
رجف  / ١٣۶٩/١١/١٧ یهھد  تشادگرزب  مسارم  رد  هدننک  تکرش  یجراخ  نانامھیم  رادید  رد  تانایب 

رد راب  کی  ام ، بالقنا  رد  راب  کی  تسا . ریذپانفلخت  اھنآ  یهدارا  هک  دندوب  هدرک  دومناو  اھتردقربا  دننک . فقوتم  دننزب و  راھم  ار  رطخ  نیا  دـنناوتیم  دـننک ، هدارا  ناناملـسم  رگا 

تبیھ و رـشت و  اب  اھتردـقربا ، تسا . چوپ  اعدا  نیا  هک  دـش  مولعم  حوضوب  سرافجـیلخ ، یایاضق  رد  زورما  و  نوگاـنوگ ، ثداوح  رد  اـھراب  یلیمحت و  گـنج  لاـس  تشھ  لوط 

. دیامن ماکان  ار  اھنآ  دناوتیم  دنک ، هدارا  دھاوخب و  یتلم  رگا  سوملم ، سوسحم و  تردق  ظاحل  زا  الاو  دنربیم ؛ شیپ  زا  ار  ناشراک  یتردقربا ، تھبا 

لثم هک  دوـمنیم -  هبـساحم  اـعدا و  درکیم و  لاـیخ  اـکیرما  دـشیم و  اـعدا  هک  روـطنآ  دـیدرگ ، موـلعم  دوـشیم . هداد  ناـشن  هک  تسا  یرگید  یهـبرجت  سرافجـیلخ ، رد  زورما 

تردق دوشیم  مولعم  گنج ، اھهتفھ  مھ  نالا  راظتنا و  هام  دنچ  دربب . شیپ  زا  ار  شراک  زور ، دنچ  فرظ  تسناوتن  دمآ -  رد  بآ  زا  طلغ  مھ  هبساحم  نیا  عقاوم ، زا  یرایـسب 

رد اھروشک ، اھتلود و  اھتلم و  یهمھ  نیاربانب ، دنیاھفرح . نیا  زا  رتفیعض  اھنیا ، دننک . رواب  ار  نآ  اھتلم  دنھاوخیم  هک  تسین  نآ  دننکیم ؛ دومناو  غیلبت و  هک  تسین  نآ  اھنیا ،

. دننک یلاخ  هناش  اھلیمحت  زا  دنتسیاب و  اکیرما  لباقم  رد  دنناوتیم  دنتسھ ، تیلقا  رد  ناناملسم  هک  ییاجنآ  یتح  ملاع ، رگید  قطانم  یهمھ  رد  ایسآ و  اقیرفآ و 

شترا  / ١٣۶٩/١١/١٩ ییاوھ  یورین  لنسرپ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، دـندیمھفن ار  ریـسمو  هار  نیا  شزرا  فدـھ و  تیمھا  هظحل و  تیـساسح  هک  اھنآ  تسا . هتـشذگ  روطنیمھ  لاس ، هدزاود  نیا  مامت  مینارذـگیم . ار  یـساسح  تاظحل  اـم 

نیا ام ، فدـھ  هار و  رکف و  تعیبط  دـنکیمن . گنرد  دوخ  ییالتعا  تکرح  رد  یھلا  لضف  هب  یمالـسا ، یروھمج  دـناهدرک . هابتـشا  ردـقهچ  هک  دـنمھفیم  زورما  دـندرک . هابتـشا 

دیاب دراذگیم ، یدام  دصرددص  تابـساحم  رب  ار  شدوخ  یگدنز  ساسا  هکنآ  دنک . تراقح  ساسحا  دـیاب  تسا ، یدام  هکنآ  دـننکیم ؟ تراقح  ساسحا  اھیـضعب  ارچ  تسا .

. دندروخ ار  تاھابتشا  نآ  بوچ  اھتردقربا  دیدید  هکنانچمھ  دنکب ؛ تراقح  ساسحا 

میظع ىدام  یروتارپما  دیدیدن ؟ مشچ  هب  ار  یروتارپما  کی  نتخیرورف  رگم  امش  تسا . هدید  شدوخ  مشچ  لباقم  رد  ار  لاسنھک  ناریپ  تایبرجت  مھ ، امـش  نیرتناوج  زورما 

؛ تسین یقاب  یروتارپما  نآ  زا  یزیچ  زورما ، تخیرورف . مھ  رد  هچیزاب  زا  یخاک  لثم  دوب ، هتفرگ  ار  ایند  فصن  هک  یتسیسکرام  رکفت  یتسیلایسوس و  تموکح  حالطـصا  هب 

. دوب هدشن  ظاحل  نآ  رد  تیونعم ، رصنع  دوب و  یدام  دصرددص  تابساحم ، دندوب . مکحم  یلیخ  تابساحم ، یهصرع  رد  هکیلاحرد 

دمآ رد  هیامرس و  دوس  رب  یکتم  یرابکتسا ، ىتسیلایرپما  ىبرغ  رکفت  یروتارپما  ینعی  تسوا ؛ لباقم  یهطقن  روز  رز و  یروتارپما  نآ  حیضف  تسکش  امـش ، رگید  یهبرجت 

مھ وا  تسا . رگید  یروتارپما  نآ  یهصالخ  نیا ، ایند . رد  داسف  گنھرف  شرتسگ  یقالخا و  یاـھفارحنا  زا  یریگهرھب  تاـغیلبت و  نازرا و  راـک  یورین  زا  هدافتـسا  تاـجناخراک و 

. دیآیمرد طلغ  یرگید  زا  سپ  یکی  شیدام ، تابساحم  دروخیم و  تسکش 

اھنامیا و اھناسنا و  یهلاسم  هلاسم ، هک  ییاجنآ  دومن !؟ ماـمت  درک و  لـح  اـتراھچ  اـتود ، ود  ضحم و  تایـضایر  اـب  دوشب  ار  شتابـساحم  هک  تسا  نیـشام  زیچ ، همھ  رگم 

رتدنمتردق زورهبزور  تسیابیم  اھنآ  یدام ، تابـساحم  ساسا  رب  تسا . هدـننکنییعت  هکلب  دراد ؛ ییهداعلاقوف  تلاخد  یونعم ، تابـساحم  تسوکین ، یاھتلـصخ  اھـشزرا و 

. تسا هدش  یماکان  راچد  یروآتلجخ ، یاھهنحص  هچ  رد  ناشتابساحم  هک  دینیبیم  امش  زورما  دندشیم و 

شترا  / ١١/١٨/١٣٧۵ ییاوھ  یورین  لنسرپ  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

هک ریبادـت  نیا  زا  یکی  دـننزیم . راک  هب  ار  ینوگانوگ  ریبادـت  نانآ ، تمواقم  ندرک  دوبان  نتخادـنا و  اپ  زا  فرـصت و  یارب  اھتلم ، نانمـشد  هک  تسا  نیا  بلطم  لـصا  نم ! نازیزع 

زا تینما  عقاو  رد  دـش ، ناـگناگیب  هضبق  روشک  کـی  رد  شترا  یتقو  دـننکیم . هضبق  ار  اـھروشک  نآ  یاھـشترا  هک  تسا  نیا  تسا ، ناـیامن  یلیخ  اـیند  زا  ییاـھاج  رد  زورما 

ای دـنکیم و  تیادـھ  ای  مھرب ، مھرد و  ار  روشک  نآ  عاضوا  حلـسم ، یوزاب  نیا  هلیـسو  هب  دـنادب ، مزال  هناگیب  هک  ییاج  رھ  ددـنبیم . رب  تخر  مھ  روشک  نآ  یـسایس  یاـضف 

. دزاسیم نوگرگد  یلکهب 

یتـقو هک  دـندرکیم  روصت  یتـح  اـھنآ  دوب . روـطنیا  شیب  مک و  مھ  ناریا  هتـشذگ  میژر  رد  تسھ . مھ  اـھروشک  رد  حلـسم  یاـھورین  تیمھا  اـب  شقن  هدـنھد  ناـشن  نیا ،

عفانم تسناوت  دنھاوخ  ناریا  حلسم  یاھورین  رد  اھنآ  نارازگراک  زاب  دوش ، ینیشنبقع  هب  روبجم  دندوب -  اھنآ  وزج  مھ  یولھپ  نادناخ  هک  روشک -  نیا  یـسایس  هاگتـسد 

تحص مروظنم  دندوب . هدرک  هبساحم  دب  هتخانـشن و  ار  روشک  نیا  مدرم  یاھتنیط  تاوذ و  تلاصا  ام و  قیمع  تاداقتعا  یناریا و  ناریا و  اھنآ  هتبلا  دننک . نیمات  ار  اھییاکیرما 

هدرپسرـس ناشیاھـشترا  هک  ییاـھروشک  هب  امـش  تسا . فلتخم  یاـھروشک  رد  حلـسم  یاـھورین  یور  رب  یموـمع  هبـساحم  مروـظنم  تسین ؛ اـھنآ  هبـساحم  مقـس  و 

. دنراد رارق  یتیعضو  هچ  رد  اھروشک  دننکیم و  لمع  هنوگچ  اھاج  نآ  رد  هک  دینیبب  دینک ، هاگن  دنتسھ ، ناگناگیب 

هعمجزامن  / ٠٨/١٣٧٨/٠۵ یاھهبطخ  رد  تانایب 

زونھ دـش ، یروطچ  دوب و  اجک  زا  دوب ، هچ  اما  داتفا ؛ یقافتا  هچ  هک  مینادـیم  دـنچرھ  دوب . هچ  هیـضق  هک  مرادـن  یعطق  جاتنتـسا  کی  هاگـشناد  یوک  هثداح  هراـبرد  زونھ  نم 

هک یتامدقم  نیا  اب  ینعی  دمآ ؛ شیپ  یفداصت  هثداح  نیا  هک  دـنک  رواب  مدآ  تسا  تخـس  یلیخ  دوب و  یخلت  رایـسب  هثداح  دوب ، هچرھ  دوب و  هک  رھ  تسین . نشور  ام  یارب 

جامآ و اجنیا  رد  اھتنم  دناهدروآ . شیپ  ار  هثداح  نیا  هک  دنکیم  نامگ  دـشاب ؛ هدـمآشیپ  یداع و  هثداح  هثداح ، هک  دـیآیمن  شرواب  مدآ  دوریم . اج  رازھ  هب  شنھذ  مدآ  متفگ ،

هدیدبیـسآ و ناناوج  نیا  هک  یبش  نآ  دندمآ . نم  شیپ  ناناوج  نیا  دوشیم . نوخ  ناسنا  لد  اعقاو  هک  دندش  مولظم  یوجـشناد  ناوج  هدع  کی  هثداح ، شکروج  شکالب و 

اھنیا دـنک . رود  هثداـح  نیا  ىخلت  زا  ار  شدوخ  تسناوـتیمن  ناـسنا  دـشن . دوـش ، فرـصنم  ناردارب  نیا  زا  منھذ  هک  مدرک  راـک  رھ  دـندمآ ، نم  شیپ  هاگـشناد  یوـک  مودـصم 

یدادـعت هتبلا  دـندوب ؛ دزی و - ...  ناسارخ ، ناھفـصا ، رگید -  یاھرھـش  هب  قلعتم  اتدـمع  هک  دـندشیم  بوسحم  یروشرپ  قداص و  نموم و  اتقیقح  بوخ و  بیجن و  ناناوج 

هب باکترا  رد  هظحالمیب و  نمـشد ، یاھتـسد  ردـق  نیا  هک  دریگیم  شتآ  ناسنا  لد  اتقیقح  مدـید . ار  اھنآ  کیدزن  زا  نم  دـندمآ و  ناناوج  نیا  زا  یتعامج  دـندوب . ینارھت  مھ 

 - روشک کی  رـصانع  نیرتھب  زا  ار  یناسک  دروآ ، دوجو  هب  ار  نآ  دشاب  هتـساوخ  ادمع  هدرک و  یزیرهمانرب  هک  دوش  بوسحم  یاهثداح  هثداح ، نیا  رگا  هک  دـشاب  کابیب  تیانج 

تفگ مھاوخ  نم  الاح  هک  دـمآرد ؛ بآ  زا  طـلغ  شتابـساحم  اـھتنم  دـش . هدز  یروطنیا  هقرج  وا ، لاـیخ  هب  دـنک ! باـختنا  ینایوجـشناد -  هنوگنیا  مھ  نآ  وجـشناد ؛ ناوج و 

. درادن یھار  ینعی  دنک ؛ تسرد  ار  اھهبساحم  هابتشا  نیا  دناوتیمن  هک  منادیم  میوگیم ، هبساحم  رد  ار  وا  هابتشا  نیا  هک  نم  دوب . اھاجک  تابساحم  رد  نمشد  تاھابتشا 

. دنک جراخ  هابتشا  فقوم  عقوم و  نیا  زا  ضقانت و  نیا  زا  ار  شدوخ  تسین  رداق  نمشد  هن . دنک ؛ حیحصت  ار  شھابتشا  دورب  هک  یدرک  هابتشا  اجک  میوگب  هکنیا  هن 

 

روحم نارھت ، هاگـشناد  دـندمآ . مشخ  هب  دـندش و  ینابـصع  تحاران و  هاگـشناد  یوک  هثداح  زا  وجـشناد  هدـع  کی  درک . راودـیما  ار  اھنآ  هک  دوب  یعورـش  ناشعورـش ، هتبلا 

دندش و اھنیا  فوفـص  لخاد  دننک ؛ هدافتـسا  ناناوج  نیا  تینابـصع  زا  دنتـساوخ  دندمآ و  اھنآ  دندش ؛ ینابـصع  اھهچب  تسا . همھ  دـیما  هیام  تسا ؛ روشک  یاھھاگـشناد 

راک هک  دندرک  لایخ  دینادیم . دیاهدینش و  هک  ییایاضق  دندناشک و  اھنابایخ  هب  ار  نایرج  مھ  دعب  دندرک ؛ لیدبت  ماظن  دض  یاھراعش  هب  ییوجشناد ، یاھراعـش  زا  ار  اھراعش 

. دـمآ نادـیم  هب  بوخ  یماظتنا  یورین  افاصنا  اما  دـندز ، یماظتنا  یورین  هب  مود  لوا و  زور  نآ  ار  هبرـض  نآ  هکنیا  اب  دـش . دراو  تردـق  اب  یماظتنا  یورین  اـما  دـناهدرب ؛ شیپ  ار 

 - جیسب هک  مھ  دعب  دندرک . عافد  بوخ  دندمآ و  نادیم  هب  افاصنا  اما  دنکب ؛ یعافد  چیھ  دناوتن  الصا  یتیثیح -  هبرض  لوا -  هبرض  نآ  زا  دعب  یماظتنا  یورین  هک  دوب  نیا  راظتنا 

. دندرک هلاچم  ار  نمـشد  دننک ، هلاچم  هک  یذغاک  لثم  عطاق ، روطهب  دـش و  دراو  یمالـسا  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  یھدـنامزاس  اب  ناریا -  تلم  میظع  یلـصا و  یورین  نآ 

ار نآ  دندرک  یعس  ناگناگیب  یاھتـسد  هک  دنتخادنا  هار  ار  ینویلیم  میظع و  روشرپ و  تارھاظت  نآ  دندمآ و  اھنابایخ  هب  شوجدوخ  اعقاو  تروص  هب  تلم  هک  مھ  زور  نآ  یادرف 

یمدرم اما  دنھد ؛ هولج  رگید  روط  ار  هثداح  دـنوش  قفوم  هک  تسا  نکمم  دنتـسھ . رگید  یاھروشک  رد  هک  یمدرم  رظن  رد  دـننک ؟ کچوک  یـسک  هچ  رظن  رد  دـننک . کچوک 

بلق و ار  تقیقح  دنناوتیم  مھ  اھنیا  رظن  رد  ایآ  دوب ، ربخ  هچ  هک  دندید  ناشدوخ  اج  همھ  نوگانوگ و  یاھرھش  رد  زیربت ، رد  دھشم ، رد  زاریش ، رد  ناھفصا ، رد  نارھت ، رد  هک 

؟ دننک ضوع 
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یتلم نامھ  تلم ، نیا  هک  دندیمھفن  تسا . هدیرب  ماما  زا  بالقنا و  زا  مالـسا و  زا  ناریا  تلم  دندرک  لایخ  دوب . ناریا  تلم  هرابرد  طلغ  هبـساحم  ناشطلغ ، هبـساحم  نیلوا 

نیا دنک . دوبان  ار  نآ  درادرب و  روشک  نیا  لخاد  زا  دندوب ، هدرک  تسرد  راصح  تفھ  شفارطا  نارگید ، اھییاکیرما و  هک  ار  یدساف  ماظن  تسناوت  دوخ  میظع  رادـتقا  اب  هک  تسا 

رد هک  تسا  یتلم  نامھ  تلم ، نیا  درک . مامت  ار  راک  تعاس  دنچ  فرظ  رد  دمآ و  نابایخ  هب  ماما  روتسد  هب  نمھب ١٣۵٧  ییاکیرما  یاتدوک  رد  هک  تسا  یتلم  نامھ  تلم ،

رد هک  تسا  یتلم  نامھ  تلم ، نیا  دومن . عطق  ار  اھدـیما  همھ  هک  درک  ادـیپ  یروضح  نانچنآ  هنحـص  رد  نادـیم و  رد  لاس ۵٩ ، رد  روشک  نیا  رد  ییاکیرما  زاب  یاـتدوک  عفد 

، تلم نیا  درک . سویام  دوب ، هتسب  لد  قفانم  هایسور  هتخورفدوخ و  رودزم و  رصانع  هب  هک  ار  ینمشد  هک  داد  ناشن  ار  دوخ  تردق  نانچنآ  لاس ۶٠ ، رد  نیقفانم  شاشتغا 

اب جیسب ، نیمھ  اب  هنحص ، رد  شدوخ  روضح  اب  دندرک ، کمک  ام  لباقم  فرط  هب  ایند  یدام  دوجوم و  یاھتردق  همھ  هک  ار  یگنج  مامت ، لاس  تشھ  هک  تسا  یتلم  نامھ 

رد هک  تسا  یتلم  نامھ  تلم ، نیا  دنک . مامت  اھنآ  دوخ  هیلع  تسناوت  اھیرھش ، نیمھ  اب  ناییاتسور و  نیمھ  اب  نارگراک ، نیمھ  اب  ناناوج ، نیمھ  اب  نایوجشناد ، نیمھ 

، تاعامتجا رد  تارھاظت و  رد  اھنابایخ و  رد  دوخ  یاسآلیـس  روضح  اب  تسا ، هدرک  یورهداـیز  لاکـشا  زا  یلکـش  رھ  هب  نمـشد  هئطوت  هک  تقو  رھ  لاـس ، تسیب  نیا  لوط 

نامھ نیا  تسا ؛ تلم  نامھ  نیا  تسا . هدرک  ماکان  ار  نمـشد  هدش و  هنحـص  نادیم و  دراو  دربیم ، نیب  زا  دنکیم و  کاپ  ار  اھکاشاخ  سخ و  دـیآیم و  هک  یاهناخدور  لثم 

مالـسا زا  ناریا  تلم  دـندرک  لایخ  هک  دوب  نیا  ناشهبـساحم  رد  یاطخ  تسا . مالـسا  لسن  تسا ، هدـمآ  ور  زورما  هک  یدـیدج  لسن  نیا  تسا . لسن  نامھ  نیا  دـنناناوج ؛

ددص رد  دنادیم و  ار  حلاص  دنمتردق و  ماظن  نیا  ردـق  تسا ؛ ماظن  هب  هتـسویپ  تسا ؛ بالقنا  هب  دـنبیاپ  تسا ؛ مالـسا  هب  دـنبیاپ  ناریا  تلم  هک  دـندیمھف  هن . تسا ؛ هتـشگرب 

. دنک لح  ار  تالکشم  شدوخ  یگداتسیا ، اب  هک  تسا 

 

دیاب دوخ  گرزب  کچوک و  یاھراک  یارب  میژر  نآ  هک  دنک  لوبق  ار  یمیژر  رگید ، یاھتلم  زا  یضعب  لثم  تسین  رضاح  تلم  نیا  دورب ، اکیرما  راب  ریز  تسین  رضاح  رگید  تلم  نیا 

زور دنچ  دریگب . هزاجا  دیاب  دزاسب ، حالس  دھاوخیم  رگا  دریگب ؛ هزاجا  دیاب  دنک ، عطق  ار  شطابترا  دھاوخیم  ای  دنک ، رارقرب  طابترا  یتلود  اب  دھاوخیم  رگا  دریگب ؛ هزاجا  اکیرما  زا 

رضاح دنیبیم و  ایند  رد  ار  اھنیا  ناریا  تلم  دناسرب ! ردق  نالف  هب  ردق ، نالف  زا  ار  شحالس  نالف  درب  هک  تفرگ  هزاجا  اکیرما  زا  هک  میدناوخیم  یروشک  هب  عجار  اھربخ  رد  شیپ 

راب ریز  رگید  اذل  تسا ؛ هدیـشچ  ار  بناجا  ندوبن  طلـسم  هزم  ناریا  تلم  تسا ؛ هدیـشچ  ار  تزع  یدازآ و  معط  لالقتـسا و  هزم  ناریا  تلم  دـنک . یگدـنز  روطنیا  هک  تسین 

. دندرک هبساحم  یبایزرا و  دب  ار  ناریا  تلم  هک  دوب  نیا  دنتشاد ، ناشهبساحم  رد  هک  یطلغ  نیلوا  سپ ، تفر . دھاوخن 

 

دنفلاخم و ماظن  اب  نایوجـشناد  هک  دندرک  فیک  مھ  ناشدوخ  دنتفگ ، ناشدوخ  مدـنخ ! دوخ  میوگ و  دوخ  تفگ : دوب . ام  نایوجـشناد  هبـساحم  رد  هابتـشا  اھنآ  مود  هابتـشا 

هتبلا دنشاب -  وجشناد  مھ  اھنآ  نارتخد  ای  نارـسپ  دنـشاب و  یاهشوگ  رد  امـش  نارودزم  نارکون و  زا  رفن  راھچ  تسا  نکمم  هلب ؛ نایوجـشناد ؟ مادک  دنرادن ! لوبق  ار  مالـسا 

ناشتاساسحا هکنیا  اب  دیدید  دنھاگآ . دیشر و  رایشوھ و  نموم و  نایوجـشناد ، هدوت  یلو  دندش -  ادیپ  مھ  رفن  راھچ  ضرف  هب  الاح  اما  دشاب ؛ روطنیا  تسین  مھ  مولعم 

ام دـنتفگ  دـندرک و  نالعا  دـنک ، هدافتـسا  دـھاوخیم  نمـشد  دـندید  ات  دوب -  هدرک  تحاراـن  ینابـصع و  ار  نایوجـشناد  اـتقیقح  هاگـشناد ، یوک  هیـضق  دوب -  هدـش  رادهحیرج 

دنیبب هک  یتقو  دـشاب ، مھ  سخت  هچب  رگا  یتـح  هداوناـخ ، نیا  هچب  دـناهداوناخ . نیمھ  هچب  دنتـسین ؛ هک  امـش  نادـنزرف  دنتـسھ ؛ اـم  نادـنزرف  اـم  نایوجـشناد  میتـسین .

امـش داد . ناشن  سدقم  عافد  رد  ار  شدوخ  هداوناخ ، هچب  دـننکیم ! رپس  هنیـس  مھ  رتھب  یھاگ  اھـسخت  نآ  یتح  دـنکیم . رپس  هنیـس  دوریم  درک ، هلمح  هناخ  هب  نمـشد 

هاپـس هک  یلوا  هقبط  دـش . دیھـش  وجـشناد  ردـقچ  تفر ؛ هھبج  هب  وجـشناد  ردـقچ  روشک ، طاـقن  ریاـس  نارھت و  رگید  یاھھاگـشناد  زا  نارھت و  هاگـشناد  نیمھ  زا  دـینیبب 

ماظن یملع  مھم  یاھراک  نالا  دندوب . نایوجشناد  نیمھ  دنداد ، لیکـشت  ار  یگدنزاس  داھج  هک  یلوا  هقبط  دندوب . نایوجـشناد  نیمھ  بلغا  دنداد ، لیکـشت  ار  نارادساپ 

؟! ام نایوجشناد  هرابرد  دیدرک  رکف  هچ  دنھدیم . ماجنا  اھھاگشناد  یاھھاگشیامزآ  رد  یبرجت  یلمع و  تروص  هب  نایوجشناد  نیمھ  ار 

 

شدوخ زا  ار  اھهچب  تساوخ  هک  یاهناوید  نآ  لثم  دش ؛ دھاوخ  ققحم  دناهدرک ، شخپ  هک  ار  یتاعیاش  نامھ  دـندرکیم  لایخ  دوب . نالووسم  تدـحو  دروم  رد  موس  هابتـشا 

ار هعیاش  ناشدوخ  اھنیا  دوب ! ینامھم  مھ  دیاش  الاح  تفگ  داتفا ؛ هار  مھ  شوخ  دندرک ، نتفر  هب  عورـش  اھهچب  هک  دعب  دـنھدیم ! ینامھم  اج  نالف  تفگ  غوردهب  دـنک ، رود 

دـش هدـید  مزـال  هک  یرـصع  هبنـشهس  زور  ناـمھ  تسین . یفـالتخا  نـالووسم  نیب  اـقآ ! هن  تسھ . فـالتخا  نـالووسم  نیب  هک  دـننکیم  رواـب  مھ  ناـشدوخ  دـننکیم ، اـقلا 

، تاعالطا مرتحم  یارزو  ماظن ، تحلـصم  صیخـشت  عمجم  مرتحم  سیئر  هوق ، هس  مرتحم  یاسور  اـجنآ  رد  دـنراذگب ، یاهسلج  هدـنب  اـب  دـنیایب  روشک  لوا  زارط  نیلووسم 

. دـنفدھ کی  بلطم و  کی  لابند  ناشهمھ  دـنھاوخیم ؛ زیچ  کـی  ناـشهمھ  دـننزیم ؛ فرح  کـی  ناـشهمھ  مدـید  مدرک ، تقد  نم  دـندرکیم ، تبحـص  یتقو  نارگید ، روشک و 

. دننکیم رداص  یمکح  یسک  رھ  یارب  تواضق  نآ  قبطرب  دنزودیم و  دنفابیم ، دننیشنیم ، ناشدوخ  دینکیم ! یھابتشا  هچ  دیتفر ؛ اجک  دناهنوگنیا . روشک  نالووسم 

 

دننادب همھ  اما  دوشیم ؛ تحاران  نم  رارکت  اب  دنادیم و  مھ  نمشد  هک  منادیم  و  دوشیم ، مھ  لاحشوخ  نم  رارکت  اب  دنادیم و  ناریا  تلم  هک  منادیم  منکیم و  ضرع  نالا  نم 

روشک نالووسم  زا  عطاق  روط  هب  هدنب  دوب . نم  تیامح  دییات و  دروم  دصرددص  هک  دوب  یعـضاوم  ایاضق ، نیا  رد  مرتحم -  روھمج  سیئر  صوصخب  روشک -  یاسور  عضاوم  هک 

زا یضعب  درکلمع  هب  مھ  یداریا  لاکشا و  رگا  منکیم . تیامح  روھمج  سیئر  صخش  زا  عطاق  روط  هب  نم  منکیم . تیامح  عافد و  هوق  هس  یاسور  زا  منکیم ؛ تیامح  عافد و 

یرگید روط  رگید و  زیچ  نمـشد ، تسا . هنوگنیا  اـم  یاـیاضق  دـننکیم . لاـبند  ناـشیا  هک  مراد  ناـنیمطا  منادـیم و  میوگیم و  روھمج  سیئر  هب  مشاـب ، هتـشاد  تلود  یازجا 

. دوب هدیمھف 

 

روط اما  دنرپیم ؛ مھ  هب  یھاگ  یـسایس  طوطخ  طخ و  اھحانج و  هک  دندوب  هدـید  دـندوب . هدـیمھف  دـب  اھنیا  دوب . یـسایس  ىلخاد  یاھحانج  هبـساحم  ناشمراھچ  هابتـشا 

مھ ار  اجنیا  دیگنج ! دنھاوخ  مھ  اب  یھام  واگ و  ات  دنتـسیایم و  مھ  لباقم  رد  حانج ، هس  ود ، ای  حانج  ود  نیا  ایاضق ، نیا  رد  هک  دندوب  هدرک  لایخ  دـندوب . هدرک  ضرف  یرگید 

رواـب ار  نیا  درک ؛ دـنھاوخ  تکرـش  نآ  رد  دـنھارمھ و  مدرم  میظع  ییاـمیپھار  اـب  هک  دـندرک  مـالعا  اـھحانج  همھ  هبنـشراھچ ، زور  ییاـمیپھار  رد  هک  دـندید  دـندرک . هابتـشا 

هک ییاـھنامھ  تسار ! پچ و  دـنیوگیم  یھاـگ  ناـشدوخ  ـالاح  اـما  دـیآیمن ؛ مشوخ  مھ  تسار  پچ و  مسا  زا  نم  تشادـن . دوجو  یتسار  پچ و  رگید  اـجنیا  دـندرکیمن .

. دوب اھنآ  رگید  هابتشا  مھ  نیا  دندرک . تکرش  و  دننکیم ، تکرش  مدرم  میظع  ییامیپھار  رد  هک  دندرک  مالعا  ناشهمھ  دنتسھ ،

 

دناهتسناوت ناشرودزم  لماوع  دندرکیم  لایخ  دندوب و  هتسشن  اجنآ  اھنیا  دندرک ! هابتشا  دندرکیم ، راک  ناشیارب  هک  مھ  ییاھورین  هب  تبسن  هک  دوب  نیا  اھنآ  مجنپ  هابتـشا 

؛ دـندرک هابتـشا  مھ  اجنیا  تسین ! ناشرادولج  سک  چـیھ  رگید  دـندمآ ، نابایخ  هب  شابوا  لذارا و  نیا  یتقو  هک  دـننک ، تسرد  شابوا  لذارا و  زا  یوق  مجـسنم  هکبـش  کـی 

باسح یدایز  ناشدوخ  هتـسباو  یاھورین  یور  تسا ! هدش  اھنیا  دوخ  یانیطع  فرـص  اھلوپ  نیا  بلغا  لومعم ، قبط  دناهداد ، ناشدوخ  نارودزم  هب  هک  ییاھلوپ  دندیمھفن 

لاس ٣٢ دادرم  اب ٢٨  ار  الاح  دیزخ . دنھاوخ  ناشدوخ  یاھهنال  هب  یتارـشح  لثم  هرابود  اھنیا  همھ  یمدرم ، روضح  کی  اب  جیـسب و  روضح  کی  اب  هک  دندیمھفن  دـندوب . هدرک 

نآ دـندرک ، مامت  ار  راک  اھنآ  هک  دـعب  دـندرک . دوخ  زا  ار  زیچ  همھ  دـندمآ و  اھنابایخ  هب  اھنیا  لاثما  اھـشکوقاچ و  لذارا و  شابوا و  نیمھ  مھ  زور  نآ  نوچ  دـندوب ؛ هتفرگ  هابتـشا 

. دندوب هدرکن  رگید  ار  یبالقنا  یاھورین  نیا  رکف  مدرم و  رکف  جیسب و  رکف  تسا ؛ هنوگنیا  مھ  الاح  هک  دندرک  لایخ  دش ! دراو  دمآ و  مھ  هاش  شترا  تقو 

 

هدـھع هب  ار  فلتخم  یاھـشخب  هک  ینوگانوگ  نالووسم  ای  تاعالطا ، ترازو  ای  یماظتنا ، یورین  دـندرکیمن  لایخ  دوب . هدـننک  لمع  یاھھاگتـسد  هرابرد  اھنآ  مشـش  هابتـشا 

دوب و تابـساحم  رد  اھنیا  هابتـشا  تسا ! هدنامن  یقاب  اھنیا  یارب  یـسفن  رگید  هک  دندوب  هدرک  لایخ  مدرک ، ضرع  هک  روطنامھ  دنوش . دراو  هناردتقم  روطنیا  دنناوتب  دنراد ،

. درک خلت  تسکش  یماکان و  راچد  ناشیاھاطخ ، رطاخ  هب  ار  اھنیا  لاعتم  یادخ 

« نمشد يتابساحم  هابتشا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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ار اھمدآ  مھ  ماهدوب ؛ هجاوم  نوگانوگ  یاھنایرج  بناوج و  اب  ماـظن ، نیا  فلتخم  یاـھهصرع  رد  نوگاـنوگ و  لـئاسم  رد  زورما  اـت  بـالقنا  نیا  لوا  زا  هک  یـسک  ناونع  هب  هدـنب 

هبناج همھ  حرط  کی  تسا : نیا  هصالخ  روطهب  هک  ماهدیـسر  یدـنبعمج  کی  هب  متـسھ ؛ انـشآ  ایند  یاهناسر  تاغیلبت  اب  مھ  مسانـشیم و  ار  اـھفرح  مھ  مسانـشیم ،

یشاپورف رد  هک  هچنآ  زا  تسا  یاهدش  یزاسزاب  حرط  حرط ، نیا  دش . هدیجنس  تھج  همھ  زا  نآ  بناوج  دش و  یحارط  یمالسا  یروھمج  ماظن  یشاپورف  یارب  ییاکیرما 

ار انعم  نیا  دھاوش  نئارق و  مھاوخب  رگا  نم  دھاوخیم . ار  نیا  نمـشد  دـننک . ارجا  ناریا  رد  ار  حرط  نامھ  دـنھاوخیم  ناشدوخ  رظنهب  داتفا . قافتا  یوروش  ریھامج  داحتا 

تاراـھظا زا  لاـس ، دـنچ  نیا  لوط  رد  دراد . دوجو  ناـشدوخ  تاراـھظا  رد  یراکـشآ  دـھاوش  مدرگب ؛ شیاـھهناشن  لاـبند  مھاوـخب  هک  نیا  هن  تسھ ؛ منھذ  رد  نـالا  میوـگب ،

هک دوشیم  راکـشآ  الماک  اعدا  نیا  تحـص  دوب -  هنالوجع  میدرک ، ام  هک  یاهبحاصم  نالف  دـنیوگیم  مھ  ناشدوخ  هک  اھنآ -  هدـشن  باـسحانایحا  هنادـنمتردق و  هنارورغم و 

هابتـشا راچد  مھ  دروم  دنچ  رد  هتبلا  دننک . هدایپ  ناریا  رد  دـنھاوخیم  دـندرک و  یزاسزاب  ناریا  طیارـش  اب  قبطنم  ار  قباس  یوروش  یـشاپورف  حرط  ناشدوخ  لایخ  هب  اھنآ 

. تسا یھلا  فاطلا  زا  مھ  نیا  هک  دندش 

هابتشا هن ، دننک ؛ شحالصا  دنناوتب  اھنآ  مدرک ، رکذ  نم  رگا  هک  تسین  یتاھابتـشا  اھنیا  هتبلا  دنوشیم . هابتـشا  راچد  دوخ  تابـساحم  رد  ساسح  عقاوم  رد  ام  نانمـشد 

یزیرهمانرب یولھپ  میژر  زا  عافد  یارب  اھنآ  دنوشیمن . قفوم  اذل  دیآیمرد ؛ بآ  زا  طلغ  یزیرهمانرب  دننکیم و  یزیرهمانرب  هابتـشا  نیا  ساسارب  دنراد . اھتیعقاو  تخانـش  رد 

تـسکش اذـل  دـندوب ؛ هدرک  هابتـشا  نید  تخانـش  رد  تیناحور و  تخانـش  رد  مدرم ، تخانـش  رد  ناریا ، لئاسم  تخانـش  رد  اھتنم  دنداتـسیا ؛ مھ  تردـق  همھ  اب  دـندرک و 

. دروخ دنھاوخ  تسکش  تسین و  نیا  زج  ناشتشونرس  مھ  اجنیا  دندروخ .

هابتـشا تسین . مسینومک  مالـسا ، هک  تسا  نیا  ناشمود  هابتـشا  تسین . فچاـبروگ  یمتاـخ ، یاـقآ  هک  تسا  نیا  ناـشلوا  هابتـشا  دـندرک : هابتـشا  دروم  دـنچ  رد  اـھنیا 

زا لکـشتم  یوروـش  هچراـپکی ، ناریا  هک  تسا  نیا  ناـشمراھچ  هابتـشا  تسین . اـیراتلورپ  یروتاـتکید  ماـظن  یمالـسا ، یروـھمج  یمدرم  ماـظن  هک  تسا  نـیا  ناـشموس 

ادـعب ار  تاھابتـشا  نیا  تسین . یخوش  ناریا ، رد  یوـنعم  ینید و  یربـھر  لیدـبیب  شقن  هک  تسا  نیا  ناـشمجنپ  هابتـشا  تسین . هدـش  قاجنـس  مھ  هب  یاـھنیمزرس 

. داد مھاوخ  حیضوت 

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

رگید هدروآ ؛ هوتـس  هب  ار  ینیطـسلف  هدـمآراک  یور  ناوج  لـسن  نیا  یعیبط  روط  هب  هک  تسا  یناـسنا  تورم  محر و  نیزاوم  زا  رود  هنایـشحو و  ردـقنآ  اھتـسینویھص  راـتفر 

ار مدرم  دندز ، ییایمیـش  دندز و  پوت  دندروآ و  کنات  دنداد و  جرخهب  لمع  تدـش  رگا  هک  دـننکیم  لایخ  اھتـسینویھص  دـننک . لمحت  دـنناوتیمن  تسا و  هدـش  مامت  ناشتقاط 

زا هک  اھنآ  دنربب ؛ نیب  زا  دنناوتیمن  هک  ار  ولگ  رد  هدـش  هرگ  یاھهدـقع  نآ  اما  دـننک ؛ تکاس  ار  مدرم  یاهھرب  رد  دـننک و  دایز  ار  راشف  تسا  نکمم  هلب ، درک . دـنھاوخ  تکاس 

. دننک نکهشیر  ار  تکرح  نیا  دنناوتب  هک  تسین  روطنیا  تخیر . دھاوخ  ورف  ار  ناشیاھخاک  همھ  هک  دروآ  دھاوخ  دوجو  هب  اضف  رد  یشرغ  دعر و  نانچنآ  تسین ؛ ینتفرنیب 

راوتسا نیا  رب  اھنآ  تابساحم  ساسا  نوچ  تسا ؛ هتخیر  مھ  هب  تسینویھص  بصاغ  تلود  تابـساحم  مامت  مایق ، نیا  اب  هک  تسا  نیا  دراد ، تیمھا  رایـسب  هک  مود  هتکن   

لاح و رگید  یدامتم ، یاھلاس  نتشذگ  ناشروشک و  زا  جراخ  هب  نیطسلف  یلصا  مدرم  زا  یمین  زا  شیب  دیعبت  زا  دعب  راک و  لوا  یاھراشف  نآ  زا  دعب  نیطسلف  تلم  هک  دوب 

رد هک  یمدرم  رازھ  نارازھ  یتقو  تسا . هتخیر  مھ  هب  هیاپ  نیا  هدمآرد و  بآ  زا  طلغ  تابساحم ، نیا  رضاح  لاح  رد  تشاد . دھاوخن  ار  هلباقم  ناج  طاشن و  مزع و  هلصوح و 

، دننک هزرابم  ماظن  نآ  اب  دنشاب  ممصم  دنتسھ -  رگید  یاھاج  ای  ندرا  ای  نانبل  رد  هک  نیطسلف  یلصا  یاھزرم  زا  جراخ  ىنیطسلف  یاھھورگ  هن  دنتسھ -  نیطـسلف  دوخ 

، دندوب هدناشک  اجنآ  هب  ار  ایند -  رساترس  نایدوھی  ینعی  ینیطسلفریغ -  نارجاھم  دندوب و  هتفرگ  رظن  رد  دوعوم  تشھب  ناونع  هب  ناشدوخ  یارب  هک  ینما  یاضف  نآ  رگید 

نیرتشیب هک  یناسک  هتبلا  تسا . یریزگان  رابجا و  نیا ، دھد . افعتـسا  دش  روبجم  ناشتلود  هک  دینیبیم  اذـل  تسا ؛ هدروخ  مھ  هب  تابـساحم  زورما  تشاد . دـھاوخن  دوجو 

راک رس  رب  ار  یرتلدگنس  تموکح  داد و  جرخهب  یرتشیب  لمع  تدش  یتسیاب  هک  دننک  لایخ  روطنیا  ناشتابـساحم  رد  تسا  نکمم  دنتـشاد ، افعتـسا  نیا  یارب  ار  راشف 

صوصخب یمالـسا -  یاھروشک  همھ  تشونرـس  مالـسا و  یاـیند  تشونرـس  تسا ؛ یمیظع  هلاـسم  تسین ؛ یکچوک  هلاـسم  هلاـسم ، تساـطخ . هابتـشا و  اـما  دروآ ؛

. دراد یگتسب  اھنآ  تشونرس  هب  دنرتکیدزن -  داسف  هدغ  نیا  هب  رطخ و  نوناک  نیا  هب  هک  ییاھروشک 

ریبکریما  / ١٣٧٩/١٢/٠٩ یتعنص  هاگشناد  دیتاسا  نایوجشناد و  عمج  رد  تانایب 

تـلم و نـیا  نانمـشد  نـما  هناـخ  هاگـشناد  هـک  داد  دـھاوخن  هزاـجا  وجـشناد  ناوـج  لـسن  دوـب . دـھاوخ  مـھ  زاـب  هدوـب و  بـالقنا  یلـصا  هاـگیاپ  هاگـشناد  هـک  مدـقتعم  نـم 

نامھ دـنھاوخیم  هرابود  یاهدـع  زاب  هک  نیا  لـثم  مھ  زورما  دـندروخ . ینھدوت  نایوجـشناد  دوخ  تسد  زا  دـندرک ، یطلغ  تابـساحم  زور  کـی  دوش . هناـگیب  ناـگدروخبیرف 

. دروخ دنھاوخ  ینھدوت  مھ  زاب  نایوجشناد  دوخ  تسد  زا  هک  دنشاب  نئمطم  یلو  دننکب ؛ ار  طلغ  تابساحم 

زورما تسا :  نیا  دراد ، لاس ۵٩  هاگشناد  رب  لاس ٧٩  هاگـشناد  هک  یزایتما  درادن . جایتحا  نوریب  زا  یکمک  یورین  قیرزت  هب  تسافکدوخ و  هاگـشناد  هک  مدـقتعم  نم  هتبلا 

هللادـمحب زورما  میتـشاد . مک  رایـسب  اـما  ، میتشادـن میوـگیمن  میتـشاد . مـک  رایـسب  لاـس ۵٩  رد  ار  نآ  اـم  هـک  تـسا  یدــھعتم  نموـم و  لـسن  ناــمھ  زین  دــیتاسا  لــسن 

، میوگیم نایوجـشناد  امـش  هب  هتبلا  مرادن . ینارگن  اھھاگـشناد  زا  نم  نیاربانب  تسا . راشرـس  نموم  ناریدم  زا  نموم و  یوجـشناد  زا  نموم ، داتـسا  زا  ام  یاھھاگـشناد 

میمرت ار  اھنیا  تسا ؛ یرکف  یگنھرف و  یاھزیرکاخ  اھزیرکاخ ، دینک . میمرت  ار  اھزیرکاخ  مئاد  دوشن . تسـس  ناتیاھزیرکاخ  دیـشاب  بظاوم  دییامـش . رگنـس  نیا  نابرگنس 

هاگشناد طیحم  هاگشناد و  نورد  یانعم  هب  هچ  شدوخ ، هب  تبسن  ییوجشناد  رھ  هچ  تسا -  هضیرف  کی  نایوجـشناد  ىنورد  ىبالقنا  یقالخا و  یرکف و  یزاسدوخ  دینک .

. تساھرگنس اھزیرکاخ و  میمرت  نامھ  یزاسدوخ ، نیا  - 

یتشھب  / ١٣٨٢/٠٢/٢٢ دیھش  هاگشناد  نایوجشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

؟ دینکیم ینیبشیپ  هنوگچ  ار  قارع  هدنیآ  امش 

دھاوخن ققحت  دنتـشاد ، قارع  یارب  اھییاکیرما  هک  یاهشقن  هک  تسا  نیا  دـمھفیم ، ناسنا  تابـساحم ، قبط  داـیز و  ناـمگ  هب  هچنآ  منک . یعطق  ینیبشیپ  مناوتیمن  نم 

هداتفا و قافتا  قارع  هنحـص  رد  ییاھزیچ  دـش . دـنھاوخ  هجاوم  یدایز  یاھهلاچ  تالکـشم و  اب  اھییاکیرما  تساھنآ . هشقن  تامدـقم  هدرک ، ادـیپ  ققحت  نالا  ات  هچنآ  تفای .

یلکهب هک  میراد  عـالطا  مینادـیم و  اـم  دوـشیم ، قارع  رد  ناـگرزب  اـملع و  یـضعب  زا  هک  ییاھلابقتـسا  نیمھ  دـندوب . هدرکن  هبـساحم  ار  اـھنآ  هجوچـیھ  هب  ـالبق  هـک  دـتفایم 

یھارمھ هعیـش ، یاھھورگ  داحتا  اھییاکیرما  دشاب . هدرکن  هبـساحم  ینیبشیپ و  ار  عیاقو  هجوچیھ  هب  یتقو  دوشیم ؟ ریگلفاغ  مدآ  ینامز  هچ  دناهدش . ریگلفاغ  اھییاکیرما 

میراذـگیم و یماظن  مکاح  دـنتفگ  هک  ناشراک -  لباقم  رد  ار  مدرم  ارآ  زا  هتـساخرب  یمدرم و  تموکح  حیرـص  تساوخ  قارع و  مدرم  یاھراعـش  ینـس ، هعیـش و  یاـھھورگ 

راک رھ  دش . دھاوخ  هبرـض  راچد  تسا ، هبـساحمیب  نوچ  تسا و  هتفرگ  تروص  بناوج  نیا  هبـساحمیب  راک ، دـندوب و  هدرکن  هبـساحم  دـندرک -  مھ  ییامنتردـق  دنتـشاذگ و 

. منکیم نم  هک  تسا  یلامجا  ىنیبشیپ  نیا  دروخ . دنھاوخ  ار  هبرض  دندرکن ، هبساحم  هک  ییاجنامھ  زا  ینعی  تسا ؛ روطنیمھ  یاهبساحمیب 

تلود  / ٠٨/٠۶/١٣٨۴ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

هعمج زامن  رد  عوضوم  نیا  هب  نم  تسا . یمالـسا  تلود  یهلاسم  دـندرک ، رارکت  نآ  زا  دـعب  مھ  تاباختنا ، یهرود  رد  مھ  روھمجسیئر ، یاـقآ  هک  یبوخ  یاھراعـش  زا  یکی 

ماجنا تسناوتیم  یبالقنا  تضھن  یبالقنا و  شروش  دش . لیکـشت  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  یمالـسا  ماظن  میفاکـشب . ار  موھفم  نیا  رتشیب  یردـق  دـیاب  مدرک . ییهراشا 

، تضھن ناربھر  تضھن و  هاگیاپ  الصا  دوب . یمالـسا  تضھن ، ریازجلا ، رد  دوب . روطنیمھ  ریازجلا  رد  هدش ؛ روطنیا  اھاج  یلیخ  دوش . لیکـشت  یمالـساریغ  ماظن  اما  دریگب ،

نیمھ مھ  اجنیا  دنتفرگ . تسد  رد  ار  تردق  دندمآ  دنتـشادن ، یمالـسا  رکفت  ینابم  هب  یداقتعا  هک  یناسک  دیـسر ، هجیتن  هب  تضھن  هکنآ  زا  دـعب  اما  دـندوب ؛ اھناملـسم 

دندرکیم تکرح  دنتـشاد  مدوب ؛ اھراک  زا  یخرب  نایرج  رد  کیدزن  زا  هدنب  دـشیم . تشاد  اھراک  نیا  زا  نمھب  نمھب و ٢٣  نمھب و ٢٢  زور ٢١  نامھ  رد  دـشیم . تشاد  اھراک 

« نمشد يتابساحم  هابتشا   » 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 11هاگياپ  هحفص 3 
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یتسیلایـسوس یاھماظن  ندـمآ  راک  یور  رد  هک  یلومرف  نامھ  دـننک و  بیلغت  یمومع  تکرح  نیا  رب  ار  یرگراک  تکرح  کی  یرگراک و  شبنج  کی  ناشدوخ  حالطـصا  هب  هک 

رھوـگ نیا  ینعی  دـندوب ؛ هدرکن  هبـساحم  ار  ماـما  اـھتنم  دـنیایب ؛ راـک  رـس  رفن  دـنچ  کـی  مھ  دـعب  دـنھدب و  قـقحت  رگراـک -  یهـقبط  بـالقنا  ینعی  تـسا -  لوـمعم  اـیند  رد 

رد ماما  تیب  یولج  دـندمآ  دـنداتفا  هار  بـالقنا  یزوریپ  زا  دـعب  موس  زور  یتح  دـندروخ . هبرـض  تخـس  اذـل  دـندوب ؛ هدـیدن  ناشتابـساحم  رد  ار  ریذپانتسکـش  ریذـپانهشدخ 

. دش لیکشت  یمالسا  ماظن  یلو  دندرک . حرطم  ار  یرگراک  یتسیلایسوس و  حالطصاهب  تابلاطم  دندرک و  تارھاظت  یولع و  یهسردم 

هیوالھد  / ٠١/٠۵/١٣٨۵ رد  رون  نایھار  یاھناوراک  رادید  رد  تانایب 

مالـسا و هب  دوخ  یرادافو  یناشفناج و  اب  تعاجـش ، اب  و  برع -  نارھاوخ  ناردارب و  دندوب -  هدنارذگ  هقطنم  نیمھ  رد  ار  دوخ  رمع  هک  مدـید  ار  یمدرم  هقطنم ، نیا  رد  نم 

ار روشک  نیا  رویغ  ناناوج  هقطنم ، نیا  رد  نم  دـمآرد . بآ  زا  طلغ  وا ، ىجراـخ  ناـنابیتشپ  یثعب و  نمـشد  تابـساحم  یهمھ  هک  دـندرک  یایگداتـسیا  ناـنچنآ  زیزع ، ناریا 

فرـش و یاھزرم  زا  دـنیایب و  اجنیا  هب  ات  دـندوب  هدـیرب  لد  ردام ، ردـپ و  رانک  رد  تحار  یگدـنز  زا  اھهداوناخ ، شوغآ  زا  گرزب ، روانھپ و  روشک  نیا  فاـنکا  زا  هک  مدرک  هدـھاشم 

طلغ مالسا  نانمشد  تابساحم  نآ  رد  هک  تسا  یاهقطنم  ناتسزوخ  دنام ؛ ماکان  نانمشد  یهئطوت  نآ  رد  هک  تسا  یاهطقن  ناتـسزوخ ، دننک . عافد  یمالـسا  ناریا  تزع 

تمھ دندوب . هدرک  یرگید  تابساحم  یناھج -  رابکتسا  هاگودرا  رصانع  رگید  اکیرما و  ینعی  مادص -  نانابیتشپ  دوب و  هدرک  هبـساحم  یرگید  روط  قارع  توغاط  دمآرد . بآ  زا 

دنلب فادھا  نابرق  اجنیا  رد  ییاھناج  درک . لطاب  هشیر  زا  ار  اھنآ  تابساحم  نیمزرس ، نیا  نز  درم و  نامیا  تیمح و  روشک و  رسارس  زا  ناملسم  ناناوج  تریغ  مدرم ، امش 

یمارگ ادخ  هار  نادھاجم  دیھش و  نارادرس  دای  داب ! یمارگ  ادھش  دای  تسا . نآ  یهتسجرب  یاھهنومن  زا  یکی  نارمچ -  دیھـش  ام -  زیزع  دیھـش  نیا  هک  دندش ؛ یمالـسا 

یمارگ رھشمرخ -  نادابآ و  نادیھش  ناتسا و  نیا  قطانم  رگید  هزیوھ و  هیدیمح و  ناگداش و  درگنسوس و  زاوھا و  زا  برع -  صلخم  ناناوج  ناتـسزوخ و  نادیھـش  دای  داب !

. دندرک همیب  ار  روشک  نیا  اھنیا  داب !

١٣٨٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکی  تسیب و  رد  هعمجزامن  یاھهبطخ 

هزغ تمـس  هب  میئوگب  هکنیا  یارب  ای  یـسرزاب  یارب  ام  هک  دننکیم  اعدا  اھتـسینویھص  دمھفب . دیاب  ایند  دیمھف . رگید  ایند  ار  نیا  هک  تساھتسینویھـص  شحوت  یوخ  یکی 

یارب ولو  اھنیا  تسا -  صخـشم  مھ  ناشفادـھا  دندیـشک ، هلمح  یهشقن  دـنتفر ، هلمح  یارب  دـنیوگیم ! غورد  گس  لـثم  هتبلا  هک  میدـش -  اـھنیا  یاـھیتشک  دراو  دـیئاین ،

، دینکب دیتسناوتیم  هک  یراک  رثکادح  امـش  دنکیم ؛ تکرح  دازآ  یایرد  رد  دراد  یتشک  کی  دندرک . راتفر  یللملانیب  تاررقم  یهمھ  فالخرب  زاب  دنـشاب ، هتفر  مھ  یئوگزردنا 

، دیدرک حورجم  ار  یرتشیب  یهدع  دـیتشک ، ار  یدایز  یهدـع  دـیدرک ، راتـشک  دـیدرک ، هلمح  اھنیا  هب  دـیتفر ، ایرد  طسو  ارچ  دـنوشب . امـش  ردانب  دراو  اھنآ  دـیراذگن  هک  دوب  نیا 

راکایر وگغورد و  ورود و  یاھیبرغ  دنزیم و  دایرف  ار  نآ  تسا  لاس  یـس  یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  شحوت . یوخ  ارچ ؟ دیدرک ؟ ریـسا  ار  یرتشیب  یهدـع 

. دنراد شحوت  یوخ  ردقچ  اھنیا  هک  دید  مشچ  هب  ایند  یهمھ  زورما  دنریگیم . هدینشن  هدیدن و  ار  نیا 

هابتـشا دـندرک ، نانبل  هب  یهلمح  دـتفایم . قافتا  اررکم  دراد  ریخا  یاھلاس  رد  هابتـشا  نیا  دـندرک . یگرزب  هابتـشا  اھنآ  دـندرک . اطخ  ناشدوخ  یهبـساحم  رد  اھتـسینویھص 

بصاغ میژر  هک  تسا  نیا  یهدنھدناشن  یرگید  زا  سپ  یکی  اھهابتشا  نیا  دندرک . هابتـشا  دندرک ، اھیتشک  نیا  هب  یهلمح  دندرک ؛ هابتـشا  دندرک ، هزغ  هب  یهلمح  دندرک ؛

. دوشیم کیدزن  مدق  هب  مدق  دراد  یتسین -  یهرد  رد  ندش  طقاس  ندش و  نوگنرس  ینعی  دوخ -  یعطق  تیاھن  هب  یتسینویھص 

روشک  / ١۶/١٣٨٩/٠۶ رسارس  نانیرفآراک  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اھـسیلگنا زور  کی  هدوب ؛ ایند  رد  یتردـق  کی  نیگن  ریز  تاناکما ، یهمھ  اب  یـشیجلاقوس ، تیعقوم  نیا  اـب  یعیبط ، عباـنم  عباـنم ، همھ  نیا  اـب  یبوخ ، نیا  هب  روشک  کـی 

نیا رب  دندوب  طلـسم  اھنیا  تسا -  یروتارپما  نیا  زا  یاهشوگ  کی  اکیرمآ  الاح  هطلـس . یروتارپما  هطلـس ، هاگتـسد  هطلـس ، ماظن  عقاو  رد  دندوب -  اھیئاکیرمآ  زور  کی  دندوب ،

یناسک نآ  تسا . هناھب  یاهتسھ  یژرنا  یهلئسم  تسا . نیا  یارب  اھـشالت  نیا  یهمھ  روشک . نیا  هب  ددرگرب  دھاوخیم  هطلـس  هدرک . هاتوک  ار  اھنیا  تسد  بالقنا  روشک ؛

قوقح یهلئسم  دننکیم ، حرطم  ار  یاهتسھ  یژرنا  یهلئسم  دننکیم . اطخ  دش ، دھاوخ  لح  تالکشم  میدرک ، لح  ار  یاهتـسھ  یژرنا  یهلئـسم  ام  رگا  دننکیم  لایخ  هک 

دنھاوخیم دـنروایب ؛ رد  وناز  هب  ار  تلم  کی  دـنھاوخیم  تسا ، راشف  یهلئـسم  هلئـسم ، تسا . هناھب  اھنیا  هک  دـننکیم ، حرطم  ار  نوگاـنوگ  لـئاسم  دـننکیم ، حرطم  ار  رـشب 

میرحت تسا . ناریا  تلم  فرط ، الـصا  دـنیوگیم ؛ غورد  تسین ! ناریا  تلم  نامفرط  ام  دـنیوگیم  تسا . یداـصتقا  میرحت  نیمھ  مھم  یاـھراک  زا  یکی  دـننزب . نیمز  ار  بـالقنا 

یروـھمج ماـظن  اـب  تلم  یهطبار  میریگیم ؛ رارق  میرحت  راـشف  ریز  میراد  یمالـسا  یروـھمج  تلود  رطاـخ  هب  اـم  اـقآ  دـیوگب  دـیایب ، هوتـس  هب  ناریا  تلم  هک  تـسا  نـیا  یارب 

گرزب هانگ  هطلس ، ماظن  رظن  زا  تسا . طلغ  ردنا  طلغ  ناشتابـساحم  رگید  دراوم  یهمھ  لثم  دنـسانشیمن ؛ ار  ام  تلم  هتبلا  تسا . نیا  الـصا  فدھ  دوشب . عطق  یمالـسا 

نیا یاهدرک . دازآ  تلم ! یا  هطلـس ، راب  ریز  زا  ار  تدوخ  ارچ  هک  هانگ ، نیا  رطاخ  هب  دـننک  تازاجم  دـنھاوخیم  هدرک . دازآ  هطلـس  راـب  ریز  زا  ار  شدوخ  هک  تسا  نیا  ناریا  تلم 

. اھمیرحت هار  زا  یداصتقا  راشف  دنروآیم ؛ راشف  اما  بخ ، دننکیم . دنراد  راک  هچ  دننکب و  دیاب  راک  هچ  دنمھفیمن  تسا ؛ هابتشا  ناشتابساحم  الصا  هدرک . ادیپ  ار  هار  تلم 

مق  / ١٣٨٩/٠٨/٠٢ هیملع  هزوح  هبخن  بالط  الضف و  دیتاسا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اھوزرآ نیا  کشالب  یزور  کی  تسا و  قح  هک  ییاھوزرآ  ینعی  درک ؛ هاگن  یلمع  یاھزیچ  هب  دـیاب  سپ  دریگب . ماجنا  یزیر  همانرب  دـیاب  درک ؛ یگدـنز  همانرب  ـالخ  رد  دوشیمن 

طیارـش و هکنیا  هب  دراد  یگتـسب  اھتنم  درک ، دـھاوخ  ادـیپ  ققحت  اھوزرآ  نیا  هک  مراد  نیقی  نم  متـسین . رگنتسبنب  سویام  یاـھمدآ  نیا  زا  هدـنب  درک . دـھاوخ  ادـیپ  ققحت 

لباق هک  یزیچ  اـھنت  تسا . رود  تابـساحم  زا  تسا ، جراـخ  ناـسنا  نھذ  زا  مھ  ثداوح  نیا  بلغا  تسا ؛ عونتم  اـبلاغ  ثداوح ، رد  رثوم  لـماوع  دورب . شیپ  هنوگچ  تاـیعقاو 

قدـصا وھ   » هدوـمرف و لاـعتم  یادـخ  تسا و  یبـیغ  نوـچ  هرـصنی ؛» نم  نرـصنیلو هللا  «، » هل ناـک هللا  ناـک   نم  « ؛» مکرـصنی هللارـصنت  نا  : » تساـھنیا تسا ، هبـساحم 

مھ یناھج  یاھتردق  تسا . جراخ  هبساحم  زا  ثداوح  رد  رثوم  لماوع  هکنیا  رطاخ  هب  تسا ، هشدخ  لباق  اھیزیر  همانرب  تاعلاطم و  نیا  همھ  نیا ، زا  ریغ  تسا . نیلئاقلا »

هن دنکیمن ؛ ادیپ  ققحت  دعب  دننکیم ، نالعا  ای  دننکیم  یزیرهمانرب  ار  ییاھزیچ  کی  دینیبیم  امـش  اذل  دـننک ؛ یم  مھ  هظحالم  دـننادیم و  ار  نیمھ  ناشتابـساحم  رد  زورما 

یلمع هک  ار  ییاـھزیچ  نآ  نیارباـنب  تسا . هدـشن  هبـساحم  هک  دـیآیم  شیپ  یثداوـح  دوـشیمن . دـننیبیم  هک  تسا  نیا  یارب  دـناهدش ، نامیـشپ  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب 

. درک لابند  درک و  حرطم  یدج  روط  هب  دیاب  تسا ،

ید  / ١٣٨٩/١٠/١٩ مایق ١٩  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

گنج رد  تسا ؛ تدھاجم  یهدامآ  یتقو  تسا ، هنحـص  یوت  یتقو  تسا ؛ هدرک  سح  تسا ، هدرک  سمل  ار  یھلا  تیامح  ار ، یھلا  کمک  نوگانوگ ، یاھنادیم  رد  ناریا  تلم 

مدرم دندش ، رادیب  مدرم  دوب ؛ یھلا  تردق  تسد  لاس ٨٨  یهنتف  نیمھ  رد  روج . کی  اھهنتف  رد  یـسایس و  تاکرحت  رد  روج ، کی  نوگانوگ  یایاضق  رد  روج ، کـی  یلیمحت 

. دندرک یثنخ  ار  میظع  تکرح  کی  دندش و  هنحص  دراو 

اھتنم دوب ؛ هدرک  یقیقد  یلیخ  تابـساحم  نمـشد  دوب . هدرک  یحارط  نمـشد  هک  یاهنتف  نیا  داعبا  ایاوز و  ندرک  نشور  نییبت و  لـیلحت و  یارب  دراد  دوجو  اـج  یلیخ  زونھ   

دیئوگیم ناشھب  امش  هک  یناسک  نیا  دوب . هدرک  هدھاشم  ار  اھزیچ  یهمھ  هنحص ، تشپ  رد  نمـشد  دوب . هتخانـشن  ار  ناریا  تلم  دمآرد ؛ بآ  زا  طلغ  شتابـساحم  بوخ ،

یتلفغ لوا  رگا  دمھفب . ار  هیضق  اروف  دیاب  دوش ؛ نمشد  یهچیزاب  ناسنا  یتسیابن  دندرک . هانگ  هتبلا  هنحـص . طسو  داد  لھ  ار  اھنیا  نمـشد  هک  دندوب  یناسک  هنتف ، نارس 

هبساحم ناشدوخ  لایخ  هب  دندوب ، هدرک  یحارط  هک  دندوب  ینارگید  یلـصا  لماع  دندرکن . بوخ ، دنک . ضوع  ار  هار  یتسیاب  هلـصافالب  دیمھف ، یتقو  راک  طسو  تسا ، هدرک 

هک دوب  نیا  یحارط  دوب . نیا  همانرب  دنامن ؛ یقاب  مھ  ینید  یاھراعش  یتح  نید ، تقیقح  طقف  هن  دوش ؛ عمج  دوب  انب  یمالـسا  یروھمج  طاسب  اھنآ  نامگ  هب  دندوب . هدرک 

قبط تلود  تموکح و  یهدعاق  مھ  رگا  دندرکیم ؛ راک  هچ  هک  دوب  نشور  ناشتکرح  هار  نآ ، زا  دـعب  هک  دـننیچب ، ناشدوخ  بولطم  لکـش  هب  ار  تلود  یهدـعاق  دنتـسناوت  رگا 

لثم دننک ؛ تسرد  ار  یمالـسا  بالقنا  روتاکیراک  متفگ -  یتقو  کی  نم  ناشدوخ -   لایخ  اب  دـنناشکب ؛ بوشآ  هب  ار  روشک  دـشن ، نکمم  ناشیارب  دـشن و  هدـیچ  اھنآ  لیم 

« نمشد يتابساحم  هابتشا   » 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 11هاگياپ  هحفص 4 
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عمج ار  اھنیا  طاسب  دز و  اھنیا  نھد  یوت  ناریا  تلم  دوب . نیا  ناشهمانرب  دنروایب ؛ رد  ار  بالقنا  یادا  ار ، اھنامرھق  یادا  دـننکیم ، دـیلقت  ار  نامرھق  کی  تکرح  هک  یئاھهیاس 

. درک

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

هقطنم نیا  یاـھتلم  ناـیم  رد  گرزب  یلوحت  هب  نوـنکا  هک  یمالـسا  تما  رد  یاـیھاگآ  یگتخیگنارب و  تلاـح  ینعی  تسا ؛ یمالـسا  یرادـیب  هدروآ ، درگ  اـجنیا  رد  ار  اـم  هچنآ 

دادبتسا و یاھراصح  هک  یمیظع  یاھـشزیخ  دیجنگیمن ؛ یللملانیب  یاهقطنم و  طلـسم  نیطایـش  یهبـساحم  رد  زگرھ  هک  هدروآ  دیدپ  ار  یئاھبالقنا  اھمایق و  هدیماجنا و 

. تسا هتخاس  روھقم  بولغم و  ار  اھنآ  نابھگن  یاوق  ناریو و  ار  رابکتسا 

ید  / ١٣٩٠/١٠/١٩ زورلاس ١٩  تبسانم  هب  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یاھهایـسور نیا  دنتـسناوتن . اما  دـنزادنیب ؛ اپ  زا  ار  اھنآ  اھناملـسم ، یداصتقا  یهرـصاحم  بلاطیبا و  بعـش  اب  هک  دیـسر  ناشرظن  هب  نانمـشد  مالـسا ، ردـص  رد  زور  کـی 

رد ام  میربیخ . ردـب و  طئارـش  رد  اـم  میتسین ؛ بلاـطیبا  بعـش  طئارـش  رد  زورما  اـم  تسین . روجنیا  میبلاـطیبا . بعـش  طئارـش  رد  زورما  اـم  دـننکیم  لاـیخ  رگهبـساحمدب 

. تسا هدرک  ادیپ  تسد  یزارفارس  اب  یزوریپ ، لحارم  زا  یرایسب  هب  تسا ؛ هدش  کیدزن  اھنآ  هب  تسا ؛ هدید  مشچ  هب  ار  یزوریپ  یاھهناشن  ام  تلم  هک  میتسھ  یطئارش 

زورما تـسا ؟ نـکمم  یزیچ  نـینچ  رگم  دـننک ؟ نوریب  هنحـص  زا  ار  مدرم  دـنھاوخیم  اھدـنفرت  نـیا  اـب  اـھفرح ، نـیا  اـب  دـنناسرتیم ؟ یداـصتقا  یهرــصاحم  زا  ار  اـم  مدرم  زورما 

، تسا هدش  باختنا  تریـصب  اب  هک  تسا  یھار  نیا  ینعبتا ؛» نم  انا و  هریـصب  یلع  یلا هللا  اوعدا  یلیبس  هذھ  لق  « ؟ دننک داجیا  لالتخا  نیلوئـسم  یهدارا  رد  دنھاوخیم 

ام میدرک . ادـیپ  تسد  مھ  یئاھهلق  هب  میتفر ، هار  نیا  زا  ام  تسا . هدـش  راومھ  اھنیرتزیزع  نوخ  اب  هک  تسا  یھار  نیا  تسا ، هدـش  زاب  تدـھاجم  اب  هک  تسا  یھار  نیا 

لبق لاس  یـس  لاس و  تسیب  اـجک ، زورما  یمالـسا ، یروھمج  میاهدرک . ادـیپ  تسد  یرایـسب  یاـھهلق  هب  مھ  زورما  اـت  یلو  میوریم ؛ شیپ  هللااـشنا  میوشیمن ، فقوتم 

، ریخن دنکیم . قیوشت  ار  ناریا  تلم  هک  تسا  یئاھهناشن  اھنیا  اجک ؟ ناشزورما  راسکنا  فعض و  اجک ، ناشزور  نآ  تورب  داب و  هنمیھ و  یمالسا ، یروھمج  نانمشد  اجک ؟

، هدنیآ رد  زورما و  مھ  مدرم  دنام ؛ دھاوخ  مکحتسم  نانچمھ  نیلوئـسم  یهدارا  تسا -  ترخآ  ایند و  تداعـس  هار  تسا ، نید  هار  تسادخ ، هار  هک  مالـسا -  هار  یهمادا  رد 

. دوب دنھاوخ  میظع  تکرح  نیا  تباث  یاپ 

بالقنا  / ١٣٩١/١٢/١٧ ربھر  اب  ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید 

: دـندوزفا دنتـسناد و  روشک  عفن  هب  ار  اھالاک  یخرب  تادراو  تیعونمم  هژیوهب  اھمیرحت و  هلمج  زا  یمالـسا ، ماـظن  یور  شیپ  یاـھشلاچ  زا  یخرب  یمالـسا  بـالقنا  ربھر 

. داتفا قافتا  نارھت  یتاقیقحت  روتکار  زاین  دروم  دصرد  مویناروا ٢٠ صوصخ  رد  هک  هنوگنامھ  تسا ؛ نورد  زا  ششوج  دوخ و  هب  تشگزاب  اھمیرحت ، نیا  یهجیتن 

لباقم رد  ناریا  ندشمیلـست  روظنم  هب  دـصرد  مویناروا ٢٠ صوصخ  رد  اھیبرغ  راـشف  نارھت و  یتاـقیقحت  روتکار  رد  ورادویدار  دـیلوت  هب  هراـشا  اـب  یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

یبیرغ بیجع و  مخ و  چیپ و  رپ  یاھهار  هیضق  نیا  رد  یتابساحم ، یاھهابتشا  ناریا و  تلم  نتخانشن  لیلد  هب  ناریا  تلم  نانمـشد  دندرک : ناشنرطاخ  اھنآ  یاھهتـساوخ 

. تفرن اھداھنشیپ  نیا  راب  ریز  یمالسا  ماظن  ساسا ، نیمھ  رب  دوب و  رفص  اھهار  نیا  زا  دصرد  مویناروا ٢٠ ندیسر  لامتحا  هک  دنداد  داھنشیپ  ار 

درک تساوخرد  لیزرب  هیکرت و  روھمج  یاـسور  زا  اـکیرما  روھمجسیئر  دـندرک و  رگید  یحارط  کـی  ناریا ، ناتـسود  اـیند و  یمومع  راـکفا  کـیرحت  یارب  اـھنآ  دـندوزفا : ناـشیا 

. دریذپب ار  یاهنایم  لح  هار  کی  ناریا  ات  دننک  تطاسو 

روطنامھ درک و  دنھاوخن  لوبق  ار  نآ  اھییاکیرما  هک  دینادب  اما  درادن ، یلاکـشا  لح  هار  نیا  یریگیپ  هک  متفگ  نالوئـسم  هب  عقوم  نامھ  نم  دنتفگ : یمالـسا  بالقنا  ربھر 

. دش مھ 

ىیاوھ  / ١٣٩٣/١١/١٩ ىورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

اب دننمـشد ؛ ناریا  تلم  اب  هک  دندرک  حیرـصت  تفر ، رد  ناشنھد  زا  هتـشذگ  لاس  دنچ  نیا  رد  دنتفگ ؛ ار  نیمھ  مھ  ظفل  رد  دندرک و  اطخ  ییاکیرمآ  نارادمتـسایس  زا  یـضعب 

تلم ریقحت  یارب  تسا ؛ ناریا  تلم  ندروآرد  وناز  هب  یارب  دریگیم ، ماجنا  ناشناھارمھ  ناشنانامیپمھ و  اھییاکیرمآ و  یوس  زا  یتکرح  رھ  مھ  زورما  دنفلاخم ؛ ناریا  تلم 

. تسا ناریا 

راچد ام  زیزع  روشک  ثداوح  لیلحت  صاـخ  روطهب  هقطنم و  نیا  ثداوح  لـیلحت  رد  اـھییاکیرمآ  هک  تسا  یتیعقاو  کـی  نیا  دـنلیلحت ؛ رد  هابتـشا  راـچد  دـنیاطخ ؛ راـچد  هتبلا 

. دنراد یتابساحم  یاطخ  دنکیم ؛ ناشماکان  دنزیم و  هبرض  دنزیم ، همدص  ابترم  دراد  اھنآ  هب  هک  تسھ  مھ  اھاطخ  نیمھ  دنتسھ ؛ یدربھار  یاھهابتشا  راچد  دنیاطخ ؛

. دنوشیم رضاح  هرکاذم  زیم  تشپ  هتسب  تسد  اب  یاهتسھ ، یایاضق  رد  اھیناریا  دناهداتفا ؛ ریگ  اھیناریا  هک  دیوگیم  نیا  زا  لبق  زور  دنچ  نیمھ  ییاکیرمآ  لوئـسم  کی ] ] 

دھاوخ یروضح  هچ  درک و  دـھاوخ  هچ  ناریا  تلم  دـید  دـیھاوخ  هللااشنا  نمھب  مودو  تسیب  رد  امـش  الاح  دـناهداتفین ، ریگ  اھیناریا  تسا ؛ یتابـساحم  یاـطخ  نیا  بخ ،

دھاوخ ناشن  مھ  نیا  زا  دـعب  تساهداد و  ناـشن  لـمع  رد  ار  نیا  تسین و  هتـسب  ناریا  تلم  تسد  تسا ؟ هتـسب  ناریا  تلم  تسد  اـیآ  هک  دوشیم  مولعم  تقونآ  تشاد ؛

وا تسین . هتـسب  ناریا  تلم  تسد  هک  داد  دـنھاوخ  ناشن  ناشدوخ  تعاجـش  اب  ناشدوخ ، تاراـکتبا  اـب  هللااـشنا  مھ  روشک  نیلوئـسم  روجنیمھ ؛ مھ  نیلوئـسم  داد ؛

یهمھ دیلکـشم . راـچد  هک  دـیتسھ  امـش  دـینکیم ! هابتـشا  اـقآ ، هن  تسا ! هدیـسر  راوـید  هب  اـھیناریا  تشپ  دـیوگیم  هتخادـنا ! ریگ  جـنکهس  رد  ار  ناریا  هـک  دـنکیم  روـصت 

، دروخ تسکش  هیروس  رد  اکیرمآ  تسا . هدروخ  تسکش  هقطنم  نیا  نوریب  رد  هقطنم و  نیا  رد  دوخ  فادھا  رد  اکیرمآ  هک  تسا  نیا  یهدنھدناشن  ام  یهقطنم  یاھتیعقاو 

رد اکیرمآ  تسا ، هدروخ  تسکـش  هزغ  رد  اکیرمآ  تسا ، هدروخ  تسکـش  نیطـسلف  یهیـضق  رد  اکیرمآ  دروخ ، تسکـش  ناـنبل  رد  اـکیرمآ  دروخ ، تسکـش  قارع  رد  اـکیرمآ 

تسکش نیارکوا  رد  اکیرمآ  تسا ؛ روطنیمھ  مھ  هقطنم  نیا  زا  جراخ  رد  تسا ؛ روفنم  اھتلم  نآ  نیب  رد  تسا ، هدروخ  تسکش  ناتـسکاپ  ناتـسناغفا و  لئاسم  رب  طلـست 

! تسکش رس  تشپ  تسکش  تسا  یدامتم  یاھلاس  دیدش ؛ تسکش  راچد  هک  دیتسھ  امش  تسا ؛ هدروخ 

، اـھراک مکارت  اـھهبرجت ، مکارت  تـسین . هسیاـقم  لـباق  لـبق ، لاـس  رد ٣۵  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  اـب  یمالـسا  یروـھمج  زورما  تـسا . هـتفر  شیپ  یمالـسا  یروـھمج 

اھنیا دراد ؛ دوـجو  ثداوـح  نیا  تسا ؟ یکچوـک  یاـھزیچ  اـھنیا  روـشک ؛ نیا  ناـناوج  یاـھلد  قاـمعا  رد  بـالقنا  یناـبم  خوـسر  یاهقطنم ، میظع  ذوـفن  ناوارف ، یاھتفرـشیپ 

. تسا یقیاقح 

. دنتسھ یتابساحم  یاطخ  نیمھ  راچد  نوگانوگ  لئاسم  دروم  رد 

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

اکیرمآ یهدـناشنتسد  تلود  یهلیـسوهب  همھ  بخ  هک  لئاسم  نیا  مدرم و  راتـشک  رویرھـش و  مھدـفھ  یاھارجام  ـالاح   - یمدرم میظع  تکرح  نارود  رد  بـالقنا ، زا  لـبق 

هدرک عامتجا  مدرم  بالقنا ، نابایخ  نیمھ  نارھت ، یاـھنابایخ  نیمھ  رد  روشک ، لـخاد  هب  ماـما  دورو  زا  لـبق  زور  دـنچ  ینعی  نمھب ، متـشھ  رد  دوخ - یاـج  هب  تفرگ ، ماـجنا 

شدوخ تارطاخ  رد  وا  دـنکب ، ظفح  دـھدب و  تاجن  ار  میژر  بالقنا  تسد  زا  یروجکی  دـناوتب  دـیاش  هکنیا  یارب  دـمآ  ناریا  هب  دوب و  اکیرمآ  یهداتـسرف  هک  رزیاـھ  لارنژ  دـندوب ؛

ریت دیـشکب ، ار  مدرم  ینعی  دـیروایب ؛ نییاپ  ار  ناتیاھگنفت  یهلول  مدرم  اـب  یهھجاوم  رد  هک  متفگ  یغاـبهرق  لارنژ  هب  نم  دـیوگیم  و  تسا - یخیراـت  دانـسا  اـھنیا   - دـسیونیم

بقع تیعمج  یلو  دندش  هتـشک  ناوجون  ناوج و  یاهدع  دـندروآ ، نییاپ  ار  اھگنفت  یهلول  دـندرک ، ار  راک  نیمھ  مھ  اھنیا  دـینک . ماعلتق  ار  مدرم  دـینکن ، رد  یدوخیب  ییاوھ 

هناکدوک ردقچ  هاش  یاھلارنژ  نیا  مدید  نم  دیوگیم  رزیاھ  تقونآ  دنتفرن ، بقع  مدرم  درکن ، یاهدیاف  وت  ریبدت  نیا  هک  تفگ  نم  هب  دـمآ  دـعب  یغابهرق  دـیوگیم ؛ رزیاھ  تفرن .

دھدیم و یناریا  دبشترا  هب  ار  نانطومھ  ماعلتق  روتـسد  ییاکیرمآ  لارنژ  دوب . هدناشنتسد  میژر  نیا  دینیبب  دنتـشکیم . بترم  دیاب  دندادیم ، همادا  دیاب  ینعی  دننکیم ؛ رکف 

، نیا دـننکیم . رکف  هناکدوک  اھنیا  دـناهچب ، اھنیا  دـیوگیم  مھ  وا  درادـن ؛ یاهدـیاف  دـیوگیم  وا  هب  دوریم  درادـن ، یاهدـیاف  نوچ  دـنکیم و  لـمع  وا  یهیـصوت  هب  وا و  روتـسد  هب  نیا 

« نمشد يتابساحم  هابتشا   » 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 11هاگياپ  هحفص 5 
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. تسا ناریا  رد  یولھپ  تموکح  یهصالخ  لصحام و 

هیلع تسناوتیم  هک  یھورگ  رھ  دندرک . هئطوت  دنتـسناوت  هچرھ  تدم  نیا  لوط  رد  مھ  دـعب  دـندرک . عورـش  یروجنیا  بالقنا  اب  دـندرک ؛ عورـش  ام  اب  یروجنیا  اھییاکیرمآ   

ناونعهب هک  یناسک  هب  کمک  دوب ؛ ایاضق  نیا  زا  یکی  نادـمھ ، یهژون  دیھـش  هاگیاپ  یاتدوک  هب  فورعم  یاتدوک  دـش : تیامح  اـھییاکیرمآ  یوس  زا  دـنکب ، یتکرح  بـالقنا 

مادـص هب  کمک  لاس  تشھ  ناریا و  هب  یهلمح  هب  نیـسح  مادـص  قیوشت  دـعب  دوب ؛ اھهنومن  نیا  زا  یکی  دـندرکیم ، تکرح  بـالقنا  هیلع  روشک  راـنک  هشوگ و  رد  اـھتیموق 

مھ اھنآ ، مھ  دنداد ؛ تاناکما  دندرک ، دیدش  ار  ناشیاھکمک  موس ، مود و  لاس  زا  دعب  صوصخب  گنج ، لوط  رد  اھییاکیرمآ  لاس ! تشھ  دوب . اھهنومن  نیا  زا  یکی  نیسح 

، دوب لیلحت  رد  یاطخ  نیا  بخ ، دـنزادنارب . ار  ساسا  نیا  هک  دوب  نیا  اـھنآ  تمھ  دـندرک ؛ لـمع  اـم  بـالقنا  اـب  یروجنیا  اـھییاکیرمآ  ناـشییاپورا . ناـنامیپمھ  هنافـساتم 

نیا دنناوتیم  بالقنا ، دنراذگیم  ار  شمـسا  دوشیم ، ییاتدوک  کی  هک  تسا  ییایـسآ  ای  ییاقیرفآ  روشک  نالف  لثم  مھ  اجنیا  هک  دندرک  لایخ  اھنآ  دوب ؛ هیـضق  مھف  رد  یاطخ 

نیا لوط  رد  اذل  دندیمھفیمن . ار  اھنیا  ینید ؛ یاھرواب  هب  تسا  یکتم  ایناث  تسا - مدرم  بالقنا  بالقنا ، نیا   - مدرم هب  تسا  یکتم  الوا  اجنیا  دنتـسنادیمن  دنربب ؛ نیب  زا  ار 

ام هک  تسا  نیا  فرح  نیا  زا  فدھ  دروخ . دنھاوخ  تسکـش  هللااشنا  مھ  نیا  زا  دعب  دـندروخ ؛ تسکـش  دـندرک ، بالقنا  هیلع  یراک  رھ  اھییاکیرمآ  لاس ، ای ٣٧  لاس   ٣۶

نآ هب  ار  ناـمدوخ  میھاوخیم  هک  میاهدرک  میـسرت  یاهدـنیآ  کـی  ناـمدوخ  یارب  هک  یمدرم  ناوـنعهب  میراد ، تسود  ار  ناـمروشک  هک  یمدرم  ناوـنعهب  ناریا ، تلم  ناوـنعهب 

. تسا نیا  فدھ  میسانشب ؛ ار  اکیرمآ  میناسرب ، هدنیآ 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هنتف نآ  دندرک و  اطخ  لاس ٨٨  رد  دیدید  دننکیم . هابتشا  هتخانشن ؛ ار  ناریا  تلم  هتخانشن ، ار  ام  مدرم  شیاھیزیرهمانرب ، یهمھ  اب  نمشد  هک  منکیم  ضرع  اعطاق  ار  نیا 

توھبم ار  همھ  ید  مھن  یمومع  تکرح  ناھگان  اما ] ، ] دوب یقیقد  ساسح و  کیراب و  رایـسب  یاھاج  ناشدوخ  لایخ  هب  هک  دـندناسر  ییاھاج  هب  ار  راـک  دـنتخادنا و  هار  ار 

. تسا لاس ۵۶  رد  اھامش  ید  مھدزون  تکرح  نامھ  سنج  زا  لاس ٨٨  ید  مھن  تکرح  نیا  درک .

اوق  / ٠١/٢٠/١٣٩۶ لک  هدنامرف  اب  حلسم  یاھورین  دشرا  ناھدنامرف  یزورون  رادید 

یطخت و زواجت ، تیانج ، دندوزفا : ایند ، رگید  طاقن  رد  مادقا  نیا  نداد  ناشن  ریذپناکما  فدھ  اب  اھلیلحت  یخرب  هیروس و  هب  اکیرمآ  هلمح  هب  هراشا  اب  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

؟ تشاد دنھاوخ  اجک  رد  ار  یراک  نینچ  ماجنا  تارج  اھنآ  هک  تسا  نیا  هلئسم  اما  دناهدرک  ار  اھراک  نیا  زین  ایند  رگید  طاقن  رد  دیآیم و  رب  اھییاکیرمآ  زا  الماک  یدعت 

داقتعا بالقنا  هب  هک  ینالوئسم  مدرم و  دوریمن و  ردهب  نادیم  زا  طلغ ، یاھراک  طبریب و  یاھفرح  هنوگنیا  اب  هک  تسا  هداد  ناشن  یمالسا  یروھمج  دندرک : دیکات  ناشیا 

یندمت یحور و  یگتـسکشرو  یگدنامرد و  راچد  روشک  زورما  دوب ، ینیـشنبقع  رب  انب  رگا  اریز  دننیـشنیمن ، بقع  اھرـشت  اھدـیدھت و  لباقم  رد  ادـخ ، رب  لکوت  اب  دـنراد ،

. دوب هدش 

لاح رد  اھنآ  تسا و  یدربھار  ییاطخ  هابتـشا و  دندرک ، اھییاکیرمآ  هک  یراک  دندوزفا : هیروس  هب  یماظن  مجاھت  رد  اکیرمآ  ریخا  مادقا  یبایزرا  رد  یاهنماخ  تیآ هللا  ترـضح 

. دنتسھ دوخ  ناگتشذگ  یاطخ  رارکت 

. دنتسھ نآ  ریظن  یھورگ  ای  شعاد  تیوقت  لاح  رد  زین  ینونک  نالوئسم  دندرک و  کمک  نآ  هب  ای  دندروآ  دوجوب  ار  شعاد  اکیرمآ  یلبق  نالوئسم  دندرک : ناشنرطاخ  ناشیا 

ماجنا اھیریفکت  تیوقت  رد  هک  یطلغ  رطاخ  هب  زورما  اپورا  دـندوزفا : تفرگ ، دـھاوخ  ار  اھییاکیرمآ  نابیرگ  هدـنیآ  رد  اھھورگ  نیا  رطخ  هکنیا  رب  دـیکات  اب  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

. تسا طلغ  نامھ  رارکت  لاح  رد  زین  اکیرمآ  دنرادن و  تینما  نابایخ  هناخ و  رد  مدرم  تسا و  راتفرگ  داد ،

١٣٩۶/٠٢/٢٠ /  ( مالسلاهیلع  ) نیسح ماما  یرادساپ  تیبرت  یرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

و روشک ، ترازو  زا  یماظتنا ، یورین  زا  هیئاضق ، یهوق  زا  شمارآ ، نالوئسم  تینما ، نالوئسم  تاباختنا ، رد  تسا . مھم  رایـسب  روشک  نیا  یارب  شمارآ  تینما و  یهلئـسم 

دھاوخ هجاوم  تخـس  شنکاو  لمعلاسکع و  اب  اعطق  دنکب ، مایق  دھاوخب  روشک  نیا  تینما  هیلع  یـسک  رگا  دننکب . ظفح  ار  تینما  هک  دننکب  تبقارم  همھ  دیاب  هیقب  هیقب و 

یروھمج هک  داـتفا  رکف  هب  لاـس ٨٨  رد  منک ، وروریز  متـسناوت  رـالد  نویلیم  هد  اـب  ار  ناتـسجرگ  نم  تفگ  هک  ثیبخ  ییاـکیرمآ  رادلوپ  تسینویھـص  نآ  دـننادب . ار  نیا  دـش ؛

تمظع نیا  اب  ناریا  تلم  ار ، تمظع  نیا  اب  یمالسا  یروھمج  هک  دسریم  اجک  هب  تخانش  رد  تقامح  نیا  قیبطت و  رد  یاطخ  نیا  دینیبب  دنک .]  ] یروجنیا مھ  ار  یمالسا 

؛ تسا روجنیمھ  مھ  زورما  یلم . مزع  هدارا و  مکحتـسم  راوید  اب  دندرک  دروخرب  بخ  دننکب ؛ راک  دنراذگب و  رثا  دـنھاوخب  ایند و  مدـنچ  تسد  یاھروشک  اب  دـننک  هسیاقم  ار 

رد مھدـیم ؛ تیمھا  روـشک  نیا  تینما  هب  مدرم ، عـبتهب  مھ  ریقح  نیا  دـنھدیم ، تـیمھا  تـینما  هـب  مدرم  تـسا ، مـھم  یلیخ  روـشک  نـیا  یارب  تـینما  هـک  دـننادب  ار  نـیا 

. دروخ دھاوخ  یلیس  دنادب  اعطق  دنکب ، یطخت  هار  نیا  زا  هک  یسکرھ  و  دنامب ؛ ظوفحم  لماک  تروصهب  تینما  دیاب  تاباختنا 

یملع  / ٠٧/٢۶/١٣٩۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

کی راچد  اعقاو  ناشهمکاح  هاگتـسد  هکلب ] ، ] ناشـسیئر نیا  دوخ  طقفهن  درک . مھاوخ  ضرع  رتشیب  هدرخکی  ار ] نیا   ] الاح تسا ؛ ینھذ  یگداـتفابقع  راـچد  اـم  نمـشد 

هک تسا  مولعم  رگید ؛ دوشیمن  بخ  لبق ؛ لاس  هاجنپ  هب  دننادرگرب ، بقع  هب  ار  هتفرـشیپ  لاعف  یبالقنا  نموم  ناوج  ناریا  دـنھاوخیم  اھنیا  دنتـسھ . ینھذ  یگداتفابقع 

یگدنامبقع نیا  بخ  دـنروایب ؛ شیپ  ناشدوخ  لایخ  هب  روشک  نیا  یارب  دنتـشاد ، تلم  نیا  اب  لبق  لاس  هاجنپ  رد  اھنیا  هک  ار  یتیعـضو  نامھ  دـنھاوخیم  ینعی  دوشیمن !

بالقنا شنیرتمھم  هتبلا  هداـتفا ؛ هقطنم  نیا  رد  یمھم  تاـقافتا  هداـتفا . اـجنیا  یقاـفتا  هچ  هک  دـننک  کرد  دـنناوتیمن  دـننکیم ؛ رکف  شیپ  لاـس  هاـجنپ  لـثم  تسین ؟ ینھذ 

، دننکب کرد  دنناوتیمن  نوچ  دننک . کرد  تسرد  دنناوتیمن  ار  اھنیا  ام ؛ فارطا  رد  هداتفا  مھ  یرگید  مھم  تاقافتا  بخ  اما  تسا  یمالسا  یروھمج  ماظن  شیادیپ  یمالسا و 

رد دـندروخ ؛ تسکـش  دوب ، طلغ  ناشتابـساحم  قارع  رد  دـنروخب ؛ تسکـش  اھنآ  هک  دوشیم  بجوم  طلغ  تابـساحم  انئمطم  دـنروخب ؛ تسکـش  هکنیا  هب  دـنموکحم  سپ 

تـسکش دوب ، طلغ  ناشتابـساحم  موشب - دراو  ار  تاـیئزج  مھاوخیمن  ـالاح   - روجنیمھ مھ  اـم  قرـش  یهقطنم  رد  دـندروخ ؛ تسکـش  دوب ، طـلغ  ناشتابـساحم  هیروس 

؟ ارچ دنروخیم ؛ تسکـش  دروخیم ، ناشنھد  یوت  ام ، اب  دـننکیم  ینمـشد  دـنراد  اھنیا  تسا  لاس  لھچ  تسا ؛]  ] روجنیمھ مھ  ام  دوخ  روشک  دروم  رد  زورما . ات  دـندروخ ؛

. دنرادن تسرد  کرد  تسا ؛ طلغ  تیعقاو  زا  ناشکرد  نوچ  تسا ، طلغ  ناشهبساحم  نوچ 

نایوجشناد  / ٠٨/١١/١٣٩۶ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

دیوگیمن تسیرورت ؟ دـنیوگیم  ار  تلم  کی  تسا ! یاهناھلبا  هاـگن  هاـگن ، نیا  ردـقچ  دـینیبب  امـش  تسا . تسیرورت  تلم  ناریا ، تلم  تفگ ، اـکیرمآ  تلود  سیئر  رخاوا  نیمھ 

تفگ ییاکیرمآ  رگید  درمتلود  کی  مھ  نیا  زا  لبق  لاس  دنچ  تسین ؟ ینمـشد  نیا  دنتـسیرورت ! ناریا  تلم  دیوگیم  تسا ؛ تسیرورت  تلود  دـیوگیمن  تسا ، تسیرورت  ربھر 

دوشیم یگنھرف ، روانت  تخرد  نیا  اب  یخیرات ، یهقباس  نیا  اب  یتلم  نینچ  کی  مھنآ  ار ، یتلم  کی  یهشیر  قمحا ! مینکب . میربب و  نیب  زا  ار  ناریا  تلم  یهشیر  دـیاب  ام 

؛ دنک یبایزرا  تسرد  دناوتیمن  دنک ، هبساحم  تسرد  دناوتیمن  دنیبیمن ، هک  یمدآ  لثم  تسا ؛ هتسب  شمـشچ  تسا ، نمـشد  یتقو  تسا ؛ ینمـشد  نیا ] ! ] دینیبب دنک ؟

مھ تسکـش  دسانـشیمن ، تسرد  ار  هنحـص  نوچ  دـنک ، هبـساحم  دـناوتیمن  تسرد  نوچ  دروخب . تسکـش  هک  دوـشیم  بجوـم  وا  یهبـساحم  ییاـناوت  مدـع  نیمھ  هک 

زورما دندرک ؛ هلمح  دندیگنج و  نآ  اب  دوب ، یکیراب  لاھن  کی  بالقنا  نیا  هک  لوا  زور  زا  درذگیم ؛ بالقنا  یزوریپ  زا  لاس  لھچ  بیرق  نالا  دـناهدروخ ! مھ  تسکـش  هک  دروخیم ،

مھ زورما  لام  دـننکیم ؛ ینمـشد  اما  دنتـسناوتن ؛ دـنناوتیمن و  هک  تسا  نیا  یهدـنھدناشن  نیا  سپ  هدـش . یرابوگربرپ  روانت  تخرد  کی  بـالقنا ]  ] اـھنیا مشچ  یروک  هب 

. تسین

مق  / ١٣٩٧/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

« نمشد يتابساحم  هابتشا   » 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 11هاگياپ  هحفص 6 
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یهریزج ناریا   » تفگ ارغ  قطن  نیا  رد  اضردمحم . زا  نیغورد  زیمآقارغا و  دیجمت  رد  درک  ( ١) یئارغ قطن  کی  نارھت و  رد  دمآ  اکیرمآ  روھمجسیئر  لاس ۵۶ ، هام  ید  مھد  رد 

زور هد  تسا - هام  ید  مھد  لام  نیا   - تسا تاـبث  یهریزج  اـجنیا  تسا ؛ هدوسآ  ناریا  بآـمرکون  نالوئـسم  هتـسباو و  ناریا  زا  اـکیرمآ  لاـیخ  ینعی  هچ ؟ ینعی  تسا ؛» تاـبث 

نادـیم هب  دـساف  هتـسباو و  ملاظ و  میژر  نآ  هیلع  دوخ  نت  اب  دوخ ، ناج  اب  دـندرک ، تکرح  دـندرک ، مایق  مق  مدرم  هاـم  ید  مھدزون  داـتفا و  قاـفتا  مق  یهیـضق  هک  دوب  هدـشن 

لیلحت تردـق  هب  ناـشدوخ ، یتابـساحم  تردـق  هب  دـنلابیم  اـھییاکیرمآ  دوـخ  اـھیبرغ ، دوـخ  دـینک . هجوـت  ار  نیا  تسا ؛ نیا  برغ  اـکیرمآ و  یتابـساحم  هاگتـسد  دـندمآ .

دنمـشناد نالف  دـنتفگ ، روج  نیا  اھییاکیرمآ   » هک دـنھدیم  ار  اکیرمآ  یتابـساحم  تردـق  زپ  هدزاکیرمآ  یهدزبرغ  هدـع  کی  مھ  اجنیا  و  ناشدوخ ، یرگنهدـنیآ  هب  ناـشدوخ ،

اجنیا [ » دیوگیم هک   ] تسا نیا  اکیرمآ  یتابساحم  تردق  هدرک .» ریوصت  ار  هدنیآ  روج  نیا  هتخانش ، ار  ایند  روج  نیا  هتفگ ، روج  نیا  ییاکیرمآ  یشھوژپ  زکرم  نالف  ییاکیرمآ ،

بالقنا یهدننک  ور  ریز و  نافوط  نآ  دعب  میظع ، تکرح  دـعب  زیربت ، مایق  دـعب  مق ، مایق  هچ ؛ ینعی  تابث  یهریزج  هک  دوشیم  مولعم  دـعب  زور  هد  زا  رتمک  تسا ،» تابث  یهریزج 

نیمھ تسا . روج  نامھ  زورما  اـت  یتابـساحم  ییاـناوت  نیا  یتابـساحم ، تردـق  نیا  ( ٢ (؛] دـھدیم خر   ] یولھپ توغاط و  یهدرپسرـس  یهتـسباو  میژر  یدوبان  یمالـسا و 

رد ار  سمـسیرک ٢٠١٩  نشج  هک  دراد  وزرآ  ای  تسا  راودـیما  تفگ  تسیرورت  شابوا و  تشم  کی  عمج  رد  ( ٣) ییاکیرمآ نادرمتلود  زا  یکی  یکیدزن ، نیمھ  رد  شیپ  یدـنچ 

نینچ کی  هک  دـنکیم  اضتقا  اھنآ  تابـساحم  دـنیاھمدآ . نامھ  اھنیا  تسا ، یتابـساحم  تردـق  نامھ  نیا  دوب . شیپ  زور  دـنچ  نیمھ  سمـسیرک ٢٠١٩  نشج  دریگب ؛ نارھت 

زور هس  فرظ  رد  دنتفیب  هار  هاشنامرک  زا  هک  نیقفانم  ناشرگید  رودزم  دیما  لثم  نارھت ، دیایب  یاهتفھ  کی  تساوخیم ]  ] هک نیسحمادص  دیما  لثم  دنشاب ؛ هتـشاد  یدیما 

ار نیا  هتبلا  هدنب  دناهناوید ؛ دننکیم  دومناو  اکیرمآ  نادرمتلود  زا  یضعب  تسا . نیا  نمشد  تابساحم  ییاناوت  تسا ! تابساحم  اھنیا  نارھت ؛ دنناسرب  ار  ناشدوخ  میقتسم 

. دنتسھ کی  یهجرد  یاھقمحا  اتقیقح  اما  مرادن ، لوبق 

یتـفرعم ماـظن  یکی  داد : ناـشن  ار  رگیدـکی  لـباقم  رد  یلیلحت  یوـگلا  ود  یدـنبفص  یتـفرعم ، ماـظن  ود  یدــنبفص  یتابــساحم ، هاگتــسد  ود  یدــنبفص  مـق  مدرم  ماـیق 

هاگتـسد نآ  داد : ناـشن  ار  یتابـساحم  میوـقت و  ینیبشیپ و  هاگتـسد  ود  لـباقت  یمالــسا ؛ یدـیحوت  یتـفرعم  ماـظن  یکی  یبرغ ، لـگردیاپ  نـیغورد  یــسارکومدلاربیل 

نیا رب  ار  انب  درک و  میرحت  ار  ناریا  بالقنا ، یزوریپ  یاھهام  نیلوا  رد  اکیرمآ  یانـس  هک  اھییاکیرمآ  راک  لوا  تابـساحم  نآ  اـب  دـنیبیم  روج  نآ  ار  ناریا  هک  اـکیرمآ  یتابـساحم 

ماما هک  یمالـسا  ماظن  یتابـساحم  هاگتـسد  مھ  نیا  تسا - اھنآ  تابـساحم  نیا   - تفر دـھاوخ  نیب  زا  یمالـسا  بالقنا  رگید ، هام  شـش  رگید ، هام  جـنپ  ات  هک  دنتـشاذگ 

ار اھناوختـسا  نیا  ندـش  درخ  یادـص  اـیند  یهمھ  دـعب ، لاـس  ود  دـعب ، لاـس  کـی  و  ( ۴ «) مونـشیم مراد  ار  مسیـسکرام  یاھناوختـسا  ندـش  درخ  یادـص   » تفگ راوـگرزب 

. تسا نیا  هلئسم  دندینش ؛

بالقنا  / ١٣٩٧/١٢/٠۶ ربھر  اب  هیروس  روھمج  سیئر  رادید 

یاھروشک یخرب  اب  ار  هیروس  هک  دوب  نیا  نانمشد  هابتشا  دندرک : ناشنرطاخ  هراشا و  زین  هیروس  هیضق  رد  نانمشد  یتابساحم  یاطخ  کی  هب  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

. دوب نآ  ناگدناشنتسد  اکیرمآ و  هیلع  مایق  عقاو ، رد  تمواقم و  تھج  رد  مدرم  تکرح  اھروشک  نآ  رد  هکیلاح  رد  دنتفرگ ، هابتشا  یبرع 

ماظن  / ١٣٩٨/٠٢/٢۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یاھمیرحت ناشدوخ  لوق  هب  دندرک ؛ دیدشت  ار  اھمیرحت  دننک ، دراو  یاهبرـض  یمالـسا  یروھمج  هب  هار  نیا  زا  دنناوتب  هکلب  هکنیا  دـیما  هب  اکیرمآ  ناشـسار  رد  ام و  نانمـشد 

یمکحم زلف  یمالسا  یروھمج  هک  تسا  نیا  مھم  اھتنم  تسا ، هقباسیب  دندرک  لیمحت  یمالسا  یروھمج  رب  اھنیا  هک  ییاھمیرحت  نیا  دنیوگیم ؛ مھ  تسار  هقباسیب .

یروھمج نکل  تشاذگیم  اھنآ  یور  یمھم  تاریثات  دشیم ، دراو  یرگید  روشک  رھ  هب  اھراشف  نیا  اھمیرحت و  نیا  رگا  هک  دـناهتفگ  مھ  یناھج  نیرظان  زا  یـضعب  ار  نیا  دراد ؛

؛ دناهدرک ار  ناشدوخ  راک  اھنآ  تسھ .]  ] راشف الاو  دراد  ماکحتسا  دنراک ، لوغشم  روشک  رانک  هشوگ و  رد  هک  ینیلوئسم  تمھ  هب  یھلا ، قیفوت  هب  مدرم ، اکتا  هب  یمالسا 

میلست هب  ار  نیلوئـسم  هک  تسا  نیا  مھ  ناشفدھ  هتـشاذگن ؛ مک  شدوخ  یـسنجدب  تثابخ و  زا  وا  هدرک ؛ ار  شدوخ  راک  هداد و  جرخ  هب  ار  شدوخ  شالت  یهمھ  نمـشد 

ماظن لباقم  رد  مھ  ار  مدرم  و  دنوشب ؛ میلـست  اکیرمآ  لباقم  رد  دنیایب  ینعی  دنوشب ، میلـست  هکنیا  هب  دوشب  یھتنم  هک  دنھدب  رییغت  یروج  ار  ناشتابـساحم  دننک و  راداو 

. تسا نیا  نمشد  فدھ  دنھدب ؛ رارق 

ار یتابساحم  روج  نیمھ  لاس ، لھچ  نیا  رد  هتشذگ ، یاھلاس  رد  مھ  البق  تسا . یطلغ  تابساحم  اکیرمآ ، تابـساحم  ینعی  تسا ؛ یطلغ  یهبـساحم  هبـساحم ، نیا 

هعفد نیا  تسا ؛ روج  نیمھ  مھ  الاح  دننک ؛ دراو  یمالسا  یروھمج  رب  دنتسناوتن  ار  ناشدوخ  رظن  دروم  یهبرض  دناهدرک و  ررض  دناهتفرگن و  هجیتن  دناهتـشاد و  اھییاکیرمآ 

ار ناشتابـساحم  ینعی  هدرک ، روک  ار  اھنیا  دـنراد ، یمالـسا  ناریا  هب  تبـسن  اھنیا  هک  یـضغب  هنیک و  نآ  اھتنم  تسین ، یدـیدرت  نیا  رد  دروخ ؛ دـنھاوخ  تسکـش  اعطق  مھ 

دولآتثابخ و دروخرب  یهویش  نیا  اب  هک  دنتـسھ  یدایز  دارفا  اکیرمآ  دوخ  رد  الاو  هدرک ، روک  ار  اھنآ  اعقاو  ناشـضغب  هنیک و  نیا  دننک . هبـساحم  تسرد  دنناوتیمن  هدرک و  بارخ 

، ناشیاھهتفگ ناشتالاقم ، تسین ؛ دنب  ییاج  هب  ناشتسد  اما ] ، ] دنفلاخم دوشیم  هتفرگ  راک  هب  تمواقم  یاھهورگ  ناملسم و  یاھهورگ  ناریا و  هب  تبسن  هک  هنایشحو 

. دنمھفیمن دنرادن و  یکرد  اعقاو  اکیرمآ  ینونک  نیلوئسم  دنمھفیمن ؛ اھنیا  نکل  دنیوگیم  هچ  هک  مینادیم  میناوخیم ، مینیبیم ، ار  ناشیاھراک 

ماظن  / ١٣٩٨/٠٢/٢۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

؛ داد رییغت  ار  ناریا  ام  یاھتـسایس  نیا   » هک هدرک  رارکت  الاح  ات  راب  دنچ  دـیوگیم و  تاقوا  یھاگ  دـینیبیم  دـنک ؛ تروھ  تراھ و  هکنیا  هب  دراد  جایتحا  اکیرمآ  ینونک  تلود  نیا 

زا مدرم  ترفن  هک  تسا  نیا  شرییغت  هدرک ؛ رییغت  دیوگیم ، تسار  ار  نیا  هلب ، هتشاذگ . رثا  ناریا  یور  نم  یاھتسایس  نیا  ینعی  تسا ؛» هتشذگ ]  ] ناریا زا  ریغ  زورما ، ناریا 

ار روشک  هکنیا  یارب  ام  ناناوج  تمھ  هدش ؛ رتینتفاینتسد  یمالسا  یروھمج  عفانم  فرـصت  هب  اھنآ  ندش  کیدزن  هدش ؛ رتشیب  اھنیا  زا  مدرم  ترفن  هدش . ربارب  هد  اکیرمآ 

روج نیا  دـیوگیم ، وا  هک  یتارییغت  هلب ، هدـش ؛ رتعمج  ناشـساوح  اـم  یتـینما  یاـھورین  تسا ، عـمج  ناشـساوح  اـم  یماـظن  یاـھورین  هدـش ؛ رتـشیب  دـنراد ، هگن  هداـمآ 

ماظن هیلع  نارھت  رد  هعمج  رھ   » دـیوگیم ار  نیا  روھمجسیئر  کی  هک  تسا ] اطخ  راچد   ] نمـشد نیا  یتابـساحم  هاگتـسد  ردـقچ  اعقاو  الاح  دـینیبب  هداتفا . قافتا  یتارییغت 

؛ دنراد اھنیا  ار  ینمـشد  نیا  ( ٢۴ .) اقمحلا نم  انئادعا  لعج  یذلا  دـمحلا   ( ٢٣ .) تسا ( ٢٢) سیراپ تسین و  نارھت  تسا ، هبنـش  تسین و  هعمج  الوا  تسا ؛» ییاـمیپهار 

. تسھ هک  ینمشد  نیا  بخ ،

شترا  / ١٣٩٩/١١/١٩ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

ام و روشک  عضو  یبایزرا  یهیـضق  رد  اھییاکیرمآ  هک  تسا  نیا  نآ  و  تسا ؛ زومآسرد  ام  یادرف  یارب  ام و  زورما  یارب  هک  دراد  دوجو  هیـضق  نیا  رد  یھجوت  لـباق  یهتکن  کـی 

، دندوب هتسب  شترا  هب  اھنآ  هک  یدیما  دنتشاد . یتابساحم  یاطخ  تسا ؛ یمھم  یهتکن  نیا  دندش ؛ یگرزب  یتابساحم  یاطخ  راچد  مدرم ، یهلئسم  شترا و  یهلئـسم 

، هدـش رـشتنم  اھلاس  زا  دـعب  هک  یدانـسا  نیمھ  رد  دـندش . ریگلفاغ  تابـساحم ، هابتـشا  نیمھ  رطاخ  هب  دـندش ؛ ریگلفاـغ  هک  دوب  یتابـساحم  یاـطخ  نیمھ  زا  یـشان 

مودوتسیب زا  لبق  زور  دنچ  ات  نوگاتنپ  نیا ، زا  رتالاب  چـیھ ! دنتـشادن ؛ یولھپ  یهلـسلس  هاش و  طوقـس  زا  یدروآرب  چـیھ  نمھب ۵٧  هام  زا  لبق  یکدـنا  ات  هک  دـندرک  فارتعا 

دراد لماک  طلست  شترا  دنتفگیم  دندوب ؛ یتابساحم  بیجع  یاطخ  رد  دندوب ، هابتـشا  رد  ردق  نیا  اھنیا  ینعی  دنک ؛ طوقـس  یولھپ  میژر  درادن  ناکما  هک  درکیم  مالعا  نمھب 

میراذگیم شیاج  ار  رگید  رفن  کی  دیایب ، دورب ، دریمب ، الاح  تسا ، رفن  کی  هاش  دنتفگیم  دوب ؛ رتمھم  مھ  هاش  صخش  زا  اھییاکیرمآ  یارب  ناریا ، شترا  هتبلا  درادن . ناکما  و 

دـندوب و هدرک  راک  نآ  یور  دوب و  مھم  ردـق  نیا  اھییاکیرمآ  یارب  هک  یـشترا  نیمھ  و  دـندوب ؛ هدرک  باـسح  یلیخ  نآ  یور  دوب و  مھم  یلیخ  ناـشیارب  شترا  ناـمزاس  نکل 

رد ادخ  هک  ناریا  رد  اکیرمآ  یاھدیما  یدوبان  بجوم  توغاط و  میژر  تسکش  لماع  دش  دنتـشاد ، روضح  شترا  رد  ناریا ، رد  اھزور  نامھ  رد  ییاکیرمآ  راشتـسم  رازھ  لھچ 

. دندروخ یلیس  دندروخ و  هبرض  دندرکیمن  لایخ  هک  ییاجنآ  زا  ( ١ (؛ اوبستحی مل  ثیح  نم  مھٰیتاف هللا  دیامرفیم : نآرق 

یتابـساحم هاگتـسد  اـعقاو  دنایتابــساحم و  یاـطخ  راـچد  ناریا  لـئاسم  یهـنیمز  رد  اـھییاکیرمآ  مـھ  زورما  اـت  ینعی  دراد ، هـمادا  زوـنھ  یتابــساحم  یاـطخ  نـیا  هـتبلا 

. دـننکیم اـطخ  یپردیپ  اذـل  دنــسانشیمن و  زوـنھ  ار  ناریا  تـلم  دنــسانشیمن ؛ ار  اـم  تـلم  دـننکیمن و  کرد  ار  اـم  لـئاسم  دـنمھفیمن ، دــنکیمن ؛ راـک  ناشیــسایس 

« نمشد يتابساحم  هابتشا   » 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 11هاگياپ  هحفص 7 
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مامت ار  زیچ  همھ  هکنیا  لایخ  هب  درک ، عافد  نآ  زا  داتسیا و  یهنتف ٨٨  رس  تشپ  امسر  اکیرمآ  زور  نآ  تارکومد  روھمجسیئر  دندرک ، اطخ  یهنتف ٨٨  یهیضق  رد  اھییاکیرمآ 

. دوب یتابساحم  یاطخ  بخ  هک  درک  دھاوخ 

شترا  / ١٣٩٩/١١/١٩ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

عبانم زا  یضعب  رد  ار  اھنیا  دیاش  هک   - دندوب هدرک  یحارط  ار  ییاتدوک  کی  دتسیاب و  دناوتیم  شترا  هک  دوب  نیا  اھنآ  روصت  دندوب ؛ راودیما  شترا  هب  رخآ  یهظحل  ات  اھییاکیرمآ 

مدرم اب  درکیم و  ریگتسد  ار  بالقنا  ناورشیپ  نارس و  یتسیاب  اتدوک  نیا  داتفایم ؛ قافتا  دیاب  نمھب  هام  رد  هک  تسا - یقیقد  یعطق و  فرح  فرح ، نیا  یلو  دیشاب ، هدید 

. ... دوب اکیرمآ  حرط  نیا  تشادـیمرب ؛ هار  رـس  زا  دوب  شلباقم  رد  هک  ار  یایناـسنا  عناوم  یهمھ  درکیم و  دروخرب  دادرم  متـشھوتسیب  یاـتدوک ]  ] ربارب اـھهد  یتنوشخ  اـب 

دندرک تعیب  ماما  اب  دندمآ و  هک  ییاھناوج  نآ  دوخ  دیاش  ندمآ . نیا  ینعی  دوب ؛ ییاوھ  یورین  تکرح  نیمھ  درک ، لطاب  ار  یناطیش  یهشقن  نیا  هک  ییاھزیچ  زا  یکی  بخ 

. تسا تیمھا  زئاح  ردق  نیا  اھنیا  راک  هک  دندرکیمن  مھ  روصت  چیھ  مدید - ار  اھنآ  کیدزن  زا  مدوب و  دھاش  اجنآ  هدنب  هک  -

روشک عضو  یبایزرا  یهیـضق  رد  اھییاکیرمآ  هک  تسا  نیا  نآ  و  تسا ؛ زومآسرد  ام  یادرف  یارب  ام و  زورما  یارب  هک  دراد  دوجو  هیـضق  نیا  رد  یھجوت  لباق  یهتکن  کی  بخ   

هتسب شترا  هب  اھنآ  هک  یدیما  دنتـشاد . یتابـساحم  یاطخ  تسا ؛ یمھم  یهتکن  نیا  دندش ؛ یگرزب  یتابـساحم  یاطخ  راچد  مدرم ، یهلئـسم  شترا و  یهلئـسم  ام و 

، هدش رشتنم  اھلاس  زا  دعب  هک  یدانسا  نیمھ  رد  دندش . ریگلفاغ  تابساحم ، هابتشا  نیمھ  رطاخ  هب  دندش ؛ ریگلفاغ  هک  دوب  یتابساحم  یاطخ  نیمھ  زا  یشان  دندوب ،

مودوتسیب زا  لبق  زور  دنچ  ات  نوگاتنپ  نیا ، زا  رتالاب  چـیھ ! دنتـشادن ؛ یولھپ  یهلـسلس  هاش و  طوقـس  زا  یدروآرب  چـیھ  نمھب ۵٧  هام  زا  لبق  یکدـنا  ات  هک  دـندرک  فارتعا 

دراد لماک  طلست  شترا  دنتفگیم  دندوب ؛ یتابساحم  بیجع  یاطخ  رد  دندوب ، هابتـشا  رد  ردق  نیا  اھنیا  ینعی  دنک ؛ طوقـس  یولھپ  میژر  درادن  ناکما  هک  درکیم  مالعا  نمھب 

میراذگیم شیاج  ار  رگید  رفن  کی  دیایب ، دورب ، دریمب ، الاح  تسا ، رفن  کی  هاش  دنتفگیم  دوب ؛ رتمھم  مھ  هاش  صخش  زا  اھییاکیرمآ  یارب  ناریا ، شترا  هتبلا  درادن . ناکما  و 

دـندوب و هدرک  راک  نآ  یور  دوب و  مھم  ردـق  نیا  اھییاکیرمآ  یارب  هک  یـشترا  نیمھ  و  دـندوب ؛ هدرک  باـسح  یلیخ  نآ  یور  دوب و  مھم  یلیخ  ناـشیارب  شترا  ناـمزاس  نکل 

رد ادخ  هک  ناریا  رد  اکیرمآ  یاھدیما  یدوبان  بجوم  توغاط و  میژر  تسکش  لماع  دش  دنتـشاد ، روضح  شترا  رد  ناریا ، رد  اھزور  نامھ  رد  ییاکیرمآ  راشتـسم  رازھ  لھچ 

. دندروخ یلیس  دندروخ و  هبرض  دندرکیمن  لایخ  هک  ییاجنآ  زا  ( ٢ (؛ اوبستحی مل  ثیح  نم  مھٰیتاف هللا  دیامرفیم : نآرق 

یتابـساحم هاگتـسد  اـعقاو  دنایتابــساحم و  یاـطخ  راـچد  ناریا  لـئاسم  یهـنیمز  رد  اـھییاکیرمآ  مـھ  زورما  اـت  ینعی  دراد ، هـمادا  زوـنھ  یتابــساحم  یاـطخ  نـیا  هـتبلا 

. دـننکیم اـطخ  یپردیپ  اذـل  دنــسانشیمن و  زوـنھ  ار  ناریا  تـلم  دنــسانشیمن ؛ ار  اـم  تـلم  دـننکیمن و  کرد  ار  اـم  لـئاسم  دـنمھفیمن ، دــنکیمن ؛ راـک  ناشیــسایس 

ار زیچ  همھ  هکنیا  لایخ  هب  درک ، عافد  نآ  زا  داتـسیا و  یهنتف ٨٨  رس  تشپ  امسر  ( ٣) اکیرمآ زور  نآ  تارکومد  روھمجسیئر  دـندرک ، اطخ  یهنتف ٨٨  یهیضق  رد  اھییاکیرمآ 

. دوب یتابساحم  یاطخ  بخ  هک  درک  دھاوخ  مامت 

درادـن و دوجو  یمیرحت  نینچ  خـیرات  رد  دـنتفگیم  ناـشدوخ  هک  هبناـجهمھ  هقباـسیب و  حالطـصا  هب  دـیدش و  یاـھمیرحت  نیا  اـب  تسا ؛ روـج  نیمھ  مھ  میرحت  یهیـضق  رد 

. دنتشاد یاهدوھیب  دیما  دوب و  یتابساحم  یاطخ  رگید ؛ دوب  طلغ  تابساحم  بخ  دنروآیمرد ؛ اپ  زا  ار  ناریا  دندرکیم  لایخ  دنتفگیم ، مھ  تسار 

...

ام هک  تسین  نمشد  یتابساحم  هاگتسد  ندوب  بویعم  افرص  هک  میشاب  بقارم  دیاب  ام  نکل  دنکیم  اطخ  شدوخ  تابـساحم  رد  نمـشد  هلب ، درک . دیابن  یراگناهداس  بخ ،

، نیلوئـسم مدرم و  یوس  زا  یھلا  یهدـعو  هب  دامتعا  هنحـص ، رد  ناشروضح  موزل  هب  مدرم  نامیا  هنحـص ، رد  مدرم  روضح  درک . شالت  دـیاب  درک ، راـک  دـیاب  دـنکیم ؛ قفوم  ار 

. هدوب رثوم  تسا و  رثوم  همھ  لباقتم ، یاھیحارط 

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

هک یاهناملاظ  تیامح  نیا  دننکیم ؛ هابتشا  دنراد  مھ  نالا  دنھابتشا ؛ راچد  اھییاکیرمآ  هنافساتم  مھ  هقطنم  لئاسم  لک  رد  دندرک ؛ هابتـشا  ام  اب  دروخرب  رد  اھییاکیرمآ 

یھارمھ نیا  تسا ؛ هابتشا  اعطق  دندرک  ادیپ  تارف  قرش  رد  هک  یلصفم  روضح  دندرک ، ادیپ  هیروس  رد  هک  یاهنابصاغ  روضح  تسا ؛ هابتشا  دننکیم ، یتسینویھـص  میژر  زا 

. تسا هابتشا  اعطق  نمی ، مولظم  مدرم  ندیبوک  رد  یدوعس  تلود  اب  ندرک 

هب دناهدرک  شوخ  لد  اھنیا  دش ؛ دھاوخن  شومارف  زگرھ  مالسا  یایند  رد  نیطـسلف  یهلئـسم  تسا ؛ یھابتـشا  طلغ و  یاھتـسایس  نیطـسلف  یهرابرد  ناشیاھتـسایس 

یمالـسا تما  دـنرادن . یریثات  هک  ینانچنآ  یاھتلود  ات  هس  ات  ود  نیا  ار . طـباور  دـننک  یزاـسیداع  دـننک و  رارقرب  تاـطابترا  یتسینویھـص  میژر  اـب  ریقح  تلود  اـتراھچ  هکنیا 

. دننادب ار  نیا  اھییاکیرمآ  درک ؛ دھاوخن  رظن  فرص  نیطسلف  یهلئسم  زا  درک ؛ دھاوخن  شومارف  ار  نیطسلف  یهلئسم 

ار نمی  گنج  اھیدوعس  ار ؛ نمی  گنج  درکن  عورش  هک  پمارت  ینعی  دش ؛ زاغآ  پمارت  زا  لبق  تارکومد  تلود  نامز  رد  نمی  هب  زواجت  تسا . روج  نیمھ  مھ  نمی  یهیضق  رد 

؟ هچ یارب  تشاذـگ ؛ ناشرایتخا  رد  یماظن  ناوارف  تاناکما  درک ؛ ناشکمک  داد و  هزاجا  اھنآ  هب  اکیرمآ  دوب ؛ اکیرمآ  زبس  غارچ  اـب  دـندرک و  عورـش  اـمابوا  تارکومد  تلود  ناـمز 

هتشذگ و لاس  شش  نالا  دندرک ؛ هابتشا  بخ  دننک ؛ میلست  ار  اھنآ  هام  کی  زور ، هدزناپ  فرظ  رد  الثم  هک  دنزیرب  بمب  نمی  عافدیب  حالـسیب  مدرم  رـس  ردق  نآ  هکنیا  یارب 

. دننک میلست  ار  نمی  مدرم  دناهتسناوتن  اھنیا  تسا و  هتـشذگ  زور  نآ  زا  لاس  شـش  دش ؛ عورـش  نمی  هب  یهلمح  نمی و  گنج  هک  دوب  ( ١١) اھزور نیمھ  لثم  دنتسناوتن ؛

؟ دوب دھاوخ  هچ  اھنآ  یراتفرگ  تبقاع  دیتسنادیم  دنوشب ، نمی  گنج  دراو  هک  دیداد  ناشن ]  ] زبس غارچ  اھیدوعـس  هب  هک  یزور  نآ  امـش  اھییاکیرمآ : زا  منکیم  لاوس  نم 

دناوتیم هن  هک  تسا  هبناجود  لکشم  یدوعس ، یارب  لکشم  نالا  ددرگرب ؛ دناوتیم  هن  دنامب ، دناوتیم  هن  نالا  هک  دینکیم ، راتفرگ  دیراد  یقالتاب  هچ  رد  ار  یدوعس  دیتسنادیم 

رد دیتسنادیم و  رگا  دیزادنایم ؟ ییالب  هچ  رد  ار  یدوعـس  دیراد  دیتسنادیم  اھییاکیرمآ  امـش  دراد . ررـض  شیارب  شفرط  ود  رھ  دھدب ؛ همادا  دناوتیم  هن  دـنک ، عطق  ار  گنج 

دننکیم و نانیمطا  اھامـش  هب  هک  ناتنیدحتم  لاح  هب  یاو  مھ  زاب  سپ  دیتسنادیمن ، رگا  دینکیم ! لمع  روج  نیا  اھنآ  یهرابرد  هک  ناتنیدـحتم  لاح  هب  یاو  دـیدرک ، لاح  نیع 

ار اـھتلم  دیــسانشیمن ، ار  هـقطنم  نـیا  هـک  دـینادب  نیارباـنب  دـیتسھ . انــشآان  هـقطنم  عاـضوا  اـب  هـک  دـننکیم  یحارط  دـننکیم و  ارجا  امــش  قـفاوت  اـب  ار  ناـشیاھهمانرب 

. دینکیم هابتشا  دیراد  دیسانشیمن و 

مق  / ١۴٠٠/١٠/١٩ مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

هک تفگ  هک و  درک  یقطن  کی  اجنآ  دـنتفرگ ؛ هاش  اـب  نارھت  رد  ار  ناـشهیوناژ  نشج  دوب و  نارھت  رد  رتراـک  لاس ۵۶ ، ید  مھد  ینعی ] ، ] لاس نآ  یهیوناژ  رد  اـھزور  ناـمھ  رد 

هابتشا اھییاکیرمآ  تابساحم  مھ  زونھ   - تسا هابتـشا  اھنیا  تابـساحم  ردقچ  دش  حضاو  درک و  هک  یتاھابتـشا  ییاھطلغ و  زا  تسا . تابث  یهریزج  یولھپ - ناریا   - ناریا

هکنیا یارب  تسا  بساـنم  ـالماک  تیعقوـم  هک  درکیم  ساـسحا  اضردـمحم -  - توغاـط نیارباـنب  سپ  تسا . تاـبث  یهریزج  ناریا  تفگ  هک  دوـب  فرح  نـیمھ  شایکی  تـسا -

تمرح ماما ، دای  ماما ، رکذ  دنتـسناوتیم  نکیلو  دـندوب ، فجن  رد  ماما  نوچ ] ، ] دوب رود  اھنآ  سرتسد  زا  شمـسج  الاح  هک  دـنک ؛] شوماخ   ] راوگرزب ماما  ندـیبوک  اب  ار  تضھن 

هلئسم یور  اھنآ  ینعی  دوب ، هبساحم  کی  راک  راک ، سپ  دندرک . عورـش  ار  راک  نیا  تسا و  یبوخ  تصرف  تصرف ، دندید  دنھدب ؛ رارق  نیھوت  هشقانم و  هشدخ و  دروم  ار  ماما 

. دندوب هدیشک  هشقن  دندوب و  هتسشن  دندوب و  هدرک  هبساحم 

هئطوت نیا  اما  دندیچ  هئطوت  اھنآ  ( ٣ (؛ نودیکملا مھ  اورفک  نیذلاف  دز ؛ مھ  هب  ار  نمشد  یهبـساحم  مق  مدرم  راک  نیا  عقاو  رد  ینعی  دندز ؛ مھ  هب  ار  هبـساحم  نیا  مق  مدرم 

ماما اب  ار  مدرم  یهطبار  دنتساوخیم  دش ؛ رھاظ  هنحص  رد  رتغورفرپ  رتمکحتسم ، ماما  هک  دش  بجوم  اما ] ، ] دننکشب ار  ماما  دنتساوخیم  ینعی  دش ؛ مامت  ناشدوخ  هیلع 

. دوب یاهبساحم  نینچ  کی  نمضتم  مدرم  تکرح  عقاو  رد  دش ؛ رتیوق  تضھن  نیا  دننک ، فیعضت  ار  تضھن  دنتساوخیم  دش ؛ رتمکحتسم  هطبار  نیا  دننک ، فیعض 

...

، دننکیم یاهبساحم  کی  نوگانوگ ، لئاسم  یهرابرد  مھ  نالا  تسا ؛ روج  نیمھ  مھ  نالا  دراد ؛ همادا  روط  نیمھ  ناشیتابساحم  هاگتسد  رد  اکیرمآ  طلغ  یهبـساحم  نیا 

دندرکیم رکف  اھنآ  دش ! هچ  دندرکیم ، رکف  هچ  تسا ؛ ینامیلس  دیھش  نامزیزع ، دیھـش  تداھـش  ندنام  یقاب  هزات  یهلئـسم  نیمھ  شاهنومن  دنروخیم ]؛ تسکـش  یلو  ]

« نمشد يتابساحم  هابتشا   » 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 11هاگياپ  هحفص 8 
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لاسما هدش . رتشیب  هک  دینیبیم  دش ؛ دھاوخ  شوماخ  دوب  شدامن  دوب و  شرادومن  دوب ، شاهدنیامن  وا  هک  یمیظع  تکرح  تضھن و  ینامیلس ، دیھش  ندرب  نیب  زا  اب  هک 

؟ میدرک ام  مدرک و  نم  ار  راک  نیا  هک  دنک  اعدا  دناوتیم  یسک  هچ  دوب ؟ یسک  هچ  تسد  دوب ؟ یسک  هچ  راک  میظع  تکرح  نیا  ینامیلس ، دیھش  تداھـش  مود  درگلاس  رد 

. دوبن یھلا  تردق  تسد  یھلا و  تردق  راک  زج 

یداصتقا  / ١۴٠٠/١١/١٠ نالاعف  ناگدننکدیلوت و  رادید  رد  تانایب 

اکیرمآ تلود  اتدـمع  تشاد ، رارق  ام  لباقم  یهطقن  هک  یـسک  میتشاد . یداصتقا  گنج  ام  ینعی  دوب ؛ یگرزب  مھم و  رایـسب  گنج  کـی  راـچد  لاس ٩٠  رد  ام  روشک  داـصتقا 

هضراـعم و نیا  لاس ٩٧  زا  هتبلا  هک  دـندرک  مھ  گنج  نالعا  دـندرک ، عورـش  گنج  یمالـسا  یروھمج  اب  اـھنیا  امـسر  رگید ؛ طاـقن  رد  اـپورا و  رد  شناـھارمھ  زا  یـضعب  دوب و 

اب هکنیا  یارب  دوب  همدـقم  کی  داصتقا  یـشاپورف  الاح  هتبلا  دوب . نیا  ناشدـصق  دوب ؛ ناریا  داصتقا  یـشاپورف  گنج ، نیا  زا  اھنآ  فدـھ  دـش . رتدـیدش  نمـشد  فرط  زا  هزرابم 

نیا نمـشد  فدھ  دننک ؛ یلمع  قیرط  نیا  زا  ار  ناشدوخ  زیمآتثابخ  یـسایس  دصاقم  دنھدب و  رارق  یمالـسا  یروھمج  ماظن  لباقم  رد  ار  مدرم  ناریا ، داصتقا  ندرک  دوبان 

رکف هام ؛ شـش  دـندوب ؛ هدرک  نیعم  مھ  نامز  یـشاپورف ، نیا  یارب  اـھییاکیرمآ  هک  مدرکن - قیقحت  مدوخ  نم   - دـنتفگ روج  نیا  نم  هب  هتبلا  دوب ؛ طـلغ  ناشهبـساحم  دوب .

شش یاجب  تسناوتن . نمـشد  دنتفگ - روج  نیا  اما ] ، ] منادیمن مدرکن و  لابند  ار  نیا  هتبلا  نم   - دنربب نیب  زا  ار  ناریا  داصتقا  تسناوت  دنھاوخ  هام  شـش  فرظ  رد  دندرکیم 

. تسا هدنز  تسا ، اجرباپ  هللادمحب  روشک  داصتقا  دیلوت و  رگنس  اما  هدش  رتشیب  گنج  نیا  تدش  زورهبزور  مھ  لاس  هد  نیا  رد  و  هتشذگ ، لاس  هد  هام ،

شترا  / ١۴٠٠/١١/١٩ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

لاس نمھب  زور ١٩  رد   ] ییاوـھ یورین  تکرح  نیا  رد  هک  تسا  نیا  تخوـمآ ، سرد  تفرگ و  تربـع  یتسیاـب  مھ  نیا  زا  تسا و  یزومآتربـع  یهتکن  هک  رگید ] [ی  هـتکن کـی 

دوھی لیابق  دروم  رد  رـشح  یهروس  رد  نآرق و  رد  هک  نامھ  لثم  دروخب . هبرـض  اجنیا  زا  هک  درکیمن  هبـساحم  تشادن ، ار  شنامگ  هک  دروخ  هبرـض  ییاج  زا  توغاط  میژر  [، ۵٧

یـسک توغاط ، میژر  هاگتـسد  زا  دوب . یروج  نیا  درک ؛ دراو  ار  هبرـض  اھنیا  هب  لاعتم  یادخ  دـندرکیمن ، لایخ  هک  ییاج  زا  ( ١ (؛» اوبـستحی مل  ثیح  نم  مھاتاف هللا  [: » هدمآ ]

مھ ناـشییاکیرمآ  ناـیماح  دـندوب . هدرک  یراذگهیامرـس  یلیخ  شترا  ییاوـھ  یورین  یور  اـھنیا  دـنروخب . هبرـض  شترا  ییاوـھ  یورین  زا  مھ  نآ  شترا ، زا  هک  درکیمن  لاـیخ 

رھ اـب  دـنک و  روـجوعمج  ار  شترا  اـجنیا  دـیایب  هکنیا  یارب  نارھت  هب  دنداتـسرف  دوـب ، وتاـن  مود  رفن  زور  نآ  دوـب و  ییاـکیرمآ  لارنژ  کـی  هـک  ار  رزیاھ  اـھییاکیرمآ  دـندرک . بجعت 

ینعی دـناسرب ؛ لتق  هب  نارھت  رد  ار  رفن  رازھ  اھدـص  دـش ، مزال  رگا  هک  دوب  هتفرگ  میمـصت  وا  ینعی  دوشب ؛ طقاس  میژر  هک  دراذـگن  نینوخ ، یاتدوک  کی  اب  تسھ ، یاهلیـسو 

لقن نم  یارب  ار ، باتک  نیا  مدیدن  مدوخ  هتبلا  نم   - دسیونیم شتارطاخ  رد  رزیاھ  نیا  تفر . تشگرب  دش و  تخبدـب  دـش و  ماکان  هتبلا  هک  نارھت  دوب  هدـمآ  تین  نیا  اب  رزیاھ 

یلیخ دیاش  تشاد . یکیدزن  طابترا  اکیرمآ  اب  شزومآ  یھدـنامرف و  رظن  زا  اریز  میتشادـن ؛ نآ  رد  ار  یمارآان  نیرتمک  راظتنا  یتح  ام  هک  دوب  ییاج  ییاوھ  یورین  هک  دـندرک -

انشآ ییاکیرمآ  گنھرف  اب  اجنآ  دوب و  هتفرگ  ماجنا  اکیرمآ  رد  ناشتالیصحت  هک  دندوب  یناسک  اتدمع  دندرک ، تکرـش  یخیرات  میظع  نایرج  نآ  رد  زور  نآ  هک  یناسک  نامھ  زا 

دنفرت نانمشد  ( ٢ (؛ ادـیک دـیکا  و  ادـیک . نودـیکی  مھنا  دومرف : دـنوادخ  تسا ؛ قداص  یھلا  یهدـعو  هک  تسا  نیا  یهناشن  نیا  بخ  دـندروخ . هبرـض  اجنآ  زا  اھنیا  اـما  دـندوب ؛

لطاـب یهھبج  لـطاب ، قح و  یهھبج  یهیـضق  رد  ( ٣ ( ؛ نودـیکملا مھ  اورفک  نیذـلاف  دـیامرفیم :]  ] رگید یاج  کی  رد  منزیم . دـنفرت  اـھنآ  هب  ناـشلباقم  رد  مھ  نم  و  دـننزیم ،

کی توغاط  شترا  ییاوھ  یورین  یور  اھنآ  ینعی  دـمآ ؛ رد  بآ  زا  طـلغ  اـھییاکیرمآ  تابـساحم  هیـضق ، نیا  رد  ینعی  تسا ؛ روج  نیمھ  هشیمھ  و  دروخیم ؛ هبرـض  هک  تسا 

. دیایب رد  بآ ] زا   ] یروج نیا  هک  دندرکیمن  ار  شرکف  دمآ ؛ رد  بآ  زا  طلغ  هبساحم  نیا  دندوب ، هدرک  یاهبساحم 

درادن زغم  نطاب و  هک  یرھاظ  توربج  لالج و  یهمھ  اب  نانمـشد  دوشب ، نادـیم  دراو  رفک  لباقم  رد  مالـسا  یورین  قح ، یورین  هک  ییاج  رھ  هک  میوگب  مھاوخیم  ار  نیا  نم 

دنچولھچ نیا  رد  مھ  داتفا ، قافتا  نیا  بـالقنا ]  ] لوا رد  مھ  رگید ؛ تسا  روج  نیمھ  بـالقنا  دوخ  دروم  رد  تسا . روج  نیمھ  هشیمھ  دـننکیم ؛ هابتـشا  ناشتابـساحم  رد 

 - داھج نادیم  رد  امش  رگا  دندروخ . هبرـض  ناشدوخ  اما ] ، ] دننزیم دنراد  ار  رخآ  یهبرـض  هک  دندرک  رکف  هشیمھ  دندرک ، هبـساحم  هشیمھ  هک  هداتفا  قافتا  روج  نیمھ  لاس 

لاعف دیـشاب و  هتـشاد  روضح  یداھج - روج  همھ  میراد ؛ یتاقیقحت  داھج  میراد ، یملع  داھج  میراد ، یماظن  داھج  تسا ؛ مزال  داـھج  روج  کـی  یاهرود  رھ  رد  یداـھج ؛ رھ 

تسرد دنک ، هبساحم  دناوتیمن  تسرد  دیآیم ، رد  بآ  زا  طلغ  نمشد  تابساحم  هک  هداد  رارق  روج  نیا  لاعتم  یادخ  نوچ  ارچ ؟ داد ؛ دیھاوخ  تسکـش  ار  نمـشد  دیـشاب ،

ار نیا  زگرھ  الـصا  هک  دروخیم  هبرـض  دراد  ییاج  زا  اکیرمآ  زورما  تسا ؛ اوبـستحی » مل  ثیح  نم  مھاتاف هللا   » لکـشم نیا  راـچد  مھ  اـکیرمآ  دوخ  زورما  دـنک . دروآرب  دـناوتیمن 

دنراد و  دنربب ! ار  اکیرمآ  یوربآ  یهمتت  هک  دناهداد  مھ  تسد  هب  تسد  یلعف ، روھمجسیئر  یلبق و  روھمجسیئر  ینعی ] ، ] اکیرمآ روھمجسیئر  ود  زورما  هدرکیمن . هبـساحم 

. تشاد دـھاوخ  همادا  نیا  دـننکیم و  فیعـضت  ار  ناشدوخ  دـنراد  ناشاھدوخ  زورهبزور  دـندرکیم ؟ رکف  نیا  هب  دـندرکیم ؟ هبـساحم  ار  نیا  روج ؛ کـی  نیا  روج ، کـی  وا  دـنربیم ؛

تفرشیپ یزوریپ و  هبلغ و  اعطق  دینک ، شالت  دیما  اب  دیشاب ، لاعف  دیشاب ، هدنز  دیشاب ، هتـشاد  روضح  نادیم  رد  امـش  رگا  مینادب  هک  تسا  یمھم  یهتکن  مھ  نیا  نیاربانب 

. تسا امش  اب 

شترا  / ١۴٠٠/١١/١٩ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

اب تسھ ، یاهلیـسو  رھ  اب  دنک و  روجوعمج  ار  شترا  اجنیا  دیایب  هکنیا  یارب  نارھت  هب  دنداتـسرف  دوب ، وتان  مود  رفن  زور  نآ  دوب و  ییاکیرمآ  لارنژ  کی  هک  ار  رزیاھ  اھییاکیرمآ 

هدمآ تین  نیا  اب  رزیاھ  ینعی  دناسرب ؛ لتق  هب  نارھت  رد  ار  رفن  رازھ  اھدـص  دـش ، مزال  رگا  هک  دوب  هتفرگ  میمـصت  وا  ینعی  دوشب ؛ طقاس  میژر  هک  دراذـگن  نینوخ ، یاتدوک  کی 

یورین هک  دـندرک - لـقن  نم  یارب  ار ، باـتک  نیا  مدـیدن  مدوخ  هتبلا  نم   - دـسیونیم شتارطاـخ  رد  رزیاـھ  نیا  تفر . تشگرب  دـش و  تخبدـب  دـش و  ماـکان  هتبلا  هک  نارھت  دوـب 

یناسک نامھ  زا  یلیخ  دیاش  تشاد . یکیدزن  طابترا  اکیرمآ  اب  شزومآ  یھدـنامرف و  رظن  زا  اریز  میتشادـن ؛ نآ  رد  ار  یمارآان  نیرتمک  راظتنا  یتح  ام  هک  دوب  ییاج  ییاوھ 

زا اھنیا  اما  دندوب ؛ انشآ  ییاکیرمآ  گنھرف  اب  اجنآ  دوب و  هتفرگ  ماجنا  اکیرمآ  رد  ناشتالیصحت  هک  دندوب  یناسک  اتدمع  دندرک ، تکرـش  یخیرات  میظع  نایرج  نآ  رد  زور  نآ  هک 

رد مھ  نم  و  دـننزیم ، دـنفرت  نانمـشد  ادـیک ؛ دـیکا  و  ادـیک . نودـیکی  مھنا  دومرف : دـنوادخ  تسا ؛ قداص  یھلا  یهدـعو  هک  تسا  نیا  یهناشن  نیا  بخ  دـندروخ . هبرـض  اجنآ 

و دروخیم ؛ هبرـض  هک  تسا  لطاب  یهھبج  لطاب ، قح و  یهھبج  یهیـضق  رد  نودـیکملا ؛ مھ  اورفک  نیذـلاف  دـیامرفیم :]  ] رگید یاج  کی  رد  منزیم . دـنفرت  اـھنآ  هب  ناـشلباقم 

نیا دندوب ، هدرک  یاهبساحم  کی  توغاط  شترا  ییاوھ  یورین  یور  اھنآ  ینعی  دمآ ؛ رد  بآ  زا  طلغ  اھییاکیرمآ  تابـساحم  هیـضق ، نیا  رد  ینعی  تسا ؛ روج  نیمھ  هشیمھ 

. دیایب رد  بآ ] زا   ] یروج نیا  هک  دندرکیمن  ار  شرکف  دمآ ؛ رد  بآ  زا  طلغ  هبساحم 

درادن زغم  نطاب و  هک  یرھاظ  توربج  لالج و  یهمھ  اب  نانمـشد  دوشب ، نادـیم  دراو  رفک  لباقم  رد  مالـسا  یورین  قح ، یورین  هک  ییاج  رھ  هک  میوگب  مھاوخیم  ار  نیا  نم 

دنچولھچ نیا  رد  مھ  داتفا ، قافتا  نیا  بـالقنا ]  ] لوا رد  مھ  رگید ؛ تسا  روج  نیمھ  بـالقنا  دوخ  دروم  رد  تسا . روج  نیمھ  هشیمھ  دـننکیم ؛ هابتـشا  ناشتابـساحم  رد 

 - داھج نادیم  رد  امش  رگا  دندروخ . هبرـض  ناشدوخ  اما ] ، ] دننزیم دنراد  ار  رخآ  یهبرـض  هک  دندرک  رکف  هشیمھ  دندرک ، هبـساحم  هشیمھ  هک  هداتفا  قافتا  روج  نیمھ  لاس 

لاعف دیـشاب و  هتـشاد  روضح  یداھج - روج  همھ  میراد ؛ یتاقیقحت  داھج  میراد ، یملع  داھج  میراد ، یماظن  داھج  تسا ؛ مزال  داـھج  روج  کـی  یاهرود  رھ  رد  یداـھج ؛ رھ 

تسرد دنک ، هبساحم  دناوتیمن  تسرد  دیآیم ، رد  بآ  زا  طلغ  نمشد  تابساحم  هک  هداد  رارق  روج  نیا  لاعتم  یادخ  نوچ  ارچ ؟ داد ؛ دیھاوخ  تسکـش  ار  نمـشد  دیـشاب ،

ار نیا  زگرھ  الـصا  هک  دروخیم  هبرـض  دراد  ییاج  زا  اکیرمآ  زورما  تسا ؛ اوبـستحی » مل  ثیح  نم  مھاتاف هللا   » لکـشم نیا  راـچد  مھ  اـکیرمآ  دوخ  زورما  دـنک . دروآرب  دـناوتیمن 

دنراد و  دنربب ! ار  اکیرمآ  یوربآ  یهمتت  هک  دناهداد  مھ  تسد  هب  تسد  یلعف ، روھمجسیئر  یلبق و  روھمجسیئر  ینعی ] ، ] اکیرمآ روھمجسیئر  ود  زورما  هدرکیمن . هبـساحم 

. تشاد دـھاوخ  همادا  نیا  دـننکیم و  فیعـضت  ار  ناشدوخ  دـنراد  ناشاھدوخ  زورهبزور  دـندرکیم ؟ رکف  نیا  هب  دـندرکیم ؟ هبـساحم  ار  نیا  روج ؛ کـی  نیا  روج ، کـی  وا  دـنربیم ؛

تفرشیپ یزوریپ و  هبلغ و  اعطق  دینک ، شالت  دیما  اب  دیشاب ، لاعف  دیشاب ، هدنز  دیشاب ، هتـشاد  روضح  نادیم  رد  امـش  رگا  مینادب  هک  تسا  یمھم  یهتکن  مھ  نیا  نیاربانب 

. تسا امش  اب 

« نمشد يتابساحم  هابتشا   » 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 11هاگياپ  هحفص 9 
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١۴٠١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموسویس  مسارم  رد  تانایب 

یهتکن کی  دننیبیم ، ناریا  تلم  یارب  نانمـشد  هک  یاهتفـشآ  یاھباوخ  نانمـشد ، یاھهئطوت  نانمـشد ، یاھهشقن  نانمـشد ، یاھعمط  یهلئـسم  نیمھ  یهرابرد  نم 

هب نتـسب  دـیما  روـشک ، هب  ندز  هبرـض  یارب  نانمـشد  دـیما  نیرتمھم  زورما  هک  تسا  نیا  یکی  هـتکن ؛ نـیا  دراد  زج  ود  تـسا . مـھم  نـم  رظن  هـب  هـک  مـنکب  ضرع  ار  یمھم 

مدرم یرورپرودزم ، اب  لوپ ، اب  اھنیا ، ماسقا  عاونا و  یزاجم و  یاضف  یتنرتنیا و  یاھتیلاعف  اب  یناور ، راک  اب  دنناوتب  هکلب  هک  تسا  نیا  هب  ناشدـیما  تسا . یمدرم  تاضارتعا 

هلئـسم نیا  رد  نمـشد ، یهبـساحم  نیا  هک  تسا  نیا  مھ  مود  زج  هتکن ؛ نیا  زا  بلطم ، نیا  زا  لوا  زج  نیا  دـنھدب ؛ رارق  یمالـسا  یروھمج  یمالـسا و  ماظن  لباقم  رد  ار 

نیا دعب ، درک ؛ دھاوخ  طوقس  درک و  دھاوخن  رمع  رتشیب  هام  شش  یمالسا  یروھمج  هک  دندادیم  هدعو  بالقنا  لوا  رد  تسا . طلغ  نمشد  تابساحم  زا  یرایسب  لثم  مھ 

زور نآ  هک  یمالسا  یروھمج  هتشذگ ، هام  شش  داتشھ  زا  شیب  اھهھامشش  نیا  زا  رگید ! هام  شـش  دنتفگیم  دندرکیم  شدیدمت  هام  شـش  تشذگیم ، هک  هام  شش 

لثم مھ  هبساحم  نیا  تسا . طلغ  مھ  اجنیا  دوب ، طلغ  اجنآ  ناشهبـساحم  هدش . مھ  رتردتقم  رتیوق و  زورهبزور  هدش ، یرادهشیر  روانت و  تخرد  کی  دوب ، کیراب  لاھن  کی 

نارگاتدوک دنک ؛ طقاس  ار  یمالسا  یروھمج  زور  دنچ  فرظ  رد  هکنیا  لایخ  هب  دندرک  کمک  مادص  هب  یلیمحت ؛ گنج  یهیضق  رد  ناشهبساحم  لثم  تسا ؛ تابساحم  نامھ 

تسا طلغ  هبساحم  نیا  مھ  زورما  دوب . طلغ  همھ  دندرک و  اھیبرغ  اھییاکیرمآ و  هک  دوب  یتابـساحم  اھنیا  یهمھ  دننکب ؛ یطلغ  کی  دنناوتب  هکنیا  دیما  هب  دندرک  کمک  ار 

هب یمالـسا  یروھمج  دننادیم  هک  دنھدب  رارق  ار  یلماع  یمالـسا  یروھمج  لباقم  رد  دنناوتیم  دنھدب ، رارق  یمالـسا  ماظن  لباقم  رد  ار  ناریا  تلم  دنناوتیم  دننک  لایخ  هک 

. تسا مدرم  لماع  نآ ، دھدیم و  تیمھا  یلیخ  لماع  نآ 

هب بخ  راکتنایخ ، نیرواشم  نیا  دـنھدیم . تروشم  اھنآ  هب  هک  دنتـسھ  ینئاخ  نایناریا  نیرواشم ، نآ  هک  دـنراد  ینیرواشم  نوچ  دـننکیم ؟ ارچ  اھییاکیرمآ  ار  هابتـشا  نیا 

اھنیا تروشم  قبط  مھ  اھهراچیب  نآ  دنھدیم ؛ تروشم  اھنآ  هب  حیحـص  عالطا  نودب  نوچ  ارچ ؟ دننکیم ؛ تنایخ  مھ  اھنآ  هب  عقاو  رد  اما  دننکیم ، تنایخ  هک  ناشدوخ  روشک 

یمالسا یروھمج  یمالـسا و  ماظن  اب  یهلباقم  یارب  ناریا  تلم  یور  امـش   » هک تسا  نیمھ  اھنآ  یاھتروشم  زا  اھنآ ، یاھفرح  زا  یکی  دنروخیم . تسکـش  دننکیم ، لمع 

نیا یمالـسا ؛» ماـظن  لـباقم  رد  دنتـسیایم  اـھنیا  دـینک ، باـسح  اـھنیا  یور  دـیناوتیم  دـناهدش ؛ هدز  تیناـحور  زا  یمالـسا ، ماـظن  زا  نید ، زا  ناریا  تـلم  دـینک ؛ باـسح 

رد دنیوگیم ، ناشیاھتبحـص  رد  دننکیم ، لیلحت  ار  نیمھ  مھ  اھنآ  دنھدیم ، لوپ  دنیوگیم ؛ ناشییاکیرمآ  نابابرا  هب  ار  نیا  فرط ــ  ود  رھ  هب  نئاخ  نئاخ ــ  هاگآان و  نیرواشم 

یھاـگ دـننکیم ؛ لوبق  دودـعم ــ  دادـعت  هناتخبـشوخ  هتبلا  حولهداـس ــ  مدآ  هدـع  کـی  مھ  لـخاد  رد  دـننکیم ، رارکت  ار  نیا  فلتخم  یاـھاج  رد  دـنیوگیم ، ناشیانـس  سلجم 

داقتعایب نید  هب  تبـسن  دـناهدش ، داقتعایب  تیناحور  هب  تبـسن  مدرم  هلب ، هک  دـننکیم  رظن  راھظا  هک  اھهمانزور  اھهناسر و  رد  اـی  یتنرتنیا  یاھهتـشون  رد  میونـشیم 

تسا طلغ  دصرد  دص  تابساحم  نآ  زا  یکی  نیا  بخ ، میونشیم . مھ  لخاد  رد  اجنیا  ار  اھنیا  دناهدش ؛

هیئاضق  / ٠٧/١۴٠١/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

، درکیم قوذ  نمـشد  یدـعب ــ  ثداوح  رد  هچ  یتشھب ، دیھـش  تداھـش  رد  هچ  داتفایم ــ  قاـفتا  ثداوح  نیا  یتقو  هک  تسا  نیا  نآ ، دراد و  دوجو  یاهتکن  اـیاضق ،]  ] نیا رد 

نیا ررکم  مھ  هھد  راھچ  نیا  رد  دندش ، دیماان  زور  نآ  دندش . دیماان  یلو  دـش ؛ عمج  یبالقنا  ماظن  نیا  طاسب  رگید  هک  دـندشیم  راودـیما  دـندمآیم ، قوش  رـس  نانمـشد 

قافتا اھراب  نیا  هدش ؛ دیماان  دعب  هتـسب و  دیما  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  یدوبمک  کی  هب  یفعـض ، کی  هب  یزیچ ، کی  هب  یعطقم  کی  رد  نمـشد  هدش . رارکت  یدیماان 

یمالسا یروھمج  هک  تسیچ  تلع  ارچ ، هک  دمھفب  دناوتیمن  دھدب ؛ صیخشت  دناوتیمن  دمھفب ، ار  یدیماان  نیا  رـس  دناوتیمن  هک  تسا  نیا  نمـشد  لکـشم  اھتنم  هداتفا ؛

رـشب ملاع  رد  هک  دنمھفب  دنتـسناوتن  اھنیا  دمھفیمن . ار  نیا  دھدب ؛ همادا  ار  شدوخ  هار  دـنک ، رپس  هنیـس  دتـسیاب ، دوشب  دـنلب  دـناوتیم  راشف  همھ  نیا  راب  ریز  زا  هعفد  رھ 

. تسا یھلا  یاھتنس  اھنآ  دنتسین ؛ نآ  مھف  هب  رداق  اھنآ  هک  دراد  دوجو  مھ  یرگید  تابسانم  تابساحم و  کی  یسایس ، تابسانم  تابساحم و  زا  ریغ 

نازومآ  / ١۴٠١/٠٨/١١ شناد  رادید  رد  تانایب 

اما تسا  نیمھ  مھ  ام  یهدیقع  هتبلا  مییوگب ؛ ام  هکنیا  هن  ار  نیا  دوشیم . بآ  دراد  هرذهرذ  دوریم ، لوفا  هب  ور  دراد  اکیرمآ  هک  دندقتعم  ایند  یسایس  نارگلیلحت  زا  یرایسب 

مھ ناـشیداصتقا ، تالکـشم  مھ  تـسا ؛ هقباـسیب  اـکیرمآ  یلخاد  تالکـشم  تـسا ؛ حـضاو  مـھ  شیاـھهناشن  دـنیوگیم . دـنراد  ار  نـیا  مـھ  اـیند  یـسایس  نارگلیلحت 

. ایند لئاسم  رد  ناشیتابساحم  یاھاطخ  ناشنینوخ ، یاھیگتسدود  ناشتافالتخا ، اکیرمآ ؛ لخاد  رد  ناشیقالخا  تالکشم  مھ  ناشیعامتجا ، تالکشم 

، دندرک تیانج  دـندرک ، جرخ  دـندرک ، هلمح  دـننک  نکهشیر  ار  نابلاط  هکنیا  یارب  دـندوب ــ  راک  رـس  نابلاط  تقو  نآ  دـندرک ــ  هلمح  ناتـسناغفا  هب  الثم  لبق  لاس  تسیب  اھنیا 

؟ تسیچ نیا  یانعم  نوریب ! دندمآ  دندرک  نابلاط  میدقت  ار  ناتسناغفا  لاس  تسیب  زا  دعب  دندنام ، ناتـسناغفا  رد  لاس  تسیب  اھنیا ، لاثما  و  دنتـشک ، ردقچ  دنداد ، هتـشک 

و دنمھفیم ، دب  ار . لئاسم  دنمھفیم  دب  رگید . تسین  یقیقد  بترم و  مظنم ، هاگتسد  اکیرمآ  یتابـساحم  هاگتـسد  تسا  ادیپ  رگید . تسا  یتابـساحم  یاطخ  نیا ، یانعم 

اھنیا دوشیم ،] باختنا   ] یقارع کی  دوشیم و  تاباختنا  قارع  رد  دینیبیم  امـش  زورما  هک  نیا  دـندنام . ماکان  دـندرک ، هلمح  قارع  هب  ای  دـننکیم . لمع  دـب  مھ  نآ  ساسا  رب 

ریغ کی  دنتـشادرب ، ار  وا  دوشیمن ، یماظن  اـب  دـندید  دـعب  قارع . روشک  سار  رد  دنتـشاذگ  ار  یماـظن  کـی  اـھییاکیرمآ  تفر ، مادـص  یتقو  دوبن . اـھییاکیرمآ  رظن  دروم  هک 

! دوشب هرادا  دیاب  ییاکیرمآ  یقارع و  ریغ  یبرع ، ریغ  تموکح  کی  یهلیسو  هب  قارع  روشک  ینعی  قارع ؛ سار  رد  رمرب ــ  یاقآ  دنتشاذگ ــ  ار  یماظن 

دوبن نیا  ناشدصق  دوب . نیا  ناشدـصق  اھنیا  تسین ؛ شنتفگ  تقو  الاح  هک  تسا  اجنیا  اھفرح  زا  یکی  مراد ، فرح  ینامیلـس  مساق  جاح  یهیـضق  رـس  نم  متفگ  الاح  بخ 

نانبل رد  مھ  دندنام ، ماکان  هیروس  رد  مھ  دندنام ، ماکان  قارع  رد  مھ  دـندنام ؛ ماکان  یلکب  دـنروایب ، راک  رـس  ار  ناشدوخ  لماوع  دـندرک  یعـس  دـعب  دـننک . اھر  ار  قارع  هک 

طخ طسو ، دندمآ  اھییاکیرمآ  نوچ  دوب ؛ اکیرمآ  تسکش  اھنیا ، دننام  زاگ و  عبنم  ییایرد  یاھزرم  یهیـضق  رـس  بصاغ  تموکح  اب  اھینانبل  ریخا  دادرارق  نیا  دندنام . ماکان 

. تسا ییاطخ  تابساحم  ناشتابساحم  هک  تسا  ادیپ  بخ  تسا . اکیرمآ  تسکش  نیا ] [ ؛ اھنیا یهمھ  ریز  دز  هللابزح  دشاب ، روج  نیا  دشاب ، روج  نیا  دیاب  دندرک : نیعم 

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

نمـشد یهشقن  تسا . مھم  نیا  دوب ؛ یطلغ  یهبـساحم  نمـشد  یهبـساحم  اـما ] ، ] دوب یعماـج  یهشقن  نمـشد  یهشقن  تاـشاشتغا ١۴٠١ ،] ] ریخا یاـیاضق  نیا  رد 

یهمھ ینعی  دوب ،» یعماـج  یهشقن  نمـشد  یهشقن   » مییوگیم هکنیا  دوب . یطلغ  یهبـساحم  هشقن  نیا  ندرک  هداـیپ  یارب  نمـشد  یهبـساحم  اـھتنم  تشادـن ، صقن 

تـشاد دوجو  یداصتقا  لماع  درک . فیدر  ار  لماوع  نیا  یهمھ  تخادـنا ، راک  هب  دربب  راک  هب  یروشک  کی  رد  بیرخت  لالخا و  یارب  دـناوتیم  تردـق  کی  هک  ار  یطلـسم  لماوع 

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

یتاغیلبت یاھهاگتـسد  یهلیـسو  هب  فلتخم  یاھلکـش  هب  یـسارھناریا  تاـغیلبت  لـبق ، هاـم  دـنچ  زا  اـیند ؛ رد  یـسارھناریا  یاـغوغ  فرط . همھ  زا  یـسوساج  یاـھمیت 

شیپ یتدم  زا  مھ  نیا  ناشدوخ ؛ اب  یلخاد  رصانع  یضعب  ندرک  هارمھ  تسا . بیرخت  لماع  کی  مھ  نیا  دش ؛ عورش  یناھج  رابکتسا  الک  مسینویھص و  اکیرمآ و  نمشد ،

یاـھهزیگنا یـسایس ، یهزیگنا  یبھذـم ، یهزیگنا  یموـق ، یهزیگنا  فـلتخم ، یاـھهزیگنا  اـب  روـشک  رد  ار  یـسک  کـی  تسا . یمھم  لـماع  کـی  مھ  نیا  هـک  دـش  عورش 

لماع یھارمھ . یارب  دننک  هدامآ  ار  اھنیا  دننک ، هدافتسا  اھنیا  زا  دنھدب ،] بیرف   ] دیتشاذگن اج  نالف  ار  نم  ارچ  دیدادن ، باوج  تسرد  نم  مالس  هب  ارچ  الثم ] هک   ] یصخش

ار لئاسم  نیا  هک  یمدآ  کی  ناونع  هب  هدـنب  درک . فیدر  ار  اھنیا  یهمھ  نمـشد  هک  تسا  یلماوع  اھنیا  تنرتنیا . یزاجم ، یاضف  اـھهراوھام ، اـھنویزیولت ، ریگارف ؛ تاـغیلبت 

هدرک هدامآ  دوخ ، یهزادنا  هب  دوخ ، یاج  رد  ار  زیچ  همھ  دوب ؛ هدرک  یسدنھم  بوخ  متفگ ! نیرفآ  نمشد  بوخ  یـسدنھم  هب  ملد  رد  ممھفیم ، مراد و  رظن  ریز  منکیم و  هاگن 

رثا مھ  ییاھروشک  کی  رد  تسا ، یرثوم  یاھراک  تسا ، یمھم  یاھراک  همھ  اھراک  نیا  هلب ، دوب . طلغ  شاهبـساحم ، ینعی  رگید ، یهیاپ  کی  نوچ  دشن ؟ قفوم  ارچ  دوب .

ار نمـشد  یهبـساحم  ندوب  طـلغ  زا  دروـم  هس  ود  نم  دوـبن . یتـسرد  یهبـساحم  دوـب  هدرک  یمالـسا  ناریا  یور  هک  یاهبـساحم  نوـچ  تسناوـتن ؛ اـجنیا  اـما ] ، ] دراذـگیم
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. ماهدرک هراشا  اھنآ  زا  یضعب  هب  الامجا  اھتبحص  رد  مھ  البق  میوگیم ،

طلغ هک  تسا  هبـساحم  کی  نیا  درک ؛ دھاوخ  یھارمھ  نمـشد  یبلطهیزجت  یزادنارب و  یهشقن  اب  دراد ــ  دوجو  هک  یداصتقا ــ  تالکـشم  رطاخ  هب  ناریا  تلم  درکیم  لایخ 

، دـش یکاتھ  دـش ، ییوگدـب  هدرخ  کی  یتقو  دـنک . لعفنم  دـنک ، جراخ  نادـیم  زا  ار  روشک  نیلوئـسم  دـناوتیم  نوگانوگ  یاھتناھا  ینھددـب و  شحف و  اـب  درکیم  لاـیخ  دوب .

یکی دننک ؛ رظن  فالتخا  راچد  ار  روشک  یالاب  حطـس  نالوئـسم  دـنناوتیم  اھوھایھ  اھهسوسو و  اب  دـندرک  لایخ  دوب . یطلغ  یهبـساحم  رگید . دـنوشیم  لعفنم  اھیـضعب 

یاھروشک زا  یـضعب  رد  تسھ ، یتسینویھـص  میژر  رد  تسھ ، اکیرمآ  دوخ  رد  نالا  هک  یلکـشم  نیا  دتفیب ؛ فالتخا  ناشنیب  مینکن ، دیوگب  یکی  مینکب ، ار  راک  نیا  دیوگب 

یطلغ یهبـساحم  اما ] ، ] دندوب هدرک  هبـساحم  دننک . داجیا  ار  فالتخا  نیا  دنناوتیم  دندرکیم  لایخ  دـنھدب ؛ ماجنا  ار  گرزب  یاھراک  دراذـگیمن  تافالتخا  نیا  هک  تسھ  رگید 

یروھمج یوق  یهدارا  دـندرک ؛ هابتـشا  دـنھدب . رارق  ریثاـت  تحت  ار  یمالـسا  یروھمج  یهدارا  اـکیرمآ  رودزم  روـشک  نـالف  یتـفن  یاـھرالد  اـب  دـنناوتیم  دـندرکیم  لاـیخ  دوـب .

ار هتخورفدوخ  رـصنع  دـنچ  هکنیا  اب  دـندرکیم  لایخ  دوب . یطلغ  یهبـساحم  اھنآ  یهبـساحم  دوب ؛ رتخـسار  ناشمزع  دوب ، رتیوق  اھنآ  تردـق  لماوع  نیا  یهمھ  زا  یمالـسا 

هابتـشا دنوشب ؛ دیماان  ام  یاھناوج  دوشیم  بجوم  نیا  دـننک ، ینکارپنجل  ناشدوخ  روشک  هیلع  روشک و  نآ  هب  ای  روشک  نیا  هب  دـنوشب  هدـنھانپ  دـنورب  هک  دـننک  قیوشت 

اب نمـشد ، هک  تسا  لاس  لھچ  دوب . یطلغ  تابـساحم  دوب ، نمـشد  تابـساحم  نیا  درکن . یئانتعا  اھنآ  هب  یـسک  دندرک ، مھ  ینکارپنجل  دندش ، هدنھانپ  دنتفر  دندرک ؛

هدنیآ رد  دروخ ، تسکش  مھ  هیضق  نیا  رد  هدروخ ، تسکش  الاح  ات  تسا ، طلغ  هدوب و  طلغ  شتابـساحم  نوچ  دنکیم و  شالت  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هیلع  قرط ، عاونا 

. دروخ دھاوخ  تسکش  دنک  مادقا  تقو  رھ  مھ 

« نمشد يتابساحم  هابتشا   » 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 11هاگياپ  هحفص 11 

http://farsi.khamenei.ir

