
هچملش  / ١٣٧٨/٠١/٠٨ نارئاز  رادید  رد  تانایب 

مزع و تمھ و  شاهیامرـس  نیرتالاب  تلم ، کی  روشک و  کی  دینادب  دینـش ، دـیھاوخ  ادـعب  ای  دیونـشیم ، ار  نخـس  نیا  دـیتسھ و  هک  اجک  رھ  رد  نانز ! نادرم و  زیزع ! ناناوج 

زور کی  ار  روشک  نیا  هک  تسا  یزیچ  نامھ  ینیبنشور ، اـب  هارمھ  ناـمیا  میمـصت ، اـب  هارمھ  ناـمیا  یوق ، یهدارا  اـب  هارمھ  ناـمیا  تسا . تلم  روشک و  نآ  ناـناوج  ناـمیا 

لباقم رد  یگداتسیا  تمواقم و  یهیحور  یروشحلـس ، یهیحور  تسا . نامیا  نیمھ  تسا ، هدرک  ظفح  ار  تلم  نیا  روشک و  نیا  هک  یلماع  نیرتمھم  مھ  زورما  داد . تاجن 

یگدامآ نمشد و  هب  یدامتعایب  یهیحور  تسا ، نمشد  تلم  نیا  مالسا  نامیا و  گنھرف ، اب  هکلب  تلم ، نیا  لام  ناج و  اب  طقف  هن  هک  ینمشد  زا  ترفن  یهیحور  نمشد ،

لیان تزع ، ییاـقآ و  هب  دـناسریم و  روھظ  زورب و  هب  ار  روشک  کـی  یاھدادعتـسا  دـنکیم و  ظـفح  ار  نآ  لالقتـسا  زیزع و  ار  روشک  کـی  هک  تسا  یاـیلاع  تاـیحور  عاـفد ، یارب 

. دیامنیم

(ع)  / ١٣٧٩/٠١/٠۶ اضر ترضح  نارواجم  نارئاز و  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

کی نیا  دننکیم ، هاگن  نمـشد  مشچ  هب  اکیرما  هب  روشک  نالووسم  ناریا و  تلم  زورما  رگا  تسا . لزلزت  دیدرت و  داجیا  فالتخا و  ینماان و  داجیا  یجراخ ، نانمـشد  نیا  دصق 

هب هک  ییاھنیمھ  دنتـساوخ ! ادـخ  زا  اروف  اھتـسدبملق  یـضعب  مھ  اـج  نیا  رد  تفگ ؛ اـج  نآ  رد  باـنج  نآ  میرادرب . ار  یداـمتعایب  راوید  دـییایب  دـنتفگ  تسین . لیلدـیب  لـمع 

؛ تسین دامتعا  مدـع  دامتعا و  هلاسم  دـندرک ! لابند  ار  هلاـسم  نیا  اروف  دـنوشیم ؛ یناـبیتشپ  اـج  نآ  زا  دنتـسھ و  مھ  زکارم  ناـمھ  هب  هتـسباو  ناشیـضعب  داـیز  لاـمتحا 

بالقنا لوا  زا  دعب ، دنکیم . هدھاشم  شدوخ  هب  تبـسن  ینمـشد  هرـسکی  اکیرما  تلود  زا  بالقنا ، لوا  ات  دـنکیم ، هاگن  هک  دوخ  هتـشذگ  هب  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  هلاسم 

نیا زا  یـضعب  هتبلا  دـنکیم . هظحـالم  شدوخ  هقـالع  دروم  تموکح  هب  تبـسن  یلم و  حـلاصم  هب  تبـسن  شدوخ ، هب  تبـسن  ار  اـکیرما  یاھینمـشد  هرـسکی  زورما ، اـت  مھ 

یاـھبمب هک  درک  دـنھاوخ  فارتـعا  یرود  نادـنچ  هن  هدـنیآ  رد  اـنیقی  دـندرک و  فارتـعا  ار  مادـص  هب  کـمک  دـنفرتعم . رگید  یـضعب  هب  اـما  دـننکیم ؛ راـکنا  مھ  زونھ  ار  اھینمـشد 

ررـض همھ  نیا  میراد ؛ لولعم  دارفا  همھ  نیا  میراد ؛ ییایمیـش  حورجم  همھ  نیا  ثداوح ، نیا  رطاخ  هب  اـم  دنتـشاذگ ! قارع  تلود  راـیتخا  رد  یاهلیـسو  هچ  اـب  ار  ییاـیمیش 

؛ تسا ناریا  هیلع  ناشیـسایس  تاناکما  تسا ؛ ناریا  هیلع  ناشیتاغیلبت  لیاسو  ینونک ، نامز  رد  مھ  نالا  دنیبیم . اھزیچ  نیا  زا  دنکیم ، هاگن  ناریا  تلم  هک  هچرھ  میدید .

کی هک  دـنیبیم  دـنکیم ، هاـگن  ناریا  تلم  تسا . ناریا  هیلع  اـمیاد  ناـشیجراخ  تسایـس  شـالت  تسا ؛ ناریا  هیلع  هک  دـندرک ، بیوـصت  یتـینما  ىنمـشد  یارب  لوـپ  امـسر 

. دنادیم دوخ  نمشد  ار  وا  هکلب  درادن ؛ دامتعا  وا  هب  تبسن  هک  تسین  نیا  اکیرما  تلود  زا  ام  تلم  یقلت  نیاربانب ، تسا . هداتسیا  فرط  نآ  نمشد 

ماظن  / ١٩/١٣٧٩/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

وا هک  یراعش  دوب ؛ دروخربشوخ  رکفنشور و  دوب . یمیدق  ریپ  یاھلکریبد  لابق  رد  ناوج  رـصنع  کی  دمآ ، راک  رـس  یاھلاس ۶۴ و ۶۵ -  دودح  لاس ١٩٨۵ -  رد  یتقو  فچابروگ 

ینعی تسونـسالگ  و  تـسا ؛ یداـصتقا  تاحالـصا  یزاـسزاب و  اـکیرتسورپ ، یـسراف  ریبـعت  دوـب . مود  هـجرد  رد  تسونــسالگ  لوا و  هـجرد  رد  اـکیرتسورپ  راعــش  درک ، حرطم 

یھدتھج و قیوشت و  ریـسفت و  لیلحت و  فرح و  زا  یراوآ  اھهناسر ، هلیـسو  هب  لوا ، لاس  ود  یکی ، رد  اھنیا . لاثما  ناـیب و  یدازآ  یعاـمتجا ، لـئاسم  هنیمز  رد  تاحالـصا 

؛ دوب مھ  درس  گنج  نارود  نامھ  رد  نیا  دش ! یفرعم  لاس  درم  ناونع  هب  فچابروگ  ییاکیرما ، زکارم  طسوت  هک  دیسر  ییاجهب  راک  تخیر و  ورف  فچابروگ  رـس  رب  داھنـشیپ 

راکنا ار  نآ  تدشهب  تشاد ، دوجو  یوروش  رد  مھ  یبوخ  یاھتیعقاو  رگا  فچابروگ ، زا  لبق  دندزیم ! ریت  اب  یوروش  رد  ار  یتیقفوم  رھ  حبـش  اھییاکیرما  هک  ینارود  رد  ینعی 

، گرزب قوشم  کی  ناونعهب  برغ ، زاب  شوغآ  نیا  دـنتفرگ ! شیپ  ار  یعـضو  نینچ  فچابروگ  هب  تبـسن  ناھگان  اما  دـنتخادنایم . هار  یتاغیلبت  مجاـھت  نآ  هیلع  دـندرکیم و 

اعدا ایند  رد  ناسک  یضعب  هک  نانچنآ  دندوب -  هدروآ  راک  رس  ار  وا  ایـس  یاھھاگتـسد  ای  اھیبرغ  هک  دوب  یـسک  فچابروگ  هک  منک  اعدا  مناوتیمن  نم  داد ! بیرف  ار  فچابروگ 

لیجبت و لیلجت و  نادنخ ، هرھچ  زاب ، هرھچ  زاب ، شوغآ  تسا ، ملسم  هک  هچنآ  اما  مرادن ؛ هدرپ  تشپ  زا  مھ  یربخ  هتبلا  منیبیمن و  اعقاو  ار  نیا  یاھهناشن  نم  دندرکیم - 

هک هتـشون  مود -  بـالقنا  اـکیرتسورپ -  ماـن  هب  یباـتک  فچاـبروگ  دروخ . بیرف  اـما  درک ؛ داـمتعا  اـھییاکیرما  اـھیبرغ و  هب  وا  داد . بیرف  ار  فچاـبروگ  اـھیبرغ ، مارتحا  قیوشت و 

. دنکیم هدھاشم  نآ  رد  ار  یگدروخ  بیرف  نیا  یاھهناشن  ناسنا 

ماظن  / ١٩/١٣٧٩/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

تاـطابترا ثحب  یـساملپید و  ثحب  هتبلا  تساـھنآ . هب  نظوـس  اـھیبرغ و  هراـشا  تشگنا  هب  ییاـنتعایب  اـھیبرغ و  اـھیجراخ و  تلاـخد  اـب  یدـج  هلباـقم  مشـش ، بـلطم 

تـشگنا یتسیاب  ماظن ، یـساسا  لئاسم  رد  اما  دـنکیم ؛ راک  همھ  ددـنبیم و  دادرارق  دریگیم ، دـھدیم ، یـساملپید ، ماـقم  رد  ناـسنا  تسا . یرگید  ثحب  یجراـخ ،

تـشھ گنج  رد  ام  دـنرادن . تین  نسح  هجو  چـیھ  هب  اھنآ  دـنکیم . هدـھاشم  فچابروگ  تیعـضو  رد  مدآ  هک  هچنآ  سکعب  داد ؛ رارق  هظحـالم  دروم  نظوس  اـب  ار  اـھنآ  هراـشا 

هتبلا درک . کمک  زور  نآ  قرـش  کولب  درک ، کمک  قباس  یوالـسگوی  درک ، کمک  سیلگنا  ، درک کمک  ناملآ  درک ، کمک  هسنارف  درک ؛ کمک  مادص  هب  اپورا  مامت  هک  میدید  هلاس 

. تسا رگید  ملاع  کی  یـساملپید  ملاع  هن ، مینکیم ؛ عطق  ار  نامهطبار  امـش  اب  ام  دـیدرک ، کمک  مادـص  هب  امـش  نوچ  هک  مییوگیمن  یـساملپید  ماقم  رد  تقو  چـیھ  ام 

یسک هک  تسا  نیا  زا  ریغ  ییادز  جنشت  اما  دوش ؛ ییادزجنـشت  دیاب  تسام . دییات  دروم  دوشیم ، حرطم  ام  یجراخ  تسایـس  ثحب  رد  زورما  هک  یاییادزجنـشت  نیمھ 

ضرع هچ  هدنب  هکدنمھفیم  الماک  دنلاعف ، یـساملپید  لئاسم  هنیمز  رد  هک  یناسک  میرادن . دامتعا  وا  هب  مھ  ام  درادـن ؛ دامتعا  ام  هب  مھ  وا  هن ، دـنک ؛ ادـیپ  دامتعا  اھنآ  هب 

تاطابترا دوجو  دریگیم ! ماجنا  ریخب  بش  ریخب و  حبـص  نتفگ  ابو  دنخبل  اب  زیم و  تشپ  هک  یدربن  اھتنم  تسا ؛ یعقاو  دربن  کی  نادـیم  یـساملپید ، نادـیم  الـصا  منکیم .

. درک دامتعا  دیابن  دوش ؛ یقلت  نمشد  هب  دامتعا  یانعم  هب  دیابن  زگرھ  کیتاملپید ،

یماظتنا  / ١٣٨٩/٠١/٢٢ یماظن و  دشرا  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

رد درذگب . دیابن  ایند  الـصا  فرح  نیا  زا  تسا ؛ یبیجع  فرح  یلیخ  نیا  درک ! یمتا  حالـس  زا  یهدافتـسا  هب  دـیدھت  احیولت  اکیرمآ  روھمج  سیئر  نیا ، زا  لبق  زور  دـنچ  نیمھ 

دیدھت دتسیاب و  اجنآ  دیایب  روشک  کی  سیئر  اھنیا ، مسیرورت و  اب  یهزرابم  اھنامزاس و  یناھج و  تالیکـشت  رـشب و  قوقح  حلـص و  یوعد  همھ  نیا  نرق  مکی ، تسیب و  نرق 

ایند . رد  تسا  یبیجع  فرح  یلیخ  نیا  دنک ! یمتا  یهلمح  هب 

شالت دـنراد  تسا  لاس  دـنچ  اھنیا  تسا . دامتعا  لباقریغ  ریرـش و  تلود  کی  اکیرمآ  تلود  هک  تسا  نیا  شحیرـص  یاـنعم  دـنمھفیمن . تسھ ، مھ  ناـشدوخ  ررـض  هب  نیا 

هلمح یروشک  چیھ  هب  هن  لاس ، یس  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج  هک  یلاح  رد  تسا ؛ دامتعا  لباقریغ  یمالـسا  یروھمج  دننک  تابثا  ام  یاهتـسھ  یهیـضق  رد  ات  دننکیم 

لباق ریغ  اـیند  رد  بوخ ، تسا . داـمتعا  لـباقریغ  یمالـسا  یروھمج  دـنیوگب  دـنھاوخیم  اـھنآ  هدرک . یرورپتسیرورت  هن  هداد ، رارق  مجاـھت  دروم  ائادـتبا  ار  اـج  چـیھ  هن  هدرک ،

فرح یلیخ  نیا  درک . میھاوخ  هدافتـسا  ای  مینکب  هدافتـسا  متا  بمب  نیا  زا  تسا  نکمم  ام  دـنیوگب  هک  دـننکیمن  ایح  مھ  دـنراد ، متا  بمب  مھ  هک  یئاھنآ  تسیک ؟ داـمتعا 

. تساھنیا یهدننکاوسر  نیا  تسا ، یبیجع 

یمالسا  / ٢۶/١٣٩٠/٠۶ یرادیب  یللملانیب  سالجا  رد  تانایب 

رد یمالسا  لوصا  دیراذگن  دنسیونب ؛ امش  نانمشد  ار  امـش  یهدنیآ  ماظن  لوصا  دیراذگن  دینک ؛ ظفح  الاب  تیـساسح  اب  ار  دوخ  یاھتلاصا  دیـسیونب ؛ ذغاک  یور  ار  ناتلوصا 

هسنارف و سیلگنا و  نوچ  یراکتیانج  یاھمیژر  هب  وتان و  اکیرمآ و  هب  زگرھ  دوشیم . زاغآ  اھفدھ  اھراعـش و  رد  فارحنا  زا  اھبالقنا ، رد  فارحنا  دوش . ینابرق  رذگدوز  عفانم  یاپ 

اھدنخبل و نیا  تشپ  دینکن ؛ رواب  ار  اھنآ  دنخبل  دیشاب و  هتـشاد  نظ  وس  اھنآ  هب  دینکن ؛ دامتعا  دندرک ، تراغ  میـسقت و  دوخ  نایم  ار  امـش  نیمزرـس  زارد  ینامز  هک  ایلاتیا 

. دیھد سپ  ناشدوخ  هب  ار  هناگیب  یاھهخسن  دیروآ و  تسد  هب  مالسا  ضایف  یهمشچرس  زا  یریگهرھب  اب  دوخ  ار  دوخ  لح  هار  تسا . هتفھن  تنایخ  هئطوت و  اھهدعو ،

« نمشد هب  دامتعا   » 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 13هاگياپ  هحفص 1 
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یمالسا  / ٢۶/١٣٩٠/٠۶ یرادیب  یللملانیب  سالجا  رد  تانایب 

نمشد دنشاب . رذح  رب  نآ  زا  ناگبخن  ناورشیپ و  دیاب  هژیو  روط  هب  هک  تسا  یرگید  گرزب  بیسآ  زین  نداتفا  اھنآ  یاھتیامح  اھهدعو و  اھدنخبل و  ماد  رد  نمشد و  هب  دامتعا 

نیا رگید  یور  تخاس . نوصم  ار  بالقنا  تلم و  دـیاب  دوشیم ، ناھنپ  کمک  یتسود و  رھاـظ  سپ  رد  یدراوم  رد  هک  وا  دـیک  زا  تخانـش و  دـیاب  ساـبل  رھ  رد  شتاـمالع  اـب  ار 

دوجو رد  یھلا  رئاخذ  یهمھ  دیاب  سنا ، نج و  ناطیـش  لباقم  رد  تخیمآ . مھ  رد  مزح  ریبدت و  اب  دیاب  ار  تعاجـش  تسا ؛ نتـسناد  لفاغ  ار  نمـشد  ندـش و  رورغم  هحفص ،

. تخیرگ نآ  زا  دیاب  ناوت  یهمھ  اب  هک  تسا  گرزب  یتفآ  زین  هزرابم ، یهھبج  تشپ  رد  هنخر  نویبالقنا و  نتخادنا  مھ  ناج  هب  فالتخا و  داجیا  تفرگ . راک  هب  ار  دوخ 

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

رد میروخن . ار  نمـشد  یهھبج  غورد  یاھهدعو  نمـشد و  دنخبل  بیرف  هک  تسا  نیا  میـشاب ، هتـشاد  هجوت  نآ  هب  دیاب  همھ  میھدب و  ماجنا  دیاب  هک  یلـصا  یاھراک  زا  یکی 

دنخبل بیرف  تسیچ . هنحص  تشپ  میدیمھف  شاوی  شاوی  میدرکیم . رواب  ام  زا  یـضعب  یھاگ  لئاوا  دندز . دنخبل  ام  یور  هب  یھاگ  میاهدرک . ادیپ  مھ  هبرجت  لاس ، یـس  نیا 

ینکـشدھع یاهغدـغد  چـیھ  نودـب  دنکـشیم . دـھع  تحار  تسا ، طلـسم  اـیند  رب  زورما  هک  یاـیدام  تردـق  یهھبج  میروخن . ار  نمـشد  غورد  یاھهدـعو  بیرف  ار ، نمـشد 

! دنیوگیم غورد  تحار  دنشکیم ؛ تلاجخ  هرکاذم  فرط  زا  هن  دنـشکیم ، تلاجخ  قلخ  زا  هن  دنـشکیم ، تلاجخ  ادخ  زا  هن  دننزیم ، ناشفرح  ریز  دننزیم ، ناشلوق  ریز  دننکیم ،

روھمج سیئر  دـندرک ، اـھیئاکیرمآ  هک  یتاراـھظا  نیمھ  منکب -  ضرع  دـشاب ، مزـال  هک  یتقو  نآ  دـیاش  تسین ؛ شثحب  یاـج  اـجنیا  رد  ـالاح  هک  مراد -  هدـنز  یاـھهنومن  نم 

 - ایند یمومع  راکفا  رایتخا  رد  یزور  کی  اھنیا  دندرک . اھهمان  نآ  نومـضم  اب  اھنآ  هک  یمادـقا  لمعلاسکع و  دـعب  میداد ؛ ام  هک  یباوج  تشون ، ام  هب  هک  یاهمان  درک ؛ اکیرمآ 

زا یکی  نیارباـنب  دراد . شزرا  ردـقچ  ناشهدـعو  دراد ، شزرا  تیمھا و  ردـقچ  ناـشفرح  دـنایروج ، هچ  اـھنیا  هک  دـید  دـنھاوخ  تفرگ ؛ دـھاوخ  رارق  دـشاب -  مزـال  هک  یتقو  نآ 

. میروخن ار  اھنیا  غورد  یهدعو  دنخبل و  بیرف  هک  تسا  نیا  ام  یساسا  یاھراک 

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

. دـناهدش زین  رتفیعـض  تعرـسب  دـنایلاشوپ و  نانآ  دیـسرتن . نانآ  زا  نینچمھ  دنـشیدنایمن . امـش  تلم  عفانم  امـش و  حـلاصم  هب  زگرھ  نانآ  دـینکن . دامتعا  وتان  اکیرمآ و  هب 

دامتعا لاعتم  یادخ  هب  اھنت  دیربن . باسح  نانآ  زا  دـیدنبن و  دـیما  نانآ  هب  تسا . هدوب  هتـشذگ  لاس  رد ١۵٠  ام  لھج  سرت و  لوصحم  افرص  مالـسا ، ناھج  رب  نانآ  تیمکاح 

رد و  هللابزح ، زا  نانبل  رد  دناهدرواین ؛ تسد  هب  یزیچ  ناتسناغفا  رد  دندش ؛ جراخ  یلاخ  یاھتسد  اب  دندروخ و  تسکـش  قارع  رد  نانآ  دینک . رواب  ار  دوخ  مدرم  طقف  دینک و 

نوچ زین  برغ  تب  تسا ، هتفرن  شیپ  نانآ  یهمانرب  قبط  زیچ  چیھ  دـناهدش . هدیـشک  نیئاپ  هب  مدرم ، تسد  هب  سنوت  رـصم و  رد  کنیا  دـندروخ و  تسکـش  سامح  زا  هزغ 

. دنناسرتن ار  امش  هک  دیشاب  هدنیآ  بقارم  تخیر . اھتلم  سرت  تسکش و  مزینومک  تب 

نایوجشناد  / ١٣٩١/٠٨/١٠ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

اھیـسیلگنا اب  کرتشم  یحرط  رد  دوب ، هدرک  دامتعا  اھنآ  هب  یتح  تشادن و  یتموصخ  اھنآ  اب  هک  ار  قدـصم  تلود  دوخ ، یرابکتـسا  عفانم  یارب  ارجام  نیا  رد  اھییاکیرمآ 

دندرک طلسم  روشک  رب  ار  یولھپ  اضردمحم  میژر  نوگنرس و 

ناریا  / ١٣٩١/١١/١٩ یمالسا  یروھمج  شترا  یئاوھ  یورین  نانکراک  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

، ضرغم مدآ  راک  اب  حولهداس ، مدآ  راک  اما  دنکب ، صاخـشا  هب  تبـسن  یعطق  تواضق  ناسنا  دوشیمن  ضرغ -  یور  زا  مھ  یـضعب  اضعب ، یحولهداس  یور  زا  مھ  یاهدع  کی 

؛ دنکیمن لح  ار  یلکشم  اکیرمآ  اب  یهرکاذم  دنکیمن ؛ لح  ار  یلکشم  هرکاذم  تسین ، روجنیا  هن ، دییایب ؛ هلب ، هک  دنوشیم  لاحـشوخ  دنکیمن -  ادیپ  یتوافت  دوخ  تیھام  رد 

هبرـض دـندرک ، دامتعا  روشک  نیا  نیلوئـسم  اھییاکیرمآ  اب  هک  یدروم  رھ  رد  زورما  ات  دادرم ٣٢  زا ٢٨  هک  تسا  لاس  تصـش  دـندرک ؟ لمع  ناشدوخ  یاھهدـعو  هب  اھنیا  اجک 

رارق اھییاکیرمآ  رایتخا  رد  اتدوک  لحم  هک  دـمآ  شیپ  دادرم  یارجام ٢٨  درک ، ضرف  دوخ  تسود  ار  اھنآ  درک ، هیکت  اھنآ  هب  درک ، دامتعا  اھییاکیرمآ  هب  قدـصم  یزور  کی  دـندروخ .

رارقا دندرک ، فارتعا  مھ  ناشدوخ  ار  راک  ریبدت  دوب . ییاکیرمآ  دزادنیب ؛ هار  ار  اتدوک  هک  شابوا  لذارا و  نیب  درک  تمـسق  لوپ  نارھت و  دمآ  لوپ  رپ  نادمچ  اب  اتدوک  لماع  تفرگ و 

لام نیا  دندرک ؛ هجنکش  دندیشک ، ریجنز  هب  ار  نازرابم  دنداد ، لیکشت  کاواس  دندرک ، طلـسم  روشک  نیا  رب  یدامتم  یاھلاس  ار  یولھپ  یهناملاظ  تموکح  مھ  دعب  دندرک .

روـحم رد  ار  ناریا  اـکیرمآ ، تلود  تسایـس  فرط ، نآ  زا  دـندرک ، داـمتعا  اـھنیا  هب  دوـخ  یاـھینیبشوخ  یور  روـشک  نیلوئـسم  یاهھرب  رد  مھ  بـالقنا  زا  دـعب  تسا . هرود  نآ 

، دینکیم تیامح  یتسینویھـص  میژر  زا  دیپاچیم ، ار  اھتلم  دیزادنایم ، هار  گنج  دینکیم ، ترارـش  دیراد  ایند  رد  هک  دـیتسھ  امـش  دییامـش ؛ ترارـش  رھظم  داد . رارق  ترارش 

هب قلعتم  ترارش  دیزادنایم ؛ فالتخا  اھنآ  نیب  دیشکیم و  فاعضتسا  هب  دینکیم و  بوکرس  راچد  دیناوتب  هک  اج  رھ  ات  یمالسا  یرادیب  یارجام  نیا  رد  ار  هتساخاپب  یاھتلم 

ناشن تین  نسح  دـیاب  دـندرک . تکرح  یروج  نیا  اـھنیا  دـش ، داـمتعا  اـھنیا  هب  اـج  رھ  گرزب . تناـھا  ترارـش ؛ هب  دـندرک  مھتم  ار  ناریا  تلم  تسامـش . ناـش  تساـمش ؛

دیدھت ریز  راشف ، یهمکچ  ریز  هک  دنکب  لوبق  ناریا  تلم  هک  درادن  ناکما  تساتود ؛ هرکاذم  هار  اب  راشف  هار  تسین ؛ راگزاس  راشف  اب  هرکاذم  داھنـشیپ  هرکاذم ، ناونع  دنھدب .

؟ دوشب هچ  هک  یچ ؟ هک  مینک  هرکاذم  دنک . هرکاذم  هدنروآ  راشف  هدننک و  دیدھت  فرط  اب  دیایب 

؛ دراد اھنآ  یارب  یددعتم  نئارق  نظ  وس  نیا  دنراد و  نظ  وس  اکیرمآ  هب  اھتلم  تسا ؛ هدش  هتخانش  هقطنم  رد  ناریا ، رد  طقف  هن  اکیرمآ  یهرھچ  تسا . رادیب  ناریا  تلم  زورما 

رب روشک  نیا  رد  اددجم  ار  اکیرمآ  یهطلـس  دنھاوخب  یناسک  رگا  زورما  تسا . رادـیب  تلم  تسیچ ؛ اھنآ  دوصقم  هک  دـمھفیم  تسا ، هدـناوخ  ار  اکیرمآ  تسد  مھ  ناریا  تلم 

رگا مھ  هدـنب  تفرگ ؛ دـھاوخ  ار  اھنیا  نابیرگ  تلم  اکیرمآ ، تیاـضر  رطاـخ  یارب  دـننک  رظنفرـص  لقتـسم  تکرح  زا  یملع ، تفرـشیپ  زا  یلم ، عفاـنم  زا  دـنھاوخب  دـننک ، رارق 

؛ دـننک تیاعر  ار  یلم  عفاـنم  دـنفظوم  نیلوئـسم  یهمھ  تسا . مولعم  درک ؛ دـھاوخ  ضارتعا  تلم  منک ، تکرح  یمومع  تساوخ  یمومع و  تکرح  نیا  فـالخ  رب  مھاوخب 

. دننک ظفح  ار  ناریا  تلم  یوربآ  دننک ؛ تیاعر  ار  یلم  لالقتسا 

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٢/٠٩ یرادیب  املع و  یناھج  سالجا  رد  تانایب 

وا نیدـلا  یف  کل  خا  اما   : » دومرف اھناسنا  یهراب  رد  هک  میاهتخومآ  مالـسلاهیلع )  ) یلع زا  ام  میرادـن . ینمـشد  یئایفارغج ، زیامت  رطاخ  هب  اھناسنا  زا  یھورگ  چـیھ  اب  اـم 

رب یرابکتسا  یرامعتـسایاھتردق و  یوس  زا  هک  تسا  یلمع  یقالخا و  طاطحنا  داسف و  و  زواجت ، مکحت و  و  رابکتـسا ، ملظ و  هیلع  ام ، یهماـناعدا  قلخلا . » یف  کـل  ریظن 

نافوط هب  اھنآ  رد  یرادـیب  میـسن  هک  یئاھروشک  رد  ار  هقطنم  رد  شناورهلابند  یخرب  اکیرمآ و  یاھیئوگروز  اھتلاخد و  اھمکحت و  زین  نونکامھ  تسا . هدـش  دراو  ام  یاـھتلم 

. مینکیم هدھاشم  تسا ، هدش  لدب  بالقنا  مایق و 

رد هک  اھنآ  میزومایب . سرد  اھهبرجت  زا  دیاب  زین  اجنیا  رد  دراذگب . رثا  یمدرم  میظع  تکرح  رد  یـسایس و  ناگبخن  یاھمادـقا  اھمیمـصت و  رد  دـیابن  نانآ  یاھدـیعو  اھهدـعو و 

ار یمتس  ای  دنیاشگب ، دوخ  تلم  راک  زا  یھرگ  دنتـسناوتن  دنتخاس ، دوخ  تسایـس  یـشم و  یانبم  ار  ملاظ  هب  نوکر  هدرک و  شوخ  لد  اکیرمآ  یاھهدعو  هب  نایلاس  لوط 

یریگولج تسا ، ناینیطسلف  هب  قلعتم  هک  ینیمزرس  رد  ینیطـسلف  یهناخ  کی  یتح  ىناریو  زا  دنتـسناوتن  اکیرمآ  ربارب  رد  میلـست  اب  اھنآ  دننک . فرطرب  نارگید  ای  دوخ  زا 

یھلا دیدھت  نیا  زا  دیاب  دنھد ، تسد  زا  ار  یمالـسا  یرادـیب  گرزب  تصرف  دـنوش و  رابکتـسا  یهھبج  دـیدھت  بوعرم  ای  عیمطت  یهتفیرف  هکیناگبخن  نارادمتـسایس و  دننک .

« رارقلا سئب  اھنولصی و  منھج  راوبلا . راد  مھموق  اولحا  ارفک و  تمعن هللا  اولدب  نیذلا  یلا  رت  مل  ا  : » دومرف هک  دنشاب  کانمیب 

تلود  / ٠۶/١٣٩٢/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

یـس و زا  ناوت  یهمھ  اـب  هک  دراد  دوجو  یگرزب  یهھبج  یمالـسا ، یروھمج  ماـظن  روشک و  یهعومجم  زا  نوریب  رد  میزودـن . روشک  یلخاد  تیفرظ  زا  نوریب  هب  ار  نامدـیما 

« نمشد هب  دامتعا   » 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 13هاگياپ  هحفص 2 
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رد هک  دراذگن  دنک ، تفرشیپ  هک  دراذگن  دنامب ، رادیاپ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  نیا  هک  دراذگن  دوشب ، رادهشیر  بالقنا  نیا  هک  دراذگن  هدیـشوک  فرط  نیا  هب  شیپ  لاس  دنچ 

اما دینکن ، هدافتسا  اھنیا  زا  مییوگیمن  تشاد . تیمیمـص  تبحم و  یتسود و  راظتنا  هدرک ، هک  یاهنامـصخ  یاھـشور  نمـشد و  زا  دوشیمن  دوشب . وگلا  نوگانوگ  یاھهنیمز 

رد هچ  اـم -  هاـگن  هچناـنچ  رگا  هک  دراد  دوـجو  تاـناکما  یلیخ  روـشک  لـخاد  رد  دـیزودب . لـخاد  هب  مشچ  دـیزودن ، اـجنآ  هب  مشچ  دـینکن ، داـمتعا  دـینکن ، ناـنیمطا  مییوـگیم 

لح دـیلک  مینک ، هدافتـسا  یلخاد  یاـھورین  نیا  زا  میناوـتب  رگا  دـشاب و ] اـھنآ  هب  رگید [ -  نوگاـنوگ  یاـھهنیمز  رد  هـچ  یگنھرف ، یاـھهنیمز  رد  هـچ  یداـصتقا ، یاـھهنیمز 

هک تسا  نیا  و  دنوشب . ییاسانـش  دیاب  اھنیا  درک . یرادربهرھب  هنادنمدرخ  دوشیم  اھنیا  زا  هک  تسا  روشک  یلخاد  تاناکما  روشک و  نورد  رد  ینعی  تسا ؛ اجنیا  تالکـشم 

زا شمھس  دشاب ، هتشاد  رادتقا  نورد  رد  اعقاو  هک  یرادقم  رھ  تسا ؛ وا  ینورد  تردق  ردق  هب  یروشک  رھ  مھـس  یللملانیب  تابـسانم  رد  دربیم . الاب  ایند  رد  ار  ام  یهبتر 

مادم ینعی  هدش ، نیمات  رورمب  یدامتم  یاھلاس  نیا  لوط  رد  هناتخبـشوخ  مینکب و  نیمات  ام  دیاب  ار  نیا  تسا ؛ رتالاب  تبـسن  نامھ  هب  یللملانیب  تابـسانم  یهعومجم 

ناوارف و شدـھاوش  الاح  هک  هتفر  الاب  مھ  یمالـسا  یروھمج  تیعقوم  تیثیح و  دـینیبیم  اذـل  هدـش ؛ هدوزفا  اـھلاس  نیا  لوط  رد  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  ماوق  رادـتقا و  رب 

. تسا هللااشامیلا 

ناریا  / ١٣٩٢/٠٧/١٣ یمالسا  یروھمج  شترا  یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یشودرس  یاطعا  فیلحت و  مسارم  رد  تانایب 

هچ یلخاد ، تینما  ظاحل  زا  هچ  یداصتقا ، ظاحل  زا  هچ  ناریا -  تلم  یهبناجهمھ  یاھیگدامآ  رانک  رد  مینکیم . ینابیتشپ  مینکیم ، تیامح  تلود  یـساملپید  کرحت  زا  ام 

هچ ریخا و  رفس  یایاضق  نیا  رد  هچ  مھ  یساملپید  کرحت  شالت و  هب  یماظن -  ظاحل  زا  هچ  یلم و  تدحو  ظاحل  زا  هچ  یمالـسا ، ماظن  ینورد  تخاس  ماکحتـسا  ظاحل  زا 

رفـس رد  هچنآ  زا  یخرب  هتبلا  مینکیم . تیاـمح  دـننکیم ، هنیمز  نیا  رد  هک  یکرحت  کـیتاملپید و  یاھـشالت  دـھدیم و  ماـجنا  اـم  تلود  هچنآ  زا  میھدـیم و  تیمھا  نآ ، زا  ریغ 

چیھ اھنآ  هب  مینیبدب ؛ اھییاکیرمآ  هب  هتبلا  میتسھ ؛ نیبشوخ  نامرازگتمدخ  تلود  نامزیزع و  تلم  یـساملپید  تئیھ  هب  ام  نکل  دوبن ؛ اجب  ام  رظن  هب  دمآ ، شیپ  کرویوین 

یهجنپ رد  تخـس  یتلود  نکـشدھع ، یقطنمریغ و  یتلود  نیبرتربدوخ ، یتلود  مینادـیم ؛ دامتعا  لـباقریغ  یتلود  ار  اـکیرمآ  یهدـحتم  تـالایا  تلود  اـم  میرادـن . یداـمتعا 

یلعج بصاغ و  میژر  اب  دنروبجم  یللملانیب  یتسینویھص  یهکبش  عورشمان  عفانم  اھهتـساوخ و  تیاعر  رطاخهب  هک  یللملانیب -  مسینویھـص  یهکبـش  رادتقا  فرـصت و 

اھنیا زورما  هچنآ  اب  اکیرمآ  یلم  عفانم  یلکب  هک  یلاح  رد  اکیرمآ ، عفانم  دنراذگیم  ار  شمـسا  دنھدب ؛ ناشن  شمرن  وا  لباقم  رد  دـننک ، تاشامم  نیطـسلف  یهدننکلاغـشا 

نیا دـھدیم ؛ جاب  یتسینویھـص  یلعج  میژر  هب  دریگیم و  جاـب  اـکیرمآ  یهدـحتم  تـالایا  تلود  اـیند  یهمھ  زا  دراد ؛ تاـفانم  دـنھدیم ، ماـجنا  یلعج  میژر  نآ ]  ] زا تیاـمح  رد 

اب تقد ، اـب  هک  میھاوـخیم  اـھنآ  زا  میتـسھ ، نیبـشوخ  میراد ، داـمتعا  ناـمدوخ  نیلوئـسم  هب  میرادـن ، یداـمتعا  اـکیرمآ  تلود  هب  مینکیم -  هدـھاشم  میراد  اـم  ار  قیاـقح 

. دنرپسن یشومارف  هب  هظحل  کی  ار  یلم  عفانم  دنرادرب ، مکحم  دنرادرب ، تسرد  ار  اھماگ  بناوج  یهمھ  یهظحالم 

نایوجشناد  / ١٣٩٢/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

زورما اذل  دروخ ؛ ار  شاهبرض  اکیرمآ ، هب  درک  دامتعا  یسکرھ  تسھ . اھییاکیرمآ  تسایس  رد  هک  یدرکیور  راتفر و  نیمھ  رطاخ  هب  دندامتعایب  اکیرمآ  هب  اھتلود  یتح  اھتلم و 

یهرمن منکیمن  نامگ  دریگب ، ماجنا  اھتلم  نیب  ایند  رد  یملاـس  هنـالداع و  یجنـسرظن  کـی  رگا  تسا . اـکیرمآ  اـیند  یاھتردـق  نیرتروفنم  تفگ  دوشب  دـیاش  اـھتلم  ناـیم  رد 

اھییاکیرمآ هیلع  دنراد  زورما  اھییاپورا  هک  ییاھفرح  رگید  دیونـشیم  تسا ؛ یروجنیا  اھنیا  عضو  زورما  ایند  رد  دـسرب ؛ اکیرمآ  تلود  یفنم  یهرمن  یاپ  هب  یتلود  چـیھ  یفنم 

فرح تسرد و  لیلحت  زا  یهتـساخرب  یهلئـسم  کی  تسا ، یـساسا  یهلئـسم  کی  یزیتسرابکتـسا  یلم  زور  رابکتـسا و  اب  یهزیتس  یهلئـسم  نیارباـنب  بخ ، دـننزیم .

نیا زا  دیـشاب  هتـشاد  یتسرد  لیلحت  دـیاب  دـنزومآشناد ، وجـشناد و  امـش  لثم  دنتـسھ ، روشک  رـساترس  رد  هک  یناوج  اھنویلیم  زیزع و  یاھناوج  امـش  و  تسا . تسرد 

روضح دوب ؛ هدـید  دوخ  مشچ  هب  شدوخ  ار  زیچهمھ  نوچ  دوـب ، نشور  شیارب  زیچهمھ  تساوـخیمن ، لـیلحت  تشادـن و  لـیلحت  هب  جاـیتحا  بـالقنا  لوا  ناوـج  بخ ، اـیاضق .

دـشاب مولعم  دشابن ؛ نابز  اب ] نتفگ   ] فرـص دینک ؛ تقد  دینک ، لیلحت  دـینک ، رکف  دـیاب  امـش  زورما  اما  ار ، اھییاکیرمآ  زومآتسد  کاواس  ار ، اھییاکیرمآ  تواسق  ار ، اھییاکیرمآ 

اب یتسردب و  یتسیاب  زورما  ناوج  ار  نیا  تسیچ ؛ زا  یشان  یرازیب  نیا  تسا ؛ فلاخم  اکیرمآ  یهدحتمتالایا  یاھدرکیور  اب  ارچ  تسا ؛ فلاخم  رابکتـسا  اب  ناریا  تلم  ارچ 

. دمھفب قیقحت 

نایوجشناد  / ١٣٩٢/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

یاهتسھ لئاسم  دروم  رد  طقف  تسا -  روشک  شش  نیا  وزج  مھ  اکیرمآ  هک  روشک -  شـش  اب  دریگیم  ماجنا  دراد  زورما  هک  یاهرکاذم  نیا  دیـشاب ، هتـشاد  هجوت  مھ  ار  نیا 

نیبشوخ مرادـن ، دامتعا  نم  متفگ  اھتنم  درادـن ؛ یلاکـشا  صاخ  تاعوضوم  رد  هرکاذـم  هک ]  ] متفگ ینارنخـس  رد  سدـقم  دھـشم  رد  لاسما  لوا  مھ  هدـنب  ریغـال . تسا و 

. مینکیمن یررض  هللانذا  هب  مھ  ام  دننکب ؛ دننک ، هرکاذم  دنھاوخیم  نکل  هرکاذم ، هب  متسین 

نایوجشناد  / ١٣٩٢/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

 - نامدوخ نادـنزرف  نامدوخ ، یاھهچب  هب  نامنیلوئـسم ، هب  ام  ار  نیا  دـینکن ؛ دامتعا  دـنزیم ، دـنخبل  هک  ینمـشد  هب  مینکیم : رارکت  مھ  زاب  ار  نامدوخ  یلبق  یهیـصوت  نیا 

دنخبل دیشاب  بقارم  تسا : نیا  اھنیا  هب  ام  یهیصوت  مینکیم ؛] هیصوت   - ] دنیام دوخ  یاھناوج  دنیام ، یاھهچب  دنتسھ ، راک  لوغشم  یساملپید  یهلئـسم  رد  هک  ییاھنیا 

. دینیبب ار  نمشد  راک  یاھیراکهزیر  دنکن ؛ اطخ  راچد  دنکن ، هابتشا  راچد  ار  امش  هنارگبیرف 

نایوجشناد  / ١٣٩٢/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

تبـسن یرازیب  یدامتعایب و  ساسحا  کی  ایند  یاھتلم  رد  هک  تسا  هدش  بجوم  دراد ، همادا  مھ  زورما  ات  شیپ  لاس  اھهد  زا  دـنراد و  اھییاکیرمآ  هک  یرابکتـسا  درکیور  نیا 

ام روشک  رد  الاح  دـندوب . اکیرمآ  تسود  هک  یناسک  نآ  یتح  دروخ ؛ هبرـض  درک ، دامتعا  اکیرمآ  هب  یتلم  رھ  تسین ؛ ام  روشک  صوصخم  نیا  دـیایب ؛ دوجوهب  اکیرمآ  تلود  هب 

قدصم رتکد  هب  هکنیا  یاج  هب  اھییاکیرمآ  دش ؛ لسوتم  اھییاکیرمآ  هب  دھدب ، تاجن  اھسیلگنا  راشف  ریز  زا  ار  دوخ  دـناوتب  هکنیا  یارب  درک ؛ دامتعا  اھییاکیرمآ  هب  قدـصم  رتکد 

دامتعا قدصم  دـنتخادنا . هار  ار  دادرم  یاتدوک ٢٨  اجنیا و  دنداتـسرف  ار  ناشدوخ  رومام  دـندش ، تسدـمھ  اھسیلگنا  اب  دـننک ، کمک  دوب  هدرک  ادـیپ  نظ  نسح  اـھنآ  هب  هک 

اکیرمآ اب  قباس  یتوغاط  میژر  طباور  دـندروخ . ار  شاهبرـض  دـندرک ، داـمتعا  اـکیرمآ  هب  دوب و  بوخ  مھ  ناـشهنایم  اـکیرمآ  اـب  هک  یناـسک  یتح  دروخ ؛ مھ ]  ] ار شکتک  درک ،

لیمحت اکیرمآ -  نیرومام  یئاضق  تینوصم  میتفگ -  هک  ار  ینویـسالوتیپاک  نیمھ  دوب ؛ هدروآ  هوتـس  هب  مھ  ار  اھنآ  اـکیرمآ  ىھاوخهداـیز  لاـح  نیع  رد  دوب ، یمیمـص  یلیخ 

. دندرک لوبق  دندش  روبجم  دنتشادن ، اکیرمآ  زج  یاهناوتشپ  مھ  اھنآ  اھنآ ؛ رب  دندرک 

ماظن  / ١۶/١٣٩٣/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یرصانع تسا . هدوب  یاهلقاع  یهوق  کی  ساسارب  تسا ؛ هدوب  ینالقع  قطنم  ساسارب  لوا  زور  زا  یمالـسا  یروھمج  تابـساحم  دننک ؛ ضوع  دنناوتیمن  ار  ام  تابـساحم 

. وا تخانش  نمشد و  هب  یدامتعایب  مود ، شنیرفآ ؛ ننس  ادخ و  هب  دامتعا  لوا ، تسا : اھنیا  هدادیم  لکش  ار  تابساحم  نیا  هک 

نیفعضتسم  / ١٣٩٣/٠٩/٠۶ جیسب  ىلاع  عمجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

یهعماج دـنراذگیم  ار  ناشدوخ  مسا  دـنک . بلج  ار  یناـھج  یهعماـج  داـمتعا  دـیاب  ناریا  دـنیوگیم  دنتـسیایم و  دـنیآیم  دیونـشب ؛ امـش  ار  ناـشریخا  زور  دـنچ  یاـھفرح 

شیپ لاس  ود  هک  اھدھعتمریغ  وضع  روشک  دودح ١۵٠  تسا ؟ یناھج  یهعماج  نیا  یناھج ؛ یهعماج  دناهدش  ربکتسم ، روشک  دنچ  هسنارف و  سیلگنا و  اکیرمآ و  یناھج !

، دـندرک لاعف  تکرـش  دـندمآ و  نارھت  هب  سالجا  نآ  رد  هک  تلودسیئر  روشکسیئر و  روھمجسیئر و  هاجنپ  هب  کیدزن  دنتـسین ؟ یناھج  یهعماج  دنتـشاد ، هسلج  نارھت  رد 

« نمشد هب  دامتعا   » 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 13هاگياپ  هحفص 3 
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زا اسور  هک  ییاھروشک  مھ  نآ  روشک -  دنچ  نیمھ  دنتـسین ؟ یناھج  یهعماج  دـننکیم ، یگدـنز  اھروشک  نیا  رد  هک  یمدرم  اھدرایلیم  دنتـسین ؟ یناھج  یهعماج  اھنیا 

دامتعا میھاوخیمن  ام  ار ! اھییاکیرمآ  دامتعا  ینعی  ار ، ام  دامتعا  ینعی  دـینک » بلج  ار  یناھج  یهعماج  دامتعا  « ؟ دـنایناھج یهعماج  دـنعطقنم -  ابلاغ  ناـشدوخ  مدرم 

هب مھ  ام  درادن . ام  یارب  یتیمھا  چیھ  ام ، هب  امش  دامتعا  دینک ؛ دامتعا  ام  هب  امـش  میرادن  زاین  ام  میرادن . یجایتحا  چیھ  اکیرمآ  دامتعا  هب  الـصا  ام  مینک . بلج  ار  اکیرمآ 

. دنرادن دامتعا  امش  هب  مھ  ناتمدرم  میرادن ، دامتعا  امش 

مق  / ١٣٩٣/١٠/١٧ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ىتقونآ دیشاب ، ىوق  امش  هک  ىتقونآ  هن ، دشوپیم ؛ مشچ  ىنمشد  زا  نمشد  هک  دنکن  روصت  سکچیھ  تسا ؛ ماظن  نیا  اب  ىهضراعم  شالت و  رد  رابکتـسا  ىهھبج  زورما 

تلفغ راچد  امش  هک  ىتقونآ  دیشک ؛ دھاوخ  تسد  ىنمـشد  زا  راچانب  نمـشد  دیـسانشب ، ار  نمـشد  ىاھدنفرت  ار و  نمـشد  امـش  هک  ىتقونآ  دیـشاب ، هدامآ  امـش  هک 

رابکتسا ىهیحان  زا  زورما  هک  ىراشف  دروایب . دوجوهب  روشک  رد  ار  دوخ  ىاھفدھ  دوخ و  دصاقم  هک  درک  دھاوخ  ادیپ  تصرف  نمـشد  تقونآ  دینک ، دامتعا  نمـشد  هب  دیـشاب ،

، تسا هداتـسیا  ىنمـشد  نیا  لـباقم  رد  ناریا  تلم  تسا . ىندـشنمامت  ىنمـشد  تسا ؛ ىندـشنمامت  میظع و  ىنمـشد  ناـمھ  زا  ىـشان  دوـشیم ، دراو  ناریا  تلم  رب 

دروم رد  هک  ىطلغ  هدیجنـسن و  ىاـھفرح  مغرىلع  دربـیم ؛ شیپ  دراد  اـھنامرآ  تمـس  هب  ار  دوخ  هار  تسا ، هدرک  ظـفح  ار  ىمالـسا  ىروـھمج  ماـظن  تسا ، هدرک  تمواـقم 

هدرک ىط  بوـخ  ار  هار  ناریا  تلم  تسا . هدروآ  تسد  هب  زورما  اـت  ىگرزب  رایـسب  تاـقیفوت  ناریا  تـلم  دوـشیم ، ىراـج  اـھنابز  رب  ىھاـگ  هار  نـیا  رد  ناریا  تـلم  ىقیفوـتىب 

اھنامرآ هب  ار  دوخ  تسا  هتسناوت  دنک ، دشر  تسا  هتسناوت  دنک ، ظفح  ار  دوخ  تسا  هتسناوت  دنک ، تمواقم  نمشد  ىاھراشف  لباقم  رد  تسا  هتسناوت  ناریا  تلم  تسا ،

. دنک کیدزن 

مق  / ١٣٩٣/١٠/١٧ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ىضعب درک ؛ دوشیم  هک  تسھ  ىیاھراک  تسھ ، ىیاھهار  و  دروخن ؛ همطل  نمشد  میرحت  زا  دنیبن ، هبرض  نمشد  مخا  زا  روشک  هک  دینک  ىراک  هک  تسا  نیا  ىـساسا  رکف 

نمـشد تسد  هب  ام  مشچ  هچناـنچ  رگا  ـالاو  تفرگ ، نمـشد  تسد  زا  ار  هبرح  نیا  دوشیم  درک ؛ ىیاـھراک  دوشیم  تسا ؛ هداد  باوج  تسا و  هدوب  قفوم  دـناهدرک و  مھ  ار 

مھ هاتوک  ناریا  ىاهتـسھ  ىهیـضق  رد  رگا   » دنیوگیم دنراد  تحاقو  لامک  اب  اھىیاکیرمآ  هکنیاامک  درادن ؛] ىاهدیاف  « ] دنامیم ىقاب  میرحت  ىدرکن  ار  راکنیا  رگا  اقآ ،  » هک دشاب 

دامتعا دوشیمن  درک  نانیمطا  دوشیمن  نمـشد  نیا  هب  هک  تسا  نیا  ىهدنھدناشن  نیا  دنیوگیم . دنراد  حیرـص  ار  نیا  دش ،» دھاوخن  هتـشادرب  همھ  اجکی و  اھمیرحت  دیایب ،

هب هن  درپـس ، ىقیقح  شخبدـیما  ىاـھهطقن  هب  ار  لد  دـیاب  مدـقتعم  نم  دـننک ! هرکاذـم  دـنھاوخیم  تـقورھ  اـت  دـننک ؛ هرکاذـم  متـسین ؛ فلاـخم  ندرک  هرکاذـم  اـب  نـم  درک .

. تسا نیا  تسا  مزال  هچنآ  ىلایخ ، ىاھهطقن  هب  هن  ىلایخ  ىاھهطقن 

بالقنا  / ٠١/١٨/١٣٩۴ ربھر  اب  هیکرت  یروھمجسیئر  رادید 

هب هک  ار  هقطنم  رد  برغ  تامادقا  هجیتن  ینشور ، هب  همھ  زین  زورما  و  دنربیمن ، یاهرھب  اکیرمآ  برغ و  هب  دامتعا  زا  یمالسا  یاھروشک  هک  تسا  نیا  ام  یگشیمھ  دیکات 

. دننیبیم تسا ، هقطنم  مالسا و  ررض 

مالسلامھیلع  / ٠١/٢٠/١٣٩۴ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

لباقم فرط  هب  ام  هک  تفگ  احیرـص  مرتحم  نیلوئـسم  زا  یکی  اریخا  هناتخبـشوخ  دینکن . دامتعا  لباقم  فرط  هب  میتفگ  هک  تسا  هدوب  نیا  نیلوئـسم  زا  ام  یدعب  یهبلاطم 

لمع هن  دقن ، یهدعو  دھدیم ــ  هک  دقن  یهدعو  هب  دیروخن ، بیرف  وا  دـنخبل  هب  دـینکن ، دامتعا  لباقم  فرط  هب  میتفگ  تسا . یبوخ  زیچ  یلیخ  نیا  میرادـن و  یدامتعا  چـیھ 

کی تشاددای و  کی  تروصهب  هیلوا  مھافت  کی  هک  زورما  دنحیقو . اھنیا  ردقنیا  ددنخیم ! امـش  شیر  هب  ددرگیمرب و  تشذـگ ، لپ  زا  شرخ  یتقو  نوچ ] ، ] دـینکن دامتعا  دـقن ــ 

امـش دننکب ، ار  تکرح  رادـقم  نیا  دناهتـسناوت  هک  الاح  نیمھ  درادـن ، دوجو  یمازلا  هک  دـنیوگیم  نیفرط  دوخ  تسا و  هدـشن  راک  چـیھ  زونھ  تسا و  هدـش  رـشتنم  هیمالعا 

! یتخیر هچ  اب  یتسژ ، هچ  اب  دش  رھاظ  نویزیولت  رد  اکیرمآ  روھمج  سیئر  دیدید 

١٣٩۴/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمشش  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

زا یکی  نیا  تسا ؛ یناھج  یوگروز  ربکتـسم و  یاھتردـق  هب  یدامتعایب  لباقم ، یهطقن  و  یھلا ، یهدـعو  قدـص  هب  دامتعا  یھلا ، کمک  هب  لاکتا  ماما  لوصا  زا  یکی  مود :

مھنعل و  دناهدش : نعل  دنوادخ  دوخ  مالک  رد  دنرادن  رواب  ار  هدعو  نیا  هک  یناسک  و  نینموم ؛ هب  تسا  هداد  هدعو  لاعتم  یادخ  یھلا ؛ تردق  هب  لاکتا  تسا . ماما  بتکم  ازجا 

هب داقتعا  ( ١٠ «.) اریصم تآس  منھج و  مھل  دعا  مھنعل و  مھیلع و  بضغ هللا  وسلا و  هرئاد  مھیلع  وسلا  نظ  اب  نینآظلا   » هک یناسک  نآ  ( ٩ ،) مھیلع بضغ هللا  و  ( ٨ ،) هللا

. درک لاکتا  دامتعا و  هدعو  نیا  هب  دـیاب  تسا ؛ ام  راوگرزب  ماما  رکفت  ناکرا  زا  یکی  ( - ١١ «) مکرصنی اورـصنت هللا  نا   » تسا هدومرف  هک  یھلا -  یهدعو  قدص  هب  یھلا ، یهدعو 

لماک روطهب  ماما  تانایب  رد  ماما ، راتفر  رد  ماما ، لمع  رد  مھ  نیا  درک ؛ دامتعا  دیابن  اقلطم  یناھج ، یاھتردق  ناربکتسم ، نانمشد ، یاھکنکشوخلد  هب  لباقم ، یهطقن 

ار هچنآ  درکیم ؛ تبحـص  تحارـص  اب  ماما  دـشاب . حیرـص  دوخ  یبالقنا  عضاوم  رد  راوگرزب  ماما  هک  دـشیم  بجوم  وا ، هب  دامتعا  راگدرورپ و  تردـق  هب  لاکتا  نیا  تسا . دوھـشم 

هب اما  تسنادیم  دنوشیم ، ینابصع  اھنآ  تسنادیمن  هکنیا  هن  دیآیم ، ناشدب  اھتردق  تسنادیمن  هکنیا  هن  تشاد ، ادخ  هب  اکتا  نوچ  درکیم ، نایب  حیرص  دوب  وا  داقتعا  دروم 

نارـس یاـھهمان  زا  هماـن  ود  هب  دـیاش  ماـما  اـھهمان -  زا  یکی  هب  دـشن ؛ یتسیاـبردور  راـچد  ثداوـح ، ربارب  رد  تشاد . رواـب  یھلا  ترـصن  هب  یھلا ، کـمک  هـب  یھلا ، تردـق 

یامیـسوادص رد  تقوناـمھ  هک  داد  باوـج  ار  بلطم  ماـمت ، تحارـص  اـب  هماـن ، نآ  هب  ماـما  داد ، باوـج  دـندوب  هتـشون  وا  هب  هک  ربکتـسم - ، هب  ناگتـسباو  اـی  اـیند  ربکتـسم 

تلم نایرش  رد  ینوخ  لثم  ماما  ار  دوخ  لکوت  نیا  درک و  نایب  اھهمان  نآ  رد  ار  دوخ  نشور  عطاق و  عضاوم  اما  دزیم  فرح  هنابدوم  ماما  هتبلا  دش . شخپ  یمالـسا  یروھمج 

یداقتعا چـیھ  یدامتعا و  چـیھ  نیربکتـسم  هب  ماـما  هکنیا  دـش . دراو  هار  نیا  رد  و  دـش ، دـقتعم  یھلا  ترـصن  هب  دـش ، لاـعتم  یادـخ  هب  لـکوت  لـھا  مھ  تلم  درک ؛ یراـج 

مدآ داتـسرف و  ماغیپ  تشون و  همان  ماما  هب  دوب -  مھ  یردتقم  روھمجسیئر  هک  ناگیر ، اکیرمآ -  روھمجسیئر  دنکن . یئانتعا  اھنآ  یاھهدعو  هب  هک  دشیم  بجوم  تشادـن ،

. تفرگ چیھ  هب  ماما  دوب ، هداد  وا  هک  ار  یاهدعو  درکن و  یئانتعا  دادن و  وا  هب  یخساپ  درکن ، یئانتعا  وا  هب  ماما  داتسرف ،

ماما دوب ، نایم  رد  دراـیلیم  رازھ  اـی  دراـیلیم  اھدـص  ثحب  دوب ، هداد  اـکیرمآ  هب  یهتـسباو  یاـھتلود  زا  یکی  یلیمحت ، گـنج  ناـیاپ  دروم  رد  یاهدـعو  کـی  رگید ، دروم  کـی  رد 

یهدـعو هب  دوـشیمن  روـطچ  هـک  مـینیبیم  مـینکیم ، سمل  ار  اـنعم  نـیمھ  مـیراد  ناـمدوخ  یراـج  نوگاـنوگ  یاـیاضق  رد  ـالاح  اـم  دـندرکن . داـمتعا  دـندرکن ، نآ  هـب  یئاـنتعا 

، داد رارق  دوخ  راک  یلـصا  طوطخ  وزج  ار  نآ  ماما  مینکیم . سمل  میراد  ار  نیا  درک ، دامتعا  دوشیمن  دـننزیم  یـصوصخ  یهسلج  رد  هک  ییاھفرح  هب  درک ، دامتعا  نیربکتـسم 

کیربـت ماـیپ  ماـما  یارب  فـلتخم  یاھتبـسانم  هب  اـھروشک  نارـس  نوـچ ] ، ] دوـبن اـیند  اـب  یهطبار  عـطق  یاـنعم  هب  هتبلا  نیا  ناربکتـسم . هب  یداـمتعایب  ادـخ ، هب  داـمتعا 

ناردلق نیربکتسم و  هب  یدامتعا  هنوگچیھ  اما  تشاد  دوجو  هنامرتحم  هنابدوم و  لومعم ، دح  رد  یروجنیا ، طابترا  دادیم . باوج  اھنآ  کیربت  مایپ  هب  مھ  ماما  دنداتسرفیم ،

. تشادن دوجو  اھنآ  ناورهلابند  هعبت و  و 

ىمالسا  / ٢٧/٠۴/١٣٩۴ ىاھروشک  ىارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

، دـننزیم ار  اھرھـش  دـننزیم ، ار  اھناتـسرامیب  دـننزیم ، ار  دـجاسم  دـننزیم ؟ ار  یـسک  هچ  دـنبوکیم . ار  نمی  دـنراد  هک  تسا  یاهدرخ - هام و  هس  ای   - هام راھچ  کـیدزن  نـالا 

؟ تسیچ اھنیا  مرج  دنشکیم ؛ ار  اھهچب  دنشکیم ، ار  هانگیب  مدرم  دننزیم ، ار  اھهناخ 

دنیوگیم دنیوگیم ؛ ار  دادرم  متشھوتسیب  دنیوگیم ؛ ار  هتشذگ  تاھابتـشا  دینکیم . هابتـشا  دیراد  امـش  مھ  نالا  هک  متفگ  زامن  رد  نالا  نم  دنکیم . تیامح  اھنیا  زا  اکیرمآ   

، تسا هساک  کی  رد  ناتتـسد  دـیھدیم ، یتسود  تسد  اھمیژر  نیرتدبتـسم  اب  دـینکیم ؛ هابتـشا  دـیراد  مھ  نالا  اما  دـیدرک  یگرزب  هابتـشا  یلیخ  هلب ، میدرک . هابتـشا  اـم 

« نمشد هب  دامتعا   » 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 13هاگياپ  هحفص 4 
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اکیرمآ نارادمتسایس  امش  اھییاکیرمآ ، امش  دیفاصنااب ؟ امـش  دبتـسم ! ماظن  دییوگیم  دیآیم ، دوجوهب  تاباختنا  اب  شلیذ  ات  ردص  هک  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  تقونآ 

دنھدیمن هزاجا  هک  ییاھتلود  اب  دنراد ! مھ  ییور  هچ  اھنیا  دنکیم ؛ مھ  بجعت  ناسنا  حضاو . تایعقاو  دروم ] رد  یتح  [ ؛ دـینکیم تواضق  دـینزیم و  فرح  یفاصنایب  تیاھن  رد 

شتـشونرس نادنز و  دـنزادنایم  دـنریگیم  دروایب ، ار  تاباختنا  مسا  نابایخ ، رد  یـسک  رگا  اھروشک  نیا  زا  یـضعب  رد  هک   - دروخب ناشـشوگ  هب  تاباختنا  مسا  ناشیاھتلم 

دنیوگیم هتشاد ، تاباختنا  دنچ  یس و  لاس ، لوط ٣۶  رد  هک  ار  یمالسا  یروھمج  ماظن  تقونآ  هتسبتوخادقع ، ردارب ، هساکمھ ، قیفر ، دش - دھاوخ  هچ  تسین  مولعم 

. تسا نیا  درک ، دامتعا  دوشیمن  اھنیا  هب  مییوگیم  ام  هکنیا  دندامتعا ؟ لباق  اھنیا  دادبتسا !

مدرم  / ١٨/٠۶/١٣٩۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

حیرصت هب  انب  سیلبا  اما  تسا ؛ سیلبا  ملاع ، یاھناطیش  یهمھ  سیئر  تسا . یزغمرپ  فرح  یلیخ  گرزب » ناطیش   » نیا تسا ؛ گرزب  ناطیش  اکیرمآ  دومرف : راوگرزب  ماما 

اما دنکیم ؛ هسوسو  دـھدیم ، بیرف  دـنکیم ، اوغا  ار  اھناسنا  دـنکب ؛ دـناوتیمن  یراک  اوغا ، زا  رتشیب  دـنکیم ؛ اوغا  ار  اھناسنا  هک  تسا  نیا  دـنکب  دـناوتیم  هک  یراک  اھنت  نآرق ،

رشب قوقح  زا  یرادفرط  یاعدا  دنکیم ، دنلب  ار  رـشب  قوقح  مچرپ  دنکیم ؛ یراکایر  مھ  دھدیم ، بیرف  مھ  دنکیم ، میرحت  مھ  دنکیم ، راتـشک  مھ  دنکیم ، اوغا  مھ  اکیرمآ ،

تایانج و یهیقب  زا  ریغ  دـتلغیم ؛ نوخوکاخ  هب  اکیرمآ  سیلپ  تسد  هب  یحالـسیب  کی  یھانگیب ، کی  اکیرمآ  یاھرھـش  یاھنابایخ  رد  راب  کی  زور  دـنچ  رھ  اـما ]  ] دـنکیم

هک ییاھنیمھ  لیبق  زا  زورفاگنج  یاھنایرج  نتخادـنا  هار  هب  ناشیاھیزورفاگنج ، ناشیاھینیرفآگنج ، توغاط و  میژر  نارود  رد  ناریا  رد  ناـشراتفر  مھ  نیا  ناـشعیاجف .

زا هک   - تایـصوصخ نیا  اب  ار  گرزب  ناطیـش  نیا  دنراد  رارـصا  اھیـضعب  الاح  تسا . اکیرمآ  یاھراک  اھنیا  دنتـسھ ؛ یراکبارخ  لوغـشم  اھاج  یهیقب  هیروس و  قارع و  رد  الاح 

یلقع مادک  دوشیم ؟ هچ  لقع  دوشیم ؟ هچ  روشک  حلاصم  هب  یرادافو  رانکهب ؛ یرگیبالقنا  رانکهب ، نید  ارچ ؟ دننک . دومناو  هتشرف  لکـش  هب  دننک و  کزب  تسا - رتدب  سیلبا 

؛ دنتـسھ هنوگ ] ] نیا دنکب ؟ باختنا  تاجن  یهتـشرف  ناونعهب  دامتعا ، دروم  ناونعهب  تسود ، ناونعهب  ار  اکیرمآ  تردق  لثم  یتردق  ناسنا  هک  دھدیم  هزاجا  ینادجو  مادک  و 

یرگید روج  حولهداس  دارفا  مشچ  رد  ار  ناشدوخ  ریگمشچ ، رھاظب  رھاوظ  اب  نلکدا ، اب  تاوارک ، اب  هدیـشکوتا ، رھاظ  اب  دنیارآیم ؛ ار  ناشدوخ  هلب ، تسا . نیا  رما  تقیقح 

روشک زا  ار  گرزب  ناطیـش  نیا  ناریا  گرزب  تلم  تسا . روجنیمھ  مھ  رگید  یاـھروشک  دروم  رد  تسا ؛ اـم  دروم  رد  نیا  تسا . اـھنیا  اـکیرمآ  میژر  تقیقح  دـنھدیم ؛ هوـلج 

. دوشیمن مامت  اھنیا  ینمشد  دنک ؛ ادیپ  ذوفن  میھدب  هزاجا  دیابن  ددرگرب ؛ هرجنپ  زا  تفر ، رد  زا  میراذگب  دیابن  ددرگرب ؛ هرابود  میراذگب  دیابن  درک ؛ نوریب 

؛ دـناهئطوت لوغـشم  ناریا  هیلع  اـکیرمآ  یهرگنک  رد  ـالاح  نیمھ  نـالا  تسین ، موـلعم  تسرد  اـجنآ  اـجنیا و  مھ  نآ  تشونرـس  هک  یقفاوـت  نیا  و  ماـجرب »  » یهیـضق زا  دـعب   

تـسرد داریا  یارب  ندرک و  تیذا  یارب  دنتـسھ  یاهبوصم  یحارط  لوغـشم  اکیرمآ  یهرگنک  لخاد  رد  یاهدع  کی  الاح  نیمھ  هک  دـھدیم  ناشن  دـسریم ، ام  هب  هک  ییاھربخ 

. تسین یندشمامت  تسا ؛ روجنیا  اھنیا  ینمشد  ناریا ؛ یمالسا  یروھمج  یارب  ندرک  مھارف  لکشم  یارب  ندرک و 

نایوجشناد  / ٠٨/١٢/١٣٩۴ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

اطخ و زا  عنام  دـنکیم ، هتخیمآ  اھهبرجت  اب  ار  ناریا  تلم  هک  تسا  یثداوح  زا  یکی  هک  دادرم - متـشھوتسیب  یهثداـح   - داـتفا قاـفتا  لاس ١٣٣٢  رد  ام  روشک  رد  یاهثداـح 

. درذگیم لاس  تصش  الاح  ات  لاس ٣٢  زا  هلب ، درک ؛ شومارف  دیابن  زگرھ  ار  هبرجت  نیا  دمآ ، دوجو  هب  ناریا  تلم  یارب  گرزب  یهبرجت  کی  هثداح  نیا  رد  دوشیم ؛ وا  دید  هابتشا 

. تفرگ سرد  نآ  زا  دـیاب  درادـن و  یریثات  نامز  تشذـگ  تسا ، سرد  لماح  یتقو  یخیرات  یهثداح  ایناث  تسا ، هدـش  رارکت  ثداوح  لیبق  نیا  لاس  تصـش  نیا  لـالخ  رد  ـالوا 

هللاتیآ موحرم   - دـندوب هک  یدارفا  کـمک  اـب  اھیـسیلگنا  تسد  زا  اھیـسیلگنا و  گـنچ  زا  ار  روشک  یلم  تورث  عـبنم  ار ، تفن  هک  قدـصم  تلود  هک  دوـب  رارق  نیا  زا  هثداـح 

یهصرع رد  ینابیتشپ  کی  دیاب  درک  رکف  اھسیلگنا ، ینمـشد  لباقم  رد  دوب . اکیرمآ  هب  یهیکت  نآ  داد و  ماجنا  یخیرات  هابتـشا  کی  دنک ، جراخ  تسناوت  نارگید - یناشاک و 

، یـشیدناهداس ینیبشوـخ و  نیا  زا  دوـب . اـھییاکیرمآ  هـب  وا  دـیما  درک ؛ داـمتعا  اـھییاکیرمآ  هـب  دوـب ؛ اـکیرمآ  وا  رظن  زا  زور  نآ  ناـبیتشپ  نـیا  دـشاب ، هتـشاد  یللملانـیب 

ام و  تـسا ]  ] طوبــضم ـالماک  هـک  صخــشم  ناـشن  ماـن و  اـب  ییاـکیرمآ  روماـم  کـی  دــنتخادنا . هار  هـب  ار  دادرم  متــشھوتسیب  یاـتدوک ] ، ] دــندرک هدافتــسا  اــھییاکیرمآ 

اداناک مھ  دیاش  ای  یبرغ  روشک  کی  ترافـس  رد  ای  سیلگنا  ترافـس  رد  تفر  دوب ، ییاکیرمآ  اجنیا ؛ دمآ  دش  دنلب  تسھ - خیرات  رد  مھ  شمـسا   - مینادـیم میـسانشیم ،

هار ار  دادرم  متـشھوتسیب  یاتدوک  دنتـشاد ؛ دوجو  مھ  نئاخ  یلخاد  لماوع  رـصانع و  درک ؛ هارمھ  شدوخ  اب  ار  یدارفا  درک ، میـسقت  دوب  هدروآ  هک  ار  یلوپ  دش و  رقتـسم 

دندرک و ینادنز  دندرب  دنتفرگ ، مھ  ار  قدصم  داد . داب  رب  دندوب ، هدیـشک  تفن - تعنـص  ندش  یلم  نارود   - لاس هس  ود  فرظ  رد  ناریا  تلم  هک  ار  یتامحز  یهمھ  تخادنا و 

یهتـسباو یلیمحت و  تموکح  غوـی  ریز  تلم ، نیا  لاس ۵٧  ات  لاس ٣٢  زا  لاـس  و ٢۵  دـندناشن ؛ تنطلـس  هب  دـندنادرگرب ، دوب ، هدرک  رارف  ناریا  زا  هک  ار  یولھپ  یاضردـمحم 

لماوـع دـندرک ، فرـصت  ار  اـم  شترا  ناـشیماظن  ناراشتـسم  دـندرک . ار ] راـک  نـیا   ] اـھییاکیرمآ دـش ؛ ـالتبم  اھیتخــس  عاوـنا  اـھراشف ، عاوـنا  اـھتفخ ، عاوـنا  هـب  یوـلھپ 

ام نارگلیلحت  زونھ  هک  دـندرک  یدوھـشم  ریغ  یاـھراک  دوب - دوھـشم  یرھاـظ و  یاـھراک  اـھنیا   - اـھنیا رب  هوـالع  دـندرب ؛ شیپ  ار  دوـخ  یداـصتقا  یاھتـسایس  ناـشیداصتقا 

، تفرگ ماجنا  لاس  نیا ٢۵  رد  ناریا  رد  اھییاکیرمآ  فرط  زا  هک  ناریا  تلم  یناسنا  یونعم و  یاـھتورث  یدوباـن  تھج  رد  دوھـشم  ریغ  تاـکرح  هب  هک  دناهدیـسرن  هنافـساتم 

یناسنا عبانم  ندرک  عیاض  ناریا ، تلم  رب  راشف  قانتخا ، لاس   ٢۵ دراد . یریگلابند  یاج  دراد و  قیقحت  یاج  هک  تسا  یلئاسم  اھنیا  دناهتسناوتن . زونھ  دننک ؛ یگدیـسر 

ردـقچ دـندرک . تدـم  نیا  رد  اـھییاکیرمآ  هک  دوب  ییاـھراک  هقطنم ، رد  ناملـسم  یاـھتلم  ناـیم  رد  ناریا  تلم  ندرک  ماندـب  روـشک ، نیا  یعیبـط  عباـنم  تراـغ  روـشک ، نیا 

رد همھ  هک  تفرگ  ماجنا  ناریا  تلم  هیلع  یاهنانئاخ  یاھتـسایس  هچ  روشک  لخاد  رد  دندش ، هجنکـش  اھناسنا  ردقچ  دنتفر ، نادنز  اھناسنا  ردقچ  دـندش ، هتـشک  اھناسنا 

. درک اکیرمآ  هب  یشیدناهداس  یور  زا  اقآ  نآ  زور ، نآ  هک  یدامتعا  رطاخهب  و  دوب ]  ] ناریا رد  اھییاکیرمآ  یهدناشنتسد  تلود  روضح  اھییاکیرمآ و  روضح  یهیاس 

نایوجشناد  / ٠٨/١٢/١٣٩۴ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

ییاھتلود دینکیم . هدھاشم  دـنکیمن ، یـضرعت  چـیھ  دـننکیمن ، یـضرعت  دـنرادن و  یراک  وا  اب  هک  ییاھتلود  اھتلم و  هب  ناریا  تلم  تسا ؛ هدرک  ادـیپ  ار  شدوخ  هار  ناریا  تلم 

یراک مھ  ام  دنرادن ، ام  هب  یضرعت  اما  تسا  دوھشم  الماک  میمھفیم ، مینادیم ، ار  نیا  تسین ، فاص  یمالـسا  یروھمج  اب  ناشلد  هک  مرادن - نم  ار  اھتلم  ثحب   - دنتـسھ

یدوبان یارب  دنک  هدافتـسا  یاهناھب  رھ  زا  تسا  ددصرد  هک  یتلود  دـنکیم ، ضرعت  هک  یتلود  اما  مینکیم ، هرکاذـم  مینیـشنیم ، میراد ، تراجت  میراد ، طباور  میرادـن ؛ اھنآ  هب 

قح هن  دراد ، یعرش  قح  هن  دراد ، ینالقع  قح  هن  وا ؛ زا  دنک  ضامغا  دناوتیمن  ناریا  تلم  یمالـسا ، یاھنامرآ  یدوبان  یارب  یمالـسا ، یروھمج  یدوبان  یارب  ناریا ، تلم 

نکمم یزیچ  نینچ  دنک ، زارد  وا  فرط  هب  یتسود  تسد  دنک ؛ هاگن  تسود  مشچ  هب  وا  هب  دنیشنب و  نمشد  نیا  لباقم  رد  درادن  قح  دراد ، یناسنا  قح  هن  دراد ، ینادجو 

؛ دـنرادب زاـب  دـنکیم ، تکرح  دراد  هک  یھار  نیا  زا  ار  یمالـسا  یروھمج  هک  دنتـسھ  نیا  ددـصرد  اوـق  یهمھ  اـب  ناوـت ، یهمھ  اـب  دنتـسھ . روـط ] ] نیا اـھییاکیرمآ  تسین !

. دنلاعف الماک  مھ  زورما  دننکیم ؛ تاغیلبت  دنراد ؛ فلتخم  یاھهویش 

بالقنا  / ٠٩/٠٢/١٣٩۴ ربھر  اب  هیسور  یروھمج  سیئر  رادید 

نیا رد  ار  اکیرمآ  تلود  درکلمع  راتفر و  زاب ، نامـشچ  اب  میرادـن و  اھییاکیرمآ  هب  یدامتعا  چـیھ  ام  اما  تسا  هدیـسر  یماجنارـس  کی  هب  یاهتـسھ ] عوضوم   ] هلئـسم نیا 

. میراد رظن  تحت  هیضق 

تاباختنا  / ١٠/٣٠/١٣٩۴ یرازگرب  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

هچ  - نالوئـسم یهمھ  مھ  نالا  درک . تمواقم  وا  نیغورد  تاـغیلبت  لـباقم  رد  وا و  روز  لـباقم  رد  دـیاب  دربب ؛ شیپ  ار  دوخ  راـک  دـھاوخیم  نیغورد  تاـغیلبت  اـب  روز و  اـب  اـکیرمآ 

دنخبل هب  تسا . ندرک  هعدخ  لھا  تسا ، هعدخ  لھا  فرط  نوچ  دنکن ؛ هعدخ  لباقم  فرط  هک  دنشاب  بقارم  میدرک - هیصوت  ام  هک  یتراظن  تئیھ  نآ  هچ  یتلود ، نیلوئسم 

. درک دامتعا  دوشیمن  هدز  هرھچ  رب  وا  هک  یکسام  هب  و 

« نمشد هب  دامتعا   » 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 13هاگياپ  هحفص 5 
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یقرش  / ١١/٢٨/١٣٩۴ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

، نیا زا  لبق  زور  ود  نیمھ  تفرگ - ماجنا  ینالوط  نایرج  نیا  دش و  هتفگ  بلاطم  دش ، هتفگ  اھفرح  بخ  هک   - یاهتسھ تارکاذم  نیا  یاهتسھ و  یهیـضق  نیمھ  رـس  رب  نالا 

ار ینمـشد  دـننک . یراذگهیامرـس  ناریا  دـنورب  دـننکن  تئرج  ایند  گرزب  ناراذگهیامرـس  نارادهیامرـس و  هک  مینکیم  یراک  اـم  تفگ  ییاـکیرمآ  لوئـسم  کـی  رگید  راـب  اددـجم 

ماجنا ار  تارکاذم  نیا  هک  یناسک  نیا  دندیـشک ؛ تمحز  دندرک و  شالت  مھ  افاصنا  و   - دـندوب تارکاذـم  نیا  لابند  هک  یناسک  یاھفدـھ  زا  یکی  تسا . نیا  اکیرمآ  دـینیبیم !

ار نیمھ  یولج  اھییاکیرمآ  زورما  اـما ] [ ؛ دوب اـھیجراخ  یراذگهیامرـس  اـب  یداـصتقا  شیاـشگ  دـندرک - تقو  فرـص  اـعقاو  دـنتخیر ، قرع  دندیـشک ، تمحز  اـتقیقح  دـنداد ،

ناریا دـنورب  دـننکن  تئرج  اھراذگهیامرـس  هک  مینکیم  یراک  ام  تفگ  اددـجم  ناشرگید  یکی  نیا ، زا  لبق  زور  هس  ود  زوریرپ ، زورید  زاب  دـناهتفگ ؛ الاح  اـت  راـب  نیدـنچ  دـنریگیم .

. تسا نیا  شیانعم  دندامتعا ، لباق  ریغ  اھنیا  مییوگیم  هکنیا  تسا ؛ نیا  شیانعم  درک ، دامتعا  دوشیمن  اھییاکیرمآ  هب  متفگ  راب  هد  هدنب  هکنیا  دننک . یراذگهیامرس 

روشک  / ٠١/١٨/١٣٩۵ نالوئسم  زا  یعمج  یزورون  رادید  رد  تانایب 

دوشیمن درک ، اکتا  دوشیمن  ناگناگیب  هب  درک ، اکتا  دوشیمن  نارگید  هب  مینک ؛ اکتا  نامدوخ  هب  دـیاب  ام  تسا . نیا  راک  ساسا  مینک ؛ اکتا  نامدوخ  هب  اـم  هک  تسا  نیا  هدـمع 

دـینکیم و هظحـالم  مھ  ـالاح  درک . داـمتعا  دوشیمن  اـھییاکیرمآ  هب  متفگ  رتـشیب - اـی  هبترم  جـنپ  راـھچ  دـیاش   - یاهتـسھ تارکاذـم  نیمھ  نارود  رد  ررکم  نم  درک . داـمتعا 

اھنیا هب  دوشیمن  اعقاو  ینعی  مدزیم ؛ تقونآ  هدنب  هک  تسا  یفرح  نآ  یاضما  الماک  دنھدیم ، ناشن  هک  یدرکلمع  دننکیم و  هک  یتاراھظا  دـننزیم ، هک  ییاھفرح  دـینیبیم ؛

؛ دنراتفردب قالخادب و  ادادب و  روجنیمھ  هک  دنتـسھ  مھ  ینارگید  دنتـسین ، مھ ]  ] اھنآ طقف  دنتـسھ ]  ] ییادادب یقالخادب و  دامن  ناونعهب  اھییاکیرمآ  هتبلا ] . ] درک دامتعا 

. دنکیم کمک  مھ  لاعتم  یادخ  هک  مینادب  میناوتیم و  مینادب  مینک و  هیکت  نامدوخ  هب  مینک ، دامتعا  نامدوخ  هب  دیاب  ام  درک . دامتعا  اھنآ  هب  دوشیمن  هرخالاب 

روشک  / ٠١/١٨/١٣٩۵ نالوئسم  زا  یعمج  یزورون  رادید  رد  تانایب 

دوشیمن درک ، اکتا  دوشیمن  ناگناگیب  هب  درک ، اکتا  دوشیمن  نارگید  هب  مینک ؛ اکتا  نامدوخ  هب  دـیاب  ام  تسا . نیا  راک  ساسا  مینک ؛ اکتا  نامدوخ  هب  اـم  هک  تسا  نیا  هدـمع 

دـینکیم و هظحـالم  مھ  ـالاح  درک . داـمتعا  دوشیمن  اـھییاکیرمآ  هب  متفگ  رتـشیب - اـی  هبترم  جـنپ  راـھچ  دـیاش   - یاهتـسھ تارکاذـم  نیمھ  نارود  رد  ررکم  نم  درک . داـمتعا 

اھنیا هب  دوشیمن  اعقاو  ینعی  مدزیم ؛ تقونآ  هدنب  هک  تسا  یفرح  نآ  یاضما  الماک  دنھدیم ، ناشن  هک  یدرکلمع  دننکیم و  هک  یتاراھظا  دـننزیم ، هک  ییاھفرح  دـینیبیم ؛

؛ دنراتفردب قالخادب و  ادادب و  روجنیمھ  هک  دنتـسھ  مھ  ینارگید  دنتـسین ، مھ ]  ] اھنآ طقف  دنتـسھ ]  ] ییادادب یقالخادب و  دامن  ناونعهب  اھییاکیرمآ  هتبلا ] . ] درک دامتعا 

نینموملاریما دنکیم . کمک  مھ  لاعتم  یادخ  هک  مینادب  میناوتیم و  مینادـب  مینک و  هیکت  نامدوخ  هب  مینک ، دامتعا  نامدوخ  هب  دـیاب  ام  درک . دامتعا  اھنآ  هب  دوشیمن  هرخالاب 

اعطق اـم  هب  ار  ترـصن  لاـعتم  یادـخ  مینکیم ، تکرح  میوشیم و  نادـیم  دراو  هناـقداص  اـم  یتقو  ( ١ (؛ تبکلا انودـعب  لزنا  رـصنلا و  انیلع  لزنا  انقدـص  یار هللا  اـملف  دـیامرفیم :

لکـشم راچد  ناسنا  ییاھاج  کی  تلم . کی  یگدـنز  یعاـمتجا و  یگدـنز  هب  دـسرب  هچ  دراد ، بیـشنوزارف  مھ  یدرف  یگدـنز  دراد ؛ بیـشنوزارف  یگدـنز  بخ  داد . دـھاوخ 

نآ ام  هک  تسا  نیا  هدـمع  تسھ . شروجهمھ  دوشیم ؛ شیاشگ  اب  هجاوم  ناسنا  مھ  ییاھاج  کی  دوشیم ، بولطمان  طیارـش  یراجنھان و  راچد  ییاـھاج  کـی  دوشیم ،

. میورب شیپ  مینک و  لابند  هللااشنا  ار  میقتسم  طارص  ار و  میقتسم  طخ 

نازومآشناد  / ٠٢/٠١/١٣٩۵ یمالسا  یاھنمجنا  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

؛ درادـن یاهدـیاف  ندـیگنج ]  ] هک تسا  دـقتعم  ینعی  دـیماان ؛ تـسا  یمدآ  دـینک  ضرف  درک . ضرف  یرگید  تیوـھ  کـی  اـب  یرگید و  یهلکاـش  کـی  اـب  دوـشیم  ار  رـسفا  نـیمھ 

تـسا نکمم  یرادـقم  کی  الاح  درادـن ؛ ندرک  یگداتـسیا  ندرک و  هضراـعم  لاـح  ریذپمیلـست ، تسا  یمدآ  اـی  تسا . دـیماان  درادـن ؛ یاهدـیاف  دیاهداتـسیا ، دوخیب  دـیوگیم ] ]

نمـشد بیرف  هب  دـنکیم ، دامتعا  نمـشد  دـنخبل  هب  روخبیرف ؛ تسا  یمدآ  ای  تسا . نیا  شاهیحور  دوشیم ؛ میلـست  دـش  دایز  روز  دـش و  دایز  راـشف  یتقو  یلو  دتـسیاب 

، تخـس یاھگنج  نیمھ  رد  هعدخ . برحلا  تسا : روجنیمھ  اھگنج  یهمھ  تسا ؛ هعدـخ  زا  رپ  بیرف و  زا  رپ  گنج  بخ  دـمھفیمن . ار  نمـشد  بیرف  الـصا  ای  دـنکیم  دامتعا 

اجنآ زا  دنک  لایخ  نمـشد  دھدب ؛ بیرف  ار  نمـشد  یتکرح  کی  اب  یتایلمع و  کی  اب  هک  تسا  نیا  دھدب ، ماجنا  دـناوتیم  ردـتقم  هدـنامرف  کی  هک  یـساسا ، یاھراک  زا  یکی 

ار و نمـشد  بیرف  یانعم  دمھفیمن  روخبیرف ؛ تسا  یرـسفا  رـسفا ، نیا  دینک  ضرف  الاح  دنک . تکرح  تشپ  زا  دـعب  دوشب ، ترپ  اجنآ  هب  شـساوح  دـنک و  تکرح  دـھاوخیم 

ای ینارتوھـش ، هب  داتعم  ای  ردخم ، داوم  هب  داتعم  ای  تسا ؛ داتعم  ای  دباوخب . دنک و  تحارتسا  دریگب  دـھاوخیم  شلد  لاحیب ؛ الـصا  تسا  یمدآ  کی  ای  دـھدیمن . صیخـشت 

وا هب  هک  ینارگید  دوخ و  تشونرس  هب  انتعایب  رکفیب و  و  دننکیم - ادیپ  دایتعا  نیا  هب  اھیضعب  ماهدینش   - هدش باب  اریخا  هک  یرتویپماک  یاھیزاب  نیا  زا  یضعب  هب  داتعم 

نیا سپ  شونوشیع . مرگرس  دشاب ؛ شدوخ  یناویح  زیارغ  دوخ و  یدام  زیارغ  عابشا  رکف  هب  رگنس  رد  رسفا ، یاقآ  نیمھ  الثم  تسا ؛]  ] زیارغ مرگرس  ای  دناهتخود . مشچ 

. رگید تسا  مولعم  تسیچ ؟ گنج  یهجیتن  درک . روصت  دوشیم  مھ  هلکاش  نیا  رد  تئیھ و  نیا  رد  لکش و  نیا  رد  ار  رسفا 

نارگراک  / ٠٢/٠٨/١٣٩۵ رادید  رد  تانایب 

؟ دنکیم تسرد  عناوم  یسک  هچ  دننکیم . تسرد  عناوم  ام  لباقم  رد  مادم  مینکیمن ؛ تکرح  هتلافسآ  یهداج  کی  رد  ام  دنکیم . ینمشد  دراد  نمشد  میراد و  نمشد  هتبلا 

هک دننکیم  هیالگ  رود  زا  یھاگ  ار ؛ هعدخ  نیا  میمھفن  ام  دھاوخیم  مھ  ناشلد  دـننکیم ، هعدـخ  دـننکیم ، لالخا  مسینویھـص ؛ اکیرمآ و  ام  نانمـشد  سار  رد  ام و  نانمـشد 

هک دراد  دوجو  لالتخا  ام  روشک  یکناب  تالماعم  رد  نالا  میدنبب . ار  نامدوخ  مشچ  دوشیمن  میـشاب ؛ نیبدب  دیاب  هک  ار  ییاھزیچ  مینیبیم  بخ  دـینیبدب . ام  هب  تبـسن  ارچ 

ایند گرزب  یاھکناب  دنیوگیم  ارچ ؟ دریگیم ؛ ماجنا  تمحز  اب  یدنک و  اب  اجنیا  نالا  یکناب ، تالدابم  هب  فقوتم  تالماعم  تاطابترا و  دنیوگیم . دـنراد  نیلوئـسم  یهمھ  ار  نیا 

داتـشھ رازاب  اب  دھاوخن  ارچ  ایند  گرزب  فورعم و  کناب  نالف  دنک . داجیا  لماعت  هک  هدمآ  دوجو  هب  نیا  یارب  کناب  دنراد ؟ ضرم  رگم  دنتـسین ؟ رـضاح  ارچ  بخ  دنتـسین . رـضاح 

دامتعا دوشیمن  اکیرمآ  هب  هک  ماهتفگ  راب  دـص  هدـنب  شدایزومک ، اب  اکیرمآ . تسیک ؟ عنام  نیا  دراد ؛ دوجو  یعنام  کی  دـنک ؟ هلماعم  تورث  همھنیا  اـب  یروشک  کـی  ینویلیم 

لد رد  یروج  لمع  رد  اما  درادـن - یـشزرا  تسا و  ذـغاک  یور  نیا  هک   - دـننک هلماعم  ناریا  اب  اھکناب  دـنورب  هک  دنـسیونیم  ذـغاک  یور  دوشیم . نشور  ـالماک  دراد  ـالاح  درک ؛

[ نیا  ] یتسیرورت یاھـشور  رطاخهب  الثم  تسا  نکمم  ام  تسا و  تسیرورت  روشک  کی  ناریا  هک  دـیوگیم  یـسارھناریا . دـنیاین ؛ کیدزن  اھنآ  هک  دـنزادنایم  سارھ  اـھکناب 

ذغاـک یور  دـیورن . ولج  دوشب ؛ میرحت  تسا  نکمم  ناریا  دـشاب ؛ عـمج  ناتـساوح  هک  تسا  اـھکناب  هب  ماـیپ  نیا  تسیچ ؟ نیا  یاـنعم  بخ ، مینک ؛ میرحت  ار  ناریا  روـشک ،

دیایب دـنکن  تئرج  یجراخ  رادهیامرـس  دـیایب ، ولج  دـنکن  تئرج  کـناب  هک  دـننکیم  یراـک  لـمع  رد  اـما  دـننکیم  رداـص  همانـشخب  دـینک ، هلماـعم  دـیورب  اـھکناب  دنـسیونیم :

قبط مھ  زونھ  دندرک ، کمک  رادناشنومان  یاھتسیرورت  هب  ناشدوخ  دـنرتدب ؛ اھتسیرورت  یهمھ  زا  ناشدوخ  الاح  دـننکیم . ار  راک  نیا  دـنراد  المع  دـنک ؛ یراذـگهیامرس 

ناریا رد  دـنیآیمن  اھراذگهیامرـس  اھرادهیامرـس و  هکنیا  تلع  هک  دـیوگیم  ییاکیرمآ - بانج   - فرط تسیرورت ! دـنیوگیم  ناریا  هب  تقونآ  دـننکیم ؛ کمک  دـنراد  اـم  تاـعالطا 

هک اکیرمآ  تسا ؟ اجنیا  زا  رتنما  اکیرمآ  دوخ  تسا ؟ اـجک  ناریا  زا  رتنما  هقطنم  نیا  رد  تسا ؟ شاهچ  ناریا  یلخاد  عاـضوا  تسا ؛ ناریا  یلخاد  عاـضوا  دـننک  یراذـگهیامرس 

اب یرگراک ، تالکـشم  نیا  اب  یمدرم ، تارھاظت  نیا  اب  ییاپورا  یاھروشک  تسا ؟ اجنیا  زا  رتنما  رورت ، اب  دنوشیم  هتـشک  مدرم  زا  رفن  دنچ  زور  رھ  ناشدوخ  یاھرامآ  قبط 

. دحتم یروشک  نما ، یروشک  ناریا ]، [ ؟ دنتسھ اجنیا  زا  رتنما  یداصتقا  تالکشم  نیا 

١٣٩۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

. دندروخ هکنیاامک  دروخ ؛ دھاوخ  ار  شایلیس  هدش و  بکترم  یگرزب  یاطخ  درک ، دامتعا  اکیرمآ  هب  رگا  دنکیم ، راک  مالـسا  مان  هب  مالـسا و  یارب  هک  ینایرج  رھ  یدرف و  رھ 

تکرح نیا  دـنتفگیم  هک  کیتکات  رطاخهب  لقع - دـنراذگیم  ار  شمـسا   - یـسایس لقع  رطاخهب  یـشیدناتحلصم ، رطاخهب  یمالـسا ، یاھنایرج  ریخا  لاس  دـنچ  نیمھ  رد 

مان اب  یـسکرھ  دننکیم . لمحت  ار  شیاھتبیـصم  دنراد  الاح  دندروخ و  ار  شایلیـس  دندروخ ، ار  شبوچ  دندرک ، دامتعا  اھنآ  هب  دندش ، قیفر  اھییاکیرمآ  اب  تسا ، یکیتکات 

، میراد مھ  کچوک  یاھنمشد  میراد ؛ یدایز  تشردوزیر  یاھنمشد  هتبلا  ام  هدش . بکترم  یگرزب  یاطخ  دنکب ، دامتعا  اکیرمآ  هب  رگا  دنکیم ، تکرح  مالسا  تھج  رد  مالـسا 

« نمشد هب  دامتعا   » 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 13هاگياپ  هحفص 6 
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نارود ات  توغاط  میژر  لیاوا  نارود  زا  هتشذگ ، رد  مھ  ثیبخ ؛ اعقاو  سیلگنا   - ثیبخ سیلگنا  یوس  زا  اکیرمآ و  یوس  زا  اھینمشد  یهدمع  اما  میراد  مھ  ریقح  یاھنمشد 

یتاغیلبت هاگتـسد  ماما ، درگلاس  تبـسانمهب  مھ  الاح  تسا ؛ هدرک  ینمـشد  ام  اب  سیلگنا  هراومھ  زورما ، ات  بالقنا  یزوریپ  بالقنا و  عورـش  نارود  زا  دـعب  مھ ] ، ] بـالقنا

، بخ ییاکیرمآ ! کرادم  زا  دناهدروآ ؟ اجک  زا  ار  دنس  رھطم ! هزیکاپ و  ماما  راوگرزب ، ماما  هیلع  دنکیم  رشتنم  دنس  دنکیم ؛ رشتنم  دنس  حالطصاهب  ماما ، هیلع  سیلگنا  تلود 

سوحنم و میژر  یوس ] زا   ] و تسا - یروجنیا  اھسیلگنا  ینمـشد  دراد ؟ یئابا  دنـس  لعج  زا  دـنکیم ، نوگنرـس  رفن  دصیـس  بیرق  اب  ار  یرفاسم  یامیپاوھ  هک  ییاـکیرمآ 

یداصتقا یهخـسن  رگا  یتح  داد ؛ ناشن  تیـساسح  دیاب  وا  یاھراک  لباقم  رد  تخانـش و  دیاب  ار  نمـشد  نیا  دنایلـصا . یاھنمـشد  اھنیا  تسا ؛ یتسینویھـص  یناطرس 

امـش یرامیب ؛ نالف  یارب  روخب  ار  وراد  نیا  اقآ ، دـیوگب  دـھدب و  ار  ییوراد  کی  ناسنا  هب  دـیایب  ینمـشد  هک  تسا  نیا  لثم  درک ؛ دروخرب  طایتحا  اب  دـیاب  دـنھدیم ، اـم  هب  مھ 

تیساسح دریگب ؛ رارق  هجوت  دروم  طایتحا  اب  دیاب  مھ  نمشد  یداصتقا  یهخسن  یسایس و  یهخسن  دشاب . هتـشاذگ  رھز  وراد  نیا  لخاد  رد  دراد  لامتحا  دینکیم ؛ طایتحا 

. تسا ریبک  داھج  نامھ  تیعبت  مدع  هک  میدرک  ضرع  و  دوب ، دھاوخن  تیعبت  رگید  دوب ، یتقو  تیساسح  نیا  اعبط  تسا . نیا  نمشد  لباقم  رد 

ماظن  / ٠٣/٢۵/١٣٩۵ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

روصت روصت ، نیا  بخ  مینک !» لح  ار  تالکـشم  مییایب و  رانک  اکیرمآ  اـب  مییاـیب ؛ راـنک  میناوتیم  اـکیرمآ  اـب  اـم   » هک تسا  نیا  نآ  دراد و  دوجو  اـجنیا  رد  یطلغ  روصت  کـی  بخ ،

زگرھ ناریا  یمالـسا  یروھمج  لثم  یماظن  یقطنم ، ظاحل  زا  میتفگ ، هک  روطنامھ  ـالوا  مینک . هیکت  اـھتیعقاو  هب  دـیاب  مینک ، هیکت  مھوت  هب  میناوتیمن  اـم  تسین . یتسرد 

رد نآ  زا  دعب  دادرم ، متشھوتسیب  زا  شیپ ، لاس  تصش  شیپ ، لاس  هاجنپ  زا  ناشیاھراتفر ؛ ایناث  درادن . ناکما  دریگیمن ؛ رارق  اکیرمآ  لثم  یماظن  تفطالم  تبحم و  دروم 

میژر هب  درکیم  هاگن  تورث  کی  ناونعهب  اکیرمآ  توغاط ، میژر  رد  هدوب . هنوگچ  ام  اب  اکیرمآ  راتفر  دـینیبب  دـینک  هاگن  امـش  زورما ، ات  بالقنا  لوا  زا  شدـعب  توغاـط ، میژر  نارود 

نارود نآ  یگدـنز  اب  دنیانـشآ ، خـیرات  اب  هک  یناـسک  هک  تسا  یرثوم  یراـک و  تابرـض  هدـش  دراو  ناریا  هب  اـکیرمآ  یوس  زا  نارود  ناـمھ  رد  هک  یتابرـض  لاـحنیعرد  یولھپ ،

ثحب سپ ] [ ؛ دراد همادا  مھ  زورما  ات  دانع و  تثابخ و  هب  دندرک  عورش  لوا  زور  زا  تسا ؛ مولعم  بخ  هک  مھ  بالقنا  زا  دعب  دننکیم ؛ قیدصت  دنمھفیم و  ار  نیا  الماک  دنیانشآ ،

نیا هک  دـینک  ضرف  الثم  تسا ، یـضرا  یهقطنم  کـی  رـس  فـالتخا  تقوکـی  دوشیم ؛ لـح  هرکاذـم  اـب  بخ  تسھ ، مھاـفت  وس  تلود  ود  نیب  تقوکـی  تسین . مھاـفت  وس 

هاجنپ هاجنپ  یهلئـسم  اجنیا  دـننک ؛ شمامت  هاجنپ  هاـجنپ  دـننک ، لـح  دـنناوتیم  هرکاذـم  اـب  ار  نیا  بخ  تسا ، وت  لاـم  شردـق  نیا  تسا ، نم  لاـم  شردـق  نیا  زرم  تمـسق 

لالقتـسا و تردق و  هچنآ  تسین . یتسرد  روصت  روصت ، نیا  دوشیمن ؛ لح  هطبار  اب  دوشیمن ، لح  هرکاذم  اب  تسا و  یمالـسا  یروھمج  تیدوجوم  لصا  یهلئـسم  تسین ؛

روصت کی  نیا  تسین ؛ لوبق  لباق  تسا - اکیرمآ  رابکتسا ، رھظم   - رابکتـسا یارب  هدروآ ، دوجو  هب  هدیدپ  کی  ناونعهب  ایند  رد  مالـسا  اب  قبطنم  مالـسا و  زا  یـشان  تفرـشیپ 

یاھفرح زا  امـش  هک  تسا  نیا  هب  هحلاصم  مینک . هحلاصم  رگیدـمھ  اب  یروجکی  دـییایب  اقآ  مییوگب  اھییاکیرمآ ، اب  مینیـشنب  دوشیم  الاح  مینک  لایخ  اـم  هک  تسا  یطلغ 

. دیرذگب ناتدوخ 

، دنک ینیشنبقع  اجک  ات  یمالسا  یروھمج  رگا  دنیوگب  ام  هب  نالا  نیمھ  زا  اھییاکیرمآ  متفگ  ( ١۴ ،) یاهتسھ تارکاذم  یهیضق  نیا  لیاوا  رد  نیا  زا  لبق  لاس  هس  ود  نم 

؟ هیضق تسا  مامت  دینیبب  هدش ، لح  یاهتسھ  یهیـضق  الاح  بخ  تسا ؟ مامت  هیـضق  رگید  دش ، لح  یاهتـسھ  یهلئـسم  رگا  دنیوگب . ار  نیا  دننکیمن ؛ ینمـشد  رگید  اھنآ 

یاروش یهیضق  تسا ؛ نابھگن  یاروش  یهیضق  دوشب ، لح  رشب  قوقح  یهیضق  تسا ؛ رشب  قوقح  یهیـضق  دوشب ، لح  اھکـشوم  یهیـضق  دمآ ؛ شیپ  اھکـشوم  یهیـضق 

اوعد تسا ، اھنیا  تسا ؛ مالـسا  تیمکاح  یـساسا و  نوناق  لصا  یهیـضق  دوشب ، لح  هیقف  تیالو  یهیـضق  تسا ؛ هیقف  تیالو  یربھر و  لصا  یهیـضق  دوشب ، لح  نابھگن 

. تسا یطلغ  روصت  روصت ، نیا  نیاربانب  تسین . یئزج  یاھزیچ  رس 

[ اما ، ] میدرک تبحـص  میتسـشن و  اھلاس  نیا  لوط  رد  دوشیم ، راک  نیا  هک  دندرکیم  رکف  هقالع  هدیقع و  یور  زا  هک  یناتـسود  زا  دناهدوب  یدارفا  هدش و  تبحـص  دایز  هدنب  اب 

یلالدتسا دنیوگیم ؛ مھ  تسار  درادن ؛ باوج  دنکیم  ینالف  هک  یلالدتسا  هک  ریگمیمصت - یمسر  تاسلج  رد  بایغ و  رد  هکلب ] ، ] نم شیپ  هن   - دندرک فارتعا  اھنآ  دوخ  دعب 

هتـشاد هجوت  ار  نیا  دنرادن . یراگزاس  رـس  اھییاکیرمآ  مھ  رگید  یاھروشک  زا  یلیخ  دروم  رد  تسا ، یروجنیا  هک  ام  دروم  رد  درادـن . باوج  منکیم  هنیمز  نیا  رد  هدـنب  هک 

تھج زا  اـم  ـالاح  تسین .] اـم   ] صوـصخم نیا  تسا ، ییاـکیرمآ  یاھتـسایس  یهدـعم  رد  اـیند  یاھتـسایس  اھتردـق و  مـضھ  اـکیرمآ  یـساسا  تسایـس  دـینادب ؛ دیـشاب و 

یروجنیا یـسایس  یهنیمز  رد  تسا . روجنیمھ  مھ  رگید  یاھروشک  هب  تبـسن  یتح  اما  دراد  دوجو  یـصاخ  ینمـشد  کـی  اـم  اـب  هک  میراد  یتیـصوصخ  کـی  ینمـشد 

؛ دوویلاھ طلـست  زا  تسا  دـنلب  ناشداد  ییاپورا  زاسملیف  یاـھیناپمک  نـالا ] . ] تسا یروجنیا  مھ ]  ] یگنھرف یهنیمز  رد  تسا ، یروجنیا  یداـصتقا  یهنیمز  رد  تسا ،

یاھدزمان نیمھ  مھ  نالا  دنیوگیم ، مھ  مئاد  دناهتفگ ، مھ  اھراب  ار  فرح  نیا  تسا . نیا  اکیرمآ  تسایس  تسین . یمالسا  یروھمج  رگید  هک  هسنارف  یگنھرف . یهطلس 

زا لبق  تسا . ناھج  یهراکهمھ  تسا ، ناھج  رورـس  تسا ، ناھج  یاقآ  اکیرمآ  دـنیوگب  هکنیا  رـس  دناهتـشاذگ  هقباـسم  مھ  اـب  ( ١۵ ،) رفن ود  نیا  اـکیرمآ ، یروھمج  تساـیر 

گنھامھ  ] ام اب  ار  ناشدوخ  دـیاب  میتسھ ، اـیند  درفهبرـصحنم  تردـق  زورما  اـم  تفگ  اـھفرح  نیا  رورغ و  ناـمھ  یور  دوب ، هتفر  نیب  زا  یوروش  هک  یتقونآ  ردـپ ، شوب  اـھنیا 

؟ دمآ رانک  دوشیم  روجهچ  نیا  اب  رگید ، تسا  نمشد  نیا  بخ ، تسا . نیا  تسایس  دینیبب ، مینکب ؛ نییعت  دیاب  ام  ار  یناھج  مظن  دننک ،]

، میاهدرک اھنیا  مشچ  رد  تشگنا  امئاد  ام  میاهدرک ؛ یرگهزیتس  اـم  هک  تسا  نیا  رطاـخهب  دوشیم  اـم  اـب  هک  ییاھینمـشد  دـننکیم  لاـیخ  یـضعب  منکب : ضرع  مھ  ار  نیا 

ریگتـسد هک  ییاھییاکیرمآ  بالقنا  لوا  میاهدوبن . هدننکعورـش  ام  تسا . یطلغ  روصت  تسا ، یطلغ  لایخ  مھ  نیا  هن ، دـننکیم ؛ ینمـشد  ام  اـب  تھج  نیا  زا  اـھنیا  اذـل ] ]

شیپ ترافس  ریخست  یهلئسم  هکنیا  زا  لبق  ات  ناشدوخ ؛ ترافس  ناشدوخ ، لحم  هب  دنورب  تبقارم  لامک  اب  دومرف  ماما  دندوب ، هدش  هتـشاد  هگن  یزور  دنچ  دندوب ، هدش 

ام دـندرکیم . یـسنجدب  هتبلا  و  دـندمآیم ؛ دـنتفریم ، تحار  دـندرکیم ؛ یگدـنز  اجنیا  تینما  لامک  رد  اـھییاکیرمآ ] - ] تشاد یتامدـقم  تشاد ، یلماوع  مھ  نآ  هک   - دـیایب

یھگناو دندوب . اھنآ  هدننکعورش  ناریا ؛ تلم  نمـشد  هب  نداد  هانپ  اب  یراکبلط ، اب  میرحت ، اب  ییوگدب ، اب  دندرک : عورـش  لوا  نامھ  زا  اھنآ  دندرک ؛ عورـش  اھنآ  میدرکن ، عورش 

ماما نوچ  هسنارف  روشک  هدرک ؟ یایرگهزیتس  هچ  هسنارف  هب  تبسن  یمالسا  یروھمج  دییامرفب  ضرف  الثم  الاح  دنتـسھ ؛] مھ   ] رگید یاھروشک  تسین ، هک  اکیرمآ  طقف 

ارجا ار  دب  سیلپ  شقن  اھیوسنارف  هک  یاهتـسھ  یهیـضق  رد  دیدید  دننکیم . راکهچ  هک  دینیبیم  بخ  اما  دوب  مھ  یبالقنا  یاھورین  دیجمت  دروم  یتح  دوب ، اجنآ  رد  یتدـم 

؟ میدوب هدرک  راکهچ  اھیوسنارف  اـب  اـم  دـنتفرگ -]  ] اـھیوسنارف ار  عضوم  نیرتدـب  یاهتـسھ  یهیـضق  رد  نکل  دوب  مولعم  دوب ، اـھییاکیرمآ  اـب  هماـنرب  تیریدـم  هتبلا   - دـندرک

تسیل نآ  رد  تسا ، نایم  هب  یمالسا  یروھمج  یاپ  هک  ییایاضق  زا  دینک  هاگن  امش  هک  یاهیـضق  رھ  رد  الثم ؛ دنلھ  لثم  یکچوک  روشک  کی  الاح  میدوب ؟ هدرک  یرگهزیتس 

هک تسین  نیا  ثحب  تسا .]  ] هداتفا اپورا  یهشوگ  رد  هک  یکچوک  روشک  یایرگهزیتس ؟ هچ  میتشاد ؟ راکهچ  دـنلھ  اب  ام  الاح  تسا ! دـنلھ  شایکی  اھنمـشد ، تسرھف  و 

نیا هیـضق  میدوب ؟ هدرک  یرگهزیتس  میدوب ؟ هدرک  ینمـشد  اداـناک  اـب  اـم  درک . عطق  اـم  اـب  ار  شطباور  اداـناک  دـییامرفب  ضرف  ـالثم  میدرک . یرگهزیتس  ینمـشد و  اـھنآ  اـب  اـم 

لئاسم دراد ؛ دوجو  یرگید  یاھهزیگنا  هن ، دننکن ؛» ینمـشد  اھنآ  ات  مینکن  ینمـشد  ام  اقآ ،  » مییوگب میھدب و  بیرف  دـیابن  ار  نامدوخ  ام  تسا . یرگید  زیچ  هیـضق  تسین ،

. میداد حرش  ار  یرادقم  کی  الاح  هک  تسا  هدرپ  تشپ  یرگید 

نایوجشناد  / ١٢/٠۴/١٣٩۵ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

هب مینکب و  هیکت  برغ  هب  دیاب  روشک  تفرشیپ  یارب  دنیوگیم  هک  ییاھنیا  دننکیمن . لقعت  دناهتخاب ، ار  ناشلقع  نم  رظن  هب  دنبرغ ، هب  شیارگ  رادفرط  زورما  هک  یناسک  نیا 

دیاب هک ] تسا  نیا   ] دـنکیم لقع  هک  یراک  نیلوا  هداد . ییاھهبرجت  ام  هب  برغ  بخ  دـننزیمن . فرح  هنالقاع  نم  رظن  هب  مینکب ، دـیدشت  ار  نامتقافر  اھنآ  اب  میربب و  هانپ  برغ 

نیا رب  ار  هاش  اضردمحم  اھیبرغ  دعب  ریظنیب ؛ بیرغوبیجع و  یروتاتکید  دادبتـسا و  نآ  لاس  تسیب  دندرک ، لیمحت  ام  رب  اھیبرغ  ار  ناخاضر  دنک . هدافتـسا  اھهبرجت  زا 

ار یلم  تموکح  کی  دناوتب  ات  دندرک  کمک  وا  هب  اھیبرغ  دعب  دشاب ؛ شردپ  یاج  هب  ناشیا  دنتفگ  دنتسشن و  اھیبرغ  دنتـشادن ، یـشقن  هک  مدرم  دندرک ، لیمحت  روشک 

تموکح هرخالاب  مرادـن ، قدـصم  تاداقتعا  هب  یراک  دوب ، یلم  تموکح  کی  هک   - ار قدـصم  تموکح  دادرم  متـشھوتسیب  رد  امیقتـسم  ناشدوخ  اھیبرغ  دـنک ، نوگنرس 

کی ( ٣٠ (؛ متفگ یتقوکی  نم  فلاخم ! رکف  رھ  بیرغوبیجع  بوکرس  یارب  یاهلیـسو  ناونعهب ]  ] دنتخادنا هار  ار  کاواس  روشک  نیا  رد  اھیبرغ  دندرک ؛ نوگنرـس  دوب - یلم 

نیا شرعش  دوب ؛] هتشون  - ] نییاپ حطـس  یرعـش  ظاحل  زا  اعقاو  ینعی   - دنرچ یلیخ  رعـش  کی  شایلغب  میوقت  رد  هک  دوب  نیا  شمرج  هعلقلزق ، رد  دوب  نادنزمھ  نم  اب  رفن 

: دوب

« نمشد هب  دامتعا   » 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 13هاگياپ  هحفص 7 
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ریپ انرب و  زا  دییوگرب  همھ 

ریبک هاشاضر  اھنعل 

، دوب هاگتسد  یاھهتـساوخ  هیلع  هک  یاهیعالطا  کی  نتـشاد  الـصا  هللااشامیلا . لیبقنیازا  دنرچ ؛ طلغ  رعـش  نیمھ  رطاخ  یارب  دندرک ! موکحم  نادنز  هام  شـش  هب  ار  نیا 

اب هدنب  میدناوخیم . کراپ  رد  ار  هیعالطا  نالف  میدوب  هتـسشن  هلب ، هک  تفگیم  دھـشم ، دوب  هدـمآ  ناتـسکاپ  زا  ام  ناتـسود  زا  رفن  کی  تاقوا  نامھ  دوبن . روصت  لباق  ام  یارب 

قانتخا دـنک ؛ هعلاطم  ار  هیعالطا  کی  دنیـشنب  کراـپ  رد  مدآ  دوشب  هک  دوبن  روصت  لـباق  اـم  یارب  الـصا  دـناوخب ؟ دـناوتیم  کراـپ  رد  ناـسنا  ار  هیعـالطا  کراـپ ! رد  متفگ  بجعت 

هب بالقنا  زا  بالقنا . ات  نیا  نادنز ؛ همھنیا  دـیعبت ، همھنیا  یریگتخـس ، همھنیا  راتـشک ، همھنیا  مادـعا ، همھنیا  دـندروآ . دوجو  هب  اھیبرغ  ار  نیا  بخ  دوب . یروجنیا 

عیسو و تامجاھت  نیلوا  یتینما ، یاھذوفن  نیلوا  اھیسوساج ، نیلوا  اھتنایخ ، نیلوا  اھهلمح ، نیلوا  اھمیرحت ، نیلوا  تسا : مولعم  رگید ، دیاهدید  بخ  هک  مھ  فرط  نیا 

هب کمک  یلیمحت ، گنج  زا  لبق  دـییایب : ولج  روطنیمھ  دـعب  و  اپورا ؛ فرط  زا  اکیرمآ و  فرط  زا  رگید ؛ دـش  اھیبرغ  فرط  زا  یمالـسا  بـالقنا  هیلع  یتاـغیلبت  یهبناـجهمھ 

کمک حالطـصاهب   - یکیژولویب کمک  یکـشوم ، کمک  مادـص ، هب  کمک  یلیمحت ، گنج  رد  دوب ! تسار  یاـکیرمآ  ناـشیماح  اـما ] ، ] دـندوب پچ  اـھکھورگ  پچ ؛ یاـھکھورگ 

تـشھ دیـشک ! لوط  لاس  تشھ  مھ  گنج  نیا ] رطاخ  هب  [ ؛ دـندرک کمک  روجهمھ  دـنداد و  وا  هب  یماظن  یهشقن  مادـص ؛ هب  دـندرک  کمک  یروجنیا  ییایمیـش - یاھبمب 

هک مرـشیب  درم  نآ  دـندز ؛ یرفاـسم  یاـمیپاوھ  کـی  رد  ار  رفندصیـس  کـیدزن  تسا ؛ اـمیپاوھ  طاقـسا  دـندرک : هک  ییاـھراک  نآ  مھ  گـنج  زا  دـعب  تـسین . یخوـش  لاـس 

هب هبرجت  دنتـسھ ؟ یناسک  هچ  اھنیا  دندرکن ؛ یتح  مھ  یھاوخرذع  نکن ! یھاوخرذع  کرد ؛ هب  بخ  منکیمن ؛ یھاوخرذع  ناریا  زا  نم  تفگ  دمآ  دوب ، اکیرمآ  روھمجسیئر 

شقن زور ، نآ  لوق  هب  دـش و  نادـیم  دراو  تحاقو  نآ  اب  شاهجراخ  ریزو  هک  دوبن  هسنارف  روشک  نیمھ  بخ  ماجرب . یهیـضق  ات  زورما ؛ ات  فلتخم  یایاضق  دـعب  دـیوگیم ؟ هچ  ام 

. رگید روجکی  هک  مھ  اھییاکیرمآ  دیدج ؟ یاھیریگهناھب  اھراشف و  اھیریگتخس و  درک ؛ یزاب  ار  دب  سیلپ 

مدرم  / ١١/٠۵/١٣٩۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

نیا یهدـننکدیدشت  اـی  تالکـشم  یهدـنروآ  دوـجو  هب  ناـشدوخ  تسا ؛ نیا  سکع  عـقاورد  اـما  دـننکب ، لـح  ار  هـقطنم  تالکـشم  دـنھاوخیم  هـک  دـننکیم  اـعدا  اـھییاکیرمآ 

یبرع یاھتلود  نیا  ار ، یمالسا  یاھتلود  مینکیم  توعد  مھ  زاب  ام  ار . لئاسم  درک  دنھاوخ  لح  دشاب  هقطنم  یاھتلم  دوخ  تسد  رگا ] . ] دنتالکـشم لح  عنام  دنتالکـشم ؛

عفانم یوخ و  ظـفح  یتسینویھـص و  میژر  ظـفح  رازبا  دـنکیم ؛ هاـگن  رازبا  مشچ  هب  اـھنیا  هب  اـکیرمآ  تسین ، داـمتعا  لـباق  اـکیرمآ  دـننادب  دـیاب  اـھنیا  دنتـسھ ، اـم  فارطا  هک 

یارب دنکیم ؛ هدافتسا  شدوخ  دصاقم  یارب  اھنیا  یورین  زا  دنکیم ، هدافتسا  ناشلوپ  زا  درادن ؛ اھنیا  هب  یاهقالع  چیھ  الـصا  عقاورد  اکیرمآ  هقطنم . رد  اکیرمآ  دوخ  یرابکتـسا 

. دننکیم دنراد  اھنیا  هک  تسا  یراک  نیا  دنک . ظفح  درادب و  هگن  هقطنم  رد  ار  شدوخ  یرابکتسا  فادھا  دنک و  ظفح  ار  یتسینویھص  میژر  دنک ، تسرد  یظافح  کی  هکنیا 

مدرم  / ١١/٠۵/١٣٩۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

نیمھ شاهنومن  کی  درک ؛ دوشیمن  نانیمطا  نمـشد  هب  اما  دنک ، فرطرب  ار  عناوم  نیا  ریبدت ، اب  دورب  ناسنا  هک  تسا  هنالقاع  هلب ، دـننکیم . داجیا  یعناوم  نانمـشد  یھاگ 

دنراد اـھنیمھ  دنتـشاد ، روضح  رخآ  اـت  لوا  زا  تارکاذـم  نیا  رد  هک  یناـسک  ناـمھ  اـم و  دوخ  یـساملپید  هاگتـسد  نیلوئـسم  زورما  هک  تسا  ماـجرب  یاهتـسھ و  تارکاذـم 

تاـطابترا عناـم  دـنکیم ، بیرخت  دراد  تـشپ  زا  نارگید ، شاهجراـخ و  ریزو  شنالوئـسم و  مرن  برچ و  ناـبز  مارآ و  رھاـظ  ریز  اـکیرمآ  تـسا ، هدرک  دـھع  ضقن  اـکیرمآ  دـنیوگیم 

بترم شیپ ، مینولاسکی  شیپ و  لاس  کی  زا  هتبلا  هدنب  هک  تسا  یفرح  نیا  دنیوگیم . دـنراد  ماجرب  دوخ  نیلوئـسم  ار  نیا  تسا ؛ ایند  رگید  یاھروشک  اب  روشک  یداصتقا 

نیلوئـسم هتـشذگ ، یهتفھ  نیمھ  دـنیوگیم .]  ] اـم نیلوئـسم  دوخ  زورما  اـما  دـننک - لوبق  دوب  ناشتخـس  اھیـضعب   - درک داـمتعا  دوشیمن  اـھییاکیرمآ  هب  هک  مدرک  رارکت 

ار دـھع  ضقن  نیا  امـش  دـنتفگ  دنتـشادن ؛ باوج  اھنآ  دـنتفگ و  اھنآ  هب  ام  نیلوئـسم  ار  اھفرح  نیمھ  دنتـشاد ؛ هسلج  اپورا  رد  ناشیاھفرط  اب  اـم  یهدـننک ] ] هرکاذـم مرتحم 

زا مھ  هام  شـش  دـنھدب ؛ دنتـشادن  یباوج  مھ  اھنآ  دـیدرک ، بیرخت  روجنیا  رـس  تشپ  زا  دـیدادن ، ماجنا  دـیدادیم  ماجنا  دـیاب  هک  ار  یراک  نیا  دـیدرک ، ار  فلخت  نیا  دـیدرک ،

؛ دوب اھمیرحت  نتـشادرب  یارب  الـصا  ماجرب  بخ ، هکیلاحرد ] [ ؛ تسا هدماین  دوجو  هب  مدرم  تشیعم  عضو  رد  مھ  یـسوملم  سوسحم و  ریثات  چیھ  درذگیم ، ماجرب  یاضما 

شاوی رس  ثحب  رگم  دوشیم ! تسرد  دراد  شاوی  شاوی  جیردتب ، دنیوگیم  الاح  هدشن ؛ هتشادرب  بخ  تسا ؟ نیا  زا  ریغ  رگم  دوشب . هتشادرب  هناملاظ  یاھمیرحت  هکنیا  یارب 

هراـبکی دـھدیم ، ماـجنا  ار  دوخ  تادـھعت  ناریا  یتـقو  هک  تسا  نیا  رب  رارق  تارکاذـم ، نیا  رد  هک  دـنتفگیم  مدرم  هب  مھ  دـنتفگیم ، اـم  هب  مھ  نیلوئـسم ، زور  نآ  دوـب ؟ شاوـی 

نیا زا  هام  شـش  الاح  بخ  دوشب ؛ هتـشادرب  دوب ، هدروآ  دوجو  هب  زیمآتثابخ  هناـملاظ و  ناریا  تلم  هار  رـس  اـکیرمآ  هک  یعناـم  نیا  ینعی  دوشب ؛ هتـشادرب  اـھمیرحت  یهمھ 

رگا دـنکب  راک  تسناوتیم  مک  مرتحم  تلود  هام  شـش  نیا  رد  تسا ؟ یمک  نامز  ینویلیم  داتـشھ  تکلمم  کـی  یارب  هاـم  شـش  هدـشن ؛ هتـشادرب  تسا ، هتـشذگ  دـعوم 

شیپ مینولاسکی  ای  دوب  هتشذگ  لاس  ای   - یمومع ینارنخس  رد  هتشذگ  لاس  هدنب  هبرجت . کی  هنومن ، کی  ام  یارب  دش  ماجرب  نیا  دوبن ؟ اھییاکیرمآ  تثابخ  نیا  هچنانچ 

نابز اب  الاح  هک  اھنیا  دـننکیم ؛ راکهچ  اھییاکیرمآ  مینیبب  دوب ؛ دـھاوخ  هنومن  کی  اـم  یارب  یاهتـسھ ، تارکاذـم  نیا  ماـجرب و  متفگ  ( ٣ -) شخیرات تسین  مداـی  تسرد  دوب ؛

اب مرن  برچ و  نابز  اب  دننیـشنیم ، هک  تارکاذـم  یتروشم و  تاـسلج  رد  دـننکیم ، یھارمھ  راـھظا  دـننکیم ، تدارا  راـھظا  دنـسیونیم ، هماـن  یھاـگ  دـنیآیم ، مرن  برچ و 

فرح مرن  برچ و  نابز  اب  دنھدیم ، هدعو  رھاظ  رد  دننکیم ! راکهچ  لمع  رد  دش  مولعم  الاح  دـننکیم . راکهچ  لمع  رد  مینیبب  بخ  یلیخ  دـننکیم ، تبحـص  یناریا  نیلوئـسم 

لئاسم یهرابرد  دییایب  دنیوگیم  اھییاکیرمآ  الاح  هبرجت . دش  نیا  اکیرمآ ؛ دش  نیا  دنوشیم ؛ اھراک  تفرـشیپ  زا  عنام  دـننکیم ، بیرخت  دـننکیم ، هئطوت  لمع  رد  اما  دـننزیم 

. تسا کلھم  مس  ام  یارب  راک  نیا  دیوگیم  ام  هب  هبرجت  نیا  بخ ، مینک ! تبحص  امش  اب  هقطنم 

فرح مھ  نمشد  اب  یھاگ  ناسنا  مینک . تبحص  مینیشنب  دامتعا  دروم  فرط  کی  لثم  اکیرمآ ] اب   ] میناوتیمن یاهلئـسم  چیھ  رد  ام  هک  داد  ناشن  ام  هب  ماجرب ]  ] هبرجت نیا 

دوشیم نمـشد  نیا  اب  دز . دھاوخن  دوخ  تادـھعت  ریز  دوخ و  لوق  ریز  یلیلد  رھ  هب  وا  هک  دـنک  دامتعا  دـناوتب  ناسنا  دـشاب و  دـنبیاپ  شدوخ  فرح  هب  هک  ینمـشد  اما  دـنزیم 

یتقو مھ  دعب  دنکیم ، دھع  ضقن  درادن و  یئابا  چیھ  دھع  ضقن  زا  لمع ، رد  هک  تسا  ینمـشد  تسا ، راکبان  نمـشد  نمـشد ، هک  دـش  تباث  یتقو  اما  هلب ؛ دز ، مھ  فرح 

هدنب هکنیا  دش . هرکاذم  دراو  دوشیمن  نمـشد ]  ] نیا اب  دنکیم ، هیجوت  یروج  کی  دنکیم و  زاب  ار  مرن  برچ و  نابز  زاب  دنزیم ، دـنخبل  زاب  یدرک ، دـھع ] ضقن   ] ارچ اقآ  مییوگیم 

هب طوبرم  لـئاسم  رد  هلئـسم ، نیا  رد  اـم  تالکـشم ]  ] هک تسا  نیا  یهدـنھدناشن  نیا  تسا . نیا  شتلع  مینکیمن  هرکاذـم  اـکیرمآ  اـب  هک  منکیم  رارکت  مئاد  تسا  اـھلاس 

ار نامھار  نآ  مینکب ، باختنا  نامدوخ  دیاب  یھار  کی  ام  دوشیمن ؛ لح  هرکاذم  اب  میراد ، اکیرمآ  لاثما  اکیرمآ و  اب  هک  یتالکـشم  رد  میراد ، هک  ینوگانوگ  لئاسم  رد  هقطنم ،

ار زیچ  همھ  دنھاوخیم  اھییاکیرمآ  هک  دنیوگیم  احیرص  ام  یساملپید  یسایس و  نیلوئسم  دودب . امـش  لابند  نمـشد  دیراذگب  دودب ، امـش  لابند  نمـشد  دیراذگب  میورب ؛

هک هرکاذم  اقآ  دنیوگیم  اھیـضعب  یلو ] ، ] مینکیمن هرکاذم  مییوگیم  مادم  ام  هکنیا  دنیآیم . ولج  مدق  کی  یتفر ، بقع  امـش  مدق  کی  رگا ] ! ] دنھدن زیچچـیھ  اما ] ، ] دـنریگب

زایتما کی  دیھدب ، یزایتما  کی  ینعی  دیدرک  هرکاذم  یتقو   - دریگیم امش  زا  ار  زایتما  دنکیم ، فرحنم  تدوخ  حیحص  هار  زا  ار  امش  تسا : نیا  هرکاذم  لاکشا  درادن ، یلاکشا 

کی هدب ، یزیچ  کی  ینعی  هرکاذم  تسین ، هک  یخوش  هدنخ و  دونـش و  تفگ و  ندز و  فرح  ندرک و  هدعگ  نتـسشن و  هرکاذم ، رگید ؛ تسا  نیا  هرکاذم  یانعم  رگید ؛ دـیریگب 

ینعی یناـھج  رابکتـسا  نیمھ ، ینعی  ربکتـسم  بخ  دـنکیم ؛ ییوـگروز  دـھدیمن ؛ امـش  هب  دـھدب ، دـیاب  ار  هچنآ  اـما ] ، ] دریگیم امـش  زا  یھدـب  دـیاب  ار  هچنآ  و  ریگب - یزیچ 

بخ دنکیم . فلخت  ار  شیاھهدعو  تسا ، رابکتسا  یانعم  نیا  نتسنادن ؛ دھعتم  ار  دوخ  ندوبن ، دوخ  فرح  هب  دنبیاپ  نتـسناد ، رترب  ار  شدوخ  ندرکییوگروز ، ینعی  نیمھ ،

یناسک هب  تمایق  رد  ناطیـش  هک  دنکیم  لقن  ناطیـش  لوق  زا  لاعتم  یادخ  تسا . یاهداعلاقوف  ریبعت  ریبعت ، نیا  اعقاو  تسا ؛ گرزب  ناطیـش  اکیرمآ  دومرف : ام  راوگرزب  ماما 

، دوب هداد  امـش  هب  تسرد  تسارور  یهدعو  ادخ  دـیوگیم  شدوخ  ناوریپ  هب  ناطیـش  ( ۴ (؛ مکتفلخاف مکتدعو  قحلا و  دعو  مکدـعو  نا هللا  دـیوگیم : دـناهدرک  تعباتم  وا  زا  هک 

امـش و هب  مداد  هدعو  نم  مدرک ، هدعو  فلخت  نم  دیداتفا ! هار  نم  لابند  امـش  مداد ، امـش  هب  یغورد  یهدـعو  نم  دـیدنامن ؛ دـنباپ  دـیدرکن ، یوریپ  ادـخ  یهدـعو  زا  اھامش 

اومولو ینومولت  ـالف   » هک دـیوگیم  اـھنآ  هب  هک  ناطیـش  لوق  زا  دـیامرفیم  لاـعتم  یادـخ  مھ  دـعب  دـنکیم . تمـالم  تماـیق  رد  روجنیا  ار  شدوخ  ناوریپ  ناطیـش  مدرک ؛ فلخت 

نیا ایند  رد  زورما  اھییاکیرمآ  دنزیم ، ار  فرح  نیا  تمایق  رد  ناطیش  الاح  اکیرمآ . اب  تسا  قبطنم  زورما  انیع  نیا  دینک . تمالم  ار  ناتدوخ  دینکن ، تمالم  ار  نم  مکـسفنا ،»

دامتعا دیابن  نارگید  هب  سپ  بخ ، تسا . نیا  اکیرمآ  عضو  دنھدیمن ؛ ار  هیـسن  زایتما  دنریگیم ، ار  دقن  زایتما  دننکیم . فلخت  دننکیمن ، لمع  دنھدیم ، هدعو  دـننزیم ؛ ار  فرح 

. درک

« نمشد هب  دامتعا   » 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 13هاگياپ  هحفص 8 
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بالقنا  / ٢٨/٠۶/١٣٩۵ ربھر  اب  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید 

. دبای شرتسگ  زورهبزور  دیاب  یدامتعایب  نیا  تسا و  اکیرمآ  اھنآ  سار  رد  رگهطلس و  یاھتردق  هب  قلطم  یدامتعایب  یمالسا ، یروھمج  مرن  تردق  مھم  یازجا  زا  یکی 

بالقنا  / ٠٩/٢١/١٣٩۵ ربھر  اب  قارع  نایعیش  یلم  فلاحت  یلصا  یاضعا  سیئر و  رادید 

.« دینکن دامتعا  الصا  اھییاکیرمآ  هب  : » دنتشاد قارع  نایعیش  فالتئا  هب  مھ  رگید  مھم  یهیصوت  کی  یمالسا  بالقنا  ربھر 

اھیزاسرھاظ و بیرف  دـیابن  هاگچـیھ  دـنفلاخم و  قارع  هلمجزا  یمالـسا  یاھروشک  رادـتقا  اب  هراومھ  اـھییاکیرمآ  دـندوزفا : صوصخ  نیمھ  رد  یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

. دروخ ار  اھنآ  یاھدنخبل 

نیا هاگرھ  ناریا ، یمالـسا  یروھمج  رد  ام  دندرک : ناشنرطاخ  تسا ، هدوب  اکیرمآ  هب  ندرکن  دامتعا  ام ، هب  یمالـسا  بالقنا  یگـشیمھ  یهیـصوت  هکنیا  رب  دـیکات  اب  ناشیا 

. میدرک ررض  میدرپس ، یشومارف  هب  هاگرھ  میدرب و  دوس  میدرک  تیاعر  ار  هیصوت 

ندـش نکهشیر  لابندهب  هجوچـیھهب  یرھاظ  یاھاعدا  فالخرب  اـھنآ  هک  دـندرک  هراـشا  مھ  هتکن  نیا  هب  اـکیرمآ ، هب  داـمتعا  مدـع  عوضوم  صوصخرد  یمالـسا  بـالقنا  ربھر 

. دننک ظفح  دوخ ، یهدنیآ  دصاقم  یارب  ار  اھتسیرورت  نیا  زا  یشخب  ات  دنراد  شالت  دنتسین و  یریفکت  یاھتسیرورت 

. دنرادن یریفکت  یاھتسیرورت  لماک  تسکش  هب  یلیامت  اھییاکیرمآ ، هیروس ، رد  نینچمھ  لصوم و  رد  نونکا  دندوزفا : یاهنماخ  هللاتیآ  ترضح 

، دندادیمن رارق  فدھ  ار  اھنآ  دندوب و  اھشکتفن  ینوتـس  تکرح  رگهراظن  افرـص  اھییاکیرمآ  عطقم  نآ  رد  دنتفگ : شعاد  یهلیـسوهب  قارع  تفن  شورف  هب  هراشا  اب  ناشیا 

. درک دامتعا  اھییاکیرمآ  هب  دیابن  نیاربانب 

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۵ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

هب دامتعا  یهیاس  رد  ار  تینالقع  میتساوخ  ام  هچنانچ  رگا  هن ؛ دـش ، سکع  رگا  دربب . راک  هب  ار  تینالقع  لاعتم ، یادـخ  هب  دـیما  ادـخ و  هب  لکوت  لیذ  رد  ناسنا  هک  یتقونآ 

، بارـس لثم  آم ؛» نائمظلا  هبـسحی  هعیقب  بارـسک  مھلامعا   » هک دـیامرفیم  رون  یهکرابم  یهروس  رد  نآرق  یهیآ  دـش . دـھاوخ  یرگید  روج  اـجنآ  میریگب ، راـک  هب  اـھناطیش 

هب نتـسب  دیما  تسین . زیچ  چیھ  دنیبیم  هدنع ،» دجو هللا  ائیـش و  هدـجی  مل   » دـنیبیم دوشیم ، کیدزن  هک  دـعب  دـنیبیم ؛ بآ  هیبش ]  ] رود زا  ار  کشخ  نیمز  هنـشت ، ناسنا 

رد یروشک ، لئاسم  رد  یساملپید ، رد   - فلتخم لئاسم  رد  هنالقاع  درکراک  ریبدت و  تینالقع و  تسا . نیا  یناطیش  یدام و  یاھتردق  هب  نتـسب  دیما  تسا ؛ نیا  اھناطیش 

، تسا فلاخم  امـش  دوجو  لصا  اب  هک  یـسک  نآ  هب  دامتعا  نیطایـش ، هب  دامتعا  اما  تسا ، یمزال  راـک  هریغ - رد  تعنـص و  رد  ملع ، رد  تازیھجت ، رد  روشک ، لـخاد  یهرادا 

وا هب  درک ؛ دامتعا  دوشیمن  دریذپب ، دناوتیمن  دـنکب و  لمحت  دـناوتیمن  ار  مالـسا  نتفرگ  تردـق  لصا  ار ، یمالـسا  یروھمج  دوجو  لصا  هک  یتردـق  نآ  هب  تسا . یگرزب  یاطخ 

، میدرک دامتعا  رگا  ناطیـش  هب  دراد ؛ دوجو  بستحیال  قزر  دـیدرک ، لکوت  رگا  ادـخ  هب  تسا ؛ بارـس  نامھ  نیا  ام ، نائمظلا  هبـسحی  هعیقب  بارـسک  تشاد ؛ دـیما  دوشیمن 

. دـشاب ناشنھذ  رد  دـیاب  ناریا  تلم  کیاکی  دـشاب ؛ نامنھذ  رد  هشیمھ  یتسیاب  امـش  نم و  کـیاکی  هک  تسا  یفرح  نیا  تسا ؛ اـم » ناـئمظلا  هبـسحی  هعیقب  بارـسک  »

ادخ تقونآ  یھلا ، کمک  هب  دیما  اب  ادـخ ، هب  لکوت  اب  دیروایب ، نادیم  هب  دیروایب ، هنحـص  هب  ار  ناتدوخ  دادادخ  یقیقح  یورین  دیھدب ، جرخ  هب  راکتبا  دـینک ، راک  دـینک ، شالت 

دھاوخ ام » نائمظلا  هبسحی  هعیقب  بارسک   » نامھ تقو  نآ  دنک ، کمک  دیایب  ربکا - ناطیـش  مھ  نآ   - ناطیـش هکنیا  راظتنا  هب  دیتسـشن  هچنانچ  رگا  اما  درک . دھاوخ  کمک 

. دسریمن ام  هب  وا  زا  یریخ  دوب ،

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۵ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

؛ دینک هاگن  ار  ماما  تانایب  درک . نشور  بالقنا  زاغآ  رد  دوخ ، تکرباب  یگدـنز  لاس  هد  لوط  رد  ناریا  تلم  یارب  لئاسم  نیا  دروم  رد  ار  قیاقح  هک  راوگرزب  ماما  رب  ادـخ  تمحر 

دنکیم رارصا  دیوگیم ، دنکیم ، نایب  ررکم  رد  ررکم  ماما  هکنیا  تخانش . ار  فادھا  مھ ] [ ؛ تخانش ار  ناریا  تلم  مھ  تخانش ، ار  نمـشد  مھ  تخانـش ، ار  تسود  مھ  ماما ،

؛ میدزیم ار  اھفرح  نیا  هتبلا  ام  تسا . نمشد  تخانش  رطاخهب  نیا  نمـشد ، هب  دامتعا  زا  ار  ام  درادیم  رذحرب  دینکن ، دامتعا  نمـشد  هب  دینکن ، دامتعا  ناطیـش  هب  هکنیا  رب 

تسا و هنوگچ  تسیچ و  اکیرمآ  تقیقح  هک  دـھدیم  ناـشن  دراد  باـنج  نیا  یاـھراتفر  دـننیبیم ؛ ار  نیا  دـنراد  همھ  تسا ، هنحـص  یور  تسا ، هدرپ  یور  اـھفرح  نیا  زورما 

ماما تاشیامرف  رد  ربدت  زا  تاقوا و  نیا  زا  میناوتیم  ام  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  تسیچ ؛ دننزیم  اھنیا  دننام  ناسنا و  یتسود  رشب و  قوقح  هب  عجار  هک  ییاھفرح  نیا  نطاب 

. میروایب تسدهب 

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۵ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

هک دـیامرفیم  رون  یهکراـبم  یهروس  رد  نآرق  یهیآ  دـش . دـھاوخ  یرگید  روج  اـجنآ  میریگب ، راـک  هب  اھناطیـش  هب  داـمتعا  یهیاـس  رد  ار  تینـالقع  میتـساوخ  اـم  هچناـنچ  رگا 

ائیش و هدجی  مل   » دنیبیم دوشیم ، کیدزن  هک  دعب  دنیبیم ؛ بآ  هیبش ]  ] رود زا  ار  کشخ  نیمز  هنشت ، ناسنا  بارس ، لثم  آم ؛» نائمظلا  هبـسحی  هعیقب  بارـسک  مھلامعا  »

درکراک ریبدـت و  تینـالقع و  تسا . نیا  یناطیـش  یداـم و  یاھتردـق  هب  نتـسب  دـیما  تسا ؛ نیا  اھناطیـش  هب  نتـسب  دـیما  تسین . زیچ  چـیھ  دـنیبیم  ( ١ «،) هدنع دـجو هللا 

هب دامتعا  اما  تسا ، یمزال  راـک  هریغ - رد  تعنـص و  رد  ملع ، رد  تازیھجت ، رد  روشک ، لـخاد  یهرادا  رد  یروشک ، لـئاسم  رد  یـساملپید ، رد   - فلتخم لـئاسم  رد  هنـالقاع 

ار مالسا  نتفرگ  تردق  لصا  ار ، یمالسا  یروھمج  دوجو  لصا  هک  یتردق  نآ  هب  تسا . یگرزب  یاطخ  تسا ، فلاخم  امـش  دوجو  لصا  اب  هک  یـسک  نآ  هب  دامتعا  نیطایش ،

لکوت رگا  ادخ  هب  تسا ؛ بارـس  نامھ  نیا  ام ، نائمظلا  هبـسحی  هعیقب  بارـسک  تشاد ؛ دیما  دوشیمن  وا  هب  درک ؛ دامتعا  دوشیمن  دریذپب ، دناوتیمن  دنکب و  لمحت  دـناوتیمن 

هشیمھ یتسیاب  امش  نم و  کیاکی  هک  تسا  یفرح  نیا  تسا ؛ ام » نائمظلا  هبـسحی  هعیقب  بارـسک  ، » میدرک دامتعا  رگا  ناطیـش  هب  دراد ؛ دوجو  بستحیال  قزر  دیدرک ،

نادیم هب  دیروایب ، هنحـص  هب  ار  ناتدوخ  دادادخ  یقیقح  یورین  دیھدب ، جرخ  هب  راکتبا  دینک ، راک  دینک ، شالت  دشاب . ناشنھذ  رد  دـیاب  ناریا  تلم  کیاکی  دـشاب ؛ نامنھذ  رد 

، دنک کمک  دیایب  ربکا - ناطیـش  مھ  نآ   - ناطیـش هکنیا  راظتنا  هب  دیتسـشن  هچنانچ  رگا  اما  درک . دھاوخ  کمک  ادخ  تقونآ  یھلا ، کمک  هب  دیما  اب  ادخ ، هب  لکوت  اب  دیروایب ،

. دسریمن ام  هب  وا  زا  یریخ  دوب ، دھاوخ  ام » نائمظلا  هبسحی  هعیقب  بارسک   » نامھ تقونآ 

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یهلئسم دیشاب ، هتشاد  هجوت  نآ  هب  دیتسھ - هک  یـشخب  رھ  رد   - روشک تیریدم  رد  اھامـش  یتسیاب  تسا و  ام  یـساسا  یاھهبرجت  وزج  مھ  نیا  هک  رگید  عوضوم  کی 

اب میدروخ ؛ هبرـض  نمـشد ، هب  میدرک  دامتعا  ییاھاج  کی  ام  تسا ؛ یدج  هلئـسم ، نیا  تسا ؛ یدج  فرح ، نیا  تسا ؛ نمـشد  یاھهدـعو  هب  نمـشد و  هب  ندرکن  دامتعا 

ام هکنیا  دـنزیم ؛ هبرـض  اـم  هب  نمـشد ، یهدـعو  هب  نمـشد و  هب  ندرک  داـمتعا  نیا  میدرک . اـما  مینک ، داـمتعا  میدرکیمن  ناـمگ  هکنیا  اـب  مینکن ، داـمتعا  میتـسناوتیم  هـکنیا 

درک هیکت  تایئزج  یور  مامت  تقد  اب  دیاب  تسا ، ناگناگیب  اب  راک  ثحب  هک  یتقونآ  تسین . تسرد  نیا  دوشن ،» لمع  دناهتفگ  هکنیا  تسا  دـیعب  هن ،  » هک مینک  ( ١٢) داعبتسا

یـضعب هک  منکب  ضرع  نم  مھ  ار  نیا  نایب . تیفیک  رد  هن  مینک ، دامتعا  لمع  رد  هن  درک ؛ دامتعا  اھنیا  هب  دـیابن  داد . جرخ  هب  طایتحا  داد و  جرخ  هب  ساوسو  درک و  هظحـالم  و 

نخس لھا  اھنیا  هک  دنتسھ  یرگید  نوگانوگ  دارفا  اھنیا ، دننام  اوق و  یاسور  ینعی ]  ] روشک کی  یهجرد  نیلوئسم  زا  ریغ  دیراد ، فیرشت  اجنیا  هک  مرتحم  تارـضح  امـش  زا 

مھ دارفا ] نیا   ] نایب نحل  رد  دوشیم ؛ هدینـش  اھنآ  فرح  دننزب و  فرح  دنناوتیم  دـنربنم و  یاراد  مربیم - راک  هب  نوبیرت  یاج  هب  هدـنب  ار  ربنم  هک   - دـنربنم لھا  ینعی  دـننتفگ ،

. دراذگیم ریثات  جراخ  رد  ام  نانمـشد  ام و  نیفلاخم  شیپ  شـساکعنا  رد  مھ  دراذگیم ، یفنم  ریثات  لخاد  تینھذ  رد  مھ  نیا ، دوشن ؛ نمـشد  هب  دامتعا  ساسحا  یتسیاب 

هتفرگ نمـشد  تسد  زا  ای  اھییاکیرمآ  تسد  زا  هناھب   » هیـضق نالف  رد  هکنیا  ناونعهب  میاهدـمآ  هاتوک  یاهلئـسم  کی  رد  ـالثم  اـم  تسا ، هداـتفا  قاـفتا  یعطاـقم  رد  یھاـگ 

. نوگانوگ لئاسم  رد  روطنیمھ ] [ ؛ درک دامتعا  دیابن  میاهداد ! تسد  زا  ار  یزیچ  کی  مھ  ام  هدشن ، مھ  هتفرگ  دوش ،»

« نمشد هب  دامتعا   » 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 13هاگياپ  هحفص 9 
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نموم دـنمهقالع و  یدوخ و  دارفا  ار  اھنیا  تسا ،]  ] روجنیمھ مھ  نالا  میراد ، میاهتـشاد و  دامتعا  دـندرک ، لابند  ار  ماجرب  دـنتفر  هک  ینیلوئـسم  هب  ام  ما ، هتفگ ررکم  هدنب   

یزیچ کی  هب  میدرک ، رظن  فرص یاهطقن  کی  زا  لباقم - یهدننکهرکاذم  لباقم ، فرط  نآ  فرح  هب  دامتعا  رطاخهب   - یدایز دراوم  رد  ام  ماجرب ، یهیضق  نیمھ  رد  نکل  مینادیم ؛

رتکد یاقآ  ام ، یهجراخ  مرتحم  ریزو  تسا . یمھم  لئاسم  اعقاو  اھنیا  دـنکیم ؛ هدافتـسا  دراد  الخ  نامھ  زا  نالا  نیمھ  نمـشد  دـنام ؛ یقاب  ییالخ  کی  میدـیزرون ، ماـمتھا 

حور دـنتفگیم  یھاگ  دـنکیم .] حرطم  ار   ] ماجرب مسج  ماجرب و  حور  ضقن  دراوم  و  تسا - مدـنچ  راب  نیا  هتبلا   - دنـسیونیم ییاـپورا  لوئـسم  هب  ییاـیوگ  یهماـن  کـی  فیرظ ،

ناشیا اھییاکیرمآ ؛ یهلیسو  هب هدش  ضقن  مھ  ماجرب - مسج  ینعی   - ماجرب دوخ  مھ  ییاھاج  کی  هکلب ] ، ] تسین ماجرب  حور  طقف  هک  دیوگیم  ناشیا  هدش ، ضقن  ماجرب 

مرتـحم ریزو  دوـخ  هن ، دـننزیم ؛ ار  فرح  نیا  هک  دنتـسھ  تارکاذـم  نیا  نیفلاـخم  دـنیوگب  هک  تسین  یـسک  رگید  صخـش ]  ] نیا ینعی  اـھنآ . یارب  دنداتـسرف  دـندرک  تسرھف 

نآ رطاخهب  نیا  دـنکیم . دراد  ار  ضارتعا  نیا  مھ  ناشیا  دوخ  تسا ، تیلوئـسم  ساسحا  بحاص  ناسنا  تسا و  ینادـجواب  ناـسنا  تسا ، ینیدـتم  ناـسنا  نوچ  هجراـخ ،

ار راک  نیا  تسناوتیمن  دوب و  هتـسب  نمـشد  هار  دـشیمن ، نمـشد  هب  دامتعا  تفرگیمن ، ماجنا  حـماست  نیا  رگا  ام ؛ یهیحان  زا  هتفرگ  ماجنا  یاهحماسم  کی  اـجنآ  هک  تسا 

. دھدب ماجنا 

بالقنا  / ٠٣/٣٠/١٣٩۶ ربھر  اب  قارع  ریزوتسخن  رادید 

یاھنایرج همھ  ماجـسنا  تدـحو و  زا  لـیلجت  اـب  هارمھ  تاـیھ  قارع و  ریزو  تسخن  یداـبعلا  ردـیح  یاـقآ  رادـید  رد  یمالـسا  بـالقنا  مظعم  ربھر  یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

یگچراـپکی ظـفح  موزل  رب  دـیکات  اـب  دـندناوخ و  قارع  رد  رادـتقا  لـماع  کراـبم و  مـھم و  یا  هدـیدپ  ار  یمدرم » یاـھورین  ، » شعاد اـب  هزراـبم  رد  قارع  یبھذـم  یـسایس و 

« قارع تدـحو  تیوھ و  لالقتـسا ،  » فلاخم وا ، بانذا  اکیرمآ و  اریز  درکن  داـمتعا  اـھنآ  هب  هجو  چـیھ  هب  دوب و  رایـشوھ  اـھییاکیرمآ  لـباقم  رد  دـیاب  دـنتفگ : قارع ، نیمزرس 

. دنتسھ

...

هب یمدرم  یاھورین  اب  اھییاکیرمآ  تفلاخم  دـندوزفا : دـندرک و  هراشا  یمدرم ، یاھورین  نامھ  ای  یبعـشلادشح »  » اب وا  بانذا  اکیرمآ و  تفلاخم  هب  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

. دھدب تسد  زا  ار  دوخ  رادتقا  مھم  لماع  قارع ، دنھاوخیم  اھنآ  هک  تسا  تلع  نیا 

. دننک دراو  ار  دوخ  هبرض  ات  دنتسھ  تصرف  رظتنم  اھنآ  اریز  دینکن  دامتعا  اھییاکیرمآ  هب  هجو  چیھ  هب  دندرک : دیکات  یاهنماخ  هللاتیآ  ترضح 

دورو زا  دـیاب  هکنآ  نمـض  دوـش  هداد  اـھنآ  هب  تصرف  نـیا  دـیابن  دـنتفگ : دـندناوخ و  ندز  هبرـض  یارب  اـکیرمآ  رظن  دروـم  تـصرف  ار  قارع  رد  یگتـسد  ود  فـالتخا و  زورب  ناـشیا ،

. درک یریگولج  رگید  لئاسم  شزومآ و  هناھب  هب  قارع  هب  ییاکیرمآ  یاھورین 

بالقنا  / ٠٧/١٢/١٣٩۶ ربھر  اب  هیکرت  یروھمج  سیئر  رادید 

یارب مادـقا  نیا  تدـمزارد  ضراوـع  هب  هراـشا  اـب  دـندناوخ و  نآ ، یهدـنیآ  دـیدھت  بجوـم  هـقطنم و  هـب  تناـیخ  ار  قارع  ناتـسدرک  رد  یـسرپهمھ  یرازگرب  هـمادا ، رد  ناـشیا 

یریگمیمـصت و یدج ، تروصهب  هیـضق  نیا  رد  دیاب  زین  قارع  تلود  دنھد و  ماجنا  ار  نکمم  مادـقا  رھ  هثداح ، نیا  اب  هلباقم  رد  دـیاب  هیکرت  ناریا و  دـندرک : دـیکات  ناگیاسمھ ،

. دنک مادقا 

دنتسناد و مھم  رایسب  ار  هیضق  نیا  اب  هلباقم  رد  هیکرت  ناریا و  یوس  زا  یداصتقا » یسایس و  یدج  دحاو و  یاھمیمصت  یرکفمھ و  یراکمھ ، ، » یاهنماخ هللاتیآ  ترـضح 

ناریا هیلع  ییاذـیا  لماع  کی  هراومھ  هک  تسا  لیام  اکیرمآ  تسا و  توافتم  الماک  هیکرت  ناریا و  هاگن  اب  عوضوم  نیا  هب  ییاپورا  یاھتلود  اکیرمآ و  هاگن  دـندرک : ناشنرطاخ 

. درک دامتعا  ناوتیمن  هجوچیھهب  اھنآ  عضاوم  اھییاپورا و  اھییاکیرمآ و  هب  نیاربانب  دشاب ، هتشاد  رایتخا  رد  هیکرت  و 

بالقنا  / ٠٨/٠۴/١٣٩۶ ربھر  اب  قارع  ریزوتسخن  رادید 

هب زگرھ  دیشاب و  اھییاکیرمآ  رکم  بقارم  دیاب  لاحنیعرد  دندرک : دیکات  هقطنم ، هیاسمھ و  یاھروشک  اب  طباور  یهعـسوت  یارب  قارع  تلود  یاھـشالت  زا  تیامح  اب  ناشیا 

. دینکن دامتعا  اھنآ 

لوحت نیا  اب  ار  دوخ  دـناهدروخ ، تسکـش  قارع  مدرم  تلود و  زا  اھتـسیرورت  هک  نونکا  اما  دـندروآ  دوجوهب  ار  شعاد  ناشدوخ  اـھییاکیرمآ  دـندوزفا : یمالـسا  بـالقنا  ربھر 

. دز دنھاوخ  هبرض  قارع  هب  هرابود  دنبایب ، تصرف  تقو  رھ  دیدرت  نودب  هتبلا  دنھدیم  ناشن  تھجمھ  هارمھ و  مھم ،

نایگنھرف  / ١٣٩٧/٠٢/١٩ هاگشناد  رد  تانایب 

رد متفگ ؛ یمدرم  یمومع  تاسلج  رد  مھ  متفگ ، ار  نیا  یـصوصخ  تاـسلج  رد  مھ  دـینکن ! داـمتعا  اـکیرمآ  هب  متفگ  اـھراب  اـھراب و  لوا  زور  زا  هدـنب  بخ ، ماـجرب ؛ هب  عجار 

دادرارق دعب  دینک ، تبحـص  دعب  دینکب ، مھارف  ار  مزال  یاھنیمـضت  دیدنبب ، دادرارق  دـیھاوخیم  رگا  دـینکن ؛ دامتعا  اھنیا  هب  متفگ  متفگ ؛ ار  نیا  مھ  رتشیب  یـصوصخ  تاسلج 

لوبق ار  دادرارق  نیا  اـم  متفگ  هک  دوب  نیا  مدوـب  هدرک  حیرـصت  نآ  یور  صوـصخب  تقونآ ، هدـنب  هک  ییاـھزیچ  زا  یکی  دـینکن . داـمتعا  اـھنیا  فرح  هب  دـینک ؛ اـضما  دـعب  دـیدنبب ،

ام طیارـش  وزج  نیا  دش ؛ هتـشادرب  اھمیرحت  هک  دنک  اضما  دـسیونب و  اکیرمآ  تقو  روھمجسیئر  میتفگ  هک  دوب  نیا  اھطرـش  زا  یکی  دوب - طرـش  دـنچ   - طورـش نیا  هب  مینکیم 

هدھاشم دیراد  هک  تسا  نیا  شاهجیتن  دشن و  نیا  دنتـسناوتن و  یلو ] ، ] دنتخیر قرع  دندرک ، شالت  دندیـشک ، تمحز  مرتحم  نیلوئـسم  بخ ، دوب ؛ هدنب  طیارـش  وزج  دوب ،

منکیم نینچ  موشیم و  جراخ  مرادن و  لوبق  نم  هک  دیوگیم  نوریب و  دیآیم  کدرم  نیا  میاهدرک ، لمع  تادھعت  یهمھ  هب  ام  تسا ، هتـشذگ  مینولاس  ود  لاس ، ود  دـینکیم :

. منکیم نانچ  و 

[ 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 

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 

١٣٩٧/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھن  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

« نمشد هب  دامتعا   » 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 13هاگياپ  هحفص 10 
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تیعـضو نیا  اب  راوگرزب ، ماما  یراتفر  یوگلا  رد  ار  تیـصوصخ  دـنچ  نم  تسا . سرد  ام  یارب  اھنیا  منک ؛ ضرع  رـصتخم  هاـتوک و  یلیخ  نم  ار  نیا  تسا ؟ هنوگچ  ماـما  یوگلا 

. منکیم رکذ 

...

؛ دوب نیبدب  نمشد  یاھداھنشیپ  هب  درکن ؛ دامتعا  نمشد  هب  هظحل  کی  یمالسا ، ماظن  سار  رد  دوخ  تکرباب  روضح  لاس  هد  لوط  رد  ماما  نمشد ؛ هب  یدامتعایب  مجنپ :

. درکیمن دامتعا  وا  هب  تسنادیم و  نمشد  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  ار  نمشد  دوب ؛ انتعایب  اھنآ  تارھاظت  هب 

١٣٩٧/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھن  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

لاعفنا و راچد  درک : میھاوخ  هللااشنا  میاهدرک و  لابند  ومهبوم  ار  ماما  هار  نامھ  ماما ، زا  دعب  ام  ناریا ! گرزب  تلم  زیزع و  نارھاوخ  زیزع ، ناردارب  منکیم  ضرع  امـش  هب  نم 

هب نتم  یاج  هب  میریگیمن ، میمصت  یتاساسحا  هدزناجیھ و  میتسیایم ؛ نانمـشد  ناگناگیب و  ییوگروز  یھاوخهدایز و  ربارب  رد  یھلا  یهوق  لوح و  هب  میوشیمن و  فعض 

و میھدیم ؛ صیخشت  یھلا  تیادھ  هب  یھلا و  قیفوت  هب  ار  نامیاھتیولوا  میوشیمن ؛ مرگرس  میوشیمن ، یـشاوح  دراو  مینکیمن و  انتعا  دنزاسیم  نامیارب  هک  ییاھهیـشاح 

یگتـسدود و زا  ار  نامزیزع  مدرم  مینکیمن ؛ نانیمطا  دامتعا و  اقلطم  نمـشد  هب  و  مینکیم ؛ دامتعا  نامزیزع  ناناوج  هب  اھنآ و  یاـھییاناوت  هب  ناـممدرم و  هب  ادـخ  دـیما  هب 

، نامیا نیا  اب  دنکیم ، تکرح  دراد  زورما  هک  یـساسحا  نیا  اب  و  هزیگنا ، نیا  اب  ناریا ، تلم  هک  میرادن  کش  میراد . نانیمطا  مھ  یھلا  ترـصن  هب  و  میرادیم ؛ رذـحرب  یبطقود 

. دش دھاوخ  زوریپ  یھلا  یهوق  لوح و  هب  یھلا و  قیفوت  هب  اعطق  دیما ، نیا  اب 

١٣٩٧/٠۴/٠٩ /  ( مالسلاهیلع  ) نیسح ماما  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

تحارتسا روج  کی  دنیـشنیم ، روج  کی  رگنـس  رد  ناسنا  دـنکیم . یگدـنز  یرگید  روج  تسین ، گنج  هک  یماـگنھ  رد  دـنکیم ؛ یگدـنز  روج  کـی  گـنج  نادـیم  رد  ناـسنا 

نیا هب  اوقت  مینادب . دیاب  ام  یهمھ  ار  نیا  دینمـشد ؛ لباقم  رد  دینادب  دنکیم . یگدنز  دباوخیم و  یرگید  روج  کی  دوخ  یهناخ  لخاد  تحار  قاتا  رد  دباوخیم ؛ روج  کی  دنکیم ،

نمشد رکم  هلیح و  زا  تبقارم  یانعم  هب  تسا ؛ انعم  نیا  هب  اوقت  دینکن - دامتعا  نمشد  هب   - نمشد هب  دامتعا  زا  زیھرپ  نمشد ، اب  یهلباقم  رد  دوخ  زا  تبقارم  تسا : انعم 

یاھهلیح دیـشاب ؛ بقارم  دیـشاب ، هدامآ  دـنزیم ؛ راـک  هب  یاهلیح  هچ  دـنکیم ، دراد  راـک  هچ  دـینادب  دـیمھفب ، مھ  ار  وا  دـنفرت  یتح  هکلب  دـینکن  داـمتعا  وا  هب  طـقف  هن  تسا ؛

. تسین یماظن  یهلیح  طقف  مھ  نمشد 

شترا  / ١٣٩٧/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

زا نم  مھ  اکیرمآ  دروم  رد  دینکن . دامتعا  مھ  اھییاپورا  هب  هک  تسا  نیا  ماهیصوت  نم  تسا . ییاپورا  یاھداھنشیپ  اھییاپورا و  تبحص  تبحـص ، روشک  رد  اھزور  نیا  بخ 

ررکم اھینارنخس - رد   - یمومع تاسلج  رد  مھ  متفگیم ، نیلوئسم  هب  یصوصخ  مھ  امئاد ، دوب  رارقرب  یاهتـسھ  هب  طوبرم  تارکاذم  یاھثحب  نیا  هک  شیپ  لاس  هس  ود ،

دروم اھنیا  دینکن ، دامتعا  ناشدنخبل  هب  ناشیاضما ، هب  ناشلوق ، هب  ناشفرح ، هب  دینکن ؛]  ] نانیمطا اھنیا  هب  دینکن ؛ دامتعا  اھنیا  هب  مرادن . اھنیا  هب  یدامتعا  نم  هک  متفگ 

نیا یتسیاب  لوا  زا  بخ ، تسا ! دامتعا  لباق  ریغ  اکیرمآ  دنیوگیم  دنراد  زورما  دندرکیم ، هرکاذم  زور  نآ  هک  ینیلوئـسم  دوخ  هک  هدش  نیا  هجیتن  الاح  بخ ، دنتـسین . دامتعا 

دننام التبا و  دروم  لئاسم  یهرابرد  میوگیمن  دـندامتعا ؛» لباق  ریغ   » میوگیم اـپورا  هب  عجار  مراد  مھ  زورما  دـندرکیم . تکرح  دـندادیم و  صیخـشت  ار  ندوب  داـمتعا  لـباق  ریغ 

رـس ثحب  تسین ، نیا  رـس  ثحب  میراد ؛ ییاناوت  میردـتقم ، دـمحلا  هک  میتسھ  یتموکح  کی  میتسھ ، یتلود  کی  ام  هرخالاب  هن ، اھنیا ؛ اب  دیـشاب  هتـشادن  طابترا  اھنیا 

. دنتسین دنباپ  زیچ  چیھ  هب  اھنیا  دینک ؛ هاگن  ینیبدب  مشچ  اب  اھنیا  هب  هک  تسا  نیا 

یوضر  / ١٣٩٨/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

؛ تسین یبرغ  یاھروشک  اب  یهطبار  عطق  یانعم  هب  هجو  چیھ  هب  منزیم  نم  هک  ییاھفرح  نیا  میوگب . ار ] نیا   ] نم دننکیم  هطلاغم  اھیـضعب  نوچ  دینک ، هجوت  ار  هتکن  نیا 

اب روج ، کی  ناگیاسمھ  اب  ماهدرک ؛ قیوشت  فلتخم  یاھروشک  اب  هطبار  داجیا  هب  ار  اـھتلود  هشیمھ  اـھلاس  نیا  لوط  رد  فلتخم ، یاـھتلود  رد  هدـنب  درادـن . یعناـم  طاـبترا 

، دراد لاکـشا  یورهلابند  درادـن ، لاکـشا  طابترا  مدـقتعم . مھ  نالا  روج ؛ نیمھ  مھ  ییاپورا  یاھروشک  اب  روج ، کـی  فلتخم  یاـھتکرح  اـب  روج ، کـی  یمالـسا  یاـھروشک 

رد نوگانوگ ، تارکاذم  رد  دش ؛ دامتعا  اھیبرغ  هب  هک  تسا  نیا  زا  یشان  ام  تالکـشم  زا  یـضعب  لقاال  ای  یرایـسب  دیاش  دینکن . دامتعا  میوگیم  نم  دراد ؛ لاکـشا  دامتعا 

، اھنآ دنخبل  اب  دیسانشب ؛ ار  ناتفرط  اھتنم  دینک ، ادیپ  طابترا  درادن ، یعنام  طابترا  دش . دامتعا  اھیبرغ  هب  نوگانوگ ، یـسایس  یاھیریگمیمـصت  رد  نوگانوگ ، یاھدادرارق 

. درادن یعنام  چیھ  طابترا  تسا ؛ نیا  نم  فرح  دیورن ؛ یضوع  دینکن ، هابتشا  ار  هار  اھنآ ، غورد  نخس  اب  اھنآ ، دنفرت  اب 

میرک  / ١٣٩٨/٠٢/١۶ نآرق  اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

نآرق دـنراد . زاین  نآرق  هب  اعقاو  زورما  یرـشب ، یهعماج  هکلب  یمالـسا  یهعماج  ناریا ، تلم  ام  طقف  هن  تسا ؛ ام  زورما  زاین  نآرق  نیا  نآرق ؛ هب  میراد  جاـیتحا  اـم  نم ! نازیزع 

اب توغاط  نایغط و  اب  هک  تسا  نآرق  دنکیم ، هلباقم  احیرص  اب  رفک  اب  هک  تسا  نآرق  دنکیم ، تفلاخم  احیرص  ملظ  اب  هک  تسا  نآرق  دنکیم ، تفلاخم  رابکتسا  اب  هک  تسا 

نیمھ اھنیا  تسا ! یوق  هچ  نآرق  نحل  نیا  ( ١ (؛ ناطیـشلا ایلوا  اولتاقف  توغاطلا  لیبس  یف  نولتاقی  اورفک  نیذلاو  لیبس هللا  یف  نولتاقی  اونما  نیذلا  دنکیم : هلباقم  تردق 

هیلع مدرم ، هیلع  اھتلم ، هیلع  روشک  نالف  یھاشداپ  ای  روشک  نالف  یروھمج  تسایر  عضوم  رد  دنـشکیم  هدـبرع  دـینیبیم  هک  ییاـھنیا  تسا . رـشب  زورما  یاـھیراتفرگ 

اونکرت الو  دیوگیم :]  ] ام هب  نآرق  هکنیا  دنمھفب . مدرم  دیاب  ار  نیا  هدیشک ؛ داد  اھنآ  رس  رب  نآرق  هک  دنتـسھ  ییاھنامھ  اھروشک ، اھتموکح و  تابث  هیلع  شمارآ ، هیلع  حلص ،

نیا زا  یـضعب  رد  دـیدید  دـیآیمرد . ناشردـپ  دـننکیم ، دامتعا  تسا . ایند  مدرم  زورما  یراتفرگ  نیمھ  نیا  نیملاظ ، هب  دـینکن  دامتعا  ( ٢ (؛ رانلا مکـسمتف  اوملظ  نیذلا  یلا 

دنیایب هک  یاهلعـش  لثم  اھتنم  دمآ ، دوجو  هب  یایرادـیب  کی  دـش ، اپ  هب  ییاغوغ  کی  دـمآ ، دوجو  هب  یبوخ  یهزرابم  کی  تفرگ ، ماجنا  یبوخ  تکرح  کی  یبرع  یاھروشک 

هچ دندیمھفن  یتسینویھص ؛ میژر  هب  اکیرمآ ، هب  دندرک  نوکر  دندرکن . لمع  ار  اوملظ » نیذلا  یلا  اونکرت  ال   » نوچ ارچ ؟ دش ؛ شوماخ  دنزیرب ، کاخ  دنزیرب و  رتسکاخ  نآ  یور 

. دوشیم یروج  نیا  اذل ] ، ] دننکب دیاب  راک 

یربھر  / ١٣٩٨/٠٧/٠۴ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

مھ المع  میتسبن ؛ اکیرمآ  یتسینویھـص و  میژر  نیمھ  زج  ار  ایند  رد  یروشک  چـیھ  اـب  یهلماـعم  تساـخرب و  تسـشن و  رظن و  لداـبت  هلداـبم و  هرکاذـم و  لـماعت و  هار  اـم 

رد ینمشد  ملع  هک  یناسک  نآ  هب  صوصخب  دشاب ؛ یلخاد  یورینریغ  هب  ام  دامتعا  یتسیابن  اقلطم  میاهتفگ  اھراب  هک  روط  نیمھ  نکل  میتسھ  تیلاعف  شالت و  لوغشم 

؛ دننکیم ینمـشد  یمالـسا  یروھمج  اب  احیرـص  اھنیا  دناییاپورا . روشک  دنچ  نیمھ  اکیرمآ  زا  دعب  اھنآ  سار  رد  هک  دناهدرک  دـنلب  یمالـسا  ماظن  یمالـسا و  یروھمج  ربارب 

نآ ناشناوت  هن  اھنیا  تسا ؛ یاهژیو  عضو  کی  اکیرمآ  عضو  هتبلا  درادـن ؛ یرھوج  یلوصا و  توافت  اکیرمآ  یاھهزیگنا  اب  یمالـسا ، ماظن  اب  ینمـشد  دروم  رد  اـھنآ  یاـھهزیگنا 

، دنریگیم سامت  دننکیم ، هرکاذم  دنوشیم ، دراو  یجنایم  ناونع  هب  تسا ؛ رکفت  نامھ  اھییاپورا  نیا  رکفت  نکیلو  تسا ؛ ردـق  نآ  ناشتاناکما  ناشطلـست و  هن  تسا ، ردـق 

. تسا چوپ  اھنآ  یهمھ  هک  دنھدیم  هدعو  دننزیم ، ینالوط  یاھفرح  دننکیم ، نفلت 

نایوجشناد  / ١٣٩٨/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

کی هکنیا  زا  دوب  ترابع  بالقنا  زا  لبق  ناریا ، اب  اکیرمآ  ینمـشد  توغاط . میژر  نآ  رد  یتح  هدرک ؛ ینمـشد  ناریا  اـب  هشیمھ  اـکیرمآ  ناریا ، اـب  اـکیرمآ  طاـبترا  خـیرات  لوط  رد 

شخپ رالد  نداد ، لوپ  درک  عورش  اجنآ  زا  دش ، ناھنپ  سیلگنا  ترافـس  رد  تفر  نارھت ، دمآ  رالد  نادمچ  اب  ییاکیرمآ  رومام  درک ؛ طقاس  اتدوک  اب  لاس ١٣٣٢  رد  ار  یلم  تلود 

« نمشد هب  دامتعا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یلیخ اکیرمآ  هب  هک  دوب  نیا  مھ  شریـصقت   - تشاد ریـصقت  مھ  تلود  نآ  هتبلا  دندرک ؛ طقاس  ار  یلم  تلود  دـندروآ و  دوجو  هب  ییاتدوک  دـندرک ، مادختـسا  ار  یناسک  ندرک ،

طلسم ام  حلسم  یاھورین  رب  دوشیمن . رتالاب  ینمشد  نیا  زا  رگید  دنداد ؛ لیکشت  روشک  رد  ار  ناشدوخ  هب  یهتـسباو  دساف  تلود  دندرک و  ار  راک  نیا  اما  دوب - هدرک  دامتعا 

. لماک طلست  دندش ، طلسم  ام  گنھرف  رب  دندش ، طلسم  ام  روشک  یاھتسایس  رب  دندش ، طلسم  ام  تفن  رب  دندش ،

میرک  / ١٣٩٩/٠٢/٠۶ نآرق  اب  سنا  لفحم  نایاپ  رد  ینویزیولت  ینارنخس 

هب دامتعا  ندرک و  ادیپ  شیارگ  ندرک و  ادیپ  لیم  ینعی  نوکر »  -» دینکن ادیپ  شیارگ  دینکن ، دامتعا  ملاظ  هب  تسا ، رگمتس  هک  یـسک  هب  ( ١۴ (؛» اوملظ نیذلا  یلا  اونکرت  «ال 

نیرتملاـظ و هب  یمالـسا  یاـھهعومجم  ناملـسم ، یاـھتلود  دـینیبیم  امـش  هک  دوـشیم  نیمھ  ملاـظ  هـب  ندرک  داـمتعا  یهجیتـن  دـینکن . داـمتعا  ملاـظ  مدآ  هـب  ندرک - وا 

. دننیبیم دننکیم و  هدھاشم  دنراد  ار  شاهجیتن  دننکیم و  دامتعا  ملاع  رصانع  نیرترگمتس 

میرک  / ١٣٩٩/٠٢/٠۶ نآرق  اب  سنا  لفحم  نایاپ  رد  ینویزیولت  ینارنخس 

هب دامتعا  ندرک و  ادیپ  شیارگ  ندرک و  ادیپ  لیم  ینعی  نوکر »  -» دینکن ادیپ  شیارگ  دینکن ، دامتعا  ملاظ  هب  تسا ، رگمتس  هک  یسک  هب  ( ١ (؛» اوملظ نیذلا  یلا  اونکرت  ال   » ای

نیرتملاـظ و هب  یمالـسا  یاـھهعومجم  ناملـسم ، یاـھتلود  دـینیبیم  امـش  هک  دوـشیم  نیمھ  ملاـظ  هـب  ندرک  داـمتعا  یهجیتـن  دـینکن . داـمتعا  ملاـظ  مدآ  هـب  ندرک - وا 

. دننیبیم دننکیم و  هدھاشم  دنراد  ار  شاهجیتن  دننکیم و  دامتعا  ملاع  رصانع  نیرترگمتس 

ینامیلس  / ١٣٩٩/٠٩/٢۶ دیھش  هداوناخ  ینامیلس و  مساق  جاح  تداھش  درگلاس  مسارم  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

نیا و یهدعو  هب  روشک  یهدنیآ  ندش  تسرد  یارب  مدرم ، تالکشم  عفر  ریـسم  یارب  دینکن . دامتعا  نمـشد  هب  تسا . نم  یعطق  یهیـصوت  نیا  دینکن ؛ دامتعا  نمـشد  هب 

! دـنکن اـفو  یکی  شیاـت  دـص  رھ  زا  مھ  نآ  اـما  تسا  رارـشا  نادـب و  یهدـعو  تسین ؛ ناـبوخ  یهدـعو  اھهدـعو  نـیا  تـسا . نیلوئـسم  هـب  یهیـصوت  نـیا  دـینکن ؛ داـمتعا  نآ 

نوچ دینک  ضرف  الثم  الاح  هک  تسین  پمارت  لام  طقف  نیا  هتبلا ] . ] درک هچ  امـش  اب  امابوا  یاکیرمآ  پمارت و  یاکیرمآ  هک  دیدید  دندرک . ینمـشد  دـیربن . دای  زا  ار  اھینمـشد 

تیاھن ییاپورا  روشک  هس  نیا  روج . نیمھ  مھ  ییاپورا  روشک  هس  درک و  یدـب  ناریا  تلم  اب  درک ، یدـب  امـش  اـب  مھ  اـمابوا  یاـکیرمآ  هن ، دـش ؛ ماـمت  دـنیوگب  تفر ، پمارت 

. دنداد ناشن  ناریا  تلم  لباقم  رد  ار  قافن  ییورود و  ار و  تمائل  دنداد و  ماجنا  ار  یلمعدب 

ثعبم  / ١٣٩٩/١٢/٢١ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

زا میراد ؛ یفیاظو  ام  هدرک ، زاب  اھنآ  یولج  هک  یتداعـس  هار  هتـشاذگ و  ناریا  تلم  شود  رب  اـم ، شود  رب  یمالـسا  بـالقنا  هک  یتناـما  نیگنـس  راـب  نیا  اـب  مینادـب  دـیاب  اـم 

نیا هب  ندرکن  دامتعا  نمـشد و  لـباقم  رد  ندـشن  میلـست  و  نمـشد ، لـباقم  رد  یگداتـسیا  نمـشد و  تخانـش  و  ربص ، هب  قح و  هب  یـصاوت  نیمھ  فیاـظو ، نیا  یهلمج 

. تسا رادغ  نمشد 

ناریا  / ١۴٠٠/٠١/٠١ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

ماجنا ار  نامدوخ  یاھراک  میدرک  هلجع  ام  دوب ؛ نیمز  یور  ام  یاھراک  دوب ، ذـغاک  یور  اـھنآ  یاـھراک  یهمھ  میدرکیم ؛ هلجع  دـیابن  اـم  میدرک ؛ هلجع  ماـجرب  یهیـضق  رد  اـم 

دایز نامهلـصوح  ربص و  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  ام  هک  تسا  یمھم  رایـسب  یهلئـسم  نیا  هتبلا  دـندادن . ماجنا  ار  ناشتادـھعت  دـندادن ، ماجنا  ار  ناـشراک  مھ  اـھنآ  میداد ،

هب دندرکن ، رگا ] [ ؛ دش دھاوخ  تسرد  زیچ  همھ  بخ  دـندرک ، لامعا  دـندرک و  لوبق  میتفگ  ام  هک  ار  یتسایـس  نیمھ  اھنآ  هچنانچ  رگا  مینکیم ؛ ار  نامدوخ  راک  میراد  تسا و 

. درادن مھ  یلاکشا  دوب ؛ دھاوخ  مھ  دعب  تسھ ، زورما  هک  یلکش  نیمھ 

، نم لوا  نیا  اقآ ،  » دنیوگیم اھنیا  دننام  ایند و  نویـسایس  نیا  زا  یاهدع  کی  متفنـش  دنرادرب ،] ار   ] میرحت اھنآ  لوا  هک  دییامرفب  ضرف  الثم  مییوگیم  ام  هک  مھ  نیا  دروم ] رد  ]

اھییاکیرمآ هب  امابوا  نامز  ام  هک  تسا  نیا  ثحب  تسین ؛ وت  لوا  نم ، لوا  ثحب  امـش ؛» لوا  دـیوگیم  اکیرمآ  اکیرمآ ، لوا  دـییوگیم  امـش  الاح  دـنکیم ؟ یقرف  هچ  رگید  وت  لوا 

هتشادرب اھمیرحت  هک  دنتفگ  ذغاک  یور  ینعی  دندادن ؛ ماجنا  ار  ناشدوخ  دھعت  اھنآ  اما ] ، ] میداد ماجنا  میدادیم  ماجنا  ماجرب  ساسا  رب  دیاب  هک  ار  ییاھراک  میدرک و  نانیمطا 

فرط ینعی  دش ؛» دھاوخ  هچ  تسین  مولعم  دراد و  کسیر  نیا  دراد ، رطخ  نیا  اقآ   » دنتفگ دـنکب  دـقعنم  دادرارق  ام  اب  تساوخ  هک  یتکرـش  رھ  هب  ناشلماوع  اھتنم  تسا ،

. درادن یشزرا  ام  یارب  اھنیا  دھعت  میرادن ؛ دامتعا  اھنیا  راک  هب  ام  دندرک . لمع  اھنیا  یروج  نیا  دندناسرت ؛ ار  راذگهیامرس 

سدق  / ١۴٠٠/٠٢/١٧ یناھج  زور  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

نانمشد دوشن ، ینکـشتدحو  ینیطـسلف  یهعماج  دوخ  نورد  زا  رگا  اما  دنرگید ، یـسایس  یاھتردق  یخرب  اکیرمآ و  یتسینویھـص و  میژر  ینیطـسلف ، تدحو  نانمـشد 

سیلگنا و اکیرمآ و  ینعی  ناینیطـسلف ، یلـصا  نمـشد  دـشاب . نانمـشد  هب  دامتعا  مدـع  یلخاد و  داـھج  دـیاب  تدـحو  نیا  روحم  دـننکب . یراـک  تسناوت  دـنھاوخن  ینوریب 

. داد رارق  ینیطسلف  یاھتسایس  هاگهیکت  دیابن  ار  ثیبخ  یاھتسینویھص 

مھ هب  دربھار  دیاب  دنھدیم و  لیکـشت  ار  دحاو  کی  همھ  اھهاگودرا - رد  هچ  یتح  یاھنیمزرس ١٩۴٨ و  رد  هچ  یرتخاب ، یهنارک  سدق و  رد  هچ  هزغ ، رد  هچ   - اھینیطـسلف

. دنک هدافتسا  دوخ  رایتخا  رد  یاھرازبا  زا  اھنآ  رب  راشف  ماگنھ  هب  دنک و  عافد  رگید  یاھشخب  زا  دیاب  شخب  رھ  دنریگب ؛ شیپ  رد  ار  یگتسویپ 

انورک  / ٠١/١۴٠٠/٠۵ یناریا  نسکاو  مود  تبون  تفایرد  زا  سپ  تانایب 

ام هب  ار  نسکاو  دـندوب  هداد  لوق  هک  دوـب  یناـسک  یلوقدـب  زا  یـشان  اتدـمع  هتبلا  هک  دـمآ  دوـجو  هب  مدرم  نیب  نسکاو  میـسقت  یهلئـسم  رد  دراوـم  زا  یخرب  رد  یلـالتخا 

میتسیاب و نامدوخ  یاپ  یور  میناوتب  لئاسم  یهمھ  رد  یتسیاب  ام  هک  دنکیم  یروآدای  روشک  نیلوئـسم  ناریا و  تلم  هب  رگید  راب  کی  نیا  بخ  دندرک . یلوقدب  دنـشورفب و 

میاهدوـب و راـچان  یلخاد  دـیلوت  راـنک  رد  میتشادـن و  یاهراـچ  هتبلا  دروآ . دوـجو  هب  یتالکـشم  مھ  هیـضق  نیا  رد  هکنیا  اـمک  دروآیم ، دوـجو  هب  یتالکـشم  نارگید  هب  یهیکت 

لخاد و دـیلوت  یور  تشاذـگ  دـیاب  ار  شالت  نکل  درک ؛ میھاوخ  هدافتـسا  مینک و  هدافتـسا  تسا  نانیمطا  لباق  هک  یدـح  نآ  ات  مھ  رگید  یاھروشک  تادـیلوت  زا  هک  میتسھ 

. دننامب لطعم  رظتنم و  یتسیابن  مدرم 

انورک  / ٠١/١۴٠٠/٠۵ یناریا  نسکاو  مود  تبون  تفایرد  زا  سپ  تانایب 

ام هب  ار  نسکاو  دـندوب  هداد  لوق  هک  دوـب  یناـسک  یلوقدـب  زا  یـشان  اتدـمع  هتبلا  هک  دـمآ  دوـجو  هب  مدرم  نیب  نسکاو  میـسقت  یهلئـسم  رد  دراوـم  زا  یخرب  رد  یلـالتخا 

میتسیاب و نامدوخ  یاپ  یور  میناوتب  لئاسم  یهمھ  رد  یتسیاب  ام  هک  دنکیم  یروآدای  روشک  نیلوئـسم  ناریا و  تلم  هب  رگید  راب  کی  نیا  بخ  دندرک . یلوقدب  دنـشورفب و 

میاهدوـب و راـچان  یلخاد  دـیلوت  راـنک  رد  میتشادـن و  یاهراـچ  هتبلا  دروآ . دوـجو  هب  یتالکـشم  مھ  هیـضق  نیا  رد  هکنیا  اـمک  دروآیم ، دوـجو  هب  یتالکـشم  نارگید  هب  یهیکت 

لخاد و دـیلوت  یور  تشاذـگ  دـیاب  ار  شالت  نکل  درک ؛ میھاوخ  هدافتـسا  مینک و  هدافتـسا  تسا  نانیمطا  لباق  هک  یدـح  نآ  ات  مھ  رگید  یاھروشک  تادـیلوت  زا  هک  میتسھ 

. دننامب لطعم  رظتنم و  یتسیابن  مدرم 

مھدزاود  / ٠۶/١۴٠٠/٠۵ تلود  تئیھ  روھمجسیئر و  رادید  نیرخآ  رد  تانایب 

اب وگتفگ ] رد   ] ررکم نم  هک  تسا  یفرح  ماهدرک ، تشادداـی  صوصخب  نم  ار  هبرجت  کـی  ـالاح  بخ  دـننک . هدافتـسا  یناـحور ) یاـقآ  تلود   ) امـش یاـھهبرجت  زا  دـیاب  نارگید 

« نمشد هب  دامتعا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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نیا رد  دـننک . هدافتـسا  هبرجت  نیا  زا  دـیاب  ناگدـنیآ  برغ ؛ هب  یدامتعایب  زا  تسا  ترابع  هبرجت  نیا  منکیم ؛ رارکت  ار  فرح  نامھ  مھ  الاح  ماهدرک ، رارکت  مدرم  اب  اـھامش و 

؛ دنرادن ار  شناکما  هک  تسا  ییاجنآ  دننزیمن ، هبرـض  هک  ییاجنآ  دننزیم ؛ هبرـض  دنناوتب  اج  رھ  دـننکیمن و  کمک  ام  هب  دـھدیمن ؛ باوج  برغ  هب  دامتعا  هک  دـش  مولعم  تلود 

اعطق نوچ  درک ، طونم  درک و  لوکوم  برغ  یھارمھ  هب  ار  یلخاد  یاـھهمانرب  یتسیاـبن  اـقلطم  تسا . یمھم  رایـسب  یهبرجت  نیا  دـناهدز ؛ هبرـض  دناهتـشاد  ناـکما  اـج  رھ 

، برغ هب  دامتعا  نودـب  هک  ییاج  رھ  دـیدنام ؛ قفوماـن  برغ ، یھارمھ ]  ] هب دـیدرک  طونم  ار  ناـتیاھراک  هک  ییاـج  رھ  مھ  اھامـش  دروخیم . هبرـض  اـعطق  دروخیم ، تسکش 

برغ و اب  قفاوت  هب  ار  تاعوضوم  امـش  اج  رھ  تسا . یروج  نیا  مھدزاود  مھدزای و  یاھتلود  درکراک  ار ؛ راک  دینک  هاگن  دیدش . قفوم  دـیدرک  تکرح  دـیدرک و  ملع  دـق  ناتدوخ 

اج رھ  رگید ؛ دننمـشد  دننکیم ،]  ] ینمـشد دـننکیمن ، کمک  اھنآ  نوچ  دـیورب ؛ شیپ  دـیتسناوتن  دـیدنام و  اجنآ  دـیدرک ، لوکوم  اھنیا  دـننام  اکیرمآ و  اب  برغ و  اب  یهرکاذـم  هب 

فلتخم یاھهار  هن ، دشاب ؛]  ] هار کی  هک  تسین  روج  نیا  دراد و  دوجو  هار  رازھ  [ - دیدرک هدافتـسا   ] فلتخم یاھهویـش  زا  دیداتفا و  هار  ناتدوخ  دیدرک ، رظن  عطق  اھنآ  زا  امش 

. دیدرک تفرشیپ  دیدرک ، تکرح  یروج  نیا  اج  رھ  درک - دنھاوخ  ادیپ  یتیریدم  یعامتجا و  یصخش و  یگدنز  یارب  ینوگانوگ  یاھهار  دننک ، رکف  اھناسنا  رگا ] [ ؛ دراد دوجو 

مھدزاود  / ٠۶/١۴٠٠/٠۵ تلود  تئیھ  روھمجسیئر و  رادید  نیرخآ  رد  تانایب 

اب وگتفگ ] رد   ] ررکم نم  هک  تسا  یفرح  ماهدرک ، تشادداـی  صوصخب  نم  ار  هبرجت  کـی  ـالاح  بخ  دـننک . هدافتـسا  یناـحور ) یاـقآ  تلود   ) امـش یاـھهبرجت  زا  دـیاب  نارگید 

نیا رد  دـننک . هدافتـسا  هبرجت  نیا  زا  دـیاب  ناگدـنیآ  برغ ؛ هب  یدامتعایب  زا  تسا  ترابع  هبرجت  نیا  منکیم ؛ رارکت  ار  فرح  نامھ  مھ  الاح  ماهدرک ، رارکت  مدرم  اب  اـھامش و 

؛ دنرادن ار  شناکما  هک  تسا  ییاجنآ  دننزیمن ، هبرـض  هک  ییاجنآ  دننزیم ؛ هبرـض  دنناوتب  اج  رھ  دـننکیمن و  کمک  ام  هب  دـھدیمن ؛ باوج  برغ  هب  دامتعا  هک  دـش  مولعم  تلود 

اعطق نوچ  درک ، طونم  درک و  لوکوم  برغ  یھارمھ  هب  ار  یلخاد  یاـھهمانرب  یتسیاـبن  اـقلطم  تسا . یمھم  رایـسب  یهبرجت  نیا  دـناهدز ؛ هبرـض  دناهتـشاد  ناـکما  اـج  رھ 

، برغ هب  دامتعا  نودـب  هک  ییاج  رھ  دـیدنام ؛ قفوماـن  برغ ، یھارمھ ]  ] هب دـیدرک  طونم  ار  ناـتیاھراک  هک  ییاـج  رھ  مھ  اھامـش  دروخیم . هبرـض  اـعطق  دروخیم ، تسکش 

برغ و اب  قفاوت  هب  ار  تاعوضوم  امـش  اج  رھ  تسا . یروج  نیا  مھدزاود  مھدزای و  یاھتلود  درکراک  ار ؛ راک  دینک  هاگن  دیدش . قفوم  دـیدرک  تکرح  دـیدرک و  ملع  دـق  ناتدوخ 

اج رھ  رگید ؛ دننمـشد  دننکیم ،]  ] ینمـشد دـننکیمن ، کمک  اھنآ  نوچ  دـیورب ؛ شیپ  دـیتسناوتن  دـیدنام و  اجنآ  دـیدرک ، لوکوم  اھنیا  دـننام  اکیرمآ و  اب  برغ و  اب  یهرکاذـم  هب 

فلتخم یاھهار  هن ، دشاب ؛]  ] هار کی  هک  تسین  روج  نیا  دراد و  دوجو  هار  رازھ  [ - دیدرک هدافتـسا   ] فلتخم یاھهویـش  زا  دیداتفا و  هار  ناتدوخ  دیدرک ، رظن  عطق  اھنآ  زا  امش 

. دیدرک تفرشیپ  دیدرک ، تکرح  یروج  نیا  اج  رھ  درک - دنھاوخ  ادیپ  یتیریدم  یعامتجا و  یصخش و  یگدنز  یارب  ینوگانوگ  یاھهار  دننک ، رکف  اھناسنا  رگا ] [ ؛ دراد دوجو 

شترا  / ١۴٠١/١١/١٩ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زا یـضعب  هب  دینک  ضرف  الثم  ییاھیزیمریز  اب  انایحا  هرکاذم ، زیم  تشپ  نتـسشن  اب  وگتفگ ، اب  دتـس ، داد و  اب  اما  دنـشابن ، اکیرمآ  راب  ریز  هک  تسا  نیا  اھروشک  تسایس 

تسایس تسھ ، لالقتسا  تسایس  هلب ، دنکیم ! مالعا  ار  نآ  دض  ادرف  دنکیم ، مالعا  یزیچ  کی  زورما  ایند ؟ رد  دینیبیمن  رگم  دوشیم . ضوع  تسایـس  نیا  رثوم ، یاھمدآ 

اوملظ نیذلا  ىلا  اونکرت  و ال  تسا . نید  زا  یهتـساخرب  تسا ، نامیا  ندادن  جاب  لالقتـسا و  اجنیا  تسین ؛ روجنیا  اجنیا  تسا . ریذـپرییغت  تسایـس  اما  تسھ ، ندادـن  جاب 

نآرق تسا . نآرق  تایآ  اھنیا  مکراید ؛ نم  مکوجرخا  نیدـلا و  یف  مکولتاق  نیذـلا  نع  مکاھنی هللا  اـمنا  هدوملاـب . مھیلا  نورـست  دـینکن ؛ هیکت  دـینکن ، داـمتعا  راـنلا ؛ مکـسمتف 

نیا زا  دوشب  رـضاح  هک  یـسک  نآ  تسین . شورف  دـیرخ و  لباق  رگید  نامیا ، نیا  دـینکن . دامتعا  رگمتـس  تموکح  نیا  هب  ملاـظ ، نیا  هب  ربکتـسم ، نیا  هب  یتسیاـب  دـیوگیم 

. تسا نیا  شتوافت  دھدیم ؛ تسد  زا  ماظن  نیا  رد  لاغتشا  یارب  ار  شدوخ  تیحالص  دنکب ، روبع  نامیا 

شترا  / ١۴٠١/١١/١٩ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زا یـضعب  هب  دینک  ضرف  الثم  ییاھیزیمریز  اب  انایحا  هرکاذم ، زیم  تشپ  نتـسشن  اب  وگتفگ ، اب  دتـس ، داد و  اب  اما  دنـشابن ، اکیرمآ  راب  ریز  هک  تسا  نیا  اھروشک  تسایس 

تسایس تسھ ، لالقتسا  تسایس  هلب ، دنکیم ! مالعا  ار  نآ  دض  ادرف  دنکیم ، مالعا  یزیچ  کی  زورما  ایند ؟ رد  دینیبیمن  رگم  دوشیم . ضوع  تسایـس  نیا  رثوم ، یاھمدآ 

اوملظ نیذلا  ىلا  اونکرت  و ال  تسا . نید  زا  یهتـساخرب  تسا ، نامیا  ندادن  جاب  لالقتـسا و  اجنیا  تسین ؛ روجنیا  اجنیا  تسا . ریذـپرییغت  تسایـس  اما  تسھ ، ندادـن  جاب 

. تسا نآرق  تایآ  اھنیا  ( ٣ (؛ مکراید نم  مکوجرخا  نیدلا و  یف  مکولتاق  نیذـلا  نع  مکاھنی هللا  امنا  ( ٢ .) هدوملاب مھیلا  نورست  دینکن ؛ هیکت  دینکن ، دامتعا  ( ١ (؛ رانلا مکسمتف 

. دینکن دامتعا  رگمتس  تموکح  نیا  هب  ملاظ ، نیا  هب  ربکتسم ، نیا  هب  یتسیاب  دیوگیم  نآرق 

« نمشد هب  دامتعا   » 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 13هاگياپ  هحفص 13 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=48356
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=51923
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=51923
http://farsi.khamenei.ir

