس  نیا  اب  هک  راگدنام  یخیرات و  میظع و  یاھ  هنحـص رد  یزوریپ  میتفرن . شیپ  متا  بمب  اب  ام  دـنیوگ . یم دـنراد 

نآلا یتسینویھـص  میژر  اما  تسھ ؛ یتسینویھـص  میژر  یاھرابنا  لخاد  رد  نآلا  یی  هتـسھ کھالک  دصیـس  دیاش  ای  تسیود  دننک ، یم لقن  هک  روط  نآ درادـن ؟ یی  هتـسھ

ی هلاسم تسا . هدنام  زجاع  نامیا ، ی  هناوتـشپ اب  گنـس  هدارا و  اب  هارمھ  گنـس  هتبلا  دراد ؛ گنـس  طقف  درادن و  مھ  گنفت  هک  شلباقم  فرط  ربارب  رد  هک  تسا  لاس  دنچ 

نمـشد هک  ییاھ  نآ طقف  دـننک ، یم هدافتـسا  یی  هتـسھ بمب  زا  یتقو  یھگناو  مینک . راـک  هچ میھاوخ  یم ار  یی  هتـسھ بمب  اـم  تسین ؛ یی  هتـسھ بمب  ی  هلاـسم اـم 

« يلم تزع   » 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 56هاگياپ  هحفص 18 
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یی هتسھ بمب  تسام . شور  یشمم و  فالخرب  تسام ؛ ی  هدیقع فالخرب  نیا  دنوش و  یم هتشک  دنتـسین ، نمـشد  هک  مھ  یناسک  هکلب  دنوش ، یمن هتـشک  دنتـسھ 

. تسین یمالسا  ماظن  راک  دنازوس ، یم مھاب  ار  کشخ  رت و  درب ؛ یم نیب  زا  ار  دب  بوخ و  درب ؛ یم ار  رجاف  رب و  هک 

نادمھ  / ١۶/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

یندشن راک  اتقیقح  هک  ملاع - ساسح  رایسب  ی  هقطنم نیا  رد  مھ  نآ  لقتسم ، یمالـسا و  تلود  کی  مایق  ینعی  اسآ ؛ هزجعم گرزب و  راک  نیا  هک  دینادب  نم  نازیزع  امش 

هاگن یمالسا  یاھروشک  ی  هعومجم ام و  دوخ  ی  هیشاح یاھروشک  یبرع ، یاھروشک  عاضوا  هب  اھافص . نیمھ  اھـصالخا و  نیمھ  ی  هناوتـشپ کمک و  هب  زج  دشن ، دوب -

تـسرد اغوغ  لاجنج و  روطچ  دـشاب ، هتـشاد  کاکطـصا  ملاع  طلـسم  یاھتردـق  عفانم  اب  یکدـنا  هک  دریگب  تروص  اـھروشک  نیا  رد  یـشالت  دـھاوخب  رگا  هک  دـینیبب  دـینک و 

یاـھروشک ی  هیقب دـینیبب - ار  قارع  نیا  دـینک ؛ هاـگن  ناـتدوخ  فارطا  هب  تساـھروشک . نیا  یلم  تزع  عـفن  هب  هـک  دـنوش  یم یتـکرح  هنوـگرھ  زا  عناـم  روـطچ  دـننک و  یم

نتـشاد اب  مھ  نآ  ساسح ، ی  هقطنم نیا  بلق  رد  ناریا  لثم  یروشک  هک  دمھف  یم تقو  نآ  دنک ، هدھاشم  ناسنا  هک  ار  اھ  هدیدپ نیا  مروایب - مان  مھاوخ  یمن ار  یمالـسا 

بوسحم اـمظع  تبھوم  کـی  اـھ  نآ یارب  دـندرک ، یم ادـیپ  تسد  هک  اـجرھ  دوب و  نارگرامعتـسا  یارب  هدـشمگ  تشھب  کـی  هشیمھ  هک  یوـنعم - یداـم و  ریاـخذ  همھ  نیا 

تزع و ساـسحا  تمواـقم و  زا  یی  هلق هـب  دـش  لیدـبت  ناـھگان  روـطچ  دـش ، یم بوـسحم  اـکیرما  یی  هـقطنم رادـتقا  تختیاـپ  هرـسکی  روـشک  نـیا  هـک  یلاـحرد و  دـش - یم

یعامتجا یاھ  هزجعم داتفا . قافتا  هزجعم  نیا  اما  دوبن ؛ روصت  لباق  الـصا  تسا ؛ هزجعم  کی  نیا  اـکیرما . یبلط  هداـیز ییوجماـک و  ییوگروز و  اـب  ی  هلباـقم یھاوخ و  مالـسا

اھناسنا ی  هدارا هب  میقتـسم  روط  هب یعامتجا  یاھ  هزجعم اما  درادن ؛ ناسنا  ی  هدارا هب  یطبر  اھ  هزجعم روط  نآ نوچ  تسا ؛ یـسوم  یاصع  ندش  اھدژا  ی  هزجعم فالخرب 

«. مھسفناب ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  نا هللا ال  « ؛ دنک یم ادیپ  طابترا 

نادمھ  / ١۶/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

یناوج شزرااب  رایسب  ی  هیامرس هک  ینارتخد  نارسپ و  یجیـسب ؛ ناناوج  زا  هدش  لیکـشت  هک  یا  هسلج تعیبط  تسافـص . صالخا و  زا  لامالام  ینارون و  هسلج  رایـسب 

مانمگ نازابرـس  هک  یناناوج  نینچمھ  دـننک و  هدافتـسا  ناریا  تلم  تزع  روشک و  تفرـشیپ  مالـسا ، ادـخ ، یارب  نآ  زا  ات  دـنا  هدروآ نادـیم  هب  هناـبلطواد  روط  هب ار  ناـشدوخ 

نینچ رد  ناـسنا  رگا  هک  تسا  یروط  روـشک ، تاـعالطا  ی  هعوـمجم رد  لوغـشم  نارھاوـخ  ناردارب و  ینعی  تساـھ - نآ یور  رب  یبساـنم  ماـن  هک  دنتـسھ - ماـما  بـالقنا و 

. تسین یروآ  تفگش زیچ  دنک ، هدھاشم  ار  صالخا  افص و  جومت  یعمج 

نادمھ  / ١٩/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  ناگبخن  نالوئسم و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

سکع هب هدع  کی  دنبالقنا . مدرم  نامھ  مدرم ، نیا  منیب  یم منک ، یم تقد  سرفت و  یتقو  ما ، هتشاد ینیگنس  نوگانوگ و  یاھتیلوئسم  هک  یدامتم  یاھلاس  زا  سپ  زورما 

ای هتخیر ، اجنیا  ار  شفلز  ای  هدرک ، زاب  طسو  زا  ار  شقرف  ناوج  نالف  نوچ  ارچ ؟ دننک ؛ یم موکحم  هتسب  مشچ ار  ام  ناوج  ی  هعماج ناوج و  هدع  کی  دننک ؛ یم غیلبت  تیعقاو 

مدرم ی  هناناوج روضح  ی  هولج زور  دـنچ  نیا  رد  دـینیبب  دـینک ، هاگن  امـش  دـننک . موکحم  ار  ام  ناوج  لسن  هکنیا  یارب  دـنناد  یم یفاک  ار  اـھ  نیا هدز ؛ نغور  شرـس  یوم  هب 

نیا تزع  روشک و  تمظع  بالقنا و  یارب  مدرم  نیا  دـننک ؛ یمن ار  اھراک  نیا  نم  یارب  مدرم  نیا  متـسین . یـسک  هدـنب ، تسین . مھ  زور  دـنچ  نیا  صوصخم  هک  دوب ؛ هنوگچ 

دینادب و رظان  رـضاح و  ار  ادخ  دینک ؛ راک  مدرم  یارب  دیرمـشب ؛ ادخ  تمعن  ار  مدرم  نیا  هب  تمدخ  دینادب ؛ ار  مدرم  نیا  ردق  دننک . یم ار  اھراک  نیا  یمالـسا  ماظن  یارب  تلم و 

اھامش هک  یمدق  رھ  متفگ  دنتـشاد ، هسلج  نم  اب  دندوب و  هدمآ  اجنیا  هک  مھ  روھمج  سیئر نانواعم  ارزو و  هب  بشید  نم  تسا . هنـسح  دیراد ، یمرب هک  یمدق  رھ  دینادب 

. تسا هنادنسپادخ  مادقا  کی  هیراج و  ی  هقدص کی  هنسح و  کی  دیراد ، یمرب مدرم  نیا  هب  تمدخ  یارب 

سدقم  / ١٣٨٣/٠٧/٠٢ عافد  نارگراثیا  ادھش و  زا  لیلجت  زور  تبسانم  هب  مایپ 

نودب یتلم  چیھ  هک  تسا  ینعم  نیدب  نیدامن  راک  نیا  تسا . گرزب  ینومـضم  لماح  نانآ ، هرطاخرپ  دای  هب  سدقم  عافد  هتفھ  زا  زور  کی  یراذگ  مان نادیھـش و  کرابم  مان 

رب ناھج  ناربکتـسم  ناـیوگروز و  هک  یئاـھ  هصرع زا  زیرگ  دـنک . عاـفد  دوخ  قوقح  اـھرواب و  اـھ و  شزرا زا  دوخ و  یلم  سوماـن  تزع و  تیوھ و  زا  دوب  دـھاوخن  رداـق  یراکادـف 

هب ام  رادیب  دیـشر و  تلم  ار  سرد  نیا  تشاد . دھاوخن  ناسنا  زواجت  متـس و  هربنچ  رد  ندش  راتفرگ  هاگنآ  ندش و  ریقحت  زج  یماجنارـس  دـننک ، یم لیمحت  هدازآ  یاھ  تلم

زجاع و ار  حلـسم  نادند  ات  لدگنـس و  نشخ و  یاھ  تسینویھـص یلاخ ، تسد  اب  هک  مولظم  ناینیطـسلف  هوکـشرپ  داھج  زورما  تخاس . راگدـنام  خـیرات  رد  تخومآ و  همھ 

. موبوزرم نآ  رد  تسا  زومآراک  قشمرس  نیا  لصاح  قارع ، رد  رگلاغشا  یاھورین  ندنام  لگ  رد  اپ  تسا و  هنادواج  سرد  نامھ  همادا  دنا ، هدرک کانمیب 

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

دیناوتب هک  دنک  یم کمک  امش  هب  هک  تسا  یدرواتـسد  نیرتگرزب  یونعم ، یاھـشزرا  هب  امـش  کسمت  نیا  یگچراپکی و  نیا  تدحو و  نیا  زیزع ! نارازگزامن  ناریا ! زیزع  تلم 

، میظع تاعامتجا  نیمھ  دیع ، یاھزامن  نیمھ  دراد . شزرا  رایسب  نیا  دینک ؛ ظفح  ار  نیا  دینک ؛ یگداتسیا  رابکتسا  زواجت  یدعت و  یھاوخ و  هدایز یبلط و  نوزفا لباقم  رد 

یمالـسا تما  ی  همھ هب  تسا  هتـسناوت  مالـسا ، هار  رد  داھج  عافد و  مایق ، تکرح ، یارب  ی  هدامآ تلم  نیمھ  هزیگنارپ و  یاھناوج  نیمھ  هوکـشرپ ، یاھ  ییامیپ هار نیمھ 

تمدخ رد  نالوئـسم  دینک . ظفح  ار  نیا  تسا ؛ ینیب  نشور تریـصب و  نیمھ  یگچراپکی ، نیمھ  تدحو ، نیمھ  هب  کسمت  ورگ  رد  مدرم  امـش  تردق  تزع و  دشخبب . تزع 

ینعی تسا ، یمالـسا  تما  تاـجن  یلـصا  نماـض  هک  یزیچ  نآ  هب  ناوارف  ماـمتھا  اـب  همھ  و  تلم ، نیا  روـشک و  نیا  حـلاصم  رکف  هب  هـمھ  نالوئـسم ، راـنک  رد  مدرم  مدرم ،

. 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  دناوت  یم هک  دنشاب  مالسا ، هب  کسمت 

تشدکاپ  / ١٣٨٣/١١/١٠ مدرم  رادید  رد  تانایب 

دامن رھظم و  ار  لوئسم  نآ  هک  اھروشک - نآ  مدرم  دننک ، یم رفس  رگید  یاھروشک  هب  یتقو  امش  روشک  نالوئسم  هک  دینیب  یم دیزیزع . مالسا  یایند  رد  تلم  امـش  زورما 

هکنیا اما  دننک ؛ یم ترفاسم  فلتخم  یاھروشک  هب  اھروشک  یاسور  زا  یلیخ  درادن . دوجو  یزیچ  نینچ  نارگید ، هب  تبـسن  دننک . یم یمارتحا  هچ  دـننیب - یم ناریا  تلم 

یرگید ی  هنومن چیھ  تسا ؛ ریظن  یب ایند  رد  دننک ، رارکت  ظافلا  نامھ  اب  ار  امـش  یاھراعـش  دنراذگب و  مارتحا  رگید  روشک  کی  سیئر  هب  دـنزیرب و  اھنابایخ  هب  یروشک  مدرم 

دوخ لالقتـسا  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب تزع  نیا  و  تسا ؛ ناریا  تلم  تزع  رطاخ  هب نیا  هدوب ؛ روط  نیا نآلا  ات  بالقنا  لوا  زا  درادن . دوجو  یروشک  سیئر  چـیھ  یارب 

. دنا نمشد یمالسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  اب  هک  تسا  نیمھ  یارب  دماین . هاتوک  تشاد و  هگن  مکحم  یمالسا  نامیا  مالسا و  هب  داقتعا  هب  ی  هیکت اب  ار 

تشدکاپ  / ١٣٨٣/١١/١٠ مدرم  رادید  رد  تانایب 

قالخا و ترخآ و  ایند و  تسا  رداق  مالـسا  تکرب  هب  ناریا  تلم  میا . هدرک ادیپ  ار  نامروشک  یونعم  یدام و  یگدـنزاس  هار  ام  دـھد . یم همادا  تردـق  اب  ار  دوخ  هار  ناریا  تلم 

تلم امش  روضح  دش . دھاوخ  رت  مکحتـسم ناریا  تلم  مھ  اھفرح  نیمھ  لباقم  رد  تسا . هداتـسیا  هتفر و  شیپ  هتخانـش و  ار  هار  نیا  ناریا  تلم  دنک . دابآ  ار  دوخ  تیونعم 

ناشن ار  شدوخ  یھلا  لـضف  هب  یار ، یاھقودنـص  یاـپ  رد  یروھمج و  تساـیر  تاـباختنا  رد  نمھب ، مود  تسیب و  ییاـمیپ  هار رد  نانمـشد ، یاـھ  هواـی اـب  ی  هلباـقم رد  ناریا 

. داد دھاوخ  ناشن  ار  ناریا  تلم  مزع  تزع و  تردق و  روضح ، نیا  دھد . یم

نمھب  / ١٣٨٣/١١/٢۴ رد ٢٢  ناریا  تلم  هوکشرپ  هسامح  زا  لیلجت 

اھلد و یمرگ  داد ، تسکـش  ار  وا  فیخـس  یاھدیدھت  نمـشد و  یناور  گنج  زین  لاسما و  هقباس  یب یامرـس  نمھب ، رد ٢٢  ام  رایـشوھ  تلم  یاـنعمرپ  تمظعرپ و  روضح 

« يلم تزع   » 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 56هاگياپ  هحفص 19 
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نیا هیحور و  نیا  درک ، تیبثت  ار  یلم  تدـحو  تزع و  نانآ ، نومـضمرپ  زغمرپ و  یاھراعـش  تشاذـگ و  شیاـمن  هب  ار  اـم  تلم  یا  هزیگنارپ ناوج و  ی  هرھچ اـھنامیا ، اـھ و  هیحور

 . دزاس یم ریذپانریخست  ار  تلم  کی  هک  تسا  ییاھبنارگ  رھوگ  نامھ  نامیا  نیا  داحتا و 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۴ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

یراکادـف لھا  ام  دـیایب ، نایم  هب  روشک  نیا  عفانم  تلم و  نیا  تزع  یاپ  هک  ییاجنآ  اما  دـنگنج - لابند  دـنبلط و  گنج اھ  نآ میتسین - بلط  گنج اـکیرما  نادرمتلود  لـثم  اـم 

شنواعم و اکیرما و  روھمج  سیئر زا  زور  هس  ود  ات  دش ، هلمح  کرویوین  جرب  ود  هب  هک  ربماتپس  هدزای  ی  هیضق زا  دعب  میناد . یمن تلم  داحآ  صوصخم  ار  یراکادف  ام  میتسھ .

تلم شیپاشیپ  ام  دوخ  دیایب ، شیپ  یناحتما  خلت و  ی  هبرجت تلم  نیا  یارب  هتساوخن  یادخ  رگا  میتسین . هنوگ  نیا ام  دندوب ! روگ  مگ و  دوبن ؛ یربخ  کی  ی  هجرد نادرمتلود 

. میوش یم یراکادف  ی  هدامآ میشوپ و  یم مزر  سابل 

١٣٨۴/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزناش  مسارم  رد  تانایب 

یتاـباختنا دزماـن  کـی  هب  هک  یناـسک  دـنراد . هگن  ملاـس  مھ  مرگ و  مھ  ار ، تاـباختنا  یاـضف  هک  منک  یم شرافـس  ناریا  زیزع  تلم  ی  همھ نارھاوـخ و  ناردارب و  ی  همھ هب 

یتسرد راک  اساسا  بیرخت  هکنیا  رب  هوالع  دـنک ؛ یم داجیا  راقن  فالتخا و  مدرم  نیب  نیا  دـننکن ؛ بیرخت  ار  رگید  دزمان  وا ، هب  ی  هقالع رطاـخ  هب  دنـشاب  بقارم  دـندنم ، هقـالع

فالخ طلغ و  راک  کی  مھ  دـنک ؛ یمن ادـیپ  تسد  شدوخ  دوصقم  هب  دـنک ، مک  ار  وا  ارآ  دـھاوخ  یم یتاباختنا  دزماـن  کـی  بیرخت  اـب  هک  یـسک  درادـن . مھ  یی  هدـیاف تسین و 

دزمان زا  مھ  نارگید  دـینک ، تیامح  ناتدوخ  دزمان  زا  امـش  دـیراد . هگن  ملاس  ار  اضف  دـیآ . یمن وا  ریگ  یی  هدـیاف مھ  دریگ ، یم ماجنا  عرـش  فالخ  یرایـسب  دراوم  رد  قطنم و 

هب مدرم ، یایند  هب  مدرم ، بالقنا  هب  مدرم ، نید  هب  هک  دـینک  ادـیپ  شیارگ  یـسک  هب  دـینک . تقد  رظن  دروم  دزماـن  ندرک  ادـیپ  رد  دـنھد . یار  وا  هب  دـننک و  تیاـمح  ناـشدوخ 

. تسا رایشھ  مھ  ام  تلم  تسا ؛ زاب  نتخانش  ندید و  ندومزآ و  یارب  نادیم  دمحب هللا  دھد . یم تیمھا  مدرم  تزع  هب  مدرم و  ی  هدنیآ هب  مدرم ، تشیعم 

مدرم  / ٠٣/٢۵/١٣٨۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یروھمج هب  یار  زیچ ، رھ  زا  شیپ  دش ، هتخیر  یار  قودنص  رد  عونتم ، یاھشیارگ  اھ و  هرھچ اب  یئاھدزمان  هب  نوگانوگ و  قیالـس  روضح  اب  دازآ و  یطیحم  رد  هک  امـش  یار 

تیوـنعم هاـفر و  و  مدرم ، یاـیند  نید و  نآ ، رد  هک  تسا  یمالـسا  یاـھ  ناـمرآ تلادـع و  تفرـشیپ و  هـب  یار  یـساسا ، نوناـق  هـب  یار  یلم ، لالقتـسا  هـب  یار  یمالـسا ،

. دش دھاوخ  نیمات  یلم  راختفا  تزع و  و  یمومع ،

یروھمج  / ٠٣/٠۴/١٣٨۴ تسایر  تاباختنا  مود  یهلحرم  رد  تکرش  زا  سپ  امیس  ادص و  راگنربخ  اب  هبحاصم 

تلم زا  ار  زیمآراختفا  تزع و  ی  هرھچ نیا  تسناوت  دھاوخن  هتـسناوتن و  نانمـشد  یاھدنفرت  زا  یدنفرت  چیھ  دـنام و  یقاب  ناریا  تلم  یارب  ینویلیم  یـس  بیرق  یار  راختفا 

لوق هب  دـش و  دـھاوخ  مامت  هتـشذگ  ی  هتفھ راک  دـش و  دـھاوخ  باختنا  روھمج  سیئر مدرم  روضح  اب  زورما  هدـشن . باختنا  روھمج  سیئر زونھ  لاـحرھ  هب یلو  دریگب ؛ ناریا 

یرتشیب ارآ  اب  تفرگ ، دھاوخ  ار  یروھمج  تسایر  توسک  مدرم  ارآ  زا  زورما  هک  یروھمج  سیئر دـننک و  تکرـش  رتشیب  مدرم  هچرھ  .« درک مامت  هکنآ  درک ؟ هک  ار  راک  ، » فورعم

باـسح روھمج  سیئر نآ  یور  نمـشد  تسود و  دوـب و  دـھاوخ  رتـھب  تلم  نیا  یـالاو  یاھفدـھ  دربـشیپ  یارب  ناریا و  تلم  تزع  یارب  روـشک ، تنایـص  یارب  دوـش ، باـختنا 

. میھدب یار  مینک و  تکرش  امتح  ام  هک  تسا  نیا  نآ  تسام و  یور  شیپ  یرگید  ی  هفیظو زورما  اذل  درک ؛ دنھاوخ  زاب  یرتشیب 

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

دوب نیا  ناشدیما  دندرک و  تاغیلبت  ایند  رد  تاباختنا  نیا  هیلع  لبق  هام  دـنچ  زا  همھ  نیا  دوب . ینیریـش  ی  هثداح دوب ؛ یگرزب  ی  هثداح یلیخ  داتفا ، قافتا  هک  یتاباختنا  نیا 

ناراذـگ تسایـس هب  باطخ  ینلع ، یمومع و  یاھتبحـص  رد  اھراب  ام  دـندرک . یمن روصت  ار  تمھ  نیا  اـما  دـنتفگ ؛ احیرـص  ار  نیا  دـننک ؛ یم تکرـش  مدرم  دـصرد  تسیب  هک 

، ناریا تلم  اریز  دیھدن ؛ شوگ  دننک ، یم هارمگ  ناریا  تلم  عضو  ی  هراب رد  ار  اھامش  هک  شیدنا  جک شیدناطلغ و  نارگ  لیلحت نیا  فرح  هب  میتفگ  یم یناھج  تردق  یاھکولب 

لاـبند هب  لالقتـسا و  لاـبند  هب  ناریا  تلم  تسا ، بـالقنا  یناـبم  هب  دـنبیاپ  ناریا  تلم  تسا ، نموـم  ناریا  تلم  تسا ، هدـنز  ناریا  تلم  دـنیوگ . یم اـھ  نیا هک  تسین  نـیا 

دـندز و فرح  ناریا ، تلم  هب  تبـسن  ناشدوخ  طلغ  یاھ  لیلحت اب  دـندرک و  یمن رواب  اھ  نیا اما  تسھ ؛ دوخ  یمالـسا  یلم و  تزع  لابند  هب  یمالـسا و  بالقنا  یاھ  ناـمرآ

، نویلیم تشھ  تسیب و  دـعب ، ی  هعمج رد  و  نویلیم ؛ یـس  بیرق  مدرم ، یالاب  تکرـش  داد . ناشن  ار  شدوخ  تاباختنا  نیا  رد  ناریا  تلم  دـنتفرگ . میمـصت  دـندرک و  لیلحت 

هک تسا ، بـالقنا  تمظع  تسا ؛ ناریا  تلم  تمظع  نیا  تسا ؛ ناریا  تلم  تزع  نیا  تسا . یریظن  یب ی  هثداـح داـتفا ؛ قاـفتا  روـشک  نیا  رد  هـک  تـسا  یمیظع  ی  هثداـح

رگید راب  هدنب  دنریگب . عضوم  مدرم  نیا  لباقم  رد  دننزب و  فرح  مدرم  نیا  اب  تابـساحم ، نیا  اب  دنـسانشب و  ار  ناریا  تلم  قطنم  دـنمھفب و  ایند  رد  ار  تمظع  نیا  دـیاب  همھ 

. دوب یراختفارپ  رایسب  راک  دوب ؛ یمیظع  رایسب  تکرح  دوب ؛ یبوخ  رایسب  تاباختنا  منک . یم ضرع  کیربت  تلم  نیا  هب  ار  تمظع  نیا 

هعمجزامن  / ٢٨/٠۵/١٣٨۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

اذل دـیدرک ؛ تیاعر  ار  یھلا  یاوقت  نات  یلم ینید و  یمالـسا و  یاھتلاصا  زا  روشک و  زا  بالقنا و  نیا  زا  عافد  رد  دـیدرک ؛ تیاعر  ار  یھلا  یاوقت  ناتبالقنا  رد  ناریا  تلم  امش 

لباـق یمالـسا  یاـھروشک  رثکا  اـب  شنانمـشد  یتح  اـھتلود و  اـیند و  مدرم  مشچ  رد  ناریا  تلم  تمظع  رادـتقا و  تزع و  زورما  دـیزیزع . تبـسن  ناـمھ  هب  دـمحب هللا  زورما 

. تسا ییاوقت  یب رطاخ  هب  میراد ، دوبمک  هچرھ  تساوقت . رطاخ  هب  نیا  تسین ؛ هسیاقم 

هعمجزامن  / ٢٨/٠۵/١٣٨۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

رد مھ  نآ  راثآ  دنداد و  ماجنا  ار  ییانعمرپ  رایسب  تکرح  هھرب ، نیا  رد  ناریا  تلم  دش . یلم  رادتقا  یدنلبرـس و  تزع و  روشک و  یوربآ  ی  هیام ناریا  تلم  تاباختنا  دمحب هللا 

تردـق ناریا  تلم  منک . یم هیکت  مراد  یزیچ  هچ  یور  نم  هک  دـنمھف  یم بوخ  دنتـسھ ، یناھج  یاھ  نایرج زا  عالطا  لھا  تسایـس و  لـھا  هک  یناـسک  دـش . رھاـظ  اـیند 

فیاظو و ناگدـنیامن  سلجم ، رد  تسا . ندـش  لیکـشت  ی  هناتـسآ رد  ابیرقت  تلود  دـمحب هللا  زورما  داد . ناشن  اـیند  هب  ار  دوخ  یگداتـسیا  یریگ و  تھج دوخ ، ی  هدارا دوخ ،

راک ات  دشاب  مھافت  رب  انب  دیاب  هتبلا  دنیامن . هدافتـسا  دوخ  قوقح  زا  دننک و  لمع  دوخ  فیاظو  هب  دیاب  فرط  ود  رھ  دراد . یقوقح  فیاظو و  مھ  روھمج  سیئر دـنراد ؛ یقوقح 

اھتنم دـنھد ؛ ماجنا  ار  ناشدوخ  فیاظو  دنـشاب و  هتـشاد  یراکمھ  رب  اـنب  تلود  سلجم و  اـش هللا  نا  مھ  تلود  لیکـشت  زا  دـعب  دـنامن . قوعم  روشک  راـک  دـنک و  تفرـشیپ 

. هناردارب

جیسب  / ٠٢/٠۶/١٣٨۴ تمواقم  یورین  فلتخم  یاھهدر  هاگحبص  مسارم  رد  تانایب 

تایآ هک  تسا  نیا  رب  اھ  ییاکیرما یعـس  ام ، ی  هقطنم زا  ییاھروشک  رد  دـیناد  یم نآلا  دـننک . ماندـب  ار  داـھج  دـندرک  یعـس  تلم  نیا  تزع  نانمـشد  زا  تباـین  هب  یدارفا 

نآرق تایآ  زا  ار  داھج  دنھاوخ  یم دندرک . لوبق  ار  نیا  مھ  نوبز  فیعض و  یاھتلود  زا  یضعب  دینکب ؛ ار  راک  نیا  دیاب  هک  دندرک  رارصا  دنروایب ؛ نوریب  یـسرد  یاھباتک  زا  ار  داھج 

هب ار  تداھـش  تسا . لیبس هللا  یف  داھج  تمواقم ، نیـصح  نصح  رگنـس و  نیرتگرزب  یمالـسا و  تما  یمالـسا و  یاھتلم  تزع  نماض  نوچ  دـننک ؛ جراـخ  ینید  میلاـعت  و 

اب هک  دـھد  ناشن  لماک  روط  هب ار  شدوخ  رثا  دـناوت  یم یتقو  داھج  دراد . لابند  هب  داھج  هک  تسا  ییاھـشزرا  نیرترب  دوخ  هک  دـندرک ، یفرعم  هناحول  هداس لمع  کـی  ناونع 

دیاب اھ  تفرشیپ نیا  دنا ؛ هدرک یبوخ  یاھ  تفرشیپ زورما  ات  ام  زیزع  نایجیسب  تسا . یجیسب  تکرح  گرزب  لصف  ود  تداھش ، داھج و  دشاب . هارمھ  تداھـش  هب  نداھن  لد 

ی هدحتم تالایا  تلود  مرج  تسا . طبترم  ایند  لئاسم  اب  ناریا  لئاسم  زورما  داد . دھاوخ  رارق  ریثات  تحت  ار  ایند  ام  زیزع  روشک  رد  وگلا  نیا  انئمطم  دنک . ادـیپ  همادا  نانچمھ 

« يلم تزع   » 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 56هاگياپ  هحفص 20 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3274
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3295
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3296
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17909
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3297
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3302
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3302
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3303
http://farsi.khamenei.ir


زورما ام  دسر . یم ایند  ی  همھ هب  یتابث  یب نیا  ررـض  و  تسا ؛ هدرک  تابث  یب ار  هقطنم  هک  تسا  نیا  وا  رگید  مرج  دـنک ؛ یم دـیدھت  ار  ناریا  تلم  هک  تسین  نیا  طقف  اکیرما 

نید زا  عافد  تسام ؛ یلم  تیـصخش  زا  عافد  تسام ؛ تیوھ  زا  عافد  نیا  میتسھ ؛ هقطنم  نیا  تابث  ی  هدـننک نیمـضت عقاو  رد  میا و  هداتـسیا ییاکیرما  تاـکیرحت  لـباقم  رد 

. تسایند زا  عافد  انعم  نیا  هب  و  تسا ؛ هقطنم  زا  عافد  تسا ؛ یمالسا  یروھمج  ماظن  دنلب  یاھ  نامرآ زا  عافد  تسام ؛

تلود  / ٠٨/٠۶/١٣٨۴ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

. دش دـھاوخ  هفخ  وا  رد  اھدادعتـسا  دروخ ، یرـسوت  رگا  اما  دـیلاب ؛ دـھاوخ  درک و  دـھاوخ  تفرـشیپ  درک ، تزع  ساسحا  رگا  تلم  کی  تسا . یلم  تزع  نیمات  دـعب ، ی  هتکن

تیوقت تلم  رد  دـیاب  تسا - جـیار  اما  تسین ، اـسر  یلیخ  شا  یوغل یاـنعم  هب  هجوت  اـب  رورغ »  » ریبعت هتبلا  دوش - یم هتفگ  یلم  رورغ  نآ  هب  زورما  هک  ار  هچنآ  یلم و  تزع 

یاھ تیـصخش دریگ ؛ یم رارق  اھ  نآ مشچ  لباقم  رد  یملع  یگنھرف و  یرکف و  میظع  ثارت  لثم  تسا ، تلم  کی  تزع  ی  هیام هچنآ  دـنک . ییاناوت  تزع و  ساـسحا  اـت  درک 

. ناشیالاو دادعتسا  ناشنشور ، ی  هتشذگ ناش ، هتسجرب

تمواقم  / ٣١/٠۶/١٣٨۴ رنھ  تایبدا و  رتفد  نایوگهرطاخ  تداھش و  داھج و  ناتوسکشیپ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد شدوخ  یاھناوج  تلم و  روشرپ  یـسامح  ی  هیحور زا  هک  تسا  دنمرنھ  مادـک  متفگ  اھ  نآ هب  دـندوب . عمج  هینیـسح  نیا  رد  اھدـنمرنھ  زا  یدایز  عمج  لبق  لاس  هس  ود 

یاھدنمرنھ میدید  رگا  دنیبن . ار  نیا  درذگب و  دناوتب  نآ  ی  هداعلا قراخ ییابیز  زا  و  دنک ، لامدگل  شدوخ  یاھاپ  ریز  ار  تلم  نیا  تزع  تریغ و  تشاد  دصق  هک  ینمشد  لباقم 

یگنھرف یاضف  رد  نانمشد  اھتـسایس و  هک  یتاریثات  ای  تسرد ، ی  هضرع رد  ای  یرنھ ، هاگن  رد  ای  تساجک . راک  بیع  مینیبب  دیاب  دنزادرپ ، یمن نآ  هب  دننیب و  یمن ار  نیا  ام 

شقن ثداوح ، نیا  ندرک  تبث  امـش و  ییوگ  هرطاخ اذـل  دـمھفن ؟ دـنیبن و  ای  دـنک  شومارف  تلم  کی  تسا  نکمم  روطچ  الا  و  دراد ؛ دوجو  یلکـشم  دـنراذگ ، یم دـنراد  روشک 

. دراد هلئسم  نیا  رد  یدایز  یلیخ 

(ع)  / ٠٧/٠۶/١٣٨۴ یلع ماما  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

بـسانت هب  تیلوئـسم  نیا  ینیگنـس  دیتسھ و  ینیگنـس  تیلوئـسم  یاراد  امـش  زا  مادـکرھ  دـش . دـیھاوخ  راک  لوغـشم  فلتخم  یاھ  شخب رد  شترا ، ی  هندـب رد  امش 

یمالـسا یروھمج  ماظن  رد  حلـسم  یاھورین  هک  نانچمھ  تسا . یمالـسا  یروھمج  رد  حلـسم  یاـھورین  یلک  روط  هب  ناریا و  یمالـسا  یروھمج  شترا  شزرا  تیمھا و 

نیا بسانت  هب  و  تسا - دوھـشم  ام  حلـسم  یاھورین  رد  دمحب هللا  زورما  هک  تسا  یتقیقح  نیا  دنتـسھ - تلم  تیوھ  تیلک و  زا  عافد  ییاناوت  یلم و  تزع  تردق و  رھظم 

هچرھ یـشخب  تردـق  ینیرفآ و  تزع تیلوئـسم  لماح  اـجرھ  رد  مھ  امـش  زا  یدرف  رھ  دراد ، دوجو  حلـسم  یاـھورین  رگید  یمالـسا و  یروھمج  شترا  یارب  هک  ـالاو  شزرا 

. دیتسھ نامزاس  نیا  هب  هعومجم و  نیا  هب  رتشیب 

ع)  / ٠٩/٠٧/١٣٨۴  ) قداص ماما  ترضح  تداھش  زورلاس  رد  نایجیسب  زا  رفن  نارازھ  رادید  رد  تانایب 

هک یتکرح  نیا  تسا . هناسفا  هیبش  اھ  نآ زا  یضعب  هک  تسا  هدش  ماجنا  یمیظع  یاھراک  زورما  ات  تشاذگ و  هیام  دوخ  نیدالوپ  ی  هدارا مزع و  زا  دوخ ، ناج  زا  ناریا  تلم 

همئا تکرح  نامھ  موادـت  دریگ ، یم ماجنا  اـم  روشک  رد  نآرق ، ی  هراـشا تشگنا  نید و  تیادـھ  رب  ینتبم  یعاـمتجا  عیفر  یاـنب  کـی  داـجیا  تھج  رد  زورما  اـت  بـالقنا  لوا  زا 

کی طـقف  اـم  دارم  جیـسب ،»  » مییوـگ یم یتـقو  تسا . هدوـب  جیـسب  ـالاح ، اـت  بـالقنا  لوا  زا  مھ  تـکرح  نـیا  لـماک  صلاـخ و  رھظم  باـبل و  بـل و  تـسا . مالـسلا ) مـھیلع )

رد ات  دنروآ  یم نادیم  هب  ار  ناشدوخ  یورین  هک  ییاھ  ناسنا ی  هعومجم ینعی  جیـسب ، هکلب  تسین ، یماظن  یاھ  شزومآ یماظن و  سابل  هب  سبلم  یماظن و  ی  هعومجم

هک یردام  نآ  تسا . جیسب  یانعم  نیا ، دنشاب ؛ میھس  ناشراک  رد  دننک و  یراکمھ  اھ  نآ اب  دنـشاب و  لاعف  اھ ، هلق هب  ندیـسر  تھج  رد  ناشتلم ، روشک و  یمومع  داھج 

ادـیپ مسجت  تیعقاو و  راب  نارازھ  نارازھ و  ام ، یگدـنز  رد  زور  رھ  هک  یا  هناسفا تساھ ؛ هناسفا هیبش  یزیچ  ناش ، نادـنزرف هب  ناردام  قشع  هک  دوخ - دـنزرف  هب  قشع  اب 

راھظا هلگ ، راھظا  یاج  هب  ینامیـشپ ، راھظا  یاج  هب  دریگ ، یم لیوحت  ار  شدیھـش  دـنزرف  ی  هزانج هک  دـعب  دـنک و  یم عافد  ی  هھبج یھار  ار  وا  تبغر ، عوط و  اـب  دـنک - یم

، تشاد دوجو  تلم  نیا  هار  رس  رب  هک  یتالکشم  ی  همھ رد  روشک ، نیا  تخس  نارود  رد  هک  ییاھ  هداوناخ نآ  تسا . لماک  یجیسب  کی  رھظم  دنک ، یم راختفا  یزارفارس و 

اھ نیا دـندروآ ، نادـیم  هب  ار  نآ  دـنھدب ، ماجنا  دنتـسناوت  یم هک  ار  یراـک  ناـمھ  ناـشروضح ، اـب  ناـشیتسد ، راـک  اـب  ناـشلوپ ، اـب  ناـشنابز ، اـب  دنتـسناد ؛ میھـس  ار  دوخ 

ققحم و کی  یجیسب ، رگراک  کی  یجیسب ، زرواشک  کی  یجیسب ، یناحور  کی  یجیسب ، یوجشناد  کی  یجیسب ، یماظن  کی  یجیسب ، رادمتسایس  کی  دنا . یجیسب

نادـیم هب  تلم  نیا  میظع  یاھ  فدـھ هار  رد  ار  دوخ  ناکما  تارودـقم و  هک  تسا  یـسک  نآ  یجیـسب ، کی  اھرـشق  ی  همھ زا  یجیـسب ، داتـسا  کـی  یجیـسب ، دنمـشناد 

ار شدوس  تسا ، دنمدوس  هک  ییاجنآ  ای  دنک ؛ هاگن  مھ  وا  دننک ، شالت  نارگید  ات  دنیـشنب ، رانک  تسین  لیام  دناد و  یم لوئـسم  ار  دوخ  دنک ؛ یم میھـس  ار  دوخ  دروآ ؛ یم

. تسین هنوگ  نیا هک  تسا  یـسک  نآ  یجیـسب  میراد ؛ هعماج  رد  مھ  ناـسنا  روج  نیا ندرک ؛ ضارتعا  نتفرگ و  داریا  هب  دـنک  اـنب  دـش ، هدـییاس  شا  هشوگ کـی  اـت  اـی  و  دربب ؛

رد روضح  یاـج  هک  ییاـج  نآ  دسانـش ؛ یمن مھ  کـیدزن  رود و  دسانـش ؛ یمن مھ  ریپ  ناوـج و  تسا ؛ گـنھاشیپ  وا  تسا ، یماـظن  ی  هصرع هب  نتفر  دـنمزاین  هک  ییاـجنآ 

؛ یللملا نیب نوگاـنوگ  یاـھ  هصرع درک - ادـیپ  روضح  دـیاب  یللملا  نیب یاـھ  هصرع رد  هک  ییاـج  نآ  تسا ؛ طاـشنرپ  لاـعف و  وا  تسا ، تسایـس  نادـیم  یـسایس و  ی  هصرع

نآ دوش ؛ یم رـضاح  اجنآ  رد  ساـسحا ، نیا  اـب  هیحور ، نیا  اـب  تسا . دوخ  روشک  تلم و  تزع  رھظم  اـجنآ ، رد  وا  یـشزرو - ی  هصرع یگنھرف ، ی  هصرع یـسایس ، ی  هصرع

جرخ لوپ  یاج  هک  ییاج  نآ  دراذـگ ؛ یم هیام  شدوخ  نھذ  ناج و  زا  تسا ، یملع  یروآون  تالکـشم  رب  ندرک  ربص  یاـج  تسا ، قیقحت  یاـج  تسا ، ملع  یاـج  هک  ییاـج 

. تسا یجیسب  نیا ، دنک . یم جرخ  لوپ  دراد ، یلوپ  رگا  تسا ، ندرک 

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

ام تلم  دندوب ؛ هدرک  یھت  دوخ  هب  دامتعا  زا  دوخ ، گنھرف  زا  هتسویپ ، تاغیلبت  اب  ار  ام  تلم  دندوب ؛ هدرک  لیدبت  هتـسباو  تلم  کی  هب  یدامتم  یاھ  لاس لوط  رد  ار  ام  تلم 

نیا رد  ی  هتفھن یعیبط  یناسنا و  دادعتـسا  همھ  نیا  اب  ییایفارغج ، ساسح  تیعقوم  نیا  رد  یخیرات ، ی  هقباس نیا  اب  یتلم  دـندوب . هدرک  دـیماان  داـمتعا و  یب دوخ  هب  ار 

؛ دروآ دوخ  هب  ار  ام  درک ؛ رادیب  ار  ام  بالقنا  نیا  اما  اکیرما ؛ مھ  دعب  سیلگنا ، یتدم  هناگیب ؛ یاھ  تردق یرادرب  هرھب هدافتسا و  یارب  یا  هلیـسو هب  دوب  هدش  لیدبت  نیمزرس ،

یعیبط و یاھدادعتـسا  زا  هدافتـسا  هار  رد  لالقتـسا ، هار  رد  تزع ، هار  رد  زورما  ام  درک . ضوع  ار  اـم  هار  تشونرـس و  گرزب ، مادـقا  نیا  دوب . ییاروشاـع  تکرح  ناـمھ  نیا 

همادا ار  هار  نیا  دـیاب  اـم  اـما  درادـن ؛ یی  هراـچ تسا ؛ هدرک  لوبق  ار  نآ  هدرک و  فارتعا  نیا  هب  یداـیز  دودـح  اـت  مھ  اـیند  میا و  هتفر شیپ  مینک و  یم تکرح  ناـمدوخ  یناـسنا 

تلم کی  یارب  یناسنا ، تمارک  هب  ندیـسر  یلم ، تزع  هب  ندیـسر  لالقتـسا ، هب  ندیـسر  دـسرب . تزع  هب  تسناوت  دـھاوخن  ییاـسآ  نت یلبنت و  اـب  یتلم  چـیھ  میھدـب .

دھاوخ ناسنا  هب  دـیما  هنانیب ، عقاو هاگن  کی  هک  درک ، هاگن  هناـنیب  عقاو هناراودـیما و  راـک ، تبقاـع  هب  دـیاب  درک ؛ شـالت  دـیاب  دـش و  لـمحتم  ار  هنیزھ  نیا  دـیاب  هک  دراد ، هنیزھ 

یورین یمالـسا ، یروھمج  شترا  حلـسم ، یاھورین  دـنراد ؛ یا  هفیظو روشک  یاھ  شخب زا  یـشخب  رھ  دـنک . سویاـم  ار  امـش  دـھاوخ  یم هک  تسا  نمـشد  نیا  دیـشخب .

. دنھد ماجنا  مامتھا  یریگیپ و  اب  تقد و  اب  ار  فیاظو  نیا  دیاب  دنراد ؛ ار  ناشدوخ  ی  هژیو فیاظو  ییاوھ ،

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

کی هب  تسا ؛ مھم  رایـسب  ییاوھ  یورین  دیـسانشب . تسرد  ار  ناتدوخ  هاـگیاج  دـیتیلاعف - لوغـشم  مھم  شخب  نیا  رد  هک  یناـیماظن  ییاوھ - یورین  ناـنکراک  امـش  زورما 

ناریا تلم  یدنلبرـس  لالقتـسا و  تزع ، زا  عاـفد  یارب  روشک  یماـظن  یاـھ  هاگتـسد ی  همھ یاـھ  شخب نیرترثوم  وزج  امـش  دـنفادپ  شخب  زورما  تسا . هدـننک  نییعت اـنعم 

راک نآ  اب  ییاوھ  یورین  زور  کی  درک . حـتف  دوش  یمن ار  دـنلب  یاھ  هلق نیا  ناتریذـپان ، یگتـسخ راک  ادـخ و  هب  امـش  لکوت  سفن و  هب  دامتعا  هدارا و  تمھ و  اـب  زج  هک  تسا ،

- دـنھد یم ماجنا  یمھم  راـک  هچ  هک  دنتـسناد  یمن دـندمآ ، زور  نآ  هک  ییاـھ  ناوج نآ  دـیاش  دروآ . دوجو  هب  روشک  ی  هعومجم رد  ار  لوحت  نمھب ، ود  تسیب و  رد  دوخ  گرزب 

« يلم تزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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حلـسم و یاھورین  یاھ  شخب زا  یـشخب  رھ  نیاربانب ، دوب . راذـگریثات  بالقنا  تکرح  لک  رد  تدـش  هب اھ  نآ راک  اما  دوب - هدـناشک  نادـیم  هب  ار  اھ  نآ قشع  کی  ناـمیا ، کـی 

امـش هک  دـینادب  دـینک و  هدافتـسا  دوخ  یتاذ  ینورد و  یورین  زا  دـینک ، داـمتعا  دوـخ  هب  دنـشاب . راذـگرثا  تدـش  هب یـصاخ  عـقاوم  رد  دـنناوت  یم حلـسم ، یاـھورین  زا  نوریب 

میا و هدرک ناحتما  مھ  الاح  ات  دوش ؛ یم دـیھدب ؛ رارق  ناتدوخ  تلم  تزع  ی  هلیـسو الاب ، حطـس  رد  ناتدوخ ، تیلاعف  یروآون و  راکتبا و  هدارا و  اب  ار  ناتدوخ  شخب  دـیناوت  یم

امـش یاھ  تمـسق ی  همھ رد  ادخ ؛ هب  لکوت  اب  و  صالخا ، اب  و  یماظن ، فیرظ  قیقد و  طابـضنا  نآ  ظفح  اب  و  دوخ ، هب  دامتعا  اب  مظنم ، هدش ، یھدنامزاس راک  تسا . هدـش 

. دراذگب ار  یگرزب  تاریثات  دناوت  یم تقیقح ، رھوج و  نیا  اب  حور و  نیا  اب  یراک  نینچ  کی 

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

ینالوئـسم رگا  دنـشاب . مھ  تلم  نیا  رادتقا  رھظم  دیاب  دنتلم و  نیا  تساوخ  رھظم  مدرم و  ی  هدارا رھظم  تلم ، نالوئـسم  زورما  تسا ؛ هدمآ  نادیم  طسو  تلم ، نیا  زورما 

نامزاس هب  روتسد  هینایب و  رودص  رد  مرتحم  روھمج  سیئر مادقا  دنتـسین . تلم  نیا  ی  هدنیامن دنھدب ، ناشن  ار  تلم  نیا  تزع  یلم و  رادتقا  دنناوتن  هک  دنـشاب  راک  رـس  رب 

هب یکتم  دنا ، هتفرگ میمـصت  زورما  تدـم و  نیا  لوط  رد  نالوئـسم  هک  هچنآ  هناتخبـشوخ  دوب . تلم  نیا  رادـتقا  تزع و  اب  بسانتم  هک  دوب  یزیچ  نامھ  تسرد  یمتا ، یژرنا 

. دنا هدرک لمع  تسرد  دننک و  یم راک  هچ  دنمھف  یم تسا ؛ ینف  لئاسم  یللملا و  نیب یسایس  لئاسم  رد  دراو  هربخ و  شیدنارود و  ی  هبقع هب  یکتم  یـسانشراک و  راک 

ناشن فعـض  یدیدھت  چیھ  لباقم  رد  دوخ ، لالقتـسا  یلم و  رادتقا  تزع و  ریـسم  رد  ناریا  تلم  هک  دننادب  دھدب ، ناشن  فعـض  دوخ  زا  ناریا  تلم  دـنرظتنم  هک  یناسک  نآ 

ام یارب  دنک و  یم میھفت  ام  هب  ار  تقیقح  نیمھ  همھ ، یدعب ، یاھ  هبرجت سدقم و  عافد  نارود  ی  هبرجت بالقنا ، ی  هبرجت ام ، ی  هلاس تفھو تسیب ی  هبرجت و  داد . دھاوخن 

. تفرگ مک  تسد دیابن  ار  تلم  نیا  روشک و  نیا  یلم  رادتقا  هک  دنک  یم رارکت 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۵ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

تلود هدـش ، راـک  هب  لوغـشم  تسا  هاـم  شـش  اـبیرقت  هک  یتـلود  نیا  تسا . مدرم  یریگ  تھج مدرم و  تساوـخ  ی  هدـنھد ناـشن تسا ؛ مدرم  تلود  یا ، هرود رھ  رد  تلود 

اھ نیا بالقنا . دـنلب  یاھفدـھ  ندرک  گنررپ  دوخ و  ناوت  ی  همھ ندروآ  نادـیم  هب  مدرم ، هب  ریذـپان  یگتـسخ تمدـخ  رب  عطاـق  میمـصت  زا : تسا  تراـبع  شا  هصخاـش دـیدج ،

راک دوجو  ی  همھ اب  دروایب ؛ نادیم  هب  ار  دوخ  ناوت  ی  همھ هک  تسا  نآ  رب  راوگرزب ، ماما  یاھراعش  بالقنا و  یاھراعش  رب  هیکت  اب  تلود  نیا  تسا . تلود  نیا  یاھ  هصخـشم

ی هصرع رد  دزاـسب و  هدـنیآ  یاھتفرـشیپ  یارب  بولطم  تیعـضو  هب  رت  عماـج رتھب و  هچرھ  رتدوز و  هچرھ  ار  روشک  یاـھ  تخاـسریز دـنک ؛ زاـب  ار  مدرم  یگدـنز  یاـھ  هرگ دـنک ؛

رد یتلود  رگا  دـیدھت . یکی  تسا و  رکم  ناش ، هدـمع رازبا  زا  یکی  یـسایس ، نارگیزاب  یللملا ، نیب ی  هصرع رد  دـنک . هیکت  ناریا  تلم  تزع  یلم و  لالقتـسا  رب  یللملا  نیب

لالقتسا تزع و  دراد  انب  تلود  نیا  هک  مینک  یم سح  مینیب و  یم تشاد . دھاوخ  یرایـسب  یاھتیقفوم  دنک ، هیکت  دوخ  تلم  هب  دزابن و  ار  دوخ  اھ  نآ دیدھت  یراکم و  لباقم 

. دنک ظفح  تسا ، ناریا  تلم  ناش  رد  هک  نانچ  نآ ار  یلم 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۵ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

نوگانوگ لئاسم  رد  دھاوخ  یم ناریا  ایوگ  هک  دـندرک  دومناو  روط  نیا دـنداد . ناشن  ار  ناشدوخ  ییوگ  غورد یبلط و  هدایز ییوج و  هطلـس حور  مھ  هیـضق  نیمھ  رد  اھییاکیرمآ 

نیا دنتفگ  یتح  ییوگ ، غورد ربکت و  یوخ  نامھ  رثا  رب  ییاکیرما  نیلوئـسم  زا  یـضعب  دـندرب ؛ راک  هب  مھ  ار  یتشز  بسانمان و  رایـسب  تاریبعت  دـنک . هرکاذـم  اکیرما  اب  دوخ 

فدھ اب  دنناوت  یم رگا  ام  روشک  طبر  یذ نیلوئسم  دنک . راضحا  ار  یناریا  لوئسم  هک  دنک  یم طلغ  اکیرما  تلود  منک ، یم ضرع  نم  تسا . یناریا  لوئسم  راضحا  ی  هلزنم هب

یارب دوش  زاب  یا  هصرع کی  هک  تسا  نیا  یانعم  هب  هرکاذـم  رگا  اما  درادـن ؛ یعنام  دـننک ، لقتنم  اھ  نآ هب  ار  یبلطم  قارع ، ی  هیـضق رد  اـھییاکیرمآ  هب  ندرک  یلاـح  میھفت و 

. دوب دـھاوخ  عونمم  میدرک ، مالعا  هک  نانچمھ  دراوم ، ی  هیقب لثم  نیا  دـنک ، لـیمحت  فرط  هب  ار  شدوخ  یاـھفرح  دـھاوخب  روز  هب  یاـکتا  اـب  راـکم  وررپ و  وگروز و  فرط  هکنیا 

. درک شودخم  تامھوت  اب  دوش  یمن ار  نیا  تسام ؛ روشک  تفرشیپ  رادتقا و  ی  هیام ام  تلم  تمواقم  یگداتسیا و  تزع ،

؟ ارچ دیـشاب . هتـشادن  ار  یا  هتـسھ یروانف  امـش  دیوگ  یم ناریا  تلم  هب  هک  تسا  نیا  نمـشد  فرح  ی  هصالخ منکب . ضرع  هلمج  کی  نم  یا  هتـسھ ی  هلئـسم ی  هراب رد 

ییوگروز امـش  هب  رت  تحار ناوتب  ات  دینامب ، فیعـض  ات  دیـشاب  هتـشادن  ار  یروانف  نیا  امـش  دنک ؛ یم دنمورین  فلتخم  یاھ  هصرع رد  ار  امـش  یا ، هتـسھ یروانف  هکنیا  یارب 

، هدنیآ رود  نادنج  هن یاھلاس  لوط  رد  یا ، هتسھ تخوس  دیلوت  ییاناوت  یا و  هتسھ یژرنا  تسا ، نیا  هلئسم  تسیچ . نمشد  فرح  قامعا  هک  دننک  هجوت  دیاب  مدرم  درک .

رازاب دراو  اھناوج  نیا  هک  یزور  نآ  دـعب ، لاس  دـنچ  دـنکن ، لیـصحت  ار  یا  هتـسھ یروانف  دوخ  روشک  یارب  زورما  ناریا  تلم  رگا  تسا . ناریا  تلم  یارب  یعطق  مربم و  زاین  کی 

ار شتـسد  تسا  روبجم  دوخ  یاھزاین  نیرت  یـساسا زا  یکی  رد  تلم  زور ، نآ  تسا ؛ رتشیب  الاح  زا  رفن  اھنویلیم  ناریا  تلم  تیعمج  هک  یزور  نآ  دنوش ، یم تیلاعف  راک و 

؛ دنام یمن یقاب  هک  دبا  ات  تفن  تسا . ریذپاندیدجت  یندش و  مامت  عبنم  کی  تفن  میـشاب ؛ هتـشادن  تفن  ام  زورما  هکنیا  لثم  دنک . زارد  نانمـشد  انایحا  ناگناگیب و  فرط  هب 

یاھ یژرنا غارـس  هب  تفن  یاج  هب  ایند  دش . دـھاوخ  مامت  ناریا  تلم  تفن  رگید  لاس  جـنپ  تسیب و  لاس ، تسیب  ات  دوش ، فرـصم  دوش ، یم فرـصم  زورما  هک  روط  نیا رگا 

کی یزادـنا  هار یارب  دـشاب ، هتـشادن  یا  هتـسھ یژرنا  رگید  لاـس  تسیب  اـم  روشک  رگا  تسا . یا  هتـسھ یژرنا  رت ، ناـنیمطا لـباق رت و  مھم همھ  زا  هک  تسا  هتفر  نیزگیاـج 

رد هک  هچنآ  زا  یرـصتخم  کی  ات  دـنریگ  یم ار  تلم  تزع  وربآ و  دندنـسپ . یمن یتمیق  چـیھ  هب  ار  ناریا  تلم  تفرـشیپ  هک  تسا  زارد  یناـسک  تمـس  هب  شتـسد  هناـخراک ،

. دنھدب تلم  نیا  هب  دنراد ، رایتخا 

هیوالھد  / ٠١/٠۵/١٣٨۵ رد  رون  نایھار  یاھناوراک  رادید  رد  تانایب 

زورما و دش . یم یرگید  زیچ  یمالـسا  زیزع و  ناریا  تشونرـس  دندش ، یمن نمـشد  هار  دـس  هقطنم ، نیا  رد  نموم  مدرم  نیا  هچنانچ  دـندوب و  یمن زیزع  نادیھـش  نیا  رگا 

ظفح ار  روشک  لالقتـسا  دـندرک ، تظفاـحم  دوخ  ناـج  مسج و  اـب  ار  میظع  ی  هقطنم نیا  هک  تسا  یزیزع  نادیھـش  یراکادـف  نوھرم  روشک ، نیا  تلم و  نیا  اـھادرف  ادرف و 

اب تعاجـش ، اـب  و  برع - نارھاوخ  ناردارب و  دـندوب - هدـنارذگ  هقطنم  نیمھ  رد  ار  دوخ  رمع  هک  مدـید  ار  یمدرم  هقطنم ، نیا  رد  نم  دـندرک . ظـفح  ار  تلم  نیا  تزع  دـندرک و 

رد نم  دمآرد . بآ  زا  طلغ  وا ، یجراخ  نانابیتشپ  یثعب و  نمـشد  تابـساحم  ی  همھ هک  دـندرک  یا  یگداتـسیا نانچ  نآ زیزع ، ناریا  مالـسا و  هب  دوخ  یرادافو  یناشف و  ناج

ات دندوب  هدیرب  لد  ردام ، ردـپ و  رانک  رد  تحار  یگدـنز  زا  اھ ، هداوناخ شوغآ  زا  گرزب ، روانھپ و  روشک  نیا  فانکا  زا  هک  مدرک  هدـھاشم  ار  روشک  نیا  رویغ  ناناوج  هقطنم ، نیا 

رد هک  تسا  یا  هقطنم ناتسزوخ  دنام ؛ ماکان  نانمشد  ی  هئطوت نآ  رد  هک  تسا  یا  هطقن ناتسزوخ ، دننک . عافد  یمالـسا  ناریا  تزع  فرـش و  یاھزرم  زا  دنیایب و  اجنیا  هب 

- یناھج رابکتسا  هاگودرا  رـصانع  رگید  اکیرما و  ینعی  مادص - نانابیتشپ  دوب و  هدرک  هبـساحم  یرگید  روط  قارع  توغاط  دمآرد . بآ  زا  طلغ  مالـسا  نانمـشد  تابـساحم  نآ 

لطاب هشیر  زا  ار  اھ  نآ تابساحم  نیمزرـس ، نیا  نز  درم و  نامیا  تیمح و  روشک و  رـسارس  زا  ناملـسم  ناناوج  تریغ  مدرم ، امـش  تمھ  دندوب . هدرک  یرگید  تابـساحم 

دای داب ! یمارگ  ادھـش  دای  تسا . نآ  ی  هتـسجرب یاھ  هنومن زا  یکی  نارمچ - دیھـش  ام - زیزع  دیھـش  نیا  هک  دـندش ؛ یمالـسا  دـنلب  فادـھا  نابرق  اـجنیا  رد  ییاـھناج  درک .

نیا قطانم  رگید  هزیوھ و  هیدـیمح و  ناگداش و  درگنـسوس و  زاوھا و  زا  برع - صلخم  ناناوج  ناتـسزوخ و  نادیھـش  دای  داب ! یمارگ  ادـخ  هار  نادـھاجم  دیھـش و  نارادرس 

. دندرک همیب  ار  روشک  نیا  اھ  نیا داب ! یمارگ  رھشمرخ - نادابآ و  نادیھش  ناتسا و 

١٣٨۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدفھ  مسارم  رد  تانایب 

، نالوئـسم مھ  مینک ؛ ظفح  دیاب  مھاب  همھ  درک ، هدرتسگ  نینچ  نیا ار  نآ  گرب  خاش و  دیـشخب و  تکرب  لاعتم  یادخ  درک و  سرغ  راوگرزب  ماما  هک  ار  یا  هبیط ی  هرجـش نیا 

؛ تسا همھ  ی  هفیظو نیا ، رگید . یاھرـشق  ی  همھ مھ  رگراـک و  مھ  هاگـشناد ، لـھا  مھ  هزوـح ، لـھا  مھ  یملع ، ناـگبخن  مھ  یـسایس ، ناـگبخن  مھ  مدرم ، داـحآ  مھ 

زا میناد ؛ یم هبیرغ  ار  یناسک  نآ  ام  دنا . یمالسا یروھمج  تما  همھ ، دننادب ؛ دوخ  زا  دیاب  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  همھ ، دننادب ؛ دوخ  زا  دیاب  ار  روشک  بالقنا و  همھ ،

ناریا لالقتسا  هک  یسک  نآ  تسا ؛ یدوخ »  » وا دراد ، لوبق  ار  ماما  ی  همان تیـصو ماما و  هار  ماما و  هک  یـسک  نآ  دننک . یم راک  نمـشد  یارب  هک  میناد ، یم جراخ  هریاد  نیا 

« يلم تزع   » 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 56هاگياپ  هحفص 22 
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اھ هبیرغ تسا . یدوخ »  » وا دنک ، یم لابند  ار  تلم  نیا  یملع  تفرشیپ  تلم و  نیا  تزع  هک  یـسک  نآ  تسا ؛ یدوخ » ، » تسا دنبیاپ  نآ  هب  تسا و  تیمھا  یاراد  شیارب 

یـسک نآ  هبیرغ  دننک . یم مادـقا  وا  عفن  هب  دـننک و  یم راک  هتفرگ  نیمک  دزد  یارب  هناخ ، رد  هک  دنتـسھ  یناسک  اھ  نآ دـنیاکیرمآ ؛ ی  هطلـس قاتـشم  هک  دنتـسھ  یناسک 

نانمشد اب  هک  یسک  نآ  دنز ، یم فرح  تلم  نیا  نابز  زا  هک  یسک  نآ  دیوگ ، یم ار  تلم  نخس  هک  یسک  نآ  تسا . تلم  نیا  نانمـشد  فادھا  راکفا و  یوگدنلب  هک  تسا 

لوق و رد  ادمع  هک  یناسک  نآ  تسا . یمالسا  یروھمج  نازابرـس  وزج  دراد ، یمرب مدق  یـشخب  رھ  رد  تلم  نیا  حلاصم  هار  رد  هک  یـسک  نآ  دنک ، یم ینمـشد  تلم  نیا 

تلفغ دنشاب ؛ بقارم  اھ  یدوخ  » هتبلا دننک . یم ییارآ  فص یمالسا  یروھمج  لباقم  رد  اھ  نیا دننک ، یم نمـشد  تساوخ  تھج  رد  تکرح  دننکـش و  یم ار  تدحو  لمع ،

ار اھ  هبیرغ راک  یـصخش ، یاـھ  هنیک ریثاـت  تحت  هنادرمناوجاـن - یـضعب  تردـن ، هب مھ  یھاـگ  یناداـن - تلفغ و  رـس  زا  اـھ  یدوخ  » زا یـضعب  دوش  یم هدـید  یھاـگ  دـننکن .

. دنشاب شوھ  هب دیاب  دارفا  نیا  دننک ! یم

١٣٨۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدفھ  مسارم  رد  تانایب 

تلم نیا  یونعم  یدام و  یتخبـشوخ  هک  تسا  یناریا  نتخاس  نآ ، میـسرب و  نامرآ  نآ  هب  ات  مینک ، فرـص  میھاوخ  یم ار  نامدوخ  یورین  ی  همھ هک  میراد  یدنلب  نامرآ  ام 

ریاخذ نیا  گرزب و  روشک  نیا  میھاوخ  یم ام  دـننک ). یم شالت  ناشدوخ  دـنناد ؛ یم ناشدوخ  رگید  یاھ  تلم . ) رگید یاـھ  تلم یارب  دـشاب  ییوگلا  دـناوتب  دـنک و  نیماـت  ار 

زا ار  تلم  نیا  میریگب و  راک  هب  دوخ ، حیحص  لکش  هب  دوخ ، یاج  رد  تسا - هدرپس  نالوئـسم  تسد  هب  تلم و  نیا  تسد  هب  لاعتم  یادخ  هک  ار - یعیبط  یناسنا و  میظع 

، تلم نیا  دراد ؛ مھ  قح  دـنک ، یم تردـق  ساسحا  دـنک ؛ یم تزع  ساسحا  تلم  نیا  مینک . جراخ  هتفرگ ، ماجنا  وا  هب  تبـسن  لاس  دـص  دـنچ  لوط  رد  هک  یریقحت  راـب  ریز 

لددب هاوخدـب و  ثیبخ و  یجراخ  نانابیتشپ  مھ  دـساف و  یروتاتکید  یاھ  تموکح دادبتـسا و  یاھ  هاگتـسد مھ  دـنا ؛ هتـشاد هگن  بقع  ار  ام  اھتنم  دراد ؛ تردـق  دراد ؛ تزع 

یـسک یارب  یدـیدھت  میرادـن ؛ یـسک  هب  یراک  میورب و  یلم  یگتـسبمھ  اب  زاب ، مشچ  اـب  تردـق ، اـب  ار  هار  نیا  میھاوخ  یم اـم  تسا . یدازآ  تلم  اـم ، تلم  زورما  اـھ . نآ

. دید دھاوخ  ار  تلم  نیا  مشخ  یزیت  دنک ، دیدھت  ار  ام  عفانم  هک  یسک  نآ  میدنبیاپ و  نام  یلم عفانم  هب  میدنباپ ؛ نامدوخ  یاھ  نامرآ هب  اما  میتسین ؛

یمالسا  / ٠٣/٢٩/١٣٨۵ یروھمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

یاھ یریگ میمـصت یارب  نآ  یـسایس  ماقم  نیرتالاب  روشک ، نیمھ  رد  زور  کی  تسا . یلم  لالقتـسا  تزع و  مینک ، رکـش  نآ  رطاخ  هب  ار  ادخ  ام  زورما  دیاب  هک  یتمعن  نیلوا 

نیعم سیئر  روشک  نیا  یارب  مود ، لـلملا  نیب گـنج  رد  قـفتم  روـشک  هس  یاـسور  نارھت ، نیمھ  رد  زور  کـی  دوـب . اـکیرما  سیلگنا و  ناریفـس  ی  هراـشا رظتنم  یـساسا ،

، دـنامب سک  نالف دورب ؛ لابقا  دـیایب ، ینیما  دـندش ؛ یمن نیعم  دیفـس ، خاـک  ی  هزاـجا نودـب  تلود  یاـسور  نارھت ، نیمھ  رد  دنتـشاذگ . ار  یکی  دنتـشادرب ، ار  یکی  دـندرک ؛

دراو یا  هقطنم ای  یللملا  نیب نامیپ  نالف  رد  دیـشورفب ، روشک  نـالف  هب  ار  تفن  دوب . نیا  اـم  تلم  تشونرـس  دوشن ؛ اـی  دوشب  بصن  اـج  نـالف رد  ریزو  نـالف  دورب ؛ سک  نـالف

تلم روشک ، یارب  یھلا  گرزب  تمعن  نیلوا  نیاربانب ، دنام ؟ یم یقاب  یتزع  رورغ و  ینارادمدرـس ، نالوئـسم و  نینچ  کی  اب  یتلم  یارب  دیوشب . دراو  دیرادن  قح  ای  دیوشب 

، حیرـصت هراشا ، تسا و  مکاح  ام  روشک  یـسایس  ماظن  رب  هک  دنک  اعدا  دناوت  یمن ایند  رد  یتردـق  چـیھ  زورما  دـنراد . یلم  لالقتـسا  تزع و  هک  تسا  نیا  ام ، نالوئـسم  و 

. دراذگب ام  یاھ  یریگ میمصت یور  رب  یرثا  دناوت  یم وا  دیدھت  ای  بیھن 

ثعبم  / ٣١/٠۵/١٣٨۵ دیع  زورلاس  رد  یمالسا  یاھروشک  یارفس  ماظن و  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هک یا  هطقن اجنیا ، دـندرک . دامتعا  وا  هب  مھ  مدرم  درک ، داـمتعا  مدرم  هب  وا  یتقو  دـنداد . ناـشن  ار  ناـشدوخ  مھ  مدرم  درک ، داـمتعا  مدرم  هب  دروآ ؛ هنحـص  هب  ار  تلم  ماـما ،

زا نتفرگ  هلـصاف  اب  دندرک  لایخ  هک  یناسک  نآ  تفر . دنھاوخ  شیپ  طارـص  نیا  رد  ناریا  تلم  اش هللا  نا  زور  هب  زور  یدمحم و  بان  مالـسا  راد  مچرپ دش  دوب ، رفک  دـیما  لحم 

نیا هب  ام  دـنا . هدرک هابتـشا  هک  دـننیب  یم دـنا و  هدرک هابتـشا  دـنا ؛ هتفر اطخ  هب  تفرگ ، دـنھاوخ  هلـصاف  اھـشزرا  زا  مدرم  وا ، تافو  نامراوگرزب و  ماما  تبیغ  اب  بـالقنا و  ادـبم 

تکرب هب  ام  میناد . یم نامتلم  رد  اھدادعتسا  دشر  بجوم  ار  اھشزرا  نیا  ام  میناد ؛ یم نامدوخ  یلم  تزع  ی  هیام ار  یمالسا  یاھشزرا  ام  میتسھ ؛ کسمتم  یاھشزرا 

رد هک  یفعـض  رب  ام  مینک . حـتف  ار  اھ  هلق نیا  میورب و  الاب  ار  ملع  یاھ  هلق لومعم ، فراعتم و  تعرـس  زا  شیب  یتعرـس  اب  تسناوت  میھاوخ  یھلا  ی  هوق لوح و  هب  مالـسا ،

اب نادـنمتردق  هک  تسا  مولعم  تسین ؛ یـضار  رابکتـسا  هک  تسا  مولعم  درک . میھاوخ  یوق  ار  نامدوخ  دـمآ و  میھاوخ  قئاف  تسا ، هدـش  لیمحت  اـم  رب  یداـمتم  ناـیلاس 

هداتـسیا تلم  نیا  میا ؛ هداتـسیا ام  دـنناوت . یمن اما  دـنوش ؛ تکرح  نیا  زا  عنام  دـنھاوخ  یم یداصتقا ، راشف  اب  یـسایس ، راک  اب  یتاغیلبت ، راک  اب  یرگ ، یچوھ اب  لاجنج ،

اقیرفآ و لامـش  هنایمرواخ و  رـساترس  رد  زورما  اکیرما . ضعب  اھتـسینویھص و  ضغب  زا  تسا  رپ  ناملـسم  یاھتلم  یاـھلد  زورما  دـنا . هدـش رادـیب  ناملـسم  یاـھتلم  تسا و 

. تسا هدیئور  اھتلم  رد  هک  تسا  یزیچ  نیا  دنتسھ . ناشدوخ  یمالسا  تیوھ  زورب  قاتشم  اھناوج ، یمالسا و  یاھروشک  ایسآ ،

اپورا  / ٠٧/٠١/١٣٨۵ نایوجشناد  یمالسا  یاھ  نمجنا  هیداحتا  یرسارس  تسشن  هب  مایپ 

یراھب دیرب ، یم رس  هب  شیوخ  رمع  راھب  رد  نونکا  امش  منک . یم تلئسم  ار  امـش  تفرـشیپ  تیقفوم و  لاعتم ، دنوادخ  زا  مراد و  یم یمارگ  ار  امـش  یرـسارس  تسـشن 

هب ار  دوخ  شیوخ ، خسار  مزع  تدھاجم و  اب  زین  امـش  تلم  روشک و  هناتخبـشوخ  تسا . رادروخرب  ییابیز  توارط و  زا  یھاگآ ، شناد و  هار  رد  امـش  شالت  اب  دـمحب هللا  هک 

، تسا دیما  زا  بلابل  شلد  نشور و  شیاھفدھ  خـسار و  شمزع  ینغ و  شخیرات  هک  یتلم  یارب  تسا . هدـناسر  تفرـشیپ  دـیما و  یگدـنلاب و  زا  راشرـس  یراھب و  ینارود 

رد یلم ، تزع  تفرشیپ و  شوخ  گنھآ  زورما  میروایب . تسد  هب  ار  همھ  نیا  مالسا  تکرب  هب  میا  هتـسناوت ام  تسا . ریذپان  فلخت یمتح و  هدنیآ ، دنلب  یاھقفا  هب  یبایتسد 

یھاـگآ ییاـناد و  ناگدـیزرو  هژیو  هب  تلم ، نیا  داـحآ  کـیاکی  شود  رب  تـکرح ، نـیا  ی  هـمادا هـک  ییاھتیلوئـسم  یارب  ار  دوـخ  دـیاب  ناـناوج  امـش  دوـش . یم هدینـش  روـشک 

روشک و یلاعت  رد  ندش  میھـس  یارب  ار  دوخ  و  دـینک ، کیدزن  وا  هب  رتشیب  هچرھ  ار  دوخ  نشور  کاپ و  یاھلد  دـیھاوخب ، تیادـھ  کمک و  دـنوادخ  زا  دـینک . هدامآ  دراذـگ ، یم

. امش راکددم  رای و  ادخ  دیزاس . ایھم  ناتتلم 

نانمس  / ٠٨/١٨/١٣٨۵ ناتسا  نارگراثیا  ادھش و  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

هس رھ  ناوجون و  ات  هس  دننک ؛ تعافش  دنوادخ  شیپ  تمایق  زور  رد  ار  رگید  رفن  ود  نآ  دندش ، دیھش  مادکرھ  هک  دندنب  یم نامیپ  مھاب  رھش  یدھم زا  هک  یناوجون  هس  نآ 

زا هک  تسین  ییاھزیچ  اھ  نیا تسا . خیرات  یندشن  شومارف یاھارجام  وزج  اھ  نیا دیناد . یم اھامش  ار  اھ  نیا ناتساد  دیناد ؛ یم اھامـش  ار  اھ  نیا مان  دنوش ؛ یم دیھش 

دـنریگ و یم شود  یور  یھاگ  ار  وا  هک  تسا  نانچ  نآ هھبج  رد  وا  تیلاعف  تکرـش و  یزابناج ، زا  دـعب  دوش ؛ یم زابناج  هھبج  رد  هک  یروالد  ناوج  نآ  دورب . تلم  کـی  هرطاـخ 

. روپ تکوش دیھش  مھ  یکی  تسھ ؛ شسکع  اجنیا  هک  یقالخا  دومحم  دیھش  نیمھ  میراد ؛ ام  ار  ادھـش  نیا  زا  رفن  ود  دوش . یم زابناج  اھراب  دنرب ؛ یم ییاسانـش  یارب 

ی هیام یلیخ  اھ  نیا دیھـش ؛ ود  یاھ  هداوناخ دیھـش ، هس  یاھ  هداوناخ دـندش . دیھـش  تیاھن ، رد  مھ  دـعب  دـنتفر و  هھبج  هب  یزاـبناج  لاـح  رد  دـندش ؛ زاـبناج  لوا  اـھ  نیا

. تسا راختفا 

، یسایس لالقتسا  نیا  یملع ، تفرشیپ  نیا  یلم ، تزع  نیا  تساھامش : نازیزع  نیا  نوخ  هب  قلعتم  اھدرواتـسد  نیا  ی  همھ میتشادن - مھ  ار  اھدرواتـسد  نیا  رگا  ام 

هب زور  نیا  هار ، نیا  رد  یگداتـسیا  نیا  دیآ ، یمن تسد  هب  ناسآ  تلم  کی  یارب  هک  تسا  ییاھزیچ  اھ  نیا ی  همھ هک  ماما ، نانخـس  یبالقنا و  یاھ  نامرآ ندنام  هدـنز  نیا 

- ندش لیدبت  یللملا  نیب حطس  رد  حرطم  تلم  کی  هب  هدش  شومارف  هدنام و  بقع فیعض و  تلم  کی  زا  نتفر ، شیپ  ندرک و  یط  نوگانوگ  یاھشخب  رد  ار  یقرت  جرادم  زور 

. یندرکراختفا دوب و  یندنام  خیرات  رد  دندیرفآ ، اھ  نیا هک  ییاھتمظع  اھتعاجش و  نیا  ادھش و  یاھنادناخ  اھراگدای و  نیا  زاب 

نانمس  / ٠٨/١٨/١٣٨۵ نایھاگشناد  رادید  رد  تانایب 

، ضیعبت اـب  ی  هزراـبم رقف ، اـب  ی  هزراـبم دـشاب - اـم  یاـھ  ناـمرآ وزج  نیا  هک  دراد  اـج  هک  تسا - ناـمرظن  دروم  تسا ، هارمھ  تفرـشیپ  اـب  هک  یلوـحت  لوـحت ، رد  اـم  هک  هچنآ 

« يلم تزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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اقترا طبـضنم  حوطـس  هب  ار  نادنورھـش  راتفر  نداد ، اقترا  رت  یملع حطـس  هب  ار  اھتیریدـم  ینوناق  یب اب  ی  هزرابم ینماان ، اب  ی  هزرابم لھج ، اب  ی  هزرابم یرامیب ، اب  ی  هزرابم

هب تفرشیپ ، لوحت و  نیا  رد  اھ  نیا ی  همھ تسا ؛ یلم  تزع  دشر  قالخا و  دشر  یلم ، رادتقا  دشر  ملع ، دشر  یلم ، تورث  دشر  تینما ، دشر  یعامتجا ، طابضنا  نداد و 

. میناد یم یلصا  یاھ  هیاپ ار  اھ  نیا ام  دنراد و  تلاخد  حیحص  یانعم 

دورھاش  / ٠٨/٢٠/١٣٨۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ماظن تایـصوصخ  نیا  رگیدـکی ؛ اب  مدرم  ی  هنانابرھم یتسیزمھ  مدرم و  هافر  مدرم ، شیاسآ  مدرم ، تینما  یارب  اما  دـھاوخ ؛ یم ار  یدام  تفرـشیپ  یمالـسا ، رکف  ندـمت و 

. تسا هدـش  بلج  اھ  نیا هب  مھ  ناملـسم  ریغ  ناملـسم و  زا  یناوارف  یاھلد  میدرک و  حرطم  ملاع  حطـس  رد  بـالقنا  لوا  زا  دـنلب  یادـص  اـب  ار  اـھ  نیا اـم  تسا . یمالـسا 

یروھمج ماـظن  تارکفت  اـب  دروخرب  رد  یناـھج ، عماـجم  رد  دـحلم - اـنایحا  ناملـسم - ریغ  رادمتـسایس  یحیـسم و  رکفتم  ینعی  تساـھ . نیا ناریا  تلم  تزع  ی  هناوتـشپ

! زیزع نارھاوخ  ناردارب و  مینک . هدایپ  ار  الاو  تارکفت  نیا  نامروشک  رد  میھاوخ  یم ام  تسا . هدـش  هدـید  هدـھاشم و  اھراب  اھراب و  نیا ، دریگ . یم رارق  ریثات  تحت  یمالـسا 

و تلم ، روشک و  نیا  نانمـشد  دراد . مزال  ار  تلود  تلم و  نایم  ی  هدنیازفا زور  هب  زور  دنویپ  نیا ، دراد ؛ مزال  عاجـش  راکادـف و  نموم و  نادرم  نیا ، دراد ؛ مزال  شالت  راک و  نیا ،

ی هدارا هکنیا  یارب  دننک ؛ یم یحارط  اھ  همانرب دـننک ، فیعـض  ار  مدرم  نالوئـسم و  نایم  دـنویپ  هکنیا  یارب  دـنریگ . یم فدـھ  ار  طاقن  نیا  فادـھا ، نآ  هب  ندیـسر  نانمـشد 

رد هک  دننیا  ددص  رد  هک  دـندرک  رارکت  دـنتفگ و  برغ  یتاغیلبت  یاھ  هاگتـسد احیرـص  هتـشذگ ، لاس  دـنچ  رد  دـننک . یم یحارط  اھ  همانرب دـننک ، تسـس  ار  روشک  نالوئـسم 

ام ناوج  دندشن . قفوم  دمحب هللا  و  دندرک . فارتعا  ار  نیا  ناشدوخ  دننک ؛ تسرد  ینایرجود  یگتـسدود و  دنزادنیب ؛ فالتخا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  تیریدـم  ی  هعومجم

نیا دنناوت  یم دیما  ی  هیاس رد  هک  ار  ام  مدرم  یاھلد  دننک . یم یزیر  همانرب نیا  یارب  دنھدب ؛ قوس  تاوھـش  تمـس  هب  هدـنیآ ، یانب  یارب  نتـشامگ  تمھ  هدـنیآ و  رکف  زا  ار 

. دنک یم یحارط  نمشد  هک  تسا  ییاھ  همانرب وزج  اھ  نیا دننک . یلاخ  دیما  زا  ار  ناشیاھلد  دننک ؛ دیماان  دننک ، یط  ار  زیگنارب  قوش اما  راوشد ، ینالوط و  هار 

ناگربخ  / ٠٩/٢٢/١٣٨۵ سلجم  تاباختنا  هناتسآ  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

رد طقف  ناریا ، تلم  روضح  هک  مینک  لایخ  رگا  تساطخ  تسا . زاـتمم  هتـسجرب و  رایـسب  ی  هدـیدپ کـی  روشک ، ی  هرادا فلتخم  یاـھ  هنحـص رد  ناریا  تلم  روضح  ی  هلئـسم

هدوب تلم  یارب  ناشخرد  عطقم  کی  لاس ، تفھ  تسیب و  نیا  لوط  رد  هشیمھ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  تاـباختنا  هلب ، تسا . راد  ناـشن ناـیامن و  تاـباختنا  ی  هنحص

ناریا تلم  روضح  راثآ  هرتسگ و  تاکرب ، قمع ، یلو  تسا ؛ هدـش  بوسحم  دوخ  تشونرـس  رد  مدرم  تلاخد  هب  ماظن  نیا  تلم و  نیا  داقتعا  قمع  ی  هدـنھد ناشن تسا و 

ی هنحص رد  نینچمھ  دوش و  یم هدھاشم  روشک  رد  هک  یا  یداصتقا یعامتجا و  ینف و  یملع و  نوگانوگ  یاھتفرشیپ  یلخاد و  ی  هنحص رد  رگا  زورما  تساھ . نیا زا  شیب 

یاھمشچ نارگلیلحت و  ی  همھ تسا و  یمھم  ی  هدیدپ کی  ناھج  حطـس  هقطنم و  رد  تلم  نیا  یاھتـسایس  ندش  صخاش  یگتـسجرب و  ناریا و  تلم  تزع  یللملا ، نیب

. تسا نوگانوگ  یاھ  هنحص رد  مدرم  روضح  لوصحم  اھ  نیا ی  همھ تسا ، هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  رگشواک  انیب و 

رذآ  / ٠٩/٢٨/١٣٨۵ تاباختنا ٢۴  رد  تلم  هوکشرپ  هسامح  یپ  رد  مایپ 

ناتسود و ی  همھ هب  تسا ، یساسا  یاھ  هنحص رد  نانآ  ی  هزیگنارپ روضح  دنس  هک  مدرم  روضح  شیازفا  تسا و  بالقنا  ینابم  هب  یگتـسب  لد ی  هناشن هک  ارآ  یریگ  تھج

، ناریا تلم  هک  تسا  نآ  مایپ  نیا  تسا . اھ  هسوسو اھ و  ینکفادیدرت ی  همھ هب  یفافش  خساپ  مایپ  نیا  داد . نشور  اسر و  یمایپ  ناھج ، رسارس  رد  ناریا  تلم  نانمشد 

دنیـشن و یمن یاپ  زا  دوخ  ی  هقح قوقح  هب  یبایتسد  ات  تلم  نیا  ددرون ، یمرد یپرد  یپ ار  اھنادیم  دریگ و  یم یپ نانچمھ  ار  دوخ  دنلب  یاھفدھ  دیمارپ ، طاشنرپ و  هدنز و 

. دزاس یم رت  مکحتسم زور  هب  زور  تسا ، یلم  رادتقا  تزع و  تلادع و  نآ  فدھ  هک  یمالسا  ماظن  اب  ار  دوخ  دنویپ 

ناـسک و ی  هـمھ زا  مـناد  یم مزـال  مـنک . یم رکــشت  ناریا  گرزب  تـلم  زا  دوـجو  ی  هـمھ اـب  میاـس و  یم کاـخ  رب  مـیکح  زیزع و  یادــخ  ربارب  رد  ساپــس  ی  هـھبج بناـجنیا 

یسایس و نالاعف  زا  هاگـشناد ، هزوح و  ناگبخن  نادنمـشناد و  زا  ماظع ، عجارم  مالعا و  یاملع  زا  منک ، یرازگـساپس  دندیرفآ  شقن  گرزب  نومزآ  نیا  رد  هک  ییاھ  هاگتـسد

یـشقن هـک  یلم  ی  هناـسر زا  یمالـسا ، یاروـش  سلجم  ناـثوعبم  روـشک و  ترازو  ناـبھگن و  یاروـش  زا  هژیو  هـب تراـظن  یرازگرب و  لوئـسم  یاـھ  هاگتــسد زا  یعاـمتجا ،

روش رب  اھدزمان  زا  تیامح  ای  یدزمان  اب  هک  یناسک  ی  همھ زا  و  دندوب ، راد  هدھع ار  یار  یاھ  هزوح تینما  هک  جیـسب  یماظتنا و  یاھورین  زا  درک ، افیا  هنادھعتم  هنادنمرنھ و 

. دندوزفا تاباختنا  یمرگ  و 

ناریا تلم  تزع  رب  زور  هب  زور  دـیامرف و  قفوم  تنم  یب هناصلخم و  لـمع  مدرم و  داـمتعا  ساپـس  یریذـپ و  تیلوئـسم رب  ار  تلم  ناـبختنم  هک  مھاوخ  یم لاـعتم  دـنوادخ  زا 

. تسوا کرابم  بلق  یداش  ی  هیام ناریا  تلم  یزوریپ  هک  هادف  انحاورا  هیقب هللا  ترضح  رب  لد  قامعا  زا  یمالس  و  دیازفیب ،

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

، مینک یم هاـگن  هچرھ  میدرک . لاـبند  ار  فدـھ  نیا  بـالقنا ، زا  سپ  یاـھ  هھد لوـط  رد  مـیدرک و  میـسرت  ناـمدوخ  یارب  یگرزب  فدـھ  ناریا  مدرم  اـم  ی  هعوـمجم اـم و  تـلم 

یاھتلم نایم  رد  ندشوگلا  یمالسا ، ناریا  یدنلبرس  زا  تسا  ترابع  گرزب  فدھ  نیا  میراد . ار  مزال  یاھ  ییاناوت فدھ ، ود  نیا  هب  ندیـسر  یارب  ام  هک  مینک  یم ساسحا 

یلم لالقتـسا  دنک ؛ ادیپ  اقترا  یونعم  یاھ  هبنج زا  مھ  یدام و  ظاحل  زا  مھ  ام ، تلم  هک  تسا  نیا  فرح  نیا  یانعم  یونعم . ظاحل  زا  مھ  یدام و  ظاحل  زا  مھ  ناملـسم ،

تلادـع دـشاب و  رادروخرب  یمومع  هافر  زا  دـنک ؛ هدافتـسا  دوخ  یاھتیفرظ  ی  همھ زا  دـناوتب  دـشاب ؛ هتـشاد  یلم  تیفرظ  ناوت و  دـشاب ؛ هتـشاد  یلم  تزع  دـشاب ؛ هتـشاد 

یتلم دـھاوخ  یم ناریا  تلم  ناملـسم . ریغ  یتح  ناملـسم و  عماوج  ی  همھ یارب  وگلا  دوش  یم تروص  نآ  رد  تلم  نیا  دـشاب . مکاح  وا  یگدـنز  رب  یعاـمتجا  یمومع و 

. تسا ناریا  تلم  فدھ  نیا  هتفرشیپ ؛ دابآ و  دشاب  هتشاد  یروشک  و  نامیااب ، هفرم ، دازآ ، دشاب 

لاس ١٣٨۶  / ٠١/٠١/١٣٨۶ لولح  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

ینتفای ققحت یمالسا  نامیا  مالسا و  تکرب  هب  اھ  نیا ی  همھ تسا . تلم » یمومع  هافر  یلم و  تزع  یلم ، لالقتسا   » ام یلم  گرزب  فدھ  دراد ؛ ینشور  فدھ  ام  تلم 

هب رگا  ام ، یلم  تیفرظ  دراد . بولطم  بوبحم و  یاھ  هدـنیآ یوس  هب  راوشد  یاھھار  ندومیپ  یارب  یدایز  رایـسب  تیفرظ  ام  تلم  میتفایرد . میدرک و  هبرجت  ار  نیا  اـم  تسا .

. دنک ادیپ  تسد  دوخ  یاھوزرآ  اھدیما و  ی  همھ هب  تسناوت  دھاوخ  ناریا  تلم  دیدرت  نودب  دریگب ، رارق  هدافتسا  دروم  هبناج  همھ لماک و  روط 

یسودرف  / ٠٢/٢۵/١٣٨۶ هاگشناد  رد  ناسارخ  ناتسا  یاھهاگشناد  دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

، لاس هدزناپ  لاس ، هد  فرظ  رد  ام  هک  تسین  نیا  اعدـم  مینک . یط  میھاوخ  یمن لاس  تسیب  فرظ  رد  ار  نارگید  ی  هلاس تسیود ی  هدـش یط هار  کی  ام  هک  تسا  نشور 

، تسا هدرک  هدافتـسا  مھ  اھروشک  ی  هیقب نآ  زا  لبق  لاس  تسیود  لوصحم  زا  دنک و  یم یملع  شالت  دراد  تسا  لاس  تسیود  هک  یروشک  یملع  حطـس  هب  ار  نامدوخ 

تزع و لالقتـسا و  هار  نیمھ  دیاب  تلم  نیا  رگا  دشاب و  هتـشاد  یا  هدنیآ دـیاب  ناریا  رگا  مینکب . فلت  ار  تقو  دـیابن  هک  تسا  نیا  اعدـم  هکلب  تسین ؛ رظن  دروم  نیا  میناسرب .

، یتادراو ملع  دنک . ادیپ  یقرت  روشک  نیا  رد  ملع  دنوشب و  ملاع  دـیاب  تلم . نیا  ندـش  ملاع  اب  رگم  درادـن  ناکما  نیا  دـھدب ، همادا  هدـش  دراو  نآ  رد  هک  ار  یگتـسباو  مدـع 

نیا رطاخ  هب  مدرک ، حرطم  ار  ملع  یاھزرم  نتـسکش  ملع و  دـیلوت  ی  هلاـسم نم  هکنیا  دـشخب . یم رادـتقا  هک  تسا  از  نورد ملع  تسین ؛ هملک - یقیقح  یاـنعم  هب  ملع -

هنوگ نیا دیاب  هاگشناد  ناریدم  دیتاسا و  زورما  یرگید . شخب  رد  دنراد  یا  هدمع مھس  مھ  اھ  هاگـشناد یـشخب ، رد  دنراد  یمھـس  اھ  هزوح دیریگب . یدج  ار  نآ  دیاب  تسا و 

. دننک هاگن  هاگشناد  هب 

یسودرف  / ٠٢/٢۵/١٣٨۶ هاگشناد  رد  ناسارخ  ناتسا  یاھهاگشناد  دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

« يلم تزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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میمـصت زورما  تسا . روـشک  ی  هدـنیآ یارب  ی  هدـننک نییعت اـما  هـن ، لاـح  ناـمز  یارب  ی  هدـننک نـییعت وـل  و  تـسا ؛ هدـننک  نـییعت شقن  کـی  هاگـشناد ، تلاـسر  شقن و  زورما 

نیا رد  هک  یتمھ  اب  دیناوت  یم دیناب ؛ نزوس نآلا  امش  دنک . یم ادج  مھ  زا  یلکب  ار  یلیر  ریـسم  ود  هک  تسا  یناب  نزوس شقن  لثم  نایھاگـشناد ، تمھ  نایھاگـشناد و 

مدـع اب  مزال و  کرحت  مدـع  اب  هدرکن  یادـخ  دـیناوت  یم و  دـیھدب ؛ رارق  لماک  لالقتـسا  یقرت و  تزع و  هافر و  تمـس  هب  ار  ناریا  تلم  تکرح  لـیر  دـینک ، یم ناـمز  زا  ی  هھرب

. دوشب لصاح  یرگید  ی  هجیتن دینک و  لمع  یرگید  روج  زورما ، زاین  هب  تباجا 

ناسارخ  / ٠٢/٢٧/١٣٨۶ نارگراثیا  ادھش و  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

نادیھش و نادنزرف  زا  یرایسب  دمحب هللا  زورما  دنشاب . دیھش  یاھـشزرا  یقیقح  نارادساپ  یتسیاب  ناشاھرتخد  ناشاھرـسپ ، ادھـش ؛ یاھناوج  ادھـش ؛ ی  هداوناخ دوخ 

هک یشزرااب  ی  هشیر نآ  زا  ار  اھ  نیا نوگانوگ ، جاوما  ادابم  دنتسھ ؛ یلیصحتلا  غراف  فرـش  رد  ای  دندش  لیـصحتلا  غراف  ای  یملع  یاھ  هبتر رد  اھھاگـشناد ، رد  ام  نازابناج 

نادیم هب  یمـسج  یتسردنت  تمالـس و  نیع  رد  یناوج  اب  هک  ناشزابناج  ناردـپ  هب  دـننک  راختفا  زابناج  نادـنزرف  تسا . تداھـش  نامھ  اھ  نآ ی  هشیر دـنک . لفاغ  دـنراد ،

تکرح نیا  دراد . راختفا  نیا ، دنا . هداد تسد  زا  ار - شعاخن  ای  ار ، شتسد  ای  ار ، ششوگ  ای  ار ، شمشچ  ای  رمع - ی  همھ یارب  ار  ناشتمالس  ادخ  رطاخ  یارب  دنتفر و  گنج 

اب یناسک  دـیراذگب  ادابن  دـینک ؛ یرادـساپ  امـش  دوخ  دـننک . راختفا  اـھ  نیا دوجو  هب  ناـشاھ  هداوناـخ ناشنارـسمھ و  نازیزع ، نیا  نادـنزرف  تسا . راـختفا  نیرتگرزب  میظع ،

یسک یھاگ  هک  یتاراھظا  زا  یخرب  زا  هک  مونش  یم اھ  نیا زا  ادھـش ، زیزع  یاھ  هداوناخ اب  تاقالم  رد  یھاگ  نم  دننکـشب . ار  هیحور  نیا  ناشاھ  هسوسو اب  ناشتاغیلبت ،

، ار شروشک  تسا  هتـسناوت  امـش  زیزع  هک  ناشخرد  تقیقح  نیا  دـناشوپ ؛ دوش  یمن هک  ار  تقیقح  دـیریگن . رارق  اـھفرح  نیا  ریثاـت  تحت  دـندنم . هلگ دـنک ، یم راـنک  هشوگ

. تسا نازابناج  یاھ  هداوناخ ادھش و  یاھ  هداوناخ هب  طوبرم  هتکن  نیا  دنک . ظفح  ار  یلم  تمرح  تزع و  ار ، شلالقتسا 

ناسارخ  / ٠٢/٢٧/١٣٨۶ نارگراثیا  ادھش و  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

تسا یناسک  نآ  یراکادف  نوھرم  میدرک ، لاس  تفھ  تسیب و  نیا  لوط  رد  یتفرشیپ  رھ  تلم  تزع  روشک ، یدابآ  یداصتقا ، یعامتجا ، یـسایس ، یاھ  هنیمز رد  ام  رگا 

مھنمف . » دندیگنج دندرک و  تمواقم  هناروبص  هنارایشوھ و  دنداتـسیا ؛ رطخ  لباقم  رد  دنتفر  دندرک و  رپس  ار  ناشیاھ  هنیـس اھنومزآ  نیرت  تخـس اھزور و  نیرت  ینارحب رد  هک 

اھ نیا دندیھـش ، تقیقح  رد  مھ  زیزع  نازابناج  نیا  ام ، ی  هدـنز یادھـش  دندیـسر . تداھـش  هب  هک  دـندوب  یناسک  نآ  ناـشاھ  نیرترب رظتنی .» نم  مھنم  هبحن و  یـضق  نم 

هب تناھا  زواجت و  ضرعت و  زا  تبحـص  هک  ییاجنآ  ایند ، زورما  یاھلیلحت  رد  هک  تسا  نیا  دروآ ؛ رد  ریذپان  تسکـش یورین  کی  تروص  هب  ار  ناریا  تلم  هک  دوب  نیا  دنیاھ . نیرترب

یارب هریخذ  کی  دش  نیا  دندروآ و  دوجو  هب  ام  یارب  اھناوج  نیمھ  ار  یونعم  رادتقا  نیا  دینکن . یتخـسرس  یخوش و  ناریا  تلم  اب  دـنیوگ  یم موق  یالقع  تسا ، ناریا  تلم 

. میئوگ یم ساپس  ار  ادخ  تفرن ؛ ردھ  ام  نادیھش  نوخ  تلم . نیا 

یمالسا  / ٠٣/٠٨/١٣٨۶ یاروش  سلجم  هرود  نیمتفھ  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

دندوب هدرک  یزیر  همانرب یناسک  هک  دپت  یم یزیچ  نامھ  یارب  تلم  نیا  لد  هک  تسا  نیا  شیانعم  دننک ؛ یم باختنا  مدرم  ار  سلجم  دنک ؛ یمن بصن  یـسک  هک  ار  سلجم 

اعدا میھاوخ  یم اما  دـنا ؛ کی ی  هجرد نیـسدقم  وزج  تلم  داـحآ  ی  همھ هک  مینک  اـعدا  میھاوخ  یمن دـپت . یم یمالـسا  لوصا  یارب  تلم  نیا  لد  دـننک ؛ هداـم  علق  ار  نآ  هک 

، داد روـشک  نیا  هب  بـالقنا  نیا  هک  ییاھـشزرا  یارب  یمالـسا و  یاھـشزرا  یارب  مالـسا و  یارب  دنتـسین ، کـی  ی  هجرد نیـسدقم  وزج  لـمع  رد  هک  مھ  ییاـھ  نآ هـک  مـینک 

نارگرامعتـسا و تسد  ی  هچیزاب یخیرات ، تلم  نیا  گرزب و  روشک  نیا  هک  ار  ینارود  نآ  دناوت  یمن تلم ، نیا  یخیرات  ی  هظفاح دـنا . هدیـشچ ار  اھ  نآ معط  دـنلئاق و  تیمھا 

، ار مدرم  دــیاقع  ار ، مدرم  شــشوپ  ار ، مدرم  یگدــنز  تـھج  ار ، مدرم  لد  ار ، وا  گـنھرف  ار ، وا  داـصتقا  دنتــساوخ  یم دــنک ؛ شوـمارف  دوـب ، هدــش  تسینویھــص  نارگیزاــب 

اب اـھ  نیا ی  همھ لاـح ، نیع  رد  دوب ؛ ملظ  دوب ، ییوگروز  دوب ، ضیعبت  دوب ، رقف  دوبن . روـصتم  تلم  نیا  هب  رتـگرزب  نیا  زا  یتناـھا  دـنھدب ؛ رارق  ناـشدوخ  یزاـب  ی  هیاـم تسد

ار نارود  نآ  تلم ، نیا  ی  هظفاـح دوب . داـسف  بـالجنم  تمـس  هب  نز  درم و  ندـناشک  اـب  دوب ؛ ینید  ینآرق و  یمالـسا و  دـض  یاـھ  یریگ تھج اـب  دوـب ، تاسدـقم  هب  تناـھا 

کی اما  میا - هدرک سمل  اھام  هتبلا  دنناوج ؛ نوچ  دنا - هدرکن سمل  ناشتشوگ  تسوپ و  اب  ار  نارود  نآ  تلم ، دارفا  رثکا  رـضاح ، نامز  رد  مینک  ضرف  رگا  درک . دھاوخن  شومارف 

. دراد تسود  ار  لوصا  نیا  تلم  دوش . یم لیدبت  تلم  نآ  تریصب  تلم و  نآ  مھف  تلم ، نآ  فراعم  هب  اھ  نآ دراد و  یم هگن  دوخ  ی  هظفاح نھذ و  رد  ار  ییاھزیچ  تلم 

ی هقبط یارب  راک  داسف ، اب  ی  هزرابم اھـشزرا ، هب  یدـنبیاپ  یمالـسا ، لوصا  یور  رب  ابلاغ  نات  یتاباختنا تاـغیلبت  رد  مھ  امـش  دیـشوج . سلجم  نیا  تلم ، تساوخ  نیا  زا 

هدیدپ کی  نیا  دش . لیکـشت  سلجم  نیا  دنداد و  یار  دـندرک و  لابقتـسا  اھفرح  اھراعـش و  نیا  زا  مھ  مدرم  دـیدرک . هیکت  یلم ، تزع  لالقتـسا و  ظفح  یارب  شالت  مورحم ،

نآ زا  یکی  عطقم  نیا  داد و  دـنھاوخ  رظن  درک و  دـنھاوخ  تواضق  دـننک ، یم هاـگن  ناگدـنیآ  تسا . محر  یب خـیرات ، دوش . یم لیدـبت  روشک  خـیرات  رد  یعطقم  کـی  هب  تسا و 

. تسا نیا  امش  سلجم  تیوھ  دوب . مھم  ساسح و  رایسب  عطاقم 

١٣٨۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدجھ  مسارم  رد  تانایب 

جرخب شمرن  دـینک ، ینیـشن  بقع دـینک ، سامتلا  امـش  یتقو  ات  دز . فرح  سامتلا  اب  دوش  یمن رگزواجت  رگ و  هطلـس یاھتردـق  اـب  دوب ؛ هتخانـش  بوخ  ار  اـھ  تردـقربا ماـما 

اب ار  قح  دیآ . یم رتولج  دنک و  یم رت  نیگمـشخ ار  دوخ  ی  هرھچ دنک ، یم رت  یدج ار  دوخ  دیدھت  دنک ، یم رت  هرگ ار  دوخ  یاھتـشم  هک  تسا  نیا  بلط  هطلـس تعیبط  دیھدب ،

نیمھ تکرب  هب  روشک  رد  تابثاب  تموکح  کـی  درک ، نما  ار  دوخ  یاـھزرم  درک ، نیماـت  ار  دوخ  تزع  تفاـی ، تسد  دوخ  لالدتـسا  قح  هب  ناریا  تلم  تفرگ . دـیاب  یگداتـسیا 

. درک تردق  ساسحا  دروآ ؛ دوجو  هب  تدھاجم  نیمھ  تکرب  هب  یگداتسیا ،

١٣٨۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدجھ  مسارم  رد  تانایب 

نیا یعقاو  ریوصت  اما  دنک ؛ سکعنم  یمالـسا  یروھمج  ناریا و  تلم  زا  ار  یطلغ  شودـخم و  ریوصت  دـنک  یم یعـس  نمـشد ، یا  هناسر یربخ و  یروطارپما  هاگتـسد  زورما 

ینوگانوگ یاھراشف  ی  همھ لباقم  رد  ناریا  تلم  دـش ؛ زوریپ  دوب ، هجاوم  نآ  اب  لاس  تشھ  تسیب و  نیا  رد  هک  یئاھـشلاچ  اھدـیدھت و  ی  همھ ربارب  رد  ناریا  تلم  تسا :

ملع یاھتفرـشیپ  هب  طوبرم  هچنآ  یملع و  شخب  رد  مھ  تسناوت  دوخ  یدرمیاپ  ربص و  رثا  رب  ناریا  تلم  دنک ؛ ظفح  ار  دوخ  یاھ  یریگ تھج دوخ و  لوصا  تسناوت  دندروآ ، هک 

تلم هرخالاب  دناسرب و  الاب  رایسب  یاھ  هبتر هب  ار  دوخ  ی  هبتر یللملا ، نیب تزع  ی  هھجو رد  مھ  روشک و  یـسایس  یعامتجا و  تیریدم  یاھـشخب  رد  مھ  تسا ، یروانف  و 

تزع ار  ناریا  تلم  تزع  دننک ؛ یم تزع  ساسحا  دـننک ؛ یم تمظع  ساسحا  ناریا ، تلم  یگداتـسیا  زا  اھتلم  دوشب . وگلا  هقطنم  ناملـسم  یاھتلم  یارب  تسناوت  ناریا 

. تسا هدروآ  دوجو  هب  ناریا  تلم  تمھ  اب  گرزب و  درم  نیا  یدرمیاپ  اب  یمالسا  بالقنا  هک  تسا  یتیوھ  نآ  نیا ، دنناد . یم ناشدوخ 

١٣٨۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدجھ  مسارم  رد  تانایب 

هک هچنآ  زا  دـنک ؛ روبع  تارطخ  زا  هک  دراد  ار  یئاناوت  نیا  راگدرورپ  لـضف  هب  ناریا  تلم  دنـشاب . رایـشوھ  دـیاب  همھ  نمـشد ، یناور  گـنج  اـب  ی  هلباـقم یلم و  داـحتا  راـک  رد 

دراوم ندرک  داجیا  ای  فالتخا  دراوم  ندرک  هتـسجرب  یارب  ناریا ، گرزب  تلم  نایم  رد  فالتخا  طاقن  هب  تسا  هتخود  مشچ  نمـشد  دـنک . روبع  دـناد ، یم دـیدھت  ار  نآ  نمـشد 

نیمھ یھلا  ی  هوق لوح و  هب  ام  دزادنیب . هقرفت  ییادج و  ام  مدرم  نیب  یتاباختنا ، یاھـشلاچ  اب  دناوت  یم دـنک  یم روصت  نمـشد  میراد ؛ تاباختنا  ام  لاسما  رخاوا  فالتخا .

. داد میھاوخ  رارق  تلم  نیا  تزع  دشر و  یارب  یرگید  ی  هلیسو ار  سلجم  ی  هدنیآ تاباختنا 

مالسلاهیلع  / ٠۶/٠۵/١٣٨۶ نینموملاریما  تدالو  زورلاس  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یلصا نانمشد  دنتسھ ، راک  رس  رب  اکیرما  رد  زورما  هک  یا  هعومجم نیا  صوصخب  اکیرما ، میژر  یتسینویھص و  میژر  یتسینویھص و  ی  هکبش ناریا - تلم  یلصا  نانمـشد 

« يلم تزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. دنرت یوزنم مھ  ناملسم  ریغ  یاھتلم  نیب  رد  یتح  هکلب  دنا ؛ هدش رت  یوزنم ناملسم  یاھتلم  فطاوع  زا  رت و  ماندب ایند  رد  زور  هب  زور  دنتسھ - ناریا  تلم  هار  ناریا و  تلم 

، ناریا تلم  یگداتـسیا  تکرب  هب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  و  تسا . نیا  هجیتن  دـننک ، یم یھاوخرظن  اجرھ  تسایند ؛ ی  همھ رد  اھروشک  نیرتروفنم  زا  یکی  اـکیرما  زورما 

. تسا زیزع  ناملـسم  یاھتلم  مشچ  رد  دراد - دوجو  مئاد  روط  هب  نادرمتلود  نابز  رب  راعـش  نیا  روشک ، نیا  رد  زورما  دمحب هللا  هک  یتسود - مدرم تلادـع و  راعـش  تکرب  هب 

هب دـینک  هاگن  یتقو  امـش  تسا . فلتخم  اـھتلم  طئارـش  هتبلا  دـنا ؛ هدرک تکرح  هار  نیا  رد  دـنا  هتـسناوت هک  ییاـجنآ  اـت  شیبو  مک دندیدنـسپ و  ار  هار  نیا  ناملـسم  یاـھتلم 

یونعم تیامح  دـییات و  دروم  ار  ناریا  تلم  هار  یمالـسا و  یروھمج  هار  نیا  یوحن  هب  اھتلم  نیا  ی  همھ دـینیب  یم یمالـسا ، یاھروشک  ام و  ی  هقطنم ناملـسم  یاـھتلم 

نیگمـشخ ار  یناـھج  رابکتـسا  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، دـنا ؛ هتفر شیپ  دـنا و  هدرک تکرح  هار  نـیا  رد  یئاھمدـق  اـی  یمدـق  دـنا و  هدرک دـیجمت  نآ  زا  دـنا ؛ هداد رارق  ناـشدوخ 

هک تلم - کی  گرزب  یاھ  نامرآ هب  نتفای  تسد  هار  تیقفوم ، هار  تاجن ، هار  هک  ناریا  تلم  داحآ  ی  همھ دننادب  ار  نیا  تسا . هار  نیا  رد  یگداتسیا  مھ  تیقفوم  هار  دنک . یم

اب ار  هار  نیا  دسانشب و  ار  دوخ  هار  دنکن ، همھاو  دوخ  نانمـشد  زا  تلم  نیا  هک  تسا  نیا  هب  هتـسباو  طقف  تسا - هبناج  همھ یگنھرف و  یلم و  تاراختفا  جوا  هافر و  تزع و 

. دورب شیپ  هب  مامت  یرادیاپ  تماقتسا و 

ناوج  / ١٢/٠۶/١٣٨۶ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

هک تسا - تلم  کی  تینما  تردـق و  تزع و  لماع  ملع ، نوچ  ارچ ؟ تسا ؛ زاین  تسا . دـکوم  فعاضم و  زاین  کی  تسا ؛ فعاضم  ترورـض  کـی  اـم  روشک  یارب  یملع  تکرح 

یملع و تضھن  هک  راجاق  طساوا  نارود  زا  هدشن ؛ لمع  اھنامز  نیرتھب  زا  لاس  دص  لوط  رد  هفیظو ، نیا  هب  نوچ  ارچ ؟ تسا ؛ دـکوم  فعاضم و  داد - مھاوخ  حیـضوت  ارـصتخم 

رازبا هب  یبایتسد  اب  برغ  دوب ؛ هداد  ناـشن  ار  شدوخ  رامعتـسا  لکـش  رد  ملع  و  مھدزون - نرق  مود  ی  همین طـساوا  زا  دوب - هدـش  افوکـش  هتفرگ و  جوا  اـیند  یتعنـص  تضھن 

، روشک یملع  نداد  دشر  ی  هفیظو گرزب ، ی  هفیظو نیا  دوب ، ام  یرایشوھ  یرادیب و  تقو  هک  رتشیب - ای  لاس  دص  ابیرقت  زور - نآ  زا  دوب . هدش  ایند  رامعتسا  لوغـشم  ملع ،

ثراو ام  نوبز . فیعض و  هدناشن ، تسد  نیطالـس  تیمکاح  اھتوغاط ، تیمکاح  دادبتـسا ، تیمکاح  زا : دوب  ترابع  مھ  لیلد  هدمع  دش . فقوتم  لیطعت و  نوگانوگ  لئالد  هب 

. تسا فعاضم  دکوم و  زاین  نیا  تسا و  زاین  کی  سپ ، دشاب . فعاضم  دیاب  ام  شالت  اذل  میتسھ . یگدنام  بقع نیا 

رطف  / ٠٧/٢١/١٣٨۶ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

دوخ تزع  ار ، دوخ  یمالـسا  هاگیاج  تمظع  ار ، دوخ  یلم  تمظع  ناریا ! تلم  رب  دورد  تفگ : دیاب  اتقیقح  تسا . سدق  زور  یئامیپ  هار رطاخ  هب  ناریا  تلم  زا  ناوارف  ساپس 

هب ار  نیطـسلف  دای  ماـن و  هک  دوب  نیا  ناشفدـھ  دـندرک ، لاغـشا  ار  نیطـسلف  یتقو  زا  نارگرامعتـسا  تسا . داـیز  رایـسب  اـھ  یئاـمیپ هار نیا  شقن  دـیداد . ناـشن  اـیند  هب  ار 

ناشفدھ نیطـسلف ؛ مسا  هب  تسا  هدوب  یروشک  کی  تسا ، هدوب  ایند  رد  ینیمزرـس  کی  یزور  هک  دننک  شومارف  یدعب  یاھلـسن  ایند و  مدرم  الـصا  دـنرپسب ؛ یـشومارف 

درک و هتخورفارب  ایند  رد  ار  هلعـش  نیا  رگید  راب  یـصقالا - دجـسم  ی  هضافتنا رد  هچ  لوا و  ی  هضافتنا رد  هچ  نیطـسلف - تلم  میظع  ماـیق  نیا  دنتـسناوتن و  هک  دـعب  دوب . نیا 

عقاو رد  نیمزرـس ، نیا  زا  یا  هشوگ رد  ار  ینیطـسلف  برع  ی  هعوـمجم هک  دنتـسناد  نیا  ار  جـالع  هار  درک ، هجوـتم  دوـخ  هب  ار  ملاـع  نافـصنم  مدرم و  داـحآ  اـھتلم و  یاـھلد 

دنراد و هگن  یتسینویھـص  تیوھ  اب  اھتـسینویھص و  رایتخا  رد  صلاخ  روط  هب  ار  نیطـسلف  ساسح  ی  هقطنم نیطـسلف و  تمعنرپ  دابآ  روشک  دننک و  روصحم  دننک ؛ ینادنز 

. دننارب یبرغ  لحاس  هزغ و  فرط  هب  ار  اھبرع 

یجیسب  / ٠٨/٠٩/١٣٨۶ نایوجشناد  نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

مالسا و یایند  رد  ناریا  ناناوج  ناریا و  تلم  زورما  تفرگ . ار  دوخ  تزع  تفرگ ؛ ار  دوخ  لالقتسا  لباقم  رد  اما  داد ؛ ناریا  تلم  هک  دوب  یئاھ  هنیزھ زا  یکی  هلاس  تشھ گنج 

اھروشک ی  همھ زا  مالسا  یایند  رسارس  یاھھاگـشناد  رد  ناریا  رابتعا  ناریا و  مارتحا  زورما  دنـشخب . ماھلا نارکف  نشور یارب  اھتلم و  یارب  رگید  یاھروشک  زا  یرایـسب  رد 

. درک ضوع  ار  شدوخ  تشونرس  داد و  ناشن  دوخ  زا  ناریا  تلم  هک  یا  هدارا نیمھ  رطاخ  هب  تسا . رتشیب 

یماظتنا  / ٠٨/١۶/١٣٨۶ مولع  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  یهرود  نیمھدفھ  رد  تانایب 

رد هقطنم و  حطـس  رد  هدروآ - تسد  هب  اـم  تلم  بـالقنا ، عضاوم  تکرب  هب  دـمحب هللا  هک  یلم  تزع  تاراـختفا و  یـسایس و  یملع و  نوگاـنوگ  یاھتفرـشیپ  تازاوـم  هب  اـم 

یتیقفوم کی  هک  یـسک  نآ  دزیگنا . یمرب ار  اھتداسح  وا ، تیقفوم  هک  تسا  یدرف  کی  لثم  تلم  کی  میدـنمزاین . هعماـج  رد  یمومع  تینما  ساـسحا  هب  یناـھج - حـطس 

ی هلئسم رب  ی  هوالع هک  دنتسھ  یناھاوخدب  دنتسھ ، یناسک  تسا . روج  نیمھ مھ  تلم  دشاب . اھتداسح  بقارم  دیاب  دیوگ ، یم رکش  ار  ادخ  هکنیا  نمـض  دنک ، یم ادیپ 

- یسایس یملع و  یاھتفرشیپ  اھتلم - تفرـشیپ  اب  دندرک ، فیرعت  هقطنم  نیا  رد  ناشدوخ  یارب  هک  یعفانم  هکنیا  رطاخ  یارب  دنتحاران ؛ ناریا  تلم  تفرـشیپ  زا  تداسح ،

، یتلم روشک و  رھ  یارب  بیـسآ  یاھ  هطقن ی  هلمج زا  و  دـننام . یمن راکیب  نالددـب  ناھاوخدـب و  نیا  نادوسح ، نیا  نانمـشد ، نیا  رـصانع ، روج  نیا بوخ ، تسین . راگزاس 

. دیورب شیپ  دیناوت  یم هدش ؛ راومھ  هدش ، هدیبوک  دمحب هللا  اھ  هار دیشاب . شوھب  یلیخ  دیاب  امش  تسا ؛ تینما  ی  هلئسم

هوکربا  / ١٠/١۵/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هب زور  لاعتم  دنوادخ  مراودیما  دـنھدب و  ماجنا  ار  دوخ  گرزب  ی  هفیظو نآ  دـنناوتب  هک  دـنک  اطع  ار  قیفوت  نیا  ناریا  تلم  هب  مھ  تاباختنا  نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  میراودـیما 

. دنک رادروخرب  دوخ  تالضفت  زا  دوخ و  تبھوم  زا  ار  زیزع  مدرم  امش  دیازفیب و  ناریا  تلم  تزع  رب  زور 

مدرم  / ١٢/٢٢/١٣٨۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

داسف اب  ی  هزرابم تسا ، یعاـمتجا  تلادـع  تسا - نیا  اھتدـھاجم  اـھراک و  ی  همھ اـشنم  هک  تساـھلد - رد  تناـید  ناـمیا و  ماکحتـسا  لوا ، ی  هجرد رد  بـالقنا  یاھـشزرا 

تاررقم بوچراچ  رد  دـننکب ؛ لمع  هنادازآ  دـننک ، رکف  هنادازآ  مدرم  هک  تسا ، مدرم  رب  هریغ  یتلود و  یبزح و  یدرف و  ارآ  لـیمحت  مدـع  تسا ، باـختنا  رد  مدرم  یدازآ  تسا ،

نیا ناتفدـھ  دـیھدب ، یار  یار و  قودنـص  یاپ  دـیورب  دـیھاوخ  یم هک  امـش  اذـل  تسا . بالقنا  ینابم  بالقنا و  یاھـشزرا  اھ  نیا نیا . ینعی  ینید  یرـالاس  مدرم یمالـسا .

رد تلادـع  رارقتـسا  یعامتجا - تلادـع  هب  دـقتعم  نیما ، نیدـتم ، هدـنیامن ، بالقنا . یاھـشزرا  بالقنا و  ینابم  نیمھ  هب  دـنبیاپ  دوشب  لیکـشت  یـسلجم  کـی  هک  دـشاب 

ام دشاب . یـسلجم  نینچ  کی  دیاب  سلجم  یمالـسا ؛ یروھمج  تزع  هب  دـقتعم  نیلوئـسم ، تاقبط  زا  یا  هقبط رھ  رد  یـشخب و  رھ  رد  داسف  زا  رفنتم  روشک - رـساترس 

سلجم نیا  یارب  یمالـسا »  » مسا اب  هک  دنا  هدـمآ یناسک  هک  تسا  هداتفا  قافتا  یھاگ  یمالـسا  یاروش  سلجم  رد  میدـنارذگ . ار  یمالـسا  یاروش  سلجم  هرود  تفھ 

! دشابن یمالسا » ، » هن هک  دنداتسیا  یا  هدع کی  یمالـسا -» یاروش  سلجم   » دوب هدمآ  هک  دشاب - هچ  سلجم  مسا  هک  دوب  نیا  ثحب  هک  لوا  ی  هرود رد  دنا ! هدرک تفلاخم 

دوخ هافر  شیاسآ و  ار ، دوخ  رادتقا  ار ، دوخ  تزع  ار ، دوخ  تمظع  ناریا  تلم  تسا . هدرک  ار  اھیراکادـف  نیا  مالـسا  یارب  ناریا  تلم  تسین . ناریا  تلم  ی  هدـنیامن نیا  بوخ ،

سلجم کی  رد  یناسک  کی  ای  تسین . بولطم  نیا  بوخ ، دندرک ! تفلاخم  سلجم  یارب  یمالـسا »  » مسا اب  هک  دـندش  ادـیپ  یا  هدـع کی  دـنک . یم وجتـسج  مالـسا  رد  ار 

هک دننک  مازلا  ار  تلود  هک  دننارذگب  نوناق  روشک  رد  دینک ، عمج  ار  یا  هتـسھ یژرنا  طاسب  دـنتفگ  یم هک  نیفلاخم  ی  هتـساوخ قبطرب  دـنتفرگ  میمـصت  دـندش ، ادـیپ  یرگید 

رب نآلا  هک  یـسلجم  نیمھ  مھ - سلجم  نیمھ  رد  اما  دـنھاوخب . ار  نآ  ناریا  تلم  هک  تسین  یزیچ  نیا  ام . سلاـجم  زا  یکی  رد  دوب  مھ  نیا  دورن ! یا  هتـسھ یژرنا  لاـبند 

. میتشاد روج  همھ  دنک . فرطرب  ار  هار  رس  عناوم  دنک و  لابند  ار  یا  هتسھ یژرنا  یتسیاب  هک  دندرک  فظوم  ار  تلود  دندنارذگ و  نوناق  تسھ - راک  رس 

مدرم  / ١٢/٢٢/١٣٨۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

طاقن رد  هچ  فلتخم ؛ یاھرھش  نوگانوگ و  یاھناتسا  رد  هچ  نارھت ، رد  هچ  فلتخم - یاھرھـش  رد  نامزیزع  مدرم  داحآ  ناریا و  تلم  ام  هب  دنک  کمک  لاعتم  یادخ  میراودیما 

« يلم تزع   » 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 56هاگياپ  هحفص 26 
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تکرـش نیا  لوصحم  اـش هللا  نا  دـننک و  تکرـش  تبرق  دـصق  اـب  هزیگنا و  اـب  قوش ، روش و  اـب  تاـباختنا  نیا  رد  دـنناوتب  اـش هللا  نا  همھ  هک  هداـتفارود - قطاـنم  اھاتـسور و 

یارب عفان  تلم و  یارب  دـیفم  الماک  سلجم  کی  ایناث  دریگب ، ار  نانمـشد  یاھیزیگنا  هنتف ولج  دوشب و  نانمـشد  مشچ  رد  ناریا  تلم  تبیھ  ناریا و  تلم  تزع  الوا  یمومع ،

حور ادھش و  رھطم  حاورا  دشاب و  ام  ی  همھ لاح  لماش  هادف ) انحاورا   ) هیقب هللا ترضح  کمک  اش هللا  نا  دیایب و  دوجو  هب  بالقنا  یاھـشزرا  بالقنا و  یاھ  نامرآ هب  ندیـسر 

. دشاب روشحم  شئایلوا  ربمغیپ و  اب  اش هللا  نا  درک ، زاب  ناریا  تلم  ام  ولج  ار  هار  نیا  هک  ماما  رھطم 

سلجم  / ١٢/٢۵/١٣٨۶ هرود  نیمتشھ  تاباختنا  رد  مدرم  روشرپ  روضح  یپ  رد  رکشت  مایپ 

، اسرف تقاط شالت  اب  هک  تاباختنا  نارظان  نایرجم و  زا  زین  و  دـنا ، هدرک تکرـش  گرزب  نومزآ  نیا  رد  تیلوئـسم  ساسحا  اب  هک  یـسایس  یاھنایرج  ی  همھ زا  مناد  یم مزـال 

ار روضح  هسامح و  یاضف  راکتبا ، یدـنمرنھ و  اب  هک  یلم  ی  هناسر زا  و  دـندومن ، تنایـص  ار  مدرم  ارآ  تناما ، تقادـص و  اب  دندیـشک و  شود  رب  ار  ینوناق  تیلوئـسم  نیا  راب 

زا و  دـندرک ، کـمک  تاـباختنا  ندـش  رازگرب  رتـھب  هچرھ  هب  هک  اـھ  هناـسر رگید  زا  و  دـندرک ، نیماـت  ار  مدرم  ینھذ  شیاـسآ  هک  تـینما  مـظن و  نایدـصتم  زا  و  دیـشخب ، قـنور 

تسا دیما  منک . یرازگـساپس  هنامیمـص  دندینارذگ ، مدرم  تمدخ  رد  ار  یگدنیامن  ی  هرود هک  متفھ  سلجم  ناگدنیامن  زا  ماجنارـس  هدرواین و  یار  ای  هدروآ و  یار  یاھدزمان 

تزع روشک و  نوزفازور  تفرـشیپ  هب  دوخ ، یبالقنا  ینید و  تیلوئـسم  راب  ساسحا  اب  متـشھ  سلجم  هادـف  انحاورا  هیقب هللا  ترـضح  تاھجوت  اب  یھلا و  قیفوت  کمک و  اـب 

اش هللا. نا  ددرگ  لئان  یمالسا  یروھمج  ندرک  رت  باداش یلم و 

یوضر  / ١٣٨٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

دراد دنوشب ، طلسم  وا  تشونرس  رب  دننک و  تراغ  ار  وا  عبانم  دنیایب و  ات  دنیشن  یم هک  یتلم  نآ  تسا . نارگ  هطلس ندرک  قیوشت  ندش و  میلست  یانعم  هب  یریذپ  هطلس

اھتلم و ریقحت  روشک ، کی  رب  ی  هناملاظ طلـست  روشک و  کی  رامثتـسا  یرگ و  هطلـس یقالخا ، ظاحل  زا  دنک . یم ار  دوخ  روگ  دوخ  تسد  هب  دنک و  یم قیوشت  ار  نارگ  هطلس

یمومع و تریغ  یلم و  تزع  نآ  دنھد و  یم تسد  زا  جیردتب  ار  دوخ  تیـصخش  دوخ و  تیوھ  دوخ و  گنھرف  دنتفرگ ، رارق  هطلـس  ریز  یتقو  اھتلم  تساھ . نآ تیوھ  بلس 

میژر اھیئاکیرما و  توغاط ، نارود  رد  هک  ینانچمھ  نتفرگ . تسد  رد  ار  تلم  کی  تشونرس  ینعی  یرگ  هطلـس یـسایس ، ظاحل  زا  دوش . یم هتفرگ  اھ  نآ زا  یلم  یمدرم و 

هداد رارق  هطلـس  تحت  ار  تلم  نیا  وا  رـس  تشپ  وا و  نامرف  اب  دندوب و  هتـشاذگ  راک  رـس  رب  ار  یدبتـسم  کی  دوب ؛ هراک  چیھ مھ  تلم  دنتـشاد و  هطلـس  ام  روشک  رب  اکیرما 

، دـندروآ یم ریزو  تـسخن دـندرک ، یم نـییعت  مـیظنت و  تـلود  یارب  یــشم  طـخ  دـندرک ، یم لزع  دـندرک ، یم بـصن  دـندرک : یم تلاـخد  تـلم  نـیا  یلخاد  روـما  رد  دــندوب و 

لطعم اـی  روشک  کـی  عباـنم  تراـغ  ینعی  یرگ  هطلـس مھ  یداـصتقا  ظاـحل  زا  دـندرک . یم تلاـخد  شترا  ناھدـنامرف  نییعت  رد  ارزو و  نییعت  رد  یتح  دـندرب ، یم ریزو  تسخن

. تسا یرگ  هطلس جئاتن  نیا  روشک . کی  عبانم  نتشاذگ 

یوضر  / ١٣٨٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

هب طقف  دننک ، یم هاگن  نیسحت  باجعا و  مشچ  اب  ناریا  تلم  امـش  هب  هک  ییاھتلم  زورما  تسا . هتفرگ  هشیر  قمع ، رد  هدرتسگ و  حطـس ، رد  یمالـسا  بالقنا  مایپ  زورما 

نیمھ هب  طقف  دنھد ، یم رارق  دوخ  تبحم  قشع و  دروم  ار  ام  یاسور  نالوئـسم و  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  ناگرزب  هک  ییاھتلم  دنوش ؛ یمن رـصحنم  هیاسمھ  یاھتلم 

؛ تسا هتفرگارف  ار  ایند  زا  یرایسب  قطانم  دوخ ، یاھشزرا  لوصا و  هب  تلم  نیا  یدنبیاپ  ناریا و  تلم  یگداتـسیا  یمالـسا و  بالقنا  ی  هزاوآ دنوش ؛ یمن رـصحنم  ام  فارطا 

هب هوبنا  میظع و  تامدخ  ظاحل  زا  یعامتجا ، ظاحل  زا  یروانف ، ظاحل  زا  یملع ، ظاحل  زا  ار  روشک  تسا  هتسناوت  یمالـسا  یروھمج  مھ  قمع  رد  حطـس . رد  شرتسگ  نیا 

کی تسین ؛ توغاط  نارود  رد  هباشم  یاھتدـم  اب  هسیاقم  لـباق  دـنا ، هداد ماـجنا  لاـس  یـس  هن ، تسیب و  نیا  لوط  رد  اـھتلود  هک  یتامدـخ  مجح  دربب . شیپ  مدرم ، داـحآ 

نیا یملع ، یاھتفرـشیپ  رد  تسا ؛ دزناـبز  زورما  اـم  تلم  اـم و  روـشک  یلم  تزع  تسا . هتفرگ  ماـجنا  ناریا  رد  یـسایس  یعاـمتجا و  یداـصتقا و  تکرح  رد  میظع  شزیخ 

هد ناھج ، روشک  هن  ناھج ، روشک  تشھ  زا  یمالـسا  یروھمج  دـینیب  یم تسا . لوا  یاھ  هدر رد  اـھ  هتـشر زا  یرایـسب  رد  تشاد ، رارق  اـیند  رخآ  یاـھ  هدر رد  هک  یروشک 

اب شناناوج و  تمھ  اب  ناریا  تلم  دـنا ، هدرک یط  ینالوط  یاـھلاس  لوط  رد  اـھ  نآ هک  ار  یھار  تسا ؛ هدیـسر  اـھ  نآ هب  اـی  تسا  هداـتفا  ولج  یدراوم  رد  ناـھج ، لوا  روشک 

. تسا ناریا  تلم  تفرشیپ  نیا  تسا ؛ یشخبدیما  ی  هدنیآ ناریا  مدرم  مشچ  رد  هدنیآ  و  نشور ، مھ  قفا  دنک . یط  لئاسم  زا  یشخب  رد  تسا  هتسناوت  شدادعتسا ،

لاس ١٣٨٧  / ١٣٨٧/٠١/٠١ لولح  تبسانم  هب  بالقنا  ربھر  یزورون  مایپ 

دوخ یگلاس  یس یمالـسا  یروھمج  سدقم  ماظن  لاس  نیا  رد  تسا . یلاعتم  نشور و  رایـسب  ام  یاھدیما  زادنا و  مشچ دوش ، یم زاغآ  نونکا  هک  لاس ٨٧  دروم  رد  اما 

زا عاـفد  رد  روـشک ، زا  عاـفد  رد  دـنداد : ماـجنا  یـشزرااب  رایـسب  یاھـشالت  نیلوئـسم  ناریا و  تلم  هھد ، هس  نیا  رد  دراذـگ . یم رـس  تشپ  ار  هھد  هس  دـنک و  یم ماـمت  ار 

ینـالوط یاـھلاس  یاھیگدـنام  بقع هک  دوـب  نآ  رب  ناریا  تلم  یداـمتم ، یاـھلاس  نـیا  لوـط  رد  یلمع . یملع و  یـالتعا  تمـس  هـب  تفرـشیپ  رد  یلم و  تزع  لالقتـسا و 

ناریا تلم  خـیرات  رد  تسا ، هتفرگ  ماجنا  یداـمتم  یاـھلاس  نیا  لوط  رد  هچنآ  دروآ . تسد  هب  هار  نیا  رد  مھ  یگرزب  یاـھتیقفوم  دـنک و  ناربج  ار  بـالقنا  زا  شیپ  ی  هتـشذگ

. دوب دھاوخ  یراگدنام  اش هللا  نا  هتسجرب و  یاھراک 

لاس ١٣٨٧  / ١٣٨٧/٠١/٠١ لولح  تبسانم  هب  بالقنا  ربھر  یزورون  مایپ 

رگا تسین ؛ ندرک  ینیشن  بقع ندش و  میلست  تاجن  هار  نانمشد ، یھاوخ  هدایز لباقم  رد  هک  دنناد  یم دنراد و  رظن  رد  الماک  ار  یلم  تزع  روشک  نیلوئسم  هناتخبشوخ 

یماظن رادـتقا  یانعم  هب  طقف  رادـتقا  نیا  تسا ؛ رادـتقا  بسک  رد  ناریا  تلم  جالع  درک . تفرـشیپ  داتـسیا و  نمـشد  لـباقم  رد  دـیاب  دـنک ، یم یریگروز  ییوگروز و  نمـشد 

یارب لاعتم  دنوادخ  هب  لاکتا  زا  هک  یحور - یونعم و  رادتقا  اھ  نیا ی  همھ زا  رتالاب  یعامتجا و  یقالخا و  تردق  ندروآ  تسد  هب  یداصتقا ، رادتقا  یملع ، رادتقا  دـیاب  تسین ؛

رگیدکی هب  دیاب  تلود  تلم و  مینک ، ادیپ  تسد  دوخ  یاھفدھ  هب  میورب و  شیپ  ناریا  تلم  یبای  تردق ی  هنحـص رد  میھاوخب  رگا  مینک . بسک  مھ  دوش - یم لصاح  تلم  کی 

تلم دنک و  ادیپ  همادا  رتشیب - هچرھ  ینابیتشپ - نیا  دیاب  تسا ، هدوب  نالوئـسم  نابیتشپ  هراومھ  تلم  دمحب هللا  هک  ینانچمھ  دنھدب ؛ لماک  یراکمھ  یتسود و  تسد 

ناراذگ و هیامرس رشق  نازرواشک ، نارگراک و  رشق  نایوجشناد ، رشق  ناققحم ، ناگنازرف و  ناملاع و  رـشق  ناریا ، تلم  نوگانوگ  یاھرـشق  دننک . یراکمھ  رگیدکی  اب  تلود  و 

راب هک  دننکب  ساسحا  دیاب  اھ  نیا ی  همھ یتلود ، ریغ  یتلود و  تاسـسوم  نوگانوگ  یاھـشخب  ناریدـم  دـنربب ، شیپ  هب  ار  تلم  دوخ  یراذـگ  هیامرـس اب  دـنرداق  هک  یناسک 

یناسک نآ  دوخ  همھ ، زا  شیب  و  همھ - دـش و  دـھاوخ  همھ  دـیاع  فیلکت  نیا  ماجنا  جـئاتن  یمدرم و  یھلا و  تسا  یفیلکت  تساھ و  نآ شود  رب  روشک  تفرـشیپ  نیگنس 

. درب دنھاوخ  دوس  نآ  زا  دنا - هداد ماجنا  یھجو  نیرتھب  هب  ار  فیلکت  نیا  هک 

نانیرفآراک  / ١٣٨٧/٠٢/٠۴ نارگراک و  رادید  رد  تانایب 

، روشک کی  لالقتسا  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  هتفھن  مھ  یرگید  مھم  رایـسب  رما  کی  رد  یونعم ، یمالـسا و  یھلا و  یانعم  نیا  رب  ی  هوالع هعماج ، کی  رد  رگراک  شزرا  زار 

- یھلا ریغ  ای  یھلا  شخب  کی  زا  تسا  نکمم  دیـسر . دھاوخن  یئاج  هب  راک  هب  یئانتعا  یب یرورپ و  نت یگراکیب و  اب  یتلم  چـیھ  یروشک و  چـیھ  تسا . راک  هب  ی  هتـسباو

دنھاوخن لالقتـسا  اما  دنک ؛ رپ  ار  اھ  نآ یگدـنز  یاضف  دـیایب  یجراخ  تالوصحم  دـننارذگب ، شوخ  رھاظ  بسح  هب  ار  یگدـنز  دنـشاب ، هتـشاد  یدـمآرد  یزیچ - یتفن ، لثم 

نیا اب  ام  مینک ؛ یم هاگن  رگراک  هب  مشچ  نیا  اب  اـم  تسا . نیا  راـک  شزرا  دـمآ . دـھاوخن  تسد  هب  راـک  ی  هلیـسو هب  زج  تسا ، لالقتـسا  یاراد  هک  یتلم  کـی  تزع  تشاد .

یارب هلیـسو  کی  هکنیا  یارب  تسا ؛ هداد  ماجنا  حیحـص  باوص و  تکرح  کـی  دـسوبب ، ار  رگراـک  کـی  تسد  یـسکرھ  میناد . یم باوث  کـی  ار  رگراـک  تسد  ندیـسوب  مشچ ،

. دراد شزرا  ردق  نیا راک ، تسا . هدرک  لیلجت  ار  دوخ  روشک  دوخ و  تلم  لالقتسا 

« يلم تزع   » 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 56هاگياپ  هحفص 27 
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نانیرفآراک  / ١٣٨٧/٠٢/٠۴ نارگراک و  رادید  رد  تانایب 

تزع رب  زور  هب  زور  اش هللا  نا  لاعتم  یادخ  دشاب و  ناریا  تلم  ی  همھ لاح  لماش  دشاب ، امـش  لاح  لماش  راوگرزب  نآ  تاھجوت  و  هادف ) انحاورا   ) رـصع یلو یاعد  میراودیما 

. دنک رتدایز  زور  هب  زور  روشک  نیا  نالاعف  ی  هعومجم رب  یرگراک و  ی  هعماج رب  ار  شتاکرب  دیازفیب و  روشک  نیا  لالقتسا  رب  ناریا و  تلم 

زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١١ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تـسد هب  یدازآ  لالقتـسا و  مالـسا ، ی  هیاـس رد  دـناوتب  هک  دوب  نیا  تفگ - یم ار  فدـھ  نیا  نوگاـنوگ  یاـھنابز  هب  میدرک ، یم لاوـس  هک  یـسکرھ  زا  هک  ناریا - تلم  فدـھ 

اب روشک  نیا  هک  دندید  یم مدرم  دنتساوخ . یم ار  نیا  مدرم  دوب و  مدرم  لد  فرح  دوب ، جئار  بالقنا  نارود  رد  هک  یمالـسا » یروھمج  یدازآ ، لالقتـسا ،  » راعـش نیا  دروایب .

فیعـض و اھ  نآ لباقم  رد  دنا ؛ هتخادنا ندرگ  هب  ار  اھ  نآ تعاطا  قوط  دنربکتـسم و  یاھتردـق  عبات  هناگیب و  عبات  دـنرادن ؛ یار  لالقتـسا  شنارادـمامز  شماکح و  تمظع ، نیا 

هب دندیبوک و  یم مدرم  نیا  ی  هدرگ رب  ار  قالـش  دـندرک ؛ یم راتفر  روز  یریگ و  تخـس راشف و  اب  اھ  نآ اب  نعرفتم و  ریگ ، تخـس ناشدوخ  مدرم  هب  تبـسن  اما  لقتـسم ، ریغ 

یاپ هب  تفرعم  اب  تبغر و  اب  قوش ، اـب  مدرم  نیا  هک  داـتفین  قاـفتا  زگرھ  یمالـسا ، بـالقنا  زا  لـبق  اـت  تیطورـشم و  یاـھلاس  لوط  رد  دـنداد . یمن باـختنا  ی  هزاـجا اـھ  نآ

هب هک  یسلجم  هناگیب ؛ یاھتردق  ی  هدش شرافس نارادمامز ، نالوئسم و  یثوروم ؛ تموکح  تموکح ، تشادن : ینعم  باختنا  دننک . باختنا  ار  یسک  دنورب و  یار  قودنص 

ریغ ی  هعومجم نیا  هک  دندوب  یئاھ  میمـصت شوختـسد  ریـسا و  مھ  مدرم  مدرم ! بختنم  ریغ  هدناشن و  تسد  سلجم  دوب ، هدـمآ  دوجوب  تیطورـشم  زا  اروش  سلجم  مان 

یویند و هافر  تداعـس و  دننک ، نیمات  ار  ناش  یلم تزع  دنـشاب ، هتـشاد  یدازآ  دـنروایب ، تسدـب  لالقتـسا  دنتـساوخ  مدرم  دـنتفرگ . یم اھ  نآ یارب  دـھعتم  ریغ  لوئـسم و 

. دندش نادیم  نیا  دراو  دوب و  مدرم  یوزرآ  نیا  دنروایب ؛ تسدب  ار  یورخا  یونعم و  یدنلبرس 

زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١١ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تخادرپ ار  نآ  ناریا  تلم  دوب ؛ ناریا  تلم  یبلط  تزع یبلط و  یدازآ یبـلط و  لالقتـسا ی  هنیزھ نیا  دوب ؛ یلیمحت  گـنج  لاـس  تشھ  درک  تخادرپ  ناریا  تلم  هک  یا  هنیزھ

ی هھد روک  مسیرورت  ناینابرق  دوب . یلم  راختفا  یلم و  تردق  تلم و  لالقتسا  هب  نتفای  تسد  ی  هنیزھ نیا  نوچ  درک ، لمحت  ار  گنج  لاس  تشھ  درواین . وربا  هب  مخ  درک و 

، دـنا هدرک لیمحت  اـم  تلم  رب  هک  یداـصتقا  ی  هرـصاحم یداـصتقا و  یاـھمیرحت  زورما  اـت  بـالقنا  لوا  زا  درک . تخادرپ  ناریا  تلم  هک  دوب  یرگید  ی  هنیزھ روشک ، نیا  رد  تصش 

ار ناریا  تلم  ام  هک  دننک  یم دیدھت  بترم  یرابکتسا  یاھتردق  هک  تسا  لاس  ود  منک ، یم تبحص  امـش  اب  نم  هک  الاح  نیمھ  درک . تخادرپ  ناریا  تلم  هک  دوب  ییاھ  هنیزھ

. دنا هدرکن ار  راک  نیا  الاح  ات  راگنا  مینک ! یم هرصاحم  مینک و  یم میرحت 

سراف  / ١٣٨٧/٠٢/١٣ ناتسا  یادھش  یاھهداوناخ  نارگراثیا و  نازابناج و  رادید  رد  تانایب 

باسح ادـخ  یاپ  اباستحا ،» اربص و  « ؛ تسا هدرک  دونـشخ  راک  نیا  اب  ار  لاعتم  یادـخ  هک  دـنادب  دـھدب و  ادـخ  هار  رد  ار  شناوج  ار و  شزیزع  ناسنا  هک  دراد  راختفا  اـتقیقح 

کی امش  یادھش  زا  مادکرھ  دش . هتشارفارب  تلم ، نیا  لالقتسا  هب  تزع و  هب  نانمشد  موجھ  لباقم  رد  هک  دوب  یرگنس  کی  داد ، ادخ  هار  رد  هک  یزیزع  نیا  هک  دنادب  دنک .

زابناج هک  ار  یا  هبرض نیمھ  مھ  دیھش  دیتسھ ؛ ادھش  لثم  مھ  زیزع  نازابناج  امش  دنا ؛ هدنز یادھش  مھ  نازابناج  دنروج . نیمھ مھ  نازابناج  دراد ؛ راختفا  نیا  دنرگنس ؛

، دیھش نادنزرف  دیھـش ، رـسمھ  دیھـش ، ردام  ردپ و  ادھـش ، ی  هداوناخ ندنام . العف  نیا  تشونرـس  دوب ، نتفر  زاورپ و  وا  تشونرـس  هدرک ؛ لمحت  مھ  وا  تسا ، هدرک  لمحت 

. دننک راختفا  دیاب  نازابناج  نارسمھ  نارھاوخ و  ناردپ و  دیھش ، نادنواشیوخ  نارھاوخ و  ناردارب و 

ینسمم  / ١٣٨٧/٠٢/١۵ دابآرون  ناتسرھش  ریاشع  مدرم و  رادید  رد  تانایب 

لالقتـسا هب  یلم ، تزع  هب  مزال ، ی  هنیزھ نداد  نودب  یروشک  چیھ  دراد ؛ هنیزھ  یلم  تزع  یلو  دنا ؛ هدش لمحتم  مھ  ار  یتالکـشم  لاس ، یـس  نیا  لوط  رد  ناریا  تلم 

اھ و تردقربا نیا  هب  باطخ  نم  تخادرپ . دھاوخ  مھزاب  تسا و  هتخادرپ  ار  هنیزھ  نیا  ام  تلم  تخادرپ . ار  شا  هنیزھ دـیاب  دـنک ؛ یمن ادـیپ  تسد  دوخ ، رترب  تیوھ  هب  یلم و 

ار ناریا  تلم  دیدھت ، میوگ : یم اھ  نآ هب  ندیـشک ، هدبرع  ندرک و  دیدھت  هب  دننک  یم زاب  ار  ناشاھناھد  دننیب و  یمن ار  تایعقاو  دـندنب ، یم ار  ناشیاھمـشچ  هک  اھ  نآ لامع 

هب هار  لـماک ، تزع  یوس  هب  هار  لاـمک ، یوـس  هب  هار  دـنکب : فرـصنم  تسا  هتفرگ  شیپ  رد  هک  یھار  نیا  زا  ار  اـم  تلم  دـناوت  یمن دـیدھت  دـنک . یمن ینیـشن  بقع هب  راداو 

ناریا تلم  هک  تسا  یھار  نیا  دنکب . فرطرب  ار  ام  تالکشم  ی  همھ دناوتب  زیزع  مالسا  هک  روشک  نیا  رد  نید  ناکرا  لماک  ندش  هدایپ  یوس  هب  هار  لماک ، لالقتـسا  یوس 

، روج کی اھتسینویھص  اکیرما و  تسا : هدش  دنلب  ناشدیدھت  یادص  زاب  اھزور  نیا  دنکب . یراک  دیدھت  اب  دناوت  یمن نمشد  دش . دھاوخن  فرـصنم  هار  نیا  زا  هتفرگ و  شیپ  رد 

اب ار  نامدوخ  هار  ام  دـیدومزاین ؟ ار  مواقم  میظع و  تلم  نیا  رگم  دـیدرکن ؟ هبرجت  ار  ناریا  تلم  رگم  اکیرما ! ور  هلابند هنادـنمدرخان ، هنالھاج و  مھ  یئاپورا  یاھتلود  زا  یـضعب 

یاضتقم هب  دـیاب  ام  هک  تسا  میظع  تلم  نیا  قح  ام و  ی  هفیظو ام ، فیلکت  نیا  دـننک . لامیاپ  ار  تلم  نیا  قح  ملاع ، ناربکتـسم  میراذـگ  یمن داد و  میھاوخ  همادا  تردـق 

تلم نیا  قح  اھدنفرت  اھ و  هلیح ماسقا  عاونا و  اب  یناور و  گنج  اب  فلتخم ، یاھشور  اب  نوگانوگ ، یاھ  هویش اب  نمـشد  میراذگن  دیاب  مینک ؛ ادا  ار  قح  نیا  نامتیلوئـسم ،

. تشاذگ میھاوخن  راگدرورپ  لضف  هب  دنک و  لاماپ  ار 

رال  / ١٣٨٧/٠٢/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یارب مالـسا  تکرب  هب  تساھ ، نآ نتـشاد  دنموزرآ  تلم  کی  هک  یتاکرب  تاریخ و  ی  همھ تسا . مالـسا  هب  کسمت  تسا ، حرطم  ناریا  تلم  یارب  لوا  ی  هجرد رد  زورما  هچنآ 

ورشیپ میروایب ، تسد  هب  یملع  تفرشیپ  میروایب ، تسد  هب  یمومع  هافر  میروایب ، تسد  هب  لالقتـسا  میروایب ، تسد  هب  یدازآ  هکنیا  یارب  ام  دوش . یم لصاح  تلم  کی 

کسمت زا  تسا  ترابع  ام  زورما  درف  هبرـصحنم هار  مینکب ، مھارف  ناریا - تلم  ناونع  هب  نامدوخ - یارب  ار  تزع  جوا  میروایب ، تسد  هب  ار  یرـشب  نوگانوگ  یاھنادیم  رد  ندوب 

. ناریا تلم  یارب  تسا  هار  نیرتگرزب  زورما  مالسا ، هب  کسمت  دروآ . یم ناغمرا  هب  تلم  کی  یارب  دوخ ، نطب  رد  دوخ ، میلاعت  رد  ار  اھ  نیا ی  همھ مالسا  مالسا . هب 

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

دیاش دندرک ، شالت  ام  روشک  برغ  رد  قرش و  رد  دنتسناوت ، هچنآ  دننکب . دنا  هتسناوتن یراک  اھ  نآ تسا و  هداتسیا  نیربکتسم  لباقم  رد  تبالص  تزع و  اب  ناریا  تلم  زورما 

برغ قرـش و  رد  ناریا  تلم  نانمـشد  راک  رابکتـسا - راک  دمحب هللا  ناریا  تلم  ماجـسنا  ناریا و  تلم  نامیا  اب  ناریا و  تلم  یدنمـشوھ  اب  دـننک . هرـصاحم  ار  روشک  دـنناوتب 

. دننک یم فارتعا  نآ  هب  مھ  ناشدوخ  زورما  هک  دش  یھتنم  یمالسا  یروھمج  رتشیب  هچرھ  رادتقا  هب  ام - یاھزرم 

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

ماما دای  تسا . فعـضتسم  یاھتلم  یمالـسا و  تما  ی  همھ یارب  ناریا  تلم  ندش  هودق  ندش و  هوسا  روآدای  تسا ؛ ناریا  تلم  یرادـیب  ناریا و  تلم  تزع  روآدای  ماما ، دای 

هداد رارق  هار  نیا  ندومیپ  یارب  ماما  هک  ار  یئاھ  هناشن ماما و  ی  هراشا تشگنا  ماما و  طخ  ماما و  هار  تشاد و  هگن  هدنز  دیاب  ار  دای  نیا  تسا . شخبدـیما  تسا ؛ شخبورین 

. دننک هاگن  لمعلاروتسد  کی  مشچ  هب  ماما  ی  همان تیصو ماما و  یاھ  هیصوت ی  هلئسم هب  دیاب  روشک  نیلوئسم  اھناوج و  رتشیب  همھ  زا  تسناد ؛ ردق  دیاب  تسا ،

ماما و ی  همان تیـصو نیمھ  ار  دوخ  راک  لمعلاروتـسد  دیاب  یتامدخ - یعامتجا و  یـسایس و  یماظن و  ریغ  یماظن و  زا  معا  روشک - نوگانوگ  نالوئـسم  هثالث و  یاوق  زورما 

هب ندرک  لمع  ورگ  رد  ناریا ، تلم  یقالخا  یونعم و  یالتعا  ناریا ، تلم  یدام  ی  هعـسوت دشر و  ناریا ، تلم  رادـیاپ  تینما  ناریا ، تلم  تزع  دـنھدب . رارق  ماما  یاھیئامنھار 

. تساھ هیصوت نیا 

ار ناریا  تلم  تزع  زور  هب  زور  رادـب ؛ قـفوم  هار  نیا  ندوـمیپ  رد  ار  ناریا  تلم  میھد  یم دـنگوس  راوـگرزب  ناـماما  ی  هـبیط حاورا  نادیھـش و  ی  هـبیط حاورا  هـب  ار  وـت  اراـگدرورپ !

« يلم تزع   » 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 56هاگياپ  هحفص 28 
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حور رب  ار  دوخ  لضف  ترفغم و  تمحر و  ربب ؛ ام  راوگرزب  ماما  رھطم  حور  یارب  یونعم  یایادـھ  اـم  ناـبز  لد و  زا  ناریا و  تلم  یاـھلد  زا  عاـمتجا و  نیا  زا  اراـگدرورپ ! نک . رتشیب 

. نادرگب روشحم  تئایلوا  اب  دنھار ، نیا  ناورشیپ  هک  نادیھش  اراگدرورپ ! امرفب . راثن  ماما  کرابم 

١٣٨٧/٠۴/٢۶ /  ( مالسلاهیلع  ) یلع ترضح  دالیم  زورلاس  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

لابند اکیرما - همھ  سار  رد  زورما  و  یناھج - رابکتسا  هک  هچنآ  دنکن . رابکتـسا  عفانم  ینابرق  ار  دوخ  عفانم  دھاوخ  یم دشابن ؛ رابکتـسا  تردق  راب  ریز  دھاوخ  یم ناریا  تلم 

. تسا هلئسم  نیمھ  لباقم  ی  هطقن تسرد  دنتسھ ، نآ 

اھ نآ یناسنا  رھاظ  هب یاھراعـش  اھ و  هیعاد ی  همھ دننک ؛ هرداصم  ناشدوخ  عفن  هب  ار  اھتلم  تاناکما  اھتلم و  یگدنز  ی  هصرع اھتلم ، عبانم  هک  تسا  نیا  ناشفدھ  اھ  نآ

ناـشرھاظ هک  اـھروشک  زا  یـضعب  لـثم  لالقتـسا ؛» بیرف   » هن دـنک - یگدـنز  لقتـسم  اـعقاو  دـھاوخب  یتـلم  کـی  رگا  اذـل  تسا . نیمھ  یعقاو  فدـھ  تسا و  ضحم  غورد 

. تفر دھاوخن  وج  کی  هب  اھ  تردقربا اب  شبآ  دنتسھ - اھ  تردقربا تشم  یوت  نطاب  رد  تسا و  بیرف  کی  لالقتسا  عقاو  رد  اما  تسا ، لقتسم 

هب جاـیتحا  درواـیب ، تسدـب  ار  دوخ  لالقتـسا  دوخ و  تزع  دوـشب و  قـفوم  شلاـچ  نیا  رد  دـھاوخب  رگا  ناریا  تلم  دراد . رارق  ناریا  تلم  لـباقم  رد  یـشلاچ  نینچ  کـی  بخ ،

هک تسا  هدرک  تباث  ناریا  تلم  تسا ، هتشذگ  یمالسا  یروھمج  یمالسا و  بالقنا  رمع  رب  هک  یا  هھد هس  ود  نیا  رد  دمحب هللا  دراد ؛ یراوتـسا  مدق  مکحتـسم و  ی  هدارا

. تسا هداتسیا  مکحم  بلط ، هدایز وگروز و  زواجتم و  یاھتردق  لباقم  رد 

ادـیپ همادا  دـناوت  یم راگدرورپ ، هب  لاکتا  ادـخ و  هب  اکتا  اب  یھلا ، تردـق  زا  دادمتـسا  اب  لاعتم ، یادـخ  هب  لکوت  اب  تسا - مالـسا  تزع  ناریا و  تلم  تزع  هک  یگداتـسیا - نیا 

یتشک دوش  یمن اھتلم  اب  هک  دنناد  یم دننک ؛ جراخ  نادیم  زا  ندناسرت ، اب  دیدھت و  اب  باعرا ، اب  ار  اھتلم  دننک  یم یعس  هک  تسا  نیمھ  ناشتیـصوصخ  اھ  تردقربا دنکب .

. تفرگ

تلود  / ٠٢/١٣٨٧/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

رد ناسنا  مھ  ار  یگدز  برغ برغ و  لباقم  رد  یگدنمرـش  کرت  نارگید و  یاھتـسایس  یبلط  هدایز زواجت و  هطلـس و  لباقم  رد  لاـعفنا  کرت  یلم و  تزع  ی  هداـعا ی  هلئـسم

رد الثم  یتح  ای  دھدب  لالقتسا  راعش  ناسنا  هک  تسین  نیا  هب  لالقتـسا  دوش . یم لصاح  اجنیا  زا  یونعم  یقیقح و  لالقتـسا  یلم و  تزع  دنک ؛ یم ساسحا  تلود  نیا 

، دـشاب لئاق  تیمھا  وا  یارب  دـقتعم و  دوخ  تزع  هب  دوخ و  تیوھ  هب  تلم  کی  هک  تسا  نیا  لالقتـسا  هن ، دـنک ؛ ادـیپ  تسد  ییالاب  دـشر  کی  هب  مھ  یداـصتقا  یاـھ  هنیمز

. دشابن دوخ  هاگیاج  تاراھظا و  ی  هدنمرش نیئزھتسم ، نیضرعتم و  لباقم  رد  دنک و  راک  شالت و  وا  ظفح  یارب 

سدقم  / ١٣٨٧/٠٧/٠۴ عافد  هتفھ  رد  نارگراثیا  ادھش و  زا  لیلجت  زور  تبسانم  هب  مایپ 

نودب یتلم  چیھ  هک  تسا  ینعم  نیدب  نیدامن  راک  نیا  تسا . گرزب  ینومـضم  لماح  نانآ ، هرطاخرپ  دای  هب  سدـقم  عافد  هتفھ  زا  زور  کی یراذـگ  مان نادیھـش و  کرابم  مان 

رب ناھج  ناربکتـسم  ناـیوگروز و  هک  یئاـھ  هصرع زا  زیرگ  دـنک . عاـفد  دوخ  قوقح  اـھرواب و  اـھ و  شزرا زا  دوخ و  یلم  سوماـن  تزع و  تیوھ و  زا  دوب  دـھاوخن  رداـق  یراکادـف 

. تشاد دھاوخن  ناسنا  زواجت  متس و  هربنچ  رد  ندش  راتفرگ  هاگنآ  ندش و  ریقحت  زج  یماجنارس  دننک ، یم لیمحت  هدازآ  یاھ  تلم

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

ات لاس ١٣٣٢  زا  تسا ؛ ناریا  تلم  هب  تبسن  میژر  نآ  یوس  زا  تثابخ  یرگ و  یذوم لاس  دنچ  هاجنپ و  لکشم  تسین ؛ زورما  یاھراک  لکـشم  اکیرمآ  اب  ناریا  تلم  لکـشم 

هئطوت ناریا  تلم  هیلع  دنتـساوخ  هچنآ  بالقنا ، یزوریپ  ات  دـش  عورـش  تیناحور  تضھن  و  هیلع ) ناوضر هللا   ) ماما تضھن  یتقو  زا  صوصخب  بـالقنا ، زا  شیپ  اـھلاس  زورما .

- تسا لاس  یـس  نآلا ، بالقنا - یزوریپ  زا  دعب  دندرب . راک  هب  تلم  نیا  اب  ار  هناربکتـسم  یاھ  هویـش ماسقا  عاونا و  دندروآ و  دراو  راشف  دـندرک ، تنایخ  دـندز ، هبرـض  دـندرک ،

یزرو عمط رابکتسا و  زا  تسد  هناقداص  دنکب ؛ یھاوخرذع  شدوخ  ی  هتشذگ یاھراک  زا  دشاب ؛ هتـشاد  یریخ  تین  ناریا  تلم  هب  تبـسن  اکیرمآ  هک  تسا  هدوبن  یزور  چیھ 

اب مینیشنب  میورب  میراد ، رظن  فالتخا  مھاب  یا  هقطنم ای  یللملا  نیب ای  یناھج  عوضوم  اتود  رس  رب  الاح  هک  تسین  نیا  اکیرمآ  اب  ام  ی  هلئسم درادرب . ناریا  تلم  هب  تبـسن 

یرگ هزیتس لھا  ام  دینادب ؛ اھ  ناوج امـش  ار  نیا  هک  مود ، ی  هتکن نیا  تسا . تسین  تسھ و  ی  هلئـسم تسا ؛ یگدنز  گرم و  ی  هلئـسم لثم  هلئـسم  مینک . لح  هرکاذـم 

تـسد دـھاوخب  دـنک ، ریقحت  ار  ناریا  تلم  دـنک ، لامیاپ  دـھاوخب  ار  ناریا  تلم  تزع  هک  یـسکرھ  میتسھ . دوخ  تزع  دوخ ، لالقتـسا  دوخ ، تیوھ  ظفح  لھا  اما  میتسین ؛

. دنک یم عطق  ار  تسد  نیا  دوخ  نامیا  اب  دوخ ، تریغ  اب  ناریا  تلم  دنک ، زارد  تلم  نیا  رب  ار  هطلس 
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تلم کی  تسا ؛ تراقح  ساسحا  تزع ، ساسحا  لباقم  یهطقن  دنکن . تراقح  ساسحا  دوخ  زا  دوخ و  رد  تلم  کی  هکنیا  زا  تسا  ترابع  یلم  تزع  تسیچ ؟ یلم  تزع 

ساسحا دنک ، رورغ  تزع و  ساسحا  دنکیم ، هاگن  دوخ -  یرکف  یناسنا و  یدوجوم  هب  دوخ ، یخیرات  ثیراوم  هب  دوخ ، خیرات  هب  دوخ ، یاھهیامرس  هب  دوخ -  نورد  هب  یتقو 

نجرخیل هنیدملا  یلا  انعجر  نئل  نولوقی  : » هدرک هراشا  انعم  نیا  هب  یددعتم  دراوم  رد  نآرق  تسا . مزال  تلم  کی  یارب  هک  تسا  یئاھزیچ  زا  یکی  نیا  دنکن . تلذ  تراقح و 

زا دـنلیلذ -  هک  ار -  اھناملـسم  میزیزع و  ام  هک  دـندرکیم  وگتفگ  ناشدوخ  اب  ناـقفانم  ( ١ «.) نوملعی نیقفاـنملا ال  نکل  نینموملل و  هلوسرل و  هزعلا و  لذـالا و   اـھنم  زعـالا 

نآ زا  تسادخ و  نآ  زا  تزع  دننانموم ؛ تسا  زیزع  هکنآ  دننادیمن ؛ دـنمھفیمن و  نکیل  دـنیوگیم ، روجنیا  اھنیا  هک  داتـسرف  یحو  ربمغیپ  هب  دـنوادخ  درک ! میھاوخ  جراخ  هنیدـم 

ساسحا یتلم  کی  رگا  یلم .» تزع  « ؛ دـشاب هتـشاد  رارق  دـیاب  یمالـسا  تما  مشچ  یولج  هشیمھ  هک  تسا  یناشخرد  ولبات  کی  نیا  اب . نانموم  نآ  زا  ادـخ و  ربمایپ 

هاگن تراقح  مشچ  هب  دوخ -  ناگرزب  هب  دوخ و  رخافم  هب  دوخ ، خیرات  هب  دوخ ، یابفلا  هب  دوخ ، نابز  هب  دوخ ، ننس  هب  دوخ ، بادآ  هب  دوخ -  یاھهتشاد  هب  ینعی  دنکن ، تزع 

. دریگیم رارق  ناگناگیب  یهطلس  یهربنچ  رد  یتحارب  تلم  نیا  درادن ، یزیچ  شدوخ  زا  دنک  ساسحا  درامشب و  کچوک  ار  اھنآ  دنک ،
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هدرک نییبت  خـیرات  لوط  رد  یمالـسا  تما  ناملـسم و  تلم  یارب  ار  اھ  نآ هب  ندیـسر  هار  هدرک و  میـسرت  ار  یتایـصوصخ  ایوپ  زارفارـس و  ی  هعماج کی  تخاـس  یارب  مالـسا 

تسا نیا  مھ  تلم  کی  گرزب  یاھوزرآ  زا  دشاب ، زیزع  دشابن و  لیلذ  تسا  لیام  درف  کی  هک  ینانچمھ  تزع . تسا ؛ یلم  تزع  تایـصوصخ  اھ و  هناشن نیا  زا  یکی  تسا .

، تزع ساسحا  لباقم  ی  هطقن دـنکن . تراـقح  ساـسحا  دوخ  زا  دوخ و  رد  تلم  کـی  هکنیا  زا  تسا  تراـبع  یلم  تزع  تسیچ ؟ یلم  تزع  دـشابن . لـیلذ  دـشاب و  زیزع  هک 

، دـنک یم هاگن  دوخ - یرکف  یناسنا و  یدوجوم  هب  دوخ ، یخیرات  ثیراوم  هب  دوخ ، خـیرات  هب  دوخ ، یاھ  هیامرـس هب  دوخ - نورد  هب  یتقو  تلم  کی  تسا ؛ تراـقح  ساـسحا 

: هدرک هراشا  انعم  نیا  هب  یددـعتم  دراوم  رد  نآرق  تسا . مزال  تلم  کـی  یارب  هک  تسا  یئاـھزیچ  زا  یکی  نیا  دـنکن . تلذ  تراـقح و  ساـسحا  دـنک ، رورغ  تزع و  ساـسحا 

ام هک  دـندرک  یم وگتفگ  ناشدوخ  اب  ناقفانم  نوملعی .» نیقفانملا ال  نکل  نینموملل و  هلوسرل و  هزعلا و  لذـالا و   اـھنم  زعـالا  نجرخیل  هنیدـملا  یلا  اـنعجر  نئل  نولوقی  »

زیزع هکنآ  دنناد ؛ یمن دنمھف و  یمن نکیل  دـنیوگ ، یم روج  نیا اھ  نیا هک  داتـسرف  یحو  ربمغیپ  هب  دـنوادخ  درک ! میھاوخ  جراخ  هنیدـم  زا  دـنلیلذ - هک  ار - اھناملـسم  میزیزع و 

هتـشاد رارق  دـیاب  یمالـسا  تما  مشچ  یولج  هشیمھ  هک  تسا  یناشخرد  ولبات  کی  نیا  اب . نانموم  نآ  زا  ادـخ و  ربماـیپ  نآ  زا  تسادـخ و  نآ  زا  تزع  دـننانموم ؛ تسا 

رخافم هب  دوخ ، خیرات  هب  دوخ ، یابفلا  هب  دوخ ، نابز  هب  دوخ ، ننس  هب  دوخ ، بادآ  هب  دوخ - یاھ  هتـشاد هب  ینعی  دنکن ، تزع  ساسحا  یتلم  کی  رگا  یلم .» تزع  « ؛ دشاب

زا  دنک  ساسحا  درامشب و  کچوک  ار  اھ  نآ دنک ، هاگن  تراقح  مشچ  هب  دوخ - ناگرزب  هب  دوخ و 

. دریگ یم رارق  ناگناگیب  ی  هطلس ی  هربنچ رد  یتحار  هب تلم  نیا  درادن ، یزیچ  شدوخ 

نیا یاپ  تسد و  هب  ار  تراسا  دنمک  الماک  دنناوتب  هکنیا  یارب  دندش ، یمالسا - یاھنیمزرس  هلمج  زا  قرش - یاھنیمزرس  دراو  هک  هدفھ  هدزناش و  یاھنرق  زا  نارگرامعتسا 

« يلم تزع   » 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 56هاگياپ  هحفص 29 
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دوخ و بادآ  هب  تبـسن  دوخ ، بھذم  هب  تبـسن  دوخ ، یاھ  هتـشاد هب  تبـسن  دوخ ، ی  هتـشذگ هب  تبـسن  ار  اھ  نآ دندرک  عورـش  دننکب ، دوخ  ریـسا  ار  اھ  نآ دـندنبب و  اھتلم 

هب ات  رس  زا  دیاب  یناریا  تفگ : رکف  نشور کی  روشک ، نیا  رد  تیطورشم  لئاوا  نامز  رد  هک  دیـسر  یئاج  هب  راک  تسا ؛ زومآ  تربع اھ  نیا ندرک . نیبدب  دوخ  سابل  هب  تبـسن 

موسر یبرغ ، بادآ  یبرغ ، گنھرف  اما  دـنکب ، شومارف  دراذـگب و  رانک  ار  شرخافم  ار و  شا  هتـشذگ ار ، شطخ  ار ، شـسابل  ار ، شقـالخا  ار ، شنید  ینعی  دوشب ! یگنرف  اـپ 

مولعم دنداد . رـس  دندوب ، هدرک  تشپ  نید  هب  هک  یناسک  نآ  ام  روشک  رد  ار  راب  تلذـم دایرف  نیا  دـندرک . نالعا  روج  نیا دریذـپب ! ار  یبرغ  شنم  شور و  یبرغ و  رکفت  یبرغ ،

هاگتسد وا ، یئاراد  وا ، شترا  وا ، تفن  وا - زیچ  همھ  رب  دناوت  یم یتحار  هب سیلگنا  رامعتـسا  دش ، یھت  نورد  زا  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  زیچ  همھ  یروشک  کی  یتقو  تسا ؛

ریفـس اـب  دوب  روبجم  دـنکب ، نیعم  ریزو  تسخن ناونعب  ار  سک  نـالف هکنیا  یارب  نئاـخ  هاـش  هک  دوب  هدیـسر  یئاـج  هب  یوـلھپ  نارود  رد  راـک  دـنک ؛ ادـیپ  طلـست  وا - یـسایس 

یاھتموکح تسا . یلم  تزع  دض  نیا  تسام . ی  هتـشذگ رابدرد  خیرات  نیا  دریگب . هزاجا  دنک و  هزاجتـسا  وا  زا  عقاو  رد  دراذگب و  نایم  رد  اکیرمآ - ریفـس  اب  اھدـعب  و  سیلگنا -

سابل دنتفرگ و  وا  زا  مھ  ار  شترخآ  هکلب  دندرک ، تسرد  ار  وا  یایند  هن  دنداد ، هعـسوت  ار  وا  ملع  هن  دـندروآ ؛ دورف  تزع  ی  هکیرا زا  ار  ناریا  تلم  دـساف ، هتـسباو و  یروتاتکید 

ناریا تلم  داتسیا و  راوگرزب  ماما  یمالسا و  بالقنا  یگرزب  تبیصم  نینچ  کی  لباقم  رد  درک . مایق  یتیعـضو  نینچ  کی  لباقم  رد  یمالـسا  بالقنا  دندناشوپ . وا  رب  تراسا 

. دیسر یزوریپ  هب  درک و  راثن  هار  نیا  رد  ار  دوخ  نوخ 

گـس لثم  دوخ  مدرم  لباقم  رد  دوش : یم بآمرکون  یعیبط  روط  هب  مھ  تلم  نآ  روشک و  نآ  یـسایس  هاگتـسد  دـش ، مکاـح  یمدرم  ناـیم  رد  یا  هیحور نینچ  کـی  یتقو 

مدرم اب  روج  نآ شتنطلـس  مود  ی  همین رد  صوصخب  هک  یناخاضر  نامھ  هماعن .» بورحلا  یف  یلع و  دسا  « ؛ مار ی  هرب لثم  نانمـشد  لباقم  رد  اما  راوخنوخ ، گرگ  هدنرد و 

ماغیپ کی  لباقم  رد  درک - یمن دامتعا  ردـپ  هب  دـنزرف  دـنزرف و  هب  ردـپ  ناـشدوخ  یاـھ  هناـخ یوت  دنتـشادن ؛ ندیـشک  سفن  تئرج  مدرم  هک  دوب - هدرک  راـتفر  تنوشخ  اـب  دوخ 

دمحم یولھپ ؛ یاضر  دمحم  روط  نیمھ  دش ! جراخ  روشک  زا  تفرگ و  هرانک  تنطلـس  زا  هدرم  شوم  لثم  یریگب ،» هرانک  تنطلـس  زا  دیاب   » دنتفگ هک  اھ  یـسیلگنا ی  هداس

دراو مدرم - زا  یا  هظحالم کدـنا  نودـب  نشخ ؛ ناھاوخ - یدازآ رب  نازرابم و  رب  تلم و  نیا  رب  ار  اھراشف  نیرتدـیدش  هاـجنپ  ی  هھد لـھچ و  ی  هھد یاـھلاس  رد  یولھپ  یاـضر 

یتلم کی  تموکح  نیا  دوب . روبجم  اما  دوب ، مھ  تحاران  تفنش ! یم فرح  اھ  نآ زا  درک و  یم عوضخ  عوشخ و  سیلگنا  ریفس  اکیرمآ و  ریفس  لباقم  رد  مدآ  نیمھ  اما  درک ؛

. تسا مورحم  یلم  تزع  زا  هک  تسا 

اکیرمآ  » دومرف انلع  ماما  هک  یزور  نآ  دوب . تزع  رھظم  ام  راوگرزب  ماما  دوب . تزع  ساسحا  درک ، اطع  ناریا  تلم  ام  هب  یمالـسا  بالقنا  هک  یئاـھملق  نیرت  یـساسا زا  یکی 

ناریا تلم  هب  ار  تزع  ساسحا  بالقنا  دـنادرگرب و  مدرم  نیا  هب  ار  تزع  ساسحا  ماما  دوب . ایند  رد  اـکیرمآ  یماـظن  یـسایس و  رادـتقا  جوا  دـنکب ،» دـناوت  یمن یطلغ  چـیھ 

، اھ نآ دـیدھت  ناریا ، تلم  لباقم  رد  هک  دـننک  یم فارتعا  مھ  ملاع  نادـنمتردق  زورما  دـنک . یم راـختفا  دوخ  ندوب  ناملـسم  هب  دوخ و  ندوب  یناریا  هب  یناریا  زورما  دـنادرگرب .

. دیسر دیھاوخ  فدھ  نآ  هب  تفر و  دھاوخ  مامت  تردق  اب  درک ، باختنا  هک  ار  یفدھ  ار و  یھار  ناریا  تلم  درادن ؛ یریثات  چیھ  اھ  نآ یسایس  تاغیلبت  اھ و  نآ یماظن  تردق 
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ظفح دـیاب  ار  یلم  تزع  نیا  مینک ، هجوـت  دـیاب  همھ  ار  نیا  ناریا ! گرزب  تلم  ناتـسدرک و  زیزع  مدرم  نم ! نارھاوـخ  ناردارب و  تسا . یلم  تزع  نیا  ظـفح  تسا  مھم  هـچنآ 

، وا نامیا  رد  شتلع  تسا ، ذوفن  یاراد  یناھج  گرزب  یاھتـسایس  رد  تسا و  زیزع  ناریا  تلم  رگا  زورما  دوش ؛ یمن ظفح  راعـش  اب  اعدا و  اب  نابز و  اب  طقف  یلم  تزع  مینک .

تدحو ام  رگا  دوش . یم دیدھت  راچد  ام  تزع  میھدب  تسد  زا  هک  ار  لماوع  نیا  زا  مادکرھ  تسوا . یگچراپکی  تدحو و  رد  و  وا ، ی  هناعاجش مادقا  رد  و  وا ، راکتبا  لمع و  رد  و 

لسن رد  صوصخب  تلم ، میظع  ی  هعومجم رد  زورما  دمحب هللا  هک  ار - نامدوخ  شالت  راک و  ی  هیحور رگا  میھدب ، تسد  زا  ار  نامدوخ  نامیا  رگا  میھدب ، تسد  زا  ار  نامدوخ 

. تسا اھناوج - یارب  صوصخب  یسایس - ثداوح  لیلحت  یارب  یساسا  ی  هطقن کی  نیا  داد . میھاوخ  تسد  زا  ار  نامتزع  میھدب ، تسد  زا  تسا - سوسحم  ناوج 
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دشر یاھصخاش  زا  یکی  تاباختنا  تسام ؛ یلم  یوربآ  تاباختنا  میـشاب . هتـشاد  یلاعف  روضح  تاباختنا  رد  دیاب  ام  ی  همھ نانمـشد ، تساوخ  لباقم  ی  هطقن رد  تسرد 

شیانعم دـنور ، یم یار  یاھقودنـص  یاپ  یھاگآ  لماک و  کرد  اب  روعـشاب و  روش و  اب  ناریا  تلم  هک  دـننیبب  یتقو  تسا . یلم  تزع  یارب  یا  هلیـسو تاباختنا  تسام ؛ یلم 

ار روشک  یلـصا  ناریدـم  روشک و  نالوئـسم  دراذـگب و  رثا  روشک  ی  هدـنیآ رد  دـھاوخ  یم تسا ؛ لئاق  یریگ  میمـصت ناوت  قح و  دوخ  یارب  تلم  تسا  نیا  شیانعم  تسیچ ؟

روش و یروھمج  سیئر هچنانچ  رگا  دـینیب  یم و  تسوا . رایتخا  رد  روشک  تاناکما  بلغا  هک  یـسک  هیرجم و  ی  هوق سیئر  باختنا  ینعی  روھمج  سیئر باـختنا  دـنک . باـختنا 

هک دیشاب  هتشاد  رارصا  دیاب  همھ  منک : یم ضرع  نم  دشابن . نیا  دنھاوخ  یم دھد ؛ یم ماجنا  روشک  نیا  یارب  ار  یگرزب  تامدخ  هچ  دشاب ، هتشاد  هدارا  قوش و  طاشن و 

روضح تسامش . روضح  ی  هلئسم لوا ، ی  هلئسم تسین ؛ صخش  نآ  ای  صخش  نیا  باختنا  ی  هلئـسم تاباختنا ، رد  لوا  ی  هلئـسم نم  رظن  هب  دینک . تکرـش  تاباختنا  رد 

دـنک و یم دایز  اھ  ینمـشد لباقم  رد  ار  روشک  تماقتـسا  دـنک ، یم دایز  ار  ناریا  تلم  یوربآ  دـنک ، یم مکحتـسم  ار  ماظن  یاھ  هیاپ دـنک ، یم میکحت  ار  ماظن  هک  تسامش 

رد تکرش  لوا ، ی  هلئـسم سپ  تسا ؛ مھم  رایـسب  ی  هلئـسم کی  نیا  دنک . یم فرـصنم  هنتف  داسف و  هعـسوت و  ندز و  هبرـض  رکف  زا  روشک و  هب  ندیزرو  عمط  زا  ار  نمـشد 

. تسا تاباختنا 

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢۴ ناتسا  ناگدیزگرب  رادید  رد  تانایب 

یروھمج ماظن  نیفلاخم  نانمشد و  یوس  زا  زاب  مھ  غیلبت  نیا  هک  دنیوگ - یم دننک و  یم غیلبت  هک  هچنآ  فالخرب  هدروآ ؛ نادیم  هب  ار  ون  نخـس  کی یمالـسا  یروھمج  ماظن 

تعیبط زا  یشان  دراد ، دوجو  یرسدرد  رگا  تسین . رسدرد  لابند  تسین ، نک  تسرد اوعد  تسین ، نیرفآ  جنشت تسین ، شارت  نمشد یمالسا  یروھمج  تسا - یمالـسا 

زا تسا  ترابع  تعیبط  نیا  تسا . یمالسا  یروھمج  ماظن 

تسا یروتسد  مھ  نیا  تسا ، مالسا  شزومآ  نیا  تسا ، مالـسا  میلاعت  زا  نیا  لئاسم . گرزب  کچوک و  رد  نتفرگن  رارق  اھتردق  ریثات  تحت  ملاع و  لئاسم  هب  لقتـسم  هاگن 

هک دشاب  یزکارم  عبات  شیاھ  یریگ میمصت رد  شیاھتـسایس ، رد  شتکرح ، رد  شا ، یریگ تھج رد  ناملـسم  تلم  هک  تسا  هتـساوخن  مالـسا  تسا . هداد  ام  هب  مالـسا  هک 

نآ دنفظوم  تموکح  نالوئـسم  دنک ، یم اضتقا  مالـسا  تما  تلم و  عفانم  هک  ار  هچنآ  دنک  هاگن  دیاب  دنراد . ار  ناشدوخ  ی  هنابلط تعفنم هاگن  ناشدوخ و  یرابکتـسا  حلاصم 

یمالسا یروھمج  ماظن  یار  دوب ، یزیچ  اھ  نآ یار  نوگانوگ  یایاضق  رد  میتفرگن . رارق  طلسم  ربکتسم و  یاھتردق  یاھتسایس  ریثات  تحت  ساسا  نیا  رب  ام  دننک . تیاعر  ار 

، یگداتـسیا تعیبط  دـنک . عافد  شدوخ  زا  تسا  راچان  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دـننک . یم زاـغآ  ار  ینمـشد  نیارباـنب  تسین ، لوبق  لـباق  اـھ  نآ یارب  نیا  دوب . یرگید  زیچ 

تقو نآ دورب . نآ  نیا و  یاھ  یئوگروز راب  ریز  تموکح  نیا  هک  دنـشاب  هتـشاد  یتموکح  مھ  ناریا  تلم  دش  یم دروآ . یم دوجو  هب  کاکطـصا  تسا ؛ نیمھ  لالقتـسا  تعیبط 

تزع تشاد : یمن دوجو  رگید  مھ  اھ  نآ هک  دوب  مھ  یرگید  یاھزیچ  دوبن ؛ اھکاکطـصا  نیا  طـقف  تشاد ، یمن دوجو  هک  هچنآ  اـما  تشاد ؛ یمن دوجو  املـسم  اھکاکطـصا  نیا 

. میدید توغاط  نارود  رد  هک  ینانچمھ  تشادن ؛ دوجو  رگید  یلم  تفرشیپ  تشادن ، دوجو  رگید  یلم 

دصیـس و شیوجـشناد  دادعت  لبق ، لاس  یـس  تاناکما ، همھ  نیا  اب  امـش  ناتـسا  نیا  تسا . یزومآ  تربع رامآ  متفگ ، رھـش  نیا  گرزب  نادیم  رد  زور  نآ  نم  هک  یرامآ  نیا 

ناتـسا یارب  زورما  هک  یتالکـشم  نیا  زور  نآ  هلب ، تسا . دـصرد  هن  تسیب و  ناتـسا  رد  داوس  تبـسن  تسا . ظوفحم  یمـسر و  رامآ  هک  یرامآ  قبط  تسات ؛ جـنپ تصش و 

. دوب روج  نیمھ اج  همھ  ناریا ؛ تلم  هب  دیھدب  میمعت  امش  ار  نیا  و  تسا ؟ لمحت  لباق  نیا  تراقح . فعض و  نیا  اب  تیعـضو ، نیا  اب  تیوھ ، نیا  اب  اما  دوبن ؛ دوش ، یم روصت 

. دنیـشن یم شا  یناشیپ رب  مرـش  قرع  دـناوخ ، یم یتقو  ناسنا  هک  دـنا  هتـشون دـندوب ، اھ  هعومجم نآ  وزج  ناشدوخ  هک  یناسک  توغاط ، نارود  زا  ار  یتارطاخ  اـھباتک و 

اکیرمآ و ریفـس  غارـس  دـندوب  راچان  روشک ، یلـصا  طوطخ  یارب  یلخاد ، دـصرددص  لـئاسم  رد  یریگ  میمـصت یارب  ریزو ، تسخن باـختنا  یارب  روشک  ناریگ  میمـصت ناـگرزب و 

دوخ هک  تسا  یئاھ  فرح هن ، دنـشاب ؛ هدرک  تسرد  دنھاوخب  میژر  نآ  نیفلاخم  هک  تسین  یفرح  نیا  دنـشابن ! فلاخم  اھ  نآ دننیبب  دننک  جازمتـسا  دـنورب ، سیلگنا  ریفس 

. دنسیون یم دنراد  احیرص  مھ  الاح  تشاد و  دوجو  اھزیچ  نیا  تفرگ ، رارق  ام  رایتخا  رد  هک  مھ  یدانسا  نیمھ  وت  هتبلا  دنا . هتشون اھ  نآ

وک ندوب !؟ یناریا  هب  راختفا  ساسحا  نآ  وک  یلم !؟ تزع  نآ  وک  یلم !؟ رورغ  نآ  وک  دـنک . یم تریح  اعقاو  ناـسنا  هک  مناوخ  یم مراد  تسا  نم  تسد  یباـتک  اـھزور  نیمھ 

« يلم تزع   » 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 56هاگياپ  هحفص 30 
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اھراجاق وا  زا  لبق  روج ، کی اھ  یولھپ تشادن ؛ دوجو  توغاط  میژر  نارود  رد  مادـک  چـیھ دراد !؟ هنادنمتفارـش  یخیرات  ثاریم  هتـشذگ و  همھ  نیا  هک  یتلم  نیا  هب  ی  هیکت نآ 

هتـشاد رظن  رد  دنمـشزرا  نشور ، عیدـب ، تقیقح  کی  ناونع  هب  ار  نیا  ام  یتسیاب  هدز . مھ  هب  ار  اھطاسب  نیا  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  رتدـب . یکی  زا  یکی  رگید ؛ روج  کـی

رد هک  شخب  نیا  رد  ار  یمھم  یاھـشقن  دنناوت  یم ناتـسا  نیا  زیزع  مرتحم و  ناگبخن  منک  یم ساسحا  نم  میھدـب . رارق  ساسا  نیا  رب  ار  اھمادـقا  تابـساحم و  میـشاب و 

. دننک افیا  تسا ، یسایس  یگنھرف - شخب  کی  عقاو 

ناویرم  / ١٣٨٨/٠٢/٢۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هک ار  یگرزب  یاـھنومزآ  دـیاب  دـینادب . دـیاب  ناوج  لـسن  صوـصخب  امـش ، هتبلا  ار  اـھ  نیا میوـگب . خـیرات  زا  مرادـن  دـصق  نم  تسا . هدـید  ار  گرزب  یاھـشیامزآ  نیا  هقطنم  نیا 

تروـص هب  دـیاب  ار  اـھ  نیا دـش ، ناشبیـصن  گرزب  یزوریپ  نیا  ناریا  تلم  داـحآ  اـکتا  هب  داد و  ماـجنا  ناریا  تلم  هک  یمیظع  تکرح  نـیا  تـسا ، هدـنارذگ  یمالـسا  یروـھمج 

نم تسا . ردـقچ  دـننک ، یم ایند  رد  رابکتـسا  یدایا  زورما  هک  یتاغیلبت  رادـقم  نزو و  دـیمھفب  ات  دـینادب ، اـھناوج  امـش  خـیرات ، ی  هدـنزومآ یاھـسرد  خـیرات ، گرزب  یاـھتربع 

. دھد رارق  زیزع  دنادب و  زیزع  ار  دوخ  دیاب  تلم  کی  مدز . فرح  یلم  تزع  هب  عجار  نم  هبنش ، هس زور  رد  جدننس  رد  میوگب : ار  نیا  مھاوخ  یم نم  میوگب ، خیرات  مھاوخ  یمن

هب تسا و  ترورـض  کی  ناریا  تلم  یارب  هک  یتزع  نیا  دناسرب . تزع  ی  هطقن هب  ار  دوخ  دنک و  هزرابم  یـسکرھ  یوس  زا  یا  هلیـسو رھ  هب  تلذ ، زا  یراوخ ، زا  تلم  کی  دیاب 

ندوبن هتسباو  هتسب و  لد زا  تسا  ترابع  شرـصانع  زا  یکی  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  مدرم  ام  رد  تزع  ساسحا  نیا  لماک  ی  هنیمز یمالـسا  بالقنا  ی  هلیـسو هب  یھلا  لضف 

ناشدوخ عفانم  لاـبند  نیارباـنب  دـننک . یمن دوس  ساـسحا  هنوگ  چـیھ اـھ  نآ اـم ، تلم  لـثم  تلم  کـی  هوکـشرپ  تشونرـس  رد  هک  یناـسک  هب  نانمـشد ، هب  ناـگناگیب ، هب 

. دشن هتسب  لد اھ  نیا هب  دیاب  دنناد . یم اھتلم  ندناشک  فاعضتسا  هب  ندرک ، راوخ  ندرک ، لیلذ  رد  ار  عفانم  نیا  دنتسھ و 

هتـشاد نھذ  رد  یلک  لصا  کی  تروص  هب  دیاب  ار  نیا  ام  ناناوج  تسامـش . هب  قلعتم  هدنیآ  تسامـش ، لام  روشک  نیا  دـیروشک . نیا  ی  هدـنیآ ناگدـننک  هرادا اھناوج ، امش 

باختنا ار  یموب  یاھ  هخـسن یلم ، یاھ  هخـسن یمالـسا ، یاھ  هخـسن دننکن . باختنا  ار  هتـشون  هناگیب یاھ  هخـسن روشک ، ی  هدنیآ یارب  روشک ، ی  هرادا یارب  هک  دنـشاب 

اـھ و هتفاـب ناـشدوخ ، یاـھ  هتـسناد ناـشدوخ ، گـنھرف  هک  تسا  هطقن  نیا  هجوـتم  یبرغ ، ندـمت  نـالاعف  یبرغ و  یاـھتلود  شـالت  ی  همھ لـبق ، اـھلاس  زا  زورما و  دـننک .

. دنک تمواقم  تکرح  نیا  لباقم  رد  دیاب  دشاب ، لقتسم  دھاوخ  یم هک  یتلم  بلط ، تزع تلم  دننک . لیمحت  اھنھذ  رب  اھتلم ، رب  ار  ناشدوخ  یاھ  هتفای

زقس  / ١٣٨٨/٠٢/٢٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد ام  مدرم  راک  زا  ار  اھ  هرگ اراگدرورپ ! نادرگب . نانآ  لاح  لماش  ار  تدوخ  تاقیفوت  نک ؛ ظفح  ناریا  زیزع  روشک  یارب  ناتـسدرک ، یارب  ار  زیزع  دـنمورب و  ناناوج  نیا  اراـگدرورپ !

ار ام  اراـگدرورپ ! هدـب . شیازفا  ناردـلق  ناـیوگروز و  لـباقم  رد  رگید و  یاـھتلم  لـباقم  رد  ار  ناریا  تلم  تزع  زور  هب  زور  اراـگدرورپ ! نک . زاـب  هطقن  نیا  رد  روشک و  طاـقن  ی  همھ

. رادب ینازرا  ام  هب  لمع  قیفوت  و  نک ؛ لوبق  ام  زا  تمرک  هب  میدینش ، هچنآ  میتفگ و  هچنآ  هدب ؛ رارق  تدوخ  ی  هتسیاش حلاص و  ناگدنب 

ادھش  / ١٣٨٨/٠٣/٠٣ یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ماظن دینیب  یم امش  زورما  هک  یتزع  نیا  دشن . لطاب  عیاض و  ام  نادیھش  نوخ  دوش . عیاض  لاماپ و  ام  نادیھـش  نوخ  تشاذگن  مالـسا  تکرب  هب  هک  مینک  یم رکـش  ار  ادخ 

ماظن دننک ، یم نیـسحت  ار  ناریا  تلم  مدرم ، یمومع  رـشق  یمالـسا ، یاھروشک  ی  همھ رد  هکنیا  تساھ . نوخ نیمھ  تکرب  هب  دـنراد ، ناریا  تلم  یمالـسا و  یروھمج 

تمـس هب  زورما  هک  یمیظع  تکرح  نیا  تسھ ، اـم  روـشک  رد  زورما  هک  یتـینما  نیا  تساـھ . نوـخ نیا  تکرب  هب  دـننک ، یم هاـگن  تمظع  مشچ  هب  ار  یمالـسا  یروـھمج 

قـقحم و وجـشناد و  دنمـشناد و  ملاـع و  دادـعت  شیازفا  نیا  یرواـنف ، یملع و  تفرـشیپ  نیا  تسا ، هتفرگ  ماـجنا  هک  یگرزب  یاـھراک  نیا  تـسھ ، روـشک  نـیا  یگدـنزاس 

لثم ایمیک ، لثم  امـش  یادھـش  نوخ  تسادھـش . نوخ  تکرب  هب  دراد ، ام  تلم  روشک و  زورما  هک  یمومع  یرادیب  نیا  تسادھـش . نوخ  تکرب  هب  همھ  اھ  نیا رگـشھوژپ ،

. تسامش دوخ  لام  امش و  یادھش  لام  شراختفا  دھدب و  دشر  دنک ، لوحتم  ار  روشک  نیا  ار ، تلم  نیا  تسناوت  ریسکا 

١٣٨٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتسیب  مسارم  رد  تانایب 

. دراد قادصم  دراد ، انعم  دوشیم ، همجرت  یلم  تزع  یگدنز  یاھهصرع  یهمھ  رد 

کل ریظن  اما  نیدـلا و  یف  کل  خا  اما  . » دـنریگب رارق  مارتحا  دروم  هعماج  کی  رد  اھناسنا  کت  کـت  هک  تسا  نیا  هب  یلم  تزع  اـھناسنا ، اـب  طاـبترا  روشک و  یهرادا  یهوحن  رد 

دروم تسا ؛ مارتحا  دروم  تسا ، ناـسنا  هکرھ  هعماـج  رد  تسا . مارتحا  دروم  تسین ، مھ  امـش  نیدمھ  رگا  تسا ؛ مارتحا  دروم  تسامـش ، نیدمھ  رگا  ( ١ (؛» قلخلا یف 

. دوب ماما  یهراشا  تشگنا  دوب ؛ ماما  دومنھر  هک  تسا  یلم  تزع  نوگانوگ  داعبا  اھنیا  دنکیم . یلم  تزع  داجیا  نیا  تسا ؛ میرکت 

١٣٨٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتسیب  مسارم  رد  تانایب 

تلم کی  تسین . یفاک  یدام  تاناکما  اما  تسا ، یدام  تاـناکما  نکر ، کـی  تسا . روشک  رھ  تفرـشیپ  یـساسا  نکر  ود  زا  یکی  یلم  سفن  هب  داـمتعا  یرواـبدوخ و  نیا 

نیمھ بالقنا  زا  لبق  نارود  رد  ام  بوخ ، دوشب . دنمتردق  زیزع و  تلم  کی  دناوتن  دسرن ؛ یلاعت  یقرت و  دشر و  هب  اما  دشاب ، هتـشاد  مھ  یدایز  یدام  تاناکما  تسا  نکمم 

رد اما  میتشاد ؛ ار  دادعتـسااب  یناسنا  یورین  ناشخرد و  یاھدادعتـسا  نیمھ  میتشاد ، ار  تمیق  یذ تازلف  میظع  نداـعم  نیمھ  میتشاد ، ار  زاـگ  نیمھ  میتشاد ، ار  تفن 

، دوب تلم  نانمـشد  هب  لـصتم  دوب ، هدـناشن  تسد دوب ، دـساف  هک  یتموکح  کـی  غوی  ریز  گرزب ، یاھتردـق  روخ  یرـسوت اـیند ، رد  ماـنمگ  موس ، تسد  تلم  کـی  لاـح  نیع 

دامتعا تسا ، یروابدوخ  نیمھ  اھ ، هفلوم نیا  نیرت  مھم زا  یکی  یونعم . یاھ  هفلوم تسا ؛ مزال  یرگید  یاھ  هفلوم تسین ، یفاک  یدام  تاناکما  سپ  میدرک . یم یگدـنز 

؛ دنک دازآ  ار  دوخ  روشک  دناوت  یم دنک ؛ تمواقم  دناوت  یم داتـسیاب ؛ دناوت  یم هک  دناسر  رواب  نیا  هب  ار  ام  تلم  ماما  دناوت . یم هک  دـنک  رواب  تلم  کی  هکنیا  تسا و  سفن  هب 

. دش مھ  روج  نیمھ هک  دراذـگب ، رثا  للملا  نیب یاھتـسایس  رد  ایند ، رد  دـناوت  یم دـنک ؛ ظفح  ار  ماظن  نیا  تردـق  لامک  اب  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  دوخ  هک  ار  یماظن  دـناوت  یم

. تسا مھم  روشک  کی  یارب  یلیخ  یلم  تزع  مدرک . حرطم  ار  هلئـسم  نیا  ناـمدرک  ناردارب  نیب  رد  جدننـس  رد  نیا  زا  لـبق  زور  تسیب  نم  هک  تسا  یلم  تزع  ناـمھ  نیا 

. دراد ام  یگدنز  یاھ  هصرع ی  همھ رد  یلمع  ی  همجرت نیا  تسین . مھ  فرح  طقف  یلم  تزع  نیا 

. دشاب یکتم  مدرم  هب  دشاب ، یکتم  دوخ  تلم  هب  ماظن ، کی  تلود ، کی  هک  تسانعم  نیا  هب  روشک  تیریدم  رد  یلم  تزع 

دشاب و هتـشاد  زاین  وا  هب  ایند  مھ  یزیچ  دریگ ، یم دراد ، زاین  ایند  زا  یزیچ  رگا  دـناوتب  دـسرب ، یئافکدوخ  تردـق  هب  روشک  هک  تسا  نیا  هب  یداصتقا  لئاسم  رد  یلم  تزع 

. دشابن روھقم  دشابن ، بولغم  دریگب ؛ وا  زا  لباقم  رد 

تـضھن میتفگ  ام  هک  یزیچ  نیمھ  ددرونرد - ار  ملع  یاـھزرم  دـنک  یعـس  وا  ققحم  ملاـع  وا ، رگـشھوژپ  وا ، یوجـشناد  ناوج  هک  تسا  نیا  هب  ملع  ی  هصرع رد  یلم  تزع 

، دـندوبن رت  بقع رگا  ام  زا  دادعتـسا  طسوتم  ظاحل  زا  هک  دـندوب  یئاھ  ناسنا دـندناسر ، هطقن  نیا  هب  ار  شناد  هک  یناسک  نآ  دـنک . دـیلوت  ار  ملع  و  ملع - دـیلوت  یرازفا و  مرن

مھـس ایند  یملع  یانب  رد  مینک و  فشک  میروایب ، دوجو  هب  میزاسب ، ار  ملع  میناوتب  دـیاب  مھ  زورما  میراد و  خـیرات  رد  یملع  ناـشخرد  ی  هقباـس اـھنرق  اـم  دـندوبن . رتولج 

. تزع دوش  یم نیا  میشاب ؛ هتشاد  یا  هدمع

لباقم رد  ماظن  کی  تلود ، کی  دـشاب . رادروخرب  یار  لالقتـسا  زا  هک  تسا  نیا  اھتردـق  اھتلود و  رگید و  یاھروشک  اب  شلماعت  رد  نوگانوگ و  یاھتـسایس  رد  تلم  کی  تزع 

. دننک لیمحت  وا  رب  ار  ناشدوخ  ی  هدارا یا  هلئسم چیھ  رد  دنناوتن  هک  دنک  روھظ  نانچ  نآ اھتردق 

یزیچ نیا  دوشن . مجاھم  هناگیب و  یاھگنھرف  دلقم  دـشاب ، لئاق  جرا  اھ  نآ یارب  دـشاب ، دـنبیاپ  دوخ  یاھتنـس  هب  تلم  کی  هک  تسا  نیا  هب  گنھرف  ی  هصرع رد  یلم  تزع 

مھ زونھ  ام  ار  شراثآ  هک  دـش  قرغ  برغ ، گنھرف  رگناریو  جوم  نیا  نافوط و  نیا  لباقم  رد  رتشیب  ای  لاـس  دـص  لوط  رد  بـالقنا ، زا  لـبق  رد  اـم  روشک  هنافـساتم  هک  تسا 

هب دـنک و  راختفا  دراذـگب ، مارتحا  دـھدب ، تیمھا  دوخ  یاھتنـس  هب  تلم  کی  هک  تسا  نیا  هب  یلم  تزع  میرب . یم میراد  مھ  زونھ  ام  ار  شیاـھجنر  مینک ؛ یم لـمحت  میراد 

« يلم تزع   » 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 56هاگياپ  هحفص 31 
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زج دـیراذگب ، فراعتم  لقاع  مدآ  کی  لباقم  رد  ار  اھ  نآ رگا  هک  دـننک  یم یئاھراک  یئاپورا  یاھروشک  زا  یـضعب  زورما  دـنکن . اـنتعا  دـیعجترم ، امـش  اـقآ  دـنیوگب  نارگید  هکنیا 

رگا تقو  نآ  هدیـسوپ . ی  هنھک یاھتنـس  دـندنبیاپ ؛ ناشدوخ  یاھتنـس  هب  تسام ! تنـس  نیا  دـنیوگ : یم دـینک ؟ یم ارچ  میئوگ : یم دـنک . یمن یراک  زیمآرخـسمت  ی  هدـنخ

یلم تزع  تسا . یلم  تزع  اب  فلاخم  یگتخابدوخ  نیا  هن ، ارچ . هک  دننک  یم رخسمت  نعط و  ار  اھ  نآ دنشاب ، دنبیاپ  دنراذگب ، مارتحا  ناشدوخ  یاھتنـس  هب  رگید  یاھتلم 

، دراد اـنعم  دوش ، یم همجرت  یلم  تزع  یگدـنز  یاـھ  هصرع ی  همھ رد  تسا . یلم  تزع  نیا  دـشابن ؛ هتخاـبدوخ  نارگید  گـنھرف  لـباقم  رد  تلم  کـی  هک  تسا  یتـقو  نآ 

. دراد قادصم 

یف کل  ریظن  اما  نیدلا و  یف  کل  خا  اما  . » دنریگب رارق  مارتحا  دروم  هعماج  کی  رد  اھناسنا  کت  کت هک  تسا  نیا  هب  یلم  تزع  اھناسنا ، اب  طابترا  روشک و  ی  هرادا ی  هوحن رد 

میرکت دروم  تسا ؛ مارتـحا  دروم  تسا ، ناـسنا  هکرھ  هعماـج  رد  تسا . مارتـحا  دروم  تسین ، مھ  امـش  نید  مھ رگا  تسا ؛ مارتـحا  دروم  تسامـش ، نید  مھ رگا  قلخلا ؛»

. دوب ماما  ی  هراشا تشگنا  دوب ؛ ماما  دومنھر  هک  تسا  یلم  تزع  نوگانوگ  داعبا  اھ  نیا دنک . یم یلم  تزع  داجیا  نیا  تسا ؛

تزع نیا  دندرکن . فقوت  تلم  تشادن ؛ فقوت  اما  تشاد ؛ زیخو  تفا تشاد ، بیشن  زارف و  هتبلا  تفر . شیپ  سفن  هب  دامتعا  نیمھ  اب  لاس  یس  نیا  رد  مھ  یمالسا  ماظن 

هدـش راوخ  ایند  رد  دوخ ، لوصا  ینابم و  هب  یدـنبیاپ  رطاخ  هب  ام  تلم  دـننک  یم روصت  هک  ار  یناسک  نآ  فرح  منک  یمن لوبق  نم  تسا . سکعنم  مھ  ایند  رد  زورما  ام  تلم 

کی دننیبب  یتقو  اھ  نیا ملاع . یوگروز  رگ و  هلخادم یاھتردق  زا  لکـشتم  دنتـسھ  یدـحتم  ی  هھبج کی  ام  نانمـشد  میراد . نمـشد  ام  ادـبا . تسا ؛ هداتفا  مشچ  زا  تسا ،

اھ نآ رادم  زا  یمالـسا  بالقنا  اب  هک  ناریا  روشک  لثم  دندوب - هتـشاد  هگن  دوخ  رادـم  رد  ناشدوخ  رامقا  ناونع  هب  اھ  نیا هک  یئاھروشک  دـش - جراخ  اھ  نآ رادـم  زا  یروشک 

زا ار  نامدوخ  تزع  ام  هک  تسین  نیا  شیانعم  نیا  تسا . دایز  مھ  ناـشیتاغیلبت  لـئاسو  دـننک ؛ یم ریقحت  دـنبوکب ؛ ار  وا  دـننک ، هلباـقم  وا  اـب  دـننک  یم یعـس  دـش ، جراـخ 

. تسا هتفای  خوسر  ناریا  تلم  ماما و  مارتحا  دنتسھ ، یمالسا  یروھمج  نمشد  مالسا و  نمشد  هک  یناسک  نامھ  لد  قامعا  رد  هن ، میداد . تسد 

اھ هصرع ی  همھ رد  ار  یلم  تزع  نیا  هکنیا  زا  تسا  ترابع  تفرـشیپ  التعا و  جوا  هب  ندیـسر  یارب  تسا ، ماما  یاھتیادـھ  ماما و  تانایب  ی  هدرورپ هک  ام  گرزب  تلم  نیا  هار 

زا وا  یریذپ  بیـسآ ینعی  دش . دھاوخ  لماک  مھ  وا  تینما  درک ، ادیپ  یونعم  یدام و  التعا  دش ، یوق  تلم  کی  یتقو  هک  دـسرب ، التعا  جوا  هب  دـناوت  یم تلم  نیا  دـنک . ظفح 

هار نیمھ  دیاب  دننکن ، ادیپ  ار  وا  دیدھت  تارج  رگید  نانمشد  دھاوخ  یم رگا  دسرب ، لماک  تینما  هب  دھاوخ  یم ام  تلم  رگا  دننک . یمن عمط  رگید  نانمشد  تفر ؛ دھاوخ  نیب 

ادج تسا ؛ یمالـسا  یاھـشزرا  زا  ندش  ادج  تسا ؛ مدرم  زا  ندـش  ادـج  ام  روشک  یارب  گرزب  رطخ  دورب . دـیاب  ار  هار  نیمھ  دـھاوخ ، یم ار  تلادـع  تفرـشیپ و  رگا  دورب . ار 

هشوگ و رد  ار  تالکـشم  زا  یلیخ  دوشب ، ظفح  دروآ  دوجو  هب  بالقنا  هک  مکحم  یدنب  ناوختـسا نیا  رگا  تسا . رطخ  ام  روشک  یارب  اھ  نیا تسا ؛ ماما  کرابم  طخ  زا  ندـش 

چیھ درک ، دھاوخن  ادیپ  نامرد  رگید  مھ  یمخز  چیھ  دـش ، هتـسکش  رگا  هک  دوشب ، هتـسکش  مکحم  یدـنب  ناوختـسا نیا  دـیراذگن  درک . میمرت  دوش  یم نامز  لوط  رد  رانک 

رکـش ار  ادـخ  نم  مینک . ظـفح  دـیاب  تسا ، هداد  داـی  اـم  هب  ار  نآ  ماـما  هک  ار  یا  یمالـسا ماـظن  مکحتـسم  یدـنب  ناوختـسا دـش . دـھاوخن  میمرت  رگید  مھ  یبارخ  ی  هشوگ

، تسا هتـشاد  دایز  مک و  هتبلا  دننکب . بیقعت  دننک ، لابند  ار  هار  نیا  ناشدوخ  عسو  ردق  هب  دنتـسناوت  روشک  نیلوئـسم  ناریا و  تلم  لاس ، یـس  نیا  لوط  رد  هک  منک  یم

صوصخب مدرم ، امش  تمھ  هب  یھلا  قیفوت  هب  و  زورما ، ات  تسا  هدرک  ادیپ  همادا  رمتـسم  روط  هب  تکرح  نیا  اما  رتمک ، هرود  کی  رد  رتھب ، هرود  کی  رد  تسا ؛ هدوب  زیخو  تفا

. درک دھاوخ  ادیپ  همادا  یئاھن  یزوریپ  ات  نانچمھ  هار  نیا  اھناوج ، امش  تمھ  هب 

تاباختنا  / ١٣٨٨/٠٣/٢۶ یاھدزمان  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

هب یار  دیآ و  یم یار  قودنـص  یاپ  هک  یـسکرھ  نوچ  هدوب ؛ یلم  تزع  رگـشیامن  تلم و  تدـحو  رھظم  هشیمھ  رگید ، یاھروشک  زا  یـضعب  فالخرب  ام  روشک  رد  تاباختنا 

شیازفا رب  میتشاد  رارصا  هدنب  دوخ  روشک و  نیلوئـسم  دیا  هدید هشیمھ  اذل  دنک . یم رارکت  دراد  ار  یمالـسا  ماظن  یمالـسا و  یروھمج  هب  یار  عقاو  رد  دزادنا ، یم قودنص 

روشک هک  یعقاوم  رد  دندش ؛ یم ایاضق  دراو  ساسح  عقاوم  رد  هنارایـشوھ و  مھ  مدرم  میدرک ، یم بیغرت  میدرک ، یم قیوشت  ار  مدرم  نداد ؛ یار  رد  ی  هدننک تکرـش داحآ 

ات دنچ  رد  هدنب  دنا . هداد یار  یار و  یاھقودنص  یاپ  دنا  هدمآ دنکب ، حرطم  ایند  رد  دوخ  ناھاوخدب  دوخ و  نافلاخم  لباقم  رد  ار  یدنلب  اسر و  دایرف  کی  هکنیا  هب  هتشاد  جایتحا 

. مدرک رکذ  ار  نیا  لبق  تاعفد  زا  یـضعب  مھ  مدروآ ، نم  ار  ریبعت  نیا  مھ  هعفد  نیا  سانـش .» نامز دنمـشوھ و  مدرم  : » مدرک رارکت  ار  هلمج  نیا  تاباختنا ، کیربت  یاھمایپ  زا 

اذل هدش . یم یقلت  یمالسا  یروھمج  ماظن  هب  اھ  نآ یار  اھ و  نآ یھاگآ  هنحـص و  رد  مدرم  روضح  ی  هناشن هشیمھ  یار  یاھقودنـص  یاپ  مدرم  روضح  هک  تسا  نیا  تلع 

. هدوب یلم  تزع  یلم و  تدحو  رھظم  هشیمھ  تھج  نیا  زا  ام  تاباختنا 

ثعبم  / ٢٩/١٣٨٨/٠۴ دیعس  دیع  زورلاس  رد  تانایب 

ضحم ظفلت  و  الا هللا » هلا  ال   » مسا هب  یتقو  ات  دیسر . تزع  نیا  هب  هک  تشاذگ  رـس  تشپ  ار  راوشد  یاھ  شیامزآ نیا  ناریا  تلم  تسا . شیامزآ  نادیم  مھ  یگدنز  نادیم 

ار الا هللا » هلا  ال   » یلمع نادـیم  میدـش ، لـمع  دراو  هک  یتقو نآ  میدوب . توغاـط  ی  هجنپ ریـسا  میدوب ، هدرک  اـفتکا  ـالا هللا » هلا  ـال   » تینھذ هب  اـنایحا  و  ـالا هللا » هلا  ـال   » هب

مدـق رگا  ام  دیـشخب . ناریا  تلم  ام  هب  ار  ناشخرد  هتـسجرب و  تیوھ  نآ  ار ، تردـق  نآ  ار ، تزع  نآ  لاعتم  یادـخ  ناملـسم و  تلم  میدـش  میتشاذـگ ، نآ  رد  اپ  میتخانش و 

. تسا هباجالا  عیرس دھد ؛ یم خساپ  لاعتم  یادخ  میراذگب ،

نارھت  / ٢٠/١٣٨٨/٠۶ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

دناوت یم داد - هیدـھ  اـم  روشک  هب  درک و  یراذـگ  هیاـپ اـم  یارب  هیلع ) یلاـعت  ناوضر هللا   ) ماـما هک  یمالـسا  یروھمج  ناـمھ  ینعی  یقیقح - یاـنعم  هب  یمالـسا  یروھمج 

یمالـسا یروھمج  ماظن  کی  دیـشاب  بقارم  اما  ار . ترخآ  یونعم  یدابآ  ایند و  هاـفر  ار ، تزع  ار ، یـسایس  رادـتقا  ار ، یللملا  نیب رادـتقا  دـنک ؛ نیماـت  ار  تایـصوصخ  نیمھ 

هزاجا دندوب ، رایـشھ  دندوب ، رادیب  مدرم  درک ؛ راھم  لاعتم  یادـخ  اما  تفرگ ، ماجنا  یتاکرح  اضعب  مھ  هتـشذگ  لاس  هد  رد  هک  یراک  دـننک ؛ تسرد  ام  یارب  دـنھاوخن  یبلقت 

هشیمھ تسین ؛ یندش  هنھک  بالقنا  یاھراعش  هن ، هدش ! هنھک  اھ  نیا هک  دنتفگ  یم احیرص  دنرپسب ؛ هزوم  هب  ار  ماما  یاھراعـش  دننکب ، یئاھراک  دنتـساوخ  یم دندادن .

یگداتسیا تمواقم و  نآ  رد  هک  یراعش  تسا ، یلم  تزع  عفن  هب  هک  یراعش  تسا ، نیفعـضتسم  عفن  هب  هک  یراعـش  تسا . باذج  مدرم  داحآ  یارب  هشیمھ  تسا ، هزات 

. دش دھاوخن  هنھک  مھ  ام  ماظن  یارب  دوش ، یمن هنھک  یتلم  چیھ  یارب  دوش ؛ یمن هنھک  تقو  چیھ اھراعش  نیا  تسا ،

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

ار ماظن  نیا  روشک و  نیا  تلم و  نیا  یـسایس  هوکـش  نیا  ار ، ناریا  تلم  یماـن  شوخ تزع و  نیا  ار ، یناوج  نیا  ار ، شزومآ  نارود  نیا  دـنمورب ! نادـنزرف  نم ! زیزع  ناـناوج 

. تسامش هب  قلعتم  هدنیآ  تسامش ؛ لام  ادرف  دینک . هدامآ  رتشیب  یاھنادیم  حتف  رتھب و  یاھادرف  یارب  ار  ناتدوخ  دینادب و  ردق 

روشک  / ١٣٨٨/٠٩/٠۴ نایجیسب  زا  یریثک  عمج  رادید  رد  تانایب 

هب ماظن  روشک و  هک  یا  هصرع رھ  رد  مدرم  نیرت  نموم نیرتھب و  زا  یعمج  تسا . یلم  تزع  یراگدنام و  یرادـیاپ و  زمر  جیـسب  دوش ، هاگن  جیـسب  هب  انعم  تقیقح  اب  یتقو 

حرطم ناـشیارب  مھ  یناـشن  ماـن و  دـنھاوخن ، مھ  یدزم  رجا و  نادـیم ، یوت  دـنروایب  دـنریگب ، تسد  فک  ار  ناـشدوخ  ناوت  ی  همھ دـنوش ، دراو  اـباحم  یب دراد ، جاـیتحا  نآ 

رد یزیچ  نینچ  دنک . یمن هجوت  ار  اھ  نآ تیمھا  دنک و  یم تداع  اھ  نآ هب  ناسنا  هک  یمھم  یاھزیچ  یلیخ  لثم  میا ؛ هدرک تداع  ام  تسا . یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  دشابن ؛

. تسین یرگید  یاج 

یمالسا  / ١٣٨٨/١٠/٢٩ تاغیلبت  یگنھامھ  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

لام تسا ، یمالـسا  بالقنا  یقیقح  یانعم  حور و  نآ  هب  قلعتم  تسادھـش ، هب  قلعتم  تسا ، راوگرزب  ماـما  هب  قلعتم  تسا ، ناریا  تلم  هب  قلعتم  نمھب  یود  تسیب و 

« يلم تزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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هناربدم هنالقاع و  دیشاب و  هنحص  رد  دیاب  اش هللا  نا  اوق  مامت  اب  امش  دنک . فیعـض  دنک ، لزلزتم  ار  یلم  میظع  ی  هریخذ میظع و  تورث  نیا  دھاوخ  یم نمـشد  تسا ؛ تلم 

نآ هب  مھ  نمشد  هک  ناریا - تلم  تمظع  ناریا ، تلم  تزع  ایند  رد  زورما  تسا . بالقنا  یساسا  یاھراعـش  نیمھ  هب  ی  هتـسب لد دنبلد و  دینادب - مھ - تلم  دینک . تکرح 

. داد دنھاوخن  تسد  زا  ار  نیا  ناریا  تلم  و  تسا ؛ یمدرم  روضح  نیا  بالقنا و  نیمھ  تکرب  هب  دنک - یم رارقا 

شترا  / ١٣٨٨/١١/١٩ یئاوھ  یورین  لنسرپ  هدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

فلتخم یاھـشخب  رد  یئاوھ  یورین  بوخ  یاھتفرـشیپ  زا  مھ  اـم  تسا ؛ هتـشاد  یبوـخ  یاھتفرـشیپ  دـنداد - شرازگ  ورین  مرتـحم  هدـنامرف  هک  روـط  ناـمھ  یئاوـھ - یورین 

امـش تلم  و  دـیتسھ ، نیا  زا  شیب  ی  هتـسیاش امـش  دـیزادنیب . راک  هب  ار  اھراکتبا  دـینکن . تعانق  دوجوم  عضو  هب  تسین . زیاج  یفقوت  چـیھ  لاـح  نیع  رد  نکیل  میعلطم ؛

ار ناریا  تلم  ماکحتـسا  ار ، ناریا  تلم  تزع  دنناوتب  دیاب  یئاوھ - یورین  هلمج  زا  حلـسم - یاھورین  ی  هعومجم نیا  تسا . نیا  زا  رتردتقم  یتح  یئاوھ  یورین  ی  هتـسیاش

. دش دھاوخ  مھ  روج  نیمھ اش هللا  نا  هک  تلم ، نیا  رادتقا  یگداتسیا و  زا  دنشاب  یرھظم  دنھدب ؛ ناشن  دننک و  صخشم 

نارامج  / ١٣٨٨/١١/٣٠ نکشوان  تخاس  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

ندـش وحم  لباق  نخـس  نیا  دوش ، یم ادا  تردـق  اب  ناسنا  نویلیم  اـھ  هد ی  هرجنح زا  یدـحاو  یادـص  یتقو  تسا . ناـسنا  اـھنویلیم  یاـھلد  هب  یکتم  یمالـسا  یروھمج 

یناھج و ی  هطلس ماظن  زا  ترفن  رابکتسا ، زا  ترفن  دایرف  مھاب  ناسنا  نویلیم  اھ  هد تسا ؟ یخوش  دوش . یم راگدنام  دنام و  یم یقاب  ایند  رد  نخـس  نیا  جاوما  تسین ؛

ینتفر نیب  زا  نیا  دـنھد ؛ یم رـس  ار  دایرف  نیا  دـنراد  مدرم  هک  تسا  لاس  یـس  راب ؛ ود  هن  راب ، کی هن  مھ  نآ  دـنھد ؛ یمرـس ار  یمالـسا  ناـمیا  یلم و  تزع  رب  یراـشفاپ 

رگید نیناوق  لـثم  تسا ، هبذاـج  نوناـق  لـثم  تسا ؛ خـیرات  تعیبـط و  یمتح  نیناوق  وزج  اـھ  نیا تسا ؛ یندـنام  لد ، همھ  نیا  هرجنح و  همھ  نیا  گـنھامھ  داـیرف  تسین .

مرکا ربمغیپ  لوق  زا  ار  ثیدح  نیا  اھراب  نم  میھد . ماجنا  تسرد  ار  نامدوخ  راک  یمادکرھ  ام  هک  تسا  نیا  طرـش  تسا . راگدنام  ادص  نیا  درادـن . فلخت  اذـل  تسا ؛ یعیبط 

. دھد ماجنا  ناقتا  اب  دھد ، ماجنا  تسرد  دـھد ، ماجنا  مکحم  ار  نآ  دـھد و  ماجنا  ار  راک  هک  یـسک  رب  ادـخ  تمحر  هنقتاف ؛» المع  لمع  ارما  محر هللا  : » ما هتفگ نابطاخم  هب 

. داد ماجنا  ناقتا  اب  دیاب  ار  راک 

نارامج  / ١٣٨٨/١١/٣٠ نکشوان  تخاس  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

نیا لابند  هب  منک . یم دییات  دصرددص  ار  یئاھ  هدـیا اھرظن و  نینچ  نتـشاد  نم  نکیل  تسا ؛ هنازاورپدـنلب  بوخ ، دـندرک ، نایب  یرایـس  رادایرد  یاقآ  نآلا  هک  ینالک  حرط  نیا 

دیاب ار  یمزال  یاھراک  دراد و  یتامدـقم  نیا  هتبلا  دـیھد . ناشن  همھ  هب  ناتتلم  روشک و  تزع  زا  عاـفد  یارب  ار  ناـتدوخ  ی  هناعاجـش هناردـتقم و  روضح  دـیناوتب  هک  دیـشاب 

میوگ یم نم  نکیل  دـیایب ؛ رظن  هب  سرتسد  زا  رود  اھ  هتـساوخ نیا  زا  یـضعب  تسا  نکمم  دوجوم ، یاھتیعقاو  زا  یـضعب  هب  هجوت  اب  دـنک ، یم هاگن  ناسنا  یتقو  داد . ماـجنا 

. دش دھاوخ  رت  ناسآ نامیارب  هجیتن  هب  ندیسر  میورب ، رتولج  هچرھ  میراد و  یمرب یرگید  زا  سپ  یکی  ار  اھمدق  میوش ، یم هار  دراو 

یزاسوردوخ  / ١٣٨٩/٠١/٠٩ تعنص  یاھیدنمناوت  زا  دیدزاب  رد  تانایب 

نآ هانگ  نیا  دـشکب ؟ لوط  ردـق  نیا  اجنیا  رد  دـیاب  ارچ  تسا . لاس  جـنپ  راـھچ  دـنوشب ، زاـسوردوخ  دنتـساوخ  هک  یئاـھروشک  رد  یزاـسوردوخ  یارب  یدـیلقت  تکرح  نارود 

لئاـق یتـیمھا  روشک  یداـم  یاھهیامرـس  ندـش  هتخیر  رود  ندـش و  عیاـض  یارب  دـندنازوسیمن ؛ لد  روشک  تزع  یارب  دـندرکیمن ؛ رکف  روـشک  عفاـنم  هب  هک  تسا  یناـسک 

ار شئازجا  نیرخآ  ات  یحارط  هدیا و  زا  هک  یلم  روتوم  نیا  زورما  هدوب . بوخ  مھ  تفرـشیپ  بخ ، دـیدرک ؛ عورـش  امـش  یهھد ٧٠  زا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  اما  دندوبن .

ام هک  تسین  نیا  طقف  هلئـسم  تسا . یئانعمرپ  زیچ  یلیخ  نیا  تسا ؛ روشک  یارب  تزع  دامن  کی  هتخاس ، یناریا  شـالت  یناریا و  رکف  یناریا و  تشگنارـس  یناریا و  رنھ 

یهلیـسو کی  ناونع  هب  وردوخ  روتوم  تساـھروتوم و  عاونا  لـئاسو  یهقباـسم  نادـیم  اـیند  زورما  تساـھنیا . زا  رتارف  هلئـسم  مینکب ؛ دـیلوت  وردوخ  روتوم  کـی  میاهتـسناوت 

ار یناریا  دنمرنھ  تشگنارس  رنھ  دیتسناوت  امش  شکمشک ، رپ  یایند  نیا  یوت  تسا . مالقا  نیرتهتسجرب  زا  یکی  همھ ، یهدافتـسا  دروم  مشچ و  ولج  یگدنز و  فراعتم 

. تسا شزرااب  یلیخ  نیا  دیھدب ؛ ناشن  اجنیا 

(ع)  / ٠۵/١٣٨٩/٠۴ یلع ماما  دالیم  زور  رد  رھشوب  مدرم  رادید  رد  تانایب 

تفرشیپ دنا ، هدرک تکرح  هار  نیا  رد  ناریا  تلم  دنشاب . رادتقا  تزع و  یاراد  قالخااب و  لامکاب ، هفرم ، دنمتداعـس ، تلم  کی  مالـسا ، ی  هیاس ریز  رد  دنھاوخ  یم ناریا  تلم 

ندـش و لجـسم  نیا  ناوارف ، تاناکما  نیا  اھ ، یئاناوت نیا  اھتفرـشیپ ، نیا  دـینک - یم هدـھاشم  ام  ینونک  عضو  رد  زورما  هک  هچنآ  دـنا . هداد ماجنا  یگرزب  یاھراک  دـنا و  هدرک

هب دـندروآ و  تسد  هب  ناشدوخ  تریـصب  اب  ناشدوخ ، یاھ  یئاناوت اب  ار  اھ  نیا ناریا  تلم  تسا ؛ هدـماین  تسد  هب  ناسآ  اـھ  نیا 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 ، یاھ  هصرع رد  تسا . یبوخ  رایـسب  تریـصب  دمحب هللا  ناشتریـصب  زورما  ام  یاھناوج  دنک . فرحنم  فرـصنم و  دنک ، یم تکرح 

هب کسمت  درک . رتشیب  زور  هب  زور  یتسیاب  ار  یلم  یگتـسبمھ  مائتلا و  نیا  ار ، یگداتـسیا  نیا  ار ، مدق  تابث  نیا  درک . رتشیب  زور  هب  زور  یتسیاب  ار  نیا  دنھد ؛ یم ماجنا 

. دوش رتشیب  دیاب  زور  هب  زور  نینموملا  ریما  تاملک  هب  و  مالسلا ) مھیلع  ) تیب لھا  ی  هریس هب  کسمت  نآرق و  هب  کسمت  مالسا و  یاھراعش 

نآرق  / ٢۴/١٣٨٩/٠۴ نایراق  رادید  رد  تانایب 

ات اھتسینویھص  زا  دنعمج ؛ هھبج  نیا  رد  ملاع  رارشا  نیطایش و  ی  همھ تسا ؛ لیوط  ضیرع و  ی  هھبج کی  دینک ؛ هاگن  ار  ناریا  یمالسا  یروھمج  اب  مصاخم  ی  هھبج زورما 

یراک رھ  دنتـسھ ؛ هھبج  نیا  یوت  همھ  مینکن - دودـحم  رتشیب  ار  هرئاد  الاح  یبرغ - ریغ  یاھتلود  نیرتریقح  نیرت و  هتـسباو ات  یبرغ ، یاھتلود  نیرت  ثیبخ ات  اـھ ، یئاـکیرمآ

ات دنتسناوت ، راک  رھ  هن ، دنھد ؛ یمن ماجنا  دنھدب و  ماجنا  یمالسا  یروھمج  هیلع  دنناوت  یم ام  نانمشد  هک  تسھ  یراک  دینکن  لایخ  دننک . یم دنراد  دنناوت ، یم هک  مھ 

ی همھ لباقم  رد  یدنلبرـس ، اب  تزع و  اب  تردق ، اب  ناریا ، تلم  اما  دنناوت . یمن هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دننک ، یمن راک  رھ  دننک . یم دنناوتب ، هک  مھ  یراک  رھ  دـنا ؛ هدرک الاح 

. تسا هداتسیا  اھ  نیا

رطف  / ١٩/١٣٨٩/٠۶ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ 

تـسد هب  یا  هریخذ دننادب . ردق  دیاب  ار  نیا  ام  زیزع  مدرم  دـشوجیم . دـیآ و  یم نوریب  هک  تسا  کاپ  رادـیب و  لد  زا  تقیقح  رد  دوشیم ، یراج  اھمـشچ  زا  هک  ییاھکـشا  نیا 

رد زامن  ار ، تقو  لوا  تعامج  زامن  نیا  دینک . ظفح  ار  سنا  نیا  دینک ؛ ظفح  ار  نیا  دیدرک . ادیپ  سنا  نآرق  اب  دینک ؛ ظفح  ار  نآ  کرابم ، هام  نیا  رد  دیتخودنا  یلوصحم  دـیدروآ ،

نیا کاـشاخ ، راـخ و  نیا  یداـم ، لـماوع  نیا  دـیراذگن  تسا ، نـکمم  هـک  ییاـجنآ  اـت  دـیراد و  هـگن  لاـس  نارود  لوـط  رد  ناـتدوخ  یارب  ار  روـضح  لاـح و  اـب  زاـمن  ار ، دجـسم 

ی همھ رد  تلم  نیا  دراد ، هگن  دوخ  رد  ار  یونعم  لماکت  یونعم و  جورع  نیا  دـنک و  ظـفح  دوخ  رد  ار  تایـصوصخ  نیا  هک  یتلم  دنیـشنب . رھوگ  نیا  یور  یداـم  یاـھرتسکاخ 

. دمآ دھاوخ  شیپ  ام  تلم  یارب  نیا  هللااش  نا و  دش . دھاوخ  قفوم  یلم - یاھ  هیامرس ی  همھ داجیا  رد  رادتقا ، رد  تزع ، رد  یونعم ، نادیم  رد  یدام ، نادیم  رد  اھنادیم -

مق  / ١٣٨٩/٠٨/٠۴ ناتسا  ناناوج  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

ام تسامش . لام  مھ  روشک  تسامش ، لام  راک  نوچ  دیتسھ ؛ اھناوج  امش  منکیم ، حرطم  زورما  هک  یثحب  نیا  رد  هلمج  زا  ثحابم ، زا  یرایـسب  رد  نم  ی  هدمع بطاخم 

حوطـس رد  دیاب  دینک ؛ هرادا  ار  روشک  نیا  دیاب  هک  دیتسھ  امـش  تساھامـش ؛ نارود  دعب  هب  الاح  زا  هدش . یرپس  ام  نارود  ام ، مھـس  ام ، تبون  میتسھ . هزور  دنچ  نامھم 

« يلم تزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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هب هجوـتم  خـیرات  رد  هک  تسا  یا  هفیظو نیا  دـیناسرب ؛ لاـمک  هب  هتـشاد ، دوـجو  نونکاـت  هک  یئاھدرواتـسد  زا  هدافتـسا  اـب  ار  یلم  تزع  نیا  ار ، یلم  رادـتقا  نـیا  فـلتخم ،

. دیتسھ امش  نم  بطاخم  اذل  تسامش .

یدربھار  / ١٣٨٩/٠٩/١٠ یاھهشیدنا  تسشن  نیتسخن  رد  تانایب 

رد تسا ، حرطم  یـساسا  طوطخ  یـساسا و  لئاسم  ناونع  هب  هعماج  کی  یگدـنز  رد  هک  یئاھزیچ  یهمھ  میدرک . ضرع  البق  هک  تسا ، یگدـنز  یهصرع  موس ، یهصرع 

همھ اھنیا  تموکح . لـثم  نواـعت ، لـثم  یدازآ ، لـثم  یلم ، تزع  لـثم  لالقتـسا ، لـثم  هاـفر ، لـثم  تلادـع ، لـثم  تینما ، لـثم  دـجنگیم ؛ یگدـنز » یهصرع   » ناونع نیمھ 

. دوش هتخادرپ  اھنیا  هب  دیاب  هک  تسا ، تفرشیپ  یاھهنیمز 

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

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

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

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

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

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

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

. دنک تفرشیپ  دناوتیم  هنوگچ  مالسا  میلاعت  اب  مالسا و  یهیاس 

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

وزج رھـشوب  ناتـسا  تسا . راکـشآ  ناـمزیزع  تلم  یلمع  یرکف و  یلاـعت  دـشر و  یاـھهناشن  یوـحن  هب  یـشخب و  رھ  رد  روـشک و  راـنک  هشوـگ و  یهمھ  رد  هناتخبـشوخ 

جیلخ ینالوط  یهنارک  نیا  مدرم  هک  دـنادیم  دـشاب ، انـشآ  هقطنم  نیا  خـیرات  اب  سک  رھ  تسا . یاهداد  ناـحتما  مدرم  یاراد  روشک و  نیا  یاھناتـسا  نیرتنھک  نیرتلیـصا و 

ملاع زا  یهقطنم  نیا  تیمھا  هک  بلطهطلس  زواجتم و  ناربکتسم  یاهرود ، کی  رد  دناهدرک . تمدخ  یلیخ  ناریا  تلم  تزع  هب  روشک ، لالقتـسا  هب  ناشروشک ، هب  سراف ،

ار ناتسودنھ  یهراقهبـش  هک  ینارگرامعتـسا  نامھ  دنریگب . رایتخا  رد  دننک و  هضبق  لماک  روط  هب  ار  سراف  جیلخ  دنمتورث  یهزوح  نیا  دنتـشاد  میمـصت  دندوب ، هدرک  کرد  ار 

نیا زا  دندوبن  رضاح  رگید ، وحن  هب  ایـسآ  قرـش  رد  و  رگید ، وحن  هب  اقیرفآ  لامـش  رد  و  دندز ، مدرم  نآ  هب  ار  ریذپانناربج  یاھهبرـض  نآ  ناشدوخ  روضح  اب  دندروآرد و  زور  نآ  هب 

، دندرک یگداتسیا  دندرک ، تمدخ  یلیخ  ناگزمرھ ، ناتسا  رد  مھ  و  رھشوب ، ناتسا  رد  صوصخب  مھ  ینالوط ، یهنارک  نیا  مدرم  زور ، نآ  رد  دنربب . عمط  دننکب و  لد  هقطنم 

زگرھ خـیرات  یهظفاح  زا  اھزیچ  نیا  و  هقطنم ، نیا  یارب  تسا  یخیرات  یهقباس  کـی  نیا  هک  دـندناسر ؛ تاـبثا  هب  ار  ناریا  تلم  یگداتـسیا  تزع و  دـنداد ، ناـشن  تماـھش 

. دش دھاوخن  هدودز 

اوق  / ١٣٩٠/٠١/١۴ لک  هدنامرف  اب  ناریا  یمالسا  یروھمج  یماظن  دشرا  ناھدنامرف  رادید 

اھتفرـشیپ و یمالـسا ، ماظن  یـسایس  یدنلبرـس  تلم ، تزع  تروص  هب  نآ  هلاـس  یگداتـسیا ٣٢  یاھ  هویم  هک  تسا  یا  هبیط  هرجـش  دـننامھ  ناریا  یمالـسا  بـالقنا 

. تسا هدش  لیدبت  هقطنم  یاھتلم  یارب  ییوگلا  هب  نونکا  هدرک و  ادیپ  موادت  وگروز ، یاھتردق  لباقم  رد  ندماین  هاتوک  و  یداصتقا ، یملع و  فلتخم  یاھ  هصرع  رد  اھیروآون 

١٣٩٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمود  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

تکرب هب  روشک  تسا . هدروآ  الاب  ار  اـم  یللملانیب  تفارـش  یلم و  تزع  حطـس  تسا ؛ هداد  روبع  یکاـنرطخ  یاـھهندرگ  زا  لاـس  ود  یـس و  نیا  لوط  رد  ار  اـم  بتکم ، نیا 

اب ار  بناوج  یهمھ  اھتنم  مینک ، تیاعر  دیاب  ام  تسا . هتفر  شیپ  دوخ  یاھنامرآ  تمـس  هب  تسا ؛ هدرک  تفرـشیپ  تسا ، هدرک  تیاعر  هک  یدـح  نامھ  رد  هار ، نیا  ندومیپ 

رد یئارگلقع ، یهلیـسو  هب  دـھاوخب  یـسک  رگا  تسا . فارحنا  نیا  دـنک ، لودـع  یبالقنا  یمالـسا و  یاھـشزرا  زا  یئارگلقع ، مان  هب  دـھاوخب  ینایرج  ای  یـسک  رگا  مھ .

اـضتقا تسھ ، اـم  راوگرزب  ماـما  بتکم  رد  هک  یتینـالقع  نآ  تسا . تناـیخ  نیا  تسا ، فارحنا  نیا  درواـیب ، دوجو  هب  یگتـسباو  دـھدب ، جرخ  هب  یئاوـقتیب  نمـشد  لـباقم 

ناسنا هک  هچرھ  میئایب . هاتوک  وا  لباقم  رد  مینک ، دامتعا  وا  هب  میوش ، لفاغ  وا  قیمع  یهشقن  زا  میوش ، لفاغ  وا  دیک  زا  میوش ، لفاغ  نمـشد  یهعدـخ  زا  ام  هک  دـنکیمن 

. داد دھاوخ  تسد  زا  ار  تلم  نورد  روشک و  نورد  رد  یونعم  میظع  یهناوتشپ  دیایب ، هاتوک  نمشد  لباقم  رد 

اھهاگشناد  / ٠٢/١٣٩٠/٠۶ دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

شیـالاپ جارختـسا و  دـندمآیم  دـیاب  یجراـخ  یاھتکرـش  ار  اـم  تفن  زورما  رگا  هداد . سفن  هب  داـمتعا  اـم  هب  هک  تسا  ملع  نیا  تسا . ملع  یگداتـسیا ، نیا  مھم  نکر  کـی 

تشک و رگا  دوب ، اھنآ  تسد  ام  یهیذغت  رگا  دوب ، یگنرف  اتدمع  یجراخ و  نیـصصختم  هب  یهتـسباو  ام  تمالـس  ماظن  رگا  دندرکیم ، یـشکهلول  اھنآ  دیاب  ار  ام  زاگ  دندرکیم ،

نارگید ناملآ و  هسنارف و  رایتخا  رد  تشادـیم ، دوجو  یزیچ  کی  میریمب و  نآ  یوزرآ  رد  دوبن  انب  هک  یتروص  رد  ام  یاهتـسھ  تعنـص  رگا  دوب ، اھیلیئارـسا  تسد  اـم  تعنص 

کی نتخاس  یارب  دـس ، کـی  نتخاـس  یارب  اـم  رگا  تشادـیمن . دوجو  فرـش  نیا  تزع و  نیا  دوبن ، یگداتـسیا  نیا  تردـق  میتشادـن ، ار  سفن  هب  داـمتعا  نیا  زورما  اـم  دوب ،

تلم دوب ، زارد  ایند  برغ  قرش و  نادنمشناد  نارگتعنص و  تمس  هب  نامتسد  مدنگ ، یاھولیـس  نتخاس  یارب  لنوت ، کی  نتخاس  یارب  هارگرزب ، کی  نتخاس  یارب  هاگورین ،

یاهدارا توق  نینچ  هن  تشاد ، دوجو  یسفن  هب  دامتعا  نینچ  هن  دنتشادن ؛ ار  یناھج  رابکتسا  لابق  رد  دوجو  راھظا  یوربآ  مھ  روشک  نیلوئسم  درکیمن ؛ تزع  ساسحا  ام 

ار یاهتـسھ  یژرنا  یداینب و  یاھلولـس  هارگرزب و  لپ و  دـس و  تخاس و  هاگورین  تخاس و  لنوت  تخاـس و  هداـج  اـم  یارب  یک  تشاد . دوجو  یمزع  نینچ  هن  تشاد ، دوجو 

یھاوخهداـیز لـباقم  رد  دـنک و  ظـفح  ار  شدوـخ  یوربآ  دـنک ، ظـفح  ار  شدوـخ  سفن  تزع  دـناوتب  اـت  درک  کـمک  ناریا  تلم  هب  هک  دوـب  هاگـشناد  نیا  هاگـشناد . درک ؟ تسرد 

. دنھاگشناد نویدم  تھج  نیا  زا  مھ  روشک  نیلوئسم  دنک . رپس  هنیس  نانمشد 

لفاغ یئازفاتردـق  زکرم  نیا  زا  اـم  نمـشد  مریگب . یاهجیتن  کـی  مھاوخیم  نیا  زا  نم  میوگب ؛ اھیھاگـشناد  عمج  رد  ار  هاگـشناد  بقاـنم  هک  تسین  نیا  مدـصق  نم  بخ ،

یاھجامآ زا  یجامآ  کش  نودب  تسا ، تلم  تماقتسا  تلم و  یگداتـسیا  تلم و  تزع  روشک و  تزع  یهیام  هک  یزیچ  رھ  مینادب . همھ  ار  نیا  دوب ؛ دھاوخن  لفاغ  تسین و 

نمـشد جاـمآ  هاگـشناد -  دـش ، ضرع  هک  یناـیب  نیا  اـب  هلمج  زا  تسھ -  هنیمز  نیا  رد  هک  هچرھ  یبلطلالقتـسا و  یبـالقنا ، ساـسحا  ینید ، ساـسحا  تسا . نمـشد 

هاگـشناد زا  یئادزنید ؛ یکی  یئادزملع ، یکی  دـنکیم : یزیرهماـنرب  اـم  هاگـشناد  یارب  ار  راـک  اـت  ود  هدـعاقلایلع  نمـشد  دـننکب ؟ دـنھاوخیم  راـک  هچ  هاگـشناد  رد  تسا .

ود نیمھ  شایرخآ  هک  تسا ؛ نادنمـشناد  رورت  نیمھ  شکچوک  یاـھراک  زا  یکی  تسا ؟ هنوگچ  هاگـشناد  زا  یئادزملع  دوشب . یئادزنید  هاگـشناد  زا  دوـشب ، یئادزملع 

زا رتهدیچیپ  تسا . شیاھنیرتناسآ  زا  یکی  نیا  تساھنیا ؛ زا  رتعیسو  همانرب ، دندش . هتفرگ  ام  تسد  زا  ریخا  لاس  کی  نیا  رد  هک  دندوب  ام  یاهتسھ  زیزع  دنمـشناد  ات  هس 

. دنک ادیپ  ققحت  تسام ، یوزرآ  هک  یملع  یئافوکش  نیا  دنراذگن  دننک ؛ مرگرس  یملع  ریغ  راک  هب  ار  ام  یوجشناد  ار و  ام  داتسا  ار ، ام  هاگشناد  هک  تسا  نیا  نیا ،

یمالسا  / ٢۶/١٣٩٠/٠۶ یرادیب  یللملانیب  سالجا  رد  تانایب 

: تسا اھنیا  لوا  یهجرد  رد  اھروشک ، رگید  رصم و  هقطنم ، ینونک  یاھبالقنا  لوصا 

. تسا هدش  لامیاپ  هتسکش و  مھ  رد  برغ ، اکیرمآ و  یسایس  یهطلس  اب  دساف و  نامکاح  یروتاتکید  اب  نامز  لوط  رد  هک  یلم  تمارک  تزع و  دیدجت  ایحا و 

« يلم تزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یملع  / ١٣٩٠/٠٧/١٣ ناگدیزگرب  ناگبخن و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اب یخیرات ، یهقباس  نیا  اب  ام  روشک  درک . نامدوخ  هب  هجوتم  دروآ و  دوخ  هب  ار  ام  بالقنا ، دـش . لاماپ  ام  تلم  راختفا  اـم ، تلم  رورغ  اـم ، تلم  تزع  لاـس ، اـھهد  زا  شیب 

 - هدرک تیبرت  ار  اـھنیا  اـیند  تلفغ  تلاـھج و  نارود  رد  اـم  روـشک  هک  یایملع  ناـگرزب  نآ  اـب  میتـشاد ، اـم  هک  یرکف  یملع و  مـیظع  رئاـخذ  نـیا  اـب  یملع ، یهقباـس  نـیا 

زا یربخ  چـیھ  هک  تسا  یطـسو  نورق  لام  تسا ؛ تیرـشب  تلاھج  نارود  لام  اـھنیا  هچ ، هچ و  اـھ و  « ریـصن هجاوخ  ، » اـھ « یباراـف ، » اـھ « ایرکزنبدـمحم ، » اـھ « انیـسنبا »

مھ نامدوخ  یگدنز  تایلوا  یارب  هک  دسرب  یئاج  هب  شراک  دراد ، یدادعتـسا  نینچ  کی  یتیفرظ و  نینچ  کی  هک  یروشک  نیا  دوبن -  ایند  رد  شناد  زا  یغورف  چـیھ  شناد ،

یاھهباتفآ نیا  گنھلول  دزاسب ! دناوتیمن  مھ  گنھلول  کی  یناریا  دـنتفگیم  هداتفابقع -  یاھهضرعیب  ام -  نارادمتـسایس  میـشاب . هتـشاد  نارگید  تسد  هب  مشچ  دـیاب 

! میورب شیپ  میناوتب  ات  میوشب  یگنرف  یتسیاب  اپ  کون  ات  رس  قرف  زا  ام  هک  تفگیم  یکی  نآ  ای  دنزب . فرح  یروجنیا  شتلم  زا  هک  یرادمتسایس  نآ  رـس  رب  کاخ  دوب . یلگ 

بالقنا دوشیم . ریقحت  تلم  دننکیم ؛ لیمحت  تلم  رب  ار  اھفعض  نیا  ناشدوخ ، یاھفعـض  رطاخ  هب  یاهدع  کی  هک  تسا  یگداتفابقع  اھنیا  تسا ؛ یگـضرعیب  اھنیا  بخ ،

. درک میھاوخ  تفرشیپ  هللااشنا  میدرک و  تفرشیپ  ام  هدش ؛ راکشآ  یبوخ  یاھتیفرظ  هتفرگ ، ماجنا  یبوخ  یاھراک  هناتخبشوخ  میدمآ . دوخ  هب  ام  درب ؛ نیب  زا  ار  اھنیا 

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

نوگانوگ یاھـشبنج  تالوحت و  یهمھ  رد  مینک ؛ ضرع  دیاب  ار  نیا  مدرم . خسار  مزع  مدرم ، یهدارا  مدرم ، لیم  مدرم ، روضح  تسا ؛ مدرم  یهلئـسم  ام ، یلـصا  یهلئـسم 

مدرم اب  هک  تسا  نیا  هب  یهتسباو  یعامتجا ، حلـصم  کی  ذوفن  شرتسگ  رکف ، کی  شرتسگ  لوحت ، کی  شرتسگ  ینعی  تسا . رایعم  شقن  مدرم ، شقن  گرزب ، یعامتجا 

یرید دـش ، عطقنم  مدرم  زا  رگا  تسا ؛ رتشیب  وا  تیقفوم  ناکما  دـشاب ، رتشیب  مدرم  اب  لوحت  نآ  شبنج و  نآ  ناـیرج و  نآ  وا و  طاـبترا  هچرھ  دـشاب . هتـشاد  طاـبترا  ردـقچ 

نکیل تسا ؛ هتـشادن  یطابترا  مدرم  هب  اھنآ ، نتفر  نیطالـس و  یاھهلـسلس  ندـمآ  تردـق ، یاھیئاجهباج  اـم  روشک  خـیرات  رد  هتبلا  درک . دـھاوخن  یراـک  دـیئاپ ، دـھاوخن 

مکحم و یوحن  کی  هب  مدرم  اب  ار  ناشدوخ  یهطبار  دناهتـسناوت  هک  اھنآ  زا  مادـک  رھ  دناهتـشاد ، دوجو  ام  خـیرات  لوط  رد  هک  یایتنطلـس  یتموکح و  یاھهلـسلس  نیمھ 

هک دنداد ؛ تسد  زا  ار  زیچ  همھ  دندش ، عطقنم  مدرم  زا  مادـک ، رھ  تسا ؛ هدوب  رتشیب  یلم  تزع  رد  روشک و  یهرادا  رد  ناشتیقفوم  ناشیرادـیاپ ، دـننک ، هناتـسود  مرگ و 

یهبرجت کی  و  نامدوخ ، کیدزن  نارود  رد  میراد  ار  تیطورشم  یهبرجت  کی  ام  تسا . ریخا  یاھهرود  نیا  رد  یولھپ  سوحنم  یهلسلس  راجاق و  یهلسلس  نآ ، متا  یهنومن 

، تیطورشم تضھن  رد  دندش . ادج  مدرم  زا  یلو  دندوب ؛ مدرم  تضھن ، ود  رھ  یزوریپ  لماع  دنتشاد ؛ تکرـش  دنتـشاد ، روضح  مدرم  ود ، نیا  رد  ار . تفن  تعنـص  ندش  یلم 

یردلق زا  رس  تیطورشم  دندز ؛ رانک  ار  یمدرم  ناربھر  مدرم و  دندش ، راوس  تیطورـشم  جاوما  رب  دندمآ  ناشدوخ ، یهعدخ  هلیح و  اب  ناشدوخ ، کلک  رکم و  اب  اھـسیلگنا 

. دروآرد ناخاضر 

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

یھاوخهدایز نمـشد  تسا ، رابکتـسا  نمـشد  تسا ، ملظ  نمـشد  دراد -  هک  یگرزب  یهیعاد  نیا  اب  اھفدھ ، نیا  اب  اھنامرآ ، نیا  اب  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  لثم  یماظن 

زیچ همھ  زا  شیب  یگدامآ ، نیا  دشاب . هدامآ  دیاب  اذـل  نوگانوگ ؛ یاھلکـش  هب  فلتخم ، یاھگنر  هب  دوشیم ؛ هجاوم  یئاھـشلاچ  اب  تسا -  یللملانیب  یاھتردـق  یهناربکتم 

؛ تسا مدرم  یھاگآ  نانمشد ، دیک  زا  تلم  کی  تاجن  تلم و  کی  تزع  تلم و  کی  تیوھ  زا  عافد  رد  مظعا  رادساپ  نآ  نابیتشپ ، راصح  نآ  تسا . مدرم  یاھنامیا  هب  یکتم 

دھاوخ قافتا  نیمھ  دـنھدب ، شقن  مدرم  هب  دنـشاب و  هجوتم  هناھاگآ  نالوئـسم  هک  راـک  زا  یاهعومجم  رھ  رد  یـشخب ، رھ  رد  مھ  زورما  میدرک . هبرجت  گـنج  رد  اـم  ار  نیا 

. داتفا

برغنالیگ  / ١٣٩٠/٠٧/٢٣ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

؛ ارچ یلم  تیوھ  یاھزرم  زا  عافد  اما  تسین ، حرطم  اجنیا  رد  زورما  روشک  زا  عاـفد  یهناحلـسم  گـنج  نارود  تسین ، یئاـیفارغج  یاـھزرم  زا  عاـفد  زورما  هک  تسا  تسرد 

هدوبن هرود  نآ  رد  رگا  زورما  ناوج  میلوئـسم . نامهمھ  تسھ . اھنیا  ارچ ؛ یتدـیقع  یاـھزرم  زا  عاـفد  ارچ ؛ یمالـسا  ینید و  تیـصخش  یاـھزرم  زا  عاـفد  تسا ؛ حرطم  نیا 

زا یلم ، تیـصخش  زا  عافد  راختفا  فرـش و  نادیم  رد  دناوتیم  زورما  دنک ، عافد  دوخ  رھـش  دوخ و  یهناخ  زا  دـنک و  تعنامم  وا  موجھ  زا  دتـسیاب و  نمـشد  لباقم  رد  ات  تسا 

همھ ینونک ، ساسح  یعافد  یهقطنم  نیا  رد  نموم ، نادرم  نانز و  ناوج ، نارسپ  نارتخد و  دنک . افیا  شقن  یمالسا  مکحتـسم  یهدیقع  زا  یلم ، تیوھ  زا  یلم ، تزع 

هقطنم نیا  رد  یحور  یونعم و  یناسنا و  شزرا  اب  یهنیمز  نینچ  کـی  هک  دـننک  هجوت  دـیاب  هقطنم  نیا  نالوئـسم  دوش . ظـفح  دـیاب  هیحور  نیا  دـننک . اـفیا  شقن  دـنناوتیم 

. دراد دوجو  یدام  یاھهنیمز  هک  نانچمھ  دراد ؛ دوجو 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢۴ نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

. دنک ادیپ  ققحت  تسا ، هدرک  میسرت  رشب  یارب  مالسا  هک  یگرزب  یاھوزرآ  یمالسا ، فادھا  یمالسا ، یاھنامرآ  نآ ، رد  هک  یاهعماج  ینعی  هچ ؟ ینعی  یمالـسا  یهعماج 

یاهعماج دنریثات ، یاراد  دنشقن ، یاراد  دوخ  تفرـشیپ  رد  دوخ ، یهدنیآ  رد  روشک ، یهرادا  رد  نآ ، رد  مدرم  هک  یاهعماج  دازآ ، یهعماج  تلادع ، زا  رادروخرب  لداع ، یهعماج 

، یداصتقا تفرشیپ  یملع ، تفرشیپ  هبناجهمھ -  یاھتفرشیپ  یاراد  یاهعماج  یگنسرگ ، رقف و  زا  یاربم  هافر و  زا  رادروخرب  یاهعماج  یلم ، یانغتسا  یلم و  تزع  یاراد 

هعماج نیا  هتبلا  میتسھ . شلابند  ام  هک  تسا  یاهعماج  نآ  نیا  مئاد ؛ یورشیپ  لاح  رد  فقوت و  نودب  دوکر ، نودب  نوکس ، نودب  یاهعماج  هرخالاب  و  یسایس -  تفرـشیپ 

. ام یهنایم  مھم  یلصا و  فدھ  دش  نیا  سپ  دنک . ادیپ  ققحت  هعماج  نیا  هک  میتسھ  نیا  لابند  ام  یلو  هدرکن ، ادیپ  ققحت 

رواگنک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٧ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

، درک هدنز  ار  تلم  درک ، هدـنز  ار  روشک  بالقنا  میدوب . اھـشخب  یهمھ  رد  اوزنا  دومج و  دوکر و  راچد  تلم  کی  ام  تسین . هسیاقم  لباق  لبق  یاھنارود  اب  ام  زیزع  روشک  زورما 

همادا هار  نیا  و  تسا ؛ هتفرگ  ماـجنا  یداـیز  یاھتفرـشیپ  میاهدومیپ ، ار  یداـیز  یاـھهار  دروآ . ناـغمرا  هب  تلم  نیا  یارب  ار  تزع  درک و  رادـیب  روشک  نیا  رد  ار  یروآون  یهیحور 

. مینکیمن فقوت  هار  طسو  ام  دراد ؛

١٣٩٠/٠٨/١٩ /  ( مالسلاهیلع  ) یلع ماما  یرسفا  هاگشناد  رد  تانایب 

نیا رد  هک  تسا  ینامیا  نیدـت و  تیونعم و  رطع  دـنکیم ، ساسحا  رتشیب  زورهبزور  ناـسنا  هچنآ  تسا . داـھج  ملع و  نوناـک  ناریا  یمالـسا  یروھمج  شترا  یاھهاگـشناد 

، بوـخ دـیتاسا  دـنمهقالع ، نایوجـشناد  لاـعف ؛ یملع ، تاـھج  زا  یھاگـشناد  تـسا . یلاحـشوخ  یاـج  تـسا ، یدنـسرخ  یاـج  نـیا  دوـشیم ؛ مامـشتسا  اھهاگــشناد 

هام دادرم  ناضمر  هام  مرگ  یاوھ  رد  یمزر  یاھـشزومآ  شیامزر و  هنانموم ؛ یهنادھاجم  یاھیگدامآ  یاضف  نیا ، رب  یهوالع  تسا ؛ یملع  یهرھچ  کی  دوخ  هک  یاهدنامرف 

تسا یئاھزیچ  اھنیا  مراد -  نم  هک  تسا  یعالطا  نیا  رتشیب ؛ یضعب  زور و  کی  یاهتفھ  اھهتفھ -  یهمھ  رد  هاگشناد  نایوجـشناد  زا  یدایز  عمج  نتفرگ  هزور  هام ؛ ریت  و 

مالسا و نامیا و  مچرپ  نتشارفارب  رب  هک  تسا  یتلم  دنلب  تمھ  یهدیرفآ  اھنیا  تسا . هقباسیب  حلسم ، یاھورین  نایم  رد  مالـسا ، یایند  رد  ام ، نھیم  روشک و  رد  هن  هک 

هدامآ ار  دوخ  دنـشکیم ، تمحز  دـننیبیم ، شزومآ  دـنناوخیم ، سرد  یھلا  یاھنامرآ  یارب  ادـخ و  هار  رد  ادـخ ، یارب  هک  یحلـسم  یاـھورین  تسا . هتـشامگ  تمھ  تناـید ،

. دنروشک تزع  دننیملسم ، مالسا و  تزع  دنوشیم ، نادیم  دراو  یراکادف  اب  دھدب ، تسد  عافد  تدھاجم و  تصرف  هک  یماگنھ  دننکیم و 

نیا دینارذگیم ؛ ار  ناتدوخ  دنمجرا  یناوج  نامیا ، تیونعم و  لالز  اب  داھج و  هار  رد  ملع ، هار  رد  هک  تھج  نیا  زا  یکی  تسا : تھج  ود  زا  امـش  تزع  دـیدنمتزع . زیزع و  امش 

. دیلخاد نانموم  لیخ  رد  هویش ، نیا  اب  امش  و  تسا . نانموم  ربمایپ و  ادخ و  هب  قلعتم  تزع  نینموملل ؛» هلوسرل و  هزعلا و  و   . » تسا تزع 

« يلم تزع   » 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 56هاگياپ  هحفص 35 
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ظفح یارب  دوخ ، لالقتـسا  یارب  تسا  هداـمآ  هک  دـنک  تباـث  دـناوتب  هک  یتـلم  نآ  روشک و  نآ  دـیتسھ . دوخ  تلم  دوخ و  روشک  تزع  یهیاـم  امـش  هک  تسا  نیا  مود  تھج 

قیدصت ناشدوخ  دوجو  قامعا  رد  نانمشد  یتح  ار  تلم  نآ  تزع  تسا . زیزع  دنک ، عافد  هنادرم  دنک و  یگداتـسیا  دوخ ، تیدوجوم  یارب  دوخ ، یاھنامرآ  یارب  دوخ ، تیوھ 

یرایسب دننکیم ؛ قیدصت  مھ  امش  نانمشد  دیتسھ -  یلم  عافد  راوتسا  ناکیپ  کون  هک  ار -  امش  تزع  زورما  دنروایب . نابز  رب  دنـشابن  رـضاح  دانع  یور  زا  هچرگا  دننکیم ؛

. دنروآیم مھ  نابز  رب 

١٣٩٠/٠٨/١٩ /  ( مالسلاهیلع  ) یلع ماما  یرسفا  هاگشناد  رد  تانایب 

هدامآ ار  دوخ  خیرات ، لوط  رد  راگدنام  یالاو  یاھـشزرا  ظفح  یارب  دیاب  همھ  میـشاب . هدامآ  دیاب  همھ  دیراد . هگن  هدامآ  یللملانیب  رادتقا  یلم و  تزع  نیا  موادـت  یارب  ار  دوخ 

مزر یهصرع  حلـسم ؛ یاـھورین  یلم ، عاـفد  یارب  ناـکیپ ، کوـن  رد  و  تسایـس ، تیریدـم و  یهصرع  رد  تعنـص ، یهصرع  رد  راـک ، یهصرع  رد  ملع ، یهصرع  رد  دـنراد ؛ هـگن 

. یماظن

روشک  / ١٣٩٠/١٠/٠٧ زا  جراخ  رد  ناریا  یسایس  یاھیگدنیامن  یاسور  ارفس و  رادید  رد  تانایب 

نیمھ ظـفح  اـب  ناوـتیم  دروـخیمن . تسبنب  هب  تسا ؛ طـلغ  دروـخ ، دـھاوخ  تسبنب  هب  یـساملپید  راـک  میداد ، رارق  کـالم  ار  یوـنعم  یاھـشزرا  رگا  مینک  روـصت  اـم  هکنیا 

دوخ عضاوم  هب  جـیردتب  هتفر و  هتفر  ار  اھفرط  درک و  مکاح  ار  قطنم  درک ، شـالت  دـش ، لاـعف  دـش ، دراو  یـساملپید  یهصرع  رد  اھـشزرا ، نیمھ  رب  یراـشفیاپ  اـب  اھـشزرا ،

کیدزن ناـتدوخ  عـضاوم  هب  هناـمیکح  ار  لـباقم  فرط  عـضاوم  دـیناوتب  امـش  هک  تسا  نیا  تمکح  تسا . نیا  تمکح  تحلـصم ،» تمکح ، تزع ،  » میتـفگ هکنیا  درک . کـیدزن 

یتیوھ تزع  یلم و  تزع  ظفح  اب  دیاب  لوا  یهجرد  رد  و  دنـشاب ؛ یلم  حلاصم  تھج  رد  دیاب  دنمھ ؛ لمکم  تحلـصم  تزع و  تمکح و  دنتـسین . مھ  اب  داضت  رد  اھنیا  دـینک ؛

. تسا ریذپناکما  تمکح  اب  نیا  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  دیابن  دادرارق ، لمع و  یهلحرم  رد  هن  یبلق و  یاھرواب  یهلحرم  رد  هن  مالظنا ، مالسنا ، میلـست ، ینعی  دنـشاب . هارمھ 

اب ینعی  تمکح  تسا . تمکح  یموـمع ، شور  تسین . یموـمع  شور  نیا  اـما  دروـخب ؛ درد  هب  تسا  نکمم  یتـقو  کـی  ندز ، دـنت  فرح  ندرک و  یخلتتاـقوا  ندرک و  اوـعد 

. دش دھاوخن  فقوتم  زگرھ  ام  یاھتفرشیپ  یھلا  قیفوت  هب  میورب ، شیپ  یروجنیا  هچنانچ  رگا  ندش . دراو  یساملپید  یهصرع  رد  نیتم  قطنم ،

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

رد تایـصوصخ  نیا  تسا . لصفم  ینالوط و  رایـسب  نآ  لیـصفت  حرـش و  هک  تسا ، هلمج  هس  ود  کی  طقف  منکیم ، ضرع  نامبالقنا  یـساسا  طوطخ  ناونع  هب  نم  هک  هچنآ 

نآ یاج  هب  رـالاسمدرم  میژر  درب ، نیب  زا  ار  دبتـسم  روتاـتکید و  میژر  دروآ ؛ راـک  رـس  رب  یمالـسا  میژر  درب ، نیب  زا  ار  مالـسا  دـض  میژر  اـم  بـالقنا  تشاد . دوجو  اـم  بـالقنا 

لالقتـسا درب و  نیب  زا  دوب ، هدیـسر  دوخ  عضو  نیرتحیـضف  نیرتعیجف و  هب  اھیولھپ  نارود  رد  دوب و  نآ  راتفرگ  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  ام  روشک  هک  یایگتـسباو  دـناشن ؛

زاربا هنادازآ  دـنناوتب  ار  ناشدوخ  یاھفرح  ار ، ناشدوخ  ارآ  داد -  تلم  نیا  هب  یدازآ  درب ، نیب  زا  دوب ، مکاح  اـم  تلم  رب  هک  یریگـسفن  قاـنتخا  داد ؛ اـم  تلم  هب  ار  هبناـجهمھ 

اب یخیرات ، یهقباس  نیا  اب  گرزب ، تلم  نیا  دش . ریقحت  ام  تلم  لاس  اھهد  داد . یلم  تزع  درب ، نیب  زا  ار  ام  تلم  یخیرات  یگدـشریقحت  دـش -  یدازآ  یاضف  اضف ، دـننک ؛

ام بالقنا  دـش . ریقحت  یللملانیب  نارگهطلـس  نارمعتـسم و  لباقم  رد  اھنآ  رـس  تشپ  و  دـساف ، وگروز و  ماکح  لباقم  رد  یخیرات ، یملع و  یگنھرف و  میظع  ثیراوم  نیا 

نیب زا  ام  تلم  رد  ار  ینیبمکدوخ  سفن و  فعـض  بالقنا ، دننکیم . صخـشت  ساسحا  دننکیم ، تزع  ساسحا  ناریا  تلم  زورما  یلم . تزع  هب  درک  لیدـبت  درب ، نیب  زا  ار  نیا 

میظع راک  هن  دیآیمرب ، ام  زا  یـسایس  راک  هن  دیآیمرب ، ام  زا  یملع  راک  هن  میدرکیم  رکف  میتشاد ؛ ینیبمکدوخ  ام  داد . تلم  هب  ار  یلم  سفن  هب  دامتعا  نآ ، یاج  هب  درب ؛

دامتعا نآ ، یاج  هب  تفرگ ، تلم  زا  ار  نیا  بالقنا  دـندوب . هدرک  قیرزت  دـندوب ، هدرک  نیقلت  ام  هب  ار  نیا  میتسھ ؛ یفیعـض  تلم  کی  میدرکیم  رکف  ام  دـیآیمرب . ام  زا  یماظن 

هب هللادـمحب  مھ  اـج  همھ  و  مینکیم ، تکرح  نتـسناوت  نیا  لاـبند  و  میناوـتیم ، هک  مینادـیم  میراد ؛ سفن  هب  داـمتعا  اھنادـیم  یهمھ  رد  زورما  اـم  داد . اـم  هب  یلم  سفن  هب 

. میسریم نامدصاقم 

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

. یاهتـسھ یهیـضق  رد  الثم  الاح  مینک ؛ ینیـشنبقع  هب  راداو  ار  ناریا  ات  مینک  لامعا  ناریا  رب  میھاوخیم  ار  اھمیرحت  نیا  ام  دنیوگیم  ناشتاغیلبت  رد  ابترم  روط  نیمھ  اھنیا 

هچ میدرکن ، ینیشنبقع  ام  یتقو  بخ ، تسا . رگید  یایاضق  یاهتـسھ و  یهیـضق  رد  ینیـشنبقع  یارب  ناریا ، رب  راشف  یارب  اھمیرحت  نیا  هک  دندیمھف  ایند  یهمھ  سپ 

تبیھ برغ و  تبیھ  هک  دوشیم  نیا  هجیتن  درک ؛ دھاوخن  ینیشنبقع  هک  مھ  ناریا  دننک ، ینیشنبقع  هب  راداو  ار  ناریا  هک  تسا  نیا  یارب  اھمیرحت  نیا  دتفایم ؟ یقافتا 

، نیاربانب تسام . عفن  هب  نیا  و  دوشیم ؛ دایز  اھنیا  مشچ  رد  ناریا  تلم  تردق  ناریا و  تلم  تزع  دنکشیم و  دندرک ، مایق  هک  هقطنم  یاھتلم  نیا  مشچ  رد  برغ  یاھدیدھت 

. تسام هب  تمدخ  عقاو  رد  مدرک ، ضرع  هک  یتھج  ود  نیا  زا  اما  تسام ، هب  ندز  هبرض  یارب  اھمیرحت  نیا 

شترا  / ١٣٩٠/١١/١٩ ییاوھ  یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

زا تلفغ  اب  ندـیباوخ ، اب  نتـسشن ، اب  راک . هب  راـکتبا ، هب  دراد  جاـیتحا  درواـیب ، تسد  هب  ار  دوخ  تینما  ار ، دوخ  عفاـنم  ار ، دوخ  تیوھ  ار ، دوخ  تزع  دـھاوخب  رگا  روشک  کـی 

راـچد لاـس -  دصیـس  لاـس ، تسیود  لاـس -  دـص  دـنچ  یمالـسا  یاـھروشک  یمالـسا و  یهعماـج  دـینیبیم  هکنیا  درک . ادـیپ  تسد  یلاـع  فادـھا  هـب  دوـشیمن  فارطا ،

. دوب اھتلفغ  رطاخ  هب  نیا  میروخیم ، میراد  ام  یهمھ  ار  یگدنامبقع  نآ  بوچ  زورما  هک  دندش ، یگدنامبقع 

یمالسا  / ١٣٩٠/١١/٢١ تدحو  سنارفنک  نیمجنپ  تسیب و  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رادید  رد  تانایب 

هب یگداتـسیا ، یهیاس  رد  امـش  دـناسریم و  دوصقم  هب  ار  امـش  لاعتم  یادـخ  دـینک ، شالت  رگا  دـینک ، تدـھاجم  رگا  تسا  هدومرف  تسا ؛ هدرک  هدـعو  ام  هب  لاـعتم  یادـخ 

یناسفن نوگانوگ  یاھهسوسو  لباقم  رد  ماقم ، لباقم  رد  لام ، لباقم  رد  مینکن ؛ ینوبز  فعـض و  ساـسحا  یئاـیند  تاوھـش  لـباقم  رد  دـینکیم . ادـیپ  تسد  دوخ  فادـھا 

تداعـس یتخبـشوخ و  هب  ار  هعماج  کی  دشخبیم ، تزع  ار  تلم  کی  دناسریم ، لامک  جوا  هب  ار  تیرـشب  هک  یزیچ  نآ  تساھنیا  مینک . یگداتـسیا  مینکن ؛ فعـض  ساسحا 

. تسام ربمغیپ  اھنیا  یهمھ  رھظم  میراد ؛ جایتحا  ام  اھنیا  هب  دناسریم . یعقاو 

یربھر  / ١٣٩٠/١٢/١٨ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

؛ دـنک میـسرت  ار  یبوخ  فادـھا  دـناوتیم  دـنک ؛ دنلبرـس  ار  تلم  کی  دـناوتیم  دـھدب ؛ تزع  روشک  کی  هب  دـناوتیم  مالـسا  هک  هداد  ناشن  مھ  لاس  هس  یـس و  نیا  یهبرجت 

یئاوقت و تکرح  دناوتیم  دنک ؛ داجیا  یتعنـص  یروانف و  تکرح  دناوتیم  دنک ؛ داجیا  یملع  تکرح  دناوتیم  دـنک ؛ حطـسم  راومھ و  فادـھا ، نیا  یوس  هب  ار  یئاھهار  دـناوتیم 

رد مالـسا  تکرب  هب  هک  تسا  یگرزب  یاھراک  اھنیا  هداتفا ؛ ام  روشک  رد  هک  تسا  یتاقافتا  اھنیا  دـنک ؛ دیفـسور  رگید  یاھتلم  لباقم  رد  ار  اھنآ  دـناوتیم  دـنک ؛ داجیا  یقـالخا 

نیا ینعی  دنتـسین . ادـج  مھ  زا  تسا ؛ یرـالاسمدرم  لکـش  مھ  لکـش  تساـم ، ماـظن  تکرح  یلـصا  یهداـم  اوـتحم و  بل و  ناـنچمھ  مالـسا  هـتفرگ . ماـجنا  روـشک  نـیا 

. هتفرگ همشچرس  مالسا  دوخ  زا  زاب  مھ  یرالاسمدرم 

یربھر  / ١٣٩٠/١٢/١٨ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ماکحا مینکیمن ؛ رظن  فرص  مالـسا  زا  ام  تسا : نیا  نامهیعاد  ام  دننادب  تسیچ ، وا  یهیعاد  دیوگیم و  هچ  یمالـسا  یروھمج  دننادب  دنھاوخیم  رگا  مھ  ناملـسم  یاھتلم 

بوچراھچ و میـسرب . نیا  هب  هک  تسا  نیا  مھ  نامیعـس  شالت و  مینادیم ؛ عابتالابجاو  نامیگدنز  روما  یهمھ  رد  تسا ، یمالـسا  تعیرـش  هک  ار  یھلا  تعیرـش  یھلا و 

« يلم تزع   » 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 56هاگياپ  هحفص 36 
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نیعم مدرم  یتسیاب  تشاذگ ، دھاوخ  نوناق  ساسا  نیا  رب  هک  ار  راذگنوناق  دننک . باختنا  دنیایب  دیاب  مدرم  تسا . ینید  یرالاسمدرم  مھ  نادیم  نیا  رد  دورو  یارب  ام  بلاق 

. تسا مدرم  تمارک  مدرم و  تزع  اب  مدرم ، روضح  اب  مدرم ، باختنا  اب  زیچ  همھ  دننک . نیعم  مدرم  دیاب  ار  یرجم  دننک .

مالسلاهیلع  / ١٣٩١/٠٣/٠٣ نیسح  ماما  هاگشناد  رد  تانایب 

تاراکتبا زا  راشرس  هللادمحب  هک  زورما  نادیم  میراد . ار  نآ  یرازگرکش  یهفیظو  ام  تسا و  هتشاد  ینازرا  ام  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  رد  تمدخ  گرزب  تمعن  لاعتم  دنوادخ 

. تسا هدـنیآ  یاھلـسن  یهمھ  امـش و  ام ، هب  یمالـسا  بالقنا  مایپ  زا  یاهنومن  کی  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  اھهمانرب  مسارم و  رـساترس  نآ ، رد  نیداـمن  یاـبیز  یاـھهولج  دوب و 

قوف دـی هللا  . » دـندرک تعیب  ادـخ  اب  عقاو  رد  دـندرک ، تعیب  ربمغیپ  اـب  مالـسا  هار  رد  هک  یئاـھنآ  نوعیاـبی هللا ؛» اـمنا  کـنوعیابی  نیذـلا  نا  : » دـیامرفیم نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ 

تیروماـم و اـب  تعیب  نید ، اـب  تعیب  مالـسا ، اـب  تعیب  تسادـخ . تسد  عقاو  رد  دوب -  ربمغیپ  تسد  هک  تفرگ -  رارق  اـھنآ  تسد  یور  رب  تعیب  یارب  هک  یتسد  نآ  مھیدـیا ؛»

نایز هب  دنکـشب ، ار  تعیب  نیا  هک  یـسک  رھ  هسفن ؛» یلع  ثکنی  امناف  ثکن  نمف  : » دـیامرفیم دـعب  دـنکیم . تعیب  ادـخ  اب  ناسنا ، تسا . یتعیب  نینچ  یھلا ، تیلوئـسم 

زا ار  دوخ  گرزب  شاداپ  دننکیم ، یرادیاپ  دنزرویم و  افو  نامیپ  نیا  رب  هک  یناسک  نآ  اما  ( ١ (؛» امیظع ارجا  هیتویسف  هیلع هللا  دھاع  امب  یفوا  نم  و  . » تسا هدرک  مادقا  دوخ 

هب رداق  ام  یدام  یئایند و  نھذ  هک  تسانعمرپ  زغمرپ و  تمظعاب و  ردقنآ  ترخآ  شاداپ  هچرگا  تسین -  ترخآ  رد  شاداپ  طقف  شاداپ ، نیا  درک . دنھاوخ  تفایرد  لاعتم  یادخ 

یگدازآ تسا ، یزارفارـس  تسا ، تزع  دننکیم ، یرادیاپ  دـننکیم ، تکرح  یھلا  تعیب  اب  ادـخ  هار  رد  هک  یناسک  نآ  شاداپ  تسھ . مھ  ایند  رد  شاداپ  نیا  تسین -  نآ  مھف 

. تسا یراوگرزب  تسا ،

، ناریا تلم  زورما  دیـسر ؟ زورما  تزع  جوا  هب  دوب -  هدمآ  دراو  وا  رب  نرق  دـنچ  لوط  رد  رگمتـس  ناھاشداپ  یهطلـس  لیمحت  رثا  رب  هک  یتلذ -  هچ  کاغم  زا  ناریا  تلم  دـینادیم 

، ام دارفا  زین  دوخ  نورد  رد  دنزیم . دـنخبل  وا  هب  هدـنیآ  قفا  تسا و  نئمطم  راودـیما و  دوخ  یهدـنیآ  هب  مھ  تسا ، ورـشیپ  ماگـشیپ و  مھ  تسا ، ردـتقم  مھ  تسا ، زیزع  مھ 

. تسا شزرااب  همھ  اھنیا  تسا . ینعم  اب  اھنآ  شالت  دنتسھ ؛ هچ  لابند  دننادیم  دننکیم ؛ تیوھ  ساسحا  ام ، فلتخم  یاھرشق  ام ، ناریپ  ام ، یاھناوج 

مالسلاهیلع  / ١٣٩١/٠٣/٠٣ نیسح  ماما  هاگشناد  رد  تانایب 

تاراکتبا زا  راشرس  هللادمحب  هک  زورما  نادیم  میراد . ار  نآ  یرازگرکش  یهفیظو  ام  تسا و  هتشاد  ینازرا  ام  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  رد  تمدخ  گرزب  تمعن  لاعتم  دنوادخ 

. تسا هدـنیآ  یاھلـسن  یهمھ  امـش و  ام ، هب  یمالـسا  بالقنا  مایپ  زا  یاهنومن  کی  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  اھهمانرب  مسارم و  رـساترس  نآ ، رد  نیداـمن  یاـبیز  یاـھهولج  دوب و 

قوف دـی هللا  . » دـندرک تعیب  ادـخ  اب  عقاو  رد  دـندرک ، تعیب  ربمغیپ  اـب  مالـسا  هار  رد  هک  یئاـھنآ  نوعیاـبی هللا ؛» اـمنا  کـنوعیابی  نیذـلا  نا  : » دـیامرفیم نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ 

تیروماـم و اـب  تعیب  نید ، اـب  تعیب  مالـسا ، اـب  تعیب  تسادـخ . تسد  عقاو  رد  دوب -  ربمغیپ  تسد  هک  تفرگ -  رارق  اـھنآ  تسد  یور  رب  تعیب  یارب  هک  یتسد  نآ  مھیدـیا ؛»

نایز هب  دنکـشب ، ار  تعیب  نیا  هک  یـسک  رھ  هسفن ؛» یلع  ثکنی  امناف  ثکن  نمف  : » دـیامرفیم دـعب  دـنکیم . تعیب  ادـخ  اب  ناسنا ، تسا . یتعیب  نینچ  یھلا ، تیلوئـسم 

زا ار  دوخ  گرزب  شاداپ  دـننکیم ، یرادـیاپ  دـنزرویم و  افو  نامیپ  نیا  رب  هک  یناسک  نآ  اما  امیظع ؛» ارجا  هیتویـسف  هیلع هللا  دـھاع  اـمب  یفوا  نم  و  . » تسا هدرک  مادـقا  دوخ 

هب رداق  ام  یدام  یئایند و  نھذ  هک  تسانعمرپ  زغمرپ و  تمظعاب و  ردقنآ  ترخآ  شاداپ  هچرگا  تسین -  ترخآ  رد  شاداپ  طقف  شاداپ ، نیا  درک . دنھاوخ  تفایرد  لاعتم  یادخ 

یگدازآ تسا ، یزارفارـس  تسا ، تزع  دننکیم ، یرادیاپ  دـننکیم ، تکرح  یھلا  تعیب  اب  ادـخ  هار  رد  هک  یناسک  نآ  شاداپ  تسھ . مھ  ایند  رد  شاداپ  نیا  تسین -  نآ  مھف 

. تسا یراوگرزب  تسا ،

، ناریا تلم  زورما  دیـسر ؟ زورما  تزع  جوا  هب  دوب -  هدمآ  دراو  وا  رب  نرق  دـنچ  لوط  رد  رگمتـس  ناھاشداپ  یهطلـس  لیمحت  رثا  رب  هک  یتلذ -  هچ  کاغم  زا  ناریا  تلم  دـینادیم 

، ام دارفا  زین  دوخ  نورد  رد  دنزیم . دـنخبل  وا  هب  هدـنیآ  قفا  تسا و  نئمطم  راودـیما و  دوخ  یهدـنیآ  هب  مھ  تسا ، ورـشیپ  ماگـشیپ و  مھ  تسا ، ردـتقم  مھ  تسا ، زیزع  مھ 

. تسا شزرااب  همھ  اھنیا  تسا . ینعم  اب  اھنآ  شالت  دنتسھ ؛ هچ  لابند  دننادیم  دننکیم ؛ تیوھ  ساسحا  ام ، فلتخم  یاھرشق  ام ، ناریپ  ام ، یاھناوج 

ادخ ماکحا  زا  یرود  رثا  رب  اھتلم  دنوشیم . تریح  ینادرگرـس و  راچد  دنھدیم ؛ تسد  زا  ار  ناشدوخ  تیوھ  دنوشیم ؛ کوپ  ادخ ، زا  تیونعم و  زا  نید و  زا  عاطقنا  رثا  رب  اھتلم 

رد ار  تبقاعشوخ  راومھ  راوتـسا  یهداـج  نیا  هک  دوب  ناریا  تلم  یراداـفو  یگداتـسیا و  نیا  دوب . تلذ  راـچد  اـھنرق  لوط  رد  یمالـسا  تما  هک  ناـنچمھ  دـنتفایم ؛ تلذ  هب 

تخـس یاھالب  رد  اھناسنا  یگنادرم  یراوگرزب و  لضف و  اما  تسا ، ناوارف  اھیتخـس  تسین . تمحزیب  یهداج  یانعم  هب  راومھ  یهداج  هتبلا  تشاذگ . ناریا  تلم  لباقم 

. دوشیم رھاظ  دیآیم و  دوجو  هب 

روشک نیا  دـینک ؛ شالت  دـینادب . ردـق  تسا ، هداد  امـش  هب  لاعتم  یادـخ  هک  ار  ینارون  کاـپ و  یاـھلد  ار ، یمـسج  ینھذ و  یاـھیئاناوت  ار ، یناوج  تمعن  زیزع ! یاـھناوج 

اب تدـش ، اب  ار  یمالـسا  تما  یلاعت  یوس  هب  تکرح  هلفاق ، نیا  شیپاشیپ  یمالـسا و  تما  یناشیپ  رد  دـیاب  هک  دیئامـش  تسامـش ؛ لاـم  هدـنیآ  تسامـش ، هب  قلعتم 

. دندرک یراکادف  دندرک ، تدھاجم  دندرک ، زاغآ  ار  هار  نیا  ناگتشذگ  دیھد . همادا  نوزفازور  روط  هب  تعرس و 

، دـندرک یرادـیاپ  هار  نیا  رد  حلـسم  یاھورین  یاـھنامزاس  یهمھ  اـم ، یمالـسا  یروھمج  شترا  اـم ، نارادـساپ  هاپـس  اـم ، حلـسم  یاـھورین  هک  میئوگیم  ساپـس  ار  ادـخ 

. دنتشاذگ راگدای  هب  ار  یراگدنام  یاھهبرجت  دوخ  زا  دندرک و  یراشفاپ 

رارقتسا ام ، یقرت  ام ، تفرشیپ  تسا . نوزفازور  یالتعا  تزع و  هب  ور  ناریا  تلم  دینک . ششوک  هار  نیا  رد  دیناوتیم ، هچرھ  تسامـش . راک  راک ، تسامـش ؛ هب  قلعتم  هار ،

. دنکیم کمک  ناھج  یهمھ  رد  تیاھن  رد  مالسا و  یایند  رد  تلادع  یهعسوت  تفرشیپ و  هب  تساھنیا -  هب  دھعتم  هھد ، نیا  هک  ام -  نایم  رد  تلادع 

١٣٩١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموس  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

اھنآ هب  ار  اھنآ  تزع  دـنک ؛ ایحا  مدرم  نیا  رد  ار  یلم  تزع  حور  هک  دـش  هتـشامگ  نیا  رب  دوب -  بالقنا  نیا  یاوشیپ  بالقنا و  نیا  رادـمامز  بالقنا و  نیا  ربھر  هک  ماما -  تمھ 

متنا اونزحت و  اونھت و ال  و ال  : » دومرف هک  تسا  ینآرق  گنھرف  نامھ  نیا  درک ؛ نیزگیاج  اھنآ  لد  رد  تخادـنا و  مدرم  ناھد  هب  ار  میناوتیم » ام   » گنھرف راوگرزب  ماما  دـنادرگرب .

تلم کی  تسا ، روآتزع  تسا ، روآولع  نامیا  سفن  تسین ؛ نیا  طقف  اما  تسا ، یدام  ولع  یهلیـسو  نامیا  تسا . ولع  یانعم  هب  ناـمیا  دوخ  نینموم .» متنک  نا  نولعـالا 

روضح مدرم ، لمع  و  تفرگ ؛ ندیـشوج  اھدادعتـسا  دـش ، رادـیب  مدرم  رد  اھتمھ  دـش ، رادـیب  مدرم  رد  اھهزیگنا  تقو  نآ  درک ، یربھر  داتفا ، ولج  ماما  دوخ  دـھدیم . دـشر  ار 

ناراـب نیا  دـنکن ، هداـمآ  ار  دوخ  فرظ  ناـسنا  اـت  اـما  تسا ؛ هدرتـسگ  یھلا  تمحر  تسا . یمیظع  رایـسب  یهتکن  نیا ، دـش . یھلا  تمحر  بلج  یهنیمز  هنحـص ، رد  مدرم 

تمحر دش ، وا  لاح  لماش  یھلا  تیادھ  یھلا ؛ تیادھ  یھلا و  تمحر  یهنیمز  دـش  نیا  داد ، رارق  نادـیم  طسو  رد  ار  دوخ  دـمآ ، هنحـص  هب  ام  تلم  دـیآیمن . وا  ریگ  تمحر 

. لیطعت هفقو و  نودب  اما  دنت ، یھاگ  دنک ، یھاگ  هتبلا  نیرفآتزع ؛ تکرح  ولج ، هب  ور  تکرح  تزع ، تمس  هب  تکرح  دش ؛ زاغآ  هفقویب  تکرح  دش ، وا  لاح  لماش  یھلا 

١٣٩١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموس  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

قح رد  ام  راوگرزب  ماما  دناهدیمان . ردپ » زور   » ار بجر  مھدزیس  زور  ام  مدرم  دوب . تما  ردپ  هک  هیلع ) مالـس هللا   ) نانموم ریما  تدالو  کرابم  دیع  اب  تسا  فداصم  اھزور  نیا 

تبحم و راـنک  رد  هناردـپ ، تیـصخش  ماکحتـسا  تیـصخش ؛ تبالـص و  رادـتقا و  رھظم  تمحر و  یناـبرھم و  رھظم  ینعی  تما ، ردـپ  درک . یردـپ  روشک  نیا  قح  رد  تلم و  نیا 

میزادرپیم و نآ  هب  زورما  هک  ماما  شنم  ماما و  یهریس  رد  یلصا  طوطخ  زا  یکی  تسا . مالسا  یایند  رد  زورما  یمالـسا  شبنج  ردپ  ماما  اھنیا ، رب  یهوالع  هناردپ . ینابرھم 

، درک هدـنز  ام  تلم  ام و  روشک  رد  ار  یلم  تزع  هک  ماما  میظع  تکرح  نیا  یهراـبرد  ثحب  تسا . روشک  دـبلاک  رد  یلم  تزع  حور  ندـیمد  مینکیم ، ثحب  یردـق  نآ  یهراـبرد 

ار وا  هک  تسا  هعماج  کی  ای  درف  کی  ینورد  مکحتـسم  تخاس  یانعم  هب  تزع  هچ ؟ ینعی  تزع  تسین . ینھذ  افرـص  ثحب  کی  تسا ؛ هعماج  تایعقاو  هب  یکتم  ثحب  کی 

« يلم تزع   » 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 56هاگياپ  هحفص 37 
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. دشخبیم هبلغ  اھشلاچ  رب  دنکیم و  رادتقا  یاراد  عناوم ، اب  یهلباقم  رد  نمشد ، اب  یهلباقم  رد 

رد دریگیم . رارق  یئادخ  یهھبج  رد  هک  تسا  یسک  رھ  هب  قلعتم  دنوادخ و  هب  قلعتم  لماک  یعقاو و  تزع  نآرق ، قطنم  رد  منک . ضرع  ار  یھاتوک  ینآرق  ثحب  کی  ادتبا  رد 

یهروس رد  تسا . نآرق  قطنم  نیا ، دـنریگیم . رارق  یئادـخ  یهھبج  رد  هک  تسا  یناـسک  هب  قلعتم  تزع  ناطیـش ، یهھبج  ادـخ و  یهھبج  نیب  لـطاب ، قح و  نیب  فاـصم 

هب قلعتم  تزع  نوملعیال ؛» نیقفانملا  نکیل  نینموملل و  هلوسرل و  هزعلا و  و   : » دیامرفیم نوقفانم  یهروس  رد  اعیمج .» هزعلا  هللف  هزعلا  دـیری  ناک  نم  : » دـیامرفیم رطاف 

رد تساـجک . یعقاو  تزع  زکرم  تساـجک ، تزع  هک  دـنمھفیمن  دـننکیمن ؛ کرد  ار  نیا  نـالدرفاک  ناـقفانم و  هچرگا  تسا ؛ نینموـم  هـب  ربماـیپ و  هـب  قـلعتم  تزع  تسادـخ ،

ا : » دـیامرفیم دـنروایب ، تسد  هب  یتردـق  دـنروایب ، تسد  هب  یتیثیح  هکنیا  یارب  دـننکیم ، یناطیـش  یاھتردـق  زکارم  هب  لصتم  ار  دوخ  هک  یناسک  یهراـبرد  اـسن ، یهروس 

رد تسادـخ . دزن  رد  تزع  دـنربیم ؟ هانپ  یدام  یاھتردـق  هب  ادـخ ، نانمـشد  هب  ادـخ ، یابقر  هب  هک  یناسک  نیا  دـنتزع  لابند  ایآ  اعیمج ؛» هزعلا   ناف  هزعلا  مھدـنع  نوغتبی 

ترضح حلاص ، ترضح  دوھ ، ترضح  میھاربا ، ترضح  حون ، ترضح  یهرابرد  دیامرفیم -  حرطم  ار  گرزب  ناربمایپ  یاھشلاچ  یهعومجم  زا  یشرازگ  ارعش ، یهکرابم  یهروس 

دھاوخیم هک  یعطقم  رھ  رد  دـناسریم . مدرم  شوگ  هب  ار  یحو  یھلا و  شرازگ  دـنکیم و  ثحب  گرزب  ناربماـیپ  نیا  یاھـشلاچ  یهراـبرد  لـصفم  یـسوم -  ترـضح  بیعش ،

لباقم فرط  هکنیا  اب  ینعی  میحرلا ؛» زیزعلا  وھل  کبر  نا  و  نینموم . مھرثکا  ناک  ام  هیال و  کـلذ  یف  نا  : » دـیامرفیم دـیامرفب ، ناـیب  رفک  یهھبج  رب  ار  توبن  یهھبج  یهبلغ 

وت یادخ  و  یھلا ، تایآ  زا  تسا  یتیآ  کی  نیا  رد  دش ؛ زوریپ  اھنآ  رب  دیحوت  یهھبج  اما  دوب ، اھنآ  تسد  حالـس  دوب ، اھنآ  تسد  لوپ  دوب ، اھنآ  تسد  تردـق  دنتـشاد ، تیرثکا 

لکوت و  : » دـیامرفیم ربمغیپ  هب  باـطخ  هروس  رخآ  رد  دـنکیم ، رارکت  دـنکیم ، رارکت  یھ  ارعـش  یهکراـبم  یهروس  لوط  رد  ار  شرازگ  نیا  نآرق  هکنآ  زا  دـعب  تسا . میحر  زیزع و 

وا نیدجاسلا ؛» یف  کبلقت  و  موقت . نیح  کیری  یذلا  . » نک هیکت  لکوت و  تسا ، لطاب  رب  قح  یهبلغ  یهدننک  نیمـضت  هک  میحر  زیزع و  یادخ  نیا  هب  میحرلا ؛» زیزعلا  یلع 

سپ میلعلا .» عیمسلا  وھ  هنا  « ؛ دنیبیم ار  وت  تسا ، رظان  رـضاح و  وا  شالت ؛ لاح  رد  تکرح ، لاح  رد  تدابع ، لاح  رد  هدجـس ، لاح  رد  مایق ، لاح  رد  تسوت ؛ لاح  هب  رظان 

. درک بلط  دنوادخ  زا  دیاب  ار  تزع  نآرق ، قطنم  رد 

، وا یهرـصاحم  وا ، رد  ذوفن  دـنکیم ؛ لمع  مکحتـسم  یوراب  کی  لثم  دـنکیم ، لمع  راصح  کی  لثم  دوشیم ، هعماج  کی  ای  درف  کی  ناـسنا ، کـی  لاـح  لـماش  تزع  هک  یتقو 

هعماج درف و  دوجو  رتقیمع  یاھهیال  رد  ار  تزع  نیا  هچرھ  تقو  نآ  درادـیم . هگن  ظوفحم  نمـشد  یهبلغ  ذوفن و  زا  ار  ناسنا  دوشیم ؛ راوشد  نانمـشد  یارب  وا  ندرک  دوباـن 

ظوفحم یداصتقا  نمـشد  یـسایس و  نمـشد  یهبلغ  ذوفن و  زا  ناسنا  هک  نانچمھ  هک  دـسریم  یئاج  هب  راک  دوشیم ؛ رتشیب  یریذـپانذوفن  نیا  تاریثاـت  مینک ، هدـھاشم 

رد اـھنآ ، نورد  رد  اـھنآ ، لد  رد  تزع  نیا  دـنراد ، یرھاـظ  تزع  هک  یناـسک  نآ  دـنامیم . یقاـب  ظوفحم  مھ  ناطیـش  ینعی  یلـصا ، گرزب و  نمـشد  ذوـفن  هبلغ و  زا  دـنامیم ،

. دنریذپذوفن دنعافدیب ، ناطیش  لباقم  رد  اذل  تسین ؛ اھنآ  دوجو  قیمع  یاھهیال 

، درکن شنرک  دوب ، هتـسشن  یاهشوگ  کی  رد  ینموم  یاسراپ  درم  کی  دندرکیم . شنرک  وا  هب  مدرم  تشذـگیم ، یھار  کی  رد  ینودـقم  ردنکـسا  دـنیوگیم  هک  تسا  فورعم 

لباقم رد  ارچ  ینم ؛ نامالغ  مالغ  وت  اریز  تفگ : یدرکن ؟ شنرک  نم  لباقم  رد  ارچ  وت  تفگ : دندروآ . ار  وا  دـیروایب . ار  وا  تفگ : درک ، بجعت  ردنکـسا  دـشن . دـنلب  درکن ، مارتحا 

. مبلاغ اھنآ  رب  نم  دننم ، رایتخا  رد  دننم ، نامالغ  بضغ  توھش و  و  یتسھ ، دوخ  بضغ  توھش و  مالغ  وت  اریز  تفگ : روطچ ؟ تفگ : منک ؟ شنرک  وت 

توھـش و دراذـگیمن ؛ رثا  ناـسنا  رد  سفن  یاـھیوھ  دراذـگیمن ؛ رثا  ناـسنا  رب  ناطیـش  تقو  نآ  درک ، ذوفن  ناـسنا  دوجو  قیمع  یاـھهیال  نورد  رد  سفن  تزع  رگا  نیارباـنب 

. دھدیمن رارق  دوخ  یهچیزاب  ار  ناسنا  بضغ ،

سار رد  هک  یتقو  نآ  تیمکاح -  تیریدم و  یهزوح  رد  هچ  و  راوشد ، یهزرابم  نارود  رد  هچ  سیردت ، ملع و  یهزوح  رد  هچ  تایح ، لوط  رد  ماما  میتخانش . روجنیا  ار  ماما  ام 

دنتفگیم همھ  هک  یگرزب  یاـھراک  هک  دوب  نیمھ  یارب  دوب . میحرلا » زیزعلا  یلع  لـکوت  و   » قادـصم اـھنیا  یهمھ  رد  تفرگ -  هضبق  رد  ار  هعماـج  تیریدـم  تفرگ و  رارق  روشک 

رب هوالع  وا  دش . ینتـسکش  اھدـس  نیا  ماما ، روضح  اب  تسین ، ینتـسکش  دـشیم  هتفگ  هک  یئاھدـس  یهمھ  دـش ؛ یندـش  اھراک  نیا  ماما ، عولط  اب  تسا ، یندـشن 

حیـضوت هتکن  نیا  یهرابرد  مدرگیمرب ، هرابود  نم  هک  دوب ؛ راوگرزب  ماما  گرزب  راک  نیا ، درک . هدـنز  مھ  تلم  رد  ار  تزع  حور  دوب ، یونعم  رادـتقا  سفن و  تزع  رھظم  دوخ ، هکنیا 

و درک ؛ فشک  ار  دوخ  یاھیئاناوت  درک ، فشک  ار  دوخ  تلم ، دـنک . فشک  ار  دوخ  تسناوت  تخومآ ، ماما  بالقنا و  یاھـسرد  زا  هک  یتزع  ساـسحا  اـب  اـم  تلم  داد . مھاوخ 

مـشچ لباقم  رد  مدیدیم ، اھباتک  رد  میدناوخیم ، خیرات  رد  هک  ار  یئاھزیچ  میدید ؛ دوخ  مشچ  اب  ار  یھلا  یاھهدعو  ققحت  زا  یرایـسب  هھد ، دنچ  نیا  رد  ام  هک  دـش  نینچ 

. میدید اھلاس  نیا  رد  ار  رگید  ثداوح  زا  یرایسب  ناربکتسم و  هوکشاب  رھاظب  یاھرصق  یداینبیب  نیربکتسم ، رب  ار  نیفعضتسم  یهبلغ  میدرک ؛ هدھاشم  نامدوخ 

١٣٩١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموس  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

ناریا یمالـسا  یروھمج  راذگناینب  تلحر  درگلاس  تسا ؛ یگرزب  زور  زورما  مسرب . رظن  دروم  یهطقن  کی  هب  ات  منک  هیکت  یلم » تزع   » یهلئـسم نیا  یور  رب  مھاوخیم  نم 

داعبا زا  یخرب  یور  تسا . ناـگمھ  مشچ  لـباقم  رد  مالـسا  یاـیند  رد  روشک و  نیا  رد  زورما  وا  تکرباـب  ثاریم  تسا . رتهدـنز  هشیمھ  زا  ناـمراوگرزب  ماـما  داـی  زورما  تسا .

. مینک هیکت  تکرح  نیا  یدوجو 

تـسیود ینـالوط  نارود  نیا  رد  اـما  میتشاد ؛ مھ  تلذ  میتـشاد ، مھ  تزع  میاهدـنارذگ ؛ ار  یتواـفتم  یاـھنارود  ناـمدوخ  ینـالوط  خـیرات  لوط  رد  اـھیناریا  اـم  یلم . تزع 

، درک قمعت  خیرات  رد  دیاب  دننکیم . هاگن  یرسرس  ار  خیرات  اھیلیخ  و  دنربخیب ، خیرات  زا  اھیلیخ  میدنارذگ . ار  تلذ  کیرات  تخس  نارود  کی  ام  بالقنا ، هب  یھتنم  یهلاس 

، تسایـس یهزوح  رد  نارود ، نیا  مامت  رد  ام  تسا . دایز  تلذ ، نیا  یاھهناشن  میدـنارذگ . رـس  زا  ار  تلذ  کیرات  نارود  کی  لاس ، تسیود  نیا  رد  اـم  تفرگ . سرد  خـیرات  زا 

هب رامعتـسا  هلاس ، تسیود  نارود  نیا  رد  میتشادـن . یریثات  چـیھ  ناھج -  تالاعفنا  لعف و  هب  دـسرب  هچ  ناـمدوخ -  یهقطنم  تـالاعفنا  لـعف و  رد  میدوب ؛ یوزنم  تلم  کـی 

نیا رد  دـندرک . تراغ  ار  اھتلم  تورث  عبانم  دـندرک ، ریـسا  ار  یئاھتلم  دـنتفرگ ، ار  یئاـھروشک  دـندمآ ؛ اـم  یهقطنم  هب  ملاـع  طاـقن  یـصقا  زا  رمعتـسم  یاـھتلود  دـمآ . دوجو 

ثداوح نآ  رد  دنھاوخب  هکنیا  هب  دسرب  هچ  دندشیمن ، مھ  علطم  ثداوح  زا  دیاش  یتح  دـندرکیم ؛ هاگن  ثداوح  هب  لفاغ ، ربخیب و  ناریا ، تلم  ناریا و  تلود  لاس ، تسیود 

درواتسد چیھ  میدوب ؛ هدنامبقع  یلکب  یروانف ، ملع و  یهزوح  رد  درکیم . تکرح  رتشیب  طاطحنا  فرط  هب  زورهبزور  ام  عضو  داصتقا ، یهزوح  رد  دنراذگب . ریثات  دننک و  تلاخد 

ناگناگیب یاھتـسایس  شوختـسد  نامدوخ ، یلخاد  تسایـس  رد  میتشادـن . اـیند  رد  یملع  میظع  تکرح  اـب  یهلباـقم  رد  دـشاب ، هضرع  لـباق  هجوت و  لـباق  هک  یایملع 

راـک اـھنآ  زا  دـندرکیم ، لـیمحت  اـھنآ  هب  دـندناشکیم ، فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ار  اـھنآ  دنتـشاذگیم ؛ رثا  اـم  یاـھتموکح  یور  رب  اـیند ، طلـسم  یاھتردـق  اھرگرامعتـسا ، میدوب .

ظفح یهنیمز  رد  یتح  دندادیمن . ناشن  ناشدوخ  زا  یزیمآراختفا  یناسنا  یهتـسیاش  لمعلاسکع  چیھ  ام ، طلـسم  یاھتردق  ام ، ناھاشداپ  ام ، یاھتلود  و  دندیـشکیم ؛

هک تسا  هلاـس  تسیود  نارود  نیمھ  رد  میدرک . هبرجت  هدـھاشم و  هلاـس  تسیود  نارود  نـیا  رد  ار  یروآتلاـجخ  فعـض  اـھتلود ، تیمکاـح  ظـفح  روـشک ، یـضرا  تیماـمت 

ام رھشوب  دندمآ  هک  دوب  هلاس  تسیود  نارود  نیمھ  رد  دندرک . ادج  ناریا  زا  ار  زاقفق  رھش  هدفھ  داتفا ؛ قافتا  ناتـسلگ  یهدھاعم  نآ ، زا  لبق  یاچنامکرت و  رابتلذ  یهدھاعم 

ار نارھت  یزکرم  تلود  دز و  یماـظن  یودرا  نیوزق  رد  دـمآ  هناـگیب  تلود  کـی  هک  دوب  نارود  نیمھ  رد  اـھیتلود . تلود و  یوس  زا  یتمواـقم  نیرتـمک  نودـب  دـندرک ، لاغـشا  ار 

تلود دندرک ، دیدھت  ار  نارھت  دندمآ ، ولج  نیوزق  ات  ینعی  دننکیم . هلمح  نارھت  هب  الاو  دینک ، نوریب  ار  سک  نالف  دـینکب ، ار  مادـقا  نالف  دـینکب ، ار  راک  نالف  دـیاب  هک  درک  دـیدھت 

سیلگنا تلود  هک  دوب  نارود  نیمھ  رد  دندشیم . هناگیب  تلود  نآ  موتامیتلوا  میلست  اعطق  دندوبن ، نایم  نیا  رد  یردان  یاھتیـصخش  رگا  دندیزرلیم . دوخ  هب  نارھت  رد  یزکرم 

روشک رد  ار  وا  تنطلس  دندناسر و  روشک  تنطلس  هب  دندیشک ، الاب  ار  وا  یتسدورف  زکرم  کی  زا  دندرک ، باختنا  ار  ناخاضر  دروآ ؛ دوجو  هب  ناریا  رد  ار  اھیولھپ  تموکح  دمآ 

 - نیگنن ١٢٩٩ دادرارق  هک  دوب  نارود  نیمھ  رد  دوب . ناـشدوخ  راـیتخا  رد  ناـشدوخ و  تشم  رد  مھ  وا  دـنداد و  وا  تسد  هب  ار  روـما  یهمھ  دـندروآرد و  نوناـق  کـی  تروـص  هب 

رارق ناریا  نانمـشد  راـیتخا  رد  هراـبکی  روشک  داـصتقا  روشک و  تسایـس  داـتفایم و  هناـگیب  تسد  هب  روشک  داـصتقا  دادرارق ، نیا  قبط  رب  هک  داـتفا ؛ قاـفتا  یدـالیم -   ١٩١٩

نیرتمک یزکرم  تلود  هب  هکنیا  نودب  دـنریگب ، هزاجا  تلود  زا  هکنیا  نودـب  دـندمآ و  نارھت  هب  دـندوب -  گنج  نیدـحتم  هک  روشک -  هس  سیئر  هک  دوب  نارود  نیمھ  رد  تفرگیم .

هن دـنتفرگ ، هزاجا  یـسک  زا  هن  دـنداد ؛ لیکـشت  هسلج  دـندمآ و  نارھت  هب  ناشدوخ  لیم  هب  نیلاتـسا  لیچرچ و  تلوزور ، دـنداد . لیکـشت  هسلج  اـجنیا  رد  دـننکب ، یئاـنتعا 

دنلب شیارب  دش ، قاتا  دراو  تفر ؛ اھنآ  ندید  هب  وا  دنتفرن ، وا  ندـید  هب  اھنآ  تفرگن ؛ رارق  اھنیا  یانتعا  دروم  دوب ، ناریا  هاشداپ  زور  نآ  هک  اضردـمحم  دـنداد . ناشن  یاهمانرذـگ 

، نیا تسا . تلم  کی  تموکح و  کی  تلذ  ضیـضح  نیا ، دوشیم ؟ یھتنم  اھاجک  ات  مدرم ، یور  رب  دوشیم  زیررـس  هک  یزکرم  تلود  کی  تلذ  دـینیبب  دـندرکن ! انتعا  دـندشن ،

. تسام یهلاس  تسیود  نارود  لام 

« يلم تزع   » 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 56هاگياپ  هحفص 38 
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ای دھدب . هلصیف  ار  وکابنت  یهیـضق  تسناوت  یزاریـش  گرزب  یازریم  یاوتف  ای  دمآ . راک  رـس  رب  لاس  هس  یریبکریما  کی  الثم  تشاد : دوجو  یئاھانثتـسا  نایم ، نیا  رد  هتبلا 

اما دوب ؛ ماکان  یلکب  اضعب  تقوم و  تدـمهاتوک ، یاھراک  اھنیا  یهمھ  داتفا . هار  هب  یاهرود  کی  رد  تفن  ندـش  یلم  تضھن  ای  دـندرک . تلاـخد  تیطورـشم  یهیـضق  رد  اـملع 

. دوب هدش  لیمحت  یخیرات  میظع  ثیراوم  یاراد  تلم  نیا  رب  زاسخیرات ، تلم  نیا  رب  گرزب ، تلم  نیا  رب  هک  دوب  تلذ  تکرح  یلک ، تکرح  یلک ، لاور 

دش هتشامگ  نیا  رب  دوب -  بالقنا  نیا  یاوشیپ  بالقنا و  نیا  رادمامز  بالقنا و  نیا  ربھر  هک  ماما -  تمھ  دنادرگرب . ار  قرو  درک و  ضوع  ار  تھج  یلکب  یمالسا  ریبک  بالقنا 

نیا درک ؛ نیزگیاج  اھنآ  لد  رد  تخادـنا و  مدرم  ناھد  هب  ار  میناوتیم » ام   » گـنھرف راوگرزب  ماـما  دـنادرگرب . اـھنآ  هب  ار  اـھنآ  تزع  دـنک ؛ اـیحا  مدرم  نیا  رد  ار  یلم  تزع  حور  هک 

اما تسا ، یدام  ولع  یهلیـسو  نامیا  تسا . ولع  یانعم  هب  ناـمیا  دوخ  نینموم .» متنک  نا  نولعـالا  متنا  اونزحت و  ـال  اونھت و  ـال  و  : » دومرف هک  تسا  ینآرق  گـنھرف  ناـمھ 

رد اھتمھ  دـش ، رادـیب  مدرم  رد  اھهزیگنا  تقو  نآ  درک ، یربھر  داتفا ، ولج  ماما  دوخ  دـھدیم . دـشر  ار  تلم  کی  تسا ، روآتزع  تسا ، روآولع  نامیا  سفن  تسین ؛ نیا  طـقف 

یھلا تمحر  تسا . یمیظع  رایـسب  یهتکن  نیا ، دش . یھلا  تمحر  بلج  یهنیمز  هنحـص ، رد  مدرم  روضح  مدرم ، لمع  و  تفرگ ؛ ندیـشوج  اھدادعتـسا  دش ، رادـیب  مدرم 

تمحر یهنیمز  دش  نیا  داد ، رارق  نادیم  طسو  رد  ار  دوخ  دـمآ ، هنحـص  هب  ام  تلم  دـیآیمن . وا  ریگ  تمحر  ناراب  نیا  دـنکن ، هدامآ  ار  دوخ  فرظ  ناسنا  ات  اما  تسا ؛ هدرتسگ 

تکرح ولج ، هب  ور  تکرح  تزع ، تمـس  هب  تکرح  دـش ؛ زاغآ  هفقویب  تکرح  دـش ، وا  لاح  لماش  یھلا  تمحر  دـش ، وا  لاح  لـماش  یھلا  تیادـھ  یھلا ؛ تیادـھ  یھلا و 

. لیطعت هفقو و  نودب  اما  دنت ، یھاگ  دنک ، یھاگ  هتبلا  نیرفآتزع ؛

، نتـسبدوخهب اب  هن  رورغ ، اب  هن  رخافت ، اب  هن  تزع ، حور  یایحا  تسا ؛ تلم  ینورد  تخاس  یور  رب  یلـصا  یهیکت  دینیبیم  دینکیم ، هظحالم  ار  ماما  یبالقنا  تایبدا  یتقو 

تلم تسا . رادهمادا  راک  کی  تسا ، رمتـسم  راک  کی  نیا  تسین ؛ یعطقم  راک  کی  نیا  هک  تسا  نیا  مینک ، هجوت  نآ  هب  دیاب  ام  هک  هچنآ  ینورد . تخاس  ماکحتـسا  اب  هکلب 

؛ تسام دوخ  نورد  رد  لماوع  نیا  زا  یـضعب  دنکیم . فقوتم  ار  ورـشیپ  تلم  کی  ار ، ورـشیپ  ناسنا  کی  هک  دراد  دوجو  یلماوع  دـنک . هلباقم  یئاتـسیا  دوکر و  لماوع  اب  دـیاب 

بالقنا زا  لبق  یخزود  تیعـضو  نامھ  راـچد  میوشن ، درگبقع  راـچد  میوشن ، تلذ  راـچد  میوشن ، دوکر  راـچد  میھاوخب  رگا  تسا . نمـشد  تادـیھمت  لـماوع ، نیا  زا  یـضعب 

، ینورد ماکحتسا  نیا  یلم ، تزع  نیا  مینک . تفرشیپ  مئاد  دیاب  میوشیم . ورهبور  تفرشیپ »  » مان هب  یموھفم  کی  اب  هک  تساجنیا  دوشن . فقوتم  نامتکرح  دیاب  میوشن ،

مھ تلادع  تسا . هدش  یراذگمان  تلادع » تفرـشیپ و  یهھد   » هب هھد  نیا  دناسرب . تفرـشیپ  هب  ار  ام  دـشاب و  نتفر  ولج  لاح  رد  مئاد  یتسیاب  مکحتـسم ، تخاس  نیا 

، تسھ مھ  تلادـع  تسھ ، مھ  یدازآ  شنورد  هک  تسا ؛ ناـسنا  یدوـجو  داـعبا  یهمھ  رد  تـسین ؛ یداـم  رھاـظم  رد  تفرـشیپ  طـقف  تفرـشیپ ، تـسا . تفرـشیپ  لد  رد 

. دراد دوجو  مھ  یملع  تفرـشیپ  یگدـنز ، رھاظم  تفرـشیپ  یدام ، تفرـشیپ  نآ ، رد  هتبلا  تسھ . تفرـشیپ  موھفم  رد  همھ  اھنیا  تسھ ؛ مھ  یونعم  یقـالخا و  یـالتعا 

تزع تقیقح  زا  هک  یتـلم  دـناسریم . درگبقع  هب  ار  اـم  هداـج ، نیا  رد  فقوت  هنوـگرھ  میورب . شیپ  هداـج  نیا  رد  دـیاب  هک  داد  رارق  یاهداـج  رد  ار  اـم  دوـخ ، تکرح  نآ  اـب  ماـما 

تمعن اولدب  نیذلا  یلا  رت  مل  ا  : » هک دوشیم  هفیرـش  یهیآ  نیا  قادصم  تقو  نآ  دنک ، نارفک  ار  تمعن  نیا  رگا  تسا ، هتفرگ  رارق  تفرـشیپ  یهداج  رد  تسا و  هدـش  رادروخرب 

، دنورن شیپ  دننکن و  یگداتـسیا  رگا  اھتلم  دش . دھاوخ  خلت  هرابود  یگدنز  دش ، دھاوخ  خزود  هرابود  ایند  رارقلا ؛» سئب  اھنولـصی و  منھج  راوبلا . راد  مھموق  اولحا  ارفک و  هللا 

. دش دھاوخ  نکفاهیاس  اھنآ  رس  رب  تلذ  نارود  یھایس  یتخس و  نامھ  هرابود 

لباقم رد  هدـنز  یوگلا  کی  تسین . ضحم  ینھذ  ثحب  کی  ام  ثحب  مدرک ؛ ضرع  میاهجاوم . هدـنز  یوگلا  کی  اب  نآ  زا  یـشان  تفرـشیپ  یلم و  تزع  یهلئـسم  رد  زورما  اـم 

. هدش نادیم  دراو  وگلا  نیا  اب  لدم ، نیا  اب  ناریا  تلم  هداد . ناحتما  هدش و  هبرجت  لدم  کی  تسا ؛ هعماج  نیا  تلم و  نیا  دوخ  نآ ، تسام و 

١٣٩١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموس  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

رـصم و ات  دـیریگب  نیرحب  نمی و  زا  اھبالقنا ، نیا  تسا . تلم  تزع  اب  طبترم  همھ  دـینیبیم  دـینک ، هاگن  هک  ار  هقطنم  یاھبالقنا  اھـشبنج و  نیا  تسا . یلم  تزع  زا  تبحص 

تلادـع یلم و  تزع  هب  تشگزاـب  ناـشهزیگنا  اـھنیا  یهـمھ  دـش ، دـنھاوخ  روهلعـش  یزور  کـی  دـنرتسکاخ و  ریز  شتآ  زوـنھ  هـک  یئاـھروشک  نـینچمھ  سنوـت و  یبـیل و 

، دـنھاوخیم ار  تلادـع  ناملـسم  یاھتلم  تسا . رادهشیر  تسا ، رادهیاپ  فرح  نیا  یمالـسا ، یرادـیب  میئوگیم  هکنیا  تسا . مالـسا  یهیاس  رد  همھ  و  یدازآ ، یعامتجا و 

هدادناحتما و رگید  بتاکم  نوچ  رگید ؛ بتاکم  رد  هن  دننیبیم ، مالـسا  رد  ار  اھنیا  دنھاوخیم ؛ ار  اھناسنا  تیوھ  هب  یانتعا  دنھاوخیم ، ار  یرالاسمدرم  دـنھاوخیم ، ار  یدازآ 

زا تسا  ترابع  هقطنم  یاھتلم  داـقتعا  ناـمیا و  بسح  رب  یرکف  یاـنبم  نآ  درک . ادـیپ  تسد  دـنلب  فادـھا  نیا  هب  دوشیمن  هک  مھ  یرکف  یاـنبم  نودـب  دـناهدروختسکش .

. تسا نیا  اھشبنج  تیھام  یمالسا . یرادیب  مالسا و 

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

. تسا هعماج  یاھتیعقاو  وزج  اھنآ  یهبلاطم  ام و  یهعماج  یاھنامرآ  زا  یرایسب  مینکیم . در  تدشب  ام  ار  نیا  دزاسیمن ؛ ینیبعقاو  اب  یئارگنامرآ  هک  دننکیم  دومناو  یـضعب 

 - دنـشاب میھـس  روشک  تیریدم  روشک و  یهرادا  روما  رد  دنلیام  مدرم  دنـشاب ، هتـشاد  رادمنید  رادمنامیا و  یگدـنز  دـنلیام  مدرم  دنـشاب ، هتـشاد  یلم  تزع  دـنلیام  مدرم 

، اھهتـساوخ نیا  تسا . مدرم  یمومع  یاھهتـساوخ  اھنیا  دنـشاب ؛ هتـشاد  یداصتقا  یـسایس و  لالقتـسا  دنـشاب ، هتـشاد  تفرـشیپ  دنلیام  مدرم  یرالاسمدرم -  ینعی 

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

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

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

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

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

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

. تسا روشک  تکرح  یارب  یساسا 

نایوجشناد  / ١۶/١٣٩١/٠۵ رادید  رد  تانایب 

، مدرم تموکح  هب  درک  لیدـبت  ار  تنطلـس  دروآ ؛ دوـجو  هب  روـشک  نیا  رد  ار  یاهدـمع  تـالوحت  دـمآ  یمالـسا  بـالقنا  میدرک . باـختنا  ار  یھار  کـی  یاهبـساحم ، کـی  اـب  اـم 

هب دامتعا  هب  درک  لیدبت  ار  یگدشریقحت  دینیبیم -  دیراد  هک  تفرشیپ -  هب  درک  لیدبت  ار  نمزم  یخیرات  یگدنامبقع  لالقتسا ؛ هب  درک  لیدبت  ار  یگتـسباو  یرالاسمدرم ؛

روشک و نیا  تسایـس  روشک و  نیا  داصتقا  رب  بالقنا  زا  لبق  ات  هک  یدام  ردـتقم  هاگتـسد  نآ  ینعی  ام ، نمـشد  بخ ، هدوب . بالقنا  یاـھراک  اـھنیا  تزع ؛ ساـسحا  سفن و 

اھنت وا  یارب  دنک ؟ راک  هچ  دنک ؛ ضوع  ار  نیا  دـھاوخیم  تسا ؛ تحاران  عضو  نیا  زا  هدوب ، طلـسم  روشک  نیا  نالوئـسم  یاھمیمـصت  روشک و  نیا  عبانم  روشک و  نیا  گنھرف 

. تسین ناشفرص  هب  هار  نیا  یهمادا  دننک  ساسحا  هک  دنسرب  یاهبساحم  کی  هب  تیاھن  رد  ناریا  نیلوئسم  ناریا و  تلم  هک  تسا  نیا  رد  رصحنم  هار ،

ناگدازآ  / ٢۵/١٣٩١/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا اب  تسا ؛ تراسا  نادیم  رد  یھاگ  تسا ، هھبج  رد  یھاگ  تدھاجم  نیا  دراد . یگتـسب  شنادنزرف  تدھاجم  هب  خیرات ، رد  شاینیـشنردص  شتردـق ، شتزع ، تلم  کی 

زا یرایسب  نایوگدنت و  دیھش  دندش ؛ دیھش  نارود  نامھ  رد  یناسک  بخ ، اھیگداتسیا . نیا  اھتماقتسا ، نیا  دیداد ؛ ناشن  تراسا  نادیم  رد  اھامـش  هک  یئاھینامرھق 

، دندوب راذگریثات  نارود  نیا  رد  هک  یناسک  نآ  درادب و  ظوفحم  ار  امش  رجا  لاعتم  یادخ  میراودیما  دنتشگرب . یزارفارس  اب  مھ  رثکا  دنتشگنرب ؛ تراسا  زا  هک  یرگید  یادھش 

. دنک یلاع  ار  ناشتاجرد  دنوادخ  هللااشنا  یبارتوبا ، یاقآ  موحرم  ام  زیزع  راوگرزب  دیس  همھ ، سار  رد  و  دندرک ، تیادھ  ار  نارگید  دندوب ، رازگتمدخ 

جح  / ١٣٩١/٠٧/٠٣ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

« يلم تزع   » 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 56هاگياپ  هحفص 39 
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رھظم تسا ، یعامتجا  بجاو  کـی  تسا ، یـسایس  بجاو  کـی  هچرگا  جـح  هک  تسا  نیا  مینک ، ضرع  تسا  مزـال  مھ  زاـب  هدـش و  دـیکات  نآ  رب  اـھراب  هک  رگید  یهتکن  کـی 

شومارف دـیابن  نیا  تسا ؛ یونعم  ساسحا  زا  بلابل  یهعومجم  کی  اـما  تسین -  یکـش  اـھنیا  رد  تسا -  تئارب  ناـیب  یارب  تسا ، نیملـسم  عمجت  رھظم  تسا ، تدـحو 

هب دیاب  ار  نیا  دنزیم ؛ جوم  ادخ  رکذ  دراد ، دوجو  جح  رد  هک  یـضئارف  فئاظو و  نیرخآ  ات  دیدنبیم ، تاقیم  رد  هرمع  یارب  امـش  هک  یمارحا  نامھ  زا  جـح ، مسارم  لوا  زا  دوش .

فراخز هب  ندز  گنچ  ایند و  هب  قشع  دیادزیم ، ام  زا  ار  اھتلفغ  دنکیم ، کاپ  ام  لد  زا  ار  اھگنز  دنکیم ، ریھطت  ار  ام  دنکیم ، هزیکاپ  ار  ام  لاعتم  یادخ  رکذ  میـشاب . هتـشاد  دای 

یط تسرد  ار  هار  دناوتب  هکنیا  یارب  ناسنا  میراد . جایتحا  نیا  هب  هشیمھ  زورما و  ام  دنکیم . فیعضت  ام  رد  ار  اھنیا  یسنجریغ و  یسنج و  تاوھـش  ماقم و  لوپ و  یدام و 

یتاـھج زا  تساھتـصرف ؛ نیرتـھب  زا  یکی  جـح  تھج ، نیا  رد  و  دـنارورپب ؛ لد  رد  ار  ادـخ  داـی  هشیمھ  هک  نیا  هب  دراد  جاـیتحا  دوـشن ، فرحنم  قـح  میقتـسم  طارـص  زا  دـنک ،

دیراد راـک  هچ  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیئوگیم ، راـک  لوا  هک  یکیبـل  رد  دـیھدیم ، ماـجنا  هک  یکـسانم  ضئارف و  لاـمعا و  زا  مادـک  رھ  رد  منکیم  شھاوـخ  نم  تسا . ریظنیب 

یسک هچ  اب  مینزیم ، فرح  یسک  هچ  اب  میراد  هک  مینادب  جح ، لامعا  زا  یلمع  رھ  رد  فوقو ، زکارم  رد  تاقیم ، رد  یعس ، رد  فاوط ، رد  دینزیم . فرح  دیراد  یک  اب  دینکیم ؛

مھم یاـھراک  زا  یکی  نیا  مینکن ؛ ادـج  ناـمدوخ  زا  یاهظحل  ار  عرـضت  نیا  ار ، عوـشخ  نیا  ار ، رکذ  نیا  ار ، داـی  نیا  مینکیم . شـالت  میراد  یـسک  هچ  یارب  مـینکیم ، هلماـعم 

. دننک هجوت  هتکن  نیا  هب  دارفا ، اب  نیطبترم  اھناوراک ، نالوئسم  صوصخب ، مرتحم  نویناحور  تسا .

، اـھتلود تاـطابترا  تسین . اـھتلود  تاـطابترا  تاـطابترا ، دوـش . اـیحا  مھم  زکرم  نیا  رد  دـیاب  مالـسا  یاـیند  رد  ناملـسم  ناردارب  اـب  تاـطابترا  هک  تسا  نیا  مھ  رخآ  یهتکن 

لصاح رگیدکی  اب  اھتلم  داحآ  طابترا  اب  نیا  تسا ؛ یبلق  طابترا  یمالسا ، تما  داحآ  نیب  طابترا  تسا . یرگید  لئاسم  یارب  تسا ، ینابز  تاطابترا  تسا ، یمسر  تاطابترا 

یور رب  دننک ، فراعت  راھظا  دننک ، تبحم  راھظا  نابز  اب  دننزب ، فرح  دنناوتیم  دننابز ، لھا  هک  یئاھنآ  دناهدمآ ، رگید  یاھروشک  زا  هک  یناملـسم  ناردارب  اب  رادید  رد  دوشیم .

یکی دـینک ؛ لمحت  ار  اھتنوشخ  اھیتخـس و  زا  یـضعب  دـینک ، تبحم  دـینک ، ینابرھم  دـیھدب ، اج  لمع : اب  دنتـسین ، ندز  فرح  لھا  هک  یئاھنآ  دـننک ؛ هیکت  کرتشم  طاقن 

هک دینک -  ظفح  ار  ناریا  تلم  ناریا و  تزع  وربآ و  هکنیا  یارب  طقف  هن  دیایب ؛ دوجو  هب  طابترا  نیا  دینک  یعـس  لمع  رد  دینزب . دنخبل  شلباقم  رد  امـش  دـنزب ، هنت  تسا  نکمم 

ناشن ار  یمالـسا  یناسنا و  قالخا  بادآ و  هب  دوخ  یدنبیاپ  دوخ ، شزرا  دوخ ، تمارک  دناوتب  تلم  کی  هک  تسا  بوخ  ردقچ  تسا ؛ مھم  یلیخ  شدوخ  یاج  رد  نیا  هتبلا 

قـشع هب  امـش  لثم  مھ  وا  تسا ؛ ناملـسم  تسا ، یبھذم  رھ  لھا  تسا ، ینابز  رھ  لھا  تسا ، یداژن  رھ  لھا  دوش . رارقرب  یبلق  طابترا  نیا  هکنیا  یارب  هکلب  دـھدب - 

؛ دیـشکب رگیدکی  خر  هب  ار  کرتشم  هجو  نیا  دیناوتیم ، هچرھ  دـنزیم . فرح  دراد  لاعتم  یادـخ  اب  مھ  وا  دوریم ، ار  هار  نیمھ  دراد  مھ  وا  هدـمآ ؛ ربمغیپ  قشع  هب  هدـمآ ، هبعک 

ادـیپ یحور  توق  دراد ، یناردارب  رگید  یاـھتلم  رد  رگید ، یاـھروشک  رد  هک  درک  ساـسحا  ملاـع  طاـقن  یـصقا  رد  ناملـسم  یتقو  دراد . دوجو  کرتـشم  هجو  نیا  هک  دـنمھفب 

. دوش تیوقت  دیاب  تلاح  نیا  دھدیم . تاجن  ار  شدوخ  دناهدرک ، لیمحت  اھناملسم  رب  ربکتسم  ثیبخ  یاھتسد  هک  یفعض  زا  دنکیم ؛ ادیپ  سفن  هب  دامتعا  دنکیم ،

نیارفسا  / ١٣٩١/٠٧/٢٢ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

تلم صخاش ، نیا  ظاحل  اب  هک  تسا  نیا  نم  یاعدا  تسا . یلم  سفنهبدامتعا  یلم و  تزع  تلم ، کی  تفرـشیپ  یاھـصخاش  زا  یکی  دراد . یئاھـصخاش  تفرـشیپ  بخ ،

اب یهھجاوم  رد  روشک  نالوئسم  دینکیم  هظحالم  امش  هکنیا  تسا . یللملانیب  تسایس  یهصرع  رد  سفنهبدامتعا  یاراد  ام  تلم  زورما  تسا . هدرک  یدایز  تفرـشیپ  ام 

هداد ار  سفنهبدامتعا  نیا  ام  هب  مالـسا  دـنکیم . سفنهبدامتعا  تزع و  ساسحا  ام  تلم  هک  تسا  نیا  زا  یـشان  دـننزیم ، فرح  لماک  سفنهبدامتعا  اـب  یناـھج ، یاـیاضق 

هب یلم ، سفنهبدامتعا  یلم و  تزع  یهلوقم  دش . دھاوخ  رتشیب  یلم  سفنهبدامتعا  نیا  میـشاب ، رتانـشآ  نآرق  فراعم  نآرق و  ماکحا  مالـسا و  اب  هک  یرادـقم  رھ  تسا .

. دراد نـتفگ  یارب  فرح  ناریا  تـلم  زورما  یناـھج ، یــسایس  یاـھتباقر  رد  هـچ  یناـھج ، یملع  تاـقباسم  رد  هـچ  یناـھج ؛ یاــھهصرع  رد  تـسا . سوـسحم  یلک  روـط 

کی نیا  دـنربیم . شیپ  ار  ناشدوخ  فرح  ار و  ناشدوخ  راک  دنتـسیایم و  یللملانیب  یاھهنحـص  یناھج و  یاـھهصرع  رد  تلم ، یگداتـسیا  داـمتعا  هب  روشک  نیلوئـسم 

. تسا صخاش 

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 

هتنیکـس لزناف هللا  : » دیامرفیم دنکیم -  یفرعم  گرزب  تمعن  کی  تروص  هب  مدرم ، یارب  ربمغیپ و  یارب  ار  ناناملـسم  حتف  هک  حتف -  یهروس  رد  لاعتم  یادـخ  میرک ، نآرق  رد 

. دـنکیم رکذ  یمالـسا  یهعماج  رب  ار  یھلا  یهنیکـس  لوزن  گرزب ، تمعن  کـی  ناونع  هب  اـھلھا ؛» اـھب و  قحا  اوناـک  یوقتلا و  هملک  مھمزلا  نینموملا و  یلع  هلوسر و  یلع 

، نیبدـب مھ  هب  تبـسن  همھ  درادـن ؛ دوجو  شمارآ  تسھ ، مطالت  یتلم  کی  نایم  رد  تقو  کی  دراد . دوجو  هک  یاهنینامط  نآ  ینعی  ناـنیمطا ، ینعی  شمارآ ، ینعی  هنیکس 

رد هن  دـناوتیمن  دـشابن ، تینما  یاراد  هک  یروشک  نینچ  کی  مکاح ؛ یاھهاگتـسد  لباقم  رد  مدرم  مدرم ، لباقم  رد  مکاح  یاھهاگتـسد  رگهزیتس ؛ رگیدـکی  هب  تبـسن  همھ 

دنکیم ادیپ  تصرف  تلم  دوب ، روشک  کی  رد  شمارآ  تینما و  رارقتـسا و  یتقو  اما  دشکب ؛ ولج  هب  شیپ و  هب  ار  شدوخ  یلم ، تزع  رد  هن  تعنـص ، رد  هن  داصتقا ، رد  هن  ملع ،

ناریا تلم  نانمشد ، یاھتثابخ  نانمشد ، یاھمیرحت  نانمشد ، یاھدیدھت  مغریلع  دینیبیم  امش  هک  نانچمھ  دھد ؛ زورب  ار  دوخ  یاھدادعتسا  ار ، دوخ  یاھیگدامآ  هک 

نیا دنشکب ؛ ایند  خر  هب  فلتخم  یاھهنیمز  رد  ار  دوخ  یگدامآ  ار ، دوخ  دادعتسا  ار ، دوخ  تمظع  دنھد ؛ ناشن  ار  دوخ  نوگانوگ ، یاھنادیم  رد  دناهتـسناوت  ام  زیزع  ناناوج  و 

. تسا تابث  تکرب  هب 

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 

« يلم تزع   » 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 56هاگياپ  هحفص 40 
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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 

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 

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 ،

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 

؛ تسا هدرواین  تسد  هب  ایند  یمومع  راکفا  زا  ار  دوخ  فرش  دوخ ، تزع  دوخ ، رادتقا  یمالسا  یروھمج  تسین . یناھج  یمومع  راکفا  هب  طوبرم  یمالـسا  یروھمج  رادتقا 

شخپ دوخ  یدوخ  هب  یپردیپ و  دراد  ایند  یهمھ  رد  نآ  مایپ  زورما  دندروآ و  دوجو  هب  ناریا  تلم  هک  یمکحتـسم  راوتـسا و  یانب  نآ  تسا . هدروآ  تسد  هب  تلم  نیا  دوخ  زا 

. ناریا تلم  دوخ  هب  تسا  یکتم  دوشیم ،

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

، تسا مھم  روشک  تینما  تسین ؛ داصتقا  یهلئـسم  مھ  هلئـسم  اھنت  اـما  ماهدرک ، هیکت  نآ  یور  رب  یپردیپ  لاـس  دـنچ  نیا  رد  هدـنب  هک  تسا  یمھم  یهلئـسم  داـصتقا 

ناسآ یدـعب  یاھراک  یهمھ  دـنک ، تفرـشیپ  ملع  روشک  رد  هچنانچ  رگا  هک  تسا ــ  راک  یانبریز  راک و  ساسا  تسا و  مھم  یملع  یاھتفرـشیپ  تسا ، مھم  مدرم  تمالس 

کی تلم و  کی  یاهقطنم  رادـتقا  ذوفن و  تسا ، مھم  تلم  کـی  نتـشادن  باـبرا  تلم و  کـی  ندوبن  تسدریز  تسا ، مھم  روشک  یارب  یلم  تزع  لالقتـسا و  دـش ــ  دـھاوخ 

. تسا مھم  تسا و  روشک  تینما  لالقتسا و  یهناوتشپ  روشک 

مدرم  / ١٣٩٢/٠٢/٢۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

دنیایب راک  رس  یناسک  هک  تسا  نیا  یلصا  رایعم  الامجا  اما  درک ؛ مھاوخ  ضرع  یبلاطم  هدنیآ  رد  هللااشنا  نم  تخانـش . ار  اھرایعم  دیاب  درک ، رکف  دیاب  بوخ  باختنا  یارب 

. دشاب بالقنا  یاھفدھ  تھج  رد  روشک  تکرح  تزع و  ظفح  رب  ناشتمھ  هک 

مالسلاهیلع  / ١٣٩٢/٠٣/٠۶ نیسح  ماما  هاگشناد  رد  تانایب 

لبق لاس  هد  دنچ  نیا  رد  دندوب و  هدرک  لیمحت  تلم  نیا  رب  ار  یاهناھارمگ  تکرح  یدامتم  یاھنرق  خیرات ، نارگنایغط  روج و  نیطالـس  داد . رییغت  ار  روشک  خـیرات  بالقنا ، نیا 

نیا ار ، روشک  نیا  دمآ ، بالقنا  نیا  دندوب . هداد  داب  هب  نانمشد  لباقم  رد  مھ  ار  تکلمم  نیا  تزع  زیچ ، همھ  رد  یبلطراصحنا  ییاردوخ و  دادبتـسا و  رب  یهوالع  بالقنا ، زا 

. میتفرگ رارق  میقتسم  طارص  رد  ام  داد ؛ تاجن  هدننکدوبان  رگناریو و  دابدنت  نیا  رد  نداتفا  زا  ار  تلم 

مالسلاهیلع  / ١٣٩٢/٠٣/٠۶ نیسح  ماما  هاگشناد  رد  تانایب 

هچ مینادـیمن  ام  تسا . یدـعب  یاھماگ  هدتراشب  هللااشنا  هک  تسا  اھماگ  نامھ  زا  یکی  تاباختنا -  ماگ  ینعی  دراد -  شیپ  رد  رگید  زور  دـنچ  رد  ناریا  تلم  هک  یماـگ  نیا 

روضح مـالعا  هک  یار -  یاھقودنـص  یاـپ  رد  مدرم  روضح  هک  مینادـیم  اـما  درک ؛ دـھاوخ  هجوتم  اـجک  هب  ار  اـھلد  لاـعتم  یادـخ  مینادـیمن  دـش ، دـھاوخ  روھمج  سیئر  یـسک 

تزع دـشخبیم ، تینوـصم  روـشک  هب  دراد ؛ ار  یرگید  یاـھتیقفوم  دوـخ ، لاـبند  هب  کـشالب  تسا -  اـھنامرآ  یوـس  هب  تخاـت  تکرح و  یهـصرع  رد  تـلم  نـیا  یهنادـنمتردق 

. دنکیم لاحدب  ماکان و  ار  امش  نانمشد  دنکیم ، لاحشوخ  ار  امش  ناتسود  دشخبیم ، یللملانیب  یوربآ  دشخبیم ،

مالسلاهیلع  / ١٣٩٢/٠٣/٠۶ نیسح  ماما  هاگشناد  رد  تانایب 

یارب دناوتیم  هک  یـسک  نآ  مینیبب  میھدب ، حیجرت  میھدب ، صیخـشت  مینکیم ؛ هاگن  مھ  ام  دـندش ، دراو  نادـیم  نیا  رد  هک  یمرتحم  نابلطواد  تاراھظا  هب  دـننک  هاگن  مدرم 

ندرک وگلا  یارب  و  نادناعم ، یهھبج  لباقم  رد  هنادـنمتزع  هنادـنمتردق و  یگداتـسیا  یارب  تالکـشم ، هرگ  ندرک  زاب  یارب  یلم ، تزع  یارب  هدـنیآ ، یارب  روشک ، یارب  بالقنا ،

« يلم تزع   » 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 56هاگياپ  هحفص 41 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21996
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22042
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22042
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22233
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22566
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22708
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22708
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22708
http://farsi.khamenei.ir


؟ تسیک دنک ، شالت  رتھب  رتشیب و  ملاع ، نافعضتسم  مشچ  رد  یمالسا  یروھمج 

مالسلاهیلع  / ١٣٩٢/٠٣/٠۶ نیسح  ماما  هاگشناد  رد  تانایب 

ادابم دوش . تیبثت  ماظن  بالقنا و  یهنامیکح  هنالقاع و  حیحـص و  نیرفآتزع و  عضاوم  هک  تسا  نیا  دراد ، تیمھا  هک  هچنآ  یتاباختنا ، یاھراعـش  رد  یتاباختنا ، تاغیلبت  رد 

، یـسک هیلع  دـنکیم ؛ دراد  ار  شدوخ  راک  نمـشد  بخ ، میھد . ناشن  زبس  غارچ  اھزرم ، لخاد  رد  یئاھمدآ  ای  اـھزرم  نیا  زا  جراـخ  رد  ورمع  دـیز و  هب  اـم  نامیاھراعـش ، رد 

هنافـساتم لـخاد ، رد  دراد . دوجو  لـخاد  رد  مھ  یئاوقتیب  یاـھهرجنح  هتبلا  دـنکیم . ینکارپنجل  تاـباختنا  ماـظن و  بـالقنا و  دوـخ  هیلع  همھ  زا  رتـشیب  و  یناـسک ، هیلع 

رارکت دوشیم ، هتفگ  مدرم  ندرک  هدرـسفا  ندرک و  دـیمون  دـصق  هب  هک  ار  نمـشد  یاـھفرح  ناـمھ  هک  دنتـسھ  یئاوقتیب  یاـھهرجنح  اوقتیب و  یاـھملق  اوـقتیب ، یاـھنابز 

، تلم نیا  روشک و  نیا  یادرف  تسا . یاهنارادـمتزع  یادرف  بالقنا ، نیا  یادرف  تسا . ینـشور  یادرف  تلم ، نیا  یادرف  دـننک . یئاـنتعا  دـیابن  اـھنیا  هب  مدرم  داـحآ  دـننکیم ؛

. دش دھاوخ  وگلا  همھ  یارب  یھلا  قیفوت  هب  هللااشنا  هک  تسا  یئادرف 

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٣/٠٨ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

اج زا  نآ  ندنکرب  دنکیم ، ادیپ  تردق  دـنکیم ، ادـیپ  رادـتقا  دـنکیم ، ادـیپ  تینوصم  ماظن  نیا  دـنماظن ، اب  دـنماظن ، نابیتشپ  دـناهچراپکی ، دـندحتم ، یماظن  کی  رد  مدرم  یتقو 

هبهب و دنراد ، مھ  تاناکما  دنراد ، مھ  لوپ  هک  دنتـسھ  اھماظن  زا  یـضعب  تشادرب . دوشیمن  ار  نیا  هدـناود ؛ هشیر  نیمز  قامعا  رد  هک  تسا  یتخرد  لثم  دوشیم ؛ نکممان 

. دنمدرم هشیر ، نیا  دراد ؛ هشیر  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دنرادن . هشیر  هک  دننادیم  مھ  ناشدوخ  دنرادن ؛ هشیر  اما  دـنراد ، مھ  ار  ایند  رگرامعتـسا  نارادمتـسایس  هچهچ 

تزع نیا ، دوخ  دـنک ؛ ادـیپ  تزع  ماظن  هک  نیا  هب  دـننکیم  کمک  مدرم  تسا . مدرم  نآ  دوخ  تکرب  ماظن و  تکرب  روشک و  تکرب  تزع و  یهیاـم  ماـظن ، نیا  لوح  مدرم  عاـمتجا 

. تسا یلک  لومرف  کی  نیا  تسناد ؛ دیاب  ار  نیا  مدرم ؛ تالکشم  یهمھ  لح  یارب  تسا  یناکما  نیا ، دوخ  تسا ؛ مدرم  تینما  تینوصم و  نیا ، دوخ  تسا ؛ مدرم 

هیئاضق  / ٠۵/١٣٩٢/٠۴ یهوق  نانکراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

لد یلیخ  یمالـسا  ماظن  اب  هک  تسھ  مھ  یـسک  انایحا  رگا  اـما  دـنھدیم ؛ یار  دـنیآیم  دـنرادیم ، تسود  ار  ناـشماظن  مدرم  بخ  هک  میدرک  ضرع  ناـمزیزع  مدرم  هب  اـم 

؟ تسیچ یهدـنھدناشن  نیا  دـندمآ . دـندوب و  هعوـمجم  نیا  زا  اھیـضعب  دـبال  دـیایب . مھ  وا  تسا ، لـئاق  تـیمھا  روـشک  عفاـنم  شدوـخ و  روـشک  یارب  اـما  درادـن ، یفاـص 

تزع ار و  روشک  عفانم  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک  دـننادیم  مھ  اھنآ  دـنراد ؛ دامتعا  ماظن  هب  دنتـسین ، مھ  ماـظن  رادـفرط  هک  یناـسک  یتح  هک  تسا  نیا  یهدـنھدناشن 

رداق یللملانیب ، نازروعمط  لباقم  رد  یناھج ، یاـھهمجھ  لـباقم  رد  هک  تسا  نیا  فلتخم  یاـھروشک  رد  اـھتلود  لکـشم  دـنک . عاـفد  نآ  زا  دـنک و  ظـفح  دـناوتیم  ار  یلم 

؛ دنکیم عافد  تلم  عفانم  زا  هداتسیا ، نانمشد  لباقم  رد  ریـش  لثم  مکحتـسم  راوتـسا و  یمالـسا ، یروھمج  دننک . عافد  ناشتزع  زا  ناشعفانم ، زا  ناشتلم ، زا  دنتـسین 

یروھمج ماظن  هب  دامتعا  هک  دنداد  ناشن  دندرک ؛ قیدصت  ناشدوخ  راک  نیا  اب  دنتشادن ، مھ  یداقتعا  ماظن  هب  اما  دنداد ، یار  دندمآ  انایحا  هک  مھ  یناسک  نآ  یتح  ار  نیا 

. تسا یمومع  یمالسا ،

ناریا  / ١٢/١٣٩٢/٠۵ یمالسا  یروھمج  تسایر  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

زا دیـشک ؛ لوط  لاس  جـنپوداتفھ  دـش ، زوریپ  بالقنا  هک  یلاس  ات  ناریا  رد  تیطورـشم  مالعا  زا  دوب . هدیـشچن  ار  مدرم  تیمکاح  یهزم  یمالـسا  بالقنا  زا  لبق  ات  ام  تلم 

نودب اـکیرمآ . هب  دـعب  سیلگنا ، هب  لوا  ینعی  یناـھج ؛ یاھتردـق  هب  هتـسباو  نشخ و  یروتاـتکید  دوب ؛ یوـلھپ  نادـناخ  یروتاـتکید  لاـس  جـنپوهاجنپ  لاـس ، جـنپوداتفھ  نیا 

تمظع هب  هن  تلم ، نیا  عفانم  هب  هن  تلم ، نیا  تشونرـس  هب  هن  هک  تفرگ  رارق  یئاھناسنا  تسد  رد  روشک  روما  مامز  لاس ، جـنپوهاجنپ  نیا  رد  مدرم ، تساوخ  یهظحالم 

روشک مھ  نآ  زا  لبق  لاس  تسیب  دندوب . هتـسبلد  دندرکیم ، تیامح  اھنآ  زا  هک  یئاھتردق  عفانم  دوخ و  یـصخش  عفانم  هب  دنتـشادن و  یئانتعا  روشک  نیا  تزع  هوکـش و  و 

 - دوب هدش  لیکشت  یفیعض  یلم  تلود  کی  هک   ، نایم نیا  رد  یاهلاس  ود  دودح  تصرف  کی  زجب  یمالـسا ، بالقنا  ات  تیطورـشم  نارود  زاغآ  زا  ینعی  دوب . جرم  جرھ و  راچد 

. تشذگ یروتاتکید  دادبتسا و  هب  مامت  تدم ، نیا  یهیقب  تفر -  نیب  زا  اکیرمآ  سیلگنا و  کرتشم  یهئطوت  اب  مھ  نیا  هک 

. دندیشچ یمالسا  یروھمج  رد  مدرم  ار  یرالاسمدرم  یهزم 

یمالسا  / ٢۶/١٣٩٢/٠۶ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

زا ار  هینبیوق  مکحتـسم و  تالیکـشت  نیا  تسناوتن  تاـنایرج  ثداوح ، ینعی  تسا ؛ هاپـس  ندـنام  یبـالقنا  نتـسیز و  یبـالقنا  هاپـس ، یهماـنراک  مھم  یاھـشخب  زا  یکی 

هناـھب یگداداو  یارب  دـنروآیم ، هک  دـینیبیم  دیونـشیم و  هـک  ییاـھهناھب  دـنک ؛ فرحنم  هدرک ، رییغت  یگدـنز  هدرک ، رییغت  اـیند  هـکنیا  یهناـھب  هـب  تـسرد ، یلـصا و  ریـسم 

زورما اـت  خـیرات  لوا  زا  دوشیمن ؛ ضوع  ییاـھزیچ  کـی  بخ ، هدـش . ضوع  زیچ  همھ  هدرک ، رییغت  اـیند  هک  تسا  نیا  مھ  هناـھب  دـنروآیم ؛ هناـھب  ینامیـشپ  یارب  دـنروآیم ،

ریذپرییغت هک  رگید  لوصا  زا  یرایـسب  اھنیا و  هدرکن ، رییغت  یلم  تزع  یلم و  لالقتـسا  نسح  هدرکن ، رییغت  ملظ  یتشز  هدرکن ، رییغت  ناسنا  یبلطتلادـع  تلادـع و  نسح 

؛ دوشیم ضوع  هار  دـش ، ضوع  نامرآ  یتقو  مینک ؛ ضوع  ار  نامدوخ  نامرآ  نامدوخ ، فدـھ  ناـمدوخ ، راـتفر  اـم  هکنیا  یارب  دوشیمن  هناـھب  هدرک ، رییغت  اـیند  هکنیا  تسین .

. تسا یرگید  هار  تسا ، یدیدج  هار  هک  دیدج  فدھ  تمس  هب  دیوریم  دینک ، تکرح  یلبق  هار  رد  امش  هک  درادن  ینعم  رگید  دش ، ضوع  ییاھن  فدھ  یتقو 

نارگراثیا  / ١٣٩٢/٠٧/٠۴ نادیھش و  زا  لیلجت  زور  تبسانم  هب  مایپ 

، میرکت نیا  اب  ام  دزاس . یم  زارفارـس  تسا ، هدـنارورپ  دوخ  نورد  رد  ار  بان  یاھرھوگ  نیا  هک  ار  یتلم  نانآ ، دوخ  زا  شیب  نادرمگرزب ، نآ  ماـن  میرکت  نادیھـش و  تشادـگرزب 

ناگدازآ و یرادیاپ  ربص و  اب  شنادیھـش و  یراکادـف  اب  ناریا  تلم  دـنداھن . تنم  ام  رب  دـندرک و  ناشخرد  زارفارـس و  ار  ام  دوخ ، شـشخرد  اب  هک  دـننانآ  میرادـن ؛ نانآ  رب  یتنم 

. دیاشگب ار  هدنیآ  یوس  هب  دوخ  نشور  هار  دناسرب و  تزع  یاھ  هلق  هب  ار  دوخ  تسناوت  نانآ ، یاھنادناخ  یراوگرزب  تشذگ و  اب  و  شنازابناج ،

ناریا  / ١٣٩٢/٠٧/١٣ یمالسا  یروھمج  شترا  یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یشودرس  یاطعا  فیلحت و  مسارم  رد  تانایب 

زا هک  یزیچ  نامھ  تسا ؛ ناریا  تلم  ینورد  ماکحتسا  تسا ، یمالسا  یروھمج  ماظن  ینورد  تخاس  ماکحتسا  تسا ، تیمھا  زئاح  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یارب  هچنآ 

یزیزع تلم  ناریا  تلم  یلم . تزع  هب  هجوت  یمالـسا ، یروـھمج  ماـظن  یـالاو  یاـھنامرآ  هب  هجوـت  یلم ، داـحتا  دـنک ؛ ظـفح  ار  روـشک  نیا  تسا  هتـسناوت  زورما  اـت  لوا  زور 

هک یزور  نآ  یناریا ؛ گنھرـس  کی  شوگ  یوت  دـنزب  درکیم  تئرج  ییاکیرمآ  نابھورگ  کی  ناریا  کاخ  رد  هک  ینامز  نآ  تشذـگ  دـنادرگرب . اھنآ  هب  ار  تلم  تزع  بالقنا  تسا ؛

یقاـب تزع  نیا  درک ، زیزع  ار  ناریا  تلم  یمالـسا ، یروھمج  تشذـگ . دـننکب ، ار  هاوخنوزفا  هاوخهداـیز و  نانمـشد  یهظحـالم  هک  دـندوب  روبجم  اـم  زیزع  روـشک  نیلوئـسم 

، دنراد ساپ  ار  تزع  نیا  هک  تسا  ناریا  تلم  مومع  یهفیظو  مھ  و  نیلوئسم ، داحآ  یهفیظو  مھ  مھ ، نیا  زا  دعب  تسا ، هدرک  ادیپ  شیازفا  تزع  نیا  مھ  زور  هب  زور  تسا ،

. دسرب تفرشیپ  هب  دناوتیم  دنامیم و  زارفارس  دوخ  تزع  اب  دوخ ، یلصا  تیوھ  اب  تلم ، کی  دننک . عافد  نآ  زا 

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

دوجوهب ایند  رد  هک  یداصتقا  دـیدش  یاھهناکت  اب  ریخا -  یاـھلاس  نیا  رد  صوصخب  اـھروشک -  زا  یرایـسب  رد  زورما  تسین ؛ مھ  اـم  صوصخم  یتمواـقم  داـصتقا  هب  شیارگ 

هک یتالکـشم  اب  یرادهیامرـس  داصتقا  نیا  دراد . ار  شدوخ  صاخ  طیارـش  یروشک  رھ  هتبلا  دـندمآرب ؛ ناشدوخ  داـصتقا  یزاـسمواقم  لاـبند  هب  یددـعتم  یاـھروشک  دـمآ ،

نیا زا  اھروشک  اعبط  تسا ، رگیدـکی  هب  طبترم  لک  کی  عومجم ، رد  یناـھج  داـصتقا  و  اـھروشک ؛ زا  یرایـسب  هب  دـش  زیررـس  اـکیرمآ  زا  برغ و  زا  دوب ، داـصتقا  نیا  زا  یـشان 

« يلم تزع   » 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 56هاگياپ  هحفص 42 
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نیمھ یریبعت  هب  دننک ؛ یزاسمواقم  ار  ناشدوخ  داصتقا  هک  دـندمآرب  ددـص  رد  اھروشک  زا  یلیخ  نیاربانب  رتمک . یـضعب  رتشیب ، یـضعب  دـندش ؛ رثاتم  شیبومک  تالکـشم 

ام تسا ؛ رگید  یاھروشک  زا  شیب  یتمواقم  داصتقا  هب  ام  جایتحا  نم  رظن  هب  دنشخبب . ققحت  دننک ، یزیرهمانرب  ناشیاھروشک  اب  بسانتم  لکـش  هب  ار  یتمواقم  داصتقا 

طابترا نیمھ  رب  یانب  میطبترم ، یناھج  داصتقا  اب  ام  اھروشک ؛ رگید  ام و  نیب  کرتشم  لیلد  نامھ  هب  الوا  مینک . یزاسمواقم  ار  ناـمدوخ  داـصتقا  هک  میراد  جاـیتحا  رتشیب 

ایند رد  هچنآ  زا  میوشیم  رثاتم  نیاربانب  تشاد ؛ مھ  ناوتیمن  ایند  ینونک  طیارـش  رد  میرادن و  هجوچیھهب  ار  یناھج  داصتقا  زا  ندـش  لزعنم  ندـشادج و  دـصق  ام  میراد ، مھ 

یاھتسایس ریثات  تحت  رب  نامرارصا  رطاخهب  نامیرادمتزع ، رطاخهب  ناملالقتسا ، رطاخهب  ام  میراد ؛ ام  هک  تسا  یتیصوصخ  ایناث  دتفایم . قافتا  یناھج  یاھداصتقا  رد 

یرگلالخا و تفلاخم و  یاھهزیگنا  دـینکیم -  هدـھاشم  ینونک  طیارـش  رد  هک  نانچمھ  اـم -  هب  تبـسن  ینعی  میراد ؛ رارق  مھ  تین  وس  مجاـھت و  دروم  نتفرگن ، رارق  اھتردـق 

مینک و مکحم  ار  داـصتقا  یاـھهیاپ  هـکنیا  هـب  میزروـب  ماـمتھا  یتسیاـب  رتـشیب  اـم  نیارباـنب  تـسا . رگید  یاـھروشک  زا  یرایـسب  زا  شیب  لکـشم ، داـجیا  یـشارتلاکشا و 

نیا هب  ام  نیاربانب  دراذگب . رثا  ام  داصتقا  رد  دـناوتب  اھتینوس  ای  ریزگان و  یاھهناکت  ثداوح و  ای  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یتیعـضو  میراذـگن  مینک ؛ یزاسمواقم  ار  نامداصتقا 

. میراد زاین 

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

خـسار مزع  ات  تلم  کی  دـننکیم . جـیورت  مدرم  رد  ار  دـیدرت  یلم ، خـسار  مزع  یاـجهب  هک  تسا  نیا  دـنھدیم  ماـجنا  گـنھرف  ناگدـننکبیرخت  هک  یراـک  یگنھرف ، بیرخت  رد 

یاج دننک ؛ داجیا  دیدرت  اھنآ  رد  دننزب ، مھ  هب  روشک  تشونرـس  هب  طوبرم  مھم  لئاسم  رد  ار  تلم  خسار  مزع  دننکیم  یعـس  دسرب ؛ اجچـیھ  هب  دـناوتیمن  دـشاب ، هتـشادن 

، دـنلب تمھ  شالت و  راک و  یاج  یداقتعایب ؛ ینکفاهھبـش و  خـسار ، نامیا  یاج  دـننکیم ؛ قیرزت  اھنآ  هب  ار  یلم  تراقح  ساسحا  یلم ، سفنهبدامتعا  تزع و  ساـسحا 

اھنیا لباقم  رد  ار  ناشدوخ  فیاظو  یتسیاب  روشک  یگنھرف  یمـسر  یاھهاگتـسد  دریگیم . ماجنا  هک  تسا  ییاھراک  اھراک  نیا  لیبق ؛ نیا  زا  ینارتوھـش و  ییوجتذـل و 

. دنھدب ماجنا 

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

نالا دوریم ـ  هناشن  ار  یلم  لالقتـسا  حور  هک  تسا  یـسک  کی  رگا  میریگب ؟ هدـیدن  ار  ناـمناناوج  ناـمروشک و  یبـالقنا  یداـقتعا و  زمرق  طوطخ  هک  دـنراد  عقوت  اـم  زا  روطچ 

هزیروئت ار  یگتسباو  دھاوخیم  و  تسیچ ـ  لالقتسا  تسا ، یگداتفابقع  نیا  دنیوگیم  دننکیم ، هرخـسم  ار  لالقتـسا  دوشیم ، هک  لالقتـسا  تبحـص  هک  یناسک  دنتـسھ 

یکی داد . ناشن  لمعلاسکع  وا  لباقم  رد  دیاب  دنام ؛ توافتیب  وا  لباقم  رد  دوشیمن  دنک ، لزلزتم  نتـسیز  لقتـسم  یارب  ار  ناناوج  یاھلد  دنک ، هرخـسم  ار  لالقتـسا  دنک ،

یناـسک نـالا . دراد  دوـجو  اـھنیا  تسھ ؛ اـھنیا  دـنکیم ؛ ریقحت  ار  یناریا  تاـیقلخ  دـنکیم ، هرخـسم  ار  یـسراف  ناـبز  دـنکیم ، تناـھا  هعماـج  ینید  یقـالخا و  تایرورـض  هب 

ار رگیدمھ  دیریگب ، دای  اھیبرغ  زا  دیریگب ، دای  اھییاپورا  زا  دنھدیم : تبـسن  ار  یفنم  تایقلخ  ررکم  یناریا ؛ ناوج  یلم  تزع  حور  رـس  یوت  دـننزب  هک  تسا  نیا  ناشیعس 

لاس هاجنپ  لبق و  لاس  تسیب  هن  الاح ، ییاپورا ــ  یاھتختیاپ  ییاپورا و  یاھروشک  یاـھنابایخ  رد  تسا ؟ نیا  هیـضق  عقاو  مینکیمن ! لـمحت  ار  رگیدـمھ  اـم  دـننکیم ، لـمحت 

تئرج یسک  دنـشکیم ، ای  دننکیم  حورجم  ار  هبجحم  نز  دننزیم  مدرم  مشچ  یولج  دریگیم ، رارق  اھناوج  مجاھت  دروم  هدرک ، تاعارم  ار  شباجح  یکدنا  هک  یرفن  کی  لبق ــ 

قافتا هزات  نیمھ  هک  تسا  یزیچ  نیا  تسا ؟ فلاخم  لمحت  نیا  دننزیم ! شتآ  مدرم  مشچ  یولج  تسین ، روشک  نآ  لھا  نیا  هکنیا  ناونعهب  ار  یـسک  ارچ ! دیوگب  دـنکیمن 

، دـننزیم شــشتآ  دـنزیریم ، نـیزنب  شیور  دـعب  دـننزیم ، کـتک  ار  یناریا  کـی  ییاـپورا ، یاـھروشک  زا  یکی  یاھرھــش  زا  یکی  طاوـلا  یاـھناوج  نـیا  زا  لـبق  هاـم  دـنچ  داـتفا ؛

تاـیقلخ ار و  یناریا  تیلم  ار و  ناریا  تلم  هک  یناـسک  نآ  تسا ؟ فلاـخم  لـمحت  نیا  دـنھدیمن ! ناـشن  یلمعلاسکع  دـننکیم ، هاـگن  ربورب  دنتـسیایماو  مھ  اـھهیاسمھ 

نآ دـنھدیم ، رارق  یدـج  ضرعت  دروم  ار  بالقنا  یلـصا  یاھراعـش  هک  یناـسک  نآ  دـننکیم ، لزلزتم  اـھنھذ  رد  ار  یمالـسا  یناـبم  هک  یناـسک  نآ  دـننکیم ؛ ریقحت  ار  یناریا 

نآ دـننکیم ـ  دـنراد  ار  اھراک  نیا  یناـسک  تسھ ؛ اـم  یهعماـج  رد  زورما  اـھنیا  دـننکیم ـ  دومناو  ینعمیب  ار  جاودزا  دـنھدیم و  هولج  شزرایب  ار  هداوناـخ  داـھن  هک  یناـسک 

دایتعا اب  یکی  بخ ، دوشب ؛ تذل  بجوم  هچرھ  تسا ؛ یبرغ  گنھرف  تاغوس  نامھ  هذللاهلاصا » « ؛ تذل دننادیم ــ  شزرا  کی  بولطم و  رما  کی  ار  ییوجتذـل  هک  یناسک 

ار اھفرح  نیا  هک  یناسک  دننادیم ـ  حابم  ار  نیا  دشاب ، یسک  تذل  یهیام  هچرھ  دربیم ؛ تذل  نآ  نیا و  ندز  کتک  اب  یکی  دربیم ، تذل  یسنج  تاوھش  اب  یکی  دربیم ، تذل 

. دنام توافتیب  اھنیا  لباقم  رد  دوشیمن  دننکیم ، جیورت 

مالسلاهیلع  / ١٣٩٣/٠٢/٢٣ نینموملاریما  تدالو  زورلاس  رد  مالیا  ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

زا مزال ، تعنـص  ظاحل  زا  ملع ، ظاحل  زا  تفرگ ؛ دـھاوخ  رارق  هلق  رد  دـیدرت  نودـب  دـنکب ، لمع  مالـسا  هب  ىدام  ىاھهبنج  ظاحل  زا  رگا  هک  تسا  ىاهعماج  ىمالـسا  ىهعماـج 

اھفدـھ ىهمھ  تسین ، اھراک  ىهمھ  نیا  اما  دریگیم ؛ رارق  جوا  رد  ىللملانیب  ىلم و  ىمومع و  ىئایند و  فرـش  تزع و  ظاحل  زا  ىعامتجا ، طباور  ظاحل  زا  تشیعم ، ظاـحل 

ىاعد رد  مالـسلاهیلع )  ) داجـس ماما  دراد ؟ هدیاف  هچ  دشاب ، ام  ىھایـسور  ىتخبدـب و  ىهظحل  ام  گرم  ىهظحل  اما  دـشاب ، ىبوخ  ىگدـنز  ایند  رد  ام  ىگدـنز  رگا  تسین .

هارمگ مشاب ، هتفایتیادـھ  هک  ناریمب  ربب و  ایند  زا  ىلاحرد  ار  نم  اراگدرورپ ! دـیوگیم  نیھرکتـسم ؛ ریغ  نیعئاط  نیلاض ، ریغ  نیدـتھم  اـنتما  دـیامرفیم : هیداجـس  ىهفیحص 

فرطنآ هب  هک  ىسک  نآ  دنکیم ؟ روبع  هاگرذگ  نیا  زا  تبغر  عوط و  اب  ىـسک  هچ  مورب . فرطنآ  هب  تبغر  عوط و  اب  نم  هک  ربب  هئـشن  نیا  زا  ایند و  زا  ىلاحرد  ار  نم  مشابن ؛

. تسا عمجرطاخ 

مالسلاهیلع  / ١٣٩٣/٠٢/٢٣ نینموملاریما  تدالو  زورلاس  رد  مالیا  ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

زا مینک ، دامتعا  مینک و  هیکت  لخاد ، رد  اھوزاب  اھنھذ و  تیلاعف  هب  اھناوج ، راکتبا  هب  ىلخاد ، ىورین  هب  رگا  ام  ىنعی  ىتمواقم  داصتقا  ىتمواقم ؛» داـصتقا   » میدرک ضرع  اـم 

رد هک  ار  ىنایاپىب  ىاھتیفرظ  مینک ، هاگن  ام  هک  تسا  نیا  ىتمواـقم  داـصتقا  ىاـنعم  تسا . نیا  تسرد  هار  درک ؛ میھاوخ  اـھر  ار  ناـمدوخ  ىجراـخ ، نانمـشد  تنم  رخف و 

شیپ زور  ود  ىکی  نم  دـنوشب . هتفرگ  راک  هب  اھدادعتـسا  نیا  مینک ، لاعف  ار  اھتیفرظ  نیا  حیحـص  تسرد و  ىزیرهماـنرب  اـب  مینک ، ىیاسانـش  مینک ، وجتـسج  تسھ  لـخاد 

لئاسم هب  طوبرم  ىایاضق  رد  دـش ؛ افوکـش  دیـشوج ، ىاهمـشچ  لـثم  ناـھگان  اـجنآ  میدرک ، هیکت  ناـمناناوج  دادعتـسا  راـکتبا و  هب  اـم  هک  ىیاـجرھ  ىرادـید ؛ کـی  رد  متفگ 

ىراذگهیامرـس ام  ىیاجرھ  ىعافد ، ىتعنـص  ىاھهمانرب  نیا  رد  ونان ، رد  ىداینب ، ىاھلولـس  رد  نوگانوگ ، ىاـھنامرد  رد  ىیوراد ، لـئاسم  هب  طوبرم  ىاـیاضق  رد  ىاهتـسھ ،

مھ ىداـصتقا  لـئاسم  میـسرب . نیا  هب  بخ ، تفر ؛ شیپ  ناـمراک  میداـھن ، جرا  وا  هب  میدرک و  هیکت  ىلخاد  صـالخااب  نموـم و  دـنمهقالع و  ناوـج و  ىورین  نیا  هب  و  مـیدرک ] ]

مھ ىللملانیب ، رابتعا  ظاحل  زا  مھ  ىداصتقا ، ىدام و  طاحل  زا  مھ  روشک ، تقونآ  تسا . روشک  تفرشیپ  هار  نیا  دوشب ؛ لاعف  دیاب  ىداصتقا  ىاھتیفرظ  تسا ؛ روجنیمھ 

. درک دھاوخ  تفرشیپ  ىحور  ىقالخا و  ىونعم و  ظاحل  زا  مھ  و  ناریا ، تلم  سفنهبدامتعا  ىلم و  تزع  ظاحل  زا 

ىمالسا  / ١٣٩٣/٠٣/٠۴ ىاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

نیودـت هللااشنا  مشـش  ىهمانرب  نیا  رد  ار  روشک  لاس  جـنپ  ىارب  ىلمع  هار  ىهشقن  امـش  دـش ؛ دـھاوخ  نیودـت  روشک  لاس  جـنپ  ىاھتـسایس  ىنعی  مشـش  ىهماـنرب 

ىکی دنک . ادیپ  ىلجت  دـیاب  همانرب  نآ  رد  ىتمواقم  داصتقا  ىور  هیکت  هک  تسا  داصتقا  ىکی  دراد : دوجو  دـشاب -  عماج  دـیاب  همانرب  هتبلا  ىلـصا -  ىهطقن  هس  درک . دـیھاوخ 

دوجوهب روشک  رد  ىبوخ  تکرح  لاس  هدزاود  هد  نیا  رد  اھلاس ، نیا  رد  هللادمحب  تسا ؛ هدش  زاغآ  بوخ  روشک  رد  ىملع  تکرح  ملع ؛ موس  و  تسا ... ؛ گنھرف  ىهلئسم 

هب ىلم  تورث  زا  ىھجوت  لباق  شخب  ىلم و  تزع  زا  ىمھم  شخب  ىلم و  تاراختفا  زا  ىلیخ  دریگب . باتـش  تعرـس و  دیاب  هکلب  دوشب ، دنک  دیابن  اقلطم  تکرح  نیا  هدمآ ؛

مھم ىلیخ  روـشک  ىارب  شناد ، ىهتخانـشان  ىاھنیمزرـس  فـشک  ىملع و  نوگاـنوگ  ىاھـشخب  رد  تفرـشیپ  قـیقحت و  ملع و  ىهلئـسم  دـیآىم ؛ تسدهب  مـلع  تـکرب 

. دریگب رارق  هجوت  دروم  همانرب  رد  دیاب  هللااشنا  مھ  نیا  تسا ؛

« يلم تزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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امیس  / ١٣٩٣/٠٨/١٧ ادص و  نامزاس  تسایر  هب  زارفارس  دمحم  یاقآ  باصتنا 

« یبالقنا طاشن  یونعم و  جاھتبا  یلم و  مزع  . » تسا یمالسا  ناریا  بالقنا  تیوھ  یگنھرف و  لالقتسا  یاقترا  ظفح و  ینونک ، عطقم  رد  یلم  هناسر  یخیرات  تیلوئسم 

لیخ ینید و  بان  رکف  دیلوت  یاھهمـشچرس  اب  دـنویپ  دـنمزاین  یمومع و  یهدرتسگ  قیمع و  تفرعم  یھاگآ و  ورگ  رد  یمالـسا ، ماظن  دـنلب  فادـھا  ریـسم  رد  هعماج  داحآ 

. تسا یمالسا  بالقنا  یهزیگنارپ  هتخیھرف و  ناگتسبلد 

نیفعضتسم  / ١٣٩٣/٠٩/٠۶ جیسب  ىلاع  عمجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

تـسا نیا  ىعقاو  دصق  تسا ؛ ناریا  تلم  رادتقا  دشر و  زا  ىریگولج  ناریا ، لباقم  رد  برغ  رابکتـسا و  ىعقاو  دصق  هک  درک  للدم  ىعطق و  ار  نیا  دوشیم  مھ  ددـعتم  لیالد  اب 

هک تـسا  نـیا  ىلـصا  ىهلئـسم  تـسھ . نـیا  راـنک  رد  مـھ  ىرگید  ىاـھهناھب  تـسا ، هناـھب  کـی  ىاهتـسھ  ىهلئـسم  دـننک ؛ ىریگوـلج  ناریا  تـلم  نوزفا  زور  تزع  زا  هـک 

رادتقا دراد  و  ىعامتجا ، نوگانوگ  داعبا  ىملع ، داعبا  ىـسایس ، داعبا  داعبا ؛ ىهمھ  رد  دنکیم  تفرـشیپ  دراد  تسا ، هدرک  ادیپ  روھظ  زورب و  جیردتب  ناریا  تلم  ىاھدادعتـسا 

. دنریگب دنھاوخیم  ار  نیا  ىولج  دنتحاران ، نیا  زا  دناىضاران ، نیا  زا  اھنیا  دنکیم ، ادیپ 

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 

ىیاوھ  / ١٣٩٣/١١/١٩ ىورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

هب میقفاوم ؛ دننکیم -  فرص  ورین  دنراذگیم و  تقو  دننکیم و  شالت  دنراد  اعقاو  دننکیم -  دنراد  مھ  شالت  دناهدرک و  عورـش  ام  یتلود  نیلوئـسم  هک  یراک  نیا  تفرـشیپ  اب  ام 

شعفانم دنامب ، ظوفحم  شمارتحا  دـنامب ، ظوفحم  وا  تزع  نآ  رد  هک  ار  یقفاوت  نآ  مھ  ناریا  تلم  هک  منئمطم  مقفاوم ، مھ  هدـنب  میقفاوم . دـسرب  رگا  مھ  بوخ  قفاوت  کی 

هک یمھم  یـساسا  یهلئـسم  ناریا و  تلم  تمرح  میرکت و  دیاب  دوشب ؛ هظحالم  کشالب  تایـصوصخ ، نیا  دیاب  اھتنم  درک ؛ دھاوخ  تقفاوم  درادـن ، یتفلاخم  دوشب ، ظفح 

ییوـگروز و میلـست  دـھدب و  ارف  شوـگ  نانمـشد  ییوـگروز  هب  هک  تسا  هدرکن  تداـع  ناریا  تلم  دـنامب . ظوـفحم  دوـشب و  ظوـفحم  ناریا ، تـلم  تفرـشیپ  زا  تـسا  تراـبع 

اب دـندوب و  هداد  مھ  تسد  هب  تسد  یمالـسا  یروھمج  لباقم  رد  قباس ، یوروش  اکیرمآ و  یزورکـی  نارگید .] اـی  ] دـشاب اـکیرمآ  دـشاب ، هکرھ  فرطنآ  دوشب ؛ یھاوخجاـب 

روجنیمھ مھ  زورما  دش ؛ قفوم  یمالسا  یروھمج  دش ، زوریپ  یمالسا  یروھمج  تفرن ، اھنآ  روز  راب  ریز  یمالسا  یروھمج  دنتفگیم ؛ روز  دنتشاد ، هک  یتافالتخا  یهمھ 

. تفر دھاوخن  روز  راب  ریز  یمالسایروھمج ، ماظن  ناریا و  تلم  مھ  زورما  دوب . دھاوخ 

ىیاوھ  / ١٣٩٣/١١/١٩ ىورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

تینما رگا  دـمآ ؛ دـھاوخ  مھ  تینما  دوب ، تزع  رگا  تسا . مھم  رایـسب  رایـسب  روشک ، کـی  یارب  یلم  تزع  هک  دـنقفتم  تھج  نیا  رد  نازوسلد ، یهمھ  ناریا ، تلم  یهمھ 

یلم تزع  وا . زیچ  همھ  و  وا ، تورث  یتح  وا ، تینما  یتح  دـش ؛ دـھاوخ  هتفرگ  یزاب  هب  وا  زیچ  همھ  دـش ، ریقحت  تلم  کـی  رگا  ـالاو  دوب ؛ دـھاوخ  یلمع  مھ  تفرـشیپ  دوب ،

، دوخ خسار  مزع  نداد  ناشن  اب  دوخ ، رادتقا  نداد  ناشن  اب  دوخ ، روضح  اب  نمھب  مودوتسیب  رد  هللااشنا  ناریا  تلم  دننادیم و  ار  نیا  نیلوئـسم  دـنامب و  ظوفحم  یتسیاب 

. دروآ دھاوخرد  وناز  هب  ار  نمشد  هللااشنا 

لاس ١٣٩۴  / ٠١/٠١/١٣٩۴ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

؛ تسا یداصتقا  تفرشیپ  لاس ، نیا  رد  تلم  یارب  ام  گرزب  یاھوزرآ  تسا . ینتفایتسد  مھ  اھوزرآ  نیا  یهمھ  هک  میراد  نامزیزع  تلم  یارب  یگرزب  یاھوزرآ  لاس ٩۴  رد 

رتمھم و همھ  زا  هک  تسا  تیونعم  نامیا و  و  تسا ؛ یداـصتقا  یئاـضق و  تلادـع  تسا ؛ یعقاو  یاـنعم  هب  یملع  یاھـشھج  تسا ؛ یللملانیب  یاهقطنم و  تزع  رادـتقا و 

. تسا رگید  یاھلصفرس  نآ  یهمھ  یهناوتشپ 

مالسلامھیلع  / ٠١/٢٠/١٣٩۴ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

، مدرک تیامح  دوجو  یهمھ  اب  مھ  ناگدـننکهرکاذم  زا  مدرک ؛ تقفاوم  مدرکن ، تفلاخم  یدروم ، تارکاذـم  نیا  اب  اکیرمآ ، اـب  یهرکاذـم  هب  مدوبن  نیبشوخ  نم  هکنیا  دوجو  اـب 

نیا منکیم ؛ لابقتسا  منکیم و  تیامح  نم  دصرددص  دنک ، ظفح  ار  ناریا  تلم  تزع  دنک و  نیمات  ار  ناریا  تلم  عفانم  هک  یقفاوت  کی  هب  ندیـسر  زا  منکیم . تیامح  مھ  نالا 

نیا هک  دریگب  ماجنا  یقفاوت  کی  رگا  تسا . هتفگ  عقاو  فالخ  قح و  فالخ  هن ، میفلاخم ، هطقن  کی  هب  ندیـسر  اب  ای  قفاوت  اب  ـالثم  اـم  هک  دـیوگب  یـسک  رگا  دـننادب . همھ  ار 

. درک مھاوخ  تقفاوم  نآ  اب  الماک  هدنب  دنکب ، نیمات  ار  روشک  عفانم  ار ، تلم  عفانم  هک  دشاب  یقفاوت  قفاوت 

قفاوت زا  ندرکن  قفاوت  تسا ؛ یتسرد  لومرف  لومرف ، نیا  دـننزیم ــ  مھ  اـھییاکیرمآ  ار  فرح  نیا  هک  تسا ــ  دـب  قفاوت  زا  رتھب  ندرکن  قفاوت  هک  میتفگ  اـم  مھ  ار  نیا  هتبلا 

قفاوت نینچ  کـی  رب  دراد  فرـش  ندرکن  قفاوت  تسا ،] رتـھب   ] دوـشب ریقحت  تمظع ، نیا  اـب  ناریا  تلم  دورب ، نیب  زا  تلم  تزع  دوـشب ، لاـماپ  تلم  عفاـنم  نآ ، رد  هک  یندرک 

. یندرک

روشک  / ٠٢/٠٩/١٣٩۴ رسارس  نارگراک  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

هک تسا - ] نارگراک [  ندـش  راکیب  یهلئـسم  تسا ، تشیعم  یهلئـسم  تسا ، یرگراـک  لـئاسم  اـھنآ  نیرتمھم  یهلمج  زا  هک  روشک  یداـصتقا  تالکـشم  مدـقتعم  هدـنب 

ساسحا دنکیم ، داجیا  تزع  ساسحا  دنکیم ، داجیا  لاغتشا  دش . دھاوخ  لح  دوشب ، هجوت  دیلوت  یهلئسم  هب  رگا  ار -  اھشرازگ  نیا  دنیبیم  ناسنا  دسریم و  ییاھـشرازگ 

لح دھاوخب  ایند  اب  مھ  ار  هلئسم  هد  ناسنا  تسا  نکمم  درک . دھاوخ  انغتـسا  ساسحا  دش ، شدوخ  یلخاد  یورین  هب  یکتم  یروشک  کی  یتقو  دنکیم . داجیا  یزاینیب 

روجکی دنکیم ، تردق  ساسحا  یتقو  مدآ  دینکیم . فعض  ساسحا  ای  دینکیم  تردق  ساسحا  امش  یتقو  هرکاذم ، زیم  تشپ  نتفر  هلئسم ، ندرک  لح  دنکیم  قرف  اما  دنک ،

یهنیمز رد  صوصخب  هلمج و  زا  اھهنیمز  یهمھ  رد  روشک  رد  تردـق  یلخاد  تخاس  رگا  دـنکیم . هرکاذـم  روجکی  دـنکیم ، جاـیتحا  فعـض و  ساـسحا  یتقو  دـنکیم ، هرکاذـم 

زا هن  زاین ، عضوم  زا  هن  دـنکیم ، هرکاذـم  تردـق  عضوم  زا  اھتنم  ناسنا  درک ؛ هرکاذـم  دوشیم  نوگانوگ  یاھفرط  اب  ار  لئاسم  یهمھ  دـشاب ، یمکحتـسم  تخاـس  یداـصتقا ،

ار نیا  مھ  لاس  لوا  زور  میوگیم -  نم  منیبیم . نیا  رد  ار  جالع  هدنب  دنزب ؛ تفم  طبریب و  فرح  مئاد  دراذگب ، طورش  طرش و  مئاد  دنک ، زارد  ار  نمشد  نابز  هک  جایتحا  عضوم 

. دننک فرص  دیلوت  یهلئسم  یارب  نوگانوگ  فلتخم و  یاھشخب  رد  ار  ناشتمھ  یهمھ  یتسیاب  همھ  متفگ - 

اب تسیاب  همھ  تسین ؛ یدعبکی  راک ، نیا  دنراد ؛ یفیاظو  همھ  یتلود ، یلوتم  یاھهاگتسد  مھ  هدننکفرـصم ، مھ  رگراک ، مھ  راذگهیامرـس ، مھ  دراد ؛ یمزاول  هتبلا  نیا 

یهرخص نیا  دنرادرب ، ار  گرزب  گنـس  نیا  ات  دننک  یراکمھ  مھ  اب  همھ  ینعی  تسا ؛ نیا  شیانعم  تلود ، اب  مدرم  ینابزمھ  یلدمھ و  مییوگیم  هکنیا  دننک .] یراکمھ  مھ [

. دنرادرب روشک  تکرح  هار  رس  زا  ار  گرزب 

مالسلاهیلع  / ٠٢/٣٠/١٣٩۴ نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

نانمشد زورما  داد . میھاوخن  تسد  زا  تسا ، هدمآ  تسدهب  یبالقنا  یاھنامرآ  یبالقنا و  هاگن  یبالقنا و  تکرح  یمالـسا و  ماظن  مالـسا و  یهلیـسوهب  هک  ار  دوخ  تزع  ام 

« يلم تزع   » 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 56هاگياپ  هحفص 44 
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. میرادن یمیب  ام  میرادن ، یئابا  ام  دنھدیم ؛ رارق  ناریا  یمالسا  یروھمج  لباقم  رد  ار  یشلاچ  روجکی  یزور  رھ  دنتسھ و  شلاچ  لوغشم 

ىمالسا  / ٢۵/٠۶/١٣٩۴ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

، نادیم رد  نیمز  یور  رب  رادتقا  تسا ، فرح  کی  تاغیلبت  یهصرع  رد  یـسایس ، یهصرع  رد  رادتقا  تسا . نیا  ندوب  هاپـس  تیـصوصخ  تسا ؛ ینادیم  رادتقا  رھظم  هاپـس ] ]

دیناوتیم دینک ، فرصت  دیناوتیم  دیتسھ ، رادتقا  یاراد  نیمز  یور  رب  امش  یتقو  دیایب . دوجوهب  مھ  یـسایس  رادتقا  هک  دوشیم  بجوم  ینادیم  رادتقا  تسا . رگید  فرح  کی 

، نیا تسا ، یتیـصوصخ  نینچ  کی  یاراد  یتقو  تلم  کی  زا  یاهعومجم  ای  دراد ، ار  تیـصوصخ  نیا  یتلم  کی  یتقو  دـینک . بذـج  دـیناوتیم  دـینک ، عفد  دـیناوتیم  دـینک ، راک 

. دشخبیم مھ  تزع  دروآیم ، دوجوهب  مھ  ار  یتیوھ  رادتقا  دروآیم ، دوجوهب  مھ  ار  یسایس  رادتقا 

ىمالسا  / ٢۵/٠۶/١٣٩۴ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

تلم تسا ؛ هبیط  تایح  وزج  یلم  تزع  الثم  دراد . جایتحا  اھنآ  هب  دوخ  تداعـس  یارب  دوخ ، یتسیزهب  یارب  رـشب  هک  ییاـھزیچ  نیا  یهمھ  ینعی  هچ ؟ ینعی  هبیط  تاـیح 

دیابن هک  اعد  یاھباتک  رد  تادابع و  رد  طقف  ار  هبیط  تایح  تسا . هبیط  تایح  وزج  نارگید  هب  ناگناگیب و  هب  ندوبن  هتسباو  لالقتسا ، درادن . هبیط  تایح  روخیرسوت ، لیلذ ،

لقتـسم دشابن ، هتـسباو  دنک ، یگدنز  دنلبرـس  دـنک ، یگدـنز  زیزع  تلم ، نیا  هک  تسا  نیا  هلمج  زا  تلم ، کی  یهبیط  تایح  تسا . اھنیا  یگدـنز  تایعقاو  درک ؛ وجتـسج 

ولج هندرگ ، رس  دیآیم  یدزد  دننزب . زورما  ار  اھفرح  نیا  دیآیم  ناشیور  یدارفا  روطچ ، هک  دنکیم  بجعت  اعقاو  ناسنا  لالقتسا ! در  یارب  دنـسیونیم  باتک  الاح  دنک . یگدنز 

لمع دنیامرفیم  هچرھ  ناشیا ؛ وزج  میورب  ام  هک  تسا  نیا  تحلـصم  زورما  هلب ، دـیوگب  مھ  رفن  کی  دـنکیم ؛ ار  ناشتـسین  تسھ و  یهبلاطم  اھنآ  زا  روزب  دریگیم ، ار  ناوراک 

ار لالقتـسا  دـننکیم ، عاـفد  مسا  هب  یدازآ  زا  تسا . تلم  کـی  داـعبا  رد  یدازآ  لالقتـسا ، مـیدرک  ضرع  تـسا . یزیچ  نـینچ  کـی  لالقتـسا ، یفن  رد  ندز  فرح  نـیا  مـینک !

یهدرگ زا  همـست  زا  اھرامثتـسا ، زا  اھنتـشادهگن ، بقع  زا  اھندزیرـسوت ، زا  اھلیمحت ، زا  تلم  کی  یدازآ  صخـش ، کی  یدازآ  هن  اھتنم  یدازآ ؛ ینعی  لالقتـسا  دـنبوکیم .

. لقتسم دوشیم  دش  دازآ  هک  اھزیچ  نیا  زا  تلم ، کی  اھندیشک ؛ اھتلم 

جیسب  / ٠٩/٠۴/١٣٩۴ یاھنادرگ  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

الـصفم دنرادیمرب  دننکیم ، نایب  نوگانوگ  نابز  هب  ار  نیا  میتسین ! یزیچ  ام  اقآ  دننک ؛ ریقحت  ار  تلم  دننک ، ریقحت  ار  دوخ  ار ، یدوخ  هک  تسا  نیا  ناشـشالت  یهمھ  یاهدع 

یاـھملیف نیا  لـثم  مھ  بلغا  تسا ، عقاو  فـالخ  مھ  بلغا  هک  دـننکیم ، اـھنیا  دـننام  دـیجمت و  فـیرعت و  روـشک  نـالف  یاـھراتفر  اـی  روـشک  نـالف  مدرم  اـی  روـشک  نـالف  زا 

تـسا نکمم  ییوگب  هچرھ  شاـب ؛ بظاوم  هک  دـیوگیم  لوا  ناـمھ  دـنک ، ریگتـسد  دـھاوخیم  ار  یکی  دـیآیم ، سیلپ  هکیتقو  ییامنیـس  یاـھملیف  رد  تسا .]  ] ییاـمنیس

بظاوم هک  دنکیم  تحیـصن  لوا  نامھ  دراد  دشاب - مرجم  دراد  لامتحا  هک  یمدآ   - مھتم مدآ  هب  هک  تسا  یبیجن  مدآ  سیلپ  نیا  ردقنیا  ینعی  دورب ؛ راک  هب  هاگداد  رد  تاهیلع 

سیلپ تسا . یدوویلاھ  یاھملیف  نیا ، تسا ؟ نیا  اھییاکیرمآ  سیلپ  تسا ؟ نیا  اھیبرغ  سیلپ  دوشب ؛]  ] تاهیلع رب  هاگداد  رد  ات  دیاین  نوریب  تنھد  زا  یدایز  فرح  شاب 

، تسا شبیج  وت  یزاببابـسا  یهحلـسا  هکنیا  رطاخهب  ار  رفن  کی  دشکیم ؛ دنکیم ، کیلـش  دنزیم ؛ ار  وا  دز ، دنبتـسد  هکنآ  زا  دـعب  دـنزیم ، دنبتـسد  یرفن  کی  هب  هک  اکیرمآ 

. تسا ییامنیس  ملیف  بخ  ار ؛ هچ  ار ، هچ  ار ، هچ  ار ، یتلود  هاگتسد  ار ، سیلپ  ار ، هاگداد  دنکیم ؛ نییزت  غوردب  ییامنیـس  ملیف  تسا ؟ نیا  سیلپ  دشکیم . دنکیم  کیلش 

ناشن نیزم  دنرادن ، هچنآ  هب  ار  نارگید  دننکیم  یعس  تسا ؛ یدوویلاھ  ییامنیس  یاھملیف  نیمھ  لثم  ناشندز ، فرح  ناشنتشون ، زیچ  ناشنتشون ، هلاقم  اھیضعب 

مھ گرزب  یاھناحتما  زا  گرزب ، تسا  یتلم  ام  تلم  تسین ؛ یروجنیا  اـقآ ، هن  دـنروایب ؛ دوجو  هب  اـم  تلم  رد  ار  ینیبمکدوخ  ساـسحا  عقاو  رد  دـننک ؛ کزب  ار  اـھنآ  دـنھدب ،

نآ تشکیمن ، ار  ریسا  نآ  دزیمن ، کتک  ار  ریـسا  نآ  تفرگیم ، ریـسا  گنج  رد  یتقو  هک  تسا  یتلم  نامھ  ام  تلم  هدرک ؛ مھ  یگرزب  یاھراک  هدمآ ، نوریب  دنلبرـس  قفوم و 

زا دوب - مھ  ناشیـسوساج  ناکما  هک   - یـسوساج هب  مھتم  بابان  مدآ  اتدـنچ  تسا . یتلم  روجنیا  ام  تلم  دادـیم ؛ وا  هب  بآ  شدوخ  یهمقمق  زا  درکیم ؛ نامرد  ار  ریـسا 

دعب شفاصنا ، رد  شاینابرھم ، رد  شدروخرب ، رد  تسا . یتلم  روجنیا  ام  تلم  دـننادرگیم . ناشرب  هناخ  هب  ون  سابل  اب  دـعب  اجنیا ، دـنروآیم  دـنریگیم ، ایرد  رد  روشک  نالف 

هک یخوـش  میراد ؛ یتـلم  نینچکـی  اـم  دـنزب ؛ فرح  تزع  جوا  رد  تسناوـت  درک ، جراـخ  ینرقدـنچ  ریقحت  راـب  ریز  زا  ار  شدوـخ  هک  تسا  یتـلم  نآ  اـم  تلم  شتعاجـش . رد 

تردـق تسا ؛ تلم  نیا  تردـق  نیا  بخ  مینک ؛ راکهچ  یمالـسا  ناریا  اب  هکنیا  یارب  دننیـشنیم  مھ  رود  دـنیایند ، نادـنمتردق  هک  ییاھروشک  فلتخم ؛ یاھروشک  تسین .

، نامیاھــشزرا ناـمیاھییاناوت ، اــما  مـیراد  یلیخ  مـھ  فعــض  میرادــن ، فعــض  هـکنیا  هـن  یقــالخا ؛ تردــق  قـطنم ، تردــق  یــسایس ، تردــق  یماــظن ، تردــق  یداــم ،

ناسنا هک  تسا  نیا  تریصب  ار . نیلوئسم  ار ، تلم  ار ، روشک  دننک ؛ ریقحت  مئاد  دندرک  تداع  ابترم  اھیـضعب  دننکیم ؟ ریقحت  ارچ  ار  تلم  تسین ؛ مک  نامیاھیگدنـشخرد 

ماما هک  یمیقتـسم  طارـص  میقتـسم و  طخ  نآ  هاگیاج  ار ، بالقنا  قطنم  هاگیاج  ار ، شتلم  هاگیاج  ار ، شروشک  هاگیاج  ار ، شدوخ  هاگیاج  دنک ، کرد  ار  قیاقح  نیا  دنادب ،

. تسا تریصب  نیا ، دنادب ؛ ار  اھنیا  هاگیاج  درک ؛ میسرت  روشک  رد 

تاباختنا  / ١٠/٣٠/١٣٩۴ یرازگرب  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

تبحـص رد  هدـنب  دـنیایب . همھ  تسا ؛ ناگمھ  تکرـش  میدرک ، ضرع  هک  روطنیمھ  لوا  طرـش  دـننک . تکرح  بوخ  همھ  دـننک ، یزاب  بوخ  همھ  هک  تسا  نیا  ملاـس  تباـقر 

رگید هک  روشک  تینما  هب  تبـسن  دنـشاب ، هتـشاد  هلئـسم  یتح  مھ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هب  تبـسن  تسا  نکمم  هک  یناسک  نآ  هک  متفگ  همھ  هب  ار  نیا  مھ  یلبق 

نیا هب  تسا ، هدرک  عیرـست  ار  روشک  تفرـشیپ  تسا ، هدرک  ظفح  ار  روشک  تینما  ماظن ، نیا  زورما  بخ ، دنرادن . هلئـسم  رگید  هک  روشک  رادتقا  هب  تبـسن  دـنرادن ، هلئـسم 

رارمتـسا یارب  یناریا ، ناریا و  هب  ندیـشخب  تزع  یارب  دـنوشب  نادـیم  نیا  دراو  سپ ] [ ؛ دـنراد تسود  هک  ار  اـھنیا  تسین ، راـکنا  لـباق  رگید  هک  اـھنیا  تسا ؛ هداد  تزع  تلم 

هتبلا دـنوشب . دراو  دـیاب  همھ  دـنوشب . دراو  دـیاب  اھنیا  یارب  هتفر ؛ شیپ  هفقویب  زورما  ات  هدـش و  عورـش  بـالقنا  لوا  زا  هللادـمحب  هک  یتفرـشیپ  نیمـضت  یارب  یلم ، تینما 

یاضر درواتـسد ، نآ  تسا و  میظع  رایـسب  هک  دراد  مھ  یرگید  درواتـسد  کـی  تاریخ ، نیا  رب  هوـالع  دوشیم ، نادـیم  دراو  هفیظو  قبطرب  ادـخ و  یاـضر  ضحم  هک  یـسکنآ 

میاهدید ام  هک  یتلم  نیا  دنوشیم . مھ  دراو  هک  منکب  ضرع  امش  هب  نم  و  دنوشب ؛ دراو  طاشن  اب  دنوشب و  دراو  همھ  تسا : لوا  طرش  نیا ، تسا . ادخ  یاضر  تسا ، یھلا 

. دش دھاوخ  دراو  نامزیزع  تلم  هللااشنا  یھلا  قیفوت  هب  یھلا ، نذا  هب  یھلا ، لضف  هب  هداد ، ناشن  دوخ  زا  تلم  نیا  هک  یتریصب  یھاگآ و  نیا  و 

یقرش  / ١١/٢٨/١٣٩۴ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

ریقحت دشیم ، یسایس  ریقحت  دشیم ، یملع  ریقحت  دشیم ؛ ریقحت  اھتردق  ناگناگیب و  یهلیسوهب  ناریا  تلم  البق  داد ؛ همتاخ  ار  ناریا  تلم  ریقحت  نارود  یمالسا  بالقنا 

؛ دندرکیم لمع  ار  نامھ  انیع  مھ  اھنآ  دندرکیم و  هتکید  یولھپ  میژر  نارـس  هب  دندوب ، لیام  رخآ  یاھلاس  نیا  رد  اکیرمآ  اتدمع  طلـسم و  یاھتردق  ار  هچنآ  دشیم . یعامتجا 

، داد تزع  تلم  هب  روـشک و  هب  درک و  فرطرب  ار  لـمحت  لـباق  ریغ  ریقحت  نیا  دـمآ  یمالـسا  بـالقنا  دـندرکیم ؛ اـفیا  روـشک  رد  ار  شقن  نـیا  اھیـسیلگنا  مـھ  اـکیرمآ  زا  لـبق 

تفرشیپ روشک  دش ، افوکش  اھدادعتسا  دش ؛ دوشیم و  افوکـش  وا  رد  اھدادعتـسا  تقونآ  درک ، تیوھ  ساسحا  تلم  کی  یتقو  درک . حرطم  ار  وا  تیناسنا  داد و  لالقتـسا 

یارب نیا  ناتـسود ؛ هب  دسرب  هچ  دوخ ، نانمـشد  مشچ  رد  تسا  ایند  یاھتلم  نیرتدـنموربآ  وزج  ناریا  تلم  تسا ؛ ایند  یاھروشک  نیرتدـنمتزع  فیدر  رد  روشک  زورما  درک .

دندـمآیم دوب و  شھاگـشمارآ  زور  کی  اجنیا  هک  یتسینویھـص  میژر  یارب  دوب و  شتولخ  طایح  لثم  اجنیا  یزور  کی  هک  اـکیرمآ  یارب  نیا  تسین . لـمحت  لـباق  اـم  نانمـشد 

هیلع ار  دوخ  عطاـق  تارظن  یاهظحـالم  هنوگچـیھ  نودـب  دتـسیاب و  احیرـص  یتـلم  کـی  هکنیا  ناریا  تلم  نانمـشد  یارب  تسا ؛ لـمحت  لـباق  ریغ  دـندرکیم ، تحارتـسا  اـجنیا 

. دننکیم شالت  دنراد  دنناوتیم  هچرھ  اذل  تسین ، لمحت  لباق  دھدب ، تئرج  اھتلم  رگید  هب  دنکب و  نایب  رابکتسا 

یقرش  / ١١/٢٨/١٣٩۴ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

، دـشاب تلم  لالقتـسا  یلم و  تزع  لابند  هب  یروانف ، تفرـشیپ  ملع ، تفرـشیپ  لابند  هب  یداصتقا ، شیاشگ  یعامتجا ، تلادـع  مدرم ، هافر  لابند  هب  سلجم  هچنانچ  رگا 

« يلم تزع   » 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 56هاگياپ  هحفص 45 
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نیا رد  وا  یراذـگلیر  دـشاب ، یرگیفارـشا  نایرج  تیمکاح  لابند  دـشاب ، اـکیرمآ  بوعرم  دـشاب ، برغ  بوعرم  سلجم  رگا  دوب ؛ دـھاوخ  اھفدـھ  نیا  تمـس  هب  وا  یراذـگلیر 

. درک دنھاوخ  تخبدب  ار  روشک  دوب ؛ دھاوخ  اھتھج 

یقرش  / ١١/٢٨/١٣٩۴ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

بالقنا زا  عافد  رھظم  تسا ، ناریا  تلم  یرادـیب  رھظم  نمھب - مودوتسیب   - لبق زور  دـنچ  ییامیپهار  نیمھ  لثم  تاباختنا  نیا  هک  تسا  نیا  رطاـخهب  تاـباختنا  نیا  تیمھا 

روضح هک  منکیم  ضرع  ناریا  تلم  یهمھ  هب  هدنب  هکنیا  تسا . یلم  تزع  زا  عافد  رھظم  تسا ، روشک  لالقتسا  زا  عافد  رھظم  تسا ، یمالسا  یروھمج  ماظن  یمالـسا و 

. تسا مھم  هلئسم  تسا ؛ نیا  رطاخهب  دینک  رظن  مالعا  دینک ، تکرش  دینک ، ادیپ 

دابآفجن  / ١٢/٠۵/١٣٩۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هلئسم قودنص ؛ رد  میزادنایم  یناسک  یسک و  مان  هب  ییار  یهگرب  کی  یار و  قودنـص  یاپ  میوریم  ام  هک  تسین  نیا  افرـص  تسا ؛ تاباختنا  نیا  دوخ  تیمھا  لوا  یهتکن 

. تسا نیا  تاباختنا  تیمھا  دنکیم ؛ مادـنا  ضرع  دـنکیم ، رپس  هنیـس  نمـشد  لباقم  رد  تاباختنا  اب  تلم  تسا ؛ یلم  نتـشارفارب  دـق  ام  روشک  رد  تاباختنا  هک  تسا  نیا 

تعیب زا  مدرم  عنام  تسا  هتـسناوتن  رابتثابخ  دولآضرغ و  تاغیلبت  نیا  اب  هناملاظ ، یاھمیرحت  نیا  اب  راشف ، همھنیا  اب  لاس  زا ٣٧  دعب  هک  دنکیم  هدھاشم  نمـشد  یتقو 

یانعمهب تاباختنا  تسا . نیا  تاباختنا  دنکیم ؛ ادیپ  تمظع  وا  بالقنا  دـنکیم ؛ ادـیپ  تمظع  ناریا  تلم  دـنکیم ، ادـیپ  تبیھ  وا  مشچ  رد  بالقنا  نیا  تمظع  دوشب ، ماظن  اب 

. تسا ناریا  تلم  یگداتسیا  یانعمهب  یلم و  لالقتسا  یلم و  تزع  زا  تیامح 

دابآفجن  / ١٢/٠۵/١٣٩۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

روطچ ناریا  مدرم  هک  دید  دھاوخ  هعمج  زور  ایند  دید . دـیھاوخ  هللااشنا  الاح  دـنکیم ؛ دـنک و  تکرـش  دـیاب  تاباختنا  نیا  رد  تسا ، دـنمهقالع  یمالـسا  ناریا  تزع  هب  هک  رھ 

. دنکیم تکرح  تسا - قح  مھ  تسا ، هفیظو  مھ  هک   - قح قاقحا  هفیظو و  ماجنا  تمسهب  هناقاتشم 

دابآفجن  / ١٢/٠۵/١٣٩۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هک دـیھاوخیم  یـسلجم  امـش  ایآ  دـییوگب  دـیریگب و  ساـمت  ناریا  تلم  کـیاکی  اـب  امـش  تسا . بذاـک  یاـھیبطقود  اـھنیا  هچ ! ینعی  یتلود  دـض  سلجم  یتلود و  سلجم 

؟ مدرم فرط  زا  تسیچ  باوج  دشاب . ورمع  ای  دـیز  رادفرط  هک  یـسلجم  ای  دـنک  لح  ار  نآ  دـھاوخب  دسانـشب و  ار  مدرم  تالکـشم  ار ، روشک  تالکـشم  ار ، روشک  یاھدرد 

ار نمـشد  دنفرت  بیرف  هک  روخنبیرف  سلجم  عاجـش ، سلجم  دـھعتم ، سلجم  نیدـتم ، سلجم  تسا ؛ مھم  نیا  مدرم  یارب  دـنھاوخیم ؛ ار  یلوا  نآ  مدرم  هک  تسا  مولعم 

یھاوخهدایز یزروعمط و  لباقم  رد  دتسیاب  دنکن ؛ لامیاپ  ار  یلم  لالقتسا  دنکن ، لامیاپ  ار  یلم  تزع  دھدب و  تیمھا  یلم  لالقتسا  یلم و  تزع  هب  هک  یسلجم  دروخن ؛

روجنیا دنریگب ؛ تسد  رد  روشک  نیا  رد  ار  تردق  مامز  دندرگرب و  هرابود  هک  دننکیم  شالت  دنراد  هدش و  هاتوک  ناریا  زا  ناشتسد  هک  ییاھتردق  یزروعمط  لباقم  رد  رابکتسا ،

تلود دنک و  یراذگلیر  دنک ، یراذگتقو  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ازنورد ، داصتقا  یارب  هک  دنھاوخیم  یسلجم  مدرم  میدرک ؛ حرطم  ام  ار  ازنورد  داصتقا  یهلئـسم  یـسلجم .

. تسا اھنیا  دنھاوخیم  مدرم  هچنآ  دنکب ؛ تکرح  نیا  ساسا  رب  دوشب  فظوم 

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 

ىربھر  / ١٢/٢٠/١٣٩۴ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

، مینک ظفح  ار  ناـمیلم  تیوھ  تزع و  مینک ، ظـفح  ار  ناـمیداھج  تکرح  مینک ، ظـفح  ار  ناـمیبالقنا  تایـصوصخ  دـیاب  دریگب ، ماـجنا  یقیقح  تفرـشیپ  نیا  میھاوخب  رگا 

. دش دھاوخ  تسرد  نیا  مینکب ، تیاعر  ار  اھنیا  رگا  میوشن ؛ مضھ  یناھج  یداصتقا  یگنھرف و  کانرطخ  یهمضاھ  رد  و  میوشن ، مضھ 

ىربھر  / ١٢/٢٠/١٣٩۴ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

ظاحل زا  مینک ، یوق  یـسایس  ظاحل  زا  مینک ، یوق  یرکف  ظاحل  زا  مینک ؛ یوق  مینک ، تیوقت  ار  نامدوخ  دـیاب  ام  هک  دـھدیم  ناـشن  یمالـسا  یروھمج  یهلاـس  یهبرجت ٣٧

اھنیا هب  اـیند  رد  تلم  کـی  تزع  زورما  درک ؛ میھاوخ  ادـیپ  تزع  اـعبط  میدـش ، یوق  یتـقو  مینک . یوق  یملع  ظاـحل  زا  مینک ، یوـق  یگنھرف  ظاـحل  زا  مینک ، یوـق  یداـصتقا 

. تسا

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

. امرفب تیانع  هبناجهمھ  نوزفازور  یاھییاناوت  نوزفازور و  تردق  نوزفازور ، تکوش  نوزفازور ، تزع  تلم ، نیا  هب  اراگدرورپ !

١٣٩۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

فاعـضتسا ینکهشیر  یانعم  هب  تسا ، لھج  ینکهشیر  یانعمهب  تسا ، رقف  ینکهشیر  یانعمهب  تسا ، یعقاو  یانعمهب  یعامتجا  تلادـع  ینعمهب  ادـخ  نید  تیمکاـح 

تمالـس نیماـت  یاـنعمهب ] ، ] تسا یعاـمتجا  یاھبیـسآ  ینکهشیر  یاـنعمهب ] ، ] تـسا یمالـسا  یاھـشزرا  یهموـظنم  یرارقرب  یاـنعمهب  ادـخ  نـید  تیمکاـح  تـسا ؛

[ یانعمهب ، ] تسا یللملانیب  رادـتقا  نیمات  یناریا و  یلم  تیوھ  یلم و  تزع  نیمات  یاـنعمهب ] ، ] تسا روشک  یملع  تفرـشیپ  یونعم و  یقـالخا و  تمالـس  یمـسج و 

تـسرد داد ؛ تکرح  تمـس  نیا  هب  ار  ام  ماما  تسا و  جردـنم  ادـخ  نید  تیمکاح  رد  همھ  اھنیا  تسا ؛ هداد  رارق  نیمزرـس  نیا  رد  دـنوادخ  هک  تسا  ییاـھتیفرظ  ندرک  لاـعف 

. دندربیم دندناشکیم و  تمس  نآ  هب  ار  ام  توغاط  میژر  رد  هک  یھار  نآ  لباقم  یهطقن 

اھهاگشناد  / ٠٣/٢٩/١٣٩۵ دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، دشاب ردتقم  دشاب ، هتفرـشیپ  دـشاب ، رادروخرب  یونعم  یدام و  ظاحل  زا  هک  دـشاب  یناریا  ام  دـعب  لاس  تسیب  ناریا  میدرک ، ریوصت  لوا  هک  یلکـش  نآ  هب  میھاوخیم  ام  رگا 

تاریخ و ینعی  میتفگ  هک  نیدـت  یونعم ؛ تاربم  تاریخ و  زا  مھ  یداـم ، تاربم  تاریخ و  زا  مھ   - دـشاب تاربم  تاریخ و  زا  رادروخرب  یلخاد  تیعـضو  ظاـحل  زا  دـشاب ، تزعاـب 

یھاگشناد مرتحم  یارزو  یور  داتسا و  یور  هاگـشناد و  یور  نم  هکنیا  تلع  تسا . اھهاگـشناد  رد  اھراک  نیا  یهدمع  و  ییاھراک ، کی  هب  دراد  جایتحا  نیا  یونعم - تاربم 

. تسا نیا  مراد  تیساسح  مراد و  هیکت 

اھهاگشناد  / ٠٣/٢٩/١٣٩۵ دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

« يلم تزع   » 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 56هاگياپ  هحفص 46 
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ییاشگهرگ مھ  تسا ، یلم  تزع  مھ  یتمواقم ، داصتقا  هنیمز ؛ نیا  رد  دندرک  تبحص  بوخ  یلیخ  افاصنا  ناشخرد  رتکد  یاقآ  بخ  هک  یتمواقم  داصتقا  یهرابرد  هتکن  کی 

دوجوم دـقن  یاھزاین  اھنیا ، دـننام  یلم و  تزع  دـییوگیم  اھینارنخـس  رد  مادـم  دـینکیم و  هیکت  یلم  تزع  یور  هک  امـش  هک  نم  زا  دـندرک  لاوس  نوچ  ار  نیا  تسا . یلعف 

دوشب و یئارجا  هدـش - هتـساوخ  هدـش و  هتفگ  هک  روطناـمھ   - هملک یعقاو  یاـنعم  هب  هچناـنچرگا  یتمواـقم  داـصتقا  تسا : نیمھ  اـم  باوـج  دـینکیم ؟ راـک  هچ  ار  هعماـج 

. یلخاد دیلوت  هب  یلخاد ، تاناکما  هب  یلخاد ، یاھتیفرظ  هب  تسا  یکتم  نوچ  دنکیم ؛ نیمات  ار  روشک  یاھزاین  مھ  دنکیم ، نیمات  ار  یلم  تزع  مھ  دوشب ، لمعومادقا 

مدرم  / ١١/٠۵/١٣٩۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ریز لیلذ  مانمگ  یهداتفابقع  یهتـسباو  ناریا  دـنک ، هاگن  فاصنا  مشچ  اب  یـسک  رگا  اعقاو  میتفر . شیپ  بوخ  تسا ، هتـشذگ  بـالقنا  لوا  زا  هک  یلاـس   ٣٨ نیا ٣٧ ، رد  اـم 

ار هقطنم  رد  یمالـسا  یروھمج  دوجوم  تاـناکما  هکنیا  یارب  دـندنبیم  فص  دـنیآیم  هیقب  سیلگنا و  اـکیرمآ و  هک  تسا  هدـش  یروج  زورما  سیلگنا ، اـکیرمآ و  یاـپ  تسد و 

مـشچ اب  هک  ییاھنآ  هک  یمالـسا  ناریا  یمالـسا و  ماظن  تزع  یمالـسا و  تزع  تسا  هدرک  ادیپ  شرتسگ  روجنیا  ینعی  دـنناوتیمن ؛ و  دـننک ، هرداصم  یوحنب  دـنناوتب  هکلب 

تلم یمومع  تفرـشیپ  نیا  دـنوشب . هجاوم  وا  اب  دـنمتردق  دروامھ  کی  لـثم  دـنروبجم  زورما  توغاـط - نارود  لـثم   - ناریا تلم  هب  هلمجزا  اـھتلم و  هب  دـندرکیم  هاـگن  ریقحت 

. تسا

ناتسلگ  / ٠٩/١۵/١٣٩۵ ناتسا  دیھش  رازھراھچ  تشادگرزب  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ماجنا زورما  ات  بالقنا  یزوریپ  زا  دـعب  ینالوط  نارود  نیا  رد  اـم  یاـھناوج  هک  ار  یراـک  تیمھا  تسا ، زونھ  هک  زونھ  اـم  تسا و  یمھم  رایـسب  یهلئـسم  ادھـش  یهلئـسم 

هدنیآ و زا  یلم و  تزع  زا  روشک ، زا  ماظن ، زا  بالقنا ، زا  تظافح  رد  ار  راک  نیا  یعقاو  نزو  نآ  زونھ  ینعی  میاهدرکن ؛ یعقاو  میوقت  سدقم ، عافد  نارود  رد  صوصخب  دـناهداد ،

. میاهدادن ناشن  میاهدرکن و  مھ ]  ] زاربا اما  میاهدادن  مھ  صیخشت  الاح  دیاش  نامخیرات ،

یمالسا  / ٠٩/٢٧/١٣٩۵ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یھتنم هک  یتازرابم  یاھلاس  نینچمھ  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  لیکـشت  زا  سپ  یاھلاس  نیا  رد  اـعقاو  هک  ناریا  زیزع  تلم  هب   - منکیم ضرع  ناـمدوخ  تلم  هب  نم  هچنآ 

؛ دینکن اھر  تسا ، ام  بالقنا  هار  تسا و  ام  راوگرزب  ماما  هار  هک  ار  هار  نیا  هک  تسا  نیا  هداد - یبوخ  ناحتما  دش ، یمالسا  بالقنا  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  لیکـشت  هب 

رد نداتـسیا  هار  یھلا ، ماکحا  هب  کسمت  هار  ترتع ، نآرق و  هب  کسمت  هار  میورب : ار  هار  نیا  هک  تسا  هتـسباو  نیا  هب  ٰیلعا  الم  رد  تزع  ایند و  تزع  دینک . لابند  ار  هار  نیا 

، دناهدرک لابند  ار  نیا  زورما  ات  هللادمحب  هک   - دنکب لابند  ام  تلم  رگا  هک  تسا  یھار  نآ  نیا  تقیقح ؛ زا  ندرک  عافد  تقیقح و  راھظا  رد  ندرکن  هظحالم  هار  نانمـشد ، لباقم 

نیمات تلم  نیا  ترخآ  ایند و  دـنکب ، ادـیپ  همادا  هزرابم  نیا  دـنکب و  ادـیپ  همادا  هار  نیا  رگا  دـناهدرک - لابند  ار  راـختفارپ  هار  نیا  دـناهدرک و  تکرح  روشک  نیلوئـسم  رـس  لاـبند 

مینکیم و توعد  رگیدکی  کمک  هب  ییازفامھ و  هب  ار  ناملـسم  یاھروشک  ناملـسم و  یاھتلود  یهمھ  ام  دنوشب . عفتنم  دنناوتیم  مھ  ایند  رگید  ناناملـسم  دش و  دھاوخ 

. تسا همھ  دوس  هب  هک  تسا  یتوعد  نیا 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ام هـک  یاهـسلج  نآ  رد  تـسا . روـشک  رادــتقا  لـماوع  زا  یکی  ندرک ، ظـفح  ار  یلم  تزع  نـتفرن ، روز  راـب  ریز  اھدــمآوتفر ، رد  یللملانـیب ، تارکاذــم  رد  یلم  تزع  ظــفح 

نآ ساسا  رب  تسا ؛ ردـقچ  ام  تمھ  تسا ، ردـقچ  اـم  یهزیگنا  تسا ، یروجهچ  اـم  یهیحور  دـنیبب  دـنکیم  هاـگن  وا  مینزیم ، فرح  ناـملباقم  فرط  اـب  میراد  میاهتـسشن و 

رادتقا یهیام  یدنمناوت و  دوشیم  نیا  دننکیم ؛ تزع  ساسحا  مھ  مدرم  تقونآ ] [ ؛ مینک ظفح  ار  روشک  تزع  ار ، تلم  تزع  دیاب  درک . دھاوخ  راتفر  ام  اب  دنکیم ، هک  یدروآرب 

. روشک

هـشقن مینک ، یزیرهماـنرب  میناوتیم  نمـشد  لـباقم  رد  تقونآ  میتخانـش ، ار  نمـشد  راـک  یوـس  تمـس و  میتخانـش ، ار  تمواـقم  لـیاسو  نیا  اـتقیقح  هچناـنچ  رگا  بخ ،

یهھبج رد  رگا  ماهدرک ، ضرع  نم  اھراب  مینکب . مھ  کمک  نمـشد  هب  تسا  نکمم  یھاگ  میتخانـشن ، رگا  میروایب ؛ دوجو  هب  ناـمدوخ  رد  ار  رادـتقا  لـماوع  نیمھ  میـشکب ،

ینادن رگا  امش  دنزب . هبرض  یدوخ  هب  تسا  نکمم  دنک ، نشور  ار  هناخپوت  دنکیم ، راک  هچ  دنادیمن  جیو ، جیگ و  دوشب  رادیب  باوخ  زا  دعب  دربب ، شباوخ  هدنمزر  زابرـس  گنج 

نیا یارب ]  ] تسا مزال  هک  تریـصب  دروخیم ؛ تسود  هب  دروخب ، نمـشد  هب  هکنیا  یاج  هب  یدرک ، نشور  هک  ار  هناخپوت  تسا ، فرط  مادک  تسود  تسا ، فرط  مادـک  نمـشد 

. تسا

، دربـب نیب  زا  ار  فاـفع  اـیح و  دربـب ، نیب  زا  ار  ناـمیا  تسا . نیا  نمـشد  فدـھ  دربـب ؛ نیب  زا  مدرک - ضرع  هدـنب  هک   - ار یلم  رادـتقا  لـماوع  نیا  هک  تسا  نیا  لاـبند  نمـشد 

اھهاگتــسد و دـنک ، فـقوتم  ار  یملع  تـکرح  دـنک ، شودــخم  ار  یلم  تزع  دربـب ، نـیب  زا  ار  نـید  تیمکاـح  هـب  خــسار  داـقتعا  دربـب ، نـیب  زا  ار  ینید  یناـبم  هـب  یدــنبیاپ 

هلمح نابھگن  یاروش  هب  دوشیم ، هلمح  جیـسب  هب  دوشیم ، هلمح  هاپـس  هب  دینیبیم  امـش  دنک . فیعـضت  ار  اھنیا  دـنتلم ، رادـتقا  روشک و  رادـتقا  رھظم  هک  ییاھهعومجم 

. تسا نیمھ  اھنیا  دوشیم ،
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روجنیا مھ  لاـس  دـص  رد  تسا ؛ هتفرگ  ماـجنا  روشک  یارب  یـشالت  هچ  هک  هناـگ  یاـھلاس ٣٨ نیا  لوط  رد  بـالقنا  یاـھهمانرب  سوئر  زا  مراد  راـیتخا  رد  یتـسرھف  کـی  نم 

. دریگیمن ماجنا  لاعف  اناوت و  یاھتلود  یهلیسو  هب  یشالت 

یدراوم کی  رد  تسا - مھم  رایـسب  روشک  تفرـشیپ  روشک و  یهدـنیآ  یارب  ییانبریز  لئاسم  نیا  هک   - ییانبریز یاھهنیمز  رد  مینکیم ؛ هسیاـقم  بـالقنا  لـبقام  هب  تبـسن 

تفرـشیپ وجـشناد ، دادعت  ربارب . تصـش  ینعی  دصرد ، رازھ  شـش  ات  دصرد  رازھود  دراوم  زا  یـضعب  رد  ربارب ؛ هد  ینعی  تسا ، دـصرد  رازھ  بالقنا  نارود  رد  روشک  تفرـشیپ 

لحم نارود  اب  اکیرمآ ، طلـست  نارود  اب  توغاط ، نارود  اب  بالقنا ، زا  لبق  اب  مینکیم  هسیاقم  ار  یلم  تزع  وربآ و  یگنھرف ، میظع  ناوارف  لئاسم  ییانبریز ، یاھراک  یملع ،

تشھ زور ، تفھ  دننارذگب ، شوخ  دوب  ناشتحارتسا  لحم  هک  نایش  غاب  رد  اجنیا  دندمآیم  دندشیم  هتسخ  تقورھ  هک  تسینویھـص  رـصانع  یارب  نارھت  ندوب  تحارتسا 

تلود کـی  یهلیـسوهب  روـشک  زور  نآ  هدرک . ادـیپ  شھج  تسا ، هدرک  تـکرح  تـسا ، هدرک  تفرـشیپ  روـشک  نآ . اـب  مـینکیم  هسیاـقم  ار  نـیا  دـندرگرب ؛ دـننامب و  زور  هد  زور ،

، دندوب هدرک  لیلذ  ار  تلم  گرزب ؛ یاھتلود  روخیرسوت  سیلگنا ، روخیرسوت  اکیرمآ ، روخیرسوت  دوب ؛ روخیرـسوت  تموکح  کی  توغاط  تموکح  دشیم . هرادا  روخیرـسوت 

زیزع روشک  زورما  درک ؛ لاعف  ار  اھتیفرظ  نیا  زا  یرایسب  دمآ  بالقنا  دندوب ؛ هدرپس  نمشد  هب  مھ  ار  یـضعب  دندوب ، هدرک  لیطعت  یلکب  ار  روشک  یاھتیفرظ  دندوب ، هدرک  راوخ 

هداد ناشن  ناریا  تلم  دوریمن . شیپ  یراـک  دـنکن  هدارا  دـشاب و  هتـشادن  روضح  ناریا  اـت  دـھاوخن ، ناریا  اـت  هقطنم  لـئاسم  یهمھ  رد  اـبیرقت  هقطنم  حطـس  رد  زورما  تسا .

، تسا یمواقم  تلم  درک ؛ هلباقم  هھجاوم و  دوشیمن  ناریا  تلم  اب  دـنیوگیم  دـنیوگیم ؛ ناشدوخ  یاھلیلحت  رد  اـم  نانمـشد  ار  اـھنیا  یهمھ  تسا ؛ یمواـقم  تلم  تسا 

[. دندرک  ] لیمحت روشک  نیا  رب  تلم ، نیا  رب  اھنآ  هک  یتلذ  نارود  اب  دـننکیم  هسیاقم  ار  تزع  نیا  تسا . تزع  نیا  دوشیمن ؛ میلـست  نمـشد  لباقم  رد  دـنکیم ، یگداتـسیا 

تصرف کی  تسا ، یھلا  تمعن  کی  نمھب  مودوتسیب  تسا ؛ نیا  نمھب  مودوتسیب  نادیم . هب  دنیآیم  هک  تسا  اھناوج  رورس  ینامداش و  یهیام  نیا  تسا ، مولعم  هلب ،

مودوتسیب زور  رد  ناشیاھراعـش  رد  تسھ ، تلم  نیا  داحآ  لد  رد  هچنآ  دنزب . دایرف  دنلب  یادـص  اب  ار  شدوخ  یهدارا  دـھدب ، ناشن  ار  شدوخ  تلم  هکنیا  یارب  تسا  یھلا 

نیا دنک ؛ لح  ار  مدرم  تالکشم  دناوتیم  هک  میمدرم  زا  یهتساخرب  یمالـسا  ماظن  لابند  میمالـسا ، لابند  میتفرـشیپ ، لابند  ام  دوشیم . نایامن  روشک  یاجهمھ  رد  نمھب 

سپ ار  وا  دـیدرت  نودـب  تلم  دـنکن ، یگداتـسیا  دـشابن و  تلم  اب  دـھاوخب  مھ  یلوئـسم  رھ  تسا ؛ هداتـسیا  مکحم  مھ  تلم  و  تسا ؛ لاـس  رھ  نمھب  مودوتسیب  راـعش 

. دز دھاوخ 

« يلم تزع   » 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 56هاگياپ  هحفص 47 
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نیمھ اب  ام  رگا  هک  دـینادب  منکیم : ضرع  امـش  هب  نم  دـیاهداد ! ار  ناـتدوخ  ناـحتما  هک  تخـس  یاھنادـیم  ناعاجـش  یا  یناـجیابرذآ ، ناـناوج  زیزع ، نارھاوخ  زیزع ، ناردارب 

ار هدنیآ  همھ  دـنرامگب ، تمھ  همھ  دـننک ، شالت  همھ  دـننک ، رکف  همھ  تسا . ناریا  تلم  هب  قلعتم  یزوریپ  اعطق  میورب ، ولج  نامرف  نیمھ  اب  جـیار  ریبعت  هب  تکرح و  کبس 

رکـش ار  ادـخ  دـنراد . هگن  مرگ  ناشیاھلد  رد  ار  سدـقم  دـیما  نیا  همھ  دـننکب ، تکرح  اھنامرآ  نآ  تمـس  هب  دـنراد و  هگن  ناشمـشچ  یولج  ار  اـھنامرآ  همھ  دـنریگب ، رظن  رد 

رتشیب نآ و  زا  رتھب  هب  میتشاد ، دیما  ار  هچنآ  هللادمحب  میدشن و  دیماان  روشک  یهدنیآ  هب  تبـسن  هظحل  کی  هک  تشاد  هگن  هدنز  ام  یاھلد  رد  ار  دـیما  یهلعـش  هک  مینکیم 

دیاب میدرک ؛ تکرح  یھاتوک  مدق  کی  ام  تسین . ام  زا  مھ  ادخ  یاھهتساوخ  یهمھ  تسین ؛ ام  یاھهتـساوخ  یهمھ  تسین ، ام  یاھوزرآ  یهمھ  نیا  اما  میدیـسر ؛ نآ  زا 

هللااشنا تسا  تردـقاب  تزعاب و  ردـتقم  ورـشیپ  یهنالداع  یمالـسا  یهعماج  کی  داجیا  هک  تسا  هداد  هدـعو  یمالـسا  ماـظن  هچنآ  هب  میورب و  میرادرب و  یرتدـنلب  یاـھماگ 

. یلاعت نذاب هللا  هللااشنا و  دیسر ؛ میھاوخ  نآ  هب  مھ  انئمطم  میسرب و 

لاس ١٣٩۶  / ١٢/٣٠/١٣٩۵ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

اـھیخلت و تشاد ، ییاـھمغ  اـھیداش و   رگید  یاـھلاس  یهمھ  لـثم  مـھ  لاـس  نآ  مییوـگب  دـیاب  لاـس ٩۵ -  - تشذـگ هک  یلاـس  زا  مینکب  یایباـیزرا  کـی  میھاوـخب  رگا 

یداـش هتـشذگ ، لاـس  رد  میتـشاد  ینیریـش  مھ  تسین . رظن  دروم  یـصخش  لـئاسم  تسا ، تلم  هب  طوـبرم  یاھینیریـش  اـھیخلت و  روـظنم  تشاد ؛ ییاـھینیریش 

ییاھیخلت مھ  روشک ؛ یاج  همھ  رد  ریگارف  یهنانموم  تاـکرح  ناریا و  تلم  ناـیم  رد  هناـناوج  تمھ  یلم ، تینما  یلم ، تزع  هب  تسا  طوبرم  اـھیداش  نیا  هک  میتشاد 

. درک مھاوخ  اھنآ  هب  یاهراشا  هک  تسا  یعامتجا  یداصتقا و  لئاسم  هب  طوبرم  اتدمع  هک  میتشاد 

هب ناریا ، تلم  رادتقا  هب  دـندرک  فارتعا  ایند  یاج  همھ  رد  ام  نانمـشد  لاس . نایاپ  ات  لاس  زاغآ  زا  دوب ؛ دوھـشم  لاس  رـسارس  رد  لاس ٩۵  رد  ناـمزیزع  تلم  ناریا و  تزع   

هب تبـسن  اـکیرمآ  روھمجسیئر  یوس  زا  هک  یایمارتـحایب  کـی  اـب  داد . ناـشن  لاـس  نیا  نوگاـنوگ  یاـیاضق  رـسارس  رد  ار  شدوخ  ناریا  تلم  تیوـھ  ناریا ؛ تلم  تمظع 

میظع عاـمتجا  ناـضمر ، کراـبم  هاـم  رد  سدـق ، زور  رد  دـنداد ؛ ار  نآ  خـساپ  نمھب  مود  تسیب و  زور  رد  تریغ  تـیمح و  اـب  روـشرپ و  مدرم ، دـش ، ناریا  یمالـسا  یروـھمج 

. داد ناشن  ایند  یهمھ  هب  ار  روشک  نیا  یاھفدھ  تیوھ و  مدرم ،
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تمالس میھاوخیم ، یلم  تزع  میھاوخیم ، یلم  تینما  ناریا  تلم  یارب  ام  دسرب ؟ اجک  هب  روشک  تلم و  میھاوخیم  ام  میھاوخیم ؟ هچ  نامتلم  یارب  نامروشک و  یارب  ام 

اھر میھاوخیم ، اھدادعتسا  ییافوکش  میھاوخیم ، یناھج  رگهطلس  یاھتردق  زا  لالقتسا  میھاوخیم ، هبناجهمھ  تفرشیپ  میھاوخیم ؛ یمومع  هافر  میھاوخیم ، یمومع 

یهنیمز رد  ام  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  میھاوخیم ؛ روشک  یارب  ار  اھنیا  میھاوخیم ؛ اھنیا - لاـثما  داـسف و  داـیتعا و  لـثم   - یعاـمتجا یاھبیـسآ  زا  نتفاـی  تاـجن  ندـش و 

دوشیم هنوگچ  بخ  دوشب . نیمات  روشک  لخاد  رد  وا  یارب  داوم  نیا  هک  دیسر  دھاوخ  شیاسآ  هب  تلم  یتقو  نآ  میھاوخیم . مینکیم و  لابند  نامروشک  یارب  یدام  لئاسم 

هتـشاد یوق  داصتقا  کی  روشک  هکنیا  نودب  منکیم  ضرع  نم  دیآیم ؟ تسد  هب  روجهچ  هبناجهمھ  تفرـشیپ  یلم ، رادتقا  یلم ، تینما  یلم ، تزع  دروآ ؟ تسد  هب  ار  اھنیا 

نامتسد هک  دوخ  هب  یکتم  نئمطم و  یوق و  داصتقا  کی  تسا : نیا  نامزاین  تسا ؛ یوق  تیریدم  اب  هارمھ  یوق ، دیلوت  یوق ، داصتقا  ام  زاین  دیآیمن . تسد  هب  اھنیا  دشاب ،

تردق مینک ، دنمـشزرا  ار  یلم  لوپ  میراذـگب ، رثا  تفن  تمیق  یور  میناوتب  مینک ، مادـقا  میناوتب  مینک ، تکرح  میناوتب  مینک ، باختنا  میناوتب  دـشابن ، زارد  نارگید  تمـس  هب 

نیمات دیاب  ار  اھزیچ  نیا  دیسر ؛ میھاوخ  یرمتسم  تینما  کی  هب  هن  دیسر ، میھاوخ  یرمتـسم  تزع  کی  هب  هن  یروجنیا ، یوق  داصتقا  کی  نودب  میربب ؛ الاب  ار  مدرم  دیرخ 

گنھرف نودب  دیآیمن ؛ تسد  هب  اھهتـساوخ  نیا  مھ  ماظن  اب  تلم  یمومع  دنویپ  نودب  دـیآیمن ؛ تسد  هب  مھ  یلم  داحتا  نودـب  هتبلا  و  تسا . نیا  داصتقا  تیمھا  مینک .

میناوتیم مینک و  نیمات  دیاب  میراد و  مزال  ار  اھنیا  یهمھ  دش . دـھاوخن  نیمات  اھهتـساوخ  نیا  مھ  راکرپ  لاعف و  عاجـش و  نالوئـسم  نودـب  دـیآیمن ؛ تسد  هب  مھ  یبالقنا 

. تسا داصتقا  یهلئسم  ام  ینونک  یهدمع  تالکشم  زا  یکی  سپ ] . ] مینک نیمات 
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تاباختنا تسا . روجنیمھ  مھ  اھاروش  تاـباختنا  تسا ، روجنیمھ  مھ  سلجم  تاـباختنا  یروھمج ؛ تساـیر  باـختنا  طـقف  هن تسا ، مھم  رایـسب  ام  روشک  رد  تاـباختنا 

تکرب هب  اـم  تسا . تاـباختنا  تـسا ، مدرم  یار  نوتـس  ود  نـیا  زا  یکی  تـسا ؛ هداتـسیا  نوتـس  ود  یور  ینید  یرـالاسمدرم  تـسا . ینید  یرـالاسمدرم  نـکر  ود  زا  یکی 

تاباختنا دـھدیم  ناشن  نیا  دـننکیم . مھتم  دـنریگیم و  هدـیدن  ار  ام  تاـباختنا  یمالـسا  یروھمج  ناریا و  تلم  ندـیبوک  یارب  نانمـشد  میـشورفیم . رخف  اـیند  هب  تاـباختنا 

هللااشنا تاباختنا  باب  رد  هتبلا  تسا . ناریا  تلم  یوربآ  یهیام  تسا ؛ ناریا  تلم  تیوقت  یهیام  تسا ؛ یلم  تزع  یهیام  تسا . مھم  رایسب  تاباختنا  تسا . مھم  یلیخ 

رد ایند  نارظن  بحاص ایند ، مدرم  تسا ؛ نیرفآرادتقا  یهدیدپ  کی  نیا  هک  تسا  نیا  منکیم  ضرع  تاباختنا  یهلئـسم  ی ] هراب ] رد زورما  هچنآ  درک ؛ مھاوخ  تبحص  مھ  زاب  نم 

راوگرزب ماما  اھنیا ، لاثما  مسیـشاف و  مسینومک و  مسیلاربیل و  لثم  نوگاـنوگ  بتاـکم  لـباقم  رد  دـندش . بوذـجم  دـش ، حرطم  اـیند  رد  هک  ینید  یرـالاس  مدرم رکف  لـباقم 

. درک دوخ  بوذـجم  ایند  یاھروشک  یهمھ  رد  ملاع ، ی  هنکما یهمھ  رد  ار  صاوخ  ار و  اھتلم  درک و  نادـیم  دراو  تسا ، یمالـسا  یروھمج  نامھ  هک  ار  ینید  یرـالاسمدرم 

، تسا مھم  ریقح  نیا  یارب  لوا  یهجرد  رد  منکیم و  ضرع  نـم  هـچنآ  دـشخردب . ناریا  تـلم  اـعقاو  تاـباختنا  رد  دـیاب  تاـباختنا و  هـب  تـسا  یکتم  ینید  یرـالاس  مدرم نیا 

نیلوا نیا  دـننک ؛ روـشرپ  ار  تاـباختنا  دـنوشب و  تاـباختنا  دراو  دـننوناق  لومـشم  دـنھدب و  یار  دـنناوتیم  هک  یداـحآ  یهمھ  هـکنیا ]  ] تـسا و تاـباختنا  رد  یموـمع  تـکرش 

. تسا ام  یهتساوخ  نیرت  مھم هتساوخ و 

شترا  / ٠١/٣٠/١٣٩۶ نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

حلـسم یاـھورین  دنتـسین ، حلـسم  یاـھورین  طـقف  تیعر  راـصح  تیعر و  نصح  مینادـب  هک  تسا  مھم  هتکن  نیا  هیعرلا . نوـصح  دـننما ؛ راـصح  نایرکـشل ]  ] هک دـش  هـتفگ 

شترا اب  تھج  نیا  رد  دنناوتیم  همھ  فلتخم  یاھهاگتـسد  هیعرلا . نوصح  نذاب هللا  دونجلاف  تسا ؛]  ] هللانذاهب مھ  نیا  هک  دـنتیعر ؛ تینما  یاھراصح  نیرتمھم  یهلمجزا 

یاھهاگتسد زا  ام  هچنآ  روشک . یهعومجم  یتاقیقحت ؛ یاھهاگتـسد  یـشزومآ ، یاھهاگتـسد  یگنھرف ، یاھهاگتـسد  یداصتقا ، یاھهاگتـسد  دنـشاب ؛ ماگمھ  هارمھ و 

، دننک لمع  ناشتلم  یارب  ناشروشک و  یارب  نمـشد  تامجاھت  لباقم  رد  بجاح  کی  دننام  یراصح ، نصح و  دننام  دننک  یعـس  همھ  تسا ؛ نیمھ  میراد ، راظتنا  فلتخم 

. دـشاب نیا  همھ  فدـھ  یماظن ؛ یاھهعومجم  هچ  و  یتاقیقحت ، یملع و  یاھهعومجم  هچ  یگنھرف ، یهعومجم  هچ  یداصتقا ، یهعومجم  هچ  دـننک ؛ تیلاعف  دـننک ، راک 

رـش زا  روشک  تظاـفح  زا  روـشک ، تفرـشیپ  هعـسوت و  زا  یلم ، تزع  زا  یلم ، تینما  زا  تسارح  ظـفح و  فدـھ ، رگا  نیارباـنب  تسا . یکی  فدـھ  اـما  تسا  فـلتخم  اـھراک 

عقاورد همھوهمھ  یداـصتقا ، یاـھنامزاس  یگنھرف و  یاـھنامزاس  یتاـقیقحت و  یاـھنامزاس  یھاگـشناد و  یاـھنامزاس  یماـظن و  یاـھنامزاس  تـقونآ  دـشاب ، نانمـشد 

هب تداسح  مشچ  هب  دننکیمن ، هاگن  مھ  هب  تباقر  مشچ  هب  دننکیم ، لیمکت  ار  رگیدمھ  دننکیم ، کمک  رگیدکی  هب  دننکیم ؛ راک  مھ  اب  دـنراد  هک  دنتـسھ  یمیظع  یاھورین 

. مینکیم هیکت  نآ  یور  ام  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  دیآیم . دوجو  هب  یماجسنا  نینچ  کی  روشک  رد  تروص ] نیا  رد  . ] دننکیمن هاگن  مھ 

شترا  / ٠١/٣٠/١٣٩۶ نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

هک دراد  ام  کـیدزن  یادرف  زورما و  یارب  یدـیلک  یهطقن  دـنچ  تسا - مادـقا  تکرح و  یهعومجم  کـی  تسا ، راـک  یهعومجم  کـی  هک   - میدرک حرطم  اـم  هک  یتمواـقم  داـصتقا 

نم یاھفرح  اھنیا  مدرک ؛ نایب  ار  اـھنیا  حورـشم ، روطهب  یـصوصخ ، روطهب  کـیدزن ، زا  مھ ، نیلوئـسم  هب  هدـنب  تسا . دـیلوت  یهلئـسم  تسا و  لاغتـشا  یهلئـسم  ناـمھ 

؛ دـنھدیم تروشم  ام  هب  دـنلاعف و  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  یاهتـسجرب  هدـبز و  دارفا  فرح  نیا  تسا ، یداصتقا  ناسانـشراک  فرح  نیا  متـسین ؛ نادداـصتقا  هک  نم  تسین ؛

یهطقن نآ  تسیچ ، نمـشد  یهزیگنا  مینیبب  مینک  هاگن  دیاب  ام  دنکیم . ادیپ  ار  شعمط  یاھهار  نمـشد  تسا . تیولوا  نیا  منیبیم  ار ، روشک  حطـس  منکیم  هاگن  مھ  هدـنب 

« يلم تزع   » 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 56هاگياپ  هحفص 48 
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. تسا نیا  فلتخم  یاھـشخب  نوگاـنوگ  نیلوئـسم  زا  هدـنب  عـقوت  میدـنبب ؛ ار  نآ  مینک ، دودـسم  ار  نآ  تسا ، اـجک  دـنزب  هبرـض  اـم  هب  نآ  زا  نمـشد  تسا  نکمم  هک  یفعض 

. تسا کی  یهجرد  تیولوا  اب  لئاسم  وزج  تھجنیازا  داصتقا  یهلئسم 

فعـض طاقن  رادلکـشم و  طاقن  زا  شیب  فعاضم  روطهب  تیمک ، تیفیک و  ظاـحلزا  ناریا  تلم  یمالـسا و  یروھمج  ماـظن  یاـھتوق  هطقن  میراد . یلیخ  توق  یهطقن  اـم  هتبلا 

هک بیرغوبیجع  یاھینمشد  دوجو  اب  یمالسا  ماظن  روشک و  هک  تسا  هدش  بجوم  توق ، طاقن  نیمھ  هک  تسھ  ام  رد  یناوارف  بیجع و  توق  یاھهطقن  یلیخ  تسا .

. دوشن میلست  نانمشد  لباقم  رد  دتسیاب و  تزع  اب  دنلبرس و  دناوتب  دش ، دھاوخ  دوشیم و  تسا و  هدش  نآ  اب 

شترا  / ٠١/٣٠/١٣٩۶ نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

یکی تاباختنا  هدش . عورش  تاباختنا  تامدقم  اما  میاهدیسرن  تاباختنا  یلـصا  تمـسق  هب  زونھ  هچرگا  تسا ؛ هداتفا  هار  هب  مھ  تاباختنا  یهنودرگ  یوحن  کی  هب  دمحلا 

یعـس مالـسا  نانمـشد  ناھاوخدـب و  یهمھ  تسا . اـھتلم  شیپ  اـیند  رد  ناریا  تلم  یدیفـسور  یدنلبرـس و  تزع و  یهیاـم  تاـباختنا  نیا  تسا . ناریا  تلم  تاراـختفا  زا 

؛» یمالسا یرالاسمدرم   » مان هب  میراد  یزیچ  ام  ریخن ، هک  داد  ناشن  یمالـسا  یروھمج  دنھدب ؛ ناشن  یرالاسمدرم  لباقم  یهطقن  ار  تیونعم  مالـسا و  نید و  دندرکیم 

، تسا راختفا  یهیام  یمالـسا . یرالاسمدرم  تسا : نیا  یهدنھدناشن  تاباختنا  نیا  تسین . مھ  ریذـپکیکفت  مھ  زا  تسا و  یمالـسا  لاحنیعرد  تسا و  یرالاسمدرم 

ساسحا تسا . ناشدوخ  تسد  روشک  یاـھراک  دـیلک  هک  دـننکیم  ساـسحا  تاـباختنا  رد  مھ  تلم  تسا ؛ تردـق  یهیاـم  تسا ، تزع  یهیاـم  تسا ، یدیفـسور  یهیاـم 

. تسا مھم  یلیخ  نیا  ار ؛ روشک  یلصا  رصانع  دننک  نیعم  دنناوتیم  هک  دنتسھ  اھنآ  دننکیم 

١٣٩۶/٠٢/٢٠ /  ( مالسلاهیلع  ) نیسح ماما  یرادساپ  تیبرت  یرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

فعـض و یهیام  دناوتیم  مھ  دوشب ، وربآ  التعا و  یهیام  دـناوتیم  مھ ]  ] هک روشک  رد  تسا  ییاھهنیمز  نآ  زا  یکی  تاباختنا ، منکب . ضرع  تاباختنا  هب  عجار  مھ ]  ] هملک کی 

نوناق دننکب ، تیاعر  ار  یمالسا  دودح  دننکب ، تکرح  قالخا  اب  دننک ، تکرش  مظن  اب  دننک ، تکرش  مدرم  رگا  تسا . یروجنیا  تاباختنا  دوشب ؛ تالکـشم  داجیا  یتسس و 

ناشدوخ هب  ار  نمـشد  دوخ ، یاھفرح  اب  رگا  دننک ، یقالخادب  رگا  دـننک ، ینکـشنوناق  رگا  و  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  ماظن  تزع  وربآ و  یهیام  نیا  دـننکب ، تیاعر  همھ  ار 

یلاس رھ  اھلبق ،  - میراد راکورـس  تاباختنا  اـب  هک  تسا  لاـس   ٣٨ لاس ، ام ٣٧  میتسین . راکهزات  تاباختنا  یارب  ام  دـش . دـھاوخ  مامت  ام  ررـض  هب  تاـباختنا  دـننک ، راودـیما 

مینادـیم تاباختنا ، راک  رد  میبرجم  ام  دـتفایم - هار  هب  روشک  نیا  رد  گرزب  تاباختنا  کـی  راـب ، کـی  لاـس  ود  رھ  هک  تسا  یلاـس  دـنچ  مھ  ـالاح  دوب ؛ تاـباختنا  کـی  اـبیرقت 

اھنیا اب  ییاھینمشد  هچ  دنریگب ، رارق  تسا  نکمم  یرکف  یاھطیحم  هچ  رد  دنراد ، تلاخد  دنتسھ و  هیضق  فرط  تاباختنا ، رد  هک  یناسک  نآ  مینادیم  تسیچ ، تاباختنا 

. تسا نشور  اھنیا  تسا ؛ هدشهبرجت  ام  یارب  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  دروآیم ؛ ور  اھنیا  هب  ییاھهسوسو  هچ  دوشیم ،

١٣٩۶/٠٢/٢٠ /  ( مالسلاهیلع  ) نیسح ماما  یرادساپ  تیبرت  یرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

ضرع نم  اھنآ  هب  میدرک - ضرع  مینکب ، ضرع  دـیاب  مدرم  هب  ار  هچنآ   - میوگیم اھنآ  هب  دنتـسھ و  یتاباختنا  یاـھدزمان  هک  یمرتحم  ناـیاقآ  نیا  یهمھ  هب  منکیم  هیـصوت  نم 

: دننکب تیاعر  امتح  ار  زیچ  هس  ود  هک  دننک  هجوت  دنھدیم ، مدرم  هب  هک  ییاھهمانرب  رد  دوخ ، تاراھظا  رد  دوخ ، یاھهدعو  رد  هک  منکیم 

...

. تسا ناریا  تلم  لالقتـسا  یلم و  تزع  یهلئـسم  دنک ، ییامندوخ  دیاب  دـنھدیم ، مدرم  هب  هک  ییاھهدـعو  رد  ناشتاراھظا ، رد  ناشیاھیزیرهمانرب ، رد  هک  یمود  یهتکن 

رادتقا جوا  هب  ار  شدوخ  تسناوت  یگتسباو  فعـض و  تیاھن  زا  هک  تسا  یتلم  ناریا  تلم  تسا ، زارفارـس  تلم  کی  ناریا  تلم  تسا ، یبالقنا  تلم  کی  ناریا ، تلم  نایاقآ !

هب گرزب  یاھتردـق  لـباقم  رد  رگید ، یاـھتلم  لـباقم  رد  دـیابن  ار  تلم  نیا  درک ، هتـسکشرس  دـیابن  ار  تلم  نیا  درک ، فیعـضت  دـیابن  ار  تلم  نیا  دـناسرب ؛ یللملانیب  تزع  و 

کی دـیایب  دـھاوخب  هکنیا  هب  درکیمن  اـفتکا  نمـشد  دوـبیمن ، دـھدیم  ناـشن  دراد  تلم  نیا  هک  یرادـتقا  نیا  هچناـنچرگا  تسا ؛ هدـنز  رادـتقا  اـب  تلم ، نیا  تـشاداو ؛ میلـست 

نآ رد  دننکب و  دنھاوخیم  یمالـسا  یروھمج  اب  اھنیا  ار  یراک  نامھ  روشک . نیا  رب  دشیم  طلـسم  دمآیم  دھدب ؛ ام  رومام  نالف  هب  ای  ام  روھمجسیئر  نالف  هب  ار  یروتـسد 

دنتساوخیم ام  تلم  اب  ار  راتفر  نامھ  دنھدیم ؛ ماجنا  دنراد  ام  یهقطنم  رد  هلمجزا  ملاع  قطانم  زا  یضعب  یوربآیب  رودزم  یهتسباو  یاھروشک  نیا  اب  هک  دندرکیم  تروص 

رد اکیرمآ ، یھاوخهدایز  لباقم  رد  هک  دنھدب  ناشن  یتاباختنا ] یاھدزمان  [ ؛ دوشب ظفح  رابکتـسا  لباقم  رد  تلم  تمظع  تلم و  یدنلبرـس  یلم ، تزع  دیاب  دنھدب . ماجنا 

. دناهداتسیا اھتسینویھص  یاھتثابخ  لباقم 

مدرم  / ٠٢/٢٧/١٣٩۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یارب گرزب ، یهسامح  کـی  یارب  دـننکیم  هداـمآ  دـنراد  ار  دوخ  ناریا - تلم   - مدرم تسا . تاـباختنا  یهلئـسم  منک ، تبحـص  نآ  یهراـبرد  یاهلمج  دـنچ  مھدـیم  حـیجرت  نم 

دنراد ار  ناشدوخ  مدرم  تسھ ؛ مدرم  رد  روشک  رساترس  رد  تاباختنا  قوش  روش و  هللادمحب  منکیم ، ادیپ  عالطا  مونـشیم و  نم  هک  یروطنآ  قوش . روش و  اب  تاباختنا ،

کی دینکیم ، تکرش  اھنآ  رد  امـش  هک  اھتاباختنا  نیا  زا  مادکرھ  تسا . رگید  گرزب  یهسامح  کی  رد  ناریا  تلم  شـشخرد  نیا  تسا ؛ مھم  یلیخ  نیا  بخ  دننکیم . هدامآ 

اھتاـباختنا دـھدیم . شیازفا  ار  یلم  تردـق  دربـیم ، ـالاب  ار  تـلم  تزع  دریگیم ؛ رارق  اـیند  مدرم  یاھمـشچ  یوـلج  هـک  تـسا  یمدرم  مـیظع  تـکرح  کـی  تـسا ، هساـمح 

ون یهشیدنا  کی  یمالسا  یرالاسمدرم  ای  ینید  یرالاسمدرم  دراذگیم . شیامن  هب  ایند  رد  تسایس  نایعدم  مشچ  لباقم  رد  ار  یمالسا  یرالاسمدرم  تسا ؛ روج ] ] نیا

زا  - اـیند مدرم  مشچ  لـباقم  رد  هـعمج  زور  امـش  ار  نـیا  دـش ؛ هـضرع  راوـگرزب  ماـما  یمالـسا و  یروـھمج  ماـظن  یهلیـسوهب  هـک  دوـب  تیرـشب  یارب  وـن  یهـبرجت  کـی  دوـب ،

. تسا نیا  تاباختنا  تیمھا  دیھدیم ؛ ناشن  دیراذگیم و  شیامن  هب  تلم - داحآ  ریدم و  ریغ  ریدم و  لوئسم و  رگلیلحت و  رادمتسایس و 

تاباختنا  / ٠٢/٣٠/١٣٩۶ رد  مدرم  یسامح  هدرتسگ و  روضح  تبسانم  هب  مایپ 

ترضح هاگشیپ  هب  میامنیم و  تلئـسم  ناریا  تلم  یارب  هتـسیاش  شاداپ  تمحر و  فطل و  و  میاسیم ، کاخ  رب  ساپـس  یهھبج  گرزب ، یادخ  ربارب  رد  عوشخ  اب  بناجنیا 

: موشیم رکذتم  ار  دنچ  یتاکن  منکیم و  صالخا  مالس و  ضرع  هادفانحاورا  مظعالا  هللاهیقب 

...

. تسا یمالسا  یبالقنا و  تیریدم  یاھتیولوا  یهلمج  زا  زین  یللملانیب  رادتقا  هب  مامتھا  یناھج و  تاطابترا  رد  تمکح  تیاعر  یلم و  تزع 

ناریا  / ١٢/٠۵/١٣٩۶ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزاود  ذیفنت  مکح  نتم 

زا یکی  رد  ار  ناـنآ  کراـبم  روـضح  دوـمرف و  زارفارــس  ار  ناریا  ناـشلامیظع  تـلم  یرگید ، گرزب  یعاـمتجا  یــسایس و  نوـمزآ  رد  هـک  میوـگیم  ساپــس  ار  لاــعتم  دــنوادخ 

ینالوط فوفـص  روشرپ و  تاباختنا  داد . رارق  یمالـسا  یروھمج  سدقم  ماظن  تھبا  روشک و  تینما  تزع و  زا  تسارح  تھج  رد  دـنلب  یماگ  یلم ، تامادـقا  نیرتیـساسا 

تیقفوم زا  نشور  یاھهناشن  یگمھ  بختنم ، تیـصخش  یالاب  یار  هاگنآ  روھمج و  سیئر  باختنا  رد  ناگدننکتکرـش  ناشخرد  باصن  روشک و  رـسارس  رد  ناگدـنھدیار 

یمالسا روشک  رامـشیب  یاھیدنمناوت  نیرتمھم  نیرتیـساسا و  زا  یکی  نیا  و  تسا ، یبالقنا  ماظن  نیا  یمدرم  تلـصخ  تیروھمج و  تیبثت  میکحت و  ردیمالـسا  ماظن 

. دھدیم دیون  ار  تلم  روشک و  نشور  یهدنیآ  دزاسیم و  نکمم  ار  بالقنا  یالاو  یاھنامرآ  هب  یبایتسد  هک  تسا  ام  زیزع 

ماما ترـضح  تدالو  ماـیا  اـب  یناـمزمھ  هب  لاـفت  کربت و  اـب  و  هادـف ) اـنحاورا   ) مظعاهللایلو ترـضح  تاـھجوت  یهیاـس  رد  راـگدرورپ و  تیاـنع  تیادـھ و  زا  دادمتـسا  اـب  نونکا 

ار یناحور  نسح  رتکد  یاقآ  مالسالاتجح  بانج  مرتحم  دنمشناد  ذیفنت و  ار  نانآ  یار  ناریا ، تلم  شنیزگ  زا  یوریپ  هب  بناجنیا  انثلاوھیحتلافالآهیلع ،)  ) اضرلانسحلایبا

یھلا و یاـضر  بسک  یارب  یاهلیـسو  ار  ریطخ  بصنم  نیا  هک  منکیم  هیـصوت  ادـکوم  ناـشیا ، تیقفوم  یارب  اـعد  اـب  منکیم و  بوصنم  ناریا  یمالـسا  یروھمج  تساـیر  هب 

« يلم تزع   » 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 56هاگياپ  هحفص 49 
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تیوقت و  بان ، مالـسا  ماـکحا  یارجا  و  فعـضتسم ، ناـمورحم  زا  یرادبناـج  و  تلادـع ، رارقتـسا  هجوتم  ار  دوخ  تمھ  دـنھد و  رارق  راـگدرورپ  اـقل  یهماـگنھ  یارب  یاهریخذ 

رویغ تلم  هک  دنشاب  نئمطم  و  دنیامن ، یمالسا  بالقنا  ینابم  اھشزرا و  تشادگرزب  رد  تحارص  و  روشک ، میظع  یاھتیفرظ  اھیدنمناوت و  هب  هجوت  و  یلم ، تزع  تدحو و 

یارجا یهرابرد  رگید  راـب  منادـیم  مزـال  تشاذـگ . دـھاوخن  اـھنت  رابکتـسا  یاـھیھاوخهدایز  اـھییوگروز و  اـب  هلباـقم  رد  اـھیراوشد و  رد  ار  روشک  نارازگتمدـخ  عاجـش ، و 

طارـص هب  دـھعت  تیاعر  ظفح و  هب  لوکوم  نآ ، ذـیفنت  تلم و  یار  هک  میامن  یروآدای  منک و  دـیکات  یلخاد  دـیلوت  لاغتـشا و  عوضوم  هب  هژیو  هجوت  یتمواقم و  داصتقا  یهماـنرب 

. تسا یبالقنا  یمالسا و  میقتسم  میوق و 

یربھر  / ٣٠/٠۶/١٣٩۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

یروھمج میتفرـشیپ . لاح  رد  میرادـن ، مھ  فقوت  هکلب  میرادـن  تفربقع  طقفهن  میتفرـشیپ . لاح  رد  یناـھج  لـئاسم  رد  هللادـمحب  اـم  منکب  ضرع  هصـالخ  روطهب  دـیاب  نم 

لوح و هب  یھلا ، لضف  هب  یمالـسا  یروھمج  ریخن ، میدـش ،» کچوک  اـیند  رد  اـم  تفر ، اـیند  رد  اـم  یوربآ   » هک دـننک  دومناو  دـنھاوخیم  یـضعب  هچنآ  سکعب  ناریا  یمالـسا 

. دنکیم ینابصع  مھ  ار  نانمشد  هک  تسا  نیمھ  هدش ؛ رتشیب  شرادتقا  هدش و  رتزیزع  زورهبزور  زورما  ات  و  تسا ، زیزع  یھلا ، تزع  هب  یھلا ، یهوق 

یربھر  / ٣٠/٠۶/١٣٩۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

هزعلا و و   ، » هتـشاد تیقفوـم  یمالـسا  یروـھمج  هللادـمحب  زورما ، یاـیند  رد  یمالـسا  یروـھمج  روـضح  تیفیک  رما  رد  هک  تسا  نیا  منکب ، ضرع  مھاوـخیم  نـم  هـچنآ 

اب لقع ، اب  میراد . هگن  دیاب  ار  نیا  مینکیم ؛ رکـش  ار  ادخ  دراد ؛ ار  تزع  نیا  هدش و  هفیرـش  یهیآ  نیا  لومـشم  نموم ، یمالـسا  یروھمج  دـمحلا  نینموملل » و  هلوسرل ؛

. مینک رتشیب  هللااشنا  مینک و  ظفح  ار  تزع  نیا  دیاب  اھندز ، فرح  عون  اھیریگمیمصت ، عون  تادوارم ، عون  رد  ندرکن  هابتشا  اب  تسرد ، یهشقن  اب  تسرد ، رکف  اب  ریبدت ،

یججح  / ٠٧/١١/١٣٩۶ نسحم  دیھش  هداوناخ  رادید  رد  تانایب 

تسا . وا  یهنامولظم  تداھش  امش و  ناوج  تدھاجم  تکرب  هب  نیا  هدش ، روشک  رساترس  رد  یناشخرد  زاتمم و  هتسجرب و  مان  کی  یججح  مان  زورما 

...

رد هچ  ناھفصا ، رد  هچ  دھشم ، رد  هچ  نارھت ، رد  هچ   - دندرک عامتجا  ناوج  نیا  عییـشت  یارب  هک  ییاھتیعمج  نیا  دندرک . یـسانشردق  اتقیقح  مھ ]  ] ناریا تلم  هللادمحب 

اب اھدرم ، اھنز ، نوگانوگ ، دارفا  دشیم ، عییشت  ناشیا  هک  یزور  نآ  دندروآ  ربخ  ام  یارب  هکروطنآ  نارھت ، رد  تسا . انعمرپ  یلیخ  تاعامتجا  نیا  دراد ؛ انعم  یلیخ  دابآفجن -

هب دناشک  لاعتم  یادخ  ار  اھلد  ینعی  دندوب ؛ هتفرگ  ناشتـسد  ار  ناوج  نیا  سکع  دندوب و  هدرک  تکرـش  عییـشت  رد  اھنیا  دـننام  داھج و  تداھـش و  نیا  اب  بسانتم  ریغ  یز 

ادـیپ تزع  ناریا  تلم  داد ؛ ناریا  مدرم  هب  هک  دوب  یتزع  عقاو  رد  داد  ناوج  نیا  هب  لاعتم  یادـخ  هک  یتزع  نیا  درک .] دیھـش   ] نیا بوذـجم  لاـعتم  یادـخ  ار  اـھلد  تمـس ، نیا 

. تفرگ ماجنا  هک  یتکرح  نیا  اب  دندرک 

...

نیا هابـشا  ناوج و  نیا  تدـھاجم  نوھرم  ناریا  تلم  یهمھ  مھ  دـعب  روشک و  نیلوئـسم  دـعب  یهجرد  رد  هداوناـخ و  امـش  لوا  یهجرد  رد  نم ، رظن  هب  دـینک . رکـش  ار  ادـخ 

. درک زیزع  ار  تلم  درک ، زیزع  ار  ناریا  درک ، زیزع  ار  روشک  درک ، زیزع  ار  یمالسا  یروھمج  درک ؛ زیزع  ار  همھ  تدھاجم  نیا  دنتدھاجم . نیا  نوھرم  همھ  اعقاو  دنتـسھ ؛ ناوج 

نیا روـشک . رد  داـتفا  یقاـفتا  هچ  هک  دـنمھفیم  دـننیبیم و  دنتـسھ  اـیاضق  رگلیلحت  هک  یناـسک  نآ  اـما  دـنروآیمن ، ور  هب  دـنھاوخیمن ، دـنیوگیمن ، هتبلا  هناـگیب  یاـھویدار 

رد دـیآیم ؟ شیپ  یزیچ  نینچ  ایند  یاجک  تسا ؟ هسیاقم  لباق  تیعمج  مادـک  اـب  دـنداتفا ، هار  اـھنابایخ  نیا  رد  دـندش و  عمج  ناـشیا  عییـشت  یارب  نارھت  رد  هک  یتیعمج 

نم هک  ناھفـصا ، ماما  نادـیم  رد  میظع  تیعمج  نآ  ای  دـندش ؛ عمج  رھطم  نحـص  نآ  رد  دھـشم  رد  هک  یتیعمج  نآ  اـی  دـیآیم ؟ شیپ  یزیچ  روجنیا  ردـقچ  اـم  دوخ  روشک 

اھلد نیا  اجنیا ؛ هب  دناشکیم  دنکیم و  بذج  یروجنیا  ار  اھلد  نیا  لاعتم  یادخ  هدوب .]  ] تیعمج زا  سورتم  میظع  نادیم  نآ  مدینـش  هک  دابآفجن ، رد  ای  مدـید ؛ ار  شـسکع 

هب داد ، وا  هب  لاعتم  یادخ  هک  یتزع  نیمھ  اما  تسا  یگرزب  تبیصم  تبیصم ، امـش . یارب  تسا  ٰیلـست  نیا  درک و  زیزع  ار  اھامـش  تسا ؛ ادخ  راک  نیا  تسا ، ادخ  تسد 

نینچ کی  لاعتم  یادخ  هک  دینک  رکش  ار  ادخ  تسا . ٰیلست  یهلیـسو  تسا و  راختفا  یهلیـسو  رـسمھ  ردام و  ردپ ، یارب  امـش ، یارب  داد ، روشک  هب  وا  تکرب  هب  داد ، امش 

. هدیشخب روشک  هب  مناخ  نیا  رسمھ  ای  امش  ناوج  امش و  رسپ  یهلیسوهب  ار  یتزع 

شترا  / ٠٨/٠٣/١٣٩۶ یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

اھـشخب زا  یخرب  هتبلا  روشک . تفرـشیپ  روشک و  لالقتـسا  اقب و  روشک و  تزع  یارب  دیتسھ  یاهریخذ  دـیتسھ ، هک  اجرھ  رد  دـیتسھ ؛ اھناوج  امـش  روشک ، یعقاو  تورث 

یاھتیلوئـسم نیرتگرزب  نیرتمھم و  زا  یکی  حلـسم ، یاھورین  یاھناوج  امـش  تسا . امـش  یهدھع  هب  نیا  هک  روشک  تینما  ظفح  شخب  هلمجزا  دـنراد ، یرتشیب  تیمھا 

هار کی  اتقیقح  هک  یھار  کی  رد  دـندرک  زاغآ  ار  یدـنلب  یاـھماگ  عقاو  رد  دـنتفرگ ، هجرد  زورما  هک  ییاـھنآ  دـنتفرگ و  یـشودرس  زورما  هک  ییاـھنآ  دـیریگیم . شود  رب  ار  روشک 

. تسا تینما  هب  فقوتم  یرگید  تفرشیپ  رھ  هک  تسا  نیا  رطاخهب  تسا ، اھـشخب  نیرتمھم  زا  یکی  تینما  مییوگیم  هکنیا  روشک . تزع  تینما و  ظفح  هار  تسا ؛ راختفارپ 

. درادن دوجو  مدرم  رد  یحور  یهنیکـس  نانیمطا و  شمارآ و  دشابن ، تینما  رگا  تسین ؛ مھ  یداصتقا  یتعنـص و  تفرـشیپ  تسین ، مھ  یملع  تفرـشیپ  دشابن  تینما  رگا 

نیا تقونآ  تسھ ، تینما  روشک  رد  یتقو  دنتسھ . دوخ  ناج  تینما  ظفح  رکف  هب  همھ  دوشیم ؛ شومارف  اھنھذ  رد  ناشخرد ، یاھنامرآ  گرزب و  یاھوزرآ  نماان ، یاضف  رد 

. دیراد هدھع  هب  یتیلوئسم  نینچ  کی  امش  روشک ؛ کی  تفرشیپ  رصانع  روشک و  کی  دشر  رصانع  یهمھ  دشر  یارب  تسا  یرتسب  کی  تسا ، یاهصرع  کی 

...

شمارآ نیا  ار ، تزع  نیا  هک  دینادب  مھ  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ردق  دینادب ، مھ  ار  ناتتینما  ردق  دـینادب ، مھ  ار  ناتروشک  ردـق  دـینادب ، مھ  ار  ناتدوخ  ردـق  زیزع ! ناناوج 

رارکت دـیدرک و  همزمز  ناریا  یهرابرد  ار  ابیز  دورـس  نیا  امـش  قحب  هک   - زیزع ناریا  نیمھ  ایفارغج ، نیمھ  روشک ، نیمھ  تسا . هدرک  اطع  روشک  نیا  هب  ار  یدنلبرـس  نیا  ار ،

راـچد اـھنآ  لاـثما  یـسیلگنا و  تسینویھـص و  ییاـکیرمآ و  ناراشتـسم  یاـپ  ریز  یزور  کـی  ناـیاپیب ، دادعتـسا  رـصانع  نـیمھ  اـب  یخیراـت ، یهتــشذگ  نـیمھ  اـب  دـیدرک -

هب روخیرـسوت ، فیعـض  تـسپ  یهتـسباو  ناـمکاح  ار ، ناروـفرپ  ناـشوج و  یاھدادعتـسا  نـیا  ار ، ناـشخرد  خـیرات  نـیا  ار ، روـشک  نـیا  ار ، تـلم  نـیا  دوـب . یروخیرــسوت 

. درک ردتقم  ار  ناریا  درک ، زیزع  ار  ناریا  دمآ  یمالسا  یروھمج  داد ؛ تاجن  ار  روشک  دمآ  مالسا  دندوب . هدناشک  یروخیرسوت 

شترا  / ٠٨/٠٣/١٣٩۶ یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

دندرک ریبـعت   - هاگـشناد نیمھ  رد  شیپ ، لاـس  اـی ٣۵   ٣٠ دودـح ] . ] دـنداد ماـجنا  ار  ناـشدوخ  یهفیظو  زورید  یاـھناوج  تسا . امـش  لاـم  روشک  نیا  یادرف  زیزع ! یاـھناوج 

- دید دوخ  هب  ریدم  هدنامرف و  وجشناد و  داتسا و  زا  ار  یدایز  نادیھـش  هک  تسا  یھاگیاج  اجنیا  تسا ؛ شترا  یهیـضیف  لثم  اجنیا  تسھ ؛ مھ  تسرد  شترا ؛» یهیـضیف  »

، دروآیمن ار  اھنیا  شترا  دنگنجب ؛ سدقم  عافد  نادیم  رد  دنیایب  هک  دندرک  رارصا  ییوجشناد ، یانثا  رد  هنابلطواد و  روطهب  هاگشناد  نیا  نایوجـشناد  سدقم ، عافد  نارود  رد 

هزرابم دوب ، هدش  هتخانـش  مظنمان  یاھگنج  ناونعهب  هک  یـشخب  نآ  رد  دـندمآیم ، هنابلطواد  هاگـشناد  نیا  یاھهچب  زا  یدادـعت  اما ] ، ] دوب شترا  تاررقم  فالخرب  نوچ ] ]

دنتفرگ هجرد  ای  دنتفرگ  یشودرس  زور  کی  اجنیا  امش ، لثم  یناسک  دوشیم ؛ لیکشت  اجنیا  لاس  رھ  مسارم  نیا  هک  تسا - لاس  اھهد   - تسا یدامتم  یاھلاس  دندرکیم .

، دیناسرب تزع  جوا  هب  ار  روشک  دیاب  تسا ؛ امـش  لام  روشک  دینک ؛ هدامآ  ار  ناتدوخ  تسا . هاگـشناد  نیا  تاراختفا  وزج  نیا  دندیـسر ؛ شترا  یلاع  تاماقم  هب  هللادـمحب  و 

یمالـسا یروھمج  ماظن  رد  امـش  تسا و  یمھم  یهفیظو  نینچ  کی  لفکتم  یدـصتم و  یمالـسا  یروھمج  یمالـسا ؛ میظع  بالقنا  زا  ماھلا  اب  مالـسا و  یهیاس  ریز  رد 

. دیلوغشم هللادمحب 

« يلم تزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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نایجیسب  / ٠٩/٠١/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

باوث تسیچ ؟ ایند  باوث  تسھ . مھ  ایند  باوث  تسین ، ترخآ  باوث  طقف  هن ، دھدب ! امـش  هب  تشھب  لاعتم  یادخ  طقف  دینک ، تدھاجم  ادـخ  هار  رد  رگا  هک  تسین  روجنیا 

لاس نیا ٣٨  لوط  رد  یمالسا  یروھمج  هک  تسا  نیا  ایند  باوث  تسا ؛ روشک  کی  یدنلبرس  تسا ، تلم  کی  یدنلبرـس  تسا ، تفرـشیپ  تسا ، رادتقا  تسا ، تزع  ایند 

یناھج و رابکتـسا  ینعی  نامنانمـشد ، نوگانوگ  یاھینمـشد  اب  مئاد  روطهب  هشیمھ  زورما  ات  دـش  زوریپ  بـالقنا  هک  یلوا  زا  اـم   - هدوب هجاوم  نمـشد  یهئطوت  اـب  زور  رھ 

، میاهتفر رتوـلج  بـالقنا  لوا  زا  فـلتخم ، داـعبا  رد  ربارب  اـھرازھ  تـفگ  دوـشب  دـیاش  ربارب ، اھدـص  زورما  لاـحنیعرد  میاهدوـب - هجاوـم  اـھنیا ] دـننام   ] عاـجترا و مسینوـیھص و 

. میدرک ادیپ  رادتقا  میدرک ، ادیپ  ییاناوت  میدرک ، ادیپ  تفرشیپ 

یمیرک  / ٠٩/١۵/١٣٩۶ اضریلع  زارفارس  ناولھپ  یرادربهنزو و  یلم  میت  ینامرھق  زا  رکشت  مایپ 

نینچمھ ناشیا  دندرک . رکشت  دندیرفآ ، راختفا  یناھج ، تاقباسم  رد  ینامرھق  اب  هک  ناریا  یمالسا  یروھمج  یرادربهنزو  یلم  میت  زا  یمایپ ، رد  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

بالقنا ربھر  مایپ  نتم  دندومن . ینادردق  یناھج ، تاقباسم  رد  یتسینویھص  میژر  یهدنیامن  اب  هھجاوم  مدع  یارب  نامروشک  زارفارس  ریگیتشک  یمیرک ، اضریلع  یاقآ  زا 

: تسا حرش  نیا  هب 

 

یلاعتهمسب

تزع دامن  هک  نامروشک  زارفارـس  ناولھپ  یمیرک ، اضریلع  یاقآ  زا  منکیم و  رکـشت  دندش  ناریا  تلم  یدنـسرخ  بجوم  هک  یرادربهنزو  یناھج  تاقباسم  رد  نامرھق  میت  زا 

. میامنیم ینادردق  لد  میمص  زا  دش  نایناریا 

ادھش  / ١٠/١٢/١٣٩۶ یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید 

تـسد هب  اھلاس  نیا  رد  تلم  نیا  هچ  رھ  نوچ  تسا . امـش  نادنزرف  نویدم  تلم  نیا  دـبا  ات  بالقنا . نادیھـش  سدـقم و  عافد  نارود  نادیھـش  مرکم  مظعم و  یاھهداوناخ 

دنزرف و رسمھ و  ردام و  ردپ و  هداوناخ و  هناخ و  زا  لد  هک  تسا  یزیزع  یاھناوج  نیا  نویدم  همھ  همھ و  تلم ، نیا  تفرشیپ  تلم ، نیا  تینما  تلم ، نیا  تزع  تسا ، هدروآ 

مھ قرـش ، مھ  برغ ، مھ  دندرکیم ؛ تیامح  وا  زا  زور  نآ  ام ، لباقم  رد  ایند  یهمھ  هک  ینمـشد  مھ  نآ  نمـشد ؛ لباقم  رد  دـندرک  رپس  هنیـس  دـنتفر  دـندنک و  اھنیا  دـننام 

دـنورب و هک  دنتـشادن  دوجو  امـش  یاـھناوج  لـثم  یراکادـف  عاجـش و  روـالد و  یاـھناوج  رگا  دـندرکیم . تیاـمح  اـم  یثعب  ثیبـخ  نمـشد  نیا  زا  همھ  همھ و  هقطنم ، عاـجترا 

امـش درکیمن . محر  یزیچ  چیھ  هب  دیـسریم و  دیـشکیم و  روشک  لخاد  هب  شیاپ  نمـشد  نیا  دنھدب ، رارق  نمـشد  لباقم  رد  یدس  کی  لثم  یرپس ، کی  لثم  ار  ناشدوخ 

هک دوب  یزیچ  نآ  زا  رتدب  ربارب  هد  داتفایم ، قافتا  اھیثعب  روضح  اب  ناریا  رد  هچنآ  تسا ؛ ربخ  هچ  ایسآ  برغ  یهقطنم  یاھروشک  زا  یضعب  رد  اقیرفآ ، لامش  رد  دینیبب  نالا 

؟ تفرگ ار  یلم  یخیرات و  میظع  تراسخ  نیا  یولج  یسک  هچ  دش ؟ عنام  یـسک  هچ  لیبق . نیا  زا  دوب و  قارع  رد  اھتدم  دوب ، هیروس  رد  لاس  دنچ  تسھ ، یبیل  رد  زورما 

. ادھش نیمھ  امش ، یاھناوج 

یقرش  / ١١/٢٩/١٣٩۶ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

نم هناتخبشوخ  میدربن . یدوس  نامدامتعا  زا  اھنیا و  هب  میدرک  دامتعا  یاهتسھ  تارکاذم  یهیضق  رد  میدرک ؛ هدھاشم  ماجرب  یهیـضق  رد  ار  اھیجراخ  هب  اکتا  نامدوخ  ام 

ندز خـیم  هب  یکی  لعن  هب  یکی  اب  اھییاکیرمآ و  تثابخ  اـب  شدروخرب  ناـمهجراخ ؛ ریزو  زا  منک  رکـشت  دـیاب  اـعقاو  نم  دـنراد و  یبوخ  یاـھدروخرب  روشک  نالوئـسم  منیبیم 

یبوخ یوق و  یلیخ  دروخرب  میراد ؛ عـالطا  اـم  هک  تسا  هدـشن  شخپ  مھ  شایـضعب  هدـش و  شخپ  شایـضعب  تسا ؛ هدوب  یعطاـق  بوـخ و  رایـسب  دروـخرب  اـھییاپورا ،

دوشیم بجوم  هناگیب  هب  یهیکت  تسا ؛ کانرطخ  هناگیب  هب  یهیکت  یجراخ . تاطابترا  رد  دنھدب  ناشن  دیاب  ار  یلم  تزع  دننک ؛ دروخرب  دـیاب  تسا ؛ نیمھ  هار  هلب ، دـندرک .

، درک دـیابن  وا  هب  یهیکت  یلو ] ، ] درک دـیاب  هدافتـسا  درب ، دـیاب  هرھب  هناگیب  زا  هناگیب . هب  درک  دـیابن  هیکت  دوشب ؛ طلـسم  جـیردتب  روشک  تشونرـس  رب  قرط  عاونا  اب  هناگیب  هک 

. دنشاب هتشاد  هجوت  نآ  هب  روشک  نیلوئسم  یهمھ  یتسیاب  اتقیقح  هک  تسا  یمھم  رایسب  لئاسم  یهلمج  زا  نیا  درک . دیابن  وا  هب  دامتعا 

رون  / ١٢/١٩/١٣٩۶ نایھار  یاھناوراک  رد  هدننکتکرش  ناناوج  ناناوجون و  رادید  رد  تانایب 

تـشادساپ یاھهولج  زا  یکی  تسا - هدرک  ادیپ  هعـسوت  هللادمحب  زورهبزور  هداتفا و  هار  روشک  رد  تسا  یلاس  دنچ  هک   - قفوم تکرح  نیا  هللادمحب  رون ،» نایھار   » یهرابرد

- سدـقم عاـفد  لاـس  تشھ   - لاـس تشھ  نآ  نوـچ  درک ، یرادـساپ  درمـش و  زیزع  درمـش ، یمارگ  یتسیاـب  اـتقیقح  ار  سدـقم  عاـفد  نارود  تـسا . سدـقم  عاـفد  نارود 

نیا هب  انئمطم  دینک ، یریگیپ  دینک ، تقد  دینک ، هعلاطم  هنیمز  نیا  رد  دـیناوتیم  هچرھ  دـش . ناریا  تلم  تزع  یلعف و  تینما  تلم و  تیوھ  روشک و  تیثیح  یهدننکنیمـضت 

زا هن  انئمطم  ام  تلم  ام و  روشک  زورما  تشادیمن ، دوجو  ام  روشک  خـیرات  زا  یهعطق  نیا  رد  تایـصوصخ  نآ  اب  سدـقم  عافد  لاس  تشھ  نیا  رگا  هک  دیـسر  دـیھاوخ  هجیتن 

. دوبن رادروخرب  یدازآ  زا  هن  لالقتسا و  زا  هن  تمالس ، زا  هن  تینما ، زا  هن  تزع ،

یوضر  / ١٣٩٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

رمک نتسکش  یارب  درک  افیا  یمھم  مھس  یمالسا  یروھمج  دروآرد . زازتھا  هب  هقطنم  رد  ار  ناریا  تلم  رادتقا  تزع و  مچرپ  تشذگ ، هک  یلاس  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج 

اھنیا دروایب ؛ دوجو  هب  تینما  دـنک و  مک  مدرم  رـس  زا  ار  اھیریفکت  رـش  هقطنم ، نیا  زا  یمھم  شخب  رد  تسناوت  یمالـسا  یروھمج  درک . ار  راک  نیا  هقطنم ؛ رد  اـھیریفکت 

یلخاد لئاسم  یهمھ  رد  هک  یناـسک  یللملانیب ، یاـھلوضف  ـالاح  تسین . یکچوک  یاـھراک  تسا ، یگرزب  یاـھراک  اـھنیا  هدرک . یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  ییاـھراک 

تلاـخد ارچ  دـننکیم ، تکرـش  اـھنیا  لاـثما  هیروس و  لـئاسم  رد  ارچ  قارع ، لـئاسم  رد  ارچ  اـھیناریا  هک  دـننکیم  ضارتعا  دـننک ، تلاـخد  دـنھاوخیم  اـیند  فلتخم  قطاـنم 

هک دوب  نیا  اـکیرمآ  یهشقن  دوـب ؟ هچ  اـکیرمآ  یهشقن  دـنک ؛ یثـنخ  هقطنم  رد  ار  اـکیرمآ  یهشقن  تسناوـت  یمالـسا  یروـھمج  هچ ! امـش  هب  هچ ؛ امـش  هب  بخ  دـننکیم ؟

لئاسم هب  دـنک  لوغـشم  ار  اھنآ  دـنک ، فرـصنم  یتسینویھـص  بصاغ  میژر  زا  ار  اھتلم  نھذ  هکنیا  یارب  دروایب  دوجو  هب  ار  شعاد  لیبق  زا  یکاتھ  ملاظ و  ریرـش و  یاـھهورگ 

هب ار  شعاد  هک  دوب  اکیرمآ  یهشقن  نیا  دنتفیب ؛ یتسینویھـص  میژر  رکف  هب  هک  دراذـگن  یقاب  اھنآ  یارب  یتصرف  یلخاد و  تالکـشم  هب  یلخاد ، گنج  هب  ناشدوخ ، یلخاد 

. مینک یثنخ  میتسناوت  هللانذاب ، یھلا و  قیفوت  هب  ام  ار  هشقن  نیا  دروآ ؛ دوجو 

نایگنھرف  / ١٣٩٧/٠٢/١٩ هاگشناد  رد  تانایب 

اھتردـق لیمحت  راـب  ریز  دنتـشاد ، هگن  بقع  دـندرک ، لـیلذ  ار  تلم  نیا  دـنتفرگ ، ار  تلم  نیا  تزع  یولھپ - ناـھاشداپ  راـجاق و  نارود  ناـھاشداپ   - تلم نیا  یهتـشذگ  ماـکح 

تلم نیا  هدمآ  یمالسا - بالقنا  یمالسا ، ماظن  یمالسا ، یروھمج   - مالسا الاح  دشاب . هداتفا  قافتا  هیـضق  نیمھ  هک  دھاوخیم  ناشلد  دندرک و  تداع  اھنیا  اذل ] ، ] دندرب

نالف رس  هک  دیراد  یرارـصا  هچ  امـش  اقآ   » هک دننکن  لایخ  یروجنیا  تسا . نیا  رـس  اوعد  دننک ؛ لمحت  دنناوتیمن  اھنیا  دناهداتـسیا ، تلم  نیا  هدنادرگرب ، شدوخ  تزع  هب  ار 

. درذگب ناشتاریصقت  رس  زا  ادخ  دنتفگیم ؛ ام  هب  اھیضعب  دندمآیم  هک  دیتسیایم !» هیضق 

نایگنھرف  / ١٣٩٧/٠٢/١٩ هاگشناد  رد  تانایب 

[ رگا [ ؛ دینکن دامتعا  مھ  اھنیا  هب  میوگیم  نم  مرادن . دامتعا  مھ  روشک  هس  نیا  هب  نم  میھدـب ؛ همادا  ییاپورا  روشک  هس  نیا  اب  میھاوخیم  ار  ماجرب  هک  دوشیم  هتفگ  الاح 

یهویـش کی  هب  اما ] ، ] درک اکیرمآ  هک  درک  دنھاوخ  ار  یراک  نامھ  مھ  اھنیا  ادرف  الاو  یلمع - نیمـضت  یعقاو ، نیمـضت   - دیروایب تسد  هب  نیمـضت  دیراذگب ، دادرارق  دیھاوخیم 

« يلم تزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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نیا یساملپید  دننکیم ؛ ورف  ناسنا  یهنیس  رد  هتسد  ات  ار  رجنخ  دنخبل ، لاح  رد  دننزیم و  دنخبل  یھاگ  تسا ؛ یاهژیو  یاھشور  یساملپید ، یـسایس و  یاھـشور  رگید .

زا نیمـضت  دیتسناوت  هچنانچ  رگا  دینزیمن !»، مھ  هب  ار  دادرارق  امـش  مینادیم  ام  دییاقآ ، امـش  دیبوخ ، یلیخ  امـش  هلب   » هک دیجمت  فیرعت و  اب  شوخ ، قالخا  اب  رگید ؛ تسا 

منادیم دیعب  رایـسب  مھ  هدنب  هک   - دیریگب ار  یایعطق  نیمـضت  نینچ  دیناوتن  رگا  دیھدب ؛ همادا  ار  ناتتکرح  درادن ، یلاکـشا  بخ  درک ، دامتعا  دوشب  هک  یروطهب  دـیریگب  اھنآ 

. داد همادا  یروجنیا  درک و  تکرح  یروجنیا  دوشیمن  رگید  تقونآ  دیریگب - نیمضت  دیناوتب  هک 

نیمات تلم  نیا  تزع  دیاب  هن ؟ ای  درک  دنھاوخ  ار  زیزع  تلم  نیا  رادتقا  تزع و  ظفح  ایآ  دنگرزب ؛ نومزآ  کی  ضرعم  رد  روشک  نیلوئـسم  زورما  تسا . ساسح  رایـسب  هلئـسم 

نیمات ام  عفانم  دیاب  دنتفگ  دندرک و  هیکت  یلم  عفانم  ظفح  یور  رب  مھ  نیلوئـسم  هناتخبـشوخ  الاح  بخ  هک  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  دوشب  نیمات  دیاب  تلم  عفانم  دوشب ،

کی زورما  درادـن ؛ یرابتعا  اھنیا  فرح  دـینکن ؛ دامتعا  مظعاردـص  نالف  ریزوتسخن و  نالف  سیئر و  نـالف  فرح  هب  عفاـنم ، نیماـت  یارب  اـھتنم  دوشب  نیماـت  دـیاب  هلب ، دوشب ؛

درادـن دوجو  هک  یزیچ  یـساملپید  ملاع  رد  هنافـساتم  دنـشکیمن . الـصا  مھ  تلاجخ  دـنرادن ، مھ  یتسیابردور  چـیھ  دـننکیم ؛ لـمع  یرگید  روجکـی  ادرف  دـنیوگیم ، یزیچ 

عفانم قبط  رب  افرـص  طقف  دـناهدرکن ؛ وب  اھنیا ، لاثما  یـساملپید و  نوگانوگ  تاطابترا  رد  ار  قالخا  الـصا  چـیھ  هک  اھییاپورا  اھیبرغ ، نیا  صوصخب  تسا ؛ یناسنا  قـالخا 

دیاب تلم  عفانم  دوشب ، ظفح  دـیاب  تلم  تزع  نیاربانب  درک . راتفر  دـیاب  هنالقاع  درک ، راتفر  تقد  اب  دـیاب  اـھنیا  اـب  دنـشکیم . هشقن  دـننکیم و  تکرح  دـننکیم و  رکف  ناـشدوخ 

. دوشن مھ  دامتعا  دوشب ، ظفح  مھ  یعقاو  یانعم  هب  دوشب ؛ ظفح 

نایوجشناد  / ١٣٩٧/٠٣/٠٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، دـشاب تایعقاو  زا  یـشان  راختفا ، ساسحا  نیا  هک  یلم  راختفا  ساسحا  ینعی  یلم  تزع  تسا ! مھم  یلیخ  نیا  تسا ؛ بالقنا  یاھنامرآ  زا  یکی  نیا  تسا ؛ یلم  تزع 

اھنیا دننام  نایشنماخھ و  نایک و  تموکح  هب  راختفا  ساسحا  تاقوا  یھاگ  الاو  تاروصت ؛ تامھوت و  رب  یکتم  هن  و  نیمز ، یور  رب  هعماج و  نتم  رد  یتایعقاو  کی  زا  یـشان 

یهلمج زا  یلم  تزع  نیا  تسا . مھم  یلیخ  نیا  تیعقاو ؛ هب  یکتم  راختفا ، ساسحا  ینعی  یلم  تزع  تسین . نیرفآراختفا  تسا ، مھوت  یھاو و  تاروصت  اـھنیا  دوب ؛ مھ 

. دمآ دھاوخن  تلم  نآ  ریگ  زیچچیھ  رگید  دوشیم ؛ دوبان  تلم  نآ  تیوھ  دش ، دوبان  تفر و  نیب  زا  یروشک  کی  رد  هچنانچ  رگا  هک  تسا  ییاھزیچ 

رطف  / ١٣٩٧/٠٣/٢۵ دیع  زامن  یاھهبطخ 

، تسا هتـسخ  تلم  نیا  هک  دـننکیم  جـیورت  نانمـشد ، تاـغیلبت  زا  عـبتهب  هک  یناـسک  نآ  تسین . هتـسخ  تلم ، نـیا  تـسا . هزیگنارپ  تـلم ، نـیا  تـسا . رادـیب  تـلم ، نـیا 

روش و نآ  اب  ناجیھ ، نآ  اب  ایحا ، بش  کی  زا  دـعب  هک  یتلم  نیا  دـننکیم . سفن  هب  سایق  دـنھدیم ، میمعت  دـنطاشنیب ! ناشدوخ  دناهتـسخ ، ناشدوخ  تسا ، طاـشنیب 

تلم نیا  تسین . دیمون  تسین ، هتـسخ  تلم  نیا  دنزادنایم ، هار  هب  ار  ییامیپهار  نآ  دـنوشیم و  اھنابایخ  دراو  ناوج - ریپ و  درم و  نز و   - مدرم یاھرـشق  یهمھ  زا  طاشن ،

نیا شیانعم  نیا  تسا ؛ رتشیب  ناضمر  هام  رد  اھنآ  یافـص  ام و  مدرم  تیونعم  لاس  رھ  تسا . رتشیب  هللادـمحب  زورهبزور  وا  تیونعم  دـنادیم ، هقباسم  نادـیم  ار  راک  نادـیم 

تمس هب  یهدنور  یایند  لباقم  رد  تسا و  هداتسیا  تسا ، دنبیاپ  تیونعم  هب  دننک ، رود  تیونعم  زا  دنھاوخیم  ار  اھناسنا  هک  ییاھتسایس  فنا  مغرهب  ناریا  تلم  هک  تسا 

هک تسا  یلیدـبیب  یونعم  یهیامرـس  کـی  نیا  و  دـنروشک ؛ نیا  یاـھناوج  اتدـمع  روشک ، رـساترس  رد  شـالت  همھنیا  لـماع  و  تسا . هداتـسیا  یونعم  طاـطحنا  داـسف و 

. تسا روشک  تمظع  تزع و  لالقتسا و  تیوھ و  یهدنرادهگن  نیا  دشاب و  ناشدوجو  رد  تیونعم  حور  روشک ، یاھناوج 

یمالسا  / ١٣٩٧/٠٣/٣٠ یاروش  سلجم  نانکراک  ناگدنیامن و  رادید  رد  تانایب 

فلتخم یاھاج  رد  روشک  مدرم  مومع  بختنم  سلجم ، هکنیا  رطاخ  یارب  ارچ ؟ تسا ؛ نیا  سلجم  دـشاب ؛ ماظن  ماکحتـسا  رادـتقا و  رھظم  یلم و  تزع  رھظم  دـیاب  سلجم 

یهتکن هتکن ، نیا  تسا ؛ تلم  لیاضف  یهراصع  سلجم ، هک  دندومرف  ماما  و  دـناهدرک . باختنا  ار - رھاوخ  نیا  ار ، ردارب  نیا   - ار صخـش  نیا  دـناهدمآ  یاهزیگنا  کی  اب  هک  تسا 

نیا لیاضف  دشاب . تلم  لیاضف  یهراصع  یتسیاب  سلجم  تسین . لیاضف  وزج  اھتلصخ  زا  یضعب  اھتلصخ ! یهمھ  یهراصع  هن  لیاضف ، یهراصع  دینک : هجوت  تسا ؛ یمھم 

روشک لئاسم  هب  تالابم  مدـع  انتعا و  مدـع  دامن  ای  یدـیمون  سای و  دامن  دـیابن  دـشاب ؛ ینیبمکدوخ  داـمن  دـشاب ، دـیدرت  داـمن  دـیابن  سلجم  تسا . داـیز  یلیخ  مھ  تلم 

اھزیچ نیا  دوشب ، عمج  اھنآ  یهراصع  اجنیا  دیاب  هک  تلم  لیاضف  نیا  تسا ؛ هناسویام  هاگن  یلم ، یاھییاناوت  اھتیفرظ و  هب  شھاگن  هک  دھدب  ناشن  سلجم  دیابن  دشاب .

. تسا

١٣٩٧/٠۴/٠٩ /  ( مالسلاهیلع  ) نیسح ماما  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

نیا تسا . ناریا  زیزع  تلم  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  نیب  فاکـش  داجیا  رگید ، یاھراک  یهمھ  زا  ندـش  سویاـم  زا  دـعب  نمـشد ، یهماـنرب  زورما  منک  ضرع  امـش  هب  نم 

مدرم زا  یادج  کیتارکوروب  ماظن  کی  یمالسا  ماظن  دنتسین . ندش  ادج  لباق  اھنیا  تسین ، ناریا  تلم  زج  یزیچ  یمالسا  یروھمج  ماظن  هک  دننادیمن  تسا ؛ اھنآ  تقامح 

ماـظن نیا  تسا ؛ مدرم  فـطاوع  تبحم و  هب  مدرم و  ناـمیا  هب  مدرم و  داـحآ  هب  یکتم  هتفایلیکـشت ، مدرم  دوـخ  زا  تسا  یماـظن  تـسین ؛ اھرـصق  اـھخاک و  رد  یهتـسشن 

دندش جراخ  نادیم  زا  اھنآ  یهمھ  دندرک و  ار  شالت  نیا  مھ  صخش  نیا  زا  لبق  رگید  روھمجسیئر  شـش  هتبلا  دننک ؟ ادج  مدرم  زا  دنھاوخیم  روطچ  ار  نیا  تسا ؛ یمالـسا 

هب ار  مدرم  دنناوتب  دیاش  هک  تسا  نیا  رطاخهب  دروآیم ، راشف  مدرم  یور  اتدمع  هک  مھ  اھنآ ]  ] یداصتقا یاھراشف  نیا  دنھدب . ماجنا  ار  یناطیش  دوصقم  نیا  دنتسناوتن  و 

ام مینکیم ؛ ظفح  ار  نامدوخ  نکـشنمشد  ماجـسنا  ام  درک ؛ میھاوخ  رتیوق  رتشیب و  مدرم  اب  زورهبزور  ار  نامدنویپ  یھلا  یهوق  لوح و  هب  ام  دننک . هتـسخ  دنروایب ، هوتس 

لالقتسا اب  نمشد ، هک  دنادب  روشک  یهزیگنارپ  رویغ و  ناوج  لسن  مینکیم . تیوقت  یھلا  یهوق  لوح و  هب  هتشذگ  زا  رتشیب  زور  رھ  ار  مادقا  لھا  هزیگنارپ و  نموم و  ناناوج 

اب ینمشد  یانعمهب  ناریا ، تلم  نمشد  تسا ؛ نمشد  تسایس  ملع و  نادیم  رد  وا  روضح  اب  تسا ، نمـشد  وا  تفرـشیپ  اب  تسا ، نمـشد  وا  تزع  اب  تسا ، نمـشد  وا 

. تسا تلم  نیا  التعا  تفرشیپ و  لالقتسا و  تزع و 

بالقنا  / ١۶/١٣٩٧/٠۶ ربھر  اب  هیسور  یروھمج  سیئر  رادید 

دوخ تادھعت  هب  نونکات  ناریا  یمالـسا  یروھمج  دنتفگ : دـندرک و  هراشا  ماجرب  صوصخرد  نیتوپ  یاقآ  تاراھظا  هب  دوخ  نانخـس  زا  یرگید  شخب  رد  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

تادھعت اھنآ  اما  مینک  لمع  ماجرب  رد  دوخ  تادھعت  هب  لماک  روطهب  ام  هک  تسین  لوبق  لباق  نیا  دناهدرکن و  لمع  دوخ  فیاظو  هب  اھییاپورا  اما  تسا  هدوب  دـنبیاپ  ماجرب  رد 

. دنھدن ماجنا  ار  دوخ 

دھاوخ ار  یعـضوم  ماجرب  صوصخرد  ناریا  یمالـسا  یروھمج  دندرک : دیکات  ماجرب ، یهرابرد  هیـسور  روھمجسیئر  هاگدید  ندناوخ  هناھاوخریخ  اب  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

. دشاب تلم  روشک و  تزع  عفانم و  عفن  هب  هک  تفرگ 

شترا  / ١٣٩٧/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا هنانیبشوخ  یقلت  نم ، یقلت  دیاهدینـش . همھ  تسا ، سکعنم  الماک  نم  یاھتبحـص  رد  هک  تسا  یایقلت  روشک ، نوگانوگ  لـئاسم  زا  زورما  نم  یقلت  تشادرب و 

رتشیب یلیخ  ام  هب  اھربخ  تاعالطا و  تسا ، یحـضاو  یاھزیچ  همھ  اھنیا  ارچ ، منیبیمن ؛ ار  اھینارگ  منادیمن ، ار  اھیراتفرگ  منادیمن ، مسانـشیمن و  ار  ثداوح  هکنیا  هن 

مـصخ یهھبج  کی  لباقم  رد  رترب  تیـصخش  کـی  لـثم  ناـمرھق ، کـی  لـثم  زورما  ناریا ، تلم  منیبیم  منکیم ، هاـگن  یتقو  اـعومجم  اـما  دـسریم  مھ  رگید  یاـھاج  یلیخ  زا 

تلم تسا . نشور  اھفدھ  تسا ، نشور  ام  یارب  اھنامرآ  میتسھ . هچ  لابند  مینادیم  ام  تسا ؛ نیا  مھم  دنک ؛ راک  هچ  دھاوخیم  دنادیم  هداتـسیا و  رگهلیح  ثیبخ  نمـشد 

اما تسھ  مھ  تاعقوت  تسھ ، مھ  یتحاران  ییاھاج  کی  تسھ ، مھ  یدنمهلگ  ییاھاج  کی  بخ  هداتـسیا ؛ ماظن  نیا  تشپ  بالقنا و  نیا  تشپ  تردق ، یهمھ  اب  ناریا 

« يلم تزع   » 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 56هاگياپ  هحفص 52 
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نادرگیور دوشب و  نادرگیور  هدروآ ، تسد  هب  بالقنا  یهلیـسو  هب  هک  یایزارفرـس  زا  تزع ، زا  لالقتـسا ، زا  ناریا  تلم  هک  هدشن  بجوم  زگرھ  تاعقوت  نیا  اھیدنمهلگ ، نیا 

. دش دھاوخن 

ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

تاراختفا گرزب و  یاھداھج  دھاش  لاس ، لھچ  نیا  تشادرب . ولج  هب  یرتراوتسا  رتدنلب و  یاھماگ  زورهبزور  یمالـسا  یروھمج  اسرفتقاط ، تالکـشم  نیا  یهمھ  مغر  هب 

رد هباشم  یاھتدم  اب  تدم ، نیا  هک  دوشیم  هدید  یتسردب  هاگنآ  ناریا  تلم  یهلاسلھچ  یاھتفرشیپ  تمظع  تسا . یمالسا  ناریا  رد  روآتفگش  یاھتفرشیپ  ناشخرد و 

ام  » لصا هب  داقتعا  یمالـسا و  نامیا  زا  هتفرگماھلا  یداھج  یاھتیریدـم  دوش . هسیاقم  دـنھ  بـالقنا  یوروش و  ربتکا  بـالقنا  هسنارف و  بـالقنا  نوچمھ  یگرزب  یاـھبالقنا 

. دیناسر اھهصرع  یهمھ  رد  تفرشیپ  تزع و  هب  ار  ناریا  تخومآ ، ام  یهمھ  هب  راوگرزب  ماما  هک  میناوتیم »

ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

ذوفن و تورث و  دوخ  یارب  تسناوت  هک  دوب  دوخ  شناد  تکرب  هب  برغ  یایند  تسا . ییاناوت  ییاناد ، رگید  یور  تسا . روشک  کی  تردـق  تزع و  یهلیـسو  نیرتراکـشآ  شناد ،

راـیتخا ملع ، ناوراـک  زا  هدـنامبقع  عماوج  هب  یبرغ  یگدـنز  کبـس  لـیمحت  اـب  یداـقتعا ، یقـالخا و  یاـھناینب  رد  یتسدـیھت  دوجو  اـب  دـنک و  مھارف  هلاـستسیود  تردـق 

رد شناد  یهمـشچ  ندـناشوج  هب  روشک  زاین  هب  ادـکوم  اما  مینکیمن ، هیـصوت  درک ، برغ  هچنآ  دـننام  شناد  زا  هدافتـساوس  هب  ام  دریگ . تسد  هب  ار  اھنآ  داصتقا  تسایس و 

. میزرویم رارصا  دوخ  نایم 

ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

نئمطم اھبنارگ ، ییاھهبرجت  زا  هتشابنا  ملع ، رد  هتفرشیپ  نیدتم ، تزعاب ، ردتقم ، دازآ ، لقتسم ، یتلم  روشک و  تسا : ام  مشچ  ربارب  نونکا  هلاسلھچ ، شالت  لوصحم 

رد ـالاب  یاـھهبتر  هب  ندیـسر  رد  راددروک  ر  یملع ، یاھتفرـشیپ  باتـش  رد  راددروکر  یناـھج ، لـئاسم  رد  یوق  قـطنم  یاراد  هقطنم و  رد  یـساسا  ریثاـت  یاراد  راودـیما ، و 

یداھج یاھهزیگنا  رد  دمآرـس  یعامتجا ، تامدـخ  شرتسگ  رد  دمآرـس  نآ ، لاثما  اضفاوھ و  ونان و  یداینب و  یاھلولـس  یاهتـسھ و  لـیبق  زا  مھم  یاـھیروانف  اھـشناد و 

و تسا . یداھج  یبالقنا و  یاھیریگتھج  یهجیتن  بالقنا و  لوصحم  یگمھ  هک  رگید  زیمآراـختفا  یاـھیگژیو  یـسب  و  دـمآراک ، ناوج  تیعمج  رد  دمآرـس  ناـناوج ، ناـیم 

کـشیب دوب - مھ  رابتراسخ  دوب و  هنافـساتم  هک   - دوبیمن هلاسلھچ  خـیرات  زا  ییاھهھرب  رد  یبالقنا  ناـیرج  زا  تلفغ  بـالقنا و  یاھراعـش  هب  یھجوتیب  رگا  هک  دـینادب 

. تشادیمن دوجو  ینونک  تالکشم  زا  یرایسب  دوب و  رتولج  یسب  گرزب  یاھنامرآ  هب  ندیسر  ریسم  رد  روشک  رتشیب و  یسب  نیا  زا  بالقنا  یاھدرواتسد 

ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

دھاش زورما  یناھج ، یهنحـص  دـنایللملانیب . طباور  رد  تحلـصم » و  تمکح ، تزع ،  » لصا زا  ییاھهخاش  هس ، رھ  نیا  نمـشد : اب  یدـنبزرم  یجراخ ، طـباور  یلم ، تزع 

؛ مسینویھـص اـکیرمآ و  یهطلـس  ربارب  رد  تمواـقم  یوگلا  ساـسا  رب  یمالـسا  یرادـیب  تضھن  دـیدج  کرحت  دـنروھظ : یهناتـسآ  رد  اـی  هتفاـی  قـقحت  هک  تسا  ییاھهدـیدپ 

رد یمالـسا  یروھمج  یـسایس  یهنادنمتردق  روضح  شرتسگ  هقطنم ؛ رد  اھنآ  نئاخ  ناراکمھ  ندـش  ریگنیمز  ایـسآ و  برغ  یهقطنم  رد  اکیرمآ  یاھتسایـس  تسکش 

. هطلس ناھج  رسارس  رد  نآ  عیسو  باتزاب  ایسآ و  برغ 

یاھداھنشیپ دننارگن ؛ هطلـس  ماظن  نارادمدرـس  دمآیمن . تسد  هب  یداھج  ناریدم  تمکح  تعاجـش و  اب  زج  هک  تسا  یمالـسا  یروھمج  تزع  رھاظم  زا  یـشخب  اھنیا 

تلود دنادیم . دامتعا  لباق  ریغ  رگهعدخ و  زین  ار  ییاپورا  یاھتلود  زا  یدادـعت  راکتیانج ، یاکیرمآ  رب  هوالع  ناریا  تلم  زورما  تسا . غورد  هعدـخ و  بیرف و  لماش  امومع  اھنآ 

رد و  دسارھن ؛ نانآ  چوپ  یاھدیدھت  زا  دنکن ؛ ینیشنبقع  مھ  ماگ  کی  دوخ ، یلم  یبالقنا و  یاھشزرا  زا  دنک ؛ ظفح  تقد  اب  اھنآ  اب  ار  دوخ  یدنبزرم  دیاب  یمالسا  یروھمج 

. دنک لح  نانآ  اب  ار  دوخ  لح  لباق  تالکشم  یبالقنا ، عضوم  زا  هتبلا  هنایوجتحلصم و  هنامیکح و  دشاب و  هتشاد  رظن  رد  ار  دوخ  تلم  روشک و  تزع  لاحهمھ ،

یقرش  / ١٣٩٧/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

زور رد  تیعمج  همھنیا  بیجع  تینما  اھرھـش ، تینما  اـھهداج ، تینما  روـشک ، لـخاد  تینما  اـم ، یاـھزرم  تینما  دوـشیم ؛ ظـفح  یروـج  هچ  تینما  هـک  دورن  ناـمدای  اـم 

دنتـسھ یناسک  هچ  تسا ؟ یمک  زیچ  نیا  تسا ؟ یکچوک  زیچ  دـسرب ، نایاپ  هب  تینما  اب  اھمـسارم  نیا  نمھب ، مودوتسیب  رد  میظع  تیعمج  نیا  اب  نمھب . مودوتسیب 

رب یماظتنا ، یورین  رب  تینما ؛ ظفاح  رصانع  یهیقب  نارادساپ و  هاپس  رب  ادخ  دورد  میـسانشیم ؟ ار  اھنآ  مینادیم ؟ ار  ناشردق  ام ؟ یارب  دننکیم  ظفح  ار  تینما  هک  ییاھنیا 

. هدمآ تسد  هب  اھیناشفناج  نیا  اب  تینما ، نیا  یلم ، تزع  نیا  بالقنا ، نیا  دننکیم . یزابناج  دننکیم و  یراکادف  روجنیا  هک  نارگید  شترا و 

مرح  / ١٣٩٧/١٢/٢٢ عفادم  یادھش  یاھهداوناخ  یاھرادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

، دوشیم دنلبرـس  هک  یتلم  رھ  ظوفحم ؛ دوخ  یاج  هب  هکنآ   - دناهتـساخرب اـھنآ  ناـیم  زا  نادـھاجم  هک  یتیعمج  نآ  تلم و  روشک و  تزع  طـقفهن  تسا ؛ تزع  یهیاـم  داـھج 

رد نیا ، رب  یهوالع  هداد - ناـشن  ار  نیا  خـیرات  تسھ و  تسا و  ظوفحم  دوخ  یاـج  هب  تزع  نیا  شدوخ . نادـنزرف  تدـھاجم  تکرب  هب  دـنکیم  ادـیپ  تردـق  دـنکیم ، ادـیپ  تزع 

تمظع ساسحا  دننکیم ، تزع  ساسحا  دوخ ، رد  ناشنادنزرف ، نآ  تزع  زا  اھرـسمھ  اھردام و  اھردـپ و  دوخ  ینعی  دروآیم ، دوجو  هب  تزع  مھ  اھهداوناخ  نآ  دوخ  سوفن 

. دھدیم ار  تمظع  نیا  اھنآ  هب  لاعتم  یادخ  دننکیم و 

یوضر  / ١٣٩٨/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

شود رب  ار  روشک  تکرح  یتسیاب  بالقنا  مود  ماگ  رد  ام  تسا . نیا  روشک  تالکـشم  جالع  دـنھدب ؛ گرزب  کچوک و  راوشد  یاھتیلوئـسم  راب  ریز  ار  ناشهناش  دـیاب  اـھناوج 

دوجو هب  اھنآ  ار  تکرح  دـندرکیم ، نشور  ناناوج  ار  تفرـشیپ  روتوم  ار و  تکرح  اما  درکیم  ماما  ار  تیادـھ  مھ  بالقنا  یهرود  رد  لوا  ماگ  رد  هک  نانچمھ  میھدـب  رارق  اـھناوج 

زورما یهنیزھ ] [ ؛ دیھدیم دیراد  زورما  امش  ار  راک  نیا  یهنیزھ  دینک ؛ نیمات  ار  روشک  تزع  ار و  روشک  لالقتـسا  هک  تسا  نیا  امـش  یعـس  امـش و  شالت  زورما  دندروآیم .

امـش دروآتسد  نیا  زا  دـعب ، یاھلـسن  تسا ؛ یمالـسا  یهعماج  هب  یلم و  تزع  هب  و  فلتخم - تاـھج  رد   - لـماک لالقتـسا  هب  ندیـسر  یهنیزھ  اـم ، ناـناوج  ناریا و  تلم 

؛ درک دنھاوخ  هدافتسا 

نارگراک  / ١٣٩٨/٠٢/٠۴ رادید  رد  تانایب 

رگا دیایب ؛ دوجو  هب  دـیلوت  قنور  ات  دریگب  ماجنا  روشک  رد  دـیاب  هداعلاقوف  راک  دـشاب ؛ یداھج  دـیاب  راک  نیا  تسا . راک  اھنآ  زا  یکی  هک  تسا  فقوتم  یطیارـش  هب  دـیلوت  قنور 

دھاوخن نیا  نارگن  هعماج  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـش ، ققحم ]  ] یتمواقم داصتقا  یتقو  تسا . یتمواقم  داصتقا  یلـصا  ناکرا  زا  یکی  دوخ  نیا  دـمآ ، دوجو  هب  دـیلوت  قنور 

دیلوت قنور  یور  نم  هکنیا  اھنیا . دننام  یدراوم  ای  دریگیم  ام  داصتقا  یهرابرد  ای  دریگیم  ام  تفن  یهرابرد  یمیمصت  هچ  هریغ  ای  یتسینویھص  ای  ییاکیرمآ  لذارا  نالف  هک  دوب 

ناگناگیب زا  انغتـسا  تزع و  هب  تلم  تسا . نیا  یارب  دوشیم ، هیکت  روشک  رد  یراک  کرحت  یور  یناریا و  یالاک  یور  منکیم و  هیکت  یتمواقم  داـصتقا  یور  نآ ] زا   ] رتعیـسو و 

تلم نیا  تسود  ای  هک  دنـشاب  یناریگمیمـصت  ریثات  ذوفن و  تحت  دنتـسین  یـضار  اھتلم  دـھدیم . رارق  ار  یلم  تزع  دوخ ، یاھزاین  نیرتیلـصا  راـنک  رد  تلم  کـی  دراد . زاـین 

یمالـسا یروھمج  نمـشد  طقف ]  ] دـنیوگیم هتبلا  دـنناریا . تلم  نانمـشد  یداصتقا ، لـئاسم  رد  اـیند  ناریگمیمـصت  نیا  زا  یرایـسب  زورما  دـنتلم . نیا  نمـشد  اـی  دنتـسین 

. دوب یایمالسا  هن  دوب ، یایروھمج  هن  ناریا ، تلم  کمک  نودب  تسا ؛ اپرب  ناریا  تلم  کمک  ددم و  هب  یمالسا  یروھمج  نوچ  دنناریا ، تلم  نمشد  اما  میتسھ ،

« يلم تزع   » 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 56هاگياپ  هحفص 53 
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هیئاضق  / ٠۵/١٣٩٨/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

 - ریخا یایاضق  نیا  یارب  الاح  هن  هداد ؛ ناشن  دوخ  زا  ار  یرادتقا  تمظع و  تزع و  کی  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ناریا  تلم  هللادمحب  مھ  زور  یـسایس  یراج  لئاسم  هب  عجار 

اھتاملپید و اھرادمتـسایس و  نابز  زا  یجراـخ  یاـھیرازگربخ  رد  دـینیبیم  هکنیا  هداد . ناـشن  اـعقاو  لاـس ، لـھچ  نیا  لوط  رد  هکلب ] - ] تسا یاهنومن  کـی  مھ  نیا  بخ 

هام شـش  هام و  ود  هام و  کی  یایاضق  زا  یـشان  نیا  دروآرد ، وناز  هب  دوشیمن  اھنیا  دـننام  دـیدھت و  میرحت و  راشف و  اب  ار  ناریا  هک  دوشیم  رارکت  دایز  اـھزور  نیا  اـھنیا  دـننام 

صالخ بالقنا  اب  ار  شدوخ  دوب ، هدـش  لـیمحت  وا  هب  هک  یتلذ  یروخیرـسوت و  کـال  زا  ناریا  تلم  تسا . ناریا  تلم  تکرح  لاـس  لـھچ  زا  یـشان  هکلب ] ، ] تسین هک  ریخا 

هک تساذل  تسا ، تفرشیپ  بلاط  تسا ، لالقتسا  بلاط  تسا ، تزع  بلاط  هدرک ، زورب  وا  رد  یمالسا  تایصوصخ  اب  یناریا  تیوھ  نوریب . دمآ  تسکـش ، ار  کال  نیا  درک ؛

. دراذگیمن وا  رد  یریثات  دنروآیم  راشف  ملاظ  نانمشد  هچ  رھ 

هیئاضق  / ٠۵/١٣٩٨/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

دننام دـیدھت و  میرحت و  راشف و  اب  ار  ناریا  هک  دوشیم  رارکت  دایز  اھزور  نیا  اھنیا  دـننام  اـھتاملپید و  اھرادمتـسایس و  ناـبز  زا  یجراـخ  یاـھیرازگربخ  رد  دـینیبیم  هکنیا 

کال زا  ناریا  تلم  تسا . ناریا  تلم  تکرح  لاس  لھچ  زا  یشان  هکلب ] ، ] تسین هک  ریخا  هام  شش  هام و  ود  هام و  کی  یایاضق  زا  یشان  نیا  دروآرد ، وناز  هب  دوشیمن  اھنیا 

، هدرک زورب  وا  رد  یمالسا  تایصوصخ  اب  یناریا  تیوھ  نوریب . دمآ  تسکـش ، ار  کال  نیا  درک ؛ صالخ  بالقنا  اب  ار  شدوخ  دوب ، هدش  لیمحت  وا  هب  هک  یتلذ  یروخیرـسوت و 

نیا دـینک  هاـگن  امـش  دراذـگیمن . وا  رد  یریثاـت  دـنروآیم  راـشف  ملاـظ  نانمـشد  هچ  رھ  هک  تساذـل  تـسا ، تفرـشیپ  بلاـط  تـسا ، لالقتـسا  بلاـط  تـسا ، تزع  بلاـط 

ینکـشراک همھ  نیا  ار ؛ اھتاباختنا  نیا  دینک  هاگن  امـش  تسا ؟ یخوش  تسا ، لاس  لھچ  ار ؛ نمھب  مودوتسیب  نیا  ار ، سدق  زور  نیا  دـینک  هاگن  امـش  ار ، اھییامیپهار 

زاب تسھ ؛ یتاباختنا  کی  مھ  لاسما  رخآ  الاح  دنوشیم . رـضاح  تاباختنا  یاھنادیم  رد  زیگناربنیـسحت  اعقاو  یهدارا  مزع و  اب  مدرم  اما ] ، ] دندرک روشک  یاھتاباختنا  یارب 

ار ناریا  تلم  تمظع  اھنیا  درک ؛ دنھاوخ  تکرش  تاباختنا  نیا  رد  قوش  روش و  اب  مدرم  هک  منادیم  نم  دننکیم ، دارفا  زا  یضعب  هک  ییاھینیرفآدیدرت  زا  یـضعب  دوجو  اب  مھ 

. دھدیم ناشن 

یربھر  / ١٣٩٨/٠٧/٠۴ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

یدام و رابتعا  رادـتقا و  تزع و  دـندرک : ناشنرطاخ  تخـس  یاھهندرگ  زا  یمالـسا  ماظن  روبع  هتـشذگ و  لاـس  لـھچ  رد  یھلا  فاـطلا  هب  هراـشا  اـب  یمالـسا  بـالقنا  ربھر 

یهمھ تسا و  یمالـسا  بالقنا  یزوریپ  یادـتبا  اب  هسیاقم  لباقریغ  روشک ، یاھـشھج  اھتفرـشیپ و  و  راک ، هب  هدامآ  یبالقنا  ناناوج  میظع  لیخ  و  اـیند ، رد  روشک  یونعم 

. دوش شومارف  دیابن  هاگچیھ  ادخ  هب  لکوت  نیاربانب  تسا . یھلا  تیانع  فطل و  نوھرم  اھتیقفوم ، نیا 

یربھر  / ١٣٩٨/٠٧/٠۴ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

مدرم و یهدارا  مزع و  ندرک  تسـس  یارب  ار  یداـیز  شـالت  نمـشد  دـندرک : دـیکات  دنتـسناد و  سدـقم  عاـفد  رگید  سرد  ار  یلم » یهدارا  مزع و   » یاهنماـخ هللاتیآ  ترـضح 

اب حیحـص و  یاھلالدتـسا  اب  هکلب  تسین  ریذـپناکما  روتـسد  اب  زین ، مھم  نیا  دوش و  تیوقت  یلم  یهدارا  مزع و  لـباقم ، رد  دـیاب  هک  تسا  هتـسب  راـک  هب  ناـنآ  ندرک  دـیماان 

. دوشیم ققحم  مدرم  نایم  رد  رکف  نابحاص  عقومهب  روضح 

روشک  / ١٣٩٨/١٠/١١ رسارس  ناراتسرپ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ام میدنبیاپ ؛ تدشب  نامتلم  نامروشک و  حلاصم  عفانم و  هب  ام  ار . راک  نیا  دھدیم  ماجنا  حیرص  دنک ، هزرابم  دنک ، هضراعم  یروشک  اب  دریگب  میمـصت  رگا  یمالـسا  یروھمج 

میوشیم و ورهبور  وا  اب  یاهظحالم  چیھ  نودب  ام  دنکب ، دیدھت  ار  اھنیا  یـسک  رھ  میدنبیاپ ؛ تدشب  ناریا  تلم  تمظع  تفرـشیپ و  هب  ام  میدنبیاپ ؛ تدـشب  نامتلم  تزع  هب 

، ناشنادرم دنتسھ ، یراک  هب  هدامآ  تلم  دنتسھ ، یتریصباب  تلم  دنتسھ ، یعاجش  تلم  ناریا ، تلم  نامزیزع ، مدرم  هک  مینکیم  رکش  ار  ادخ  مینکیم . دراو  ار  نامهبرض 

هب ار  روشک  زگرھ  ام  هن ، دوشیم ؛ یریگرد  دوشیم ، گنج  دـنیوگیم  اھیـضعب  الاح  هکنیا  و  دنتـسھ . هصرع  رد  دـنراک و  هب  یهدامآ  ناـشناناوج  ریغ  ناـشناناوج ، ناـشنانز ،

؛ تسا ام  اب  ادخ  هک  میدقتعم  و  میتسیایم . ناشلباقم  رد  مامت  تردق  اب  ام  دننک ، لیمحت  روشک  نیا  رب  ار  یزیچ  دـنھاوخب  نارگید  هچنانچ  رگا  نکل  میربیمن ، گنج  تمس 

. تسا رتھب  بتارمب  شزورید  زا  شزورما  هکنیاامک  دوب ، دھاوخ  رتھب  بتارمب  روشک  نیا  زورما  زا  روشک  نیا  یادرف  هک  میدقتعم  تسا ؛ ام  هب  قلعتم  یزوریپ  هک  میدقتعم 

یدیلوت  / ١٣٩٩/٠٢/١٧ یاھهعومجم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

ار تلم  دـنکیم ، سفن  هب  دامتعا  یاراد  ار  روشک  کی  یـسایس ، ظاـحل  زا  دـیلوت  تسین . نیا  طـقف  نکل  تسا ، یتاـیح  ملاـس ، داـصتقا  روشک و  داـصتقا  یارب  یلخاد  دـیلوت 

یهیام یلیخ  تلم  کی  یارب  دوشیم ، نیمات  ناشدوخ  یهلیـسو  هب  ناشدوخ  روشک  لـخاد  رد  ناـشیاھزاین  هک  دـننک  ساـسحا  تلم  هکنیا  دـنکیم . تزع  ساـسحا  یاراد 

مھ یھاگ  دـنھدب ، یھاگ  مھ ] نارگید  [ ؛ دـننکب ساـمتلا  ار  نآ  نارگید  زا  یتسیاـب  دـنریگب ؛ نارگید  زا  یتسیاـب  دـنراد ، مزـال  هچ  رھ  دـننیبب  هکنیا  اـت  تسا ؛ راـختفا  تزع و 

شدوخ یاھزاین  یهدـننکنیمات  هدـننکدیلوت و  دـناوتب  تلم  کی  دوخ  هکنیا  دـنھدب ؛ ار  شدـب  یھاگ  دـنھدب ، ار  شبوخ  یھاگ  ینعی  دـنھدب ؛ ار  شماـسقا  عاونا و  و  دـنھدن ؛

. دراد ضحم  یداصتقا  داعبا  زا  رتارف  یداعبا  دیلوت ، یهلئسم  دینیبیم  سپ  دھدیم ؛ تزع  ساسحا  وا  هب  دھدیم ، سفن  هب  دامتعا  وا  هب  دشاب ،

ییوجشناد  / ١٣٩٩/٠٢/٢٨ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

ساـسحا کـی  روـشک  رد  ینعی  تسا ؛ یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  هک  هدـش ، هنیداـھن  روـشک  رد  هک  تسا  یتزع  تردـق و  ساـسحا  نآ  دراد و  دوـجو  مھ  رگید  دـید  یهیواز  کـی 

یروھمج ماـظن  هب  هعماـج ، هب  روشک ، هب  تسھ ، ناـشدوخ  دوجو  رد  هک  ار  ییاھفعـض  دـننکیم و  یفاـبیفنم  اھیـضعب  ـالاح  دراد . دوجو  اـبیرقت  مومع  رد  یاهدـشهنیداھن 

. تسا تردق  تزع و  ساسحا  نآ ، دراد و  دوجو  یقیمع  یمومع  ساسحا  کی  روشک  رد  هناتخبشوخ  هک  تسا  نیا  هیضق  تیعقاو  نکل  دنھدیم  تبسن  یمالسا 

ییوجشناد  / ١٣٩٩/٠٢/٢٨ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

ریحتم ار  ایند  دـنھدب و  ماجنا  ار  یندـشن  راک  کی  دـننک ، نکهشیر  ار  نینچ  نیا  تموکح  نیا  دوخ ، تردـق  اـب  دوخ ، یهدارا  اـب  دنتـسناوت  اـعومجم  ناریا  تلم  یناریا و  ناوج 

هک دنتفر  ورف  تھب  رد  یتدم  ینعی  دش ؛ ریحتم  ایند  تفر ، نیب  زا  روشک  رد  یھاشداپ  یهتـسباو  تموکح  دمآ و  راک  یور  رب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک  یتقو  ینعی  دننک ؛

رد یپردیپ  تردق  ساسحا  تزع و  ساسحا  لماوع  زورما  ات  مھ  نآ  زا  دعب  دـمآ . دوجو  هب  ایند  رد  هلزلز  کی  هملک  یعقاو  یانعم  هب  دـتفایم ؛ دراد  هک  تسا  یقافتا  هچ  نیا 

طقف هکنیا  هن  میتسیایم ، تحارص  اب  تردق  اب  ییوگروز ، لباقم  رد  هک  میتسھ  یروشک  ینعی  هدناسر ؛ اجنیا  هب  هناتخبشوخ  ار  یلم  رادتقا  حطـس  هدمآ و  دوجو  هب  روشک 

ار تزع  ساسحا  نیا  دنراد ، ار  تردق  ساسحا  نیا  دـنراد ، ار  ساسحا  نیا  مومع  روط  هب  تلم  هن ، دنـشاب ؛ هتـشاد  ار  یتلاح  نینچ  تموکح  هاگتـسد  رد  رفن  ود  ای  رفن  کی 

. دنراد ار  تزع  تردق و  ساسحا  نیا  تلم  مومع  اما ] ، ] دنتسھ یوزنم  تیلقا و  رد  کدنا و  رایسب  دننکیم و  یفابیفنم  هک  دنتسھ  مھ  یناسک  هتبلا  الاح  دنراد .

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

روطخ یدحا  نھذ  هب  اقلطم  دیایب ، قئاف  اھتردقربا  یهدارا  رب  اھتردـق ، یهدارا  رب  دـناوتب  تلم  نیا  هکنیا  ینعی  تشاد ؛ هنارادـنپتراقح  هاگن  کی  دوخ  هب  تبـسن  ناریا  تلم 

نھذ هب  الـصا  یماظتنا ، ای  یتینما  یهرادا  کی  هک - دینک  ضرف   - لوئـسم نالف  یهدارا  یتح  یلخاد ، یاھتردق  یهدارا  یتح  یناھج ، یاھتردق  یهدارا  الاح  طقف  هن  درکیمن .

« يلم تزع   » 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 56هاگياپ  هحفص 54 
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هب درک  لیدبت  ار  نیا  ماما  دندرکیمن ؛ ییاناوت  ساسحا  دندرکیم ، تراقح  ساسحا  کانرطخ . خـلت و  یاھهدارا  نابحاص  یهدارا  رب  دـننک  هبلغ  دـنناوتب  هک  درکیمن  روطخ  مدرم 

هک دوب  نیا  هناک  اھام  روصت  نامز  نآ  دوب ؛ روج  نیا  هک   - دننادب یعیبط  رما  کی  ار  یدادبتـسا  تموکح  هک  تلاح  نیا  زا  ار  مدرم  و  سفن ، هب  دامتعا  ساسحا  تزع ، ساسحا 

لیدبت میتسنادیم - یداع  یعیبط و  رما  کی  ار  نیا  الـصا  تسا و  نیمھ  هلئـسم  تعیبط  بخ  تسا ؛ مکاح  وا  یهدارا  تسھ و  تکلمم  سار  رد  یـصخش  کی  هرخالاب  بخ 

یمالـسا یروھمج  مھ  دـعب  یمالـسا ، تموکح  یمالـسا ، ماظن  لوا ، بـالقنا ، رد  مدرم  یاھراعـش  زا  دـننکیم . نییعت  ار  تموکح  عون  ناـشدوخ  هک  ییاـھناسنا  هب  دـندرک 

فلتخم یاھـشخب  رد  تیلوئـسم  دروم  صاخـشا  ار ، مکاـح  صخـش  نوگاـنوگ  یاـھتاباختنا  رد  مھ  دـعب  دـندوب ؛ هدـننکهبلاطم  دـندوب ، هدـننکنییعت  ناـشدوخ  مدرم  هدوـب ؛

. یلم سفن  هب  دامتعا  تزع و  تلاح  هب  دش  لیدبت  یلکب  دوب ، مدرم  رد  هک  یرادنپریقحدوخ  تلاح  ینعی  دناهدرک ؛ نیعم  مدرم  ار  تموکح 

سدقم  / ٣١/١٣٩٩/٠۶ عافد  ناتوسکشیپ  زا  لیلجت  نیئآ  رد  ناگدننکتکرش  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

راک رایـسب  دناهداد ؛ رارق  سدقم » عافد  یهصرع  نارادولج  ناتوسکشیپ و  ناگدـنمزر و  تشادـگرزب  میرکت و   » زور سدـقم ، عافد  زاغآ  زا  لاس  نیملھچ  تبـسانم  هب  ار  زورما 

ناتوسکشیپ و تسھ . مھ  مالسا  دکوم  یهیـصوت  هکنیا  رب  هوالع  تسا ، ام  یلم  یمتح  فیاظو  وزج  تشادوکن  تشادگرزب و  نیا  میرکت ، نیا  هتفرگ . ماجنا  یتسرد  اجب و 

ردـپ و یگداوناخ ، یگدـنز  شیاسآ ، زا  دـنتفرگ ، تسد  فک  ار  ناج  دنتـشذگ ، ناج  زا  هک  دنتـسھ  یناسک  دنتـسھ ؟ یناسک  هچ  تسا ، اھنآ  میرکت  زور  زورما  هک  ناگدـنمزر 

دندوب هداد  صیخـشت  هک  دـندرب  ینمـشد  فاـصم  هب  ار  ناـشدوخ  یاھهتـشاد  یهمھ  دـندرک و  رظن  فرـص  دندیـشوپ ، مشچ  هدـنیآ  زا  یدراوم ، رد  نادـنزرف ، رـسمھ ، رداـم ،

جورع اھنیا  زا  یخرب  دندرک ؛ عافد  سومان  زا  دندرک ، عافد  یلم  تزع  زا  دندرک ، عافد  بالقنا  زا  دـندرک ، عافد  مالـسا  زا  دـننک . عافد  روشک  زا  مالـسا و  زا  وا  لباقم  رد  یتسیاب 

. رظتنی نم  مھنم  هبحن و  ٰیضق  نم  مھنمف  دندناسر ؛ نایاپ  هب  ار  راک  دندنام و  مھ  یضعب  دندرک 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 

ید  / ١٣٩٩/١٠/١٩ مایق ١٩  زورلاس  رد  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

دنراد یفلتخم  قرط  زا  هتبلا  تسا . روشک  راختفا  یهیام  تسا ، روشک  کی  تزع  یهیام  نیا  دـننکن ؛ راکنا  ار  نیا  تسا ؛ راختفا  یهیام  دـش  هداـمآ  اـنورک  یارب  هک  ینـسکاو 

روشک رد  هک  ار  یگرزب  راک  رھ  دنتسھ  یضعب  دننک . راکنا  ار  نیا  دننکن  یعس  دوب . قفوم  دیـسر و  یناسنا  شیامزآ  هب  یدروم  کی  رد  بخ  هک  دننکیم  تکرح  نسکاو  لابند 

. دننادیم دعبتسم  دریگیم  ماجنا 

یداصتقا  / ١۴٠٠/١١/١٠ نالاعف  ناگدننکدیلوت و  رادید  رد  تانایب 

یروج نیا  دیلوت  دنکیم ؛ ادیپ  لوحت  دـنکیم ، ادـیپ  رییغت  روشک  مھم  یداصتقا  یاھـصخاش  یهمھ  دـیھدب ، شھج  دـیناوتب  ار  دـیلوت  اعقاو  رگا  نوچ  دراد  تیمھا  دـیلوت  شھج 

؛ دنکیم ادیپ  شھاک  مروت  خرن  دوشیم ، مھارف  روشک  یارب  یزرا  دمآرد  دنکیم ، ادیپ  قنور  تارداص  دنکیم ، ادیپ  شھاک  یراکیب  دیآیم ، دوجو  هب  رادیاپ  لاغتـشا  ینعی  تسا ؛

راختفا ناشیلخاد  داصتقا  یاھییاناوت  اب  یداصتقا ، لالقتـسا  اب  اھروشک   - تسا یلم  تزع  بجوم  نیا  دـیآیم و  دوجو  هب  روشک  رد  یداصتقا  لالقتـسا  اـھنیا  رب  یهوـالع 

ای دوشیم  لیمحت  نوریب  زا  هک  ییاھهناکت  لباقم  رد  ار  روشک  داصتقا  دربیم و  الاب  ار  یلم  سفن  هب  دامتعا  دنکیم ، نیمات  ار  یلم  تینما  تزع و  دنوشیم - دنلبرس  دننکیم و 

. هدش هتفگ  هدش و  هتفرگ  رظن  رد  اھنیا  یهمھ  دش ، نالعا  هک  یتمواقم  داصتقا  تسایس  رد  هتبلا  هک  دنکیم ، ظفح  دنکیم و  تسارح  دیآیم  دوجو  هب  لخاد  رد 

یقرش  / ١۴٠٠/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

روج نیا  رابکتـسا  یهھبج  دینیبیم  امـش  هکنیا  تسا . هدننکدیلوت  هدنیاز و  مھ  تسا ، هدنز  مھ  بالقنا ، هللادمحب  زورما  بالقنا ، رارمتـسا  بالقنا و  موادت  تکرح  نیمھ  اب 

دنتـشادن یعاد  اھنیا  دوبن ، بالقنا  رگا  تسا . هدنز  بالقنا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دنکیم ، ینمـشد  روج  نیا  دتـسیایم و  ناریا  یبالقنا  تلم  لباقم  رد  بالقنا و  لباقم  رد 

زورما بالقنا . یاھنامرآ  هب  روشک  دـیدج  یاھلـسن  یگتـسبلد  ینعی  هچ ؟ ینعی  بالقنا » ندوب  هدـنز   » الاح ناریا . تلم  لباقم  رد  دـنھدب  جرخ  هب  تنعلم  تثاـبخ و  ردـق  نیا 

، تیاھن رد  یمالسا و  یهعماج  ققحت  یعامتجا ، تلادع  یلم ، هافر  یلم ، تزع  یلم ، لالقتسا  ینعی  درک ؛ حرطم  بالقنا  هک  دنتـسھ  ییاھنامرآ  نامھ  یهتـسبلد  مدرم 

ناشتـسد زا  یراک  دـندنمهقالع ؛ دناهتـسبلد ، اھفدـھ  نیا  هب  زورما  ام  مدرم  تسا . بالقنا  گرزب  یاھفدـھ  اھنیا  یمالـسا ؛ نیون  ندـمت  داجیا  میدرک ، ضرع  هک  روط  ناـمھ 

رانکهشوگ تسا  نکمم  مھ  یدارفا  الاح  دنراد . ار  یگتسبلد ]  ] نیا روشک  زا  یمیظع  تیرثکا  کی  ینعی  دنھدیم ؛ ماجنا  اعقاو  دھدب - ماجنا  یراک  دناوتب  یـسک  رھ   - دیایبرب

بالقنا تسا ، هتسبلد  تلم  تسا . اھنامرآ  نیا  هب  یهتسبلد  امومع  ناریا  تلم  نکل  دنوشن ، لخاد  تکرح  رد  ای  تکرح  رد  دنشاب  دنک  یرادقم  کی  هک  دنشاب  هتشاد  دوجو 

. تسا اھفدھ  نیا  رس  رب  ماظن  یگداتسیا  رطاخ  هب  هک  تسا  رابکتسا  یهھبج  ینمشد  نیمھ  یکی  مھ  بالقنا  ندوب  هدنز  لیلد  تسا و  هدنز 

نایوجشناد  / ١۴٠١/٠٢/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نویلیم اـھهد  اـم  زورما  تسا . نیا  نمـشد ] فدـھ  [ ؛ دوشب گـنرمک  اـی  دوشب  وحم  یتسیاـب  نیا  دـش ؛ اـیحا  روشک  رد  گـنھرف  هشیدـنا و  میظع  ثاریم  بـالقنا ، تکرب  هب 

، هن مھ  یضعب  یبالقنا ، ینید و  یاھهزیگنا  اب  اھیـضعب  الاح  دناهدامآ ــ  ام  روشک  یاھناوج  زورما  اعقاو  ینعی  دنیاھهلق ، هب  دوعـص  یهدامآ  اھنیا  هک  روشک  رد  میراد  یناوج 

، دـنتفیب راک  زا  یتسیاب  اھنیا  یلم ــ  تزع  فرـش و  یاھهلق  هب  دوعـص  یملع و  تکرح  یهداـمآ  دـناهدامآ ، اـما  دنـشاب  هتـشادن  مھ  ینید  یبـالقنا و  یهزیگنا  تسا  نکمم 

نیا زورما  دننک . دیماان  ار  ناوج  یهعومجم  دننزب و  یدیماان  روپیش  رد  مومـسم  درـس و  یاھـسفن  دننک ، یـسانشانردق  ار  هتفر  هار  دننک ، تشپ  اھهلق  هب  دنوشب ، سویام 

. داتسیا دیاب  داتسیا ؛ اھنیا  لباقم  رد  دیاب  دریگیم ؛ ماجنا  دراد  راک 

ناملعم  / ١۴٠١/٠٢/٢١ رادید  رد  تانایب 

، دننکیمن ینیـشنبقع  یریگجاب  لباقم  رد  ینعی  هچ ؟ ینعی  مواقم  دنتـسھ . یمواقم  یازجا  تلم ، کی  یازجا  هکنیا  ینعی ] [ ؛ دنمھفب ار  ندوب  مواقم  شزرا  اھهچب  دیاب ] ]

یهیحور تمواـقم ، ساـسحا  تسا : نیا  روشک  تالکـشم  جـالع  ریـسکا  نیا . ینعی  مواـقم  دـنیآیمن ؛ هاـتوک  ییوگروز  لـباقم  رد  دـنزرلیمن ، ناـشدوخ  هب  هلمح  لـباقم  رد 

دناوتب تلم  کی  دیاب  درادن ؛ مھ  برغ  قرش و  درادن ، مھ  کچوک  گرزب و  دیوگیم ؛ روز  دیوگب  روز  دناوتب  هک  رھ  دنیوگیم ، روز  همھ  تسا ؛ ییوگروز  یایند  ایند ، بخ  تمواقم .

ییاھزیچ اھنیا  سفن ؛ هب  دامتعا  زا  یرادروخرب  شزرا  ای  دوشب . هنیداھن  ام  رد  دـیاب  یناوجون  زا  نیا  میریگب ،  دای  یگچب  زا  دـیاب  ار  نیا  دـنکب ؛ تمواقم  اھییوگروز  لباقم  رد 

هب دنک ، دنمتزع  ار  روشک  دـنک ، دـنمتزع  ار  تلم  دـناوتیم  هک  یلـسن  دـیآیم ؛ دوجو  هب  ندـمت  یهدـنزاس  لسن  نآ  تقو  نآ  اھنیا  اب  دریگب . ماجنا  دـیاب  تسا و  مزال  هک  تسا 

ترازو تایـصوصخ ، نیمھ  رطاخ  هب  تسا ؛ یراک  نینچ  کی  یدـصتم  شرورپ  شزومآ و  دـینیبب ! امـش  ار  ملعم  شزرا  دریگیم . ماجنا  هسردـم  رد  اھنیا  یهمھ  دـیآیم . دوجو 

. درک هسیاقم  دوشیمن  یرگید  یهناخترازو  چیھ  اب  ار  شرورپ  شزومآ و 

« يلم تزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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