
مدرم  / ١٩/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

راکفا رایتخا  رد  ار  نامدوخ  یهبرجت  لـمع و  نیا  ارچ  میدـش . مھ  زوریپ  میداـتفارد و  اـم  داـتفارد . یرابکتـسا  یاھتردـق  نارودزم  لـماوع و  اـب  دوشب  هک  دـننکیمن  رواـب  اـھتلم 

هب ار  راثیا  تمواقم و  ربص و  رھاط و  بیط و  هزیکاپ و  یناسنا  یاھشور  ایبنا و  بتکم  دیحوت و  میناوتب  هکنیا  زا  ام  مینکیم . رداص  ار  بالقنا  نیا  ام  میراذگن ؟ اھتلم  یمومع 

دنھاوخیم دنوشیم ، هرادا  دساف  ملاظ و  ثیبخ و  نارادمتـسایس  ریبدت  اب  اھتـسینویھص و  لوپ  اب  هک  یبرغ  یاھهناسر  میرادن . ییابا  چـیھ  مینک ، رداص  رگید  یاھروشک 

. دننک نامیشپ  دوش ، رداص  دیاب  بالقنا  میھافم  گنھرف و  هک  لمع  فرح و  نیا  زا  ار  ام  دننک و  تسرد  لاجنج 

ىناجنسفریمشاھ  / ١٢/١٣۶٨/٠۵ ربکا  نیملسملاو  مالسالاتجح  هب  ىروھمج  تسایر  ذیفنت  مکح  ىاطعا  مسارم  رد  تانایب 

ماظن هک  دننک  اقلا  نالووسم  زا  یـضعب  هب  مھ  دیاش  ملاع و  یمومع  راکفا  هب  مھ  ناریا و  تلم  هب  مھ  دنھاوخیم  مسینویھـص ، یناھج و  رابکتـسا  یتاغیلبت  یاھوگدـنلب 

رایسب مھ  طلغ و  مھ  یرابکتسا ، یاھقوب  یوس  زا  هدش  اقلا  یاھفرح  یهمھ  لثم  فرح ، نیا  تسا ! هدرک  زاغآ  ار  یدیدج  یریگتھج  اب  یدیدج  نارود  یمالـسا ، یروھمج 

. تسا هناھلبا  هنایشان و 

نارھت  / ١٣۶٨/٠٧/٢٨ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

یگتـسباو دـینیبیم ، ار  ایند  رد  ناملـسم  یاھھورگ  یور  راشف  دیونـشیم ، ار  اھربخ  دـینکیم ، هدـھاشم  تسا ، طوبرم  ناناملـسم  ام  هب  هک  ییاـج  نآ  اـت  ار  اـیند  عضو 

راکـشآ یاھملظ  نیا  لباقم  رد  ایند  یمومع  راکفا  هنوگچ  هک  دینیبیم  دییامنیم و  هدھاشم  دـننکیم ، راک  ناشیاھروشک  حـلاصم  فالخ  رب  هک  ار  رودزم  عجترم و  یاھتلود 

. تسا یلمحتلابعص  ای  لمحت  لباقریغ  تخس و  زیچ  نیا ، دنتکاس .

رارق بیقعت  تحت  ایند  یاج  رھ  رد  دنـشاب ، هدـش  موکحم  روشک  نآ  یاھھاگداد  رد  هک  ار  ینامرجم  اـت  تسا  لـیاق  ار  قح  نیا  شدوخ  یارب  هک  دـنکیم  مـالعا  اـکیرما  یتقو 

، دـشیم مالعا  فرح  نیا  یتقو  هک  یلاح  رد  دـنکیمن ؛ ادـیپ  ار  مزال  کرحت  ملاع  یمومع  راکفا  ایند -  یاھروشک  یهمھ  یارب  یمومع  نویـسالوتیپاک  کـی  ینعی  دـھدب - 

. دندرکن دننکیمن و  یلو  دندرکیم ؛ یریگعضوم  هنابآمردلق ، میمصت  نیا  لباقم  رد  اقیرفآ ، ایسآ و  اپورا و  یاھروشک  یاھتلم  دیاب 

، دروآیم باـسح  هب  هنـالووسمریغ  لـمع  کـی  ار  یبوـنج  یاـقیرفآ  موـلظم  مدرم  زا  تیاـمح  هک  یروـشک  سیئر  نآ  طـلغ  یناـسناریغ و  تاراـھظا  لـباقم  رد  هـک  دـینیبیم 

؛ دـننوخلد اھتلم  هتبلا ، تسا . هداد  رارق  ملظ  یمدرمان و  هب  هتخیمآ  یایند  کی  ار  ایند  ناربکتـسم ، نادـنمتردق و  تردـق  ینعی  دوشیمن . هداد  ناشن  ایند  رد  یلمعلاسکع 

ات دنراد  جایتحا  هنومن  کی  یربھر  ییامنھار و  دـیما و  هب  اما  دنـشابن -  هکنیا  هن  دنتـسھ -  اھییوگروز  نیا  اب  هلباقم  یهدامآ  ملاع ، حطـس  رد  اھتلم  تسین . یکـش  نیا  رد 

. درک یگداتسیا  یناھج  رابکتسا  لباقم  رد  دوشیم  هک  دننیبب 

مدرم  / ١٣۶٨/٠٨/٠٣ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هنوگچ هک  دشیدنیب  دنک و  رکف  اھھرگ  تالکـشم و  کت  کت  هب  دخرچب و  شدوخ  رود  اھزرم  لخاد  رد  هک  تسین  یفاک  دنکب ، فرطرب  ار  دوخ  تالکـشم  دھاوخب  ناریا  تلم  رگا 

زا ترابع  نآ ، قیرط  هویش و  نیرتھب  دیریگب و  رارق  نمـشد  لباقم  رد  دیاب  مھ  یناھج  یهھبج  رد  دنک . یثنخ  مھ  نوریب  رد  ار  نمـشد  یهئطوت  دیابیم  دنک . زاب  ار  اھنآ  دیاب 

. دراد تاغیلبت  هنوگ  نیا  زا  نمشد  هتبلا ، مینک . عطق  فرط  نیا  زا  ار  هطبار  نیا  دیابن  ام  سپ ، تساھتلم . یمومع  راکفا 

مدرم  / ١٣۶٨/٠٨/٢۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یهلاسم کی  ارسا ، یهلاسم  هک  دیوگیم  ایند  مدرم  یمومع  راکفا  بیرف  یارب  دوخ و  تحلصم  یارب  الاح  تسا ، هدرک  یریگتخس  ارسا  هب  تبـسن  ردقنآ  هک  یمیژر  نامھ 

اھنادنز و رد  ام  یارـسا  زا  رازھ  نیدنچ  دناهدشن ؟ مان  تبث  هک  ییارـسا  دـینک !؟ هلدابم  ار  ارـسا  مادـک  مینک !! هلدابم  ار  ارـسا  ینیـشنبقع ، زا  لبق  دـییایب  تسا و  یناسنا 

رد ام  یارسا  زا  یدادعت  دنکب . مان  تبث  ار  نانآ  دورب  هک  هتشادن  یفرطیب  تعاجـش و  ردق  نیا  خرـس  بیلـص  دناهدشن و  مان  تبث  زونھ  هک  دنتـسھ  یثعب  میژر  یاھھاگودرا 

قارع لابند  دیاب  ام  ادعب  داھنـشیپ ، نیا  اب  دیریگب ! ار  دوخ  یارـسا  زا  یدادعت  دیھدب و  ام  هب  ار  ناریا  رد  یقارع  یارـسا  یهمھ  دییایب  دنیوگیم  اھنآ  دـناهدش . مان  تبث  اجنآ 

. دھاوخیم هنوگ  نیا  ناشلد  اھنآ  میراد ! ریسا  اجنآ  رگید  رفن  رازھ  دنچ  ام  هک  مینک  سامتلا  لاس  دنچ  میتفیب و  هار 

لاس ۶٩  / ١٣۶٩/٠١/٠٢ زاغآ  رد  یوضر  رھطم  مرح  رد  تانایب 

روطهچ نیا ، دـنروخیم . کتک  اجنآ ، رب  مکاـح  تسوپدیفـس  سیلپ  یهلیـسوهب  یبونج ، یاـقیرفآ  تسوپهایـس  مدرم  هک  دـینیبیم  ار  یرظاـنم  نویزیولت  رد  یھاـگ  اـمش 

، رشب قوقح  یهلاسم  حرط  دنیوگیم . غورد  دنرادن ؛ داقتعا  رشب  قوقح  هب  الصا  گرزب ، یاھتردق  زا  یرایسب  اکیرما و  تسا . هقح  کی  رشب ، قوقح  تسا !؟ یرـشب  قوقح 

دـنھدب و رارق  راشف  ریز  رـشب  قوقح  ضقن  تمھت  اب  دـنھدب ، رارق  یمومع  راکفا  راـشف  ریز  ار  یتلود  دنتـساوخ  رگا  هک  تسا  نیا  یارب  تسا ؛ راـشف  یهلیـسو  بیرف و  یارب 

دـننکب و روشک  کی  دراو  یماظن  یاوق  یتح  رـشب ، قوقح  زا  یرادـفرط  ناونعهب  دـننادیم ، مزـال  هک  مھ  ییاـجنآ  دـننک ؛ یفرعم  اـیند  رد  رـشب  قوقح  یلوتم  ار  ناـشدوخ 

! دنھدب رییغت  ار  روشک  نآ  تموکح 

، اقیرفآ رد  ردقهچ  ایس -  اکیرما -  یسوساج  هاگتسد  دندرک ؟ نوگنرس  ار  یلم  تموکح  ردقهچ  اھنآ  دنشاب ؟ هدادن  ماجنا  اکیرما  ماکح  هک  تسا  هدمع  یاھتیانج  زا  کیمادک 

ینیچهسیـسد هئطوت و  هدوبن ، قفاوم  نآ  اب  هک  ار  یتموکح  هدـش و  دراو  تسا ، هتـسناد  مزال  هک  ییاجنآ  ایـسآ ، رد  هنایمرواخ و  رد  اکیرما ، یهراق  رد  نیتـال ، یاـکیرما  رد 

هدوب اکیرما  یسوساج  یتینما و  هاگتسد  سار  رد  تقو  کی  هک  شوب -  یاقآ  اکیرما -  یلعف  یروھمج  سیئر  نیمھ  تسا . ناوارف  لیبق  نیا  زا  دنک ؟ نوگنرس  ار  نآ  ات  هدرک ،

، ینکارپغورد اھتلم ، هب  یهلمح  اھتلم ، تراغ  تسا ؛ هداد  ماجنا  ار  اھراک  نیا  زا  یرایسب  ناشیا ، دوخ  دیاش  دناهدرک . اھراک  هچ  هاگتـسد  نیا  رد  هک  دنادیم  وا  دوخ  تسا ،

رگمتـس ملاظ و  نادـنمتردق  یهیقب  اکیرما و  نارادمدرـس  هک  تسا  ییاھراک  اھنیا  اکیرما . روشک  رد  یتح  مدرم ، یاھرـشق  زا  یرایـسب  قیمحت  ملاع ، رد  داـسف  یهعـسوت 

. دناهداد ماجنا  ملاع 

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

فارتعا اکیرما  رگا  درک . دنھاوخن  دناهدرکن و  نایب  تحارـص  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  اب  دوخ  ینمـشد  تلع  زگرھ  دنیمالـسا ، بالقنا  یهدروخدنگوس  نانمـشد  هک  اھتردقربا 

نیا زا  وا  یهزیگنا  هک  دـنک  فارتـعا  رگا  داد و  دـھاوخ  رارق  دوـخ  ربارب  رد  ار  ناـھج  ناملـسم  دراـیلیم  کـی  تسا ، مالـسا  اـب  ینمـشد  ناریا ، اـب  وا  ینمـشد  یهزیگنا  هـک  دـنک 

دھاوخ رارق  دوخ  ربارب  رد  ار  ملاع  ناھاوخیدازآ  ناگدازآ و  یهمھ  دنک ، یگدنز  اکیرما  تلاخد  زا  رود  هب  دازآ و  لقتسم و  تسا  هتساوخ  یمالـسا  ناریا  هک  تسا  نآ  ینمـشد 

، ناریا بالقنا  هک  تسا  نآ  یمالـسا  یروھمج  هب  تبـسن  شیمیاد  یهئطوت  ناریا و  لاوما  ندرک  دودـسم  ناریا و  اـب  شزیمآتثاـبخ  تموصخ  لـیلد  هک  دـنک  فارتعا  رگا  داد و 

هتفرگ دوب ، هدش  راذـگاو  اھییاکیرما  هب  هنادنمتواخـس  یولھپ ، نئاخ  میژر  یوس  زا  هک  ار  تلم  یداصتقا  تراغ  یهمادا  ولج  هدرک و  عطق  روشک  نیا  ینغ  عبانم  زا  ار  وا  تسد 

. تسویپ دنھاوخ  اکیرما  اب  یهزرابم  هب  هتفرگ و  رارق  ناریا  تلم  رانک  رد  یرامعتسا ، یاھتراغ  ناگدیدمتس  ناھج و  مولظم  یاھتلم  یهمھ  تسا ،

« يمومع راکفا   » 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 31هاگياپ  هحفص 1 
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ریزگان ناـنآ  یهدـناشنتسد  یاـھهناسر  یغیلبت و  یربخ و  یهتـسدوراد  یهمھ  رابکتـسا و  یهھبج  یاـھتلود  رگید  اـکیرما و  هک  تسا  یھیدـب  یعیبط و  رایـسب  نیارباـنب ،

مانـشد هب  هاگ  یدازآ و  ضقن  تمھت  اب  هاگ  رـشب و  قوقح  مان  هب  هاگ  و  دـننکب ، فورـصم  ناھج  یمومع  راکفا  فارحنا  ناریا و  قیاـقح  فیرحت  هب  ار  دوخ  مھ  ماـمت  هک  دنـشاب 

دـنھد و رارق  ماھتا  دروم  ار  نآ  قیال  حـلاص و  نالووسم  یمالـسا و  یروھمج  یبالقنا  یقرتم و  ماظن  ناریا و  یهدازآ  هاگآ و  عاجـش و  تلم  نآ ، لاثما  ییارگـسپاو و  عاـجترا و 

. دننک یفالت  هنوگنیدب  ار  گرزب  ناطیش  اصوصخم  ثیبخ ، ربکتسم و  نارگهطلس  زا  ناریا  تلم  یمومع  ترفن 

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

، دننکیم یراج  نابز  رب  دنراد و  ایند  رد  نایوگنخـس  ناگدنیوگ و  اھیرازگربخ و  یمـسر و  تاماقم  هک  ار  یتافارتعا  یهیلک  هنیمز  نیا  رد  دندرک ، شرافـس  تلود  رد  ام  ناردارب 

، میدـیدیم مھ  ار  ناشتایانج  میتشادـن ، لوبق  ار  قارع  میژر  ام  دـنیوگیم  همھ  دـشاب . هدـش  الاح  اـت  مھ  دـیاش  دوشیم . روطق  باـتک  کـی  دوش ، نینچ  رگا  دـننک . عمج 

رد ایند  یهمھ  زور ، نآ  رد  میدرک ! کمک  میژر  نآ  هب  دنکن ، ملع  دق  مالسا  هکنیا  رطاخ  یارب  ناریا ، یمالسا  یروھمج  رطاخ  یارب  اما  میتسنادیم ؛ مھ  ار  ناشیاھیراکفالخ 

. دنداتسیا یمالسا  یروھمج  لباقم 

یهطبار یمالسا  یروھمج  اب  ات  دناهداتسیا ، فص  رد  هک  ییاھتلود  هب  ناھج ، تاعوبطم  هب  ملاع ، یمومع  راکفا  هب  ناتدوخ ، فارطا  هب  زورما  دینک . هاگن  ایند  هب  امـش  زورما 

نم نرـصنیلو هللا  « ؛ تسا یتیعـضو  هچ  رد  یمالـسا  یروھمج  دینیبب  دینک ، هاگن  دـننکیم ، یھاوخرذـع  هتـشذگ  زا  نابز  دـص  اب  هک  یناسک  نآ  هب  دـننک ، رارقرب  هناتـسود 

. دھدیم ترصن  دنکیم و  یرای  دندرک ، یرای  ار  وا  هک  یناسک  اققحم  امتح و  لاعتم ، یادخ  هرصنی .»

(ع)  / ١٣۶٩/٠٩/٠۵ یبتجم نسح  ماما  ناگداپ  رد  جیسب  زور  یهژیو  مسارم  رد  تانایب 

یاـج شترا ، نیا  دوب . ینویلیم  تسیب  شترا  لیکـشت  هیلعهللاناوـضر ،)  ) اـم ناـشلامیظع  لـحار  ماـما  گرزب  تاراـختفا  زا  صوـصخب  یمالـسا و  بـالقنا  تاراـختفا  زا  یکی 

رد هتـسناوت  جیـسب  میظع  یورین  تسا ، هتـشذگ  یمالـسا  بـالقنا  یزوریپ  زا  هک  یلاـس  هدزاود  لوـط  رد  اـبیرقت  تـسا . هدرک  زاـب  اـیند  مدرم  یموـمع  راـکفا  رد  ار  شدوـخ 

. دھدب ماجنا  دمآیمنرب ، دوبن و  هتخاس  یرگید  رصنع  چیھ  زا  یھاگ  هک  ار  ییاھراک  دریگب و  هدھع  رب  ار  ینیگنس  یاھهفیظو  رطخرپ ، یاھنادیم 

نیطسلف  / ١٣۶٩/٠٩/١٣ یمالسا  سنارفنک  نیلوا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

یتاـغیلبت هاگتـسد  هک  تسا  یتاـغیلبت  دـنکیم ، یزاـسهنیمز  ار  تلود  نآ  یهمادا  مھ  زورما  درک و  یزاـسهنیمز  ار  بصاـغ  تـلود  داـجیا  لوا ، زور  رد  هـک  ییاـھزیچ  زا  یکی 

رب هک  دنتـسھ  یناسک  نآ  هناخ ، بحاص  هک  دـناهدرک  دومناو  روطنیا  ایند ، مدرم  راکفا  یارب  دـناهتخادنا . هار  هب  ایند ، یاج  همھ  رد  ناشناتـسود  اھتـسینویھص و  یرـسارس 

رد یمومع و  راکفا  رد  هیـضق ، نیا  یور  دناهتخادنا . اج  ایند  رد  ار  نیا  هنافـساتم ، دـننکیم ! داجیا  تمحازم  اھنآ  یارب  مھ  گنھرف  زا  رود  هدـع  کی  دـننکیم و  تموکح  اجنآ 

، اھهویـش نیرتھب  زا  میاهدرکن . ادـیپ  فوقو  نمـشد  یتاغیلبت  یاھهویـش  هب  نیملـسم ، ام  میاهدوب ! لفاغ  نیملـسم  ام  یلو  دـناهدرک ؛ یتاغیلبت  راک  یناھج ، ماع  گـنھرف 

. میاهدرکن هدافتسا  نیطسلف  مدرم  تیناقح  نایب  یارب 

یتسد کدـنا  تاغیلبت ، رد  هک  یناسک  نادـنمرنھ و  ناگدنـسیون و  نارکفنـشور و  یهمھ  ملاع ، راـطقا  ماـمت  رد  هک  تسا  نیا  منک ، بترتم  مھاوخیم  همدـقم  نیا  رب  هچنآ 

هکلب اھدص و  ییامنمولظم ، یارب  ایند ، رـساترس  رد  اھیدوھی  مود ، یناھج  گنج  زا  دعب  دـننکب . فیلکت  یادا  هیـضق ، نیا  هب  تبـسن  لماک  یهفیظو  ساسحا  اب  دـیاب  دـنراد ،

ام هک  اجنآ  ات  دـھدب . ناشن  رگمتـس  یعقاوریغ -  ای  یعقاو  تروص  هب  دـندوب -  لباقم  اھنآ  اب  هک  یناسک  یهرھچ  و  مولظم ، ار  اھنآ  یهرھچ  ات  دـناهدرک ، تسرد  ملیف  اھرازھ 

علطم ملظ  نیا  زا  ایند ، یمومع  راکفا  هنافساتم  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدشن  تلم  کی  یهعومجم  هب  تقوچیھ  دوشیم ، نیطـسلف  تلم  هب  زورما  هک  یملظ  میراد ، عالطا 

. درذگیم هچ  هک  دننادب  ایند  یمومع  راکفا  یهمھ  ات  دریگب  ماجنا  یرنھ  یاھراک  دیاب  دوشب ، هتخاس  اھملیف  دیاب  دوشب . نایب  تسرد  یتسیاب  نیا ، تسین .

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

دش نشور  ملاع  یمومع  راکفا  رب  تشاد ، هتشذگ  لاس  هد  لوط  رد  هک  یبلاطم  نانخس و  زا  یرایـسب  رد  ناریا  تلم  تیناقح  هتـشذگ ، لاس  لالخ  رد  راگدرورپ ، قیفوت  هب 

. درک ادیپ  تسد  تسا ، نآ  یهتسیاش  هک  یتزع  ییالاو و  نآ  هب  ایند ، مدرم  مشچ  رد  ناریا  تلم  و 

روشک  / ١٣٧٠/٠٢/٠٣ زا  جراخ  رد  ناریا  یگنھرف  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

اب رابکتسا  هاگودرا  قیمع  تموصخ  زا  یـشان  هک  ینیگآرھز  تاغیلبت  اھیـشاپمس و  و  هدش ، یمالـسا  یروھمج  اب  هک  ییاھتفلاخم  یهمھ  مغریلع  دناهنـشت . ایند  مدرم 

اھتلم یرادافو  زونھ  لاح  نیعرد  دراذگب ، یمدرم  راکفا  یور  یدایز  تاریثات  اھنیا  دوب  نکمم  هک  تسین -  حرطم  ناریا  ثحب  مھ  نالا  الصا  تسا ؛ مالسا  ثحب  تسا -  مالسا 

. تسا دایز  ام  هب 

تاـغیلبت هـک  دوـب  هداـتفا  قاـفتا  ییهثداـح  اـم  یارب  یللملانـیب  یناـھج و  حطــس  رد  نآ ، زا  لـبق  مـنک . رفــس  روـشک  دـنچ  هـب  متــساوخیم  یروـھمج ، تساـیر  ناـمز  رد 

تمدخ دندومرفیم ، ام  هب  رفس  رھ  رد  ماما  الومعم  هک  ییاھـشرافس  دومنھر و  نتفرگ  یظفاحادخ و  یارب  نم  دزیم . نماد  نآ  هب  یرابکتـسا  ییاکیرما و  یتسینویھص و 

اب اھتلم  نکیل  هلب ، دـنتفگ : ناشیا  دنـساسح . یباسح  دراوم  نیا  یور  نانمـشد ، اھتلود و  داتفا و  قافتا  مھ  هیـضق  نیا  ام  رفـس  یهناتـسآ  رد  اـقافتا  متفگ  متفر . ناـشیا 

. دوشب تباث  نم  یارب  حضاو  هنوگنیا  دشیمن  مھ  لالدتسا  عون  دص  اب  هک  مدرک ، هدھاشم  حوضوب  ار  فرح  نیا  رفس ، نامھ  رد  نم  دنتسھ . امش 

ناملد دونشیم ، نامشوگ  هک  دننک  ساسحا  رگا  دننک . هدھاشم  یبواجت  ام  زا  هکنیا  رب  طورشم  تساجنیا ؛ ناشلد  اھتلم  دنتـسھ . ام  اب  اھتلم  هدوب ، روطنیمھ  هشیمھ 

. دوشیم رتشیب  ناشدیما  دھدیم ، خساپ  اھنآ  هب  ام  فلتخم  یاوق  دشیدنایم و 

ناملعم  / ١٣٧٠/٠٢/١١ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

کی نیا ، دشن . مامت  راک  اما  تشذگ ؛ یتمالـس  یبوخب و  رابکتـسا ، یلخاد  لماوع  اب  هزرابم  یهلحرم  میاهدنارذگ . ار  هلحرم  نیدـنچ  نونکات  تسا . هلحرم  هلحرم  هار ، نیا 

مھ ایند  یهمھ  دیـشک و  لوط  لاس  تشھ  هک  دوب  یلیمحت  زورفاگنج  یهدشکیرحت  مجاھت  ندناشن  دوخ  یاج  رـس  رب  هلحرم ، کی  میدرک . روبع  نآ  زا  دوب ؛ هار  نیب  لزنم 

ساسحا دیابن  اما  میاهدرک ، روبع  مھ  هلحرم  نیا  زا  تشذگ . یدنلبرـس  یزوریپ و  اب  مھ  هلحرم  نیا  دنھدب . تسکـش  ار  بالقنا  دنناوتب  دیاش  ات  دنداتـسیا ، شرـس  تشپ 

مولظم و تلم  کی  قداص ، تلم  کی  زرابم ، تلم  کی  ناونع  هب  ملاع ، یمومع  راکفا  رد  ندش  حرطم  یهلحرم  هلحرم ، کی  تسا . هدـشن  مامت  راک  دـش ؛ مامت  راک  هک  مینک 

. تسا هار  نیب  لزانم  لحارم و  اھنیا  دش . انشآ  ایند  تشذگ و  مھ  هلحرم  نیا  دوب ؛ دنلب  فادھا  یاراد  تلم  کی 

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

تاغیلبت رد  دننکیم  شالت  دننک ، ادج  وا  یـسایس  یرکف ، طخ  لحار و  ماما  هار  زا  ار  یمالـسا  ناریا  تسناوت -  دـنھاوخن  زگرھ  ادـخ  یرای  هب  و  دناهتـسناوتن -  هک  نانمـشد 

اب ار  لطاب  نخـس  نیا  یدراوم  رد  هژیوب  نانآ  تسا . هداتفا  ادـج  دوخ  ناینب  هشیر و  ادـبم و  زا  یمالـسا  یروھمج  هداتفا و  قافتا  یزیچ  نینچ  هک  دـننک  دومناو  دوخ  نیگآرھز 

. دشاب هتفای  تسد  یتیعقوم  تیقفوم و  هب  یلخاد ، ای  یناھج  یاھهنحص  زا  یکی  رد  یمالسا  یروھمج  هک  دننکیم  رارکت  نانمـشد  یتاغیلبت  یاھقوب  زا  یرتشیب  لاجنج 

« يمومع راکفا   » 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 31هاگياپ  هحفص 2 
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یزوریپ و زا  هک  یدیما  یرادـیب و  اب  هک  تسا ، یمالـسا  یاھروشک  رد  یبالقنا  هتـساخ و  اپ  هب  ناناملـسم  یمومع  راکفا  نتفرگ  ریثات  تحت  یـشاپمس ، نیا  زا  نانآ  فدـھ 

، نآ هب  هتسباو  یتاغیلبت  یهکبش  رابکتسا و  دناهتخاس . راوشد  اھروشک  نیا  زا  یرایسب  رد  رابکتـسا  یدایا  رب  ار  راک  نونکامھ  هتفرگ ، همـشچرس  یمالـسا  ناریا  یرادیاپ 

هک تسین  نآ  زا  رترثوم  رتھب و  زیچچیھ  دوصقم ، نیا  یارب  و  دـننک ، ینیبدـب  یدـیمون و  هب  لدـبم  ار  هتـساخ  اپ  هب  ناناملـسم  نیا  ینیبشوخ  دـیما و  هک  دناهتـشامگ  تمھ 

تسا هدش  روبجم  تالکشم ، اب  هھجاوم  رد  یمالسا  ناریا  هک  دننک  دادملق  نینچ  دنھد و  هولج  ناوتان  ماکان و  ار  ناریا  تلم  نکـشتسبنب  گنھاشیپ و  یمالـسا  بالقنا 

. دنادرگب یور  هرسسدق ) ) ینیمخ ماما  نشور  طخ  و  ملسوهلاوهیلعهللایلص )  ) یدمحم بان  مالسا  هار  زا 

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

تسرد هک  ماما -  راتفر  راکفا و  شنم و  نامھ  میاهدینش و  میاهتـسناد و  ماما  زا  هک  تسا  یزیچ  نامھ  ام  یبالقنا  یلک  شنم  یداصتقا و  یـسایس و  یگدنز  یوگلا  زورما 

قح هار  زا  دیابن  هظحل  کی  تسا و  قح  هار  دنتسھ -  مھ  نآ  زا  دعب  دندوب و  هار  نآ  لابند  نالووسم  ناریا و  تلم  مھ  لد  ناج و  یهمھ  اب  دوب ، مھ  قح  رب  قبطنم  دوب ، مھ 

تاساسحا و راکفا و  نمـضتم  ملاع ، یمومع  راکفا  نیا  هک  ایند -  یمومع  راـکفا  یارب  دـنکیم  یعـس  وا  تسین . رادربتسد  نمـشد  اـھتنم  تسا ؛ نیا  تیعقاو  دـش . ادـج 

زا امـش  دنکیم ؛ هئطخت  ار  نارود  نآ  شدوخ  ناریا  هک  دنک  تابثا  تسھ -  زین  دندوب ، یمالـسا  بالقنا  بطاخم  هک  موس ، ناھج  یاھتلم  ناملـسم و  یاھتلم  تاماھفتـسا 

ام تسا . هدرک  لودع  دوخ  یلبق  عضاوم  زا  ناریا  هک  دنک  تباث  یمالـسا  ریغ  یتح  ای  یمالـسا و  روشک  نالف  مدرم  یارب  دھاوخیم  دینک !؟ دیلقت  دـیھاوخیم  یروشک  هچ 

هتفر ناریا  هک  تسا  یھار  نامھ  ام  هار  دنتفگ  دندز و  ولبات  دندرک ، صخـشم  راعـش  ناونع  هب  ار  ناریا  هار  ناشدوخ ، میظع  تاکرح  رد  یمالـسا ، ریغ  یاھروشک  هک  میدید 

ار امش  نآ  یهبذاج  دیتفر و  هار  نآ  لابند  امش  هک  دیوگب  ایند  مدرم  هب  دھاوخیم  یناھج . یهطلس  تردق  راوخنوخ  لوغ  ییاکیرما و  رابکتـسا  اب  یهلباقم  هار  ینعی  تسا ؛

اج ایند  رد  ار  نیا  دـھاوخیم  دـییوگیم !؟ هچ  امـش  دـننکیم ؛ هئطخت  ار  نآ  هار ، نآ  ناورھر  نانکراک و  نایلوتم و  دوخ  ـالاح  اـما  دیـشخب ؛ دـیما  امـش  هب  دروآرد و  تکرح  هب 

. دزادنیب

نیطسلف  / ١٣٧٠/٠٧/٢٧ یمالسا  بالقنا  زا  تیامح  یللملانیب  سنارفنک  ناگدننک  تکرش  رادید  رد  تانایب 

هار دینک ؛ کمک  اھنآ  هب  دننکیم ؛ هزرابم  دنراد  نیطـسلف  سدقم  یاھنیمزرـس  رد  نز ، درم و  ناوج و  ریپ و  زا  نیطـسلف ، تلم  ناگدیزگرب  راکادف ، ناملـسم ، هدـع  کی  زورما 

یارب ناشلد  هک  یراکـشزاس  رـصانع  هب  هک  تسین  نیا  شیانعم  نیطـسلف ، هب  کمک  دـننکیم . هزرابم  دـنراد  هک  یرـصانع  هب  کمک  ینعی  نیطـسلف ، هب  کمک  تسا . نیا 

رد هک  تسا ، نیطـسلف  مدرم  یعقاو  یهدـنیامن  تسا و  لوبق  دروم  ینامزاس  نآ  دـننک . کمک  هتخوس ، ناشدوخ  یـصخش  عفانم  یارب  ناشلد  هکلب  هتخوسن ، نیطـسلف 

! دنکب هلماعم  نآ  رس  رب  دشورفب و  نمشد  هب  ار  نیطسلف  نامرآ  دورب  هک  ینامزاس  نآ  هن  دنکب ؛ هزرابم  نیطسلف  نامرآ  هار 

مھ نالا  ماهتفگ ؛ هینایب  رد  میھدب ، ماجنا  دیاب  دوشب و  هتفگ  دـیاب  زورما  دـسریم  مرظن  هب  هک  ار  هچنآ  نم  دـنیامن . فیلکت  ساسحا  دـننک و  تکرح  ناملـسم  یاھتلم  دـیاب 

کی نیا  دنناسرب ؛ دننکیم ، هزرابم  نیطـسلف  لخاد  رد  دنراد  هک  یمدرم  نآ  هب  ار  ناشدوخ  یاھکمک  عاونا  دیاب  دنناوتیم ، هک  وحن  رھ  هب  یمالـسا  یاھتلم  میوگیم : مراد 

. تسا یناسنا  یھلا و  یعرش و  فیلکت 

نمشد هک  اکیرما  دیآیم ؛ ولج  رگنس  کی  لیئارسا  دوشیمن -  مامت  هک  ینمشد  دیآیم -  ولج  رگنس  کی  نمـشد  هک  دینادب  دینیـشنب ، بقع  ناناملـسم  امـش  زورما  رگا 

. دـش دـھاوخن  ماـمت  هک  مالـسا  تـما  امـش  ناـیم  اـھنآ و  ناـیم  ینمـشد  دـنیآیم . وـلج  اـھنآ  دینیـشنب ، بـقع  امـش  رگا  دـیآیم . وـلج  رگنـس  کـی  تـسا ، مالـسا  ناـھج 

. درادن یمامت  هک  رابکتسا  یرابکتسا  یاھهتساوخ 

. دینک یریگمیمصت  تسامـش ؛ تسد  هب  راک  دشاب . یکرابم  عامتجا  دناوتیم  نارھت  رد  عامتجا  نیا  دینکب . یعطق  یریگمیمـصت  کی  عطاق و  تکرح  کی  اجنیا  رد  دیاب  امش 

نایوجشناد دننک . رادیب  ار  یمومع  راکفا  دنسیونب و  ناگدنسیون  نارکفنشور و  دنھاوخب . اھتلود  زا  ار  نآ  دننک و  یریگمیمصت  نیطسلف  تشونرس  یارب  دننیـشنب  اھناملراپ 

. دننک مالعا  ار  اھتلم  تساوخ  دنلب  یادص  اب  ات  دنشاب ، هدامآ  ناناوج  و 

یجراخ  / ١٣٧٠/١١/١۴ نانامھم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا زا  دعب  میاهدرک ، مھ  شالت  نیا  یارب  میشاب ؛ هتشاد  یقیثو  طابترا  ایند  یهمھ  رد  یمالسا  تاحاس  یمالسا و  یاھهعومجم  اب  یتسیاب  هک  میراد  ار  ساسحا  نیا  ام 

. مینکب دیاب  مھ 

کی ریازجلا  رد  اـضرف  هک  مینیبیم  مینک -  تبحـص  نھذ  رد  میھاوـخیمن  مینکب -  تبحـص  یعقاو  یردـق  اـم  یتـقو  دراد . دوـجو  هک  مـنکیم  ساـسحا  ار  ییـالخ  زورما  نـم 

اعبط دـنبوکب -  تاغیلبت  نھذ و  ملاع  رد  لقاال  ار  هبرجت  نیا  هکنیا  یارب  دـنوشیم ، جیـسب  ملاع  فانکا  یهمھ  زا  مالـسا  نافلاخم  دـتفایم و  قافتا  تمظع  نیا  اب  یهبرجت 

یهمھ مشچ  یولج  ینـشور ، نیا  هب  حوضو و  نیا  هب  یـسارکمد  کی  حـبذ  ینعی  دـش ؛ هک  دوشیم  یزیچ  نیمھ  ریازجلا  رد  تیعقاو  و  دـننکیم -  هداـمآ  ار  یمومع  راـکفا 

کی ملاع ، راطقا  یهمھ  رد  ناغلبم  ناگدنیوگ و  نارکفتم و  هداتفا ، قافتا  اجنآ  رد  تمظع  نآ  هب  یهثداح  کی  هک  یـساسح  تیعقوم  نینچ  رد  ارچ  میوگیم  نم  ایند ! مدرم 

. تسا تلم  هب  مئاق  هک  یزیچ  نآ  ینعی  صاخشا ؛ هن  تسا ، تکرح  کی  روظنم ، دننکیمن ؟ عورش  هثداح  نیا  عفن  هب  ار  یتاغیلبت  تکرح 

راچد اھتلود  هک  ییاھترورض  هتبلا  میاهداد . ماجنا  هدوب ، نامناوت  عسو و  رد  هک  یزیچ  نآ  یـسایس ، فقاوم  راھظا  تاغیلبت و  ملاع  رد  یمالـسا ، یروھمج  ناونع  هب  ام  هتبلا 

، دـشاب ام  یهیحان  زا  هلاسم  هک  یتقو  ینعی  میتسھ ؛ تلود  کی  ام  لاحنیعرد  نکیل  میتشاذـگ ؛ رانک  میتسکـش و  یدودـح  ات  مھ  ار  اھترورـض  نیا  اـم  یتح  دنتـسھ ، نآ 

هباطخ و هیرـشن و  اھدـص  رد  هدنـسیون  اھدـص  یتسیاب  مالـسا  یایند  رد  میوگیم  نم  دوشیم . دومناو  روطنیا  لقاال  دـش ؛ دـھاوخ  یقلت  یـسایس  یهلاسم  کی  اـفرص 

مکاح ریازجلا  تلم  عفانم  هیلع  رب  یدـب  توکـس  نالا  دـننک . نشور  هلاسم  نیا  هب  تبـسن  ار  نانآ  دنفاکـشب و  ایند  یمومع  راکفا  یارب  ار  ریازجلا  یهلاسم  هلاـقم ، نوبیرت و 

. تسا

مق  / ١٣٧٠/١١/٣٠ مدرم  رادید  رد  تانایب 

قـالخا راـکفا و  یهنیمز  رد  مھ  روشک ، یگدـنزاس  یهنیمز  رد  مھ  تسا ؛ هدرک  ادـیپ  تسد  یگرزب  تاـقیفوت  هب  فلتخم  نوگاـنوگ و  داـعبا  رد  هللادـمحب  یمالـسا  یروـھمج 

. مدرم یهدوت  ندروآ  هنحص  هب  اھدادعتسا و  ندرک  هدنز  لالقتسا و  هب  روشک  ندناشک  یهنیمز  رد  مھ  یمالسا ، گنھرف  شرتسگ  گنھرف و  یهنیمز  رد  مھ  یمومع ،

؛ دوـب اھتردـق  تسد  رد  دوـب ، هک  هچنآ  تشادـن ؛ یراـک  مدرم  هـب  یـسک  دـندوب ؛ نوریب  هنحـص  زا  هراوـمھ  مدرم  یھاشمتـس ، یھاـشداپ و  یاـھتموکح  هایـس  یاـھنارود  رد 

، دندوب هدروآ  دوجو  هب  اھنرق  لوط  رد  هک  ار  یدس  نیا  هک  درک  ادیپ  ار  قیفوت  نیا  یمالـسا  یروھمج  دندوبن . ییهراک  اھتلم  دـندرکیم ؛ دنتـساوخیم ، هک  یراک  رھ  ناشدوخ 

ندـنام نوصم  یارب  هویـش  نیرتھب  نیا  هک  دـننک ؛ تیاعر  ار  تلم  تارظن  تساوخ و  ارآ و  دنـشاب  ریزگان  روشک  نالووسم  دوشب و  هدنریگمیمـصت  هراـکهمھ و  تلم ، دزیرب ؛ ورف 

. تسا بالقنا 

« يمومع راکفا   » 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 31هاگياپ  هحفص 3 
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نآ یور  ملاـع  رـساترس  رد  رابکتـسا  یاھتـسد  هـک  یتاـغیلبت  هـمھ  نـیا  تـسا . رایـشوھ  هدیـسر و  یھاـگآ  هـب  اـم  تـلم  هللادـمحب  هـک  تـسا  نـیا  تـسا ، مـھم  هـک  هـچنآ 

نیا زا  اـھنآ  یهزیگنا  هک  دـنادیم  دـنزیم و  رخـسمت  دـنخبل  تاـغیلبت ، یهنیمز  رد  یرابکتـسا  یاھـشالت  هب  تـلم  دراذـگیمن . یرثا  تـلم  نـیا  رب  دـننکیم ، یراذـگهیامرس 

. تسا تلم  کی  یارب  یگرزب  قیفوت  نیا  تسیچ ؛ تاغیلبت 

؛ دروآیم اھنآ  یاج  هب  ار  یناسک  دربیم و  ار  یناسک  دـنکیم ؛ اجهباج  ار  اھتموکح  اـیند ، رد  دوخ  یتاـغیلبت  یاھھاگتـسد  اـھویدار و  یهلیـسو  هب  یناـھج  رابکتـسا  زورما 

. دراد یگرزب  نامیا  صوصرم و  ناینب  هللادمحب  تلم  نیا  اما  تسا ؛ ریثات  یاراد  دنتسین ، یکتم  اھتلم  هب  هک  ییهیاپیب  چوپ و  یاھماظن  یور  رب  ناشتاغیلبت  تردق  ردقنیا 

هعمجزامن  / ١٣٧١/٠١/٠٧ یاھهبطخ  رد  تانایب 

هب اـھتمھت  عاونا  ندز  زا  دـنربب ، لاوس  ریز  روشک  لـخاد  یموـمع  راـکفا  رد  یتـح  دـنناوتب  رگا  اـکیرما  مدرم  اـیند و  یموـمع  راـکفا  رد  ار  یمالـسا  یروـھمج  هکنیا  یارب  اـھنآ 

یفرعم خوسنم  هنھک و  یاھناینب  رادـفرط  یروھمج  یعاـجترا و  یروھمج  یـسارکومد ، دـض  یروھمج  کـی  ناونع  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  دـنرادن . اـبا  یمالـسا  یروھمج 

. تسا فالخ  دنیوگیم ، هچنآ  هک  دننادیم  ناشدوخ  هک  یلاح  رد  دننکیم .

ماظن  / ١٣٧٣/٠٣/٠٨ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

تفرشیپ تایح ، لحارم  یهمھ  رد  دش و  دھاوخ  رتیوق  مالسا  تلم  دش ؛ دھاوخ  رتزیزع  یمالـسا ، یهعماج  مینک ، لامعا  هدایپ و  رتشیب  ار  اھـشزرا  ام  هچ  رھ  نم ! نازیزع 

یاـھیناریو میمرت  راـگزور  هک  تسا  راـگزور  نیمھ  یکی  میاهتـشاد ، مھم  عطقم  دـنچ  اـم  رگا  بـالقنا ، زا  دـعب  تسا . مھم  ساـسح و  زور  نآ  زورما ، دـش . دـھاوخ  رتـشیب  اـم 

 - وا مالـسا  یهیعاد  ایند ، یمومع  راکفا  رظن  رد  دزاـسب ، ار  روشک  دـنک و  میمرت  ار  اـھیناریو  دـناوتن  ناریا  تلم  رگا  تسین . مھ  دروم  ود  یکی  هک  ییاـھیناریو  تسا ؛ هتـشذگ 

نیا یارب  دننزیم ، روشک  یگدنزاس  زا  مد  همھ  نیا  هناگ ، هس  یاوق  روشک و  نارازگتمدخ  نارازگراک و  نیلووسم ، دینیبیم  هکنیا  دمآ . دـھاوخ  رد  بآ  زا  غورد  اب -  ذایعلا 

. تسا

مدرم  / ٢٩/١٣٧٣/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ایآ تسیک !؟ مسیرورت  رھظم  زورما  هک  دینادیمن  امـش  ایآ  دـندز . فرح  مسیرورت  هب  عجار  دـندنابنج و  شیر  دنتـسشن ، ناھج ، یتعنـص  تلود  تفھ  یاسور  شیپ ، یدـنچ 

صیخـشت لقع و  یاراد  ار  اھناسنا  دـیتسھ ، رـشب  قوقح  یعدـم  ردـقنیا  هک  امـش  ایآ  دـیراد !؟ هظحـالم  یکدـنا  ناـھج ، یمومع  راـکفا  زا  امـش  اـیآ  دـیراد !؟ فاـصنا  اـمش 

؟ تسیک دزادرپیم  ییاـبرمدآ  راتـشک و  هب  دـنکیم و  هلمح  ناـنبل  هب  زور  رھ  هک  یتـلود  نآ  تسیک ؟ اـیند  رد  تـسیرورت  تـلود  یتـلود و  مـسیرورت  رھظم  زورما  دـینادیم !؟

اھیگژیو نیا  زا  هک  تسھ  مھ  یرگید  تلود  لیئارـسا ، تلود  زا  ریغ  ایآ  تسا ؟ هدـمآ  دوجو  هب  ماع  لـتق  راتـشک و  تشحو و  داـجیا  رورت ، ساـسارب  لوا  زا  شتلود ، هک  تسیک 

ارچ دینکیم !؟ تیامح  نآ  زا  یتح  دینامیم و  تکاس  تلود  نیا  یتسیرورت  تامادقا  لباقم  رد  ارچ  لیئارسا ! دییامرفب : دیدرگیم ؟ یتلود  مسیرورت  لابند  دشاب ؟ رادروخرب 

. تسا یناھج  ییالب  لیئارسا ، بصاغ  تلود  دییوگیم !؟ غورد 

مدرم  / ٢٩/١٣٧٣/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

نیا اب  یتادوجوم  نینچ  تقو ، نآ  درادـن . یباسح  فرح  درادـن ؛ یھار  رورت ، هار  زا  ریغ  هتـشاذگ ، لیئارـسا  ار  شدوخ  مسا  تسا و  هدـمآ  دوجو  هب  روطنیا  هک  یتلود  تلم و 

رتمرجم و رتـمھتم ، همھ  زا  اـھنآ  دوخ  دـننک . مھتم  ناـھج  یمومع  راـکفا  رد  ار  ناریا  لـثم  یزیزع  دنلبرـس و  ینارون و  تلم  تلود و  دـنھاوخیم  یدـیلپ ، یتـسپ و  تئاـند و 

. دنرتهایسور

ماظن  / ٠۴/١٣٧٣/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

میروآیمن دای  هب  دوب . ریگرد  نمـشد  یهنامـصخ  تاغیلبت  اب  مئاد  روطهب  بالقنا ، زا  دـعب  لاس  هد  لوط  رد  هیلعهللاناوضر ، ماـما  کراـبم  تاـیح  ناـمز  رد  یمالـسا  یروھمج 

نوریب بلاغ  دنلبرس و  یمالـسا  یروھمج  راک ، تیاھن  رد  مھ  هراومھ  دشاب و  هتـشادن  دوجو  فلتخم  یاھهناھب  هب  یمالـسا ، یروھمج  هیلع  یتاغیلبت  نینچ  هک  ار  ینامز 

لاجنج اب  ام  روشک  تلود و  درادن . یاهمھاو  تاغیلبت  هنوگنیا  زا  یمالـسا  یروھمج  دش . روطنیمھ  نیتناژرآ -  یهیـضق  رـس  رب  ینیرفآلاجنج  رد  مھ -  راب  نیا  تسا . هدمآ 

دناهدرک تاغیلبت  ام  هیلع  ردقنآ  دوشیمن . ررض  بیـسآ و  راچد  اھنآ ، لاثما  ییاکیرما و  یوگهزرھ  نادرمتلود  یتسینویھـص و  یاھویدار  ملاع و  رودزم  یاھهمانزور  یتاغیلبت 

. نیبرھاظ شیدناهداس و  دارفا  هدع  کی  رگم  دننکیمن ؛ رواب  ار  تاغیلبت  نیا  مھ  ایند  مدرم  تسین . مھم  هیحان  نیا  زا  بلطم  میاهدش ! هبرض  دض  اھنآ  تاغیلبت  هب  تبسن  هک 

اکیرما زا  هیضق  نیا  اھنآ  داقتعا  هب  دنتحاران . دوخ ، تلود  فعض  اب  هارمھ  عضوم  زا  مدرم  نیتناژرآ ، روشک  دوخ  رد  یتح  مدینـش  مینکیمن . ررـض  نادنچ  ام  مھ ، تھج  نیا  زا 

. دندرک تسرد  لاجنج  دنتخادنا و  هار  هب  ار  یـساسا  لصایب و  لمھم و  تاغیلبت  تقونآ  دش . تباث  انعم  نیا  ایند  یهمھ  یارب  مھ ، تیاھن  رد  دوشیم . یـشان  لیئارـسا  و 

نیا زا  تسا . تیمھا  زئاح  رگید  رظن  زا  اما  تسین . مھم  ام  یارب  هلاسم  رظن ، نیا  زا  دننادیم . اتدـعاق  مھ  ایند  مدرم  بلغا  دـندیمھف . ار  هتکن  نیا  مھ  نیتناژرآ  مدرم  یتح 

یمالسا یروھمج  اب  هلباقم  یارب  یرابکتسا  یاھھاگتـسد  اکیرما و  یهمکاح  هاگتـسد  یهزادنایب  رارـصا  رب  ایند ، یاج  همھ  رد  یمالـسا  ناریا  مالـسا و  ناتـسود  هک  رظن 

ات دوش  مولعم  هک  تسا  مھم  رظن  نیا  زا  هلاسم  دنزادنیب . هار  هب  تاغیلبت  یمالـسا  یروھمج  هیلع  ات  دنوشیم  کسمتم  یھاو ، یاھهناھب  نینچ  هب  دننادب  دنوش و  فقاو 

یوق و یروضح  اکیرما ، یرابکتسا  ضارغا  لباقم  رد  تساپ ، رس  رب  ملاع  یهطقن  نیا  رد  یھلا  لضف  هب  مالسا ، نآرق و  هب  اکتا  اب  هک  یتموکح  یمالـسا و  یروھمج  دح  هچ 

اھنآ هک  تسا  لیئارـسا  اکیرما و  یرابکتـسا  فادھا  تفرـشیپ  زا  عنام  یدح  هب  ناھج  حطـس  رد  یمالـسا  یروھمج  دوجو  هک  دنکیم  راکـشآ  هلاسم  نیا  دراد . هدـننکنییعت 

. تسا مھم  رایسب  نیا  دننکیم . هلباقم  یمالسا  یروھمج  اب  دنوشیم و  کسمتم  یھاو  تسـس و  ولو  یاهلیـسو ، رھ  هب  دنروآیمن ، تسد  هب  یرگید  یهلیـسو  یتقو 

زا یناھج  ردتقم  حالطصا  هب  یاھتردق  ردقنیا  ارچ  تسا ، فعض  لاح  رد  رگا  تسا . فعض  لاح  رد  یمالـسا  یروھمج  هک  دننکیم  دومناو  اھنآ  یتاغیلبت  یدایا  یفرط ، زا  الوا 

، یمالسا یروھمج  هک  تسین  نیا  زج  تقیقح  دننک ؟ تاغیلبت  یمالسا  یروھمج  هیلع  یمومع ، راکفا  رد  ایند و  رد  دننکیم  یعـس  ردقنیا  ارچ  دنراد ؟ سارھ  همھاو و  نآ 

تلود کی  دـھدیم  ناشن  هک  تسا  تیمھا  زئاح  رظن  نیا  زا  ایناث  دراد . مالـسا  یایند  جراخ  مالـسا و  یایند  یمومع  راکفا  رد  یاهتـسجرب  هاـگیاج  تاـغیلبت ، نیا  مغریلع 

. تسا کانرطخ  یرابکتسا  یاھهشقن  یارب  دح  هچ  ات  دوشیمن ، یرابکتسا  یاھفدھ  میلست  هک  یتلود  لقتسم ؛

ناراتسرپ  / ٠٧/١٢/١٣٧۴ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

هن هک  یدیھـش  کی  مانمگ ، دیھـش  کی  هک  مینیبیم  ام  دیـسیونب . ار  ادھـش  نیا  لاح  حرـش  دـینک ؛ رازگرب  تیفیکاـب  دـیناوتیم ، هچرھ  ار  نادیھـش  تشادـگرزب  یهرگنک  نیا 

؛ دنکیم بلقنم  یدایز  دراوم  رد  ار  اھلد  یمومع ، راکفا  رایتخا  رد  دـیآیم  دوشیم و  هتـشون  شلاح  حرـش  یتقو  هدوب ، یفورعم  تیـصخش  هن  هدوب ، هدـنامرف  هن  هدوب ، رادرس 

. دینکب ار  راک  نیا  دوشب ؛ هتشون  اھلاح  حرش  نیا  نوگانوگ ، بناوج  تیاعر  اب  تسرد و  هکیتقو  هتبلا ] ]

(ع)  / ٠٨/١٧/١٣٧۴ نیسح ماما  هاگشناد  رد  تانایب 

رییغت یمومع  یاھهناسر  ار  یمومع  راـکفا  دـننک . هابتـشا  تسا  نکمم  اـھنآ  مرادـن . یراـک  دنتـسھ ، یتسینویھـص  یاـھهناسر  تاـغیلبت  ریثاـت  تحت  هک  ییاـھتلم  هب  نم 

هک ار  یزابرـس  هک  تسیک  زورما  دوب . یناسنا  شزرا  کی  هار  دیھـش  یقاقـش » یحتف   » دـنادن هک  تسین  یـسک  یناھج ، یاھتـسایس  نارادمدرـس  نیب  رد  اما  دـنھدیم ؛

یاج همھ  رد  شخبیدازآ ، یاھگنج  لولعم  راکادف  نازابرـس  اھگنج و  نارادرـس  ارچ  دنکن ؟ شیاتـس  نیـسحت و  دگنجیم ، نارگلاغـشا  تسد  زا  دوخ  یهناخ  ندنادرگرب  یارب 

« يمومع راکفا   » 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 31هاگياپ  هحفص 4 
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نآ ای  زابرـس  نیا  تسا ؟ هدرک  راک  هچ  رگم  زابرـس  نیا  تسا ؟ مارتحا  دروم  ایند  یاج  همھ  رد  نیدامن  تکرح  کی  ناونعهب  ماـنمگ  زابرـس  یهربقم  ارچ  دـنمارتحا ؟ دروم  اـیند 

نارادرـس دـننکیم ؛ مولظم  یاھینیطـسلف  زورما  هک  تسا  هدرک  ار  یراـک  ناـمھ  دـینک ، هاـگن  امـش  هک  اـیند  یاـج  رھ  رد  اـپورا ، رد  اـقیرفآ ، رد  یگنج  لوـلعم  نآ  اـی  رادرس و 

دیھش تداھش  رد  اما  دنکیم ؛ نیسحت  ناج  قامعا  زا  ار  اھنیا  دشاب ، دنبیاپ  یناسنا  یاھشزرا  هب  هک  سک  رھ  دنھدیم . ماجنا  ناشبیرغ  یادھش  دننکیم و  ناشراکادف 

یارب وا و  لتاق  یارب  تقو  نآ  تخیرن . ورف  ناشیناویح ، عماطم  هب  هتخود  یاھمشچ  زا  کشا  هرطق  کی  تسیرگن . یرابکتسا  یاھمشچ  زا  یمشچ  چیھ  یقاقـش ، یحتف 

! دنزیر یم  کشا  رادهقباس ، تسیرورت  کی 

مدرم  / ١٠/١٧/١٣٧۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ررض هب  دوشیم ، رداص  دننزیم -  ار  اھفرح  نیا  دننکیم و  ار  اھراک  نیا  هک  ینارگید  هچ  نآ و  روھمج  سیئر  هچ  اکیرما -  نارادمتسایس  نادنمتردق و  فرط  زا  زورما  هک  هچنآ 

!؟ دراذگب هجدوب  رگید  روشک  کی  رد  یراکبارخ  یارب  هک  دنک  حـضتفم  ایند  رد  ار  دوخ  ردـق  نیا  دـیاب  تلود ، کی  تساھنآ . ررـض  هب  هک  تسا  نیا  مھ  ایند  تواضق  تساھنآ . دوخ 

. تسا قفومان  اھنآ ، شالت  هک  تسا  یھیدب  تسا ؟ روآمرش  حیقو و  ردقچ  راک  نیا  دنمھفیمن  ایند  گنھرف  اب  یاھناسنا  ملاع و  نارادمتسایس  القع و  دینکیم  لایخ  امش 

نیا اھیراذگ و  بمب  نیا  دنتـشونن . مھ  ییاج  دندرواین و  مھ  مسا  دندرک ، جرخ  دنتـشاذگ ، هجدوب  یمالـسا  یروھمج  هیلع  اھنیا  بالقنا ، لوا  زور  زا  دـننادیم . ار  نیا  همھ ،

. تسین هھبش  نیا ، رد  دنقفومان . نامز  نآ  لثم  مھ  زورما  هک  تسا  مولعم  دنوش !؟ قفوم  دنتسناوت  لاح  هب  ات  ردقچ  تساھنیمھ . یهجدوب  اب  همھ  اھیرورپ ، قفانم 

هب ییادخ  یهلطاب  غاد  نامھ  نیا ، دـندنارذگ ! هبوصم  کی  تروص  هب  ار  دوخ  مادـقا  هک  دـندرک  الم  رب  هناحـضتفم  ایند ، یمومع  راکفا  لباقم  رد  ار  دوخ  ییاوسر  ردـق  نیا  اھنیا 

تـسیود هن ؛ رالد  نویلیم  تسیب  لاح  یغلبم -  بیوصت  اب  هک  درک  لاـیخ  اـکیرما  میژر  دـنمھفیمن ! اـھنیا  دوخ  اـما  دـنمھفیم ؛ ملاـع  یـالقع  نارگید و  تساـھنآ . یناـشیپ 

دنادب هکنیا  نودب  تفرگ ؛ رارق  اوزنا  رد  شدوخ  یلو  داد ؛ دھاوخ  رارق  اوزنا  رد  ار  ام  روشک  یمالسا ، دنلبرس و  گرزب و  ناریا  رد  یراکبارخ  یارب  رالد -  درایلیم  ود  رالد ، نویلیم 

! دمھفب و 

رھ تسا و  هدرک  موکحم  ار  راک  نیا  ایند ، یمومع  راکفا  هک  لاح  تسا  نکمم  تساوسر . فیخـس و  تکرح  نیا  ردقچ  دـمھفیمن  ملاع  یمومع  راکفا  هک  دـندرک  لایخ  اھنیا 

ام رگم  میراذگیم ؟ ام  رگم  اما  دوش ؛ هدرپس  یشومارف  هب  هیـضق  نیا  دای  هک  دننک  یراک  دنوش و  نامیـشپ  دنمھفب و  ار  تایعقاو  درک ، دھاوخ  موکحم  رتشیب  درذگب  مھ  هچ 

رد احیرـص  هک  دسریم  اجنیا  هب  اکیرما  میژر  تحاقو  ینارود ، رد  هک  دـننادب  دـیاب  هدـنیآ ، یاھلـسن  یهمھ  ایند و  یهمھ  دوش ؟ شومارف  ییاکیرما  تحاضف  نیا  میراذـگیم 

نیمھ دھد ؛ ماجنا  للملانیب  طباور  رد  یتلود  تسا  نکمم  هک  یراک  نیرتموکحم  نیرتتـشز و  دنکیم ! بیوصت  یراکبارخ  یهجدوب  ردتقم ، تلم  کی  دازآ و  تلود  کی  لباقم 

مرگرس اھنآ  زورما  هتبلا  دوب ! دھاوخ  اھنآ  یارب  یتراسخرپ  هابتشا  بجع  لایخ ، نیا  ! دش دھاوخ  اھنآ  یروتاتکید  میلـست  ایند  هک  دننکیم  لایخ  اکیرما  نادرمتلود  تسا . راک 

یطلغ هچ  هک  دنمھفیم  تقو  نآ  دنیشنب ، ورف  رابغ  درگ و  هک  یردق  دننکیم . هچ  دنمھفیمن  دنتاباختنا و  باب  رد  ناشدوخ  لومعم  یناسنا  لوصا  زا  رود  تازرابم  تسم  و 

! یھابتشا بجع  دش . دھاوخ  اھنآ  میلست  ایند  هک  دننکیم  لایخ  دناهدرک .

یوضر  / ٠١/٠۴/١٣٧۵ مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

دیوگیم دنزیم و  تحارـص  هب  ار  فرح  نیا  دنتـشاد ، هدیـشوپ  هدرک و  نامتک  ار  قح  فرح  نیمھ  اکیرما  عیمطت  اب  ای  سرت  زا  هک  رگید  یاھتلود  فالخ  رب  یمالـسا  یروھمج 

زا نیطسلف ، نیمزرس  هک  مینک  راکنا  میناوتیمن  تسا . هراوآ  زورما  یلو  هتشاد ، دوجو  نیطسلف  تلم  هک  مینک  راکنا  میناوتیمن  ام  تسا . لطاب  لطاب ، تسا و  قح  قح ،

اب لییارسا  تلود  ماع . لتق  یکافس و  روز و  لامعا  غورد و  بیرف و  یشکمدآ و  راتشک و  اب  هکلب  تکازن ، اب  ارھاظ  شور  کی  اب  هن  مھ  نآ  تسا ؛ هدش  بصغ  نیطسلف  مدرم 

، دندش یلاغشا  نیطسلف  دراو  هک  تسینویھص  نیرجاھم  یاپ  لباقم  رد  تلم  کی  قوقح  دمآ . دوجو  هب  یناسنا  یاھشزرا  هب  ندزدگل  یکافـس و  بیرف و  ردغ و  ماع و  لتق 

یهیام ناھانگیب ، اھناسنا و  هب  هلمح  زواجت و  بیرف و  غورد و  سفن و  لتق  بوکرـس و  امئاد  درذگیم ، یلعج  تلود  نیا  رمع  زا  هک  یلاس  هاجنپ  بیرق  لوط  رد  دـش . ینابرق 

. تسا هدوب  نآ  یگدنز  موادت  تایح و 

یادص اب  دتـسیایم و  ایند  یمومع  راکفا  لباقم  رد  نشور  زور  دـشکیمن و  تلاجخ  دـنکیم -  بجعت  ناسنا  اعقاو  هک  اکیرما -  روھمج  سیئر  تقو  نآ  تسا ؛ نیا  لییارـسا 

شمـسا نیا ، تسیچ ؟ یریگعـضوم  نیا  مسا  هک  دـنکیم  بجعت  ناسنا  اعقاو  مینک ! یراکمھ  لییارـسا  اـب  مسیرورت ، زا  یریگولج  یارب  میھاوخیم  اـم  هک  دـیوگیم  دـنلب 

سار رد  هک  دنتـسھ  یناسک  نیمھ  ملاع ، یاھتـسیرورت  نیرتدـیلپ  نیرتکانرطخ و  مھ  نـالا  تسیچ ؟ فرح  نیا  یاـنعم  تسا . ییوگروز  رابکتـسا و  یفاـصنایب و  تلفغ و 

زا هک  یناسک  نآ  اھتسیرورت ؟ مادک  دینک !؟ یراکمھ  اھنیا  اب  اھتـسیرورت  مسیرورت و  لباقم  رد  دیھاوخیم  امـش  دنراد . رارق  مولظم  یهدش  لاغـشا  نیطـسلف  روشک  تردق 

!؟ دنتسیرورت دنشکیم  دایرف  دننکیم و  هرگ  یتشم  دنروآیم و  رد  نیتسآ  زا  یتسد  دناهدمآ و  ناج  هب  اھراشف  رثا  رد  یدامتم ، یاھلاس  زا  دعب  دناهدش و  هراوآ  دوخ  نطو 

جح  / ٠٢/٠۴/١٣٧۵ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یزوتنیک و یارب  یلیلد  نیملـسم ، ناـھج و  مدرم  یمومع  راـکفا  ربارب  رد  اـت  دـننکیم  مھتم  ینمااـن  رودـص  یبلطگـنج و  یبلطهعـسوت و  هب  ار  یمالـسا  یروـھمج  اـھنآ 

زا اج  همھ  رد  مسینویھـص  اکیرما و  ناگدـناشن  تسد  ای  اھتـسینویھص  یاھهیامرـس  اب  هک  یتاعوبطم  نانآ و  رودزم  یاھویدار  دنـشاب . هدیـشارت  دوخ  زیمآتثابخ  ینمـشد 

دم ات  دننکیم ، رشتنم  یمالسا  یروھمج  دض  رب  ار  دولآ  ضرغ  غورد و  یاھربخ  اھلیلحت و  اھهعیاش و  اھتمھت و  هفقویب  دوشیم ، رـشتنم  یمالـسا  یاھروشک  رد  هلمج 

هنادرماـن یغیلبت  یاھنـشور  نیرتنردـم  اـب  اـھنآ  دـننک . فقوتم  دننکـشب و  ار  هسفنهللاسدـق )  ) اـم لـحار  ماـما  ماـن  تیبوـبحم  تسادـق و  یمالـسا و  بـالقنا  یوـنعم  ذوـفن 

رگید یمالسا و  دنلبرس  ناریا  نایم  تمھت  غورد و  زا  یلئاح  دننک و  نادرگیور  نآ  زا  ار  مالـسا  یایند  رد  شنارادفرط  یمالـسا ، یروھمج  دض  رب  ینکارپ  نجل  اب  دنـشوکیم 

دب نایماح  تسینویھص و  بصاغ  تموکح  نارـس  ینعی  ملاع  یاھتـسیرورت  نیرتاوسر  دنروآ . دیدپ  دنـسارھیم  اھنآ  رد  ناریا  یهبرجت  رارکت  زا  نانآ  هک  یمالـسا  یاھروشک 

. دننکیم مھتم  مسیرورت  هب  ار  یمالسا  ناریا  اکیرما ، تلود  رد  نانآ  تشرس 

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

رد تسا . هدروخ  تسکش  هھبج  نیدنچ  رد  اکیرما  هک  دید  دیھاوخ  دینک ، هاگن  زورما  امش  تسا . ریذپبیسآ  مھ  رایسب  اقافتا  تسین ؛ ریذپانتسکش  اکیرما  هزرابم ، نیا  رد 

یرگید روط  قارع ، رد  دنتـسناوتن . یلو  دنروایب ؛ هتـسباو  تلود  کی  دننک و  رانکرب  ناشدوخ  دوس  هب  دوب ، ینوناق  تلود  رھاظلایلع  هک  ار  یتلود  ات  دندش ، دراو  ناتـسناغفا 

؛ دـندرک شالت  ناریا ، اب  اپورا  ندرک  فرط  رد  یناھج و  یـسایس  لئاسم  رد  دنتـسناوتن . یلو  دـندرک ؛ یعیـسو  رایـسب  شالت  هنایمرواخ ، رد  دنتـسناوتن . یلو  دـندرک ؛ شالت 

هدع کی  زج  یلو  دننک ؛ کیرحت  ام  هیلع  ار  اھتلم  یمومع  راکفا  دندرک  یعـس  دتـسناوتن . یلو  دـندرک ؛ شالت  یمالـسا  یروھمج  یداصتقا  یهرـصاحم  رد  دنتـسناوتن . یلو 

. دنتسناوتن اھروشک  یهیقب  رد  دنتیلقا ، رد  دننکیم و  رکف  اھنآ  دوخ  لثم  هک  ییاھتلم 

مدرم ام  لحار  راوگرزب  ماما  ینعی  ماظن -  نیا  یندشن  مامت  یهروطسا  نآ  مان  هب  یمالسا و  یروھمج  مان  هب  اپورا -  رد  یتح  اقیرفآ و  رد  ایـسآ ، رد  ناھج -  حطـس  رد  زورما 

یهمھ روشک ، لـخاد  رد  تسا . ریذپبیـسآ  دـشاب ؛ ریذپانبیـسآ  اـکیرما ، هک  تسین  روـط  نیا  سپ ، دـنھدیم . مھ  راعـش  دـنناوتب ، هک  ییاـج  نآ  رد  دـنیآیم و  ناـجیھ  هب 

. دنتسناوتن یلو  دنربب ؛ لاوس  ریز  مدرم ، یمومع  راکفا  رظن  زا  ار  ماظن  نیا  تاسدقم  دنناوتب  هکلب  دنداد ، ماجنا  ار  ناشیاھشالت 

« يمومع راکفا   » 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 31هاگياپ  هحفص 5 
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دوخیب رگا  میـشکیمن . تمحز  دوخیب  هن ؛ دیـشکیم ! تمحز  دوخیب  ارچ  هک  دنیوگب  دنـسیونب و  دـنیامن و  جـیورت  دـننک و  لایخ  یـضعب  هک  تسا  یطلغ  فرح  نیا  سپ ،

هللادمحب زورما  هک  دینیبیم  دشاب ! هدیسوپ  مھ  شنفک  دشاب و  هدش  کاخ  مھ  شیاھناوختسا  یمالسا ، یروھمج  هک  دشاب  لاس  هدزناپ  دیاب  الاح  میدوب ، هدیشک  تمحز 

. تسا روانت  تخرد  کی  زورما  دوب ، لاھن  کی  زور  نآ  رد  رگا  یمالسا ، یروھمج 

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

تمھ ناملـسم  یاھروشک  رگا  زورما  تسا . مالـسا  ناھج  نالووسم  یهدـھع  هب  مھ  راک  نیا  منادیمن . نم  تسا ؛ ریازجلا  تلود  راک  اھراتـشک  نیا  هک  منکیمن  اـعدا  نم 

داھنـشیپ ناملـسم  یاھروشک  هب  ار  نیا  ام  روھمج  سیئر  تلود و  دـھد . ماـجنا  مھ  ار  گرزب  راـک  نیا  دـناوتیم  یمالـسا  یروھمج  تساـیر  اـب  یمالـسا  سنارفنک  دـننک ،

لووسم تلود  دـشاب ، هک  سک  رھ  راـک  دـتفیب ، قاـفتا  یعیاـجف  نینچ  رگا  یروشک  رد  میوگیم  نم  دوش . مولعم  دـیاب  قـیقحت  زا  دـعب  هک  تسا  یراـک  نآ  نیارباـنب ، دـندرک .

زا ار  ناشدوخ  نابیرگ  نآ ، نیا و  ندرک  مھتم  ییوگهوای و  اب  دنناوتیم  رگم  تسا . لووسم  تلود  زاب  دـشابن ، مھ  تلود  راک  ولو  دـنک . تیامح  دوخ  مدرم  زا  دـیاب  تلود  تسا .

دب نیا  تساهدش . زاسلکشم  یاهقرف  تافالتخا  مھ  مالسا  یایند  رگید  طاقن  زا  یرایسب  ناتسکاپ و  رد  هنافـساتم  دننک !؟ اھر  ملاع  یمومع  راکفا  تواضق  خیرات و  تواضق 

. تسا مالسا  هب  نتشگرب  مھ  جالع  هار  تسا .

ناگزمرھ  / ١١/٢٨/١٣٧۶ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یهرھچ دسانـشیم ؛ بوخ  ار  اکیرما  هک  تسا  هداد  ناـشن  زورما  اـت  بـالقنا  لوا  زا  اـکیرما ، لـباقم  رد  دوخ  یریگعـضوم  اـب  یمالـسا ، یروھمج  سدـقم  ماـظن  ناریا و  تلم 

تنطیش نیا  تسا ،» گرزب  ناطیش  اکیرما  : » دومرف ماما  هک  روطنآ  اتقیقح  تسا . هداد  صیخشت  بوخ  هتخانـش و  بوخ  ار  اکیرما  روشک  رب  مکاح  ناربکتـسم  رابتنطیش 

. تساھتلم هیلع 

لالدتـسا و یهناوتـشپ  نینچ  قبط  رب  تسا . یقطنم  لوبق و  لـباق  مھف و  لـباق  ناـھج  یمومع  راـکفا  یارب  هک  ناریا ، روـشک  بوچراـچ  رد  طـقف  هن  میتـفگ ، هچنآ  نیارباـنب ،

قارع یثعب  میژر  یاھـشور  اھتـسایس و  اھراک و  دییات  یانعم  هب  نیا  هتبلا  میفلاخم . قارع  هب  شایماظن  یهلمح  اب  سرافجـیلخ و  رد  اکیرما  روضح  اب  ام  یمکحم ، قطنم 

. دننادیم ار  نیا  مھ  همھ  تسین ؛

هعمجزامن  / ١٣٧٨/١٠/١٠ یاھهبطخ  رد  تانایب 

یتخـس و اب  تواسق و  اب  یلـصا ، نابحاص  اب  ناـشدروخرب  دوب . اـھبرع  اـب  تواـسق  زا  تراـبع  شنکر  کـی  تشاد : نکر  هس  نیطـسلف  رب  اھتـسینویھص  یهنابـصاغ  طلـست 

. دندرکیمن ارادم  هنوگچیھ  اھنیا  اب  دوب . هارمھ  دیدش  تنوشخ 

هک یتسینویھـص  یاھهناسر  یهلیـسوهب  اـھنیا  ردـق  نیا  تسا . بیجع  یاـھفرح  نآ  زا  یکی  اـیند ، یمومع  راـکفا  هب  غورد  نیا  دوب . اـیند  یمومع  راـکفا  هب  غورد  مود ، نکر 

اھیلیخ دنتفرگ ! ار  یدوھی  نارادهیامرـس  زا  یـضعب  اھغورد  نیمھ  رطاخ  هب  هک  دشیم -  هتفگ  اھغورد  نیا  نآ ، زا  دعب  مھ  نآ و  زا  لبق  مھ  دنتفگ -  غورد  دوب ، اھیدوھی  تسد 

مدآ و نیا  یهتفیـش  یدـنچ  یناوج  رد  مھ  نامدوخ  هک  زین  ار  رتراـسلپ - » ناژ   - » یوسنارف یعاـمتجا  فوسلیف  یهدنـسیون  نیا  یتح  دـندرک . رواـب  ار  اـھنآ  یاـھغورد  مھ 

ینیمزرـس نیمزرـسیب ، یمدرم  : » دوـب هتـشون  مدـناوخ . ار  نآ  لـبق  لاـس  یـس  رد  هدـنب  هک  دوـب  هتـشون  یباـتک  رتراـسلپ » ناژ   » نـیمھ دـنداد . بـیرف  میدوـب ، وا  لاـثما 

دوب و اجنآ  رد  تلم  کی  تشادن ؟ مدرم  هچ  ینعی  تشادن ! مدرم  دوب و  ینیمزرس  هک  دندمآ  نیطسلف  هب  دنتشادن ؛ ینیمزرـس  هک  دندوب  یمدرم  اھیدوھی  ینعی  مدرمیب !»

، درکیم راک  مشچ  ات  هک  دوب  یزبس  یایرد  لثم  مدنگ  عرازم  نیطـسلف ، نیمزرـس  رـساترس  رد  دیوگیم  یجراخ  یهدنـسیون  کی  تسھ . مھ  یدایز  دھاوش  درکیم . راک 

هب غورد  میدرک ! دابآ  ار  اجنیا  میدمآ  ام  دوب ؛ یتخبدب  یهبورخم  یهکورتم  یاج  کی  نیطسلف  هک  دندرک  دومناو  روطنیا  ایند  رد  هچ !؟ ینعی  مدرمیب  نیمزرس  دشیم . هدید 

هدـنب هک  کیوزوین - »  » و میات »  » لثم ییاـکیرما -  تـالجم  نیا  رد  تسا ! روطنیمھ  مھ  نـالا  دـنھد ؛ هولج  مولظم  ار  ناـشدوخ  دـندرکیم  یعـس  هشیمھ  یمومع ! راـکفا 

گرزب ار  شیاھهچب  تیمولظم  هدـش و  هتـشک  نس  تالیـصفت و  سکع و  دـتفیب ، قافتا  یدوھی  یهداوناخ  کـی  هیلع  یاهثداـح  نیرتکچوک  رگا  مراد ، هعجارم  اـھنیا  هب  یھاـگ 

لاغشا نیطسلف  لخاد  رد  ینیطسلف ، یاھنز  ینیطسلف ، یاھهچب  ینیطسلف ، یاھهداوناخ  ینیطـسلف ، ناناوج  هب  تبـسن  تواسق  دروم  اھرازھ  اھدص و  اما  دننکیم ؛

! دننکیمن اھنآ  هب  یاهراشا  نیرتمک  یلو  دتفایم ، قافتا  نانبل  رد  هدش و 

، هدنسیون نآ  اب  رکفنشور ، نآ  اب  رادمتسایس ، نآ  اب  تیصخش ، نآ  اب  تلود ، نیا  اب  نیـشنب  تسا . یبال - »  » ناشدوخ لوق  هب  و  هرکاذم -  تخاپ ، تخاس و  مھ  موس  نکر 

یاھتردق تقو  نآ  دـنریگب . هعدـخ  نیا  اب  بیرف و  نیا  اب  ار  روشک  نیا  دناهتـسناوت  هک  تسا  هتـشاد  نکر  هس  لاحهب  ات  اھنیا  راک  نک ! تخاپ  تخاس و  تبحـص و  رعاش ، نآ  اب 

حلـص لئاسم  حالطـصا  هب  یارب  گنج  زا  دـعب  هک  مھ -  للم  یهعماـج  لـلم ، ناـمزاس  زا  لـبق  لـلم و  ناـمزاس  دوب . سیلگنا  هدـمع  هک  دـندوب ؛ هارمھ  اـھنیا  اـب  مھ  یجراـخ 

نودب لیلد و  نودب  ار  نیطـسلف  دومن و  رداص  یاهمانعطق  للم  یهعماج  لاس ١٩۴٨ ، نامھ  رد  یدودعم . دراوم  رد  رگم  دندرک ؛ تیامح  اھنیا  زا  هشیمھ  دوب -  هدـش  لیکـشت 

هب قلعتم  نیطـسلف  یاھنیمز  دصرد  جـنپ  دودـح  رد  نآ ، زا  لبق  هک  یلاح  رد  تساھیدوھی ؛ هب  قلعتم  نیطـسلف  نیمزرـس  زا  دـصرد  تفھ  هاجنپ و  تفگ  درک . میـسقت  تلع 

مھ برع  یاھتلود  هتبلا  داتفا . قافتا  ناھانگیب  هب  هلمح  اھهناخ و  اھرھـش و  اھاتـسور و  هب  هلمح  نوگانوگ و  یایاضق  مھ  دـعب  دـنداد و  لیکـشت  تلود  مھ  اھنآ  دوب ! اـھنیا 

. دننک فرصت  ار  ندرا  هیروس و  رصم و  یاھنیمز  زا  یغلابم  رگید ، یاھتلود  اکیرما و  کمک  اب  دنتسناوت  اھیلیئارسا  گنج ١٩۶٧ ، رد  داتفا . قافتا  گنج  دنچ  دندرک . ییاھیھاتوک 

. دننک فرصت  ار  یرگید  یاھنیمز  دنھد و  رارق  ناشدوخ  عفن  هب  ار  گنج  یهجیتن  دنتسناوت  اھتردق  نآ  کمک  هب  زاب  دندرک ، عورش  اھنیا  هک  گنج ١٩٧٣  رد  دعب ،

جح  / ١٣٧٨/١٢/٢٣ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

اب هلباقم  رد  ناھج  یمومع  راکفا  جیـسب  یارب  هدرک و  غیلبت  ام  دـض  رب  هرـسکی  رابکتـسا  یربخ  یروتارپما  یمالـسا ، یروھمج  رمع  یهلاس  کی  تسیب و  تدـم  یهمھ  رد 

داجیا رد  دناهتسناوت  هچ  رھ  تسینویھص  نارادهیامرس  نالک  کمکهب  اکیرمآ  یتینما  هاگتسد  یجراخ و  تسایس  تسا . هدرک  یراذگهیامرس  هنوگ  همھ  یمالـسا  تموکح 

زا یسایس  رودزم  یاھهعومجم  ای  تسیرورت  کھورگ  اھھد  ناھج  رسارس  رد  دناهدرک . ششوک  یمالسا ، یروھمج  یجراخ  تسایـس  شالت  اب  هضراعم  یداصتقا و  راصح 

، دننارودزم نیا  یهناریقح  یاھتیانج  لوصحم  هک  نادواج  رادمان و  دیھـش  اھدص  دناهناراکبارخ و  تایلمع  لاح  رد  نانمـشد  ینابیتشپ  هدعو و  لوپ و  اب  نئاخ ، ناشورف  نطو 

. دناهدیشخب هنامولظم  یرادیاپ  قنور  ار  ام  بالقنا  خیرات 

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

یسک دیسر -  تداھش  هب  یدروجال  دیھش  راوگرزب ، زیزع و  دیـس  ماقمیلاع و  دیھـش  هک  یتقو  شیپ ، مینولاسکی  رد  هک  منکیمن  شومارف  ار  مدوخ  ینورد  درد  نیا  نم 

؛ درک یگدنز  هنوگچ  دوب و  اھاجک  درک و  هچ  درم  نیا  هک  دـنرادن  ربخ  قانتخا  نارود  رد  تازرابم و  نارود  رد  وا  تادـھاجم  زا  ناسک  رایـسب  دوب و  یناشخرد  رایـسب  یهرھچ  هک 

زا یکی  دـش -  دیھـش  مھ  رخآ  تفرگ و  شود  رب  دوب ، مھ  نیرتتخـس  هک  ار  اھراک  نیرترھاظتیب  زین  بالقنا  زا  دـعب  دـش . لـمحتم  ییاـھتمحز  هچ  دیـشک و  ییاھنادـنز  هچ 

تاغیلبت تسا ! هتفرگ  ماجنا  یلخاد  نایـضاران  یهلیـسو  هب  نوچ  ارچ ؟ دـندرک ؛ ضوع  مھ  ار  رورت  ناونع  اـھنآ  ینعی  تسین ! رورت  یدروجـال ، رورت  تشون  ناـملآ  یاـھهمانزور 

؛ تسا مسیرورت  دوخ  نیمزرس  نتفرگ  سپ  یارب  نیطسلف  مدرم  یهزرابم  تسا . نیا  ایند  یمومع  راکفا  رب  طلسم  یربخ  یرابکتسا  یروتارپما  تسا . نیا  ایند  یاھهناسر 

ناریو اھناسنا و  نتـشک  ندوبر و  نانبل و  لخاد  هب  تسینویھـص  ناراـکتیانج  ندـمآ  اـما  تسا ؛ مسیرورت  یتسینویھـص  نارگلاغـشا  ندرک  نوریب  یارب  ناـنبل  مدرم  یهزراـبم 

« يمومع راکفا   » 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 31هاگياپ  هحفص 6 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2870
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2875
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2986
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2998
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3002
http://farsi.khamenei.ir


. مینک رکف  دیاب  نامدوخ  ام  میروخب . بیرف  دنکیم ، باترپ  اضف  رد  نمشد  هک  هچنآ  هب  دیابن  هک  ام  تسا . نیا  اھنآ  قطنم  تسین ! مسیرورت  اھاتسور  ندرک 

باوج بوخ ؟ ای  تسا  دب  تنوشخ  ایآ  دیوگیم . هچ  حیحـص  قطنم  دینیبب  دیوگیم ؛ هچ  مالـسا  دـینیبب  تسا . یرکف  لالقتـسا  ناسنا ، لالقتـسا  رھاظم  نیرتگرزب  زا  یکی 

هنوگنیا حرط  تسا . تیانج  تشز و  دـب و  ینوناقریغ ، تنوشخ  اما  تسا ؛ مزـال  بوخ و  ینوناـق ، تنوشخ  بوخ . مھ  تسا ، دـب  مھ  بوخ ؛ هن  تسا ، دـب  هن  هک  تسا  نیا 

ار ناگرزب  زا  یـضعب  یاھفرح  دننکیم ؛ لقن  نآ  زا  دننکیم ، لقن  نیا  زا  بترم  تسین . یندش  مامت  هک  مھ  زور  یهلاسم  دـناهدروآرد . زور  یهلاسم  کی  تروص  هب  ار  بلاطم 

هب ار  وا  نیا  تسا . دب  تنوشخ  دیوگیم  رگید  ناوج  تسا ، بوخ  تنوشخ  دـیوگیم  یناوج  دـننک . تسرد  روشک  رد  یجنـشتم  وج  دـنناوتب  هکنیا  یارب  دـننکیم ، فیرحت 

؛ دنتـسین تنوشخ  لھا  مھ  ام  نینموم  دنتـسین ؛ تنوشخ  لھا  مھ  اـم  ناـناوج  دـننکیم ؟ ار  راـک  نیا  ارچ  دـنکیم ! مھتم  تنوشخ  هب  ار  نیا  وا  دـنکیم ، مھتم  تنوشخ 

کی نوناق  تسا ؛ نوناق  مھ  نوناق  دش . دھاوخ  لامعا  تنوشخ  هتبلا  دھاوخب ، یـسک  هب  تبـسن  ار  تنوشخ  نوناق  هک  ییاجنآ  دنتـسین . تنوشخ  لھا  مھ  ام  نینیدـتم 

ار نالفنبنالف  سک  رھ  دشکب . ار  وا  درک ، ادیپ  ار  دنھ  سک  رھ  تفگ  انلع  تفگن . یـسک  شوگ  رد  دننک ، رورت  ار  دارفا  نآ  داد  روتـسد  ربمایپ  هک  یزور  نآ  تسین . یناھنپ  رما 

، دنک اضتقا  شفیلکت  اج  کی  مالسا  ماکحا  قبط  رب  رگا  یربھر  مھ  زورما  دشکب . ار  وا  درک ، ادیپ  ار  یدشر  ناملس  سک  رھ  تفگ  هیلعهللاناوضر  ماما  دشکب . ار  وا  درک ، ادیپ 

. تسین یشوگ  رد  هنایفخم و  تفگ . دھاوخ  ینلع 

یمالسا  / ١٣٧٩/٠٣/٠۶ یاروش  سلجم  یهرود  نیمشش  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

یمومع راـکفا  یرواد  ضرعم  رد  ار  دوخ  دـیمارپ  لد  خـسار و  مزع  باداـش و  یهرھچ  تاـباختنا ، رد  تکرـش  اـب  زین  هرود  نیا  رد  هک  ناریا  گرزب  تلم  زا  منادیم  دوـخ  یهفیظو 

یاروـش زا  و  میاـمن ، یرازگـساپس  هناعـضاوتم  دندیـشک ، نازادرپهعیاـش  ناریگهدرخ و  خر  هب  رگید  راـب  شیوـخ  یناـبیتشپ  هب  ار  یمالـسا  ماـظن  اـکتا  دـنداد و  رارق  ناـیناھج 

. منک رکشت  ریدقت و  دنتفرگ ، هدھع  رب  یرثوم  شقن  گرزب ، نومزآ  نیا  رد  هک  یدارفا  اھنامزاس و  رگید  امیس و  ادص و  تراظن ، ییارجا و  یاھتئیھ  روشک ، ترازو  نابھگن ،

نیطسلف  / ١٣٨٠/٠٢/٠۴ هضافتنا  زا  تیامح  یللملانیب  سنارفنک  شیاشگ  مسارم  رد  تانایب 

بلج یارب  یاهلیسو  دوخ  نایدوھی ، راتشک  زا  زیمآقارغا  یاھرامآ  یهئارا  دنتشاد و  کیدزن  طباور  ناملآ  یاھیزان  اب  اھتسینویھص  دھدیم  ناشن  هک  تسا  تسد  رد  یلیالد 

یدوھیریغ شابوا  لذارا و  زا  یاهدع  هک  تسا  تسد  رد  یلیالد  یتح  تسا . هدوب  اھتسینویھص  تایانج  هیجوت  نیطسلف و  لاغشا  یارب  یزاسهنیمز  یمومع و  راکفا  محرت 

بـصن مالـسا  ناھج  بلق  رد  ار  مالـسا  دـناعم  تموکح  کی  یتسرپداژن ، ناینابرق  ناگدـنامزاب  زا  تیامح  شـشوپ  اب  ات  دـندیناچوک  نیطـسلف  هب  یدوھی  مان  هب  ار  اپورا  قرش 

نایماح اھتـسینویھص و  حرط  هنک  زا  نوچ  دندش ؛ ریگلفاغ  ناناملـسم  زاغآ ، رد  دنیامن . داجیا  یمالـسا  برغم  قرـشم و  نیب  یگتـسسگ  کی  نرق ، هدزیـس  زا  سپ  دـننک و 

دقعنم گنج  نیحتاف  نیب  هنایمرواخ  یمالـسا  یاھروشک  میـسقت  یارب  هناـمرحم  روط  هب  وکیپ » سکیاـس -   » دادرارق دروخ ؛ تسکـش  یناـمثع  دـندوبن . علطم  اـھنآ  یبرغ 

، هدش باسح  یاھحرط  زا  یاهعومجم  اب  دنداد و  تدعاسم  یهدعو  اھتسینویھص  هب  مھ  اھنآ  تشاذگ ؛ اھیـسیلگنا  یهدھع  هب  ار  نیطـسلف  تیمومیق  للم  یهعماج  دش ؛

. دندرک هراوآ  شیوخ  یهناشاک  هناخ و  زا  ار  ناناملسم  دندروآ و  نیطسلف  هب  ار  نایدوھی 

نوگاـنوگ و یاـھرازبا  زا  هلباـقم ، یارب  مالـسا  نانمـشد  هدـش ، سیـسات  هزاـت  برع  یاـھتلود  رگید  فرط  دوـب و  مسینویھــص  برغ و  فرط  کـی  هـک  ینـالوط  فاـصم  نـیا  رد 

حلـص و یاھوگتفگ  یرادنتـشیوخ ، ربص ، هب  ار  ناناملـسم  وس  کی  زا  اھنآ  دوب . یللملانیب  عماجم  یتاـغیلبت و  یاـھهناسر  اـھنآ  یهلمج  زا  هک  دـندرک  هدافتـسا  یاهدـیچیپ 

دوب نیا  لیئارـسا  ناملـسم و  یاھروشک  نیب  زیمآضیعبت  رباربان و  لماعت  زا  اھنآ  یدربھار  فادھا  دندومنیم . حلـسم  ار  لیئارـسا  رگید  یوس  زا  دـندرکیم و  توعد  شزاس 

، دوخ ذوفن  تحت  یاھهناسر  نتفرگ  راک  هب  اب  دـننک و  تیامح  میژر  نآ  زا  یللملانیب  عماجم  رد  دـننک و  ظفح  یمالـسا  یاھروشک  رب  ار  لیئارـسا  یماـظن  یرترب  هراومھ  هک 

. تسین شیب  یماخ  لایخ  لیئارسا ، رب  یزوریپ  رکف  هک  دننک  غیلبت  ناناملسم  نیب  رد  دنیامن و  هیجوت  ار  لیئارسا  تایانج 

ناگربخ  / ١۵/١٣٨٠/٠۶ سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

 - ام یهزرابم  هلباقم و  ناوت  تردق و  اما  تسالاب ؛ رایسب  ام ، اب  نانمشد  ینمشد  هلباقم و  مجح  منکیم : ضرع  مھ  امـش  هب  ماهتفگ ، ناتـسود  هب  ار  هتکن  نیا  اھراب  نم 

میمـصت انعم  نیا  رب  میـشاب -  هتـشاد  میمـصت  نمـشد  مجاھت  اب  یهزرابم  هب  ام  رگا  تسالاب . رایـسب  زین  ام -  یعافد  یهزرابم  هچ  نمـشد و  اب  اـم  یمجاـھت  یهزراـبم  هچ 

نامدوخ مدرم  اب  ام  میتسھ ؛ نامدوخ  مدرم  نیب  رد  ام  تسام . ناوت  زا  رتمک  رایـسب  نمـشد  ناوت  مینک -  هدافتـسا  ناـمدوخ  تیفرظ  زا  لاـکتا و  لاـعتم  یادـخ  هب  میریگب و 

. میراذگب رثا  ایند  یمومع  راکفا  یور  یتح  میناوتیم  ام  اذل  درادن . ام  ردق  هب  ای  درادن  ار  تاناکما  نیا  نمشد  اما  مینزیم ؛ فرح  نامدوخ  مدرم  نابز  اب  ام  میھجاوم ،

 

یلام و یاھھاگتـسد  تسا . دورطم  ایند  رد  ردـقچ  اکیرما  دـینیبب  دـینک  هظحالم  امـش  دـنیاوسر . ایند  رد  دـننکیم ، تاغیلبت  یمالـسا  تایرظن  ام و  هیلع  هک  یناسک  زورما 

اما تسا ؛ روطنیمھ  زین  ناشتاغیلبت  دـنروفنم . موکحم و  ایند  رد  ردـقچ  دنتـسھ ، ندـش  یناـھج  رکفت  لاـبند  اـیند ، ندـیعلب  رتشیب  یارب  زورما  هک  ییاـھنیمھ  یداـصتقا و 

. میراذگب رثا  مھ  ایند  یمومع  راکفا  یور  میناوتیم  ام  نیاربانب  دنراذگیم . ار  یتاریثات  دننکیم ، تاغیلبت  ضراعمیب ، یاضف  رد  دنوشیم و  دراو  الخ  رد  یتقو 

حلسم  / ١٣٨٠/٠٧/٠۴ یاھورین  یادھش  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

هک منکیم -  رارکت  ار  نآ  ایند  ناریا و  تلم  یمومع  راکفا  یارب  مھ  هدـنب  دـناهتفگ ، ار  بلطم  نیمھ  اھرادـید  رد  یـصوصخ و  سلاجم  رد  ام  روشک  نـالووسم  دـننادب -  همھ 

مزال بجاو و  یهزرابم  کی  اھناسنا ، یگدنز  یاضف  ینماان  مسیرورت و  اب  یهزرابم  هتبلا  درک . دھاوخن  تکرش  دشاب ، اکیرما  اب  نآ  یربھر  هک  یتکرح  چیھ  رد  یمالسا  ناریا 

. دشاب هتشاد  یحلاص  یربھر  دیاب  تسا و  یناھج  تکرح  کی  نیا  اھتنم  دنکب ؛ ار  راک  نیا  دیاب  دنک ، تکرش  هزرابم  نیا  رد  دناوتب  سک  رھ  تسا . داھج  کی  و 

حلسم  / ١٣٨٠/٠٧/٠۴ یاھورین  یادھش  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

رگا دناهدرک !؟ ار  راک  نیا  ناناملـسم  هک  دیداد  صیخـشت  لوا  تاعاس  نامھ  رد  روطچ  امـش  دندرک ! مالـسا  دـض  ار  ناشروشک  یمومع  یاضف  هثداح ، تاعاس  نیلوا  زا  اھنیا 

ارچ تسا -  ناناملـسم  راک  نیا  دـندرک  رواب  همھ  هک  دـندز  فرح  یروط  اکیرما  رد  اھنویزیولت  ویدار و  لوا ، تاـعاس  ناـمھ  رد  تسا -  یوق  امـش  یتاـعالطا  هاگتـسد  ردـقنیا 

؟ تسا ناناملـسم  راک  دـیدیمھف  اجک  زا  دـیھد !؟ صیخـشت  دراد ، ندرک  راک  هب  جایتحا  اھلاس -  دـنیوگیم  یـضعب  اھھام -  اـمتح  هک  ار  تعـسو  نیا  هب  تاـیلمع  دـیتسناوتن 

هلمح و دنتـشاد ، یمالـسا  رھاظ  هک  یناناملـسم  هب  دندرک ؛ هلمح  دجاسم  یخرب  هب  ییاپورا  یاھروشک  یـضعب  اکیرما و  رد  مدرم  هک  دـنتخاس  یروط  ار  یمومع  یاضف 

نتفرگ یارب  نایحیـسم  هک  تسا  ییاھگنج  یبیلـص ، یاـھگنج  تسا ! یبیلـص  گـنج  نیا  تفگ : شراـھظا  نیلوا  رد  اـکیرما  روھمج  سیئر  دـندرک . یـشکوقاچ  یزادـناریت و 

نوریب اجنآ  زا  ار  اھنآ  دندش و  زوریپ  ناناملـسم  بولغم و  اھییاپورا -  نایحیـسم -  هتبلا  دیـشک . لوط  لاس  تسیود  اھگنج  نیا  دـندمآ و  دـنداتفا و  هار  اپورا  زا  سدـقملاتیب ،

فرح هظحالمیب  دوخ ، رب  طلـست  نودـب  روطنیا  تسین -  یـضرغ  رگا  هبتریلاع -  لووسم  کی  ارچ  تسا ! تیحیـسم  مالـسا و  گنج  ینعی  تسا ؛ یبیلـص  گـنج  دـندنار .

هب مدرم ! دنیوگیم : دنوریم و  امـسر  دـعب  دـنزاسیم ، مالـسا  دـض  ار  یمومع  راکفا  دـیدرک ؟ مھتم  زیمآهعجاف  یتسیرورت و  لمع  کی  هب  ار  ایند  ناناملـسم  ارچ  دـنزیم !؟

رشتنم ار  یبرع  یمالـسا و  یاھمـسا  بترم  دننکیم ؛ مھتم  ار  اھبرع  ناناملـسم و  همھ ، هک  دیدرک  تسرد  یروط  ار  اضف  امـش  دوشیم !؟ رگم  دینکن ! هلمح  ناناملـسم 

هتشاد یگنرف  مسا  دشاب و  یبرغ  ییاکیرما و  هک  دوبن  رفن  کی  مھتم ، همھ  نیا  نیب  رد  ینعی  دیدرک . یفرعم  ناتیاھهمانزور  رد  ار  لاقع  هیفچ و  اب  یاھهرھچ  بترم  دیدرک ؛

. دش دھاوخن  ناربج  اھیناسآ  اھیدوز و  نیا  هب  هک  تسا  یتدم  دنلب  رایسب  راثآ  یاراد  دب و  رایسب  راک  کی  تشز ، رایسب  تکرح  کی  نیا ، دیدرکن ؟ رشتنم  ار  اھنآ  ارچ  دشاب !؟

« يمومع راکفا   » 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 31هاگياپ  هحفص 7 
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ناھفصا  / ١٣٨٠/٠٨/٠٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یکچوک یهعقاو  دننک . هیجوت  دوخ  یاھتسایس  هب  ار  ناشدوخ  ربخیب  لفاغ  مدرم  یمومع و  راکفا  هکنیا  یارب  دننکیم ؛ شوخلد  یموھوم  یاھزیچ  هب  ار  دوخ  نانمشد ،

راعش یتبسانم  هب  هدش و  لیکشت  یاهشوگ  رد  مدرم  تاسدقم  هیلع  هک  ار  یرفن  دص  دنچ  ای  یرفن  دص  کچوک  عامتجا  کی  دنھدیم . هولج  گرزب  ار  نآ  دننکیم و  ادیپ  ار 

یاھدرگـش اھنیا  دـننکیم ! کچوک  یمالـسا  ماـظن  دـنلب  یاـھنامرآ  زا  تیاـمح  مالـسا و  بـالقنا ، زا  عاـفد  رد  ار  یمدرم  میظع  تاـعامتجا  اـما  دـننکیم ؛ گرزب  دـنھدیم ،

. تسا یتاغیلبت 

ناھفصا  / ١٣٨٠/٠٨/١٢ ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

رد زورما  هک  ییاھراک  نیمھ  لثم  دندشیم -  لسوتم  ینابایخ  تاضارتعا  هب  دیاب  ای  دننک ، ضارتعا  مانتیو  رد  اکیرما  راکـشآ  تایانج  هب  دنتـساوخیم  رکفتم  یاهدـع  یتقو 

راعـش یاهدـع  دریگیم و  لکـش  ینابایخ  تارھاظت  دوشیم ، لیکـشت  اکیرما ) یربھر  تحت  مسیلابولگ   ) یزاسیناھج سنارفنک  اجرھ  دوشیم . یرگیناـھج  هیلع  اـیند 

یراک دنتـساوخیم  رگا  ای  تسا -  ضارتعا  زاربا  کی  فرـص  تسین ؛ راذگریثات  درادن و  یتیمھا  نادنچ  تارھاظت  نیا  یلو  دـنیآیم ؛ موتاب  اب  مھ  سیلپ  رفن  راھچ  دـنھدیم و 

دنتفر اھبآ  طسو  دندرک و  باختنا  یتشک  کی  اذل  دنشاب ؛ یکتم  نآ  هب  دنناوتب  اھنآ  هک  تشادن  دوجو  ایند  رد  یاهطقن  چیھ  دراذگب ، رثا  ایند  یمومع  راکفا  رد  دناوتب  هک  دننکب 

ناھگان باسح ، فرح  کی  ندز  یارب  بسانم  طیحم  اضف و  کی  طحق  رد  ییایند ؛ نینچ  رد  دندرک . ار  راک  نیا  یایلم ، دادتما  نتـشاد  نودب  یمدرم و  چـیھ  هب  لاصتا  نودـب  و 

هناـیمرواخ و رد  هکلب  اـیند ؛ هداـتفارود  هطقن  کـی  رد  هن  مھ  نآ  روـشک ، کـی  رد  هکلب  لاـبتوف ؛ نادـیم  اـی  یاهراـجا  نیمز  کـی  رد  هن  مھ  نآ  نیمز ، نـیمھ  یور  کاـخ ، یور  رب 

وا نانابیتشپ  اکیرما و  هب  طقف  هن  دـمآ و  نادـیم  طسو  ناھگان  یندـشن ، ماـمت  هزیگنا  کـی  اـب  ینویلیم ، هد  دـنچ  تلم  کـی  اـیند ، یـسایس  یاـیفارغج  هقطنم  نیرتساـسح 

! درکیم ضارتعا  دوب ، اکیرما  لباقم  بطق  هک  مھ  یوروش  هب  یتح  هک  تفگ  هن »  » اکیرما یرابکتسا  یاھهزیگنا  همھ  هب  درک و  ضارتعا 

ناضمر  / ١٣٨٠/٠٩/١۶ هعمج ٢١  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

ناتـسناغفا رد  دندرک . هلمح  ناتـسناغفا  تلم  هب  مسیرورت ، اب  هزرابم  راعـش  اب  اھییاکیرما  دنک . راکنا  تایانج  نیا  تیلووسم  رد  ار  اکیرما  تلود  تکرـش  دناوتیمن  سک  چیھ 

مدرم و یارب  اعقاو  دندرک ! مھ  دییات  هکلب  دندرکن ؛ تفلاخم  طقف  هن  اھنآ ، هیلع  هنایشحو  تالمح  نیطـسلف و  مدرم  رورت  اب  اما  دندرک ؛ یفرعم  تسیرورت  ناونع  هب  ار  رفن  دنچ 

یهناخ رد  یتلم  اب  دـننزب !؟ اھتلم  قوقح  یدازآ و  رـشب و  قوقح  زا  مد  دوشیم  ناـشیور  روط  هچ  دـنیوگیم ؟ هچ  اـھنیا  تسا . تربع  یهیاـم  رایـسب  اـیند ، یمومع  راـکفا 

تلود مھ  اـکیرما و  تلود  مھ  هنافـساتم  دوشب ! مھ  یھارمھ  هکلب  دریگن ، تروص  یتفلاـخم  طـقف  هن  اـما  دوشب ؛ یاهناـمحریب  هناعبـس و  نشخ و  راـتفر  هنوگنیا  شدوخ ،

رد ار  سیلگنا  تلم  سیلگنا ، نالووسم  دندرک . هدنمرـش  خیرات  رد  ار  اکیرما  تلم  اکیرما ، نالووسم  نم  رظن  هب  دنداد . ناحتما  دب  رایـسب  یمومع ، راکفا  لباقم  رد  سیلگنا ،

تواـفتیب یتح  یرـشب  میظع  تیاـنج  نیا  لـباقم  رد  اـعدا ، همھ  نیا  اـب  دـنراد و  رارق  ییاـھتلم  اـھتموکح و  سار  رد  اـھنیا  دـندرک . هدزتلاـجخ  هدنمرـش و  لـعفنم و  خـیرات 

! دننکیم مھ  تیامح  هکلب  دننامیمن ؛

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

لئاـق اـھناسنا  دـیاقع  هب  مارتـحا  ییارگرثـکت و  هب  اـم  دـنتفگیم  دـندرکیم و  غـیلبت  اـھنیا  یاـھیچتاغیلبت  یداـمتم ، یاـھلاس  لوـط  رد  هک  یزیچ  نآ  لـباقم  یهطقن  تـسرد 

اجنیا هب  دوخ  تاراھظا  رد  زورما  تسا . حلـص  رطاخ  هب  اجنالف  رد  ام  مادـقا  تسا ؛ حلـص  رطاـخ  هب  اـجنالف  هب  اـم  دورو  میحلـص ؛ رادـفرط  اـم  دـندرکیم  اـعدا  مئاد  میتسھ ؛

ناشهتـشذگ یاھاعدا  یهمھ  هک  تساھنآ  یندشن  شومارف  گرزب و  یاطخ  نیا  دنھد . هولج  سدقم  رما  کی  ار  نآ  دننک و  سیدقت  ار  گنج  دنروبجم  هک  دـناهدش  هدـناشک 

سپ یکی  ار  اطخ  یاھماگ  نیا  تسا . هدرک  لیمحت  اھنآ  رب  ار  ییاطخ  یاھماگ  هچ  نتـشادرب  سفن ، یاوھ  دنمھفیمن  دنکیم . لطاب  جیردتب  ایند  یمومع  راکفا  مشچ  رد  ار 

ایند یادرف  زورما و  یمومع  راکفا  تواضق  یارب  هک  دـنھدیم  ناـشن  دوخ  زا  ینـشخ  بلط و  گـنج  یماـظن و  یهرھچ  اـیند  رد  دـنرادیمرب . مھ  زاـب  دناهتـشادرب و  یرگید  زا 

. دنرادن مھ  یاهراچ  تسا . هدننک  موکحم  تدشهب 

یایدادبتسا یاھتموکح  زا  ای  دناهدمآ ، راک  یور  اتدوک  اب  هک  یددعتم  یاھتموکح  زا  لاحنیعرد  میتسھ ؛ مدرم  ارآ  هب  یکتم  تموکح  یـسارکمد و  رادفرط  ام  دننکیم  اعدا 

راک هچ  دنمھفب  دننادب و  هکنیا  نودب  تسا . یمومع  راکفا  لباقم  رد  ندش  اوسر  نیا  دـننکیم . تیامح  تسا ، هتـشادن  تلاخد  یمدرم  یار  کی  یتح  اھنآ  لیکـشت  رد  هک 

. تسا طوقس  یهمدقم  اھنیا  دنکیم . هدرک و  یرتدیدج  یاطخ  لحارم  دراو  ار  اھنآ  یرگید  زا  سپ  یکی  اھاطخ  نیا  دننکیم ،

ماظن  / ١٣٨٠/١٢/٢٧ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هار رـس  عنام  مادـک  چـیھ  لئاسم  نیا  تسین ؛ مھم  یرـشب  یاھهعجاف  تسین ، مھم  تلادـع  یدوبان  تسین ، مھم  اھتورث  یدوبان  تسین ، مھم  اھناسنا  یدوبان  اھنیا  یارب 

. تسا یتسرد  ریبعت  رتدـنلب ،» یادـص   » هب دـندرک  ریبعت  دـنراد . راـیتخا  رد  مھ  ار  یاهناـسر  یغیلبت و  ناوارف  تاـناکما  رھاـظ ، ظـفح  یارب  هتبلا  دـنوشیمن . بوسحم  اـھنیا 

یرـالاسمدرم و رادـفرط  حلـص ، رادـفرط  مھ  زاـب  ار  اـھنآ  یهرھچ  دـناشوپب ؛ ار  ینیرفآهعجاـف  نیا  هک  دـننک  میظنت  روـطنآ  ار  اـیند  یاـضف  یرتدـنلب  یادـص  اـب  دـننکیم  یعس 

. دھد ناشن  رشب  قوقح  رادفرط  یسارکومد ،

عوضوم نیا  هب  درک ، روشک  نآ  یهرگنک  رد  اـکیرما  روھمج  سیئر  هک  یاینارنخـس  رد  دوش . یفرعم  ییاـکیرما  لوصا  ناونع  هب  حالـصلارھاظ  یلوـصا  دوـشیم  یعـس  زورما 

؛ دنتفگ عقاو  فالخ  تیرشب  هب  هک  دندرک  میظنت  یلصفم  یهینایب  فرح ، نیا  یرظن  یهناوتشپ  داجیا  یارب  ییاکیرما  نارکفنـشور  زا  یعمج  هنافـساتم  دعب  دومن و  یاهراشا 

راکفا اھنآ  یارب  هتبلا  دنراد . هگن  هدیشوپ  تسا ، ناھج  رب  هطلس  سوھ  یبلطتردق و  یدنمزآ و  نامھ  هک  ار ، هیـضق  لصا  دندرک  یعـس  دنتفگ . غورد  ناشدوخ  نابطاخم  هب 

هدـش هراشا  اکیرما  فعـض  طاقن  زا  یخرب  هب  هینایب  نیا  رد  نوچ  مدینـش  هک  تساکیرما -  مدرم  تسد  اھنیا  تایح  یهشیـش  تسا -  مھم  یلیخ  مھ  اکیرما  دوخ  یمومع 

اکیرما دوخ  رد  ار  هینایب  زا  شخب  نآ  دنرکف ، نایب و  یدازآ  یعدـم  هک  یناسک  نامھ  دراد -  اکیرما  هک  یگرزب  فعـض  طاقن  لابق  رد  یکچوک  رایـسب  فعـض  طاقن  هب  هتبلا  دوب - 

یضعب نوچ  هدش ، میظنت  اکیرما  یماظن  یتینما و  یتاعالطا و  یاھھاگتسد  یگنھامھ  اب  دیدرت  نودب  هک  تسا  صخشم  ادیپ و  الماک  هک  هینایب  نیمھ  رد  دندرکن ! رشتنم 

لخاد رد  هینایب  نامھ  دنتـشاذگن  دیربیم -  یپ  دیـشاب ، هدید  ار  هینایب  رگا  هدوب -  یرگاشفا  نآ  رد  مک -  یلیخ  دایز ، هن  یکدـنا -  هدوبن و  اھنآ  یهقالع  دروم  شیاھـشخب  زا 

! تسا هنالداع  گنج  کی  لابند  شوب  دننک  تابثا  هک  دندرک  رشتنم  اکیرما  دوخ  رد  ار  گنج  هب  طوبرم  یاھتمسق  نآ  دندرک . رـشتنم  ایند  طاقن  ریاس  رد  دوش و  رـشتنم  اکیرما 

. دندرک رشتنم  ار  شتمسق  نیا  طقف  تسھ . نآ  رد  اکیرما  یلم  عفانم  زا  عافد  هک  یگنج 

مھ تسا . هدـش  هتـشاذگ  نیرتیو  رد  هدـش و  هداد  بیترت  نآ  یارب  مھ  کیروئت  یرظن و  یاـھهیاپ  یمومع ، راـکفا  بیرف  یارب  هک  میھجاوم  اھدـیدھت  نیا  زا  یکی  اـب  زورما  اـم 

یگشیمھ یاھفدھ  نامھ  اھفرح  نیا  رس  تشپ  دننک . سکعنم  ایند  هب  ار  هدش  فیرحت  تیعقاو  نیا  ات  دندش  تسدمھ  مھ  اب  نارکفنـشور  زا  یخرب  مھ  نارادمتـسایس و 

یهدش هتکید  تاروتسد  اکیرما و  یاھتسایس  تسین  رضاح  هک  یلقتسم  تموکح  کی  روشک و  کی  ندرکن  لمحت  اھتورث ، یهمھ  رب  طلـست  ناھج ، رب  هطلـس  عمط  تسا ؛

. تسا یمھم  رایسب  یهلاسم  نیا  دنراد . هگن  هدیشوپ  هدنبیرف  رھاوظ  نیا  تشپ  رد  ار  فدھ  نیا  دنتساوخ  دنک . لوبق  هتسب  مشچ  دریذپب و  ار  وا 

هعمجزامن  / ١٣٨١/٠١/١۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

کرھـش نیــشنینیطسلف ، قطاـنم  رد  دـنرادن  قـح  اھیلیئارــسا  هـک  دـناهتفگ  یناـھج  تسایــس  یناـھج و  تردـق  زکارم  دـناهدرک و  بیوـصت  یناـھج  عماـجم  تساـھلاس 

« يمومع راکفا   » 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 31هاگياپ  هحفص 8 
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نم تفگ  داتـسیا و  اـھنیا  یهـمھ  لـباقم  دوـب ، نکـسم  ریزو  هـک  یناـمز  تـسا ، تردـق  سار  رد  یلاغـشا  نیطـسلف  رد  زورما  هـک  یاهدـنرد  نـیمھ  دـنزاسب . نیـشنیدوھی 

اب مھنآ  اھتسینویھص ، زا  تیامح  هرـسکی  دننکیمن . شوگ  هک  دنادیم  مھ  شدوخ  دنکیم ؟ شوگ  ار  اھفرح  نیا  یـسک  هچ  دراد . همادا  مھ  نالا  ات  تخاس و  مزاسیم و 

رھ اب  ینارنخس و  رھ  اب  نونک  ات  هدمآ  راکرس  هک  یلوا  زا  هنافساتم  اکیرمآ  ینونک  روھمج  سیئر  نیا  ناھج . مدرم  راکفا  یارب  لوبق  لباقریغ  طلغ و  قطنم  اب  فیعض ، قطنم 

. . تسا یناھج  تینما  حلص و  دض  رب  همھ  تسا  هتفرگ  هک  ییاھمیمصت  تسا . هدز  یناھج  تینما  حلص و  هب  یاهبرض  دوخ  مادقا 

هعمجزامن  / ١٣٨١/٠١/١۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

دراو اھتلم  عفن  هب  یرابکتـسا ، یاھھاگتـسد  یهتـساوخ  فالخرب  هدـش ، مھ  رابکی  ولو  دنایرابکتـسا ، یاھفدـھ  تمدـخ  رد  ابلاغ  اـی  هشیمھ  هک  رـشب  قوقح  عماـجم  نیا 

رد ناریا  حرط  دریگ ، ماجنا  اھراشف  نیا  رگا  دـننک . دـییات  ار  نیطـسلف  مولظم  تلم  موکحم و  ار  زواجتم  ملاظ و  دـننک ، هجوتم  ناشدوخ  هب  اـیند  رد  ار  یمومع  راـکفا  دـنوش ؛

، دنوش لاعف  هار  نیا  رد  همھ  یناھج ، عماجم  ناملسم و  یاھتلم  یمالسا ، یاھتلود  یبرع ، یاھتلود  رگا  دش . دھاوخ  روبجم  زواجتم  دوب و  دھاوخ  یلمع  نیطـسلف  دروم 

همھ تسا . لووسم  ذخاوم و  لاعتم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  همھ  زا  رتالاب  خیرات و  رظن  رد  اھتلم ، رظن  رد  املـسم  دنک ، یھاتوک  هنیمز  نیا  رد  هک  سک  رھ  تسا . یلمع  راک ، نآ 

. میراد هفیظو 

هعمجزامن  / ٠۵/١٣٨١/٠۵ یاھداتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

بلطم نیا  دـنمھفب . ار  تقیقح  دـنوش و  انـشآ  مالـسا  ناھج  لـئاسم  تاـنایرج و  اـب  دـیاب  مدرم  هعمج ، زاـمن  رد  تسا . مھم  رایـسب  هلاـسم  مھ  یناـسریھاگآ  شخب  رد 

فرح دـنناوتب  هکنیا  یارب  دـننکیم  جرخ  لوپ  ایند  ناربکتـسم  بلطهطلـس و  یاھھاگتـسد  نوچ  ارچ ؟ تسا ؛ رتمھم  هشیمھ  زا  زورما  اـما  تسا ، هدوب  روطنیمھ  هشیمھ 

هتفگ قح  فالخ  ایند  رد  ردـقچ  دـننک . فرحنم  قح  هار  زا  ار  اھنآ  راـکفا  دـنناسرب و  اـیند  مدرم  شوگ  هب  ار  دوخ  یغیلبت  نوگاـنوگ  یاھدـنفرت  بیرف و  ینکارپ و  هعیاـش  غورد و 

یهداـج زا  اـیند  زا  یطاـقن  اـی  هطقن  رد  ار  مدرم  راـکفا  هک  تسا  نیا  یارب  دـنراذگیم ، اـھنآ  یارب  یتلود  یاـھهجدوب  دـننکیم و  جرخ  لوپ  روط  نیا  هک  ییاـھویدار  دوشیم !

. دوش ضوع  اھنآ  ریـسم  ات  دننک  ضوع  ار  مدرم  مھف  دتفایم ، هار  دوخ  مھف  صیخـشت و  لابند  ناسنا  نوچ  دـنھد و  لیوحت  هنوراو  اھنآ  هب  ار  بلاطم  دـننک و  فرحنم  تقیقح 

. تسا مھم  یلیخ  مدرم  ندرک  هاگآ  یطیارش ، نینچ  رد 

نیب رد  ار  دوخ  بلاطم  دھاوخیم  نمـشد  تسا . نیمھ  رطاخ  هب  دننک ، دروخرب  هنالووسم  روشک  لئاسم  اب  هک  منکیم  هیـصوت  اھهناسر  تاعوبطم و  هب  ررکم  هدنب  هکنیا 

هب ام  یهعماج  یگنھرف  یرکف و  یاضف  رد  دھاوخیم  وا  هک  ار  یزیچ  نامھ  مینک و  ناسآ  ار  نمشد  راک  میوش و  نمـشد  لماع  دیابن  ام  دنک . رـشتنم  بیرف  غوردهب و  مدرم 

تنایخ دریگ ، تروص  هجوت  اب  ادـمع و  رگا  تسا . یگرزب  رایـسب  یاطخ  نیا  میھد . مدرم  دروخ  هب  اھنوبیرت  اـھهناسر و  تاـعوبطم ، یهلیـسو  هب  روشک  لـخاد  رد  دروآ ، دوجو 

رد یتسینویھـص  یمنھج  یاھھاگتـسد  اکیرما و  یبلطهطلـس  درگـش  زورما  دوب . بقارم  هاگآ و  یلیخ  دـیاب  تسا . یگرزب  یاطخ  دـشاب ، تلفغ  یور  زا  رگا  تسا و  یگرزب 

راکفا رد  اما  دـنھدیم ؛ ماجنا  نیطـسلف  بوصغم  مولظم و  مدرم  هیلع  ار  اھراتـشک  نیرتکانلوھ  اھتیانج و  نیرتدـب  یلاغـشا  نیطـسلف  رد  دـینیبب  امـش  تسا . نیمھ  اـیند 

اب هـک  یزیچ  رھ  هـیلع  نانمــشد  دــنربیم . هرھب  تاـغیلبت  زا  هنوـگنیا  زورما  دــنھدیم ! هوـلج  موـلظم  ار  ینیطــسلف  دـالج  مجاــھم و  و  ملاــظ ، ار  ینیطــسلف  یموـمع ،

گرزب و تلم  نیا  اب  هلباقم  یارب  اھنیا  هک  یھار  تسا . روطنیمھ  مھ  ام  روشک  لـخاد  رد  دـننکیم . تاـغیلبت  دـشاب ، هتـشاد  لـباقت  اـھنآ  عورـشمان  عفاـنم  یبلطهطلس و 

نیا دننک ، یماظن  یهلخادـم  روشک  نیا  رد  رگا  هک  دـننادیم  اھنیا  تسا . تاغیلبت  نیمھ  دـناهداد ، صیخـشت  دـناهتفرگ و  شیپ  رد  ام  زیزع  روشک  ماظن و  نیا  ناشلامیظع و 

لامعا ام  هیلع  تسا  لاس  هسوتسیب  ابیرقت  هک  مھ  یداصتقا  یاھـشالت  یداصتقا و  یهرـصاحم  هک  دننادیم  دنوش . نامیـشپ  هک  دز  دھاوخ  ناشنھد  یوت  نانچنآ  تلم 

؛ دننک شالت  دنوش و  راداو  کرحت  هب  رتشیب  روشک ، لخاد  دادعتـسارپ  صالخا و  اب  نموم و  یاھورین  هک  دوشیم  بجوم  یداصتقا  یهرـصاحم  درادـن . ینادـنچ  رثا  دـننکیم ،

دنتفر یگنج  یاھرازبا  تخاس  لابند  ام  رکفتم  یاھزغم  ناناوج و  تشاد ، جایتحا  یگنج  یاھرازبا  هب  ام  تلم  دندرک و  هرصاحم  ار  ام  هک  یلیمحت  گنج  نارود  رد  هکنیاامک 

دوخ نورد  دوخ و  هب  رتشیب  تلم  نآ  دـننک ، هرـصاحم  ار  یتـلم  یتـقو  تسا . روطنیمھ  مھ  رگید  نوگاـنوگ  یاھـشخب  رد  دـندرک . دـیلوت  دنتـشاد ، مزـال  زور  نآ  هک  ار  یزیچ  و 

نآ نکیل  دننزیم ؛ همطل  تلم  هب  هتبلا  درادن . ینانچنآ  یهدیاف  مھ  یداصتقا  یهرـصاحم  سپ  دیامن . هدافتـسا  دوخ  ینورد  دادعتـسا  زا  دـنکیم  یعـس  دوشیم و  هجوتم 

. دوشیمن نیمات  دنھاوخیم ، اھنآ  هک  یزیچ 

جح  / ١٣٨١/١٠/٢۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یھاوخهدایز لباقم  رد  دنتسین  رضاح  مھ  نالا  دننک و  عافد  مولظم  تلم  نآ  زا  یدج  روطهب  دننزب و  مد  نیطسلف  تلم  تیمولظم  زا  دندشن  رضاح  هک  ییاھروشک  اھتلود و 

هار اکیرما  اب  مدـق  راھچ  اھنیا  مینک  لایخ  رگا  تسا  یحولهداس  تسین . یبوخ  یایند  مھ  ناـشیایند  دنتـسیاب ، وا  ولج  دـننک و  داـقتنا  هقطنم  نیا  رد  اـکیرما  یراوخهداـیز  و 

هارمھ نواعم و  رکون و  هک  تسا  یناسک  یماکان  زا  رپ  مالـسا ، یایند  رد  ام  شوح  لوح و  یاھهبرجت  تحار !؟ یگدنز  مادک  دـننکیم . یگدـنز  تحار  شـضوع  اما  دـنیآیم ،

گنـس لثم  دـعب  دـنریگیم ؛ رارق  هدافتـسا  دروم  دـندیفم ، دنتـسھ ، اھتـسایس  نآ  یهناوتـشپ  هک  ییاھتکرـش  نارادهیامرـس و  اھنآ و  یارب  یتقو  ات  اـھنیا  دـندش . ناـطیش 

ات دشخبیم  تعاجش  تردق و  تزع و  یمالسا  ماکح  یمالسا و  تما  هب  مالسا  تسام . دوجوم  یهبرجت  نیا  دنزادنایم . ناشرود  یولوم -  لوق  هب  ناطیـش -  یاجنتـسا 

یمالسا تیادھ  یمالـسا و  تفرعم  تکرب  هب  هک  لیبق -  نیا  زا  یناوارف  قیاقح  قیاقح و  نیا  هک  تسا  یگرزب  تصرف  جح  دننیبب . ار  ناشھار  دنمھفب و  دننک ، مادقا  دنناوتب 

دننک ساسحا  دیاب  دنرادیب ؛ مالسا  یایند  یاھلد  زا  یلیخ  دنوش . رادیب  اھنآ  دوش و  هتـشاذگ  ایند  مدرم  یمومع  راکفا  رایتخا  رد  تسا -  ناریا  ناملـسم  تلم  ام  رایتخا  رد 

جـح و تیونعم  زا  تسا ؛ جـح  تیونعم  یهیاس  رد  اـھنیا  یهمھ  دـننک . ادـیپ  ار  مزـال  تعاجـش  تماھـش و  تارج و  اـت  دراد  رادـفرط  اـھنآ  رکف  مالـسا ، ناـھج  رـساترس  رد  هک 

نیا زا  رپ  تسد  اب  هللااـشنا  دـینک . هدافتـسا  یمظع  یهریخذ  نیا  زا  دـیناوتیم ، هچرھ  دـینکن . تلفغ  نآرق  یهمیرک  تاـیآ  تاراـیز و  هیعدا و  یلاـع  میھاـفم  زا  یرادربهرھب 

. دیدرگرب رفس 

امیس  / ١٣٨١/١١/١۵ ادص و  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نھذ هب  تسام ، یاھوزرآ  اھنامرآ و  رب  ینتبم  هک  ار  یعقاو  قیاقح  تاکن و  زا  تسرد و  یاـھمایپ  زا  یتسرھف  هعومجم و  هک  تسا  نیا  گـنج  نیا  رد  یزوریپ  هار  اـم ، رظن  هب 

. مینک لقتنم  مدرم 

، مینک شـشخپ  عیزوت و  میـسقت و  هنوگچ  مینادـب  هکنیا  یارب  میرادـن ، یلکـشم  نآ ، نیودـت  ییاسانـش و  میکحت و  مایپ و  لصا  ظاـحل  زا  اـم  هدـش و  دـیلوت  هک  یماـیپ  نیا 

نیا یتقو  دینک . تیریدم  ار  یمومع  راکفا  دـیناوتیم  امـش  ینعی  دریگیم ؛ رارق  امـش  رایتخا  رد  یمومع  راکفا  تقونآ  تفرگ ، ماجنا  اھنیا  یتقو  دراد . مزال  حیحـص  تیریدـم 

یاھتلم ناتدوخ و  تلم  یمومع  راکفا  وا  هک  دیراذگن  دـیاب  امـش  دریگ . رایتخا  رد  ار  یمومع  راکفا  دـھاوخیم  نمـشد  تسامـش . رایتخا  رد  یمومع  راکفا  تفرگ ، ماجنا  راک 

. تسا مولعم  لطاب  قح و  یهھبج  اجنآ  رد  رگید  هک  دینیبب  ار  نیطسلف  یهثداح  لثم  یاهثداح  زورما  امش  دریگ . رایتخا  رد  دسریم -  امش  یادص  هک  ییاجرھ  ات  ار -  رگید 

زا هناخ و  یگدنز و  کاخ و  زا  و  تسوا -  لام  اجنیا  هک  دیوگیم  خـیرات  یهمھ  هدـش و  نفد  نیمز  نیا  رد  شدادـجا  یاھناوختـسا  هک  شیدادـجا -  ابآ و  نیمزرـس  زا  ار  یتلم 

هرادا ار  اجنیا  امـش  دناهتفگ  دناهدرک و  عمج  رگید  یاھاج  زا  اکیرما و  هیـسور و  یقرـش و  یاپورا  اپورا و  زا  ار  هناگیب  هدـع  کی  دـندرک و  مورحم  شدوخ  روشک  رد  باختنا  قح 

، رگلاغـشا فرـصتم  یهناگیب  هورگ  نآ  هکنیا  هب  دسرب  هچ  تساجک ؛ لطاب  قح و  هک  دھدیم  ناشن  هزادنا  نیمھ  دوبن ، نیب  نیا  رد  مھ  یرگید  لماع  چیھ  رگا  بوخ ؛ دـینک !

زا لطاب  قح و  رگید  دشکیم . دبوکیم و  دنزیم ، ینعی  دنکیم ؛ دوبان  دنتسھ ، نیمزرـس  نآ  بحاص  هک  ار  یعمج  نآ  راوعبـس ، رابتنوشخ و  یاھـشور  ماسقا  عاونا و  اب 

راکفا رد  هنوگچ  رگید -  یاـھتلود  یـضعب  اھتـسینویھص و  دوخ  اـکیرما و  هقطنم -  نیا  رد  لیئارـسا  روضح  رادـفرط  تعاـمج  ار  نیمھ  دـینیبب  امـش  رتزیاـمتم !؟ رتزاـحنم و  نیا 

« يمومع راکفا   » 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 31هاگياپ  هحفص 9 
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، دوبن تاغیلبت  نیا  رگا  الاو  دریگن . ماجنا  یمھم  تکرح  ایند  رد  خـلت  ثداوح  نیا  لباقم  رد  زورما  هک  دـناهداد  رییغت  یروط  ار  یمومع  راکفا  ینعی  دـناهدرک ! ضوع  ایند  یمومع 

رارق راشف  ریز  ار  اھتموکح  دـننکن ، یـضارتعا  دـنزادنین ، هار  نیطـسلف  مدرم  عفن  هب  یتارھاظت  هک  دوبن  یزور  دنتـشادن -  نیطـسلف  اب  مھ  یاهطبار  چـیھ  ولو  ایند -  یاھتلم 

روطنامھ ار  یمومع  راکفا  اھنیا  دشیم . ضوع  ایند  تسایـس  یهنحـص  الـصا  دوبن ، تاغیلبت  نیا  رگا  دنراذگن . راشف  تحت  یریگعـضوم  یارب  ار  ناشدوخ  یاھتلود  دنھدن و 

میناوتب ام  رگا  دنتخادنا . اج  مدرم  نھذ  رد  ار  گرزب  غورد  نیا  و  یاهناسر -  راک  یقطنم  بیترت  نامھ  تیاعر  رطاخهب  دـندرک -  تیادـھ  فرـصت و  دنتـساوخیم ، ناشدوخ  هک 

شیپ یروط  ار  راک  ایند  یمومع  راکفا  رد  ینعی  مینک ؛ لیدـبت  قح  یهنحـص  هب  یدودـح  ات  لقاال  ار  لـطاب  یهنحـص  نیا  میناوتیم  میھد ، ماـجنا  تسرد  یاهناـسر  راـک  کـی 

کی هب  تبـسن  اـیند  یمومع  راـکفا  دروم  رد  نیا  قح . یهھبج  ینعی  میوگیم ، هک  اـم » . » میتـسھ فیعـض  هنیمز  نیا  رد  اـم  نیارباـنب  دوـش . سکعب  هیـضق  اـعقاو  هک  میربـب 

. دراد دوجو  هلاسم  نیمھ  انیع  مھ  روشک  لخاد  یمومع  راکفا  دروم  رد  تسا . یللملانیب  یهیضق 

تقونآ مینک ، شخپ  عیزوت و  حیحـص ، تیریدم  اب  سپـس  مینک و  دـیلوت  ار  اھنآ  دـعب  میـسانشب ، تسرد  دوش ، لقتنم  مدرم  نھذ  هب  دـیاب  هک  ار  ییاھمایپ  میتسناوتیم  رگا 

هاـگن هک  دـید  نیا  اـب  تسا . نیا  میراد ، عـقوت  راـظتنا و  اـم  هک  هچنآ  دـنھدیم . ماـجنا  ار  گرزب  راـک  نیا  هـک  تـسا  یعمج  نآ  راـیتخا  رد  ینعی  اـم ، راـیتخا  رد  یموـمع  راـکفا 

اب ویدار ، رگید  ینعی  دوشیم . یھتنم  فدھ  نیا  هب  همھ  اما  دنھدیم ؛ ماجنا  ینوگانوگ  یاھراک  هک  دنتـسھ  یفلتخم  یاضعا  امیـس  ادص و  یاھـشخب  یهمھ  مینکیم ،

هکنیا یارب  دـننکیم  شالت  همھ  دـنرادن . یتوافت  هنوگچـیھ  رگیدـمھ  اب  اھنیا  رگید و  یبناج  یاھراک  اب  یللملانیب و  راک  اب  یتاقیقحت ، شخب  اـب  ینف ، شخب  اـب  نویزیولت ،

ددرگ عیزوت  یحیحص  لکش  هب  دیلوت و  اھمایپ  نیا  ینعی  دوش ؛ ققحم  دوصقم  نیا 

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

، ناھج مدرم  یمومع  راکفا  ایند و  نارظنبحاص  یهمھ  دراد . رارق  ناھج  مدرم  یمومع  راـکفا  اـب  یعطق  یهضراـعم  رد  دـناهتخادنا ، هار  هب  سیلگنا  اـکیرما و  زورما  هک  یگنج 

ماـجنا ار  دوـخ  راـک  یموـمع  راـکفا  نیا  هب  اـنتعا  نودـب  دـنلئاق ، شزرا  اـھناسنا  یارآ  یارب  دـننکیم  اـعدا  هک  نازورفاگـنج  دـناهدرک . موـکحم  ار  نآ  ناگدـننکاپرب  گـنج و  نیا 

عورــشمان تـلود  تیدوـجوم  زا  تـسارح  تیاـمح و  هـقطنم و  قارع و  تـفن  تـمیقنارگ  یهـنیجنگ  هناـیمرواخ ، یهـقطنم  رب  هطلــس  قارع ، لاغــشا  اـھنآ  فدـھ  دــنھدیم .

. تسا یتسینویھص 

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

هلمح نیا  دـننادب  اـم  زیزع  تلم  هک  تسا  نیا  منکیم  ضرع  تسا -  یمھم  عوـضوم  رایـسب  هک  قارع -  هب  اـکیرما  یهلمح  عوـضوم  ینعی  مود  روـحم  یهراـبرد  زورما  هچنآ 

یاھهناھب اب  رود و  هار  زا  یتردق  یوس  زا  قارعریغ -  هچ  قارع و  هچ  روشک -  کی  هب  یهلمح  تسین . قارع  هب  یهلمح  طقف  عوضوم  تسا . قارع  زا  رتعیـسو  دراد و  یداعبا 

برغ قرـش و  رد  ار  مدرم  میظع  تاعامتجا  اھنویزیولت ، رد  نالا  دـندرک . موکحم  ار  راک  نیا  مھ  ایند  یمومع  راکفا  مدرم و  تسا . طلغ  تروص  رھ  هب  یگتخاـس ، یعونـصم و 

تلود و هک  درک  هاگن  روطنیا  طقف  عوضوم  هب  دـیابن  دراد . یرتعیـسو  داعبا  تسا و  رتکانرطخ  مالـسا ، یایند  یارب  عوضوم  اما  دـینکیم . هدـھاشم  اکیرما  دوخ  رد  یتح  ایند 

ناشفدـھ هک  دـننکیم  دومناو  اـھنآ  دـنھدب . هولج  یرگید  روج  ار  بلطم  دـننکیم  یعـس  اـھییاکیرما  هتبلا  تسا . هدرک  هلمح  یروشک  هب  فلتخم  یاـھهزیگنا  اـب  یتردـق 

دنھاوـخیم قارع  تـلم  زا  اـھنآ  دـنکیم . دـییات  جـیورت و  ار  مـسیرورت  اـی  دراد  یعمج  راتـشک  حالـس  نیـسح  مادـص  هـک  تـسا  نـیا  مـھ  تـلع  تـسا . مادـص  ندرک  طـقاس 

نیا یـساسا  بلطم  دـنافقاو . عضوم  نیا  هب  ایند  رد  اـھیلیخ  زورما  تسا ؛ بیرف  نیا  نکیل  دـننکیم ؛ دومناو  اـیند  رد  روطنیا  اـھییاکیرما  دـننک . تیاـمح  ار  اـھییاکیرما 

نآ رد  یتقو  دـننکیم . لمع  مود  یناھج  گنج  تامدـقم  رد  رلتیھ  لثم  تسرد  اھنآ  تسا . هدرک  روھظ  خـیرات  رد  حـیقو  کانرطخ و  رایـسب  دـیدج و  مسیرلتیھ  کی  هک  تسا 

جایتحا یتایح  یاضف  هب  ناملآ  هک  درک  هیجوت  روطنیا  ناھج  یمومع  راکفا  یارب  ار  دوخ  راک  درک ، عورـش  اپورا  رد  دوخ  یهیاسمھ  یاھروشک  هب  ار  دوخ  تـالمح  رلتیھ  ناـمز 

دوخ و مدرم  رلتیھ  دـننامب . هدـنز  دـننک و  سفنت  دـناوتب  ات  دـنراد  جایتحا  یرتعیـسو  یاـضف  اـھنآ  تسا . کـچوک  ناـملآ  میژر  تلم و  یارب  ناـملآ  روشک  هک  اـنعم  نیا  هب  دراد ؛

. طلغ هرخسم و  هیجوت  کی  درکیم ؛ هیجوت  روطنیا  ار  یمومع  راکفا  نینچمھ 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/٠١/٢٢ یاھهبطخ  رد  تانایب 

یدنبمھرـس دـنھاوخیم  ناشیاھیچتاغیلبت  اھیـسیلگنا و  اھییاکیرمآ و  تسا . هیـضق  راھچ  هکلب  تسین  هیـضق  کی  تقیقح  رد  تسا ، هداـتفا  قاـفتا  قارع  رد  نـالا  هک  هچنآ 

هیـضق کی  تسا ؛ هیـضق  راھچ  دننکیم . شالت  دوخیب  نکل  دننک ، تسرد  نآ  یارب  هن »  » ای یرآ »  » کی یمومع  راکفا  رد  دنروآرد و  طیـسب  یهیـضق  کی  تروصهب  ار  نیا  دننک ،

نومـضم دنریگب . دنتـسناوتن  اھهراچیب  دنتـشادن و  قرب  قارع  مدرم  هتبلا  دش . شخپ  قارع  مدرم  هب  باطخ  رلب »  » و شوب »  » زا یمایپ  هک  دوب  زوریرپ  ای  زورید  نیمھ  تسین .

کی نیمھ  رد  میھد . تاجن  مادـص  تسد  زا  مینک و  دازآ  ار  امـش  میاهدـمآ  ام  هکنیا  رد  دـننکیم  هصالخ  ار  هیـضق  مینک ! دازآ  ار  امـش  ات  میدـمآ  قارع  هب  اـم  هک  دوب  نیا  ماـیپ 

دیاب درادن و  ار  راک  نیا  یهضرع  تردق و  ییاناوت و  قارع  تلم  ینعی  مینک ؛ دازآ  ار  امـش  میدمآ  ام  دـنیوگیم  هک  تسا  نیا  یکی  دراد : دوجو  گرزب  طبخ  ود  نایاقآ  فرح  هلمج 

شرـس یور  کـشوم  بمب و  شتآ و  تلم ، کـی  یدازآ  یارب  نوـچ  دوـب ؛ غورد  مھ  فرح  نیمھ  هکنیا  مود  تسا . یگرزب  رایـسب  طـبخ  نـیا  مـینکب . ار  راـک  نـیا  ناـشیارب  اـم 

یهراـشا هک  ار -  عیاـجف  نیا  دـننکیمن و  ناریو  روطنیا  ار  عمجت  قطاـنم  اھاتـسور و  اھرھـش ، میربـب ، نیب  زا  ار  یماـظن  ناـگداپ  میھاوخیم  هک  هناـھب  نیا  هب  دـنزیریمن و 

. دنروآیمن شیپ  درک -  مھاوخ  یھاتوک 

عفانم مادص و  عفانم  نیب  یداضت  تمحازم و  کی  تسا . مادص  طوقـس  یهلاسم  یکی  درک . کیکفت  مھ  زا  دـیاب  هک  تسا  هیـضق  راھچ  تسین . قارع  مدرم  ندرک  دازآ  هیـضق ،

. دیماجنا شکمشک  یریگرد و  هب  هک  دمآ  شیپ  اکیرمآ  یهمکاح  تایھ 

نیوزق  / ١٣٨٢/٠٩/٢۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

دنھد و رارق  هقادـم  هعلاطم و  دروم  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یاھیریگعـضوم  دـننک ؛ هاگن  بالقنا  یاھراعـش  هب  هک  تسا  مھم  رایـسب  ام ، ناناوج  صوصخب  ام ، تلم  یارب 

دروم جیردتب  یمالـسا  بالقنا  یادن  یمالـسا و  یروھمج  فرح  نانمـشد ، بجعت  لباقم  رد  هک  دید  دیھاوخ  دینک ، هاگن  رگا  دـنزادنیب . ناھج  یمومع  یاضف  هب  یھاگن  دـعب 

زا دـنیبیم . نیعلایار  هب  ایند  ار  اـھفرح  ناـمھ  زورما  اـما  دادیم ؛ ار  شراعـش  تلم  نیا  میتفگیم و  لـبق  لاـس  تسیب  اـم  ار  اـھفرح  یلیخ  دریگیم . رارق  اـیند  مدرم  لوبق 

یاھھاگتـسد یوق  یاهناسر  تاغیلبت  تساـھتلم ؛ هب  یزادـناتسد  لاـبند  زواـجتم و  راوخناـھج و  اـکیرما  درکیم  مـالعا  دـنلب  یادـص  اـب  تلم  نیا  لـبق  لاـس  جـنپ  تسیب و 

نخـس نیا  دـنمھفب  دنتـسناوتیمن  یمالـسا  یاھروشک  رد  یرایـسب  اـما  دـندزیم ؛ رـشب  قوقح  یھاوخیدازآ و  یـسارکمد و  زا  مد  مھ  اـکیرما  هب  یهتـسباو  یرابکتـسا 

هدـیدان دـنراد . رواب  دـننکیم و  لوبق  ار  نیا  همھ  دـنکیم ، ذاختا  ایند  لئاسم  رد  اکیرما  هک  یعـضاوم  یهدـھاشم  اب  زورما  یلو  تساـنعم ؛ هچ  هب  یمالـسا  ماـظن  بـالقنا و 

 - دننک یزادناتسد  ایند  یاج  رھ  هب  عورـشمان  عفانم  یهناھب  هب  هک  ندـش  لئاق  ار  قح  نیا  دوخ  یارب  اھتلم ، ییایفارغج  یاھزرم  نتـسناد  شزرایب  اھتلم ، قوقح  نتفرگ 

تلم فرح  یمالـسا و  بالقنا  فرح  نامھ  نیا  دننیبیم ؛ ار  اھنیا  ایند  مدرم  زورما  اپورا -  دوخ  رد  ایـسآ ، یاھروشک  هنایمرواخ ، یاھروشک  دنھ ، سونایقا  سراف ، جیلخ  هب 

. تسا ناریا 

جح  / ١٣٨٢/١١/٠٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

هرابرد دیاب  برغ  ناھج  دشاب . وگخـساپ  ناھج  یمومع  راکفا  ربارب  رد  دوش و  هدیـشک  شلاچ  هب  تاعوضوم  نیا  رد  یلمع  یرظن و  ظاحل  هب  دیاب  هک  تسا  برغ  ناھج  زورما 

یاھتورث زا  یریگ  هرھب  رد  اھتلم  قح  هرابرد  دوخ ، تشونرـس  نییعت  رد  اھتلم  قح  هرابرد  وا ، تمارک  ظفح  نز و  قوقح  هرابرد  نیطـسلف ، رد  لاسدرخ  ناـکدوک  راتـشک 

« يمومع راکفا   » 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 31هاگياپ  هحفص 10 
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. دشاب وگخساپ  دوخ  نادنورھش  یدازآ  هرابرد  یتح  دوخ و 

مدرم  / ١٣٨٣/٠١/٢۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ایند زا  ییهطقن  رد  یناھج ، راکفا  هب  یوگخساپریغ  راھمیب و  تردق  کی  هک  تسا  نیا  زا  یـشان  تسیچ ؟ زا  یـشان  قارع  عاضوا  زورما  دینک . هاگن  ملاع  یهنحـص  هب  امش 

زیگناتریح اتقیقح  راک  کـی  هنایـشحو و  نیگمھـس و  تیاـنج  کـی  دـتفایم ، قاـفتا  دراد  قارع  رد  هچنآ  زورما  اـکیرما . تلود  ینعی  دـنکیم ؛ تیلووسمیب  تردـق  ساـسحا 

، قارع تورث  زا  هریغ  یتسینویھـص و  یتـفن و  یاـھیناپمک  نارادمدرــس  مکــش  ندرک  رپ  رطاـخهب  دوـخ و  یداـصتقا  یــسایس و  ضارغا  رطاـخهب  ییهناـگیب  تردـق  تـسا .

تلم کی  و  هقباس ، یاراد  قیمع و  قیرع و  گنھرف  نآ  اب  یروشک  دندش و  قارع  دراو  دندمآ  مسیرورت ! اب  یهزرابم  تسا : هتـشاذگ  نآ  یور  مھ  یمـسا  هدرک و  یزیرهمانرب 

زورما هک  یعـضو  ددرگنرب و  اـھنآ  هیلع  تلم  نیا  دـنراد  عـقوت  دـننکیم ؛ وا  هـب  ار  اـھتناھا  عاوـنا  دـنتفرگ و  دوـخ  یهـجنپ  رد  دـندرک و  روـھقم  ار  تیوـھ  یاراد  روـیغ و  یخیراـت و 

هب ار  قارع  مدرم  مدق  هب  مدـق  دـنراد  اھییاکیرما  میتفگ  یمومع  راکفا  هب  نیا  زا  لبق  هام  دـنچ  میدرکیم و  ینیبشیپ  ار  تیعـضو  نیا  ام  دـیاین . شیپ  دـینکیم ، هدـھاشم 

. دننکیم کیدزن  ییهنانیگمشخ  یهناحلسم  دروخرب 

ناملعم  / ١٣٨٣/٠٢/١٢ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ثیبـخ سحن و  یاـھهرھچ  یهمھ  تسا !؟ نیا  زا  ریغ  دـننکیم ، هجنکـش  راـم و  راـت و  بوکرـس و  ار  دوـخ  ناـفلاخم  مدرم و  هـک  ییاـجنآ  ملاـع ، یاـھروتاتکید  قـطنم  رگم 

دیوگیم وا  مینکیم . عافد  دوخ  تیدوجوم  زا  ام  دـنیوگیم  دـناهدرک ؛ رام  رات و  قطنم  نیمھ  اب  ار  دوخ  نافلاخم  دنتـسھ ، یروتاتکید  تثابخ و  هب  فورعم  هک  ایند  یـسایس 

هک امـش  دنکب ؟ تسناوتیم  یرگید  راک  رکف  زا  ریغ  نابز و  زا  ریغ  رگم  هتـسشن ، خرچ  یور  جلف  درمریپ  نیـسای ، دـمحا  خیـش  دـنکیم . عافد  شدوخ  تیدوجوم  زا  لیئارـسا 

دوخ ادـبا . درک ؟ لوبق  ار  نیا  ایند  تسا ! ردـقچ  دـینیبب  ار  تحاـقو  دـیوگیم ! کـیربت  وا  و  دـننکیم ، دیھـش  دـننزیم  ار  وا  میقفاوم . رکف  یدازآ  ناـیب و  یدازآ  اـب  اـم  دـییوگیم 

فـصنم راکفا  لوبق  دروم  دنیوگیم ، هچنآ  دـنرادن و  قطنم  رگید  اھنیا  ینعی  یـسایس ؛ تیناقح  نتفر  تسد  زا  ینعی  نیا  دـندرکن . لوبق  ار  نیا  مھ  یمومع  راکفا  اھیبرغ و 

رگید هرـصب و  ـالبرک و  فجن و  رد  یهھجاوـم  نیا  تسا و  هدـش  ادـیپ  قارع  رد  اریخا  هک  ییاـھلاجنج  دریگیم . ماـجنا  دراد  قارع  رد  نـالا  راـک  نیمھ  نیع  دریگیمن . رارق  اـیند 

رگم دندرک . فیقوت  دسیونیم ، اھییاکیرما  اب  تفلاخم  رد  دیوگیم و  دـب  اھییاکیرما  هب  هک  لیلد  نیا  هب  طقف  ار  هیرـشن  کی  اھییاکیرما  هک  دـش  عورـش  اجنیا  زا  قطانم ،

نوچ دـیتسب ؟ ار  همانزور  کی  ارچ  سپ  دـیتسھ ؟ نایب  یدازآ  ملق و  یدازآ  رکف و  یدازآ  رادـفرط  هک  دـینکیمن  اعدا  غورد  هب  رگم  میقفاوم ؟ ملق  یدازآ  اب  اـم  دـییوگیمن  اـمش 

اھییاکیرما زورما  دیآیم . شیپ  ییهیضق  نینچ  لابند  هب  بوکرس  نیا  راتشک و  نیا  هتشون ؟ بلطم  دناهتـشاذگ ، اپ  مدرم  یهناخ  هب  هک  یناشوپهمکچ  نارگلاغـشا و  هیلع 

. میاهدمآ یـسارکمد  داجیا  یارب  رـشب و  قوقح  زا  عافد  یارب  مسیرورت و  اب  یهزرابم  یارب  دنتفگ  دنرادن . یلالدتـسا  هیجوت و  چیھ  قارع  رد  دوخ  روضح  یارب  اھیـسیلگنا  و 

روز وا  هب  تسا و  طلـسم  وا  رب  هک  دـنیبب  ار  ییهناـگیب  دوخ  نیمزرـس  هناـخ و  رد  یقارع  ناوج  درم و  یقارع و  کدوک  نز و  تسا !؟ رـشب  قوـقح  نیا  تسا !؟ یـسارکمد  نیا 

ود یکی  نیمھ  اکیرما  نادان  روھمج  سیئر  دـنکیم ، تفلاخم  مالعا  هتفر  هتفر  اکیرما  یمومع  راکفا  هک  نالا  اـما  دـناهدمآ ؛ هچ  یارب  هک  دـندرک  ناـمتک  راـک  لوا  رد  دـیوگیم ؟

تفن یارب  هک  درک  رارقا  ینعی  دش ! میھاوخ  زاینیب  روشک  نالف  روشک و  نالف  تفن  زا  مینک ، هدافتسا  قارع  تفن  زا  میناوتب  ام  رگا  هک  تسا  هتفگ  دوخ  قطن  رد  شیپ  هتفھ 

ولو تسا ؛ هدروخ  تسکش  ایند  رد  قطنم  نیا  دناشک . روشک  نیا  هب  ار  اھنآ  اھیناپمک  عفانم  دناهدماین ؛ یسارکمد  زا  عافد  رشب و  قوقح  زا  عافد  یارب  هک  درک  رارقا  دناهدمآ ؛

. دننکن سکعنم  ار  اھنیا  یاھفرح  یتسینویھص  یاھهناسر  دننزب و  فرح  ای  دننزن ، فرح  دنسرتب و  یناسک 

١٣٨۴/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزناش  مسارم  رد  تانایب 

. دننیبیم ررض  امـش  تاباختنا  زا  تسیچ ؟ اھنآ  راک  یانعم  دنک . قنوریب  گنرمک و  ار  تاباختنا  نیا  هک  تسا  نیا  هجوتم  تلم  نیا  یهدروخدنگوس  نانمـشد  تاغیلبت  زورما 

تاغیلبت هب  رگا  دنفلاخم . تاباختنا  اب  اذـل  دـنتحاران ؛ نیا  زا  اھنآ  دـنکیم ؛ ینعم  یتسردـب  ملاع  یمومع  راکفا  رد  مالـسا و  یایند  رد  ار  یمالـسا  یروھمج  امـش  تاباختنا 

اما دنراد -  ناشدوخ  هک  یریـسفت  اب  دننک -  تیامح  تاباختنا  دزمان  کی  زا  تسا  نکمم  یروص  روطهب  یھاگ  تسا . تاباختنا  دـض  رب  همھ  دـینیبیم  دـینک ، هاگن  نانمـشد 

مراد و دامتعا  لکوت و  لاعتم  یادخ  هب  مراودیما و  نم  هتبلا  دـتفیب . قافتا  روشک  نیا  رد  یروشرپ  تاباختنا  دـنھاوخیمن  دـنتحاران و  تاباختنا  لصا  زا  هک  تسا  نیا  تقیقح 

. دمآ دھاوخ  نوریب  دنلبرس  نمشد ، لباقم  رد  مھ  شیامزآ  نیا  رد  ام  زیزع  تلم  هک  منادیم 

نابعش  / ٢٩/٠۶/١٣٨۴ یهمین  تبسانم  هب  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یمومع راکفا  مدرم و  یهماع  زور  نآ  تسایبنا . یاھفرح   - تسا جـیار  ایند  رد  زورما  هک  ییاھفرح  نیا  ناسنا -  تمارک  یهلاسم  یدازآ ، یهلاسم  تلادـع ، یهلاـسم  نیمھ 

لـسن هب  لـسن  مدرم ، لد  رد  مدرم ، ترطف  رد  مدرم ، نھذ  رد  ار  راـکفا  نـیا  ناربـمغیپ ، توـعد  راـشتنا  ناربـمغیپ و  ندـمآ  یپردیپ  دـندرکیمن . کرد  ار  میھاـفم  نـیا  مدرم 

. تسا هدرک  هنیداھن 

رطف  / ٠٧/٢١/١٣٨۶ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

دوبان نیطـسلف  مدرم  رد  ار  تماقتـسا  یگداتـسیا و  یاھهزیگنا  نیا  دنناوتیم ، هچ  رھ  هک  تسا  نیا  ناشفدھ  دینیبیم  دینک ، هاگن  اھتـسینویھص  راتفر  هب  یتقو  مھ  زورما 

ناشدوخ ارآ  اب  ار  یتلود  ایناث  دندرکن ، اھر  ار  هزرابم  الوا  دناهداتسیا . نیطـسلف  مدرم  یلو  دورب . نیب  زا  تمواقم  یهزیگنا  تسا : تسایـس  نیا  اب  ناشاھراک  یهمھ  دننک ؛

مدرم تلود و  نیا  رب  ریخا  لاس  ود  یکی  نیا  رد  هک  مھ  یئاھراشف  یهمھ  اب  تسا و  نارگلاغشا  اب  یهزرابم  تمواقم و  یگداتسیا و  شراعش  تلود ، نیا  هک  دندروآ  راک  رس 

زا ریغ  ملاع ، طاقن  زا  یاهطقن  چیھ  هب  یسرتسد  نودب  هشوگ ، کی  رد  یوزنم  اھنت ، تلم  کی  یلو  دننکیم . تمواقم  دنراد  دناهداتـسیا ؛ مکحم  اھنیا  دندرک ، دراو  هقطنم  نآ 

هدامآ رتشیب  تماقتـسا  یارب  ار  اھنآ  یاھلد  دھدیم ؛ هیحور  اھنآ  هب  نیطـسلف ، عفن  هب  ناملـسم  یاھتلم  میظع  راعـش  نیا  دشاب . هتـشاد  یئاھیـشوخلد  دیاب  ادخ  هب  دیما 

. دنکیم انشآ  نیطسلف  یهیعاد  تیناقح  هب  ار  ایند  یمومع  راکفا  هکنیا  رب  هوالع  دنکیم ،

١٣٨٧/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزون  مسارم  رد  تانایب 

اب هک  دننک  مالعا  دنریگب و  هدیدان  ار  تلم  قح  احیرص  دنناوتیمن  نوچ  دننک ، یریگعـضوم  دننزب و  فرح  ناریا  یاهتـسھ  یهلئـسم  یهرابرد  دنھاوخیم  یتقو  اھیئاکیرما  زورما 

غورد هک  دننادیم  مھ  ناشدوخ  تسا . یاهتسھ  تاحیلـست  لابند  هب  هک  دننکیم  مھتم  ار  ناریا  ایند ، یمومع  راکفا  رد  ناشدوخ  فرح  هیجوت  یارب  دنفلاخم ، تلم  کی  قح 

زا مھ  ناریا  تلم  و  دنوریمن . یاهتـسھ  تاحیلـست  لابند  هب  یلقاع ، نیلوئـسم  چیھ  یلقاع ، تلم  چـیھ  زورما  تسا . غورد  فرح  نیا  هک  دـننادیم  مھ  ناشدوخ  دـنیوگیم ؛

یرادھگن یهنیزھ  داجیا و  یهنیزھ  زج  یاهتسھ  تاحیلست  تسا . فلاخم  تینالقع  ریبدت و  ظاحل  زا  مھ  تسا ، فلاخم  تاحیلست  روجنیا  اب  یرکف  یمالسا و  یانبم  ظاحل 

ناشدوخ دنراد ، یاهتـسھ  بمب  زورما  هک  یناسک  نآ  تسین . هدافتـسا  لباق  ارجا و  لباق  نوچ  دروآیمن ؛ تردق  تلم  کی  یارب  یاهتـسھ  تاحیلـست  درادن . یاهدیاف  چـیھ 

. تفرگ دھاوخ  ار  ناشدوخ  نماد  نانچنآ  دنزادنیب ، راک  هب  ار  یاهتسھ  حالس  نیا  دننک و  اطخ  اپ  زا  تسد  رگا  هک  دننادیم  بوخ 

ریدغ  / ١٣٨٨/٠٩/١۵ دیع  تبسانم  هب  مدرم  رادید  رد  تانایب 

، هلئـسم دـنزاسب . غورد  دـننک و  هارمگ  ار  اـیند  یمومع  راـکفا  دـننک ، ینکارپغورد  هک  تسا  هدیـسر  اـجنیا  هب  ناـشراک  دـینک ، هظحـالم  امـش  یاهتـسھ  یهیـضق  نیمھ  رد 

ریثاـت تـحت  مـھ  رتـشیب  هـک  رثوـم  یهعوـمجم  ناـمھ  ینعی  هنافـساتم -  یبرغ  نارادمتــسایس  یهعوـمجم  تـسین ، یتاـغیلبت  هاگتــسد  نـالف  وـیدار و  نـالف  یهلئــسم 

ردـقنیا اھروشک ؛ یاسور  نیا  زا  میھاوخیم  ام  نتخاس . نیغورد  یاھراعـش  ندرک ، یزادرپغورد  یمومع ، راـکفا  ندرک  هارمگ  نیا : ناـشراک  هدـش  دنتـسھ -  اھتـسینویھص 

« يمومع راکفا   » 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 31هاگياپ  هحفص 11 
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ناشدوخ ررـض  هب  اھغورد  نیا  دننکن . هارمگ  ار  ایند  یمومع  راکفا  ردـقنیا  یئاپورا ، یاھتلود  زا  رگید  یـضعب  سیلگنا ، تلود  اکیرمآ ، تلود  یبرغ ، یاھتلود  نیا  دـنیوگن . غورد 

قافتا نیمھ  دراوم  زا  یـضعب  رد  هکنیا  امک  دنامیمن ؛ اھنآ  یارب  یئوربآ  دش ، راکـشآ  تقیقح  دعب  دنتفگ ، فالخ  دنتفگ ، غورد  یتقو  دندید . دندرک ، ناحتما  دش ؛ دھاوخ  مامت 

. تفرگ دنھاوخ  ار  اھنیا  دوخ  نابیرگ  ناشدوخ  یاھتلم  دش . نشور  تقیقح  دعب  دنداد ، ماجنا  نآ  ساسا  رب  ار  یئاھراک  دندرک ، هارمگ  ار  یمومع  راکفا  دنتفگ ، یغورد  داتفا ؛

ریدغ  / ١٣٨٨/٠٩/١۵ دیع  تبسانم  هب  مدرم  رادید  رد  تانایب 

لاـم تفن  هک  یزورما  تسا - ! رتـشیب  زیختـفن  یاـھروشک  یارب  شدوـس  زا  یبرغ  یاـھتلود  یارب  شدوـس  دـیآیم ، نوریب  هـقطنم  نـیا  یاـھهاچ  زا  هـک  یتـفن  نـیا  زورما 

ماظن دـیآیم . اھتلم  رـس  رب  هچ  دـینیبب  امـش  میریگب ، اھنآ  دوخ  زا  ار  یاهتـسھ  یژرنا  میھاوخب  ام  هک  ادرف  دـننکیم ، یئوگروز  تساـم ، تسد  تساـم ، راـیتخا  رد  تساـم ،

تقو نآ  مینک . بسک  نامدوخ  یارب  ار  نکمت  نیا  ار ، یئاناد  نیا  ار ، یروانف  نیا  ار ، ملع  نیا  یتسیاب  ام  هک  دنکیم  رارصا  زورما  اذل  دنکیم . ار  زور  نآ  رکف  یمالـسا  یروھمج 

. دننالف اھنیا  دنمتا ، بمب  لابند  اھنیا  هک  دننکیم  هارمگ  ار  یمومع  راکفا  دننزیم ، تمھت  و  دینک ؟ بسک  ار  نیا  امش  دیھاوخیم  ارچ  هک  ایند  رد  دنزادنایم  هار  لاجنج 

نویناحور  / ١٣٨٨/٠٩/٢٢ بالط و  زا  یعمج  اب  رادید  رد  تانایب 

اج رھ  ات  ناشماوع ؛ ناشصاوخ و  اھتلم -  رشب -  داحآ  یمومع  ناھذا  ندرک  بوشم  یارب  دننکیم  هدافتـسا  دنراد  اھرازبا  یهمھ  زا  نانمـشد  زورما  یللملانیب ، حطـس  رد 

یگنشق یاھفرح  اھنیا  بخ ، دننکیم . مولظم  زا  یرادفرط  یاعدا  دننکیم ، رشب  قوقح  یاعدا  دننکیم ، یئارگنوناق  یاعدا  دننکیم . شالت  نیا  یارب  دنراد  دسرب . ناشتـسد 

. تسا یرگید  زیچ  تقیقح  اما  تسا ؛ یرادهبذاج  یاھفرح  اھنیا  تسا ،

نویناحور  / ١٣٨٨/٠٩/٢٢ بالط و  زا  یعمج  اب  رادید  رد  تانایب 

زا ار  دـساف  بادـنگ  ناـیرج  نیا  ار ، اـھهئطوت  نیا  دـناوتیم  یزیچ  هچ  نیا . ینعی  هنتف  دـینیبب ، دنـشاب ! وگخـساپ  دـیاب  نکـشنوناق  یاـھتلود  میفلاـخم ! ینکـشنوناق  اـب  اـم 

نیگنس هفیظو ، ردقچ  دینیبب  تقیقح ؟ نایب  لعشم  غارچ و  زج  دنکـشب ، دناوتیم  هچ  دنکـشب . ار  تاملظ  نیا  و  یرگنـشور ؛ زج  دنکب  عمج  ملاع  یمومع  راکفا  یهعومجم 

. تسا

شترا  / ١٣٨٨/١١/١٩ یئاوھ  یورین  لنسرپ  هدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

: دیامرفیم اذل  دنکیم . عافد  روجنیا  لاعتم  یادخ  دوب ، راک  رد  صالخا  دش ، ادخ  یارب  دش ، یئادخ  تکرح  یتقو  تسا . راگدرورپ  یهدارا  روھقم  اھهدارا  تسادـخ . تسد  اھلد 

، دنریگیم راک  هب  ار  نوگانوگ  یاھشور  دننزیم ، فرح  دننکیم ، دیدھت  اذل  دندیمھفن ؛ مھ  زورما  ات  دنمھفیمن ، یمالسا  ماظن  نانمـشد  ار  نیا  اونما .» نیذلا  نع  عفادی  نا هللا  »

هک یئاھدنفرت  دنروآیم ؛ ار  یـسارکومد  مسا  یھاگ  دنروآیم ، ار  رـشب  قوقح  مسا  یھاگ  دننک ؛ ادـیپ  یمالـسا  یروھمج  یارب  فعـض  هطقن  دـندرگیم  ناشدوخ  لایخ  هب 

رد ایند ، رد  روجنیا  درکیم ، رواب  مسینویھـص  اکیرمآ و  زا  ار  اھفرح  نیا  رگا  یمومع  راکفا  اما  یمومع ؛ راکفا  دنیوگیم  تسا . هرخـسم  یاھدنفرت  اتقیقح  ایند  مدرم  یارب  زورما 

، دننکیم رفـس  اج  رھ  دـنھدیم . ناشن  دـینیبیم  هک  دـندادیمن ، ناشن  ربکتـسم  نارـس  نیا  زا  ار  ناشدوخ  ترفن  نوگانوگ ، عقاوم  رد  فلتخم ، یاھتلم  فلتخم ، یاھروشک 

. تسا هدروخن  ار  اھنیا  یاھدنفرت  بیرف  ایند  یمومع  راکفا  هک  تسادیپ  دنھدیم . راعش  ناشهیلع  مدرم  زا  یھورگ 

هزغ  / ١٣٨٨/١٢/٠٨ شیامھ  یهیحاتتفا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

. دـنیوگیم غورد  احیرـص  دـنیوگیم ؛ غورد  دـنراد  احیرـص  رگید  یایاضق  زا  یرایـسب  رد  نیطـسلف و  یهیـضق  رد  برغ  اکیرمآ و  زورما  دـندرک . مومـسم  اھنیا  ار  ایند  یمومع  راـکفا 

یهصرع نیطـسلف  هزغ و  زورما  منک . یروآداـی  مھاوـخیم  ار  نیا  مینک . هجوـت  نیا  هب  دـیاب  دـننکیم . دوـمناو  هنوراو  هزور  گنج ٢٢  رد  ار  هزغ  یهعجاـف  لـثم  یمیظع  یهعجاـف 

هملک کی  هتشذگ  لاس  رد  اھیبرغ  یدامتم  یاھزور  ات  هتفرگ . هدیدن  هزغ  رد  ار  رشب  قوقح  ضقن  نیرتعیجف  نیرتگرزب و  رـشب  قوقح  یاعدا  اب  برغ  تسا . برغ  یئاوسر 

یاھنامزاس زا  چـیھ -  هک  اکیرمآ  زا  اپورا -  زا  ایآ  مینیبب  دوب  نامـشوگ  یھ  ام  تشذـگیم ، مھ  رـس  تشپ  یدامتم  یاھزور  دـندزن . اھنآ  زا  عاـفد  رد  هزغ و  مدرم  عفن  هب  فرح 

رد مدرم  دـش ، دـنلب  مدرم  یادـص  رـس و  هک  ینآ  زا  دـعب  دـشیمن . دوشیم ؟ رداص  هزغ  مدرم  عفن  هب  فرح  هملک  کی  یدازآ ، عفادـم  حالطـصا  هب  یاـھنامزاس  زا  رـشب ، قوقح 

یتیامح هنوگ  چیھ  برغ  فرح ! طقف  ندز ؛ فرح  هب  دندرک  عورش  تفرگ ، الاب  یئاوسر  دندز ، فرح  دندرک ، تارھاظت  دندرک ، یئامیپھار  دندرک ، ادص  رس و  فلتخم  یاھروشک 

للم ناـمزاس  تسا . عـضاوم  ناـمھ  رد  برغ  زاـب  مھ  زورما  اـت  داـتفایم . قاـفتا  تشاد  همھ  مشچ  یوـلج  هک  یمیظع  یهعجاـف  نینچ  کـی  لـباقم  رد  درکن ؛ هزغ  مدرم  زا 

میژر مرجم  یناج و  نارـس  یتسیاب  زورما  دـندش . علطم  وا  زا  همھ  تسا و  هدـمآ  رد  نوتـسدلگ  شرازگ  نیا  هکنیا  اب  دـش . رتاوسر  دوب و  اوسر  اـکیرمآ  درک . اوسر  ار  شدوخ 

یلعج تـلود  بصاـغ و  تـلود  زا  اـھتیامح  هـکلب  دریگیمن ؛ ماـجنا  یمادـقا  چـیھ  تـسین ، یربـخ  چـیھ  یلو  دــنوشب ؛ تازاـجم  دــیاب  همکاـحم و  یاـپ  دــنیایب  یتـسینویھص 

. درک اوسر  ار  برغ  اھنیا  دوشیم ! رتشیب  مھ  زاب  یتسینویھص 

یوضر  / ١٣٨٩/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

بولطم یهجیتن  هب  تاباختنا  رد  هک  مھ  هورگ  کی  تسا ، تاباختنا  یهدنرب  هک  یھورگ  کی  تیرثکا ؛ هورگ  کی  هب  تیلقا ، هورگ  کی  هب  دننک  میـسقت  ار  مدرم  دنتـساوخیم  اھنآ 

لخاد رد  ار  گنج  شاشتغا ، داجیا  اب  دـنوشب و  نادـیم  دراو  مھ  رگـشاشتغا  هدـع  کی  دـننک ؛ هچراـپود  ار  تلم  دـنھدب . رارق  مھ  لـباقم  رد  ار  اـھنیا  هدرکن ، ادـیپ  تسد  دوخ 

هدراـھچ هدزیـس  هورگ  ود  هب  مدرم  تاـباختنا ، زور  رد  دـیدید  امـش  داد . جرخ  هب  یرایـشوھ  تلم  اـما  دوـب . نـیا  ناشدـیما  دـنزادنیب ؛ هار  یلخاد  گـنج  دـننک ، هبوـلغم  روـشک 

نارگـشروش و لـباقم  رد  دـندش و  یکی  مھ  اـب  هورگ  ود  نـیمھ  دـنلب ، نادـنچ  هـن  یتدـم  تشذـگ  زا  دـعب  اـما  دـندش ؛ میـسقت  ینوـیلیم  جـنپ  راـھچ  تـسیب و  و  ینوـیلیم ،

هیلع تسا  لاس  یـس  هک  یناھاوخدب  دننک . داجیا  شاشتغا  مدرم  نیب  دنتـساوخیم  دمھفب . دوشیم  اجنیا  ناسنا  ار  تلم  یرادـیب  دنداتـسیا . ناراکبارخ  نارگـشاشتغا و 

دنتـسناوتیمن یراک  نیا ، زا  شیب  دندش . نادـیم  دراو  ناشدوخ  تاغیلبت  اب  دندرمـش و  منتغم  ار  تصرف  مھ  اھنیا  دـندرک ، دنتـسناوت ، یراک  رھ  مدرم  نیا  هیلع  بالقنا و  نیا 

روـضح اـب  هک  تشاد  ناـکما  ناـشیارب  رگا  دـندرکیم . دـینادب  نـیقی  دـننکب ، نارھت  یاـھنابایخ  دراو  ورین  دنتـسناوتیم  اھتـسینویھص  اھیـسیلگنا و  اـھیئاکیرمآ و  رگا  دـننکب .

هک یراک  اھنت  دوشیم . مامت  ناشررـض  هب  راک  نیا  هک  دنتـسنادیم  اھتنم  دـندرکیم . دـننک ، تیادـھ  دـنھاوخیم ، هک  نانچنآ  ار  هصرع  جراخ ، زا  ناشدوخ  نارودزم  ناگتـسباو و 

نیا رد  ربکتسم  یاھروشک  روھمج  یاسور  دننک . تیامح  رگشاشتغا  زا  رگبوشآ ، زا  یناھج ، تسایس  یهنحـص  رد  تاغیلبت ، یهنحـص  رد  هک  دوب  نیا  دننکب ، دنتـسناوتیم 

دنناوتب دـیاش  دـندیمان ؛ ناریا  تلم  دـنھدب ، ناشن  ار  ناشدوخ  تیدوجوم  دـنھاوخیم  ندز  شتآ  اـب  هک  ار  یناراـکبارخ  یناـبایخ و  نارگـشاشتغا  دـندش ؛ نادـیم  دراو  هیـضق 

. دندروخ تسکش  اما  دننک ؛ میسرت  ریوصت و  نامروشک  ایند و  یمومع  راکفا  رد  تسا ، ناشدوخ  لیم  قبط  هک  نانچنآ  ار  عاضوا 

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

یاھبیج ندرک  رپ  یارب  ناشدوخ ، دـییات  دروم  یاھیناپمک  زا  تیامح  ینابیتشپ و  یارب  ناشدوخ ، صرح  یارب  ناشدوخ ، عاـمطا  یارب  ار ؛ اـیند  نارـس  نیا  راـتفر  دـینیبیم 

ار حلـص  مسا  دـنبلطگنج ، نیغورد . یلاـخوت و  یاھراعـش  کـین  ماـن  ریز  هتبلا  دـتفایم ؛ قاـفتا  دراد  اـیند  رد  یعیاـجف  هچ  دـینیبیم  گرزب ، نارادهیامرـس  نارادیناـپمک و 

وزج زواـجت  دـنزواجت ، لـھا  دـنریگیم ؛ رارق  رـشب  قوـقح  یولباـت  ریز  دنتـسین ، لـئاق  یراـبتعا  قـح و  چـیھ  رـشب  اـھناسنا و  یارب  دنتـسیایم ؛ حلـص  یولباـت  ریز  دـنروآیم و 

دننکیم و هدافتسا  فیثک  یاھهویش  یهمھ  زا  ناشدوخ ، یاھراتفر  رد  ناشدوخ ، یاھتسایس  رد  دننکیم ؛ زواجت  اب  هلباقم  یاعدا  تسا ، ناشیاھراک  یلـصا  یاھتـسایس 

رد تسایند -  زورما  حضاو  یاھزیچ  اھنیا  هک  دننکیم -  مادختـسا  تسیرورت  یاھتکرـش  دـنروآیم ، دوجو  هب  تسیرورت  یاھنامزاس  دـننکیم ، هدافتـسا  رورت  زا  دـنریگیم ؛ هرھب 

، هدش اھروشک  هب  هک  یزواجت  دـینیبیم ؛ دـناهتخادنا ، هار  اتدوک  هک  یئاھاجنآ  رد  دـینکیم ؛ هظحالم  ار  شاهنومن  ناتـسناغفا  رد  دـینکیم ، هظحالم  ار  شاهنومن  امـش  قارع 

« يمومع راکفا   » 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 31هاگياپ  هحفص 12 
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نالف روھمج  سیئر  ناونع  هب  دوشیم ، رھاظ  مدرم  مشچ  لباقم  رد  دـیآیم  بسانم ، ظاـفلا  اـب  هدز ، نلکدا  هدیـشک ، وتا  مارآ ، رھاـظ  کـی  لاـح  نیع  رد  دـینیبیم ؛ ار  اـھنیا 

رب غورد ، رب  ینتبم  یایند  تسا ؛ یئایند  نینچ  کی  ایند  تسا . یراکبیرف  رب  راک  یانبم  الـصا  دـنھدیم ؛ بیرف  دـننکیم ، یزاب  مدرم  یمومع  راکفا  اـب  روشک ؛ نـالف  اـی  روشک 

زا ار  رایتخا  تسھ ، ناشرایتخا  رد  هک  یتردق  یلاشوپ  یاھهیاپ  هب  دامتعا  رورغ و  تاقوا  یھاگ  دوشیم . فرطرب  اھباقن  مھ  یھاگ  الاح  هچرگا  رادباقن ؛ روز  ملظ و  رب  بیرف ،

زا تسا ؛ یبیجع  فرح  یلیخ  نیا  درک ! یمتا  حالس  زا  یهدافتـسا  هب  دیدھت  احیولت  اکیرمآ  روھمج  سیئر  نیا ، زا  لبق  زور  دنچ  نیمھ  رگید ؛ دیدید  دنکیم . جراخ  ناشتـسد 

کی سیئر  اھنیا ، مسیرورت و  اب  یهزرابم  اھنامزاس و  یناھج و  تالیکشت  رشب و  قوقح  حلص و  یوعد  همھ  نیا  نرق  مکی ، تسیب و  نرق  رد  درذگب . دیابن  ایند  الصا  فرح  نیا 

. ایند رد  تسا  یبیجع  فرح  یلیخ  نیا  دنک ! یمتا  یهلمح  هب  دیدھت  دتسیاب و  اجنآ  دیایب  روشک 

هزغ  / ١٣٨٩/٠٣/١١ یدازآ  یاھیتشک  هب  هلمح  رد  یتسینویھص  میژر  تیانج  یپ  رد  مایپ 

ریرش تموکح  نآ  هک  تسا  یگرزب  یاھتیانج  یهریجنز  زا  یرگید  یهقلح  هناتـسودرشب ، یدادما و  یئایرد  ناوراک  هب  تسینویھـص  میژر  زیمآتواسق  هناراکتیانج و  یهلمح 

رد صوصخب  هقطنم و  نیا  رد  ناناملـسم  هک  یئهنامحریب  هناخاتـسگ و  راتفر  زا  تسا  یئهنومن  نیا  تسا . هتـشابنا  نآ  اب  ار  دوخ  نیگنن  تاـیح  یهھد  نیمتفھ  ثیبخ ، و 

زا یرـشب  یاھنادـجو  یمومع و  راکفا  هکلب  دوبن ، یبرع  ای  یمالـسا  ناوراک ، نیا  راب  نیا  دـننکیم . مرن  هجنپ  تسد و  نآ  اب  هک  تسا  لاس  اھھد  نیطـسلف  مولظم  نیمزرس 

یوس زا  راب  نیا  هک  تسا  مزیشاف  زا  یرتنشخ  دیدج و  یهرھچ  مزینویھص ، هک  دشاب  هدرک  للدم  همھ  یارب  دیاب  رابتیانج  یهلمح  نیا  درکیم . یگدنیامن  ار  ناھج  رـسارس 

. دوشیم کمک  تیامح و  اکیرمآ ، هدحتم  تالایا  تلود  همھ  زا  شیب  رشب و  قوقح  یدازآ و  یعدم  یاھتلود 

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

رد یت  . یپ . نا هب  طوبرم  ینالوط  یئامھدرگ  رد  هک  تسا  یقافتا  دراد ، انعم  هثداح  نیا  دـشاب و  هتـشاد  هجوت  نآ  تیمھا  هب  ام  تلم  تسا  بوخ  هک  رگید  مھم  یهثداح  کی 

ادـیپ یـسرتسد  یاهتـسھ  یژرنا  هب  زونھ  هک  ار  یئاھتلم  یئامھدرگ ، نیا  تکرب  هب  دـنناوتب  وگروز  یاھتردـق  ات  دـندوب  هداد  لیکـشت  ار  یئامھدرگ  نیا  الـصا  داتفا . کرویوین 

یروھمج هب  تبـسن  صوصخلاب  سالجا ، نیا  رد  هک  دندوب  هدرک  یزیرهمانرب  تساوخیم و  ناشلد  هتبلا  دننک . رتشیب  ار  اھنآ  هار  رـس  عناوم  دننک ، رتدودحم  مھ  زاب  دـناهدرکن ،

دنناوتب اھنآ  هکنیا  یاج  هب  دیـشک . لوط  یئامھدرگ  نیا  هام  کی  اـبیرقت  داـتفا . قاـفتا  دنتـساوخیم ، هک  هچنآ  سکع  تسرد  دـننک . راکـشآ  ار  ناـشدوخ  یزروهنیک  یمالـسا 

هب اھتردـق  هک  دوـب  نیا  دـمآ ، تسد  هب  ینـالوط  سنارفنک  نـیا  زا  هـک  یاهجیتـن  دـننک ، دودـحم  ار  یمالـسا  یروـھمج  لـثم  یئاـھروشک  دـنربب و  شیپ  ار  ناـشدوخ  دـصاقم 

یاهتـسھ تردـق  هب  یبایتسد  قح  دـنوشب ؛ عنام  اھحالـس  نیا  دـیلوت  یهمادا  زا  دـننک ؛ دوباـن  ار  ناـشدوخ  یاهتـسھ  یاھحالـس  هک  دـندش  فظوم  روشک  یهلیسو ١٨٩ 

هکنیا هب  دـش  موکحم  دـندوب -  لاعف  وا  عفن  هب  مھ  تدـشب  سنارفنک  نیا  رد  وا  یاھهیاد  هک  یتسینویھـص -  میژر  دـش و  هتخانـش  رگید  یاـھروشک  یهلیـسو  هب  زیمآحـلص 

ربـکتم و وـگروز و  تردـق  هک  تسا  نیا  یهدـنھدناشن  نیا  تسین ؛ یکچوـک  یهثداـح  نیا  دنتـساوخیم . اـھنآ  هچنآ  سکع  تسرد  ددـنویپب ؛ یت  . یپ . نا دادرارق  هب  یتسیاـب 

یللملانیب یاھتـسایس  رد  دـناوتب  هک  تسین  یعـضوم  رد  اکیرمآ  رگید  زورما  درادـن . یورـشیپ  ناشفرح  ایند  رد  اـھنیا  ناورهلاـبند  وگروز و  یاھتردـق  رگید  اـکیرمآ و  ربکتـسم 

اھتلود یتح  اھتلم ، طقف  هن  هک  دروایب  دوجو  هب  ناھج  یمومع  راکفا  رد  ار  یتیعضو  تسا  هتسناوت  دوخ  یهلاس  یس  یگداتسیا  اب  یمالـسا  یروھمج  دنکب . رثوم  تلاخد 

. ناریا گرزب  تلم  هب  تسا  یھلا  یاھتراشب  وزج  اھنیا  دنھدیم . یار  دننکیم و  یریگمیمصت  وا  مغریلع  دنتسیایم و  اکیرمآ  لباقم  رد  تلود -  ینعی ١٨٩  مھ - 

(ع)  / ٠۵/١٣٨٩/٠۴ یلع ماما  دالیم  زور  رد  رھشوب  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یرپس دنروایب ، راشف  دننک و  هدایپ  ورین  دـنیایب  تفرگ ، قلعت  ناشهدارا  تقو  رھ  دـننک و  ریقحت  دـننک ، دـیدھت  ار  هقطنم  نیا  یاھتلم  هنادازآ  دنتـسناوتیم  اھتردـق  هک  یزور  نآ 

هک تسین  تاـغیلبت  یاـھرازبا  تسین ، حالـس  تسین ، لوـپ  یهلئـسم  هلئـسم ، تسا . هدـش  هتخانـش  اـیند  رد  ردـتقم  تلم  کـی  ناوـنع  هب  ناریا  تلم  زورما  تسا . هدـش 

قح هب  دوخ و  هاگیاج  هب  دوخ ، ناش  هب  تلم  کی  یھاگآ  تسا ، تریصب  تسا ، خسار  مزع  تسا ، نامیا  یهلئسم  هلئسم ، دنراد ؛ ار  اھزیچ  نیا  ام  ربارب  رازھ  ام  نانمـشد 

راکفا یاضف  تساھنآ و  رایتخا  رد  هک  یتاغیلبت  نردـم  یاھرازبا  همھ  نیا  اب  دـننکیم ، هک  یتاغیلبت  همھ  نیا  اـب  تسا . هدـش  ور  ربکتـسم  یاھتردـق  تسد  زورما  تسا . دوخ 

ردـق دـنوشیم و  اوسر  رتـشیب  دزیریم ، نیمز  رب  رتـشیب  اـھتلم  دزن  رد  اـکیرمآ -  اـھنآ  سار  رد  و  اھتردـق -  نیا  یوربآ  زورهبزور  دـنراد ، تشم  رد  دوخ  لاـیخ  هب  ار  اـیند  یموـمع 

تلم هب  قلعتم  تسا و  ناریا  تلم  قح  یقیقح ، رادتقا  تسامـش . هب  قلعتم  تسامـش ، لام  هدـنیآ  دوشیم . نشور  رتشیب  یلم ، یاھتردـق  ندـمآرب  اھتلم و  یگداتـسیا 

. دنک فرصنم  تسا ، هتفرگ  شیپ  رد  هک  یھار  نیا  زا  ار  تلم  نیا  دناوتیمن  مھ  سک  چیھ  تسا ؛ ناریا 

(ع)  / ٠۵/١٣٨٩/٠۴ یلع ماما  دالیم  زور  رد  رھشوب  مدرم  رادید  رد  تانایب 

راکفا دنھاوخیم  هک  یئاجنآ  دوب . رایـشھ  دـیاب  دـنوشیم ؛ دراو  قالخا  یاھرازبا  اب  دـنوشیم ، دراو  نید  یاھرازبا  اب  مالـسا ، تدـحو  نانمـشد  مالـسا ، یایند  نانمـشد  زورما 

، دنھدب بیرف  ار  مالسا  یایند  یمومع  راکفا  دنھاوخیم  هک  یئاجنآ  دنروآیم ؛ ار  یسارکومد  مان  دنروآیم ، ار  رشب  قوقح  مان  دنھدب ، بیرف  ار  ناملسمریغ  مدرم  یمومع 

تلم دنادب . دیاب  یمالـسا  تما  ار  نیا  دنراد . یداقتعا  رـشب  قوقح  هب  هن  دنراد ، یداقتعا  نآرق  مالـسا و  هب  هن  هک  یلاح  رد  دـنروآیم ؛ ار  مالـسا  مان  دـنروآیم ، ار  نآرق  مان 

. مینادب دیاب  ام  یهمھ  مینادب ، دیاب  مھ  زورما  تسا ؛ هدومزآ  ار  اھنیا  لاس  کی  یس و  لاس ، یس  نیا  لوط  رد  ناریا 

ماظن  / ٢٧/١٣٨٩/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رد مھ  روشک ، لخاد  رد  مھ  یمومع ؛ راکفا  یور  رب  یراذـگرثا  یارب  یناور  گنج  یماظن ، دـیدھت  یداصتقا ، راشف  تساھنیا : شیاـھهمانرب  دـھدیم  ماـجنا  نمـشد  هک  هچنآ 

. دننکیم دنراد  هک  تسا  یئاھراک  اھنیا  یللملانیب ؛ حطس 

یبرع  / ١٣٨٩/١١/١۵ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

. دـننکیم یگدـشریقحت  ساسحا  دـننکیم ، تلذ  ساسحا  اکیرمآ ، زا  شـضحم  تعاطا  یورهلابند و  رطاخ  هب  لیئارـسا ، زا  رـصم  ینونک  میژر  یرادـفرط  رطاـخ  هب  رـصم  مدرم 

. تسا ربکاهللا »  » یاھراعش اھراعش ، دوشیم . عورش  دجاسم  زا  دوشیم ، عورـش  هعمج  زامن  زا  تکرح  ناملـسم . دنتـسھ  یمدرم  اھنیا  تسا . نیا  تکرح ، یلـصا  لماع 

. تسا نیا  لـماع  دـننک ؛ کاـپ  ناـشدوخ  یور  زا  ار  تلذ  نیا  دـنھاوخیم  رـصم  مدرم  تسا . یمالـسا  ناـیرج  اـجنآ ، رد  زراـبم  ناـیرج  نیرتیوق  دـنھدیم و  ینید  راعـش  مدرم 

. یداصتقا لئاسم  هب  دننکیم  هراشا  شاهمھ  دنک ؛ ادیپ  جاور  ملاع  یمومع  راکفا  اھتلم و  نیب  رد  لیلحت  نیا  دنراذگیمن  اھیبرغ 

لاس ٩٠  / ١٣٩٠/٠١/٠١ زاغآ  رد  یوضر  رھطم  مرح  رد  تانایب 

؛ دشاب نیا  روشک  ینوناک  یهلئسم  دیاب  دنورب ؛ یلصا  یهلئسم  نیا  غارس  هب  دننک و  تمھ  دیاب  همھ  هک  دراد  دوجو  روشک  رد  یلـصا  یهلئـسم  کی  تاقوا  زا  یرایـسب  رد 

کی رد  هک  دـنامیم  نیا  لثم  نیا  دوشیم . نآ  هجوتم  اھنھذ  دـننکیم ، تسرد  یاهیـشاح  یهلئـسم  کـی  دوشیم ، دـنلب  یئادـص  کـی  یاهشوگ  کـی  زا  مینیبیم  ناـھگان  اـما 

زا نابایب ، رد  یاهیـشاح  زیچ  کی  هب  دننک  لوغـشم  ار  اھنھذ  ناھگان  تسا ؛ صاخ  یهطقن  کی  هب  ندیـسر  شفدـھ  دـنکیم ، تکرح  دراد  یراطق  یناوراک ، یمھم ، ترفاسم 

، دندنمـشوھ دـنراد ، لیلحت  تردـق  هناتخبـشوخ  ام  مدرم  دـیایب . ناـیم  هب  دـیابن  یاهیـشاح  لـئاسم  دوش . هتفرگ  اـھنآ  زا  مھ  تکرح  یهمادا  ناـکما  اـنایحا  دـننامب ، زاـب  هار 

. دریگن رارق  یمومع  راکفا  هجوت  نوناک  یاهیشاح  لئاسم  دوش  هجوت  دننک . ادج  یلصا  لئاسم  زا  ار  یاهیشاح  یعرف و  لئاسم  دنناوتیم  دنرایشوھ ؛

لاس ٩٠  / ١٣٩٠/٠١/٠١ زاغآ  رد  یوضر  رھطم  مرح  رد  تانایب 

« يمومع راکفا   » 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 31هاگياپ  هحفص 13 
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هب یـسایس ، یاھـشیارگ  یهناھب  هب  بھذـم ، یهناھب  هب  تیموق ، یهناھب  هب  تسا ؛ هدوب  لخاد  رد  فاکـش  هقرفت و  داـجیا  ناریا ، تلم  نانمـشد  گرزب  یاـھهشقن  زا  یکی 

یرالاسمدرم ماظن  هب  دندنمهقالع ، ناشروشک  هب  هک  یناسک  یهمھ  دنھاگآ . ام  تلم  هناتخبـشوخ  درک . ظفح  دیاب  ار  داحتا  نوگانوگ . یاھهناھب  هب  اھیدنبحانج ، یهناھب 

رگا دـننک  یعـس  دـیاب  مھ  اھنآ  روج ؛ نیمھ  مھ  روشک  نیلوئـسم  دنـشاب . هتـشاد  یگنھامھ  مھ  اب  دـیاب  دـندنمهقالع ، تسا -  ناریا  تلم  زورما  راختفا  یهیام  هک  ینید - 

همھ ار  نیا  تسا ؛ یلم  داحتا  هب  یهبرـض  نیا  دننکن ؛ حرطم  یمومع  راکفا  ضرعم  رد  ار  هلگ  نیا  دشاب -  مھ  قحب  اھهلگ  نیا  تسا  نکمم  یھاگ  هک  دـنراد -  مھ  زا  یاهلگ 

لوا زا  هدوب ؛ هشیمھ  هک  دنـشاب -  هتـشاد  هلگ  مھ  زا  نیلوئـسم  تسا  نکمم  مھدیم . رادـشھ  رکذـت و  ار  نیا  دـج  روط  هب  روشک  نیلوئـسم  هب  نم  دنـشاب . هتـشاد  هجوت 

هیرجم یهوق  زا  هیئاـضق  یهوق  یھاـگ  هیئاـضق ، یهوق  زا  هننقم  یهوـق  یھاـگ  هننقم ، یهوـق  زا  هیرجم  یهوـق  یھاـگ  میدـید ؛ میدوـب ، لـئاسم  راکردـناتسد  اـم  هک  بـالقنا 

نھذ دـنروایب ، یمومع  راکفا  یهصرع  رد  دـیابن  ار  نیا  اما  دـشاب ؛ مھ  قحب  اھهلگ  تسا  نکمم  دـیآیم -  دوجو  هب  هلگ  تسا ، نیمھ  مھ  راـک  تعیبط  دنتـشاد ؛ یئاـھهلگ 

سپ درادن . یتیمھا  یئزج  لئاسم  نیا  تسا ؛ لح  لباق  هرکاذم  اب  ایند  لئاسم  نیرتمھم  دننک . لح  ناشدوخ  نیب  دننک ؛ سویام  ار  مدرم  دننک ، تحاران  ار  مدرم  لد  مدرم و 

. تسا مھم  مھ  رگیدکی  اب  اوق  یگنھامھ  رگیدکی ، اب  اوق  ماجسنا 

هیئاضق  / ٠۶/١٣٩٠/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

دنک و صحفت  دـنک ، قیقحت  دورب  هدرک ، نیعم  نوناق  هک  یئاھهار  زا  دراد  هفیظو  هیئاضق  یهوق  دوشیم ؛ یئانعم  کی  هب  مھتم  یرفن  کی  تسا . هجاوم  مھتم  اب  هیئاضق  یهوق 

ینوناق قیرط  زا  هک  یتقو  ات  دوش . دراو  یماھتا  کی  تسا  نکمم  یـسک  رھ  هب  تسین . مرج  هک  ندش  مھتم  فرـص  تسین . دراو  ای  تسا  دراو  ماھتا  نیا  هک  دنک  صخـشم 

؛ دربب ار  یناملسم  کی  یوربآ  درادن  قح  یسک  یعمج ، طابترا  لئاسو  رد  هن  یمسر ، یاھربنم  اھنوبیرت و  رد  هن  هوق ، نوریب  رد  هن  هوق ، دوخ  رد  هن  تسا ، هدشن  تباث  مرج 

دراوم رد  ندرک . اشفا  درادن  یموزل  چـیھ  اقآ ، هن  دـینک . اشفا  اقآ  هک  دـنروآیم  راشف  هیئاضق  یهوق  یور  دـنیبیم  ناسنا  تاقوا  یـضعب  تسا . یمھم  یهلئـسم  رایـسب  نیا 

. تسین اج  همھ  لام  تسا ، یصاخ  دراوم  اھنیا  دنسانشب ؛ ار  هدنوش  تازاجم  ای  دننیبب ، ار  تازاجم  مدرم  هک  تسا  هتساوخ  انیعم  اصخشم و  سدقم  عراش  هلب ، یصاخ ،

یمرج یتقو  ات  دنک . طایتحا  دیاب  یلیخ  ناسنا  اجنیا  دنھدیم ، میمعت  شدوخ  دروم  ریغ  هب  ار  یزیچ  کی  هک  دراد  دوجو  میمعت  یهیحور  هعماج  یاضف  رد  هک  یتقو  صوصخب 

نیب دـنکیمن  کیکفت  یمومع  راکفا  تسا ، مھتم  دـیتفگ  یتقو  نوچ  داد ؛ رارق  دـیابن  مھ  ماھتا  ضرعم  رد  داد ؛ رارق  ضرعم  رد  ار  یـسک  یتسیابن  اـعطق  تسا ، هدـشن  تباـث 

و « ؛ صاخ دراوم  کی  رگم  مدرک ، ضرع  دراد ؟ یموزل  هچ  مھ  مرج  تابثا  زا  دعب  یتح  دراد . دوجو  وا  هانگ  رب  یدھاوش  هک  یسک  نآ  اب  تسا ، هدرکن  یھانگ  چیھ  هک  یمھتم 

مھ تابثا  حـلاص  هاگداد  رد  مرج  نیا  تسا ، هدرک  مھ  یمرج  یرفن  کـی  مینک  ضرف  هچناـنچ  رگا  یتح  میراد . یروجنیا  دروم  دـنچ  نینموملا .» نم  هفئاـط  امھباذـع  دھـشیل 

دراد هک  مدآ  نیا  یهچب  ات  مینک  رـشتنم  اھهمانزور  رد  ار  وا  مسا  ام  دراد  یموزل  هچ  نادنز -  هتفر  دینک  ضرف  تسا -  هدش  مھ  موکحم  تازاجم  هب  صخـش  نیا  تسا ، هدش 

؟ دنھد همادا  ار  ناشیداع  یگدنز  شاهداوناخ  شدوخ و  نوریب ، دیایب  دنارذگب ، ار  شنادـنز  تدـم  نیا  هک  دراد  لاکـشا  هچ  دورب ؟ هسردـم  دوشن  شیور  رگید  دوریم ، هسردـم 

. تسا یمھم  رایسب  تاکن  زا  نیا  ؟ دوشب یزیروربآ  امتح  دیاب  رگید . دش  مامت  دش ، تازاجم  درک ، یمرج  بخ ،

رھ درب ؛ لاوس  ریز  ار  هیئاضق  یهوق  درکلمع  یتسیاـب  فرط  نآ  زا  هن  دـنبطاخم . اـھهناسر  هوق ، جراـخ  هوق ، نالوئـسم  تسین ؛ هیئاـضق  یهوق  طـقف  فرح  نیا  بطاـخم  هتبلا 

نیا زا  هن  دنزب -  فرح  روجنیا  دنک ، لمع  روجنیا  دیابن  یسک  ریخن ، تسھ -  یضرغ  کی  تسھ ، هساکمین  ریز  یاهساک  کی  ریخن ، دنیوگب  دنکیم ، هیئاضق  یهوق  هک  یمادقا 

؟ دربیم یتذل  هچ  هلئسم  نیا  زا  یمومع  راکفا  دوش . حرطم  یمومع  راکفا  رد  دوش ، حضاو  دوش ، راکشآ  ماھتا  نیا  دندش ، یئانعم  کی  هب  مھتم  هکنیا  فرص  هب  دارفا  فرط ،

. درک هجوت  اھنیا  هب  دیاب  تسا ؟ یفالخ  لمع  نالف  هب  مھتم  یرکب  یئورمع ، یدیز ، دنادب  هک  دراد  یاهدیاف  هچ  یمومع  راکفا  یارب 

نیطسلف  / ١٣٩٠/٠٧/٠٩ هضافتنا  زا  تیامح  سنارفنک  رد  تانایب 

یموـمع راـکفا  یهدـش  هتفریذـپ  یـسایس  فراـعم  رب  قـبطنم  یقطنم و  نشور ، یحرط  هنھک ، مخز  نیا  ماـیتلا  نیطـسلف و  یهیـضق  لـح  یارب  یمالـسا  یروـھمج  حرط 

هن و  ار ، رجاھم  نایدوھی  نتخیر  ایرد  هب  هن  و  مینکیم ، داھنشیپ  ار  یمالسا  یاھروشک  یاھـشترا  کیـسالک  گنج  هن  ام  تسا . هدش  هئارا  لیـصفت  هب  البق  هک  تسا  یناھج 

دراد قح  رگید  تلم  رھ  دـننام  زین  نیطـسلف  تلم  مینکیم . داھنـشیپ  ار  نیطـسلف  تلم  زا  یـسرپهمھ  ام  ار ؛ یللملانیب  یاھنامزاس  رگید  لـلم و  ناـمزاس  تیمکح  هتبلا 

اج رھ  رد  هناـگیب -  نارجاـھم  هن  یدوھی -  یحیـسم و  ناملـسم و  زا  نیطـسلف ، یلـصا  مدرم  یهمھ  دـنیزگرب . ار  شروشک  رب  مکاـح  ماـظن  دـنک و  نییعت  ار  دوخ  تشونرس 

ماظن و نآ  دننک . نییعت  ار  نیطسلف  یهدنیآ  ماظن  دننک و  تکرش  طبـضنم  یمومع و  یـسرپهمھ  کی  رد  رگید ، یهطقن  رھ  رد  اھهاگودرا و  رد  نیطـسلف ، لخاد  رد  دنتـسھ ؛

هنالداع و حرط  کی  نیا  درک . دـھاوخ  نیعم  دـناهدرک ، چوک  روشک  نیا  هب  هتـشذگ  نایلاس  رد  هک  ار  ینیطـسلف  ریغ  نارجاھم  فیلکت  رارقتـسا ، زا  سپ  نآ ، زا  یهدـمآرب  تلود 

یاھتسینویھص هک  میرادن  راظتنا  هتبلا  دوش . رادروخرب  لقتـسم  یاھتلود  اھتلم و  تیامح  زا  دناوتیم  دنکیم و  کرد  یتسردب  ار  نآ  یناھج  یمومع  راکفا  هک  تسا  یقطنم 

تلم زا  تیاـمح  نـکر  نیرتـمھم  دـباییم . ینعم  دریگیم و  لکــش  تمواـقم  یاـھنامزاس  اـھتلم و  اـھتلود و  شقن  هـک  تساـجنیا  و  دـنھد ، رد  نـت  نآ  هـب  یناـسآهب  بصاـغ 

. تسا یمالسا  یاھتلود  گرزب  یهفیظو  نیا  و  تسا ؛ بصاغ  نمشد  زا  ینابیتشپ  عطق  نیطسلف ،

برغنالیگ  / ١٣٩٠/٠٧/٢٣ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

. دنک فطعنم  هجوتم و  شدوخ  هب  ار  مالسا  یایند  یمومع  راکفا  دناوتب  هکلب  دنکب ، اھناملسم  مالسا و  قلمت  رادقم  کی  ات  تفر  رـصم  هب  لبق  لاس  ود  اکیرمآ  روھمج  سیئر 

بیرف هقطنم  یاھتلم  مومع  رـصم و  تلم  مومع  اما  دندرک ، یرادـفرط  هدـش -  رانکرب  لوزعم  کرابم  ینـسح  نیمھ  مکاح ؛ هورگ  ینعی  کچوک -  تیلقا  کی  دـش ؟ هچ  هجیتن 

. تساپرب اھروشک  نامھ  رد  اکیرمآ  دض  راعش  دینیبیم  امش  زورما  دندروخن . ار  یزاسرھاظ  نیا 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نایوجشناد  / ١٣٩٠/٠٨/١١ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

هدـش عقاو  هقطنم  رد  ای  ناریا  رد  هک  تسا  هدوب  یئاھتـسیرورت  اھرورت و  رـس  تشپ  اکیرمآ  تلود  دـھدیم  ناـشن  هک  میراد  راـیتخا  رد  هشدـخ  لـباق  ریغ  دنـس  دـص  زورما  اـم 

؛ تخیر میھاوخ  یمومع  راکفا  شیپ  ایند  رد  ار  مسیرورت  اب  یهزراـبم  رـشب و  قوقح  نایعدـم  نیا  یوربآ  درب ؛ میھاوخ  اـیند  رد  ار  اـکیرمآ  یوربآ  دنـس ، دـص  نیا  اـب  اـم  تسا .

. دنرادن یئوربآ  مھ  زورما  هچرگا 

« يمومع راکفا   » 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 31هاگياپ  هحفص 14 
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یدربھار  / ١٣٩٠/١٠/١۴ یاھهشیدنا  تسشن  نیموس  رد  تانایب 

ام هب  دندرک ، هیکت  نز  یهلئسم  یور  بالقنا  لوا  زا  تسام . هب  اھضارتعا  لودج  یاھنیشنالاب  زا  یکی  رد  ام ، نانمشد  یهھبج  رظن  زا  نز  یهلئسم  لاس ، ود  یس و  نیا  رد 

راـک هچ  نز  سنج  اـب  یمالـسا  یهعماـج  هک  دوبن  مھ  مولعم  دوبن . مھ  یربخ  چـیھ  زونھ  دـندرک . دادـملق  رـشب  قوقح  ضقن  فیدر  رد  مسیرورت و  فیدر  رد  دـندرک ، ضارتعا 

، مینک هھجاوم  یتسیاب  هنیمز  نیا  رد  ام  بخ ، دراد . همادا  مھ  زورما  ات  هلئـسم  نیا  هتبلا  تسا . نینچ  مالـسا  تسا ، نز  هیلع  مالـسا  هک : دندرک  عورـش  اھنآ  درک . دـھاوخ 

نارگتسایس و لام  تسا ، صاخ  یهدع  کی  لام  تثابخ  دنرادن ؛ تثابخ  هک  همھ  دنتـسین ، ضرغم  هک  همھ  تفرگ . مکتسد  دوشیمن  ار  ناھج  یمومع  راکفا  مینک . هلباقم 

. میوش دراو  دیاب  اذل  دنریگب ؛ رارق  گرزب  یاوغا  نیا  راچد  مدرم  یهماع  هک  میھدب  هزاجا  دیابن  ام  تساھنیا ؛ نازیرهمانرب و  نازاستسایس و 

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

زا هن  دننزیم ، ناشفرح  ریز  دننزیم ، ناشلوق  ریز  دننکیم ، ینکـشدھع  یاهغدغد  چیھ  نودب  دنکـشیم . دـھع  تحار  تسا ، طلـسم  ایند  رب  زورما  هک  یایدام  تردـق  یهھبج 

شثحب یاج  اجنیا  رد  الاح  هک  مراد -  هدنز  یاھهنومن  نم  دنیوگیم ! غورد  تحار  دنشکیم ؛ تلاجخ  هرکاذم  فرط  زا  هن  دنشکیم ، تلاجخ  قلخ  زا  هن  دنـشکیم ، تلاجخ  ادخ 

؛ میداد ام  هک  یباوج  تشون ، ام  هب  هک  یاهمان  درک ؛ اکیرمآ  روھمج  سیئر  دـندرک ، اھیئاکیرمآ  هک  یتاراـھظا  نیمھ  منکب -  ضرع  دـشاب ، مزـال  هک  یتقو  نآ  دـیاش  تسین ؛

هک دید  دنھاوخ  تفرگ ؛ دھاوخ  رارق  دشاب -  مزال  هک  یتقو  نآ  ایند -  یمومع  راکفا  رایتخا  رد  یزور  کی  اھنیا  دندرک . اھهمان  نآ  نومضم  اب  اھنآ  هک  یمادقا  لمعلاسکع و  دعب 

غورد یهدـعو  دـنخبل و  بیرف  هک  تسا  نیا  ام  یـساسا  یاھراک  زا  یکی  نیاربانب  دراد . شزرا  ردـقچ  ناشهدـعو  دراد ، شزرا  تیمھا و  ردـقچ  ناشفرح  دـنایروج ، هچ  اھنیا 

. میروخن ار  اھنیا 

ناجیابرذآ  / ١٣٩٠/١١/٢۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تلم تسا . هدرک  ظفح  ار  روشک  هک  تسا  نیا  تسا ، هتـشاد  هگن  ار  تلم  هک  تسا  نیا  دـنکیم . باجعا  راـچد  ار  ناـسنا  یـسانشعقوم  نیا  یمدرم ، ریظنیب  تریـصب  نیا 

زا لاـسنھک  ریپ ، ناوج ، ناوجون ، درک . یثـنخ  ار  نمـشد  تاـغیلبت  دوخ ، روضح  اـب  دز ؛ نمـشد  نھد  یوـت  دوـخ ، لـمع  اـب  دراد ؛ ار  فدـھ  نیا  نمـشد  زورما  هک  دـیمھف  ناریا 

نیا روشک  رھـش  هاجنپ  دصتـشھ و  رد  ـالقا  قثوم -  شرازگ  دـنداد -  نم  هب  هک  یـشرازگ  قبط  روضح . یهنحـص  هصرع و  یوت  دـندمآ  روشک  یهمھ  رد  درم ، نز و  هداـتفاراک ،

یـسانشعقوم و نیا  تسا ، تریـصب  نیا  تسا ، ناریا  تلم  نیا  دـھدب . ناشن  ار  همھ  نیا  تسین  رداق  نویزیولت  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  هدرتسگ  لکـش  نیمھ  اب  تارھاظت 

ناریا تلم  یارب  یتالایخ  دوخ  یهدیدتفآ  یلکلا  یاھزغم  رد  هک  یئاھنآ  دنتفرگ . دنریگب ، ار  مایپ  دـیاب  هک  یئاھنآ  دروخ . دـھاوخن  تسکـش  تلم  نیا  تسا . تلم  نیا  روضح 

یاھهاگتـسد دیمھف . دمھفب ، دیاب  هک  ینآ  اما  دوشب ، سکعنم  تقیقح  نیا  دنراذگن  دندرک  یعـس  تاغیلبت  رد  هتبلا  تسا . ربخ  هچ  ناریا  رد  دندیمھف  اھنآ  دنتخپیم ، رـس  رد 

نادیم طسو  روج  نیا  تسا ؛ هنحص  رد  روجنیا  ناریا  نامرھق  تلم  هک  دندیمھف  یمالسا ، یروھمج  اب  ضراعم  یاھروشک  رد  یلصا  ناراذگتسایس  ام و  نانمشد  یتاعالطا 

رابخا و تاطابترا و  یدازآ  یعدـم  هک  دنتـسھ  یناـسک  ناـمھ  اـھنیا  تساـھنآ ؛ یهدـننکاوسر  مھ  نیا  دـمھفب . اـیند  یمومع  راـکفا  دـنراذگن  دنتـساوخ  هتبلا  تسا . رـضاح 

ینوـیلیم اـھهد  تیعمج  نیا  دـندرکیمن ، روسناـس  رگا  بخ ، مینکیمن . روسناـس  میرادـیمن ، هگن  روتـسم  ار  ربـخ  مینکیمن ، ناـھنپ  ار  ربـخ  اـم  هک  دـننکیم  اـعدا  دـنتاعالطا ،

نارھت رد  نمھب  یود  تسیب و  زور  رد  هصرع ، رد  رـضاح  ینوـیلیم  تـیعمج  دـندوب !؟ رفن  نارازھ  اـھنیا  دـندمآ ! رفن  نارازھ  نارھت  رد  دـنتفگیمن  ار  روـشک  رـسارس  یئاـمیپھار 

اھهد دـندش ، عمج  تیعمج  رازھ  اھدـص  روشک  گرزب  یاھرھـش  زا  مادـک  رھ  رد  دـندوب !؟ رفن  رازھ  اھدـص  اھنیا  رازھ ! اھدـص  ناریا ، روشک  لک  رد  دـنتفگ  دـندوب !؟ رفن  نارازھ 

هشیمھ زورما  ات  بالقنا  لوا  زا  میدیدن ؛ مک  نمشد  زا  ار  زیمآتراقح  یاھریوزت  هعدخ و  بلقت و  غورد و  ام  بخ ، تسا . یروجنیا  تاغیلبت  هنحص . یوت  دندمآ  ناسنا  نویلیم 

. دوشیمن هدروآرب  اھنآ  فدھ  نکل  دوب ، دھاوخ  روج  نیمھ  مھ  زاب  هدوب ؛ روج  نیمھ 

یمالسا  / ١٣٩١/٠٣/٠٧ یاروش  سلجم  یهرود  نیمھن  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

بطاـخم نآ  اـب  ار  رـصاعم  ناـھج  ناریا ، تلم  هک  تـسا  یتردـقرپ  ماـیپ  ریدـق - مـیکح و  دـنوادخ  تساوـخ  هـب   - یمالـسا یروـھمج  رد  یراذـگنوناق  یهرود  نـیمھن  شیاـشگ 

ماـظن مکحتـسم  راوتـسا و  تخاـس  اھینمـشد ، هوـبنا  مجح  رب  یلم  مزع  یزوریپ  دـنکیم . تـبث  اـھتلم  یموـمع  راـکفا  یهظفاـح  رد  ار  یراگدـنام  قیاـقح  دزاـسیم و 

یارب هک  یتلم  زا  نیتسار  ریوصت  هاگنآ ، تلم و  کی  تشونرـس  یگدنز و  ریـسم  هب  یھدلکـش  رد  تریـصب  نامیا و  لیدـبیب  هناگی و  شقن  یمالـسا ، بالقنا  زا  هتـساخرب 

نیا یهلمج  زا  هتخاس ، لطاب  ار  یعامتجا  یگدـنز  زا  نید  یاوزنا  یوعد  هدروآ و  نادـیم  هب  دوخ  راوشد  تدـھاجم  اب  هک  نابز ، اب  هن  ار  یمالـسا  یرالاسمدرم  راـب  نیتسخن 

. تسا راگدنام  راذگرثا و  قئاقح 

١٣٩١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموس  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

نینچمھ سنوت و  یبیل و  رـصم و  ات  دـیریگب  نیرحب  نمی و  زا  اھبالقنا ، نیا  تسا . تلم  تزع  اـب  طـبترم  همھ  دـینیبیم  دـینک ، هاـگن  هک  ار  هقطنم  یاـھبالقنا  اھـشبنج و  نیا 

رد همھ  و  یدازآ ، یعامتجا و  تلادـع  یلم و  تزع  هب  تشگزاـب  ناـشهزیگنا  اـھنیا  یهمھ  دـش ، دـنھاوخ  روهلعـش  یزور  کـی  دـنرتسکاخ و  ریز  شتآ  زونھ  هک  یئاـھروشک 

، دـنھاوخیم ار  یدازآ  دـنھاوخیم ، ار  تلادــع  ناملــسم  یاـھتلم  تـسا . رادهـشیر  تـسا ، رادهیاـپ  فرح  نـیا  یمالــسا ، یرادــیب  میئوـگیم  هـکنیا  تـسا . مالــسا  یهیاـس 

. دناهدروختسکـش هدادناحتما و  رگید  بتاکم  نوچ  رگید ؛ بتاکم  رد  هن  دننیبیم ، مالـسا  رد  ار  اھنیا  دنھاوخیم ؛ ار  اھناسنا  تیوھ  هب  یانتعا  دـنھاوخیم ، ار  یرالاسمدرم 

یرادـیب مالـسا و  زا  تسا  تراـبع  هقطنم  یاـھتلم  داـقتعا  ناـمیا و  بسح  رب  یرکف  یاـنبم  نآ  درک . ادـیپ  تسد  دـنلب  فادـھا  نیا  هب  دوـشیمن  هک  مـھ  یرکف  یاـنبم  نودـب 

. تسا نیا  اھشبنج  تیھام  یمالسا .

. درادن یاهدیاف  اما  دننک ؛ اقلا  یمومع  راکفا  هب  یرگید  روج  دنھاوخیم  دـننک ؛ ضوع  ار  هلئـسم  تروص  دـنھاوخیم  هقطنم ، نیا  رد  برغ  هب  یهتـسباو  یاھتموکح  اھیبرغ و 

روط هب  هقطنم  یعامتجا  یـسایس و  یاـضف  دـنداد . ماـجنا  یگرزب  راـک  اـھتلم  دـنروخن . رود  دنـشاب  بقارم  دـیاب  اـھتلم  دـنروخن . رود  دنـشاب  بقارم  دـیاب  رثوم  یاھتیـصخش 

ادیپ رییغت  هقطنم  یـسایس  یاضف  لوا ، مدق  نیمھ  رد  تسا .» رحـس  جئاتن  زا  زونھ  نیا  هک  دمدب ، شتلود  حبـص  ات  شاب  ، » تسالاح نیمھ  لام  نیا  هدرک ؛ رییغت  یـساسا 

یعس هقطنم  دبتـسم  یاھتموکح  زا  یرایـسب  اھیبرغ و  زا  یرایـسب  دیـسر ، جوا  هب  شوج و  یهطقن  هب  مدرم  مایق  هک  یتقو  رـصم  رد  الثم  هک  تسا  نیا  شاهنومن  هدرک ؛

، ناـشنیرتروتاتکید اھتردـق ، ناـمھ  دـناهدش ، زوریپ  دـناهدرک و  ادـیپ  هبلغ  مدرم  هـک  ـالاح  اـما  دـننک ؛ بوکرـس  ار  مدرم  دـنھد ، تاـجن  ار  وا  دـننک ، تیاـمح  کراـبم  زا  دـندرکیم 

هب نانچنآ  یرـالاسمدرم  زورما  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  نیا  دـننزیم ! یرـالاسمدرم  زا  مد  دـننزیم ، مدرم  قوقح  زا  مد  اـھیبرغ ، لـباقم  رد  ناـشنیرتلیلذ  ناشنیرتدبتـسم ،

هک دنرادن  یاهراچ  دـنروبجم و  زورما  دـسرب ، یـسک  شوگ  هب  مدرم  قوقح  مدرم و  مسا  دـندوبن  رـضاح  هک  یناسک  نآ  یتح  هک  هدـش  لیدـبت  هقطنم  نیا  رد  یجئار  یهکس 

! دننزب مدرم  قوقح  زا  مد  دننزب ، یرالاسمدرم  زا  مد  یمومع ، راکفا  بلج  یارب 

مالـسا یاـیند  رد  یـساسا  یهقطنم  کـی  رـصم  تسا ، ینھک  تلم  رـصم  تسا ، یگرزب  روشک  رـصم  منک . هیکت  رـصم  یور  رب  نم  تسا . مھم  یلیخ  اـھبالقنا  نیا  یهیـضق 

یاسور زا  یکی  ترابع  نیا  یتسینویھـص ؛ میژر  کیژتارتسا  جنگ  هب  دندرک  لیدبت  ار  رـصم  دـندرک ؛ لیلذـت  ار  رـصم  تلم  لیلذ ، تسپ و  رودزم و  دـساف و  نامکاح  اھتنم  هدوب ؛

نیا الاح  رتالاب ؟ تفخ  نیا  زا  یتسینویھـص . بصاغ  یلعج  میژر  یارب  یجنگ  هب  دندوب  هدرک  لیدبت  ار  تمظعاب  تلم  کی  ار ، رـصم  تلم  ار ، رـصم  روشک  تسا . تسینویھص 

مین کی و  دندش  رضاح  یتح  درک . نیمـضت  ار  لیئارـسا  تینما  لاس  یـس  کرابم  میژر  هدش . جراخ  نیطـسلف  روشک  نابـصاغ  سرتسد  زا  جنگ  نیا  الاح  هدش . طقاس  جنگ 

ینسح میژر  یهلیـسو  هب  مھ  فرط  نآ  زا  دندوب ؛ ثیبخ  یاھتـسینویھص  نارابمب  ریز  هزغ ، رد  ناسنا  مین  نویلیم و  کی  دنراد . هگن  گرزب  نادنز  کی  رد  ار  هزغ  مدرم  نویلیم 

. دنکیمن شومارف  خیرات  ار  اھنیا  دوب ؛ هدش  هتسب  رصم  هب  یتایح  ناکما  هنوگ  رھ  رورم  روبع و  هار  کرابم ،

نیا رد  ام  یلو  درذـگیم ، گنج  زا  هک  تسا  زور  هدزون  تفگیم -  وا  هک  یزور  نآ  زورما -  هک  تفگ  یاهبحاصم  کی  رد  ینیطـسلف  زرابم  کی  هزور ، ود  تسیب و  گنج  مایا  نآ  رد 

« يمومع راکفا   » 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 31هاگياپ  هحفص 15 
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کی یتسینویھص ، میژر  عفن  هب  هکنیا  یارب  دندوب ، هتـسب  حفر  رد  ار  تاناکما  رگید  وراد و  مدرم ، یاذغ  لاقتنا  هار  مینک ! دراو  رـصم  زا  درآ  مدنگ و  ولیک  هدزون  میتسناوتن  تدم 

، دناهچاپتـسد دـنکیم ؛ یتـخل  ساـسحا  یتسینویھـص  مـیژر  هدرک . طوقـس  مـیژر  نـیا  ـالاح  دـنراد ! هـگن  نادـنز  رد  راـشف ، تـحت  یگنــسرگ و  اـب  ار  ناـسنا  نوـیلیم  مـین  و 

یلاخ و تسد  زا  یکاح  اـھنیا  دـننزیم ، یماـظن  یهلمح  یماـظن و  راـک  زا  مد  دوشیم و  لـقن  تسینویھـص  نارـس  لوق  زا  دـینیبیم  هک  یئاھدادـیب  داد و  نیا  دـناهدزتریح .

لثم دنھدب ، ماجنا  یتسیاشان  تکرح  هنوگرھ  دنرادرب ، یجک  مدـق  هنوگرھ  دنرتریذپبیـسآ ؛ هشیمھ  زا  طئارـش ، نیا  رد  هک  دـننادیم  تساھنآ ؛ یناریح  تشحو و  زا  یکاح 

. دمآ دھاوخ  دورف  ناشدوخ  رس  رب  یاهقعاص 

هگن خرـس  ار  شدوخ  تروص  یلیـس  اب  برغ  زورما  دنرتراتفرگ . هشیمھ  زا  زورما  دناهدوب ، بصاغ  میژر  طرـش  دیقیب و  یاھنابیتشپ  هشیمھ  هک  مھ  اھیئاکیرمآ  اھیبرغ و 

رادفرط تموکح  نیدنچ  دناهدنامرد . ناشدوخ  مدرم  اب  یهھجاوم  رد  دنراد و  یعامتجا  تالکشم  یداصتقا ، تالکشم  یلوپ ، تالکشم  یلام ، تالکشم  اھنآ  تسا . هتشاد 

دنھاوخ ناشدوخ  تردق  اب  ناشدوخ ، روضح  اب  تسا ، دوھشم  اپورا  رد  هک  ار  یئاکیرمآ  رابکتسا  یهناشن  هنوگ  رھ  دننک ، ادیپ  نادیم  رگا  مدرم  دندش . طقاس  اپورا  رد  اکیرمآ 

، ایـسآ هب  دـننک  لقتنم  ار  نارحب  نیا  دـنھاوخیم  هتبلا  تسا . نارحب  راچد  اـکیرمآ  دـنرفنتم . اـکیرمآ  زا  اـھتلم  همھ . زا  رتدـب  مھ  اـکیرمآ  دوخ  تسا . نیا  ناشعـضو  زورما  دودز .

دنھاوخیم هک  یئاھراک  یهلمج  زا  دـنناشوپب . ار  ناشدوخ  فعـض  رگید ، قطانم  رگید و  یاھروشک  رد  ینیرفآهثداح  اب  هناـیمرواخ ؛ هب  دـننک  لـقتنم  اـقیرفآ ، هب  دـننک  لـقتنم 

یفئاط تافالتخا  یبھذم ، تافالتخا  یموق ، تافالتخا  هب  ار  مدرم  دـننک ؛ لیدـبت  ناشدوخ  دـض  هب  ار  یمدرم  میظع  یاھبالقنا  نیا  هقطنم ، نیمھ  رد  هک  تسا  نیا  دـننکب ،

. میشاب رایشوھ  دیاب  ام  دننک . مرگرس 

 - دنیاھهورگ نیب  نتخادنا  ینمشد  صصختم  اھسیلگنا  ینس . هعیش و  نیب  یبھذم  فالتخا  داجیا  رد  دننکیم  هدافتـسا  دنراد  اھیـسیلگنا  یهبرجت  زا  اھیئاکیرمآ  زورما 

شیپ نیطـسلف  یهلئـسم  دننکیم . هدافتـسا  اھنآ  یهبرجت  زا  دنراد  اھیئاکیرمآ  دندوب . هراکنیا  اھنآ  لبق  لاس  دص  دـنچ  زا  مالـسا -  یایند  رد  ینـس  هعیـش و  نیب  هلمج  زا 

حرطم ار  یبھذم  یهلئـسم  اروف  یاهعدخ ، کی  اب  یدنفرت ، کی  اب  یروج ، کی  هب  دنریگیم ، رارق  مدرم  تکرح  لباقم  رد  هک  یدرجمب  دیآیم ؛ شیپ  رـصم  یهلئـسم  دـیآیم ،

هچ دنمھفب  دنشاب ؛ رادیب  مدرم  داحآ  دشاب ، رادیب  یھاگشناد  یهبخن  دشاب ، رادیب  یبھذم  ملاع  دشاب ، رادیب  هعیش  دشاب ، رادیب  ینـس  دنـشاب ؛ رادیب  دیاب  همھ  دننکیم .

. دنھدیم ماجنا  دنراد  اھنآ  زورما  هک  تسا  یراک  نیا  دننکن . کمک  نمشد  یهشقن  هب  ار ؛ نمشد  یهشقن  ار و  نمشد  یهئطوت  دنمھفب  دننکیم ، راک 

یهلئـسم دـنناشوپب . اھرظن  زا  ار  ناشدوخ  لئاسم  هکنیا  یارب  دـننکیم ، گرزب  ار  یاهتـسھ  یهلئـسم  دـننکیم . راوهناوید  یاھتکرح  اھیئاکیرمآ ، هلمج  زا  اـھیبرغ ، هتبلا 

تاغیلبت رد  ار  لئاسم  غوردـب  دـنروآیم ، یاهتـسھ  حالـس  مسا  غوردـب  تسین . روجنیا  هیـضق  تقیقح  هک  یلاح  رد  دـنھدیم ، رارق  ایند  لـئاسم  ردـص  رد  ار  ناریا  یاهتـسھ 

، درذـگیم دراد  اـپورا  دوخ  رد  هک  یثداوـح  زا  درذـگیم ، دراد  اـکیرمآ  دوـخ  رد  هک  یثداوـح  زا  ار  یموـمع  راـکفا  ار ، اـھنھذ  هک  تسا  نیا  ناشفدـھ  دـننکیم ؛ تشرد  هتـسجرب و 

. دش دنھاوخن  مھ  قفوم  هتبلا  دننک . فرصنم  دننک ، فطعنم 

مھن  / ١٣٩١/٠٣/٢۴ سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

؛ دـیآیم شیپ  ایند  رد  یئایاضق  دـیآیم ، شیپ  هقطنم  رد  یئایاضق  تسا . روشک  نالک  یاھتـسایس  زا  مدرم و  یمومع  راکفا  زا  بالقنا و  زا  ینایامن  یهحفـص  کـی  سلجم 

اھربخ رد  هک  هچنآ  تساغوغ . هقطنم  رد  دینیبیم  زورما  دندوب . بوخ  دندوب ، لاعف  هنیمز  نیا  رد  ریخا  سلاجم  هناتخبشوخ  هتبلا  دنک . نایب  نشور  ار  شعضاوم  دیاب  سلجم 

وزج مھ  هقطنم  نیا  دـتفایم . قاـفتا  هقطنم  نیا  رد  دراد  هک  تسا  یاهثداـح  نآ  زا  یکچوـک  زج  کـی  دوـشیم ، رـشتنم  غورد  اـی  تسار  هب  اـھیرازگربخ  ینوریب  تارھاـظت  و 

دوجو اب  برغ  یرامعتـسا  تسایـس  مھم  یهقطنم  تفن ، مھم  یهقطنم  مھ ، اب  هراق  هس  لاصتا  مھم  یهقطنم  تساـیند ؛ بلق  هقطنم ، نیا  تسین ؛ اـیند  یداـع  قطاـنم 

الثم روشک  ات  راھچ  ایند  یهشوگ  نالف  رد  الاح  میئوگب  هک  تسین  روجنیا  تساـیند . یاـیاضق  هقطنم ، نیا  یاـیاضق  تسا . یبیجع  یهقطنم  اـجنیا  یتسینویھـص . تموکح 

لئاسم اھنیا  تسیچ ؟ ایاضق  نیا  دروم  رد  ام  عضوم  دـتفایم ؛ قاـفتا  دراد  یئاـیاضق  اـجنیا  رد  بخ ، تساـیند . بلق  اـجنیا  هن ، دـشاب ؛ نآ  هیبش  دنـشاب ، هتـشاد  یلکـشم 

دنک یراذگرثا  دناوتیم  امش  عضوم  زورما  تسا . راذگرثا  فرح ، نیا  دیشاب . هتشاد  فرح  دیشاب ، هتـشاد  روضح  ایاضق  نیا  رد  هک  تسا  نیا  سلجم  ندوب  هدنز  تسا . یمھم 

بسانم و تقو  رد  مینک و  باختنا  ار  تاملک  تالمج و  تسرد  مینک ، رکف  تسرد  اـم  رگا  هقطنم . یاـھروشک  نیمھ  دـننم ؛ رظن  دروم  نـالا  هک  یئاـھروشک  نیا  کـت  کـت  رد 

فرط زا  هچ  یبرغ ، مجاھم  ناطیـش و  هاگتـسد  فرط  زا  هچ  دراد ؛ دوجو  هقطنم  رد  فرط  ود  زا  زورما  هک  یئاھتکرح  نیا  یور  دراذـگیم  رثا  الـصا  نیا  مینک ، ادا  ار  اھنیا  ماـگنھب 

رد روشک ، لئاسم  رد  دنکیم ؛ تراظن  دراذگیم ؛ نوناق  تسرد  ماگنھب و  تقوب ، هک  تسا  یـسلجم  هدـنز  سلجم  کی  تساھنیا . ندوب ، هدـنز  نیاربانب  دـنقح . فرط  هک  مدرم 

. دناهتخادرپ راک  هب  دنراد و  روضح  هقطنم  لئاسم 

هیئاضق  / ٠٧/١٣٩١/٠۴ یهوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

یریگهصالخ نیا  لوصحم  هیئاضق » یهوق  اقترا   » یهملک نیا  مینک ، هصـالخ  هلمج  کـی  رد  روشک ، رد  اـضق  یهلئـسم  دروم  رد  ار  ناـمدوخ  یاـھوزرآ  یهمھ  میھاوخب  اـم  رگا 

بوـتکم و یاھـشرازگ  رد  هک  هچنآ  هچ  میدینـش و  زورما  هچ  هک  یاهدـننک  دنـسرخ  یاھـشرازگ  نیا  یهمھ  میـشخبب . اـقترا  مـئاد  روـط  هـب  ار  هیئاـضق  یهوـق  دـیاب  اـم  تـسا .

نیا روشک ؛ رد  یئاضق  لدع  تیافک  یانعم  هب  تسا  هیئاضق  یهوق  اقترا  تسا ، عقوتم  هک  هچنآ  نکیل  تسا ؛ ساپـس  ریدقت و  روخ  رد  دوخ  یاج  هب  دـسریم ، ام  هب  یھافش 

تلادع ام  یهعماج  رد  هک  تسا  نیا  یارب  تامدقم  نیا  یهمھ  دنک . هدھاشم  ار  نآ  یاھیجورخ  ناسنا  هک  یتقو  نآ  رگم  دـش ، دـھاوخن  لصاح  دـش ، دـھاوخن  نکمم  مھ 

رد احلص  دش ؛ دھاوخ  هاتوک  ناشتـسد  هعماج  یتایح  زکارم  هب  یزادناتسد  زا  حلاصان  دارفا  دش ، دھاوخ  هدیچرب  دسافم  دش ، یئاضق  تلادع  رگا  دنک . ادیپ  ققحت  یئاضق 

ار هیئاضق  یهوق  دـناوتب  یمالـسا  ماـظن  رگا  اـعقاو  تسا . هیئاـضق  یهوق  لاـمک  تیماـمت و  هب  هتـسب  اـھنیا  یهمھ  تفرگ . دـنھاوخ  رارق  دنتـسھ ، نآ  یهتـسیاش  هک  یزکارم 

فرطرب یاهعماج ـ  رھ  و  ام ـ  یهعماج  تالکـشم  رثکا  دـھدب ، ناماس  دزاسب و  تسا ، هدـش  حرطم  ام  یھقف  ینید و  عبانم  رد  هک  ینانچنآ  تسا ، مالـسا  رظن  هک  یناـنچنآ 

یهوق اقترا  دیاب  فدھ  نیاربانب  دش . دھاوخ  فرطرب  تساھضرعت ، اھیدعت و  زا  یشان  تساھیھاوخدوخ ، زا  یـشان  تساھنایغط ، زا  یـشان  هک  یتالکـشم  دش ؛ دھاوخ 

اما تسا ، ینالوط  یھار  نیا  هچرگا  نم  رظن  هب  و  میسرب . بولطم  فقـس  هب  دیاب  بولطم . فقـس  هب  میـسرب  هک  یتقو  نآ  ات  دش ، عناق  دیابن  یدح  چیھ  هب  دشاب . هیئاضق 

، روشک رد  دیناوتیم . امـش  تسا . لوصو  لباق  هن ، مینکیم ؛ توعد  ینتفاینتسد  یوزرآ  کی  هب  میراد  ار  نارگید  ار و  نامدوخ  میئوگب  ام  هک  تسین  روجنیا  تسا . لوصو  لباق 

دومیپ ار  هار  نیا  تیفرظ ، یاراد  یاھتیصخش  صاخشا و  تاناکما و  یریگراکهب  اب  ندشن ، هتسخ  اب  راکتبا ، اب  شالت ، اب  دیاب  دراد . دوجو  یزیچ  نینچ  کی  دادعتسا  تیفرظ و 

. تفر شیپ  و 

مزال طاقن  نیا  هب  هجوت  منیبیم  هکنیا  زا  مدنـسرخ  نم  و  دـندرک ؛ هراشا  هوق  مرتحم  سیئر  اھنآ  زا  یرایـسب  هب  هک  دراد ، دوجو  یئاـھهعومجمریز  راـک ، نیا  یهعومجم  یارب 

مھ یمومع  راکفا  ضرعم  رد  نآ  لاثما  شرازگ و  نیا  هک  تسا  بوخ  ردـقچ  و  دوب ؛ دوھـشم  شرازگ  نیا  رد  هک  نانچمھ  هتفرگ ـ  ماـجنا  اـھنآ  یارب  مھ  یئاھـشالت  دراد ، دوجو 

. تسا هتفرگ  ماجنا  ای  دریگیم  ماجنا  دراد  اھراک  نیا  هک  دوشب  مولعم  دریگب و  رارق 

هیئاضق  / ٠٧/١٣٩١/٠۴ یهوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

صاخشا یوربآ  یهلئسم  دنایتاغیلبت ـ  یاھهاگتـسد  رتشیب ، تسین ؛ هیئاضق  یهوق  طقف  نیا ، بطاخم  هتبلا  تسا ـ  مھم  هیئاضق  یهوق  دروم  رد  هک  یرگید  یهلئـسم  کی 

یاھهاگتسد اھهاگداد و  اھهاگتسد ، هیئاضق ، یهوق  دیابن  هداد . رارق  وا  ناج  فیدر  رد  ار  نموم  ضرع  یمالسا  تعیرش  دوب . صاخـشا  یوربآ  ظفح  بقارم  دیاب  یلیخ  تسا .

یاهنایار یاھهاگیاپ  نیا  هک  الاح  صوصخب  دـنراد ؛ یتالکـشم  هنیمز  نیا  رد  افاصنا  اھهناسر  بخ ، دـنریگب . رارق  اھهناسر  تاغیلبت  یزاسوج  ریثات  تحت  هیئاضق ، یهوق  یرادا 

رد نیا  بخ ، تسام . راک  صقاون  تسام ، یگدنز  صقاون  وزج  نیا  تسا ؛ روجنیا  اتقیقح  دوشیمن ؛ تیاعر  هیاعرلامزال ، روما  یلیخ  ینعی  دراد ؛ دوجو  یتالکـشم  هداتفا ، هار 

« يمومع راکفا   » 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 31هاگياپ  هحفص 16 
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تحت دیابن  هیئاضق  یهوق  اما  تسا ؛ یاهناگادج  یهلوقم  دریگیم ، ماجنا  تاعوبطم  ریغ  تاعوبطم و  رد  هک  یئاھراک  تاعیاش و  یهلئسم  جالع  دراد ؛ یرگید  جالع  دوخ  یاج 

لھ یتمـس  کی  هب  دـنزاسیم ، یمومع  راکفا  دـننکیم ، تسرد  وج  دـننکیم ، تسرد  اضف  هک  یاهناـیار  یاـھهاگیاپ  یهمھ  تاـعوبطم ، یهمھ  هچناـنچ  رگا  دریگب . رارق  ریثاـت 

نیا دریگب . رارق  دیابن  ریثات  تحت  چیھ  دھدب ؛ ماجنا  ار  شدوخ  راک  یتسیاب  تسا ، هدنورپ  کی  یریگیپ  لوئـسم  الاح  هک  یئارـسداد  ای  صاخ  هاگداد  نآ  هیئاضق ، یهوق  دـنداد ،

داریا دراد ، لاکـشا  اھنیا  تسا ، ندروآ  مسا  لثم  هک  ندرک  نایب  یروج  اما  ندرواین ، مسا  ای  مرج ، تاـبثا  زا  لـبق  نیمھتم ، زا  ندروآ  مسا  تسا . یایـساسا  رایـسب  یهتکن 

. دریگب رارق  هجوت  دروم  یتسیاب  امتح  هک  تسا  هتکن  کی  مھ  نیا  دنکیم . لالتخا  راچد  انیقی  ار  روشک  یاضق  هاگتسد  هیئاضق و  یهوق  اقترا  اھنیا  دراد ؛

رھشون  / ٢٧/١٣٩١/٠۶ ینیمخ  ماما  ییایرد  مولع  هاگشناد  رد  تانایب 

. تسا رپ  ناشیاھلد  اھتلم  اما  دـنروآیمن ، رب  مد  تاظحالم  رطاخهب  اھتلود  هلب ، تسا . یتسینویھـص  ییاکیرما و  یاھتـسایس  هیلع  رب  اھتلم  یمومع  راکفا  اـیند ، رد  زورما 

زکارم هب  یـسایس ، زکارم  هب  تسا ؛ اـکیرمآ  هب  یهتـسباو  زکارم  تمـس  هب  مدرم  تکرح  دـینیبیم  دروم -  نیا  لـثم  دـیآیم -  دوجو  هب  یدروم  دوشیم ، ادـیپ  یذـفنم  یتقو 

. دنروفنم فلتخم . یاھروشک  رد  ییاکیرما  یعامتجا 

یقرش  / ١٣٩١/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

راکفا ای  ناـھج ، یمومع  راـکفا  ـالاح  تسا ؛ یمومع  راـکفا  نداد  بیرف  یارب  دـننزیم ، فرح  هک  اـکیرمآ  نادرمتلود  زا  شراـصنا  ناوعا و  دـنزیم ، فرح  هک  اـکیرمآ  روھمج  سیئر 

یربخ یئاکیرمآ  یتسینویھـص -  یهتـسباو  یهکبـش  میرادـن . یراک  ناھج  یمومع  راکفا  اب  العف  ام  نامدوخ . تلم  یمومع  راکفا  دـنناوتب ، رگا  ای  هقطنم ؛ یاھتلم  یمومع 

نامدوخ مدرم  یارب  نم  دـنکیم . سکعنم  سکعب  تسرد  ای  دـنکیم ، سکعنم  صقان  ای  دـنکیمن ، سکعنم  الـصا  ای  دـنکیمن ؛ سکعنم  تسھ ، هک  نانچنآ  ار  اـم  یاـھفرح  اـیند 

تـسد هب  ایند  یمومع  راکفا  زا  ار  دوخ  فرـش  دوخ ، تزع  دوخ ، رادتقا  یمالـسا  یروھمج  تسین . یناھج  یمومع  راکفا  هب  طوبرم  یمالـسا  یروھمج  رادتقا  منزیم . فرح 

هب یپردیپ و  دراد  اـیند  یهمھ  رد  نآ  ماـیپ  زورما  دـندروآ و  دوـجو  هب  ناریا  تلم  هک  یمکحتـسم  راوتـسا و  یاـنب  نآ  تسا . هدروآ  تسد  هب  تلم  نیا  دوـخ  زا  تسا ؛ هدرواـین 

؛ دنونـشن دـنھاوخیم  دنونـشب ، دـنھاوخیم  مرادـن ؛ نارگید  هب  یراـک  منزیم ، فرح  ناـمدوخ  مدرم  یارب  نم  ناریا . تلم  دوـخ  هـب  تـسا  یکتم  دوـشیم ، شخپ  دوـخ  یدوـخ 

. دننکن دنھاوخیم  دننک ، سکعنم  دنھاوخیم 

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

داھنـشیپ ار  یبیرغ  بیجع و  مخ و  چیپ و  رپ  یاھهار  دصرد ] میناروا ٢٠  دیلوت   ] هیضق نیا  رد  یتابساحم ، یاھهابتشا  ناریا و  تلم  نتخانـشن  لیلد  هب  ناریا  تلم  نانمـشد 

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

ناریا ات  دننک  تطاسو  درک  تساوخرد  لیزرب  هیکرت و  روھمج  یاسور  زا  اکیرما  روھمجسیئر  دندرک و  رگید  یحارط  کی  ناریا ، ناتـسود  ایند و  یمومع  راکفا  کیرحت  یارب  اھنآ 

... دریذپب ار  یاهنایم  لح  هار  کی 

... دش مھ  روطنامھ  درک و  دنھاوخن  لوبق  ار  نآ  اھییاکیرما  هک  دینادب  اما  درادن ، یلاکشا  لح  هار  نیا  یریگیپ  هک  متفگ  نالوئسم  هب  عقوم  نامھ  نم 

یقطنم ریغ  مھم  تیعقاو  تابثا  داتفا ، قافتا  هک  هچنآ  اما  دنکیمن ، لوبق  مھ  ار  یقطنم  یاھلح  هار  ناریا  هک  دـننک  اقلا  ایند  یمومع  راکفا  هب  دنتـساوخیم  اھییاکیرما 

. دوب اھییاکیرما  دوخ  ندوب 

کیپملاراپ  / ١٣٩١/١٢/٢١ کیپملا و  ناروآلادم  رادید  رد  تانایب 

یور رب  هک  یتقو  ام  راکـشزرو  ناوج  دراد . دوجو  هاگـشزغل  درک . یراشفاپ  دـیاب  یلیخ  هلئـسم  نیا  رد  نکیل  تسا ؛ یملاس  یهعماج  قالخا ، ظاحل  زا  ام  یـشزرو  یهعماج 

رد دیراکـشزرو ، هک  امـش  میراد . هگن  یقالخا  رطخ  نیا  زا  ار  نامدوخ  دـیاب  ام  دریگیم . رارق  یقالخا  رطخ  رد  دریگیم ، رارق  یمومع  راـکفا  هجوت  یناـھج و  هجوت  غیلبت و  جاوما 

قالخا یهلئسم  هب  دیاب  دنکیم ، ادیپ  طابترا  اھنآ  اب  لئاسم  نیا  دنراد و  مامتھا  لئاسم  نیا  هب  هک  نوگانوگ  یاھتیریدم  زا  یناسک  یـشزرو و  نیلوئـسم  دعب  و  لوا ، یهجرد 

. دننک هجوت  شزرو  رد 

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

یایند رسارس  رد  ابیرقت  نونکا  هک  تسا  یتقیقح  دنسرتیم ، دننکیم و  زیھرپ  زین  نآ  مان  ندروآ  نابز  هب  زا  یتح  عاجترا  رابکتسا و  یهھبج  نایوگنخس  هک  یمالـسا  یرادیب 

تیھام زا  نانآ  ندش  هاگآ  مالسا و  تمظع  دجم و  ایحا  هب  ناوج ، یاھرـشق  رد  هژیوب  یمومع و  راکفا  قایتشا  نآ ، یهناشن  نیرتزراب  دید . ار  نآ  یاھهناشن  ناوتیم  مالـسا 

ریز رد  ار  یمالساریغ  یمالسا و  قرش  لاس  تسیود  زا  شیب  هک  تسا  یئاھنوناک  اھتلود و  ربکتسم  رگمتس و  حیقو و  یهرھچ  ندش  راکـشآ  یللملانیب و  یهطلـس  ماظن 

. دناهدرک دوخ  یهنارگزواجت  هنامحریب و  یبلطتردق  شوختسد  ار  اھتلم  یتسھ  گنھرف ، ندمت و  باقن  اب  هدرشف و  دوخ  نینوخ  یاھهجنپ 

ناریا  / ١٢/١٣٩٢/٠۵ یمالسا  یروھمجتسایر  یهرود  نیمھدزای  ذیفنت  مکح  نتم 

ینارازگتمدـخ ندیـشکرب  ندـیزگرب و  روشک و  تیریدـم  رد  ینیرفآشقن  اھنت  تسا ، هدروآ  تسد  هب  شنتیب  روشرپ و  یتاـباختنا  روضح  زا  نونکا ، هراومھ و  ناریا  تلم  هچنآ 

رد ار  وا  دزیمآیمرد و  تینـالقع  تمکح و  اـب  ار  وا  یلم  رادـتقا  هک  تسا  یئیـسایس  غوـلب  یگتخپ و  نداد  ناـشن  نآ ، زا  رتارف  هکلب  تـسین ، هزاـت  یئهرود  یارب  سفن  هزاـت 

تیعجرم دـنبوشآرب و  ار  زیگنارب  شیاتـس  یلدایرد  نیا  دوخ ، یاـھهسوسو  اـب  دناهتـساوخ  هک  ناـنآ  دـناشنیم . هوکـش  تزع و  زا  یئـالاو  یهبتر  رد  ناـھج ، یمومع  راـکفا 

. دناهدش وربور  یلم  مزع  راوتسا  رگنس  اب  یئهنوگ ، هب  راب  رھ  دننک ، یفن  ار  نآ  ینوناق  یهخرچ  یار و  یاھقودنص 

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

، دـسریم نامنھذ  هب  یبلطم  کی  یاهلئـسم  کی  یهرابرد  میتسھ ، یلوئـسم  کی  میتسھ ، یریدـم  کـی  ـالاح  اـم  هک  دـشابن  روجنیا  درک ؛ رظنراـھظا  هدیجنـس  یتسیاـب 

نیا تسا . یلکـشم  تخـس و  راک  شندرک  عمج  تاقوا  یھاگ  یمومع ؛ راکفا  یاضف  رد  درک  باترپ  دیابن  ار  نیا  هدشن ، هدید  بناوج  هدـشن ، یـسررب  هدـشن ، یـسانشراک 

. تسا اھراک  رد  اھتیریدم و  رد  تمکح  ییارگدرخ و 

جح  / ١٣٩٢/٠٧/٢٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

رـشب و قوقح  زا  یرادـفرط  یوعد  اب  دـنناشوپیم و  ار  دوخ  یعقاو  یهرھچ  هتفرـشیپ ، ریگارف و  یاهناسر  یاھرازبا  کـمک  هب  اـکیرمآ ، ناـنآ  شیپاـشیپ  یرابکتـسا و  یاـھتلود 

، هتـشذگ زا  رتشیب  زور  رھ  ناملـسم ، یاھتلم  هک  دننزیم  اھتلم  قوقح  زا  مد  یلاح  رد  نانآ  دنریگیم . شیپ  رد  اھتلم  یمومع  راکفا  ربارب  رد  زیمآهعدخ  یراتفر  یـسارکومد ،

. دننکیم سمل  دوخ  ناج  مسج و  اب  ار  نانآ  یاھهنتف  شتآ 

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

دراد یقافتا  هچ  دنادب  دشاب ، رادیب  دیاب  تلم  اما  مینکیم ، تیامح  مکحم  صرق و  دـننکیم ، راک  دـننکیم ، تیلاعف  یـساملپید  یهھبج  رد  دـنراد  هک  نامدوخ  نیلوئـسم  زا  ام 

. دننک هارمگ  ار  یمومع  راکفا  دنناوتن  یحولهداس -  یور  زا  بجاومودزمیب -  یاھیچتاغیلبت  زا  یضعب  نمشد و  ریگببجاوم  یاھیچتاغیلبت  زا  یضعب  ات ]  ] دتفایم

« يمومع راکفا   » 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 31هاگياپ  هحفص 17 
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تالکـشم یهمھ  میدش ، لباقم  فرط  میلـست  یاهتـسھ ، یهیـضق  رد  ام  رگا  هک  مدرم  یمومع  راکفا  هب  دـننک  اقلا  روجنیا  هک  تسا  نیا  اھییوگفالخ  اھدـنفرت و  زا  یکی 

لخاد رد  دـنھدیم ، طخ  یتاغیلبت  یهنارھام  الماک  یاھهویـش  اب  یجراخ  یاھیچتاغیلبت  هتبلا  دـننکیم . غیلبت  دـنراد  ار  نیا  دـش ؛ دـھاوخ  لح  هریغ  یتشیعم و  یداصتقا و 

میدمآ و هاتوک  هیضق  نیا  رد  ام  رگا  هک  دننکیم  غیلبت  دنراد  ار  نیمھ  ضرغ  یور  زا  اعقاو  مھ  یضعب  دنشاب ، هتشاد  یئوس  تین  هکنیا  نودب  یحولهداس و  یور  زا  یضعب  مھ 

. تسا اطخ  نیا  دش ؛ دھاوخ  لح  اھنیا  دننام  یداصتقا و  تالکشم  یهمھ  لباقم ، فرط  لباقم  رد  میدش  میلست 

مق  / ١٣٩٢/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

لاوس اھنآ  زا  ام  میتسھ ، یعدم  ام  دـنھدیم . ماجنا  اھنآ  هک  یرـشب  قوقح  ضقن  رطاخهب  میتسھ ، یبرغ  یاھتلود  زا  یرایـسب  اکیرمآ و  یهدـحتم  تالایا  ماظن  یعدـم  ام 

. دنرادن یباوج  اھنآ  و  ایند ؛ یمومع  راکفا  هاگداد  هاگشیپ  رد  میریگیم  ار  اھنآ  نابیرگ  ام  مینکیم ،

یمالسا  / ١٣٩٢/١٠/٢٩ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

؛ دننکیم هدافتسا  نیربکتسم  ناگدناشنتسد  لوپ  زا  هک  دنتسھ  یناسک  مھ  گنج  نیا  لماع  رگید . یھورگ  اب  ناملـسم  یھورگ  گنج  تسا : رابکتـسا  یهتـساوخ  نیا 

هک ریخا  لاس  راھچ  هس  نیا  رد  رابکتـسا  یوس  زا  تکرح  نیا  و  دـنزادنیب . مھ  ناـج  هب  ار  مدرم  روشک ، نآ  رد  روشک و  نیا  رد  هک ] ، ] دـنھدیم حالـس  دـنھدیم ، لوپ  اـھنیا  هب 

مھ دـنھدب . رارق  عاعـشلاتحت  ار  یمالـسا  یرادـیب  هـکنیا  یارب  تـسا ؛ هدـش  دـیدشت  دـمآ ، دوـجوهب  یبرع  یمالـسا و  یاـھروشک  زا  یدادـعت  رد  یمالــسا  یرادـیب  جوـم 

اھنویزیولت یتقو  دنھدیم ؛ هولج  تشز  ایند  یمومع  راکفا  مشچ  رد  ار  مالسا  نمـشد ، یتاغیلبت  یاھهاگتـسد  ییامنگرزب  اب  مھ  دنزادنایم ، مھ  ناج  هب  ار  اھناملـسم 

اھنیا دـندرک ؛ یزیرهمانرب  مالـسا  نانمـشد  دـننکیم ؟ رکف  هچ  مالـسا  یهرابرد  دروخیم ، دوجیم و  دراد  ار  یناسنا  کی  رگج  مالـسا ، مان  هب  هک  دـنھدیم  ناـشن  ار  یمدآ  کـی 

اھنیا رـس  تشپ  تسا ، هدـش  یزیرهمانرب  اھتدـم  نآ  یهرابرد  هک  تسا  ییاـھزیچ  اـھنیا  تسین ؛ هعاـسلاقلخ  یاـھزیچ  اـھنیا  دـیایب ، دوجوهب  اـتعفد  هک  تسین  ییاـھزیچ 

. دنتسھ اھراک  روجنیا  رس  تشپ  یسوساج  یاھهاگتسد  تسھ ، لوپ  اھنیا  رس  تشپ  تسھ ، تسایس 

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

؛ میراد زورما  هک  یلاجم  نیمھ  رد  لمجم ــ  تروص  هب  ار  ضیارع  نیا  منکیم  یعس  مراد ، یضیارع  ماهدرک ، ییاھتشاددای  اجنیا  نم  تسا ؛ لاسما  هب  طوبرم  هچنآ  هب  عجار 

، دنامب هتفگان  مھ  یبلطم  رگا  اما  منکب ؛ ضرع  تسا  رظن  دروم  ار  هچنآ  تقو ، نیمھ  رد  هللااشنا  تسا ــ  هعمج  زامن  هب  دودحم  نایاپ ، رد  ام  تقو  تسا و  هعمج  زورما  نوچ 

نـشور یمومع  راکفا  یارب  دریگیم ، ماجنا  دراد  راکهچ  تسیچ و  زورما  یمالـسا ، یروھمج  تسایـس  دـنمھفیم  هک  هعماج  نایاناد  نارظنبحاص و  یاھراتفگ  رد  میراودـیما 

. دوشب

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

هب تسا  یکتم  تخرد ، نیا  لاھن و  نیا  دـشر  دـشوجیم ؛ اـم  مدرم  دوخ  اـم و  روشک  دوخ  یاـھتیفرظ  لد  زا  ینعی  هچ ؟ ینعی  تسا  ازنورد  تسا . ازنورد  یتمواـقم  داـصتقا 

روصحم ار  نامدوخ  داصتقا  ام  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  یتمواـقم ، داـصتقا  نیا  ینعی  تسین ؛ ارگنورد  لاـحنیعرد  اـما  تسا . اـنعم  نیا  هب  ازنورد  ناـمدوخ ؛ روشک  تاـناکما 

. دوشیم هجاوم  تردـق  اب  رگید  یاھروشک  یاھداصتقا  اب  دراد ، لماعت  یناھج  یاھداصتقا  اب  تسا ؛ ارگنورب  اما  تسا ، ازنورد  هن ، روشک ؛ دوخ  رد  مینکیم  دودـحم  مینکیم و 

هک دنراک  لوغـشم  ضرغم ، یاھزغم  اھنابز و  اھملق و  نالا  اھهنیمز  نیمھ  رد  هک  تسا  نیا  رطاخ  یارب  منکیم ، ضرع  هک  ار  اھنیا  تسین . ارگنورد  اما  تسا ، ازنورد  نیاربانب 

هار هک  هار ـ  نیا  زا  ار  نالوئـسم  ار و  تلم  هکنیا  یارب  ار  اھلیلحت  ماسقا  عاونا و  دننک .» روصحم  لخاد  رد  دننک و  دودـحم  ار  روشک  داصتقا  دـنھاوخیم  اھنیا  هلب ، [ » دـننک اقلا  ]

. دشاب نشور  نامیمومع  راکفا  یارب  ات  منکیم  ضرع  نم  دننکیم . دنراد  دننکب  ادج  تسا ـ  تداعس 

زاسهسردم  / ١٣٩٣/٠٢/١۵ نیریخ  هعماج  هریدم  تایھ  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

همادا هللااشنا  هزیگنا  اب  تبغر و  اب  قوش و  اب  ار  راک  نیا  دـیاهدرک ، ابیز  گرزب و  راـک  نیا  ریگرد  ار  ناـتدوخ  دـیتسھ و  یزاسهسردـم ]  ] هیـضق نیا  لوئـسم  هک  ىناـیاقآ  اـمش 

صلاخ تسا ، صلاخ  هللادمحب  ناتیاھتین  و  تسا . هیراج  ىهقدص  راک  نیا  تسا ، هنـسح  راک  نیا  دراد ، باوث  راک  نیا  داد ؛ دھاوخ  رجا  امـش  هب  لاعتم  ىادـخ  دـینادب  دـیھدب ؛

. دیربب شیپ  ار  راک  نیا  دیراد و  هگن 

میھفت ار  ىراک  نینچ  کی  دوجو  ىمومع ، راکفا  هب  مھ  اھنآ  ات  دننکب -  شرافس  هللااشنا  میوگیم  نم  الاح  هک  دوشب -  شرافـس  مھ  اھنیا  دننام  امیـسوادص و  هب  دیاب  هتبلا 

دنراد هک  دـناهدمآ  دوجوهب  ریخا ، لاس  دـنچ  نیا  رد  ناـمرد  نیریخ  دوشیم . رتشیب  دراد  زورهبزور  دـنکیم ؛ دـشر  دراد  اـھراک  نیا  هیبش  روشک  فارطا  رد  هناتخبـشوخ  و  دـننک .

. درک دامتعا  اھنآ  هب  درک و  ىفرعم  اھنآ  هب  ار  راک  دیاب  دنھدب ؛ ماجنا  بوخ  راک  دنلیام  دندایز و  ناوارف و  روشک  رد  ریخ  مدرم  لاحرھهب  دنھدیم . ماجنا  ىبوخ  ىاھراک 

بالقنا  / ٢٢/١٣٩٣/٠۵ ربھر  اب  روشک  زا  جراخ  رد  ناریا  یمالسا  یروھمج  یاھیگدنیامن  یاسور  ارفس و  هجراخ و  ترازو  نالوئسم  رادید 

راک لابند  هک  تسا  یلقاع  مادـک  دراد و  مھ  ررـض  هکلب  درادـن  یعفن  چـیھ  اھنت  هن  یمالـسا  یروھمج  یارب  یـصاخ  دراوم  رد  زج  هب  روشک  نیا  اب  هرکاذـم  اـکیرمآ و  اـب  هطبار 

؟! دورب تعفنمیب 

کی یایاضق  اما  تسین  روجنیا  میتسنادیم  ام  هتبلا  دوشیم ، لح  تالکشم  زا  یرایـسب  مینیـشنب  هرکاذم  زیم  رود  اھییاکیرمآ  اب  رگا  هک  دندرکیم  دومناو  روجنیا  یاهدع 

. درک تابثا  ار  تیعقاو  نیا  راب  نیمدنچ  یارب  ریخا  لاس 

انب دوشب ، ماجنا  دش  حرطم  هک  یاهبرجت  یاهتـسھ و  ساسح  لئاسم  رطاخب  ریخا  لاس  کی  رد  اما  دوبن  یطابترا  چـیھ  اکیرمآ  نالوئـسم  ام و  نالوئـسم  نایم  هتـشذگ  رد 

رتدنت و اھییاکیرمآ  نحل  هکلب  دشن  دـیاع  یاهدـیاف  اھنت  هن  تاطابترا  نیا  زا  اما  دنـشاب  هتـشاد  یتارکاذـم  اھتسـشن و  اھسامت ، هجراخ  ترازو  حطـس  ات  نالوئـسم  دـش 

. دندرک نایب  یمومع  یاھنوبیرت  رد  تارکاذم و  تاسلج  رد  ار  یرتشیب  یهناراکبلط  تاعقوت  دش و  رتزیمآتناھا 

چیھ هب  اھیخرب ، تاروصت  فالخرب  هرکاذم  دش  مولعم  عومجم  رد  اما  دنداد ، رتهدنزگ  یھاگ  رتیوق و  یاھباوج  اھنآ ، یراکبلط  باوج  رد  اھتسشن  رد  ام  نالوئـسم  هتبلا 

. دنکیمن کمک  زیچ 

رد هرکاذـم  تسا و  دـیدج  عـقاو  رد  اـما  تسین  دـیدج  اـھمیرحت ، نیا  دـنیوگیم  هتبلا  دـنداد ! شیازفا  مھ  ار  اـھ  میرحت  هکلب  دـندرکن  مک  ار  اھینمـشد  اـھنت  هن  اـھییاکیرمآ 

. تسا هتشادن  یاهدیاف  مھ ، میرحت  یهنیمز 

، نیا اما  دوشیم  لابند  دنتفر  شیپ  بوخ  مھ  زورما  ات  دندرک و  عورـش  ناشناتـسود  فیرظ و  رتکد  هک  یراک  مینکیمن و  عنم  یاهتـسھ ، تارکاذم  یهمادا  یهنیمز  رد  هتبلا 

هدیاف نودب  درادن و  اھنآ  ینمشد  ندرک  مک  رد  یریثات  اقلطم  اھ ، ییاکیرمآ  اب  ندز  فرح  تساخرب و  تسـشن و  میوش  هجوتم  هک  دوب  همھ  یارب  رگید  تمیقیذ  یهبرجت  کی 

. تسا

هولج یگناگ  ود  لاعفنا و  راچد  ار  یمالـسا  یروھمج  ناشدوخ ، میظع  تاغیلبت  اب  اھیبرغ  دـنکیم و  مھتم  بذـبذت  هب  اھتلود  اـھتلم و  یمومع  راـکفا  رد  ار  اـم  راـک  نیا 

. دنھدیم

. درادن یھجو  چیھ  زین  اھنآ  اب  لماعت  دراد  همادا  ناریا  هرابرد  اکیرمآ  هرگنک  تلود و  هنامصخ  تاراھظا  اکیرما و  ینمشد  ینعی  ینونک  عضو  یتقو  ات 

امیس  / ١٣٩٣/٠٨/١٧ ادص و  نامزاس  تسایر  هب  زارفارس  دمحم  یاقآ  باصتنا 

« يمومع راکفا   » 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 31هاگياپ  هحفص 18 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24940
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25056
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25993
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25993
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26411
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27180
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=28138
http://farsi.khamenei.ir


یئهفرح یاھهمانرب  اھ و  تیلاعف  رب  هیکت  اب  یمومع ، هاگـشناد  هباثم  هب  هعماج » یمومع  راکفا  گـنھرف و  تیریدـم  تیادـھ و   » ریطخ تیروماـم  اـب  امیـس  ادـص و  ناـمزاس 

. دراد هدھع  رب  ار  تلم  داحآ  نایم  رد  یناریا  یمالسا - یگدنز  کبس  جیورت  یھاگآ و  دیما و  قالخا و  نید و  شرتسگ  هفیظو  یاهناسر ، قیمع  هتفرشیپ و 

امیس  / ١٣٩٣/٠٨/١٧ ادص و  نامزاس  تسایر  هب  زارفارس  دمحم  یاقآ  باصتنا 

یئهفرح یاھهمانرب  اھ و  تیلاعف  رب  هیکت  اب  یمومع ، هاگـشناد  هباثم  هب  هعماج » یمومع  راکفا  گـنھرف و  تیریدـم  تیادـھ و   » ریطخ تیروماـم  اـب  امیـس  ادـص و  ناـمزاس 

. دراد هدھع  رب  ار  تلم  داحآ  نایم  رد  یناریا  یمالسا - یگدنز  کبس  جیورت  یھاگآ و  دیما و  قالخا و  نید و  شرتسگ  هفیظو  یاهناسر ، قیمع  هتفرشیپ و 

ىمالسا  / ٢۵/٠۶/١٣٩۴ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

تیبرت تالیکشت  نورد  رد  اھناسنا  تسا ، مظنم  یتقو  تسھ ، تالیکشت  یتقو  ینوریب . رصانع  مھ  ینورد ، رـصانع  مھ  تسا ؛ دیدج  رـصانع  تیبرت  رگید ، تیـصوصخ  کی 

مھ ینوریب  تیبرت  ینورد ، تیبرت  رب  یهوالع  دمآ . دھاوخن  تسدهب  تیصوصخ  نیا  ینامزاس ، یگتخیسگ  تلاح  رد  دنیآیم ؛ دوجوهب  میھف  دمآراک و  یاھرـصنع  دنوشیم و 

مھ یلیخ  هک  فلتخم  یاھهاگتـسد  هب  هاپـس  یتارداص  رـصانع  دراذگیم ؛ رثا  اھناسنا  اھناوج و  یگدـنزاس  یور  رب  دراذـگیم ؛ رثا  یمومع  راکفا  یور  رب  هاپـس  زورما  تسھ .

رثا اھتالیکـشت  اھهعومجم و  نآ  یور  رب  هدرک - رداص  شدوخ  ناـیم  زا  اـبترم  اـھلاس  نیا  لوط  رد  هاپـس  فلتخم ، یاھهاگتـسد  تیریدـم  یارب  ار  یرـصانع  هک   - تسا ناوارف 

. تسا اھنیا  تایصوصخ  رگید  یهلمج  زا  دعتسم ، رصانع  نداد  دشر  اھناسنا و  تیبرت  نیاربانب  دنراذگیم .

١٣٩۴/٠٧/٢٢ /  « ادرف ناگبخن   » یلم شیامھ  نیمھن  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

نیا اب  لد  رد  مھ  یناسک  رگا  هک  تسا  یروج  دنکب ؛ گنرمک  ار  یبالقنا  یاھراعـش  تسا  هتـسناوتن  نمـشد  تسا ؛ هدـنز  یبالقنا  یاھراعـش  یبالقنا و  فادـھا  هللادـمحب 

. دننک یھارمھ  اھراعش  نیا  اب  مدرم ، روضح  مدرم و  لد  رطاخهب  یمومع ، راکفا  رطاخهب  دنراچان  نابز  رد  دنتسین ، هارمھ  اھراعش 

ماجرب  / ٠٧/٢٩/١٣٩۴ یارجا  تامازلا  هرابرد  روھمجسیئر  هب  بالقنا  ربھر  همان 

لـصا رد  تبثم و  طاقن  حیـضوت  رد  هک  ریخا  یهدـننکهرکاذم  تئیھ  هلمج  زا  اھهرود  یهمھ  رد  شلاـچرپ ، دـنیارف  نیا  ناراکردـناتسد  یهمھ  زا  منادـیم  مزـال  زیچ  رھ  زا  شیپ 

زا اصوصخم  دـندش و  روآدای  ام  یهمھ  هب  ار  نآ  فعـض  طاـقن  نیـسحت ، لـباق  ینیبزیر  اـب  هک  ینادـقتنم  زا  زین  و  دـندرب ، راـک  هب  ار  دوخ  نکمم  یعـس  یهمھ  طاـقن  نآ  تیبثت 

و دـنداد ، شـشوپ  ار  الخ  طاقن  زا  یخرب  دوخ ، مھم  تاظحالم  جرد  اب  هک  یلم  تینما  یلاع  یاروش  ماقمیلاع  یاضعا  زا  زین  سلجم و  یهژیو  نویـسیمک  یاـضعا  سیئر و 

ناگدنـسیون یلم و  یهناسر  زا  زین  و  دـندرک ، هئارا  تلود  هب  ار  ارجا  تسرد  هار  هناطاتحم ، یحرط  بیوصت  اب  هک  یمالـسا  یاروش  سلجم  ناگدـنیامن  سیئر و  زا  ماـجنارس 

رپ یهعومجم  نیا  مراد . مالعا  ار  دوخ  ینادردـق  دـنداھن ، یمومع  راکفا  ربارب  رد  همانتقفاوم  نیا  زا  یلماک  ریوصت  عومجم  رد  اھرظنفالتخا ، یهمھ  اب  هک  روشک  تاـعوبطم 

. تسا یدنسرخ  یهیام  ریدقت و  روخ  رد  دشاب ، یمالسا  یروھمج  زومآتربع  یندنام و  دای  هب  لئاسم  یهلمج  زا  دوریم  نامگ  هک  یاهلئسم  رد  رکف  شالت و  راک و  مجح 

ماجرب  / ٠٧/٢٩/١٣٩۴ یارجا  تامازلا  هرابرد  روھمجسیئر  هب  بالقنا  ربھر  همان 

، یرگید یهلئسم  چیھ  رد  هن  یاهتسھ و  یهیضق  رد  اکیرمآ ، تالایا  تلود  هک  دیاهتسناد  اعبط  یمالـسا ، یروھمج  لئاسم  نتم  رد  روضح  هھد  دنچ  یهقباس  اب  یلاعبانج 

بناجنیا هب  همان  ود  رد  اکیرمآ  روھمجسیئر  تاراھظا  دنک . لمع  شور  نیا  زج  تسا  دـیعب  مھ  هدـنیآ  رد  تسا و  هتفرگن  شیپ  رد  لالخا  تموصخ و  زج  یدرکیور  ناریا  ربارب  رد 

بآ زا  عقاو  فالخ  یمالسا ، یروھمج  ناضراعم  هب  یلام  کمک  یلخاد و  یاھهنتف  زا  شایرادفرط  اب  دوز  یلیخ  درادن ، ار  یمالـسا  یروھمج  یزادنارب  دصق  هکنیا  رب  ینبم 

زا هدرپ  دوش – یھتنم  یللملانیب  یاھهاگداد  رد  یو  هیلع  یطوسبم  تساوخرفیک  هب  دـناوتیم  هک   – یاهتـسھ یتح  یماـظن و  یهلمح  هب  یو  حیرـص  یاھدـیدھت  دـمآرد و 

، یندـشنمامت تموصخ  نیا  لماع  هک  دـنھدیم  صیخـشت  حوضوب  اـھتلم ، زا  یرایـسب  یمومع  راـکفا  ملاـع و  یـسایس  نارظنبحاـص  تشادرب . اـکیرمآ  نارـس  یعقاو  تین 

. تسا یمالسا  بالقنا  زا  هتساخرب  هک  تسا  ناریا  یمالسا  یروھمج  تیوھ  تیھام و 

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

لمحت شدوخ  ار  اھیتخـس  دیـشخب ، تریـصب  درک ، هاگآ  ار  تلم  راوگرزب  ماما  داد ، گرزب  تبھوم  کی  ناونعهب  تلم  نیا  هب  ار  راوگرزب  ماما  یربھر  درک ، لضفت  لاعتم  یادـخ 

. دمآرد ناریا  تلم  نایم  رد  یمومع  تکرح  کی  لکش  هب  یاھلاس ۵۶ و ۵٧  رد  ات  دش ، ریگهمھ  تریصب  یھاگآ و  نیا  جیردتب  تشادنرب ؛ تسد  دش ، دیعبت  تفر ، نادنز  درک ،

هیلع اھنآ و  هیلع  دراد  هک  یتایانج  نیا  رـس  تشپ  هک  دنتـسنادیم  دـندیمھفیم ، تلم  دوب . مھ  اـکیرمآ  دوبن ، تنطلـس  هاگتـسد  طـقف  شاهلمح  جاـمآ  شفدـھ و  تکرح  نیا 

دارفا نیرتضوغبم  اکیرمآ  روھمجسیئر  دومرف : یمالسا  تضھن  عورـش  لیاوا  رد  لاس ۴٢ ، رد  ام  راوگرزب  ماما  دـندیمھف . ار  نیا  تسا ؛ اکیرمآ  دریگیم ، ماجنا  لـخاد  رد  روشک 

نیا بخ ، تسا . اـکیرمآ  رـس  ریز  اھترارـش  تسا ؛ اـکیرمآ  رـس  ریز  تسھ  هچرھ  هک  مدرم  یارب  درک  نییبت  یمومع ؛ راـکفا  هب  درک  اـقلا  ار  اـنعم  نیا  ( ٣ .) تـسا ناریا  رد  زورما 

. دیسر هجیتن  هب  هزرابم 

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

هنادنمتفارـش یـساملپید  زا  اھییاکیرمآ  دـھدیم  ناشن  دـنرادن  ناھج  هقطنم و  یمومع  راکفا  رد  یرابتعا  اھتسیرورت  زا  تیاـمح  رطاـخهب  هک  ییاـھروشک  اـب  یراـکمھ 

. دنتسین رادروخرب 

اھییاکیرمآ اب  هبناجود  یهرکاذم  یرگید  عوضوم  چـیھ  رد  هن  هیروس و  یهرابرد  هن  دراد ) ار  دوخ  صاخ  لیالد  مھ  نآ  هتبلا  هک   ) یاهتـسھ یهلئـسم  زجهب  ام  تلع  نیمھ  هب 

. تشاد میھاوخن  میرادن و 

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

مدرم دیراذگب  ماهداد ؛ رکذت  نم  مھ  البق  تسا ؛ یطلغ  رایـسب  راک  نیا  دش . دھاوخ  هچ  مینادیمن  دش ، دھاوخ  هچ  تسین  مولعم  اقآ ، هک  دننکن  شوشم  ار  یمومع  ناھذا 

هب ار  مدرم  تسا ؛ یطلغ  رایـسب  راـک  یمومع  راـکفا  شیوشت  تاـباختنا . تمـس  هب  دـنورب  طاـشن  اـب  قوذ ، اـب  قوش ، اـب  تسا ، عقاو  هکناـنچمھ  تسا ، قح  هکناـنچمھ 

. دننکن نیبدب  تاباختنا 

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۴ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

راکفا شیوشت  یهیام  هک  اھفرح  نآ  هب  مزادرپب  مھاوخیمن  هدـنب  هک  دوشیم  هدز  اھزور  نیا  ییاھفرح  دـنیوگیم ، مھ  ییاـھزیچ  مراد . فرح  داـیز  تاـباختنا ، باـب  رد  هتبلا  نم 

اھفرح نیا  زا  نتشاذگ ؛ رانک  یلکب  ار  ییادخ  هاگن  ندرک ، هاگن  لئاسم  هب  یـسایس  هاگن  اب  طقف  طلغ ، بسانمان و  یاھفرح  دنوشیم ؛ مدرم  یاھلد  دیدرت  یهیام  یمومع و 

. دوشیم هدینش  اھزور  نیا  یھاگ 

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۴ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

نمـشد نمـشد  نیا  نوچ  تسا ؛ مزال  فعاضم  تبقارم  اھتنم  دـننکیم ؛ شـالت  دـننکیم ، تیلاـعف  دـنراد  اـفاصنا  اـقح و  تسا ، بوخ  روشک  نیلوئـسم  یاـھتیلاعف  هللادـمحب 

« يمومع راکفا   » 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 31هاگياپ  هحفص 19 
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. تسا یئایحیب  حیقو و  نمشد  تسا ، یراکبان 

هد ار  نمی  دراد  یروشک  کی  هک  دـیراد  ربخ  امـش  ایآ  دنـسرپیم  اھییاکیرمآ  زا  ایند  یمومع  راکفا  دـھدیمن . باوج  زورما  ایند  یمومع  راکفا  یاـھلاوس  نیرتهداـس  هب  اـکیرمآ 

عالطا رگا  دینکیمن ؟ ضارتعا  ارچ  دیراد  عالطا  رگا  دینکیم ؟ تیامح  ارچ  دیراد  عالطا  رگا  دیرادن ؟ عالطا  ای  دیراد  عالطا  دنکیم ؟ دوبان  ار  اھرھـش  دـنکیم ، نارابمب  هام  هدزای  هام ،

، دـینزیم رـشب  قوقح  زا  مد  هک  امـش  دـینکیم ؟ تیامح  ارچ  دـینکیم ؟ کمک  ارچ  دـننکیم ؟ کمک  اھنآ  هب  ناتناسرتخوس  یاـھامیپاوھ  ارچ  دـینادیم ، تیاـنج  ار  نیا  دـیراد و 

مـسیرورت دـنوشب ، هتـشک  یعاـفد  چـیھ  نودـب  اھهسردـم  رد  اھناتـسرامیب ، رد  اـھهناخ ، لـخاد  یماـظن ، ریغ  درم ، نز و  نارازھ  کدوک ، نارازھ  هکنیا  دـیھدب . ار  شباوج 

ایند مدرم  مشچ  هب  فاصفاص  دـنھدیمن ؛ باوج  نیا  هب  اھییاکیرمآ  دـینکیم ؟ تیامح  نآ  زا  ارچ  تسین ؟ یتلود  مسیرورت  لکـش  نیرتهناـمحریب  نیرتحـیقو و  نیا  تسین ؟

۶۵ لاس ، اب ۶٠  تسا  نیطـسلف  فرط  نآ  تسا ؛ ریخا  لاس  کی  نیا  یهلئـسم  هلئـسم ، تسا ؛ نمی  الاح  نیا  دننکیم ! مھ  رـشب  قوقح  زا  یرادفرط  یاعدا  دننکیم ، هاگن 

دینیبیم دــننکیم ، دوباـن  ار  ناـشیاھهعرزم  دــینیبیم  دــننکیم ، بارخ  ار  ناـشیاھهناخ  دــینیبیم  دــننکیم ، راـکهچ  دــنراد  ار  نیطــسلف  مدرم  دــینیبیم  هقباـس . لاـس 

لوپ ارچ  دـینکیم ؟ عافد  ارچ  سپ ] ، ] دـینیبیم ار  اھنیا  دـنرادیم ؛ ناشھگن  حلـسم  دـنناشنیم و  اھهناخ  نآ  رد  گنفت  اب  ار  تسینویھـص  رـصانع  دـننکیم و  یزاسنامتخاس 

هب تسا . یمومع  راکفا  یهداس  تالاوس  اھنیا  ارچ ؟ دـییوگیم ؟ قلمت  امئاد  دـییآیم و  هاتوک  اکیرمآ  لخاد  یتسینویھـص  یبال  ناتدوخ  لوق  هب  لابق  رد  اـمئاد  ارچ  دـیھدیم ؟

هک ییاھروشک  رد  دـننکیم . یـسارکومد  یاعدا  دـننکیم ، رـشب  قوقح  هب  یدـنمهقالع  یاعدا  دـننکیم ، یتسود  یاعدا  تقونآ  دـنھدیمن . باوج  اـھلاوس  نیا  زا  هملک  کـی 

[ اما ، ] تسیچ تاباختنا  دـنمھفیمن  الـصا  دـنرادن ، ییانـشآ  تاباختنا  مان  هب  یاهدـیدپ  اب  الـصا  دروآ ، دوشیمن  ار  تاباختنا  مسا  دنتـسھ ، اـم  یهقطنم  رد  اـکیرمآ  ناـمیپمھ 

نینچکـی اـکیرمآ  تسا ؛ ینمـشد  نینچکـی  اـم  نمـشد  دـنکیم . عاـفد  اـھنآ  زا  مھ  روجهمھ  روجهچ ! مھنآ ] [ ؛ هتـسب توخا  دـقع  اـھنیا  اـب  یـسارکومد  رادفرط  یاـکیرمآ 

نینچ کی  اکیرمآ  ماظن  میرادـن - یراک  ام  اکیرمآ  مدرم  هب   - تسا ییاکیرمآ  ماـظن  روظنم  تسا ؛ اـکیرمآ  یهمکاـح  تئیھ  روظنم ، هک  ماهتفگ  اـھراب  نم  هتبلا  تسا . یدوجوم 

باوج دـنراد  یباوج  اعقاو  رگا  بخ ، دـنھدیمن ! تالاوس  نیا  هب  مھ  یباوج  و  دـندنخیم ، مدآ  یور  وت  مھ  دـعب  دـنھدیم ، ماجنا  ار  فالخ  یاھراک  نیرتهناحیقو  تسا . یماـظن 

، یھلا لضف  هب  دشاب . عمج  شـساوح  دیاب  ناریا  تلم  دشاب ؛ عمج  شـساوح  دیاب  تسا ، ینمـشد  نینچکی  لباقم  رد  یروشک  کی  یتقو  ملاع . یمومع  راکفا  هب  دنھدب 

نیا زا  دعب  دنکب ؛ یثنخ  ار  راکبان  رادغ و  رگهلیح و  نمـشد  نیا  ریبدـت  تسا  هتـسناوت  نونکات  یمدرم  میظع  تکرح  نیا  و  تسا ، هدوب  عمج  تسا و  عمج  ناریا  تلم  ساوح 

. درک دھاوخ  راوخ  ار  نمشد  نیا  یھلا  لضف  هب  مھ 

یقرش  / ١١/٢٨/١٣٩۴ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

هب دـیاب  ار  اھفرح  زا  یـضعب  مراذـگب . نایم  رد  ناـمزیزع  تلم  اـب  دـیاب  منکیم ، ساـسحا  هک  ار  ییاـھزیچ  منیبیم ، هک  ار  ییاـھزیچ  نم  تسا ؛ شیپ  رد  تاـباختنا  یهلئـسم 

ددصرد نمشد  منکب : ضرع  نامتلم  هب  ار  اھنآ  مراد  هفیظو  نم  دنھدب و  رارق  هجوت  دروم  نامتلم  یمومع  راکفا  دیاب  ار  اھفرح  زا  یـضعب  میوگیم ، میوگب و  مرتحم  نیلوئـسم 

نیا ات  دننیبیم  کرادت  فلتخم  یاھاج  رد  ار  یاهناگادج  تاعطق  دننیچیم ، ار  ییاھهمانرب  دراد ؛ هگن  لفاغ  دوخ  دـیلپ  تاین  دوخ و  فادـھا  زا  ار  ام  یمومع  راکفا  هک  تسا  نآ 

لام روشک  تسا ، امـش  لام  روشک  تلم . دراذگن ؟ دیاب  یـسک  هچ  میراذگن . دیاب  ام  دنک ؛ ادیپ  ققحت  اھنآ  یلـصا  یهئطوت  هشقن و  نآ  تقونآ  دننک ، لصو  مھ  هب  ار  تاعطق 

. مینک هاگآ  ار  زیزع  تلم  هک  میراد  هفیظو  مھ  ریقح  نیا  لاثما  اھتنم  دراذگن ؛ دیاب  وا  تسا ؛ ام  زیزع  تلم  روشک ، بحاص  تسا ، تلم 

یقرش  / ١١/٢٨/١٣٩۴ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

دنرادن هجوت  دنتسین ، تفتلم  تنایخ ؛ هب  ار  یـسک  منکیمن  مھتم  نم  دننکیم . راکهچ  دنتـسین  تفتلم  ناشرتشیب  دننکیم ، ییادصمھ  لخاد  رد  نمـشد  اب  هک  یناسکنآ 

بیرخت تسا ، هدوب  نوناـق  فـالخرب  ناشیاھیریگمیمـصت  هک  مییوگب  میربـب و  لاوـس  ریز  اـم  ار  ناـبھگن  یاروـش  هکنیا  ناـبھگن ، یاروـش  بیرخت  تسا . نیا  هیـضق  عـقاو  اـما 

هناکریز هچ  ار  هشقن  دینیبب ، دنتسھ . نیا  لابند  تسا ؛ سلجم  رد  یراذگنوناق  لاس  راھچ  بیرخت  تسا ، سلجم  بیرخت  تسا ، تاباختنا  بیرخت  تسین ، نابھگن  یاروش 

درادن هجوت  تسین و  تفتلم  شدوخ  دنزیم ، فرح  نابھگن  یاروش  هیلع  هک  یـسکنآ  ار ؛ نیا  دننادب  دیاب  یمومع  راکفا  میوگب ؛ یمومع  راکفا  هب  دـیاب  نم  ار  نیا  دنـشکیم .

نیا عیدب ، یهدیدپ  نیا  ریظنیب ، یهدـیدپ  نیا   - ینید یرالاسمدرم  زا  ار  یمالـسا  یروھمج  هکنیا  رب  تسا  زکرمتم  نمـشد  شالت  تسا . نیا  راک  اما  دـنکیم  دراد  راکهچ  هک 

. تسا نیا  ناششالت  دننک ؛ مورحم  ناملسم - یاھتلم  یارب  باذج  یهدیدپ 

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

هک تشذـگیم  یـضعب  نھذ  رد  دـیاش  تسا . روشک  لئاسم  یهعومجم  هب  هاگن  کـی  لـیلحت و  کـی  ( ٢ ،) میدرک باختنا  یداـصتقا  راعـش  مھ  ار  لاـسما  راعـش ]  ] هکنیا تلع 

لاس دنچ  لثم  مھ  لاسما  دیسر  رظن  هب  روشک  لئاسم  یهعومجم  هب  هجوت  اب  نکل  دشاب  یقالخا  راعـش  کی  ای  دشاب ، یگنھرف  راعـش  کی  لاسما  راعـش  هک  دراد  حیجرت 

ضرع نم  ار  لیلحت  نیا  میھدب . رارق  یداصتقا  راعـش  کی  دـنک ، ادـیپ  جاور  روشک  یمومع  راکفا  مدرم و  نایم  رد  ینامتفگ  تروصهب  دـیاب  هک  ار  لاس  راعـش  نیا ، زا  لبق  رگید 

. دننک رکف  نآ  یور  رب  دننک و  لیلحتوهیزجت  ناشدوخ  شیپ  دنونشیم  ار  هچنآ  ام  زیزع  ناناوج  ملیام  منکیم و 

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

ناگبخن نایم  رد  لوا  ام ؛ تلم  نایم  رد  دوشب  قیرزت  یرکفت  کی  هک  دنکیم  اضتقا  اکیرمآ  یاھتسایس  صاخ  روطهب  صوصخب و  رابکتسا و  یاھتسایس  ینامز ، عطقم  نیا  رد 

دومناو هک  تسا  نیا  تسا  اھنآ  رظن  دروم  هک  یتسایـس  نآ  یمومع . راکفا  هب  دوشب  قیرزت  یـصاخ  رکفت  کی  دوشب ؛ لـقتنم  یمومع  راـکفا  هب  جـیردتب  نآ  زا  دـعب  هعماـج و 

ای دنیایب ، رانک  اکیرمآ  اب  دیاب  ای  هکنیا  زا  تسا  ترابع  یھارود  نآ  دنک . باختنا  ار  هار  ود  نیا  زا  یکی  هکنیا  زج  درادـن  یاهراچ  دراد و  رارق  یھارود  کی  رـس  رب  ناریا  تلم  دـننک 

رانک هتبلا ] . ] دنھاوخیم اھنآ  هک  تسا  یزیچ  نیا  دنک ؛ باختنا  دیاب  ناریا  تلم  ار  ود  نیا  زا  یکی  دننک ؛ لمحت  ار  نآ  زا  یـشان  تالکـشم  اکیرمآ و  یاھراشف  مئاد  روطهب  دیاب 

یاراد کانرطخ و  یاھحالـس  یاراد  عیـسو ، یتاغیلبت  یاھهاگتـسد  یاراد  تورث ، یاراد  اکیرمآ  تلود  نوچ  تسین . یرگید  تلود  چیھ  اب  ندمآ  رانک  یانعمهب  اکیرمآ  اب  ندـمآ 

؛ تسا روجنیمھ  اجهمھ  تسا ؛ نیمھ  اکیرمآ  اب  قفاوت  تعیبط  تسا . تلود  نآ  یاھلیمحت  لوبق  یانعمهب  ریزگاـن ، اـکیرمآ  تلود  اـب  ندـمآ  راـنک  تسا ، یرایـسب  تاـناکما 

فرط هکنیا  نودب  دـننکیم  ینیـشنبقع  لباقم  فرط  عفنهب  ناشدوخ  عضاوم  زا  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـننکیم ، قفاوت  اکیرمآ  اب  یاهلئـسم  رھ  رد  هک  مھ  رگید  یاھروشک 

دروم ار  قفاوت  نیا  ناگدننکرازگرب  میدرک و  دییات  ام  ار  قفاوت  نیا  هچرگا  مھ  یاهتـسھ  ریخا  قفاوت  نیمھ  رد  دـھدب . ماجنا  یھجوتلباق  ینیـشنبقع  کی  اھنآ  عفنهب  لباقم 

رگید ار  زمرق  طخ  نیا  اـی  ار  اـجنیا  ـالثم ]  ] اـم هک  تفگ  هدـنب  هب  یدراوم  رد  اـم  مرتحم  یهجراـخ  ریزو  دوب ؛ روجنیمھ  مھ  اـجنیا  نکل  ار ، اـھنآ  میراد  لوبق  میدرک و  مـالعا  لوبق 

لاعف یـساملپید  دراد ، لوپ  دراد ، تاناکما  دراد ، غیلبت  لیاسو  هک  تسا  اکیرمآ  لثم  یتلود  کی  لباقم  فرط  یتقو  ینعی  تسا ؛ نیمھ  نیا  یاـنعم  مینک . ظـفح  میتسناوتن 

تسا ییاھزیچ  زا  یخرب  زا  ندرک  رظنفرص  یانعمهب  وا  اب  ندمآ  رانک  دنتـسھ ، شرایتخا  رد  دروآیم  راشف  اھنآ  هب  هک  ییاھتلود  دراد ، ایند  فارطا  رد  ینوگانوگ  لماوع  دراد ،

یهناگود کی  تسا ؛ ریزگان  یھارود  کی  دننکب ، قیرزت  ام  تلم  نھذ  رد  دنھاوخیم  هک  اکیرمآ  یاھتسایس  قبط  هک  تسا  یھارود  کی  نیا  درـشفیم . یاپ  اھنآ  رب  ناسنا  هک 

تفلاخم زا  یشان  یاھررض  ار ، اکیرمآ  یاھدیدھت  ار ، اکیرمآ  یاھراشف  دیاب  ای  مییایب ، هاتوک  یرایسب  دراوم  رد  وا  یاھتساوخ  اکیرمآ و  لباقم  رد  دیاب  ای  تسا : ریذپانبانتجا 

رد دـننک . زیررـس  یمومع  راکفا  مدرم و  نایم  رد  ار  نآ  جـیردتب  دـننک و  جـیورت  هعماج  ناگبخن  نیب  رد  ینامتفگ  کی  تروصهب  ار  نیا  دـنھاوخیم  اھنیا  مینک . لمحت  ار  اکیرمآ  اب 

یناسک دنھدیم ؛ شرتسگ  دنراد  ایند  یعمج  طابترا  لیاسو  رد  یفلتخم ، یاھنایب  اب  ینوگانوگ ، یاھلکش  هب  دننکیم و  جیورت  دنراد  ار  رکف  نیا  روشک ، جراخ  روشک و  لخاد 

دنراد و لوبق  ار  رکف  نیا  هک  دنتـسھ  یناسک  میدرک ، ضرع  هک  روطنیمھ  مھ  لخاد  رد  هتبلا  دـنھدب . شرتسگ  ام  تلم  نایم  رد  ار  رکف  نیا  دـنناوتب  هکنیا  یارب  دـنرامگیم  ار 

. دننالوبقب مھ  نارگید  هب  ار  نآ  هک  دننکیم  شالت  دناهدرک و  لوبق 

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

« يمومع راکفا   » 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 31هاگياپ  هحفص 20 
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روبجم ناریا  تلم  هک  دـییامرفب  ضرف  تافالتخا ، نیا  لح  رد  الاح  دوشب ؛ مامت  یتسیاـب  تاـفالتخا  نیا  مینک ، لـح  دـیاب  ار  تاـفالتخا  نیا  میراد ، اـکیرمآ  اـب  یداـیز  تاـفالتخا 

لزانت دیاب  ام  دش ، مزال  رگا  نکل  دنکیمن  لزانت  دوخ  یاھشزرا  دوخ و  لوصا  زا  لباقم  فرط  دنکب ؛ دنک ، رظنفرص  مھ  دوخ  یاھزمرق  طخ  زا  دنک ، رظنفرص  دوخ  لوصا  زا  دشاب 

نیاربانب تسا . نیا  ناشفرح  دوشب . لدبم  یاهتـسجرب  داصتقا  کی  هب  الثم  دنک و  هدافتـسا  دوخ  یاھتیفرظ  زا  دـناوتب  روشک  هجیتن  رد  ات  مینک ؛ فرطرب  ار  تالکـشم  ات  مینک 

ماجرب ٢ و ٣ و ۴ و روشک ؛ یساسا  نوناق  یایاضق  رد  یرگید  ماجرب  هقطنم ، یایاضق  رد  یرگید  ماجرب  ماجرب ؛»  » میتشاذگ ار  نیا  مسا  دش و  قفاوت  یاهتـسھ  یهیـضق  رد 

هعماج ناگبخن  یوس  زا  هعماج و  ناگبخن  نیب  رد  ار  قطنم  نیا  دننکیم  یعس  هک  تسا  یقطنم  نیا  مینک . یگدنز  تحار  میناوتب  ام  ات  دیایب  دوجوهب  یتسیاب  کلذریغیلا 

مکح هب  مالـسا و  مکح  هب  هک  یایـساسا  لئاسم  زا  یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  نیا  فرح  نیا  یانعم  تسیچ ؟ فرح  نیا  یانعم  دـننک . لقتنم  هعماج  یمومع  راکفا  هب 

زا دنک ، رظنفرـص  هقطنم  رد  تمواقم  زا  تیامح  زا  دنک ، رظنفرـص  نیطـسلف  یهلئـسم  زا  دـنک : رظنفرـص  تسا ، اھنآ  هب  دـنبیاپ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یاھیگتـسجرب 

لیدـعت اب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  و  دـنکن ، یـسایس  تیامح  ینابیتشپ و  نیرحب - مدرم  لثم  نمی ، مدرم  لثم  هزغ ، مدرم  لثم  نیطـسلف ، تلم  لـثم   - هقطنم ناـمولظم 

. دنکب کیدزن  تسا ، نآ  ققحت  لابند  هب  اکیرمآ  ینعی  لباقم  فرط  هچنآ  هب  ار  دوخ  دوخ ، یاھهتساوخ 

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

زا دھاوخیم  ناریا  تلم  یمالـسا و  یروھمج  رگا  دننکیم ، قیرزت  تلم  یمومع  راکفا  ناگبخن و  ناھذا  رد  دنراد  اھنآ  هک  یلیلحت  نیا  ربانب  هتـساوخنمشد و  لیلحت  نیا  ربانب 

. درادرب تسد  دوخ  تینما  زا  درادرب ، تسد  یمالسا  میھافم  زا  درادرب ، تسد  مالسا  زا  درادرب ، تسد  یمالسا  یروھمج  یاوتحم  زا  دیاب  دوشب ، تحار  اکیرمآ  رش 

مالسلامھیلع  / ٠١/١١/١٣٩۵ تیبلھا  ناحادم  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

ادیپ شقن  دینکیم ، افیا  شقن  امش  تقونآ  اجنیا  تسا . هیضق  فرط  کی  مدرم  یاھرواب  رییغت  یارب  دنکیم  نمشد  هک  مھ ]  ] یشالت راک و  تسا ، هیضق  فرط  کی  همھ  اھنیا 

یلیخ اھنیا  دش ، هدز  هک  ییاھفرح  نیمھ  دش ، هدناوخ  هک  ییاھرعـش  نیمھ  تسا . یـشزرااب  راک  یلیخ  دینکیم ، عافد  هک  مھ  مرح  عفادم  زا  امـش  مھم . شقن  دینکیم ؛

؛ تشاد ریثات  یلیخ  دشیم ، هتفگ  هک  ییاھدورـس  نیمھ  دشیم و  هدناوخ  هک  ییاھرعـش  نیمھ  سدـقم ، عافد  نارود  رد  هکنیاامک   - تسین یدـیدرت  نیا  رد  تسا ، شزرااب 

. تسا اـھناوج  یاـھرواب  تیوقت  نآ  و  تسین ؛ رتمک  دـشابن ، رتشیب  شتیمھا  رگا  راـک  نآ  هک  تسھ  یراـک  کـی  نیا  راـنک  رد  اـھتنم  دراد - ار  ریثاـت  نیا  مھ  زورما  کـشالب  نیا 

تایھیدب فالخرب  ار . یمالسا  ماظن  موادت  ناکما  هب  رواب  ار ، یدمآراک  هب  رواب  ار ، یمالـسا  ماظن  یدمآراک  هب  رواب  ار ، مالـسا  هب  رواب  دھدب ؛ رییغت  ار  اھرواب  دھاوخیم  نمـشد 

زا یمالـسا  ماظن  دننک . تباث  دنھاوخیم  یدنبمشچ  اب  بیرف و  اب  هعدخ و  اب  هناک  دننکیم و  مادقا  مھ  حضاو  زیچ  کی  هیلع  یھاگ  دنکیم ؛ تاغیلبت  دنکیم و  راک  نمـشد  مھ 

نیا ٣٧ رد  یمالـسا  ماظن  لاحنیعرد ، اھنیا و  لاثما  میرحت و  یتاغیلبت و  یماظن و  نیگنـس  تالمح  هدوب ؛ نیگنـس  تالمح  ضرعم  رد  مئاد  زورما ، ات  هدـش  دـلوتم  هک  یزور 

دنکیم و هاگن  زورما  نمشد  هدرک . ادیپ  تمظع  هدرک و  ادیپ  تردق  تھجهمھ  زا  هدرک ، ادیپ  دشر  تھجهمھ  زا  دنک ؛ ادیپ  فقوت  هک  تسا  هدوبن  زور  کی  ینعی  هدرک ؛ دشر  لاس 

یوـلج دـنراد  ار  نیا  ( ١٢ (؛» اـھبر نذاـب  نیح  لـک  اـھلکا  یتوـت   » هک هدـش  لیدـبت  رواـنت  تخرد  کـی  هب  زورما  دـمآ ، دوـجوهب  بـالقنا  لوا  هـک  یکزاـن  کـیراب و  لاـھن  نآ  دـنیبیم 

رتیوق روجنیمھ  مھ  نیا  زا  دعب  تسھ ، وا  رد  ندش  یوق  دادعتسا  نتفای و  شرتسگ  دادعتسا  ندنام ، هدنز  دادعتسا  ردقنیا  هک  یماظن ]  ] نیا بخ  دننیبیم . ناشمـشچ 

هب نیا ، زا  لبق  لاس  راھچ  هس  هدنب  تسا . تایعقاو  تسین ، تالایخ  میاهتفرگ  رظن  رد  هدنیآ  زادنامشچ  یارب  ام  هک  ییاھزیچ  نآ  دش . دھاوخ  رتیوق  زورهبزور  دـش ، دـھاوخ 

نابز دیایب  دوشب  روبجم  دنک ، ادیپ  تسد  زور  نآ  یملع  یاھهزات  هب  تساوخ  یسک  رگا  دعب ، لاس  هاجنپ  هک  دینک  یراک  دیاب  امـش  هک  متفگ  ملع  لھا  وجـشناد و  یاھناوج 

اھناوج یتـقو  دـش . میدوب  هتفگ  هک  یناـمھ  یملع  تفرـشیپ  یملع و  تکرح  لاـس ، هدزناـپ  هد  نیا  رد  هکنیااـمک  تسا ؛ نکمم  نیا  دوـشیم ، نیا  ( ١٣ (؛ دریگب دای  یـسراف 

یاـھرواب یور  دراد  نمـشد  لاـحنیعرد ، میورب . شیپ  میناوـتیم  اـم  دـش ؛ دـھاوخ  ناـسآ  راوـشد  یاـھراک  یهمھ  دـننک ، تمھ  هدارا  تمھ و  ناـبحاص  یتـقو  دـننک ، تـمھ 

، حادم ناونعهب  امـش  تسا و  اھنادیم  نیا  رد  نمـشد  یناور  گنج  هک  تسا  ییاھنادیم  نآ  اھنیا  درادـن .» یاهدـیاف  دوشیمن ، دراد ، هدـیاف  هچ  اقآ  : » دراذـگیم رثا  ام  یاھناوج 

. دینک تیوقت  یرکف  یهینب  ظاحل  زا  ار  ناوج  نیا  دیناوتیم  دیراذگب ، رثا  دیناوتیم 

مالسلامھیلع  / ٠١/١١/١٣٩۵ تیبلھا  ناحادم  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

ادیپ شقن  دینکیم ، افیا  شقن  امش  تقونآ  اجنیا  تسا . هیضق  فرط  کی  مدرم  یاھرواب  رییغت  یارب  دنکیم  نمشد  هک  مھ ]  ] یشالت راک و  تسا ، هیضق  فرط  کی  همھ  اھنیا 

یلیخ اھنیا  دش ، هدز  هک  ییاھفرح  نیمھ  دش ، هدناوخ  هک  ییاھرعـش  نیمھ  تسا . یـشزرااب  راک  یلیخ  دینکیم ، عافد  هک  مھ  مرح  عفادم  زا  امـش  مھم . شقن  دینکیم ؛

؛ تشاد ریثات  یلیخ  دشیم ، هتفگ  هک  ییاھدورـس  نیمھ  دشیم و  هدناوخ  هک  ییاھرعـش  نیمھ  سدـقم ، عافد  نارود  رد  هکنیاامک   - تسین یدـیدرت  نیا  رد  تسا ، شزرااب 

. تسا اـھناوج  یاـھرواب  تیوقت  نآ  و  تسین ؛ رتمک  دـشابن ، رتشیب  شتیمھا  رگا  راـک  نآ  هک  تسھ  یراـک  کـی  نیا  راـنک  رد  اـھتنم  دراد - ار  ریثاـت  نیا  مھ  زورما  کـشالب  نیا 

تایھیدب فالخرب  ار . یمالسا  ماظن  موادت  ناکما  هب  رواب  ار ، یدمآراک  هب  رواب  ار ، یمالـسا  ماظن  یدمآراک  هب  رواب  ار ، مالـسا  هب  رواب  دھدب ؛ رییغت  ار  اھرواب  دھاوخیم  نمـشد 

زا یمالـسا  ماظن  دننک . تباث  دنھاوخیم  یدنبمشچ  اب  بیرف و  اب  هعدخ و  اب  هناک  دننکیم و  مادقا  مھ  حضاو  زیچ  کی  هیلع  یھاگ  دنکیم ؛ تاغیلبت  دنکیم و  راک  نمـشد  مھ 

نیا ٣٧ رد  یمالـسا  ماظن  لاحنیعرد ، اھنیا و  لاثما  میرحت و  یتاغیلبت و  یماظن و  نیگنـس  تالمح  هدوب ؛ نیگنـس  تالمح  ضرعم  رد  مئاد  زورما ، ات  هدـش  دـلوتم  هک  یزور 

دنکیم و هاگن  زورما  نمشد  هدرک . ادیپ  تمظع  هدرک و  ادیپ  تردق  تھجهمھ  زا  هدرک ، ادیپ  دشر  تھجهمھ  زا  دنک ؛ ادیپ  فقوت  هک  تسا  هدوبن  زور  کی  ینعی  هدرک ؛ دشر  لاس 

یوـلج دـنراد  ار  نیا  ( ١٢ (؛» اـھبر نذاـب  نیح  لـک  اـھلکا  یتوـت   » هک هدـش  لیدـبت  رواـنت  تخرد  کـی  هب  زورما  دـمآ ، دوـجوهب  بـالقنا  لوا  هـک  یکزاـن  کـیراب و  لاـھن  نآ  دـنیبیم 

رتیوق روجنیمھ  مھ  نیا  زا  دعب  تسھ ، وا  رد  ندش  یوق  دادعتسا  نتفای و  شرتسگ  دادعتسا  ندنام ، هدنز  دادعتسا  ردقنیا  هک  یماظن ]  ] نیا بخ  دننیبیم . ناشمـشچ 

هب نیا ، زا  لبق  لاس  راھچ  هس  هدنب  تسا . تایعقاو  تسین ، تالایخ  میاهتفرگ  رظن  رد  هدنیآ  زادنامشچ  یارب  ام  هک  ییاھزیچ  نآ  دش . دھاوخ  رتیوق  زورهبزور  دـش ، دـھاوخ 

نابز دیایب  دوشب  روبجم  دنک ، ادیپ  تسد  زور  نآ  یملع  یاھهزات  هب  تساوخ  یسک  رگا  دعب ، لاس  هاجنپ  هک  دینک  یراک  دیاب  امـش  هک  متفگ  ملع  لھا  وجـشناد و  یاھناوج 

اھناوج یتـقو  دـش . میدوب  هتفگ  هک  یناـمھ  یملع  تفرـشیپ  یملع و  تکرح  لاـس ، هدزناـپ  هد  نیا  رد  هکنیااـمک  تسا ؛ نکمم  نیا  دوـشیم ، نیا  ( ١٣ (؛ دریگب دای  یـسراف 

یاـھرواب یور  دراد  نمـشد  لاـحنیعرد ، میورب . شیپ  میناوـتیم  اـم  دـش ؛ دـھاوخ  ناـسآ  راوـشد  یاـھراک  یهمھ  دـننک ، تمھ  هدارا  تمھ و  ناـبحاص  یتـقو  دـننک ، تـمھ 

، حادم ناونعهب  امـش  تسا و  اھنادیم  نیا  رد  نمـشد  یناور  گنج  هک  تسا  ییاھنادیم  نآ  اھنیا  درادـن .» یاهدـیاف  دوشیمن ، دراد ، هدـیاف  هچ  اقآ  : » دراذـگیم رثا  ام  یاھناوج 

. دینک تیوقت  یرکف  یهینب  ظاحل  زا  ار  ناوج  نیا  دیناوتیم  دیراذگب ، رثا  دیناوتیم 

یربھر  / ٠٣/٠۶/١٣٩۵ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

راـکفا نآ ، تسا و  اـمش  تسد  ارجا  زا  رتـالاب  یزیچ  کـی  نکل  تسا ؛ نیلوئـسم  تسد  تسین ، سلجم  نیا  تـسد  ارجا  هـلب ، تـسین ؛ اـم  تـسد  هـک  ارجا  اـقآ  تـفگ  دـیابن 

رثا یمومع  راکفا  یور  دیناوتیم  امـش  دیمرتحم ؛ سانـشرس و  یناحور  ای  دیاهزوح  یهبتریلاع  سردم  ای  دیاهیقفیلو  یهدـنیامن  ای  دـیاهعمجماما  ای  امـش  تسا . یمومع 

ار ناراکردناتسد  ناراذگنوناق و  نایرجم و  یعیبط  روطهب  نیا  دمآ ، دوجو  هب  یاهلئسم  کی  هب  تبسن  هعماج  رد  ینامتفگ  کی  تفرگ ، لکـش  یمومع  راکفا  یتقو  دیراذگب ؛

. تسا یعیبط  زیچ  کی  نیا  دناشک ؛ دھاوخ  دوخ  لابند  هب 

یربھر  / ٠٣/٠۶/١٣٩۵ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

رتکد یاقآ  زا  دینک ، هبلاطم  ریقح  یهدنب  نیا  زا  دیناوتیم  امـش  دنک . هبلاطم  ار  اھنیا  دناوتیم  سلجم  نیا  دنـشاب و  لابند  نارگید  سلجم و  تلود و  یتسیاب  ار  رادـتقا  رـصانع 

تمظعاب و عمج  نیا  ار . رـصانع  نیا  دینک  هبلاطم  دیناوتیم  دینک ؛ هبلاطم  دیناوتیم  هیئاضق  یهوق  زا  دینک ، هبلاطم  دیناوتیم  سلجم  نایاقآ  زا  دـینک ، هبلاطم  نامزیزع  یناحور 

راکفا دـینکب ، لابند  ار  هطقن  نآ  دـیوشب ، زکرمتم  هطقن  کی  یور  دـھدب . ماجنا  دـناوتیم  ار  اھراک  نیا  تسا ، یھلا  تبھوم  کی  هدـیدپ و  کـی  میتفگ  هک  یئانثتـسا ، عمج  نیا 

« يمومع راکفا   » 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 31هاگياپ  هحفص 21 
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. تسا هتسیاش  اتقیقح  هک  یزیچ  نآ  دوشیم  نیا  دینک ؛ هارمھ  ار  یمومع 

یمالسا  / ٠٣/١۶/١٣٩۵ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

یهقطنم نیا   - هقطنم حطس  رد  دنک ، لاعف  ار  اھلسگ  دنکیم  یعس  ام  یلخاد  حطس  رد  دنک ، مھتم  ار  یمالـسا  ناریا  دنکیم  یعـس  ایند  یمومع  راکفا  حطـس  رد  نمـشد 

هک یمالـسا  ناریا  زا  تسا  ترابع  هک   - ار عنام  دربب و  شیپ  ساسح  یهقطنم  نیا  یارب  ار  شدوخ  مھم  ساـسح و  یاـھهشقن  هک  تسا  نیا  نمـشد  یعـس  ایـسآ - برغ 

. تسا نیا  نمشد  یعس  دنک ؛ یثنخ  تسا - وا  یاھهشقن  ققحت  زا  عنام 

نارعاش  / ٠٣/٣١/١٣٩۵ رادید  رد  تانایب 

نیا نویـسایس  راک  زا  رتھب  دنیوگب ؛ نویـسایس  هک  تسین  نویـسایس  راک  طقف  نیا  و  دوشب ؛ هتفگ  دیاب  اھنیا  هک  دـندرکن  تنایخ  مک  اھییاکیرمآ  ماجرب ، یهیـضق  نیمھ  رد 

، دوشب هتفگ  اھنیا  دیاب  تسا . رعش  تسا ، رتریـسلاعیرس  رتقنوررپ و  رتناسآ و  رتتسدمد و  همھ  زا  هکیزیچنآ  مھ  اھرنھ  نیب  رد  دننک . نایب  ار  اھنیا  اھدنمرنھ  هک  تسا 

. یمومع راکفا  رد  دوشب  لقتنم  اھنیا  دیاب  دوشب ، نایب  اھنیا  دیاب 

نایوجشناد  / ٠٨/١٢/١٣٩۵ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

اکیرمآ رابکتسا و  هاگتسد  دوخ  لوا  یهجرد  رد  مھ  قیرزت  نیا  لماع  ام . مدرم  یمومع  راکفا  هب  دوشیم  قیرزت  دراد  هابتـشا  ود  منک . حیحـصت  مھاوخیم  زورما  ار  اطخ  ود  نم 

ای یسایس  ای  یـسوساج  یاھسیورـس  تالیکـشت  هب  یهتـسباو  ناشیـضعب  منکیمن - مھتم  ار  همھ  نم   - هک ییاھمدآ  لخاد ؛ رد  اھمدآ  یـضعب  مود  یهجرد  و  دنتـسھ ،

ود نیا  ار ، رکف  نیا  اھنآ  اھهدیسر . ناشماشم  هب  ایند  تذل  یوب  اھهدشنامیشپ ، اھهداتفاسفنزا ، دنرادن ؛ یگتسباو  هن ، مھ  ناشیضعب  دنتسھ ، ییاکیرمآ  صاخ  زکارم 

نوریب هاگـشناد ، لـخاد  دـنھدیم ؛ شرتـسگ  دـنھدیم و  هعـسوت  ار  نیا  فـلتخم ، یاـھهاگیاج  رد  فـلتخم ، یاـھربنم  رد  مھ  اـھنیا  اـھنیا ، هـب  دـنھدیم  هلاوـح  دـنراد  ار  اـطخ 

. منک حیحصت  مھاوخیم  زورما  ار  اطخ  ود  نیا  نم  فلتخم . یاھاج  تاعوبطم و  رد  هاگشناد ،

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ار ناریا  مسا  دوشب ؛ هیزجت  نمی  دوشب ، هیزجت  یبیل  دوشب ، هیزجت  هیروس  دوشب ، هیزجت  قارع  ینعی  هتشذگ ؛ یبیل  کی  نمی ، کی  هیروس ، کی  قارع ، کی  نارود  دنیوگیم 

دوشیم ناریا  میورب ، ام  رگا   » هک تفگ  نتفر  زا  لبق  اضردمحم  هک  ار  یفرح  نامھ  الاو  دنـسرتیم  تدشب  ناریا  یمومع  راکفا  زا  دنـسرتیم . دننکیمن ، تئرج  نوچ  دـنروآیمن ،

نیب دوشیم  میسقت  مھ  هیقب  دنامیم ، ناتسناریا  مان  هب  یتمسق  کی  مھ  اجنیا  اھنیا ، دننام  لثم  ناتـسنمکرت ، لثم  ناتـسناغفا ، لثم  هک  دوب  نیا  شروظنم  « - ناتـسناریا

[ اما [ ؛ تسھ زونھ  ناشنھذ  رد  نکل  دروخ  مھ  ناشنھد  یوت  دندرک ، مھ  ار  ناشـشالت  دندوب ، دیما  نیا  رد  دـننزب ؛ ار  فرح  نامھ  دـنھاوخیم  مھ ]  ] اھنیا قرفتم - یاھتلود 

. دنروآیمن نابز  هب 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

، هدـنب یهتـساوخ  هدـنب ، یهیـصوت  یلخاد . دـیلوت  یلم ، دـیلوت  دـیلوت ؛ زا  تسا  تراـبع  منکیم ، هاـگن  نآ  هب  یدـیلک  رادتیولوا و  یهطقن  ناونعهب  هدـنیآ  دروم  رد  هدـنب  هچنآ 

هتفگ دراد  اـھفرح  نیا  ناریا  تلم  رـضحم  رد  نوـچ  ـالوا  اـت  مینکیم  ضرع  ار  اـھنیا  تسا . هژاودـیلک  کـی  یلخاد  دـیلوت  تـسا . یلخاد  دـیلوت  یور  رب  یهـیکت  هدـنب ، یهبلاـطم 

نیا هب  دوشب  تیادـھ  مدرم  تابلاطم  دـشاب ؛ رگهبلاطم  تھج  نیمھ  رد  مھ  مدرم  یمومع  راکفا  ایناث  دـننک ، هیکت  نآ  یور  دـننک و  هجوت  نیا  هب  مرتحم  نیلوئـسم  دوشیم ،

دیلوت یلم و  دـیلوت  یهلئـسم  روشک ، داصتقا  زا  یهھرب  نیا  یارب  ـالعف  راـک  ساـسا  هک  منکیم  ساـسحا  روجنیا  نم  تسا . اـم  زورما  ضرعت  دروم  هجوت و  دروم  هک  یتمس 

دیآیم و دوجو  هب  لاغتـشا  میھدب ، قنور  ار  یلخاد  دیلوت  میتسناوت  ام  رگا  دوشیم . یـشان  هلئـسم  نیا  زا  یددعتم  یاھلصفرـس  تسا ، هژاودـیلک  کی  نیا  تسا . یلخاد 

. درک دھاوخ  ادیپ  شھاک  ای  دش  دھاوخ  فرطرب  تسا - الاب  یراکیب ، خرن  تسا و  ناناوج  یراکیب  ام  روشک  زورما  یاھتبیصم  زا  یکی  هک   - یراکیب لکشم 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

، دـنراد یفیاظو  کی  هننقم  یهوق  نیلوئـسم  مھ  یئاضق ، نیلوئـسم  مھ  یتلود ، نیلوئـسم  مھ  تلم ، داحآ  مھ  میریگب . هدـھع  هب  دـیاب  ام  یهمھ  هک  تسا  یفیاظو  کی 

مدرم یمومع  راکفا  نیا  هکنیا  یارب  میوگیم ، نم  منکیم ؛ ضرع  ار  تامازلا  نیا  زا  یرادقم  الاح  نم  دریگیم .] قنور   ] دـیلوت دـنھدب ، ماجنا  رگا  ار  تامازلا  نیا  دـنراد ؛ یتامازلا 

هب یتسیاب  هدرخ  کی  میورب ، شیپ  میناوتیم  ام  میرادن ؛ میورب  شیپ  مینک و  تکرح  میناوتن  هک  یھار  ام  میرادن ؛ تسبنب  ام  دـننادب ؛ دـنوشب و  هاگآ  هلئـسم  نیا  هب  تبـسن 

یاھتیریدم دنکیم ، ادیپ  طابترا  دیلوت  هب  هک  ییاھـشخب  یارب  روشک ، یالاب  نالوئـسم  تسا . نیدتم  دھعتم و  دـمآراک و  تیریدـم  تامازلا ، زا  یکی  میـشخبب . کرحت  نامدوخ 

. تسا روشک  دشرا  نالوئسم  تسد  نیا ]  ] هک تسا  نیا  تامازلا  زا  یکی  یوق . هزیگنارپ ، دنمهقالع ، یاھتیریدم  لاح ؛ اب  طاشناب ، یاھتیریدم  دنراذگب ؛ دمآراک 

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

یمھم رایـسب  یهطقن  نیا  ار ؛ مالـسا  تثعب  یانعم  موھفم و  دنـسانشب  دیاب  ایند  یمومع  راکفا  لوا  یهجرد  رد  تسا ؛ تثعب  یفرعم  لوا ، میراد . جایتحا  تثعب  هب  زورما  ام 

تکرح کی  میظع و  لوحت  کی  اشنم  نآ  دوخ  دمآ و  دوجو  هب  هللادمحب  ام  ماظن  نیا  رد  یوبن  تموکح  تاحشر  زا  یاهحشر  کی  هک  یمالسا  یروھمج  لیکـشت  زا  دعب  تسا .

نآ اب  هک  دنداتفا  رکف  هب  یرـشب  عماوج  نانمـشد  مالـسا - نانمـشد  تفگ  دوشیمن   - رـشب یناھج  نانمـشد  تشاد ، دھاوخ  همادا  دراد و  همادا  هللادـمحب  هک  دـش  یمیظع 

مالـسا نوچ  ارچ ؟ دـننکیم ؛ هزرابم  مالـسا  اـب  زورما  تسا . مالـسا  نآ  دوب ؟ هچ  نآ  دـننک ؛ هزراـبم  دراد ، هنیمز  اـیند  زا  یمھم  شخب  رد  تسا و  تکرح  نیا  یهیاـم  هک  یزیچ 

نوچ تسا ؛ ناماوت  کرتشم و  یدام  یونعم و  ندـمت  کی  ندـمآ  دـیدپ  یهیام  تسا و  اھدادعتـسا  زورب  یهیاـم  تسا ، اـھناسنا  تکرح  یهیاـم  تسا ، عماوج  دـشر  یهیاـم 

زا یکی  مھ  مالسا  مان  هب  تسیرورت  یاھهورگ  لیکشت  هزرابم . ماسقا  عاونا و  دننکیم ؛ هزرابم  مالسا  اب  اذل  دریگب ؛ ار  زورما  ملاظ  یدام  ندمت  تایدعت  یولج  دناوتیم  مالسا 

نیا یهتـشررس  زورما  تسا . اھینمـشد  نیا  زا  یکی  مھ  ندرک  فـالتخا  لدـج و  گـنج و  راـچد  ار  یمالـسا  یاـھروشک  هکناـنچمھ  تسا ، هئطوـت  نـیا  تـسا ؛ اـھهئطوت 

مالـسا اب  دنراد  اکیرمآ  ربکتـسم  ملاظ و  تموکح  شرـس  تشپ  نیطـسلف و  رد  بصاغ  ثیبخ و  یتسینویھـص  تموکح  تسا . مسینویھـص  اکیرمآ و  تسد  هب  اھینمـشد 

رتزراب یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  مالـسا  هک  تسا  نیا  رطاخهب  تھجنیازا و  نیا  دناهزرابم . لاح  رد  رگید  یاھاج  زا  شیب  یمالـسا  یروھمج  اب  زورما  هلب ، دننکیم . هزرابم 

ار رابکتـسا  یولج  دریگیم ، ار  اھنیا  عماطم  یولج  مالـسا  هکنیا  رطاخهب  دـنفلاخم  تسا . رتشیب  اجنیا  رد  نآ  مادـقا  ارجا و  لـمع و  یهنیمز  و  تسا ، رتشیب  شققحت  تسا ،

. دنفلاخم مالسا  اب  عقاورد ] سپ  [ ؛ دریگیم

نآرق  / ٠٢/٠٧/١٣٩۶ یللملانیب  تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

تما تاجن  یهیام  اتقیقح  تسا ؛ یمالـسا  تما  یهنادنمتزع  هناردـتقم و  یگدـنز  یهدـنزاس  اتقیقح  میھافم  نیا  هک  میراد  نآرق  رد  یمیھافم  میراد ، نآرق  رد  یفراعم  ام 

راکفا تانیب  وزج  ار  میھافم  نیا  دـیاب  لوا  دـنک ، ادـیپ  ققحت  دریگب و  رارق  لـمع  دروم  میھاـفم  نیا  هکنیا  یارب  میراد . ار  میھاـفم  نیا  نآرق  رد  تسا ؛ اـھیراتفرگ  زا  یمالـسا 

زونھ هلحرم  نیا  رد  ام  دریگب . دـناوتن  ار  نآ  یولج  یزیچچـیھ  هک  دوشب  نشور  یعطق و  میھاـفم  نیا  یمالـسا  یهعماـج  یارب  هک  درک  یراـک  داد و  رارق  یمالـسا  یهعماـج 

نیب کرتشم  راکفا  نیرتجیار  هب  یرکف ، تاملسم  هب  دوشب  لیدبت  یمالـسا  یهعماج  رد  میھافم  نیا  هک  مینکب  یراک  دیاب  میراد ؛ لکـشم  زونھ  هلحرم  نیا  رد  ام  میراتفرگ ،

هنسح مزال و  اھنیا  یهمھ  هک   - اھظفح نیا  اھتوالت و  نیا  اھنتسشن و  نیا  تاسلج و  نیا  دریگب . ماجنا  نآرق  یهنیمز  رد  دیاب  هک  تسا  یراک  نیا  مدرم ؛ یاھرـشق  یهمھ 

« يمومع راکفا   » 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 31هاگياپ  هحفص 22 
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. تسا یمومع  کرد  یمومع و  مھف  نآ  یهمدقم  تسا -

نارگراک  / ٠٢/١٠/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

دیھاوخیم ار  رادلکشم  مدرم ]  ] لکشم دینک ، تیامح  روشک  فیعـض  تاقبط  روشک و  فیعـض  یاھرـشق  زا  دیھاوخیم  امـش  دننادب  همھ  هک  دینک  باختنا  یروج  ار  اھراعش 

نآ هب  تسا ، رتشیب  تیاعر  جاتحم  اجک  دسریمن ، نوخ  اجک  هب  تسا ، فیعـض  نامیاجک  مینیبب  تسا ؛ ناسنا  کی  رکیپ  لثم  هعماج  میتسھ ؛ یاهرکیپ  کی  ام  دـینک . فرطرب 

متشاد یتخس  یاھضارتعا  تاقوا  یھاگ  فلتخم ، یاھتلود  رد  هدنب  میھدب . رارق  شخب ]  ] نیا ار  تیولوا  اما  هن ، مینک ؛ یئانتعایب  ندب  یاھاج  یهیقب  هب  هکنیا  هن  میسرب ؛

ناششوخ یلیخ  اھنیا  دننام  یخلتتاقوا و  اوعد و  زا  مدرم  نوچ  میروآیمن ؛ یمومع  راکفا  رھظم  رد  مدرم و  یولج  الومعم  ار  اھضارتعا  نیا  ام  الاح  نوگانوگ . نیلوئسم  هب 

نیا ارچ  هک  هدوب  نیمھ  یخلتتاقوا ، دایز  دراوم  زا  یکی  متـشاد . یدایز  یاھیخلتتاقوا  تاقوا ، یھاـگ  هدـنب  روشک  نیلوئـسم  دوخ  اـب  اـما  درادـن ؛ مھ  یاهدـیاف  دـیآیمن ،

یملع و یسایس ، نوگانوگ  یاھشخب  دراد ، یگنھرف  یاھشخب  دراد ، یداصتقا  یاھشخب  روشک  بخ   - فلتخم یاھـشخب  رد  تسیچ ؟ تیولوا  دینکیمن . تیاعر  ار  اھتیولوا 

دنریگب و میمـصت  دنتاباختنا ، دزمان  زورما  هک  ینایاقآ  نیا  تخادنا . ولج  دیاب  ار  نآ  درک ، لابند  دیاب  ار  نآ  درک ، تیاعر  دـیاب  ار  نآ  دراد ؛ دوجو  یتیولوا  کی  یـشخب  رھ  رد  هریغ -

دروم رتشیب  دراد ، تبقارم  هب  زاین  رتشیب  هک  ار  ییاجنآ  دننک ؛ تیاعر  ار  اھتیولوا  دندروآ ، یار  دـندش و  لوبقم  مدرم  فرط  زا  رگا  هک  دـننک  دـھع  لاعتم  یادـخ  ناشدوخ و  نیب 

[. دننک لابند   ] روجنآ ار  اھهمانرب  دنھدب ؛ رارق  هجوت 

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یهلئـسم رد  تسا . مھم  یلیخ  یزاجم  یاضف  تسا ؛ یزاجم  یاضف  یهلئـسم  دراد ، ریثات  دینک - هرادا  ار  روشک  دـیناوتب  هک   - روشک تیریدـم  رد  هک  ییاھزیچ  زا  رگید  یکی 

؛ هتفرگن ماجنا  دریگب ، ماجنا  دـیاب  هک  یراک  هدـش ، یھاتوک  هنیمز  نیا  رد  هنافـساتم  تسا . تاعالطا  یلم  یهکبـش  یهلئـسم  تسا ، رتمھم  همھ  زا  هچنآ  یزاجم ، یاـضف 

مھ یتـسرد  قطنم  دـنکیمن و  لـح  ار  یاهلئـسم  نیا  مینک ، یھاـتوک  اـھهنیمز  نیا  رد  تفرگ ، ار  یزاـجم  یاـضف  یولج  دـیابن  هکنیا  ناونعهب  اـم  هکنیا  دوشیمن . روط ] ] نیا

یاضف  ] دـناهدرک و تسرد  تاعالطا  یلم  یهکبـش  هک  ییاھروشک  یزاجم ؛ یاضف  اب  دـنریگرد  زورما  ایند  یهمھ  تسین ، هک  ام  صوصخم  یزاجم  یاضف  زورما  بخ  تسین .

زمرق طخ  اھهنیمز  نیا  رد  اھروشک ، نیرتیوق  اھروشک ، نیرتھب  دنتـسین . ات  ود  یکی  ناشدوخ ، رظن  دروم  یاھـشزرا  عفن  هب  ناـشدوخ و  عفن  هب  دـناهدرک  لرتنک  ار ] یزاـجم 

. دننکیم لرتنک  دنھدیمن ؛ هار  ار  هیضق  نیا  یهنحص  تشپ  رس و  تشپ  یاھهاگتسد  اکیرمآ و  یوس  زا  یهدشمازعا  یزاجم  یاضف  یاھـشخب  زا  یلیخ  دنھدیمن ؛ هار  دنراد ؛

تسرد و یاھهرازگ  زا  ینمھب  زورما  تسین . نیا  شیانعم  هن ، مینک ؛ مورحم  یزاجم  یاضف  زا  ار  تلم  ام  هک  تسین  نیا  شیانعم  ندرک  لرتنک  نیا  مینک ؛ لرتنک  دـیاب  مھ  ام 

، تسین یعقاو  تاعالطا  اھزیچ  یـضعب   - تاعالطا هبـش  رـضم ، تاعالطا  تسرداـن ، تاـعالطا  طـلغ ، تاـعالطا  دـیآیم ؛ دورف  اـم  تنرتنیا  نیعجارم  رـس  یور  دراد  تسرداـن 

یاھـشزرا فالخرب  هک  ییاھزیچ  نآ  میھدب  هزاجا  دیاب  ارچ  ام  دتفیب ؟ قافتا  نیا  میھدب  هزاجا  دیاب  ارچ  ام  دـیآیم ؛ دورف  ینمھب  کی  لثم  دراد  اھنیا  بخ  تسا - ییامنعالطا 

روشک لخاد  رد  دنتسھ ، ام  هاوخدب  هک  یناسک  یهلیـسو  هب تسا ، ام  یلم  تیوھ  یلـصا  رـصانع  ازجا و  نامھ  فالخرب  تسا ، ام  یهملـسم  لوصا  نآ  فالخرب  تسا ، اـم 

هک ییاھراک  نیا   - دیھدب مھ  شیازفا  ار  تنرتنیا  تعرـس  دننک ، هدافتـسا  دـنناوتب  همھ  یزاجم  یاضف  یاھهرھب  اھدوس و  عفانم و  زا  هک  دـینک  یراک  هن . دـنک ؟ ادـیپ  هعـسوت 

نیا تسا ؛ یمھم  یلیخ  زیچ  نیا  تسین ؛ امش  یمومع  راکفا  ررض  هب  امش و  ناوج  ررـض  هب  امـش ، روشک  ررـض  هب  هک  ییاھزیچ  نآ  رد  اما  دریگب - ماجنا  دریگب ، ماجنا  دیاب 

. تسا مھم  یلیخ  مھ  تاعالطا  یلم  یهکبش  یهلئسم  نیاربانب ، دریگب . ماجنا  دیاب  راک 

یرفعج  / ٠٨/٢٢/١٣٩۶ همالع  یفسلف  یاھهشیدنا  یسررب  شیامھ  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

الاح دوب .] هتـسجرب   ] درکیمن لفاغ  رگید  شخب  زا  ار  ناشیا  یرکف ، یملع و  میظع  یهرتسگ  زا  یـشخب  چیھ  هک  تھجنیازا  هیلعهللاهمحر )  ) یرفعج یاقآ  تیـصخش  اعقاو 

کی ناشیا  دـنراد . مھ  اب  یرھوج  یقمع و  یاھتوافت  کی  هغالبلاجـھن  یونثم و  بخ  دراد ؛ هغالبلاجھنحرـش  مھ  دراد ، یونثمحرـش  مھ  دـحاو ، نآ  رد  ناشیا  دـینک  هظحالم 

. دناهتشاذگ یمومع  راکفا  رایتخا  رد  و  دناهتشون ، هغالبلاجھن  یارب  لصفم  حرش  کی  مھ  دعب  یونثم ، یارب  لصفم  حرش 

یمالسا  / ١٠/٠۶/١٣٩۶ تاغیلبت  یگنھامھ  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یبر و تٰلاسر  مکغلبا  هدـش : رکذ  غیلبت  یهلئـسم  ررکم  رد  ررکم  ناربمغیپ ، لوق  زا  نآرق  یهمیرک  تایآ  رد  دـنکیم و  تیانع  شدوخ  ربمغیپ  هب  ار  غیلبت  روتـسد  ملاع  راگدرورپ 

هک تسا  نیا  غیلبت  نیا  طرش  اھتنم  تسا ؛ یمالـسا  غیلبت  یانعم  نیا  تسرد ؛ نخـس  کی  مایپ ، کی  ندناسر  هچ ؟ ندناسر  ندناسر . ینعی  هچ ؟ ینعی  غیلبت  مکل . حصنا 

[ حالطـصاهب [ ؛ تسھ غیلبت  مھ  برغ - رد  اتدمع   - یدام یاھتموکح  رد  تسا ... غیلبت  یانعم  نیا  دشاب ؛ هنالوئـسم  دـشاب ، هنارادتناما  دـشاب ، هنامیمـص  دـشاب ، هناقداص 

هب تعفنم ، هب  تردـق ، هب  نتفای  تسد  تھج  رد  تسا ، مدرم  یمومع  راکفا  ندرک  لرتنک  یارب  ادـناگاپورپ  تسا . توافتم  یلوصا  ییانبم و  روطهب  نآ ، اـب  نیا  هک  ادـناگاپورپ ؛

، دنروآیمرد لوپ  دندلب ؛ بوخ  یلیخ  ار  یبرغ - یادـناگاپورپ   - یبرغ یانعم  هب  تاغیلبت  دـندلب . یلیخ  تسا ، بوخ  مھ  ناشدورو  هیـضق ، نیا  رد  افاصنا  اھیبرغ  تسا . لوپ 

ثحب مدرم ؛ اب  مھافت  زا  تسا  ترابع  یمالـسا  غیلبت  تسین ؛ نیا  شاهلئـسم  یمالـسا  غیلبت  اـما ] . ] مدرم یمومع  راـکفا  لرتنک  اـب  یراـک ؟]  ] هچ اـب  دنـسریم . تردـق  هب 

نیا مھافت  رثا  تسیچ ؟ مھافت  نیا  رثا  ندرک . کـیدزن  مھ  هب  ار  اـھنھذ  ندرک و  هجوتم  ییـالاو  یلاـع و  فدـھ  کـی  تمـس  هب  ار  اـھنھذ  تسا ؛ مھاـفت  ثحب  تسین ، لرتنک 

هب نتفای  تسد  ثحب  تسین ، یبایتردق  ثحب  یمالسا ، غیلبت  رد  تسا . روط ] ] نیا دنوشیم ؛ دراو  هنالوئسم  ناشدوخ  ریخ ، یـساسا و  یاھراک  تھج  رد  مدرم  هک  تسا 

یمدرم تکرح  نیا  رب  هک  یاهجیتن  ارھق  دنوشیم و  دراو  ناشدوخ  دننکیم ، تیلوئـسم  ساسحا  ناشدوخ  تسا ؛ تیلوئـسم  ماقم  رد  مدرم  ندروآ  ثحب  هکلب ]  ] تسین لوپ 

یادناگاپورپ نآ  رد  دننکیم . اھیبرغ  هک  یراک  نآ  اب  تسا  توافتم  یلکب  نیاربانب  تسا ؛ غیلبت  یانعم  نیا  دش . دھاوخ  مدرم  دوخ  هجوتم  مھ  شعفانم  دـش ، بترتم  میظع 

یهجیتن نآ  هب  ار  ناسنا  هچرھ  درادن . یلاکـشا  نتفگ  غورد  درادن ، یلاکـشا  راوهشیپرنھ  یاھراتفر  درادن ، یلاکـشا  یرگیزاب  درادـن ، یلاکـشا  یمومع  راکفا  بیرف  یبرغ ،

. تسا مزال  اھنیا  دننام  تیلوئسم و  ساسحا  یرادتناما ، تقادص ، یمالسا  غیلبت  رد  ادبا . یمالسا  غیلبت  رد  اما ] [ ؛ تسا زیاج  یبرغ  یادناگاپورپ  رد  دناسرب ، یدام 

دراو ار  اھراکتبا  دروآیمرد ، تکرح  هب  ار  اھنھذ  دروآیمرد ، تکرح  هب  ار  اھمسج  یعیبط  روط  هب  دش ، رظنبحاص  دش و  لاعف  یاهلئسم  کی  رد  هکیتقو  یمومع  راکفا  ارھق 

؛ دـنوشیم هدناسانـش  دـنوشیم ، نیعم  مدرم  یارب  اھتـسود  اھنمـشد و  دوشیم ؛ ناـیب  مدرم  یارب  اھدـیدھت  اھتـصرف و  یمالـسا ، غیلبت  رد  یعیبط  روط  هب  دـنکیم . نادـیم 

. دراد دوجو  غیلبت  رد  اھنیا  دوشیم ؛ هداد  مدرم  هب  سفن  هب  دامتعا 

یمالسا  / ١٠/٠۶/١٣٩۶ تاغیلبت  یگنھامھ  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یانتعایب یهقلطم  تردق  دوب ؛ هدمآ  راب  تنطلس  اب  یدامتم  یاھنرق  روشک  نیا  تفرگ . ماجنا  روشک  نیا  رد  هک  دوبن  یکچوک  راک  تنطلـس ، ندرک  نکهشیر  نتخادنا و  اپ  زا 

دنتسناوت ماما ، رس  تشپ  تلم  تما ، ماما  یمالـسا ، یروھمج  میدوب . هدرک  یگدنز  روجنیا  اھنرق  ام  دیریام ؛ مکاح  اشیام ، لاعف  یمومع ، راکفا  هب  یاکتا  نودب  مدرم ، هب 

؛ دوب یگرزب  رایسب  راک  دننک ؛ علق  ار  هشیر  نیا 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یمالسا . یروھمج  یزادنارب  دوب : نیمھ  ناشفدھ  مھ  اھنآ  اما ] [ ؛ تفگیم ار  نیا  فالخ  دروآیمن ، ور  هب  ار  نیا  اکیرمآ  لبق  تلود  هتبلا  تسا ؛ مولعم  اھنآ  ییاھن  فدھ 

...

: دراد ییاھرازبا  یلم  رادتقا  دنریگب . یمالـسا  یروھمج  زا  ار  یلم  رادتقا  یاھرازبا  هک  تسا  نیا  ناشهلیـسو  دییامرفب ! هجوت  هتکن ]  ] نیا هب  تسرد  تسیچ ؟ هلیـسو  بخ 

، تسا یمومع  راکفا  نیا  دـنکیم ؛ تکرح  تموکح  مدرم و  تمکح  حالـص و  تھج  رد  هک  تسا  مدرم  یمومع  راـکفا  مدرم و  فطاوع  یلم  رادـتقا  یاـھرازبا  نیرتمھم  زا  یکی 

« يمومع راکفا   » 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 31هاگياپ  هحفص 23 
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. دننک بلس  یمالسا  یروھمج  زا  ار  نیا  دنھاوخیم 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یمومع راکفا  نیا  هکنیا  یارب  تسا . یلم  رادـتقا  یهیام  مدرم ، یمومع  راکفا  مدرک ، ضرع  هک  روطنیمھ  تسا . ینکارپهعیاش  ام  نانمـشد  ریبادـت  نیرتمھم  زا  یکی  زورما 

دعب میونشب ، یکی  زا  ار  ییانبمیب  فرح  کی  هک  دیھدن  هعاشا  ار  نمشد  یاھهعیاش  الوا  امش  دننکیم . ینکارپهعیاش  دننکیم ؛ عیاش  غورد  دننکیم ؟ راکهچ  دننک  ضوع  ار 

رارکت ام  ار  نمشد  یهلیسوهب  یهدشهدنکارپ  یاھهعیاش  دینکن ؛ ار  راک  نیا  سپ ] [ ؛ دھاوخیم نمشد  هک  تسا  یراک  نامھ  نیا  بخ ، مینک ؛ لقن  اج  شش  اج ، جنپ  ار  نیا 

. درک رواب  دیابن  هک  ار  نمشد  فرح  دشاب ، هتشادن  دوجو  یلوقعم  یقطنم  بلطم  کی  یتسرد ، دنس  کی  هک  یمادام  ات  مینکن ؛ رواب  ار ] تاعیاش   ] مھ دعب  مینکن .

یمالسا  / ١٠/٢۶/١٣٩۶ یراکمھ  نامزاس  سلاجملا  نیب  هیداحتا  سنارفنک  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

حیرص رگا  میشاب ؛ حیرـص  دیاب  مالـسا  یایند  یتایح  لئاسم  مالـسا ، یایند  یـساسا  لئاسم  رد  هک  تسا  نیا  نامناملـسم  نموم و  نارھاوخ  ناردارب و  هب  هدنب  یهیـصوت 

نیا دراد ، دوجو  یقیاقح  مینک ؛ یزاـسنایرج  ناـھج ، ناـگبخن  راـکفا  ناـھج و  یمومع  راـکفا  نیب  رد  هکنیا  هب  میراد  زاـین  اـم  مینک . یزاـسنایرج  ملاـع  رد  میناوتیم  میدوب ،

ریز دننک و  وحم  ار  مالسا  یایند  مھم  لئاسم  توکس ، یهئطوت  اب  دنریگب و  هدیدن  ار  امـش  دیراذگن  میراذگب . رثا  ملاع  مدرم  یمومع  راکفا  یور  رب  مینک ؛ یناگمھ  ار  قیاقح 

کانرطخ و یروتارپما  نیا  هک  داد  هزاجا  دـیابن  دوشب . هتفرگ  هدـیدان  ناھج ، یمومع  راکفا  رظن  زا  مالـسا  یایند  یلـصا  لئاسم  نیغورد ، لئاسم  یعرف و  لئاسم  لاجنج  راب 

. دریگب هدیدن  ار  مالسا  یایند  مھم  لئاسم  نیا  تسا ، اھتسینویھص  تسد  اتدمع  هک  برغ  یتاغیلبت  نیگمھس 

یمالسا  / ١٠/٢۶/١٣٩۶ یراکمھ  نامزاس  سلاجملا  نیب  هیداحتا  سنارفنک  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

قوقح یهلئـسم  اھاعدا  نیا  زا  یکی  دوشب . اشفا  دـیاب  اھاعدا  نیا  دـنراد ، یغورد  یاھاعدا  اھنیا  تسا ؛ اکیرمآ  ربکا  ناطیـش  مینک . اـشفا  ار  ربکا  ناطیـش  غورد  یاـھاعدا 

قوقح دض  دننکیم  اھنیا  هک  ییاھراک  هکیلاحرد  دننکیم ، حرطم  ار  نآ  دنروآیم و  ار  رـشب  قوقح  مان  مادـم  دـننزیم و  مد  رـشب  قوقح  زا  دنرـشب و  قوقح  دـض  تسا . رـشب 

نیا هب  اھتنم  دـندادیم ، ماجنا  ار ] اھراک  نیا   ] دـندوب وا  زا  لبق  هک  مھ  ینارگید  دـنکیم ؛ نایب  ناـیرع  ار  اـھزیچ  نیا  تسا ، راـک  رـس  زورما  هک  یـصخش  نیا  ـالاح  تسا . رـشب 

فرح زیچ  همھ  هیلع  اھناملـسم ، هیلع  مدرم ، یهمھ  هیلع  نیتال ، یاکیرمآ  هیلع  اھداژن ، هیلع  اقیرفآ ، هیلع  دـنزیم . فرح  رتراکـشآ  رتنایرع و  یردـقکی  نیا  دوبن ؛ یناـیرع 

ای دوشب . اشفا  دـیاب  هک  تسا  یگرزب  غورد  نیا  درک ؛ اشفا  دـیاب  ار  نیا  دـنریگیم . تسد  ار  رـشب  قوقح  زا  عافد  مچرپ  اـما  دـننکیم ، مادـقا  رـشب  قوقح  هیلع  ینعی  دـننزیم ؛

کی یلاغشا  نیطسلف  رد  تسینویھـص  تلود  دننکیم . عافد  اھتسینویھـص  یتسیرورت  تلود  زا  ناشدوخ  الوا  دننکیم . مسیرورت  اب  یهزرابم  یاعدا  مسیرورت ؛ اب  یهزرابم 

راھظا احیرص  یدراوم  رد  یھاگ  دنیوگیم ، ار  نیا  دنربیم . شیپ  ار  ناشیاھراک  رورت  اب  هک  دننکیمن  راکنا  اھیلیئارسا  دوخ  ینعی  دیوگیم ؛ مھ  شدوخ  تسا ، تسیرورت  تلود 

مھ رگید  یاھتسیرورت  زا  یھگناو ، دـننکیم . تیامح  تسیرورت ] تلود   ] نیا زا  نیاربانب ، تسا . اـکیرمآ  لوا  یهجرد  رد  هقطنم ، نیا  رد  تلود  نیا  یماـح  یلو  دـننکیم ، مھ 

ناشدوخ ار  نیا  دندروآ ؛ دوجو  هب  اھییاکیرمآ  دوخ  ار  شعاد  نیا  دوب ، هدش  ام  یهقطنم  یاھروشک  زا  یضعب  یارب  یگرزب  لکشم  کی  هک  یشعاد  نیمھ  دننکیم . تیامح 

مھ تسار  دندروآ . دوجو  هب  ار  شعاد  اھنیا  هکنیا  هب  درک  مھتم  ار  شدوخ  یلبق  تلود  اھراب  اھراب و  شایتاباختنا ، تاغیلبت  رد  صخـش ، نیمھ  دـندرک . رارقا  دـندرک ، فارتعا 

دندرکیم و تیامح  شعاد  زا  اھنیا  دیشکیم ، هیروس  رد  ار  شرخآ  یاھـسفن  شعاد  هک  مھ  ریخا  نیمھ  ات  دندروآ . دوجو  هب  اھنیا  ار  شعاد  تسا ؛ تسرد  فرح  نیا  تفگیم ؛

اب یهزرابم  مچرپ  لاحنیعرد  اما  دنمـسیرورت ، لماع  ناشدوخ  دنمـسیرورت ، رادفرط  اھنیا  دوخ  نیاربانب  تسا .]  ] رخاوا رخاوا  نیا  یگزات و  نیمھ  لام  نیا ] [ ؛ دـندرکیم عافد 

ار ایند  مدرم  یمومع  راکفا  ملاع و  ناگبخن  راکفا  دیاب  دینک ، یزاسنایرج  دـیاب  مدرک ؛ ضرع  تفگ . ایند  هب  دـیاب  ار  اھنیا  درک ، اشفا  دـیاب  ار  اھنیا  دـننکیم .] دـنلب  ار   ] مسیرورت

. دییوگب اھنآ  هب  ار  قیاقح  نیا  دیھدب ، رارق  ریثات  تحت 

روشک  / ١١/١۶/١٣٩۶ یرگراک  هعماج  دیھش  رازھ  هرگنک ١۴  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

رگراک ناوج  تریغ ؛]  ] همھنیا دنک ؛ رواب  دوب  شتخـس  مدآ  میدـیدیمن ، یگدـنز  رد  تیعقاو و  یهصرع  رد  نامدوخ  مشچ  هب  ار  اھزیچ  نیا  ام  رگا  هک  تسا  نیا  نم  روصت  اعقاو 

؛ دھدیم باوج  قطنم  اب  وا ، اب  دننزیم  فرح  مھ  یتقو  گنج ! یارب  گنج  نادیم  تمـسهب  دورب  دنک  اھر  ادخ  دیما  هب  درذگب و  دوخ  یگدنز  دـمآرد  کدـنا  زا  نموم ، دـنمهقالع 

میھاوخن زیچچـیھ  رگید  هکلب ] ، ] نان هن  دوشب ، طلـسم  نمـشد  رگا  الاو  دوشن  طلـسم  نمـشد  هک  منک  عافد  یمالـسا  زرم  زا  منک ، عاـفد  مروشک  زا  مورب  دـیاب  نم  دـیوگیم 

هجوت تسا و  یبوخ  رایسب  راک  دیھش ، نارگراک  میرکت  لیلجت و  اذل  ام . ناناوج  نیا  یاھفرح  اھلالدتـسا و  رد  دنیبیم  ار ] اھنیا   ] ناسنا تسا ؛ نیمھ  مھ  هیـضق  عقاو  تشاد !

. تسا یاهتسجرب  راک  مھ  گنج  نادیم  رد  رشق  نیا  یراکادف  هب  تلم  یمومع  راکفا  مدرم و  یهماع  نھذ  نداد 

یوضر  / ١٣٩٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

مھ ام  نیلوئـسم  زا  یـضعب  تسھ ؛ روشک  رایتخا  رد  تورث  ردقچ  دننادیمن  یمومع  راکفا  هکنیمھ  ینعی  تسا ، ینھذ  شلاچ  کی  ام  روشک  شلاچ  نیرتمھم  نم  رظن  هب 

امـش هک  دیوگب  دھاوخیم  نمـشد  دنکیم . هدافتـسا  دراد  نیمھ  زا  مھ  نمـشد  تسھ ؛ روشک  رایتخا  رد  یعیبط - تورث  یناسنا و  تورث   - تورث ردقچ  دـننادیمن  هنافـساتم 

ناناوج ییاناوت  هب  ناناوج و  تردق  هب  دیاب  ام  نیلوئـسم  تسا . ناوارف  نامتاناکما  میتسھ و  اراد  ام  میناوتیم و  ام  هک  میوگب  مدرم  هب  مراد  رارـصا  هدنب  دـیرادن ؛ ای  دـیناوتیمن 

ام هب  اھناوج  یـضعب  دنوشن . درـسلد  اھیـسانشنردق  زا  یـضعب  زا  دـنوشن ، هتـسخ  راکتبا  زا  دـنوشن ، هتـسخ  راک  زا  دـیاب  مھ  ام  ناناوج  دـنھدب ؛ تیمھا  دـنروایب و  نامیا 

راک دننک  لابند  دیاب  دنوشب ؛ دیابن  درـسلد  بخ ، یلیخ  دوشیمن ؛» یئانتعا  ام  هب  اما ] [ ؛ مینکب میناوتیم  ای  مینکب  میتسناوتیم  ای  میدرک  ار  راک  نیا  ام   » هک دـننکیم  تیاکش 

؛ دراد هفیظو  مھ  ناوج  دوخ  دراد ، هفیظو  مھ  لوئسم  ار ؛ راکتبا  ار ،

یوضر  / ١٣٩٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

راعـش ار . فرح  نیا  مرادن  لوبق  هدنب  دینکیم ؛»؟ نیعم  لاس  راعـش  یدوخیب  ارچ  دننکیمن ، هک  لمع  درادن ؛ یاهدـیاف  دـینکیم ، نیعم  لاس  راعـش  امـش   » دـنیوگیم اھیـضعب 

؛ تسا یمومع  راکفا  هیجوت  یکی  تسا ، یتموکح  نیلوئـسم  یتلود و  نیلوئـسم  درکلمع  یئارجا و  یاھتـسایس  هب  نداد  تھج  یکی  دوشیم : حرطم  روظنم  ود  اـب  لاـس 

؛ تسا مھم  روشک  یارب  زورما  یاهلئسم  هچ  هکنیا  هب  دننک  ادیپ  هجوت  یمومع  راکفا  ینعی 

نایوجشناد  / ١٣٩٧/٠٣/٠٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هبلاطم مادم  مینک ، راک  نآ  یور  مادم  مییوگب ، مادم  مینک ، رارکت  مادم  ار  اھنامرآ  هکنیا  هب  میراد  مربم  زاین  نامهعماج  رد  زورما  ام  هک  تسا  نیا  منکیم ، دیکات  نآ  رب  نم  هچنآ 

هب مجاھت  عیـسو  میظع و  مجح  نیا  هچنانچ  رگا  تشادرب . تسد  دـیابن  نآ  زا  هک  تسا  ییاھزیچ  نآ  زا  اھنامرآ  یرگهبلاطم  تسا . یبوخ  زیچ  یلیخ  یرگهبلاطم  نیا  مینک .

یراکبلط اھنامرآ ، نتـساوخ  اـھنامرآ ، ندرک  حرطم  اـھنامرآ ، یروآداـی  درک . دـھاوخ  یرگناریو  اـعطق  دوشن ، هجاوم  اـھیرگهبلاطم  نیا  اـب  بـالقنا  دـض  یوس  زا  یمومع  راـکفا 

و دـننکیم - راک  دـنراد  مھ  یناـگبخن  یاـھاضف  یور  هنافـساتم  هک   - یناـگبخن یاـھاضف  یمومع و  راـکفا  بیرخت  لـباقم  رد  تسا  یدـس  کـی  اـھنامرآ  نیا  ققحت  هب  تبـسن 

ار اھنامرآ  دننک  هبلاطم  دنوشب ، نادیم  دراو  هک  تسا  مزال  یبالقنا  نموم و  یاھناوج  زا  یرکشل  کی  اجنیا  هدوبن . ریثاتیب  هنافـساتم  مھ  یدراوم  رد  هک  یتیریدم ؛ یاھاضف 

؛ دراد ثحب  یاج  دننک ، کمک  یروجهچ  الاح  هکنیا  هتبلا  هک  اھنامرآ  نیا  ققحت  هب  دننک  کمک  ناشدوخ  و 

نایوجشناد  / ١٣٩٧/٠٣/٠٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

« يمومع راکفا   » 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 31هاگياپ  هحفص 24 
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هکنیا تسا ؛ راـتفگ  رد  تعاجـش  شتایـصوصخ  زا  تسا ، تحارـص  شتایـصوصخ  زا  هک  یبـالقنا  نموـم  ناوـج  یهژیو  ناـبز  ناـمھ  اـب  اـھنامرآ  نیا  یروآداـی  هب  تسا  جاـیتحا 

نم هچرگا  ار . ییاھزیچ  کی  دـنیوگب  هکنیا  یارب  دراد  دوجو  یاهناعاجـش  یهزیگنا  کی  میدرک  ساسحا  ام  دوب ؛ مھ  روجنیمھ  اتبـسن  زورما  دـنزب . ار  شدوخ  فرح  هناعاجش 

اھـشزرا نیا  یتسیاب  مراد . لوبق  الماک  نم  یبالقنا ، ناوج  وجـشناد و  ناوج  رد  ار  مجاھت  یهیحور  ساسحا  نیا  مراد ؛ لوبق  ار  تعاجـش  اـما  مرادـن  لوبق  ار  اـھفرح  یـضعب 

. راک یاپ  ناوج  یوس ] زا  [ ؛ دوشب هبلاطم  امئاد  هنارایشوھ ، حیرص ، تروصهب 

نآ اب  هدنب  هک  یاهدمع  لکشم  تسا ؛ حرطم  یناریا  یالاک  ثحب  دوشب . یفن  یرکف  یگتـسباو  دوشب . یفن  یرگیفارـشا  یمومع ، راکفا  رد  ینعی  یرگیفارـشا ؛ اب  هلباقم ] ]

توغاط میژر  سجن  سحن و  ثیراوم  زا  هک  دراد  دوجو  روشک  رد  یعیـسو  رـشق  کی  رد  هنافـساتم  هک  تسا  یجراخ  یـالاک  هب  تبـسن  ینھذ  لکـشم  کـی  ماهدرک ، دروخرب 

، لکـشم نیا  هدـنام . یقاب  زونھ  نیا  دوبن ؛ زور  نآ  مھ  یرکذ  لـباق  یلخاد  راـک  هتبلا  دوب ؛ رتھب  شایجراـخ  یزیچ ، رھ  دوب و  یجراـخ  تـالوصحم  هب  مشچ  تسا ؛ هتـشذگ 

زا تسا » رتھب  یجراخ  سنج   » هک ار  رکف  نیا  میناوتب  اـم  هچناـنچ  رگا  ـالثم  اھـساسحا . نیا  رد  لوحت  یارب  دـیایب  دوجو  هب  یرکف  یمومع  تکرح  کـی  تسا ؛ یرکف  لکـشم 

. درک دھاوخ  ادیپ  ققحت  همھ  راک  نیا  تاریخ  تاکرب و  یلخاد و  یالاک  لابند  دنوریم  یعیبطروطهب  مدرم  دوخ  تقونآ  مینکب ، کاپ  اھنھذ 

اھهاگشناد  / ١٣٩٧/٠٣/٢٠ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

[ یتقو  ] ینعی ایرد ، هب  میزیریم  ار  اـھیدوھی  اـم  هک  دادـیم  راعـش  دـیدوبن ، اھامـش  هک  شیپ  لاـس  هاـجنپ  لـھچ  نآ  رد  رـصانلادبع  لاـمج  رگلاغـشا ، میژر  یهیـضق  نیمھ  رد 

میاهتفگ ام  میاهدرک ؛ هئارا  حرط  لوا  زور  زا  ام  هدزن ؛ یفرح  نینچ  لوا  زور  زا  یمالـسا  یروھمج  ایرد ؛ هب  میزیریم  ار  اھیدوھی  تفگیم  دـنزب ، فرح  لیئارـسا  هیلع  تساوخیم 

روـشک تموـکح  عوـن  نییعت  یارب  بخ ، رایـسب  دـنراد ؛ لوـبق  مھ  اـیند  یهمھ  هک  تسا  هتفرـشیپ  نردـم و  یهویـش  کـی  یموـمع  ارآ  هب  یهعجارم  یـسارکومد و  زورما  هـک 

یروھمج رکف  یمالـسا و  یروھمج  رظن  ناونعهب  لـبق  لاـس  دـنچ  نیا ، دـیزادنیب ؛ هار  مودـنارفر  کـی  دـینک ، هعجارم  نیطـسلف  مدرم  یموـمع  راـکفا  هب  نیطـسلف ، یخیراـت 

هب شیپ  لاس  دـص  زا  لقاال  هک  ییاھنآ  دـینک  ضرف  الثم   - دناینیطـسلف اعقاو  هک  ییاھنآ  تسا : اـم  فرح  نیا  هدـش . تبث  اـجنآ  رد  هدـش و  هتفگ  لـلم  ناـمزاس  هب  یمالـسا 

هک هتشاد  دوجو  یحیسم  مھ  هتشاد ، دوجو  یدوھی  مھ  هدوب ، ناملسم  مھ  نیطسلف ، رد  دندوب ؛]  ] ینیطسلف فرطنآ  هب  شیپ  لاس  داتشھ  دندوب ، ینیطسلف  فرطنآ 

یھاوخرظن نیطـسلف ، زا  جراخ  رد  هچ  و  نیطـسلف ، نیمزرـس  لک  ینعی  یلاغـشا  یاھنیمزرـس  دوخ  رد  هچ  دنتـسھ ، هک  اج  رھ  رد  اھینیطـسلف  نیا  زا  دناینیطـسلف -

یاهتفرشیپ رظن  رظن ، نیا  تسا ؟ یدب  رظن  رظن ، نیا  دنتساوخ . اھنآ  هچرھ  تسا ؛ لوبق  دروم  ماظن  نآ  نیطسلف ، نیمزرس  یارب  دندرک  نیعم  اھنیا  هک  ار  یماظن  رھ  دوشب ؛

؟ تسین

هیئاضق  / ٠۶/١٣٩٧/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

تسرد ینعی  دسریمن ، ابلاغ  مھ  ییاج  هب  تسا و  یلمآ  یاقآ  بانج  صخش  هوق و  مرتحم  نیلوئـسم  یاھهغدغد  وزج  منیبیم  هک   - هیئاضق یهوق  باب  رد  مھم  یهتکن  کی 

یلیخ یمومع  راکفا  بخ ، مینکیم . ضرع  الیـصفت  رتشیب و  یرادـقم  کی  الاح  مدرک ، نآ  هب  یاهراشا  کی  ـالبق  نم  هک  تسا ؛ مدرم  یزاـسدامتعا  یهلئـسم  دوریمن - شیپ 

عـضاوم افاصنا  یلمآ  یاقآ  بانج  عضاوم  دـمحلا  هک  مینک ؛ لمع  تیعطاـق  تبالـص و  اـب  دـیاب  نزتمھت  وگغورد و  رگهئطوت و  هاوخدـب و  نمـشد و  لـباقم  رد  اـم  تسا . مھم 

مدآ لـباقم  رد  ینعی  دوـب ؛]  ] مدرم بوـلطم  بوـخ و  یوـق ، یلیخ  تبحـص  دـندرک ، ناـشیا  زوریرپ  هک  یتبحـص  نیمھ  اـھنآ .] اـب   ] هھجاوـم هلباـقم و  رد  تـسا  یبوـخ  رایـسب 

اب یتسیاب  یمومع  راکفا  لباقم  رد  دش . رھاظ  یروجنیا  دوشیمن  یمومع  راکفا  لباقم  رد  دش . دراو  تردق  اب  دـیاب  فلختم  مدآ  لباقم  رد  دـساف ، مدآ  لباقم  رد  نزتمھت ،

. مینک بلج  ار  یمومع  راکفا  دامتعا  میناوتب  ات  تسا ، یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  درک ؛ مھافت  یمومع  راکفا  اب  دش و  دراو  تبحم  اب  یزوسلد ، اب  عضاوت ،

اوعد اب  نوچ  هیئاضق  یهوق  اھتنم  تسا ، روجنیمھ  اھهاگتـسد  یهمھ  یارب  هتبلا  هیئاضق ؛ یهوق  یارب  تسا  اھراک  نیرتیـساسا  نآ  زا  یکی  یمومع ، راکفا  داـمتعا  بلج 

، هیئاضق یهوق  دوخ  مھ  دراد ؛ جایتحا  یزاسدامتعا  هب  رگید  یاھهاگتـسد  بلغا  زا  رتشیب  دوشیم ، نوناق  زا  یدـعتم  زواجتم و  اب  هضراعم  اوعد و  نادـیم  دراو  دراد و  راـکورس 

دامتعا وا  هب  مدرم  هکنیا  هب  دراد  زاین  تسا ، هیئاضق  یهوق  طباض  هک  یماـظتنا  یورین  دـینک  ضرف  ـالثم  روجنیمھ . مھ  اـھنآ  دـناهیئاضق ؛ یهوق  طـباض  هک  ییاھهاگتـسد  مھ 

، دوب مزال  دوب ، شیاج  نیا  ناھآ ! دنیوگب  هک  دنشاب  هتـشاد  دامتعا  وا  هب  ردقنآ  مدرم  دھدب ، جرخ  هب  یتنوشخ  کی  دنکب ، یتردق  لامعا  کی  تسا  مزال  اج  کی  رگا ]  ] ات دننک 

. تفرگیم ماجنا  راک  نیا  دیاب 

یربھر  / ١۵/١٣٩٧/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هب هشیمھ  ام  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، تسا و  تیناقح  رب  یهیکت  ینامیا و  رادتقا  نانیمطا و  رھظم  عقاو  رد  تسا - مھم  رایـسب  تشاد و  یمارگ  دیاب  ار  نآ  دای  هک   - هلھابم

لباقم رد  دـیاب  نیا  هب  مینکیم ، تکرح  میراد  قح  هار  رد  نوچ  نامدوخ ؛ تیناـقح  رب  یهیکت  نیمھ  یناـمیا و  رادـتقا  نیمھ  هب  میراد  جاـیتحا  اـم  مھ  زورما  میراد . جاـیتحا  نآ 

نیمھ ام  روشک  یمدرم  یاھشیارگ  عمجرس  یمومع ، راکفا  ناریا ، تلم  تھج ، نیا  زا  مینکیم ؛ مھ  هیکت  دمحلا  مینک و  هیکت  رابکتـسا  ینمـشد  نانمـشد و  ینمـشد 

. دراد دوجو  هللادمحب  یایمومع  نانیمطا  کی  دننکیم ، تکرح  دنراد  تسرد  هار  رد  نوچ  دنقح ، نوچ  هک  تسا 

یربھر  / ١۵/١٣٩٧/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یهطقن نآ  منکب ؛ ضرع  مھاوخیم  ار  نیا  نم  مینکن ؛ کمک  وج  نیا  هب  ام  هک  تسا  نیا  تسا  مھم  هچنآ  رگید . تسا  نمشد  نمـشد ، تسین ؛ یعقوت  نمـشد  زا  تلاذر  زج 

یھاگ مینک . لمع  سکع  تھج  رد  دـیاب  ام  ینعی  میراذـگن ؛ ریثات  مدرم  نھذ  یمومع  یاضف  ندرک  هدولآ  رد  ام  مینکن ؛ کـمک  وج  نیا  هب  اـم  تسا . نیمھ  نم  ضرع  یلـصا 

هب ای  یھاگتسد  کی  هب  تبـسن  هک  یداقتنا  نآ  نایب  رد  تاقوا  یھاگ  مینکیم ، هغلابم  تالکـشم  زا  یخرب  نایب  رد  تاقوا  یھاگ  دتفایم ؛ قافتا  نیا  مینکیمن و  هجوت  تاقوا 

تسا یراک  نیا  تفر ؛ دھاوخ  راک  هب  یمومع  راکفا  ندرک  برطـضم  رتشیب  هچرھ  ندرک و  هدولآ  رد  هغلابم  نیا  تسا ؛ رـضم  هغلابم  نیا  مینکیم . هغلابم  میراد ، یـصخش  کی 

. داد شرتسگ  دیابن  ار  ینیبدب  سوریو  و  درک . هجوت  نآ  هب  دیاب  هک 

یربھر  / ١۵/١٣٩٧/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ماجنا شالت  دراد  هلب ، دننیبب  دنـشاب ؛ نیبشوخ  دننکیم  اھنآ  هک  یـشالت  نآ  هب  مدرم  هک  مینکب  یراک  و  مینک ، کمک  مینک و  تیادـھ  تمـس  نیا  هب  ار  اھیتلود  یتسیاب  ام 

؛ تسین اجیب  تسا ، اجهب  مھ  ینارگن  هک  دنتـسھ  یمومع  راکفا  رد  یتالکـشم  نارگن  اھیـضعب  دـنکیم ؛ زاب  ار  یمومع  راکفا  یرکف  هرگ  لکـشم  نآ  هک  تسا  نیا  دریگیم .

یانعمهب هن  میروایب ؛ دوجو  هب  لوئسم  یاھهاگتـسد  نیب  مدرم و  یمومع  راکفا  نیب  یملاس  حیحـص و  یهطبار  میناوتب  ام  هک  تسا  نیمھ  دنکیم ، لح  ار  نیا  هک  یزیچ  نآ 

. قلطم ینیبشوخ 

یملع  / ١٣٩٧/٠٧/٢۵ رترب  یاھدادعتسا  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

دوخ لخاد  یمومع  راکفا  یاوغا  یارب  یتح  هکلب  ایند  یمومع  راکفا  یاوغا  یارب  طقفهن  تسا ؛ روشک  عضو  زا  طلغ  یزاسریوصت  دنکب  دھاوخیم  نمـشد  هک  یراک  نیرتمھم 

یتیعقاو نآ  زا  ریغ  مینک  ضرف  یرگید  زیچ  مینکیم ، سفنت  میراد  اضف  نیا  رد  نامدوخ  هک  یلاعبانج  هدـنب و  هکنیا  یارب  دـننزیم  فرح  ینعی  روشک ! دوخ  لـخاد  یتح  روشک ؛

. هدادن ماجنا  ار  شاهفیظو  دنک ، افیا  مھس  دناوتن  هبخن  مینک ، افیا  مھس  گنج  نیا  رد  ام  میناوتن  رگا  رگید ؛ دراد  دوجو  گنج  نیا  بخ ، دراد . دوجو  هک 

ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

تلع تسا و  میرحت  زا  یـشان  افرـص  یداصتقا  تالکـشم   » هک دـنک  نامگ  یـسک  هکنیا  تسا . روشک  لخاد  رد  اـھلحهار  یهمھ  هک  دـننادب  روشک  رـسارس  رد  زیزع  ناـناوج 

« يمومع راکفا   » 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 31هاگياپ  هحفص 25 
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ییاـطخ تـسا » گرگ  یهـجنپ  رب  ندز  هسوـب  نمـشد و  ربارب  رد  ندز  وـناز  لـحهار ، سپ  تـسا ؛ نمــشد  ربارب  رد  ندـشن  میلــست  یرابکتــسا و  دـض  تمواـقم  مـھ  مـیرحت 

هک تسا  یجراخ  یهئطوت  رکف و  یاھنوناک  نآ ، اشنم  اما  دوشیم ، رداص  یلخاد  ناگدزتلفغ  یخرب  ملق  نابز و  زا  هاگ  دنچرھ  طلغ ، اپارـس  لیلحت  نیا  تسا . یندوشخبان 

. دوشیم اقلا  یلخاد  یمومع  راکفا  ناریگمیمصت و  نازاسمیمصت و  هب  نابز  دص  اب 

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

یاـھتلود نـیمھ  هـک  دوـشب  هجوـتم  یموـمع  راـکفا  دـنراذگیمن  دـننکیم ، شوـتر  دـننکیم ، هیجوـت  ار  برغ  یاھیدـب  دـننکیم ، کزب  ار  برغ  اھیــضعب  هنافــساتم  لـخاد  رد 

؛ تسھ ناشنیب  اھیاهناسر  تسھ ، ناشنیب  اھیچتاعوبطم  دراد ؛ دوجو  ترارش  تنطیش و  ردقچ  ناشنطاب  رد  نارگید - لثم  سیلگنا ، لثم  هسنارف ، لثم   - حالصلارھاظ

یبرغ دیاب  ناریا  رد  یگدنز  کبـس  ینعی  دوشب ؛ یبرغ  اپ  نخان  ات  رـس  قرف  زا  دیاب  ناریا  هک  تفگ  نومـضم  نیا  هب  هدازیقت ، لثم  یمدآ  توغاط ، یهرود  رد  هدازیقت . لثم 

یگدـنز کبـس  ار ، یبرغ  راکفا  هک  ییاھنآ  تسا . نیا  ناشفرح  نومـضم  اـما  دـنیوگیمن  تحارـص  نیا  هب  هتبلا  دـننزیم ؛ اـھفرح  نیا  زا  دـیدج  یاـھهدازیقت  مھ  زورما  دوشب .

اھنیا دننکیم ، ژاپمپ  دننکیم ، قیرزت  ام  سرادـم  رد  ام ، یاھهاگـشناد  رد  ام ، راکفا  رد  ام ، تایبدا  رد  لخاد ، رد  هتـسویپ  روط  هب  ار  یبرغ  تاغل  ار ، یبرغ  یاھـشور  ار ، یبرغ 

. دندیدج یاھهدازیقت  نیمھ 

نارگراک  / ١٣٩٨/٠٢/٠۴ رادید  رد  تانایب 

زاین راک ، هتبلا  زاین . کی  طقف  هن  شزرا ، کی  دوشب  راک  دـننک ؛ نشور  یمومع  راکفا  یارب  ار  راک  شزرا  هک  تسا  نیمھ  نالوئـسم  یمالـسا و  یهعماج  گرزب  فیاظو  زا  یکی 

زاین کی  افرـص  اما  تسھ - مھ  یناور  یحور و  زاـین  راـک ، ینعی ] [ ؛ تسا یناور  یحور و  زاـین  مھ  تسا ، یگدـنز  زاـین  مھ  تسا ؛ درف  دوخ  زاـین  تسا ، هعماـج  زاـین   - تسا

نـشور هملک - یعقاو  یانعم  هب   - انعم نیا  رگا  میروایبرد ؛ مدرم  یمومع  کاردا  یمومع و  مھف  لکـش  هب  ام  یتسیاب  ار  نیا  تسا ؛ هعماـج  رد  ـالاو  شزرا  کـی  راـک ، تسین ؛

. درک یفرعم  دنمشزرا  یتسیاب  هعماج  رد  ار  رگراک  تفر . دھاوخ  الاب  رگراک  شزرا  تقو  نآ  دش ،

مارحلا  / ١٩/١٣٩٨/٠۵ هللاتیب  جاجح  هب  مایپ 

اھنارود ناربکتسم  یریگجاب  ییوگروز و  ربارب  رد  یگداتسیا  نامز و  رھ  تیغاوط  یاھداسف  اھیتشز و  اھمتـس و  اھیمحریب و  یهمھ  زا  یرازیب  ینعم  هب  هک  تئارب  نیئآ 

زا تئارب  ینعم  هب  اکیرمآ ، نآ  سار  رد  ناربکتـسم و  رفک  کرـش و  یهھبج  زا  تئارب  زورما  تسا . ناملـسم  مولظم  یاھتلم  یارب  یتصرف  جـح و  گرزب  تاـکرب  زا  یکی  تسا ،

میژر رـس  رب  یمالـسا  تما  بیھن  ینعم  هب  تسا ؛ ییاـکیرمآ  رتاوکـلب  شعاد و  لـیبق  زا  مسیرورت  یاـھنوناک  ندرک  موـکحم  ینعم  هب  تسا ؛ یزورفاگـنج  یـشکمولظم و 

لامـش ایـسآ و  برغ  ساسح  یهقطنم  رد  شنارایتسد  اـکیرمآ و  یاـھیزورفاگنج  تیموکحم  ینعم  هب  تسا ؛ نآ  ناگدـننککمک  ناـنابیتشپ و  تسینویھـص و  شککدوک 

ساـسا رب  ضیعبت  یتسرپداژن و  زا  یرازیب  ینعم  هب  تسا ؛ هدرک  دراو  ناـنآ  رب  ینیگنـس  یاھتبیـصم  هزور  رھ  هدـناسر و  تیاـھن  هب  ار  اـھتلم  ترارم  جـنر و  هک  تسا  اـقیرفآ 

تـسا یاهنالداع  هنابیجن و  هنادنمتفارـش و  راتفر  رباربرد  زیگناهنتف  زواجتم و  یاھتردق  زیمآتثابخ  یرابکتـسا و  راتفر  زا  یرازیب  ینعم  هب  تسا ؛ تسوپ  گنر  داژن و  ایفارغج و 

. دنکیم توعد  نآ  هب  ار  همھ  مالسا ، هک 

رھ هک  تسا  یمالـسا  یهعماج  یاھنامرآ  زا  یمھم  شخب  مسجم  دامن  نیا ، و  تسا ؛ هدـناوخارف  نآ  هب  ار  ام  بان ، مالـسا  هک  تسا  یمیھاربا  جـح  تاکرب  زا  یکدـنا  اـھنیا 

ارف یاهعماج  نینچ  داجیا  یارب  شالت  هب  ار  همھ  ایوگ ، ینابز  اب  دروآیم و  دیدپ  نومـضمرپ  میظع و  یـشیامن  جـح ، ینادرگراک  هب  ناملـسم ، مدرم  داحآ  یهلیـسو  هب  لاس 

. دناوخیم

هب دـیاب  اھـسرد  نیا  دنـشکیم . شود  رب  ریطخ  نیگنـس و  یاهفیظو  دـنراد ، روضح  جـح  مسارم  رد  نونکامھ  فلتخم  یاھروشک  زا  نانآ  زا  یعمج  هک  مالـسا  ناھج  ناگبخن 

. دبای ققحت  اھنآ  تسدهب  اھیھاگآ  اھهبرجت و  اھهزیگنا و  اھهشیدنا و  یونعم  دتسوداد  دوش و  لقتنم  یمومع  راکفا  اھتلم و  یهعومجم  هب  نانآ  راکتبا  تمھ و 

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

دنکیم یناوارف  یعس  نمشد  ینعی  تسا ؛ نمشد  یهلمح  جامآ  ام  کاردا  مھف و  هک  تسا  نیا  ار ، مدرم  میھدب  هجوت  میشاب و  هتشاد  هجوت  دیاب  هک  یمھم  تاکن  زا  یکی 

ناشیعس یمومع . راکفا  مدرم و  داحآ  ناریگمیمصت ، نازاسمیمصت ، ینعی  یناسک ؟]  ] هچ ینعی  ام ،»  » مھف دنک . فرحنم  تیعقاو  زا  ار  ام  مھف  تیعقاو ، زا  ار  ام  کاردا  هک 

شفرح نومضم  درک و  یزوسلد  ناریا  تلم  هب  عجار  ( ١) اکیرمآ روھمجسیئر  شیپ  زور  هس  ود  نیمھ  دـننک . فیرعت  ناشدوخ  تساوخ  قبط  ار  ام  یلم  عفانم  هک  تسا  نیا 

نیا ؛ دوشیم تسرد  ناشلاوحا  عاضوا و  دـنورب ، ام  راب  ریز  عقاو  رد  ینعی  دـننک ، شوگ  ار  ام  فرحالثم  دـنیایب و  اھنیا  هچناـنچ  رگا  هک  دوبن - اـنعم  نیا  هب  حیرـصت  ـالاح   - دوب نیا 

راک یاھدلب  ناشنوگانوگ و  یاھهناسر  یفلتخم ، یاھلکـش  اب  ار  نیمھ  دـنکب . تبحـص  تسرد  تسین  دـلب  مدآ  نیا  الاح  اھتنم  تسا ؛ نتفر ] راب  ریز   ] لماک قادـصم  نامھ 

دراد راک  نیا  هرخالاب  اما  تسین ، راکھدب  مدرم  بلغا  شوگ  الاح  دوشیم . لح  شلکـشم  دنکب ، تکرح  روج  نیا  ناریا  تلم  هچنانچ  رگا  هک  دننکیم  اقلا  دنراد  ابترم  یتاغیلبت 

ناشدوخ تساوخ  اب  قبطنم  هک  دـننک  فیرعت  یروج  ار  یلم  تحلـصم  دـننک ؛ فرحنم  دراد  دوجو  هچنآ  زا  اھتیعقاو ، زا  ار  اـم  کاردا  هک  تسا  نیا  ناشیعـس  دریگیم ؛ ماـجنا 

. روج نیمھ  مھ ]  ] ار یلم  عفانم  دشاب و 

یداصتقا  / ١٣٩٨/٠٨/٢٨ نالاعف  نانیرفآراک و  ناگدننکدیلوت ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ماظن هک  دـتفیب  اج  فرح  نیا  روشک  یمومع  راکفا  رد  میتساوخ  ام  تسا . نیا  یارب  هسلج  نیا  ساسا  تسا ؛ ناگدـننکدیلوت  میرکت  یارب  لوا  یهجرد  رد  بشما  رادـید  نیا 

میرکت ار  اھنآ  دـھدیم و  تیمھا  لخاد  تامدـخ  لخاد ، دـیلوت  لخاد ، یزرواشک  لخاد ، تعنـص  ناگدـننکجیورت  ناگدـننکدیلوت و  هب  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  یمالـسا  یروھمج 

ناتـسود هک  مھ  ییاھفرح  درک . ادـیپ  ققحت  تعاس  نیا  ات  دوب  ام  رظن  دروم  هک  یزیچ  نآ  میوگن ، ای  میوگب  مھ  یبلطم  رگا  هدـنب  الاح  دـش . لـصاح  هللادـمحب  نیا  و  دـنکیم ؛

. دوب یھجوت  لباق  مھم و  یاھفرح  رایسب  مدرک ، شوگ  تقد  اب  نم  هک  دندرک  نایب  اجنیا 

یداصتقا  / ١٣٩٨/٠٨/٢٨ نالاعف  نانیرفآراک و  ناگدننکدیلوت ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یعس یضعب  مھ  الاح  اھنیا . دننام  و  دوشیم » هچ  ماجرب  دوشیم ؛ هچ  رگید  هام  شـش  دوشیم ؛ هچ  مینیبب  « ؛ تسا یطرـش  ریخا  لاس  دنچ  نیا  رد  ام  داصتقا  هنافـساتم 

، دننکب دنھاوخیم  یراک  رانک . دنراذگب  دیاب  ار  اھنیا  دوشیم ؛» هچ  راکتبا  نالف  دوشیم ؛ هچ  هسنارف  روھمجسیئر  راکتبا  مینیبب  « ؛ دـننک یطرـش  ار  داصتقا  هرابود  زاب  دـننکیم 

یمومع راـکفا  دـننکن . هجوتم  وا  هب  ار  یمومع  راـکفا  دـننکن ، نآ  هب  فقوتم  ار  داـصتقا  اـما  دـنھدب ، ماـجنا  تسین ، زمرق  طوطخ  زا  روبع  تسین و  عونمم  هک  ار  یراـک  دـننکب ؛

: دنادب

نتساریپ شیوخ  یهماج  نھک 

نتساوخ  تیراع  یهماج  زا  هب 

. میسرب نامدوخ  راک  هب  یتسیاب  نامدوخ 

نایجیسب  / ١٣٩٨/٠٩/٠۶ رادید  رد  تانایب 

لباقم رد  دنکیم  ظفح  ار  اھنآ  تینما  هکنیا  رب  هوالع  جیسب  هک  دننادب  مدرم  ات  دنراذگب  یمومع  راکفا  رایتخا  رد  دیاب  جیسب  مرتحم  نیلوئـسم  یاهنادنمرنھ  لکـش  هب  ار  اھنیا 

رانک رد  تسا ، اھنیا  دـننام  مدرم و  یاھهناخ  یـصوصخ و  لاوما  یمومع و  لاوما  ندرک  دوباـن  یرگناریو و  ندز و  شتآ  بیرخت و  ناـشتیرومام  هک  یناـسک  لـباقم  رد  رارـشا ،

« يمومع راکفا   » 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 31هاگياپ  هحفص 26 
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[ لئاسم  ] یلیخ اھنیا  دھدیم ؛ ماجنا  مھ  ار  گرزب  تامدخ  نیا  دنکیم ، عافد  تینما  زا  دنکیم و  تمدخ  دیآیم و  نادیم  هب  لوئسم  نوگانوگ  یاھهاگتـسد  یماظتنا و  یورین 

. دننادب امتح  ار  اھنیا  ام  زیزع  مدرم  یتسیاب  هک  تسا  یمھم 

شترا  / ١٣٩٨/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

اھنیا هک  دننکیم  راختفا  مھ  ناشدوخ  هدرک - ادیپ  تدش  ینعی   - هدرک ادیپ  همادا  مھ  یرتشیب  تدش  اب  اھمیرحت  ریخا  لاس  دـنچ  نیا  رد  میدوب ، میرحت  راچد  بالقنا  لوا  زا  ام 

کی ینعی  دـننکیم ؛ دـنراد  اھنیا  هک  تسا  تیانج  کی  تسا ؛ تیاـنج  کـی  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  میرحت  نیا  دـناهداد . بیترت  یمالـسا  یروھمج  هیلع  ار  میرحت  نیرتدـیدش 

الثم ینعی  تسا . اکیرمآ  یهلیـسو  هب  نارگید  یکروز  میرحت  رـس  ثحب  تسین ؛ اکیرمآ  دوخ  میرحت  رـس  ثحب  نوچ  تسا ؛ ایند  یمومع  راـکفا  ظاـحل  زا  موکحم  مھم  دـیدھت 

هلماعم ناریا  اب  امش  هک  دنشاب  سامت  رد  مئاد  اھتلود  اب  نوگانوگ ، صاخشا  اب  اھیناپمک ، اب  اھتکرش ، اب  هک  دننکیم  شالت  ییاکیرمآ  نوگانوگ  یاھهاگتـسد  دییامرفب  ضرف 

. تسا هناراکتیانج  تکرح  کی  اعقاو  نیا  هک  دننکیم  راک  نیا  دنراد  اھنآ  اما  تسا  یرگید  ثحب  دنناوتیمن  ای  دنناوتیم  الاح  بخ  هبناجهمھ . میرحت  کی  ینعی  دینکن ؛

یقرش  / ١٣٩٨/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

قاتا ناشدوخ  لوق  هب  دنراک ، لوغـشم  مئاد  دننکیم ، راک  مھ  دایز  دنزادنیب ؟ هلـصاف  مدرم  نیب  یمالـسا و  ماظن  نیب  دـنھاوخیم  روطچ  هک  ار  اھییاکیرمآ  تاغیلبت  دـینیبیم 

، فلتخم یاھـشخب  رد  رفن  دـص  دـنچ  رفن ، هد  دـنچ  دـننکیم ؛ یزیرهماـنرب  دـننکیم ، رکف  دننیـشنیم ، دـنھدیم ، لیکـشت  رکف - قاـتا  دـنیوگیم  زروهشیدـنا  یاـھتئیھ  هب   - رکف

هب اما  دـننک ؛ ادـج  یمالـسا  ماظن  زا  ار  یناریا  ناوج  هک  تسا  نیا  تیلاعف  فدـھ  دـننکیم . تیلاعف  دننیـشنیم  هک  دنتـسھ  ناریا  یمومع  راـکفا  ثحب  ناریا و  راـک  لوئـسم 

؛ دتفیب دیاب  قافتا  نیمھ  تاباختنا ، رد  دتفایم ! قافتا  هچ  ینامیلس  نامزیزع  دیھـش  تشادگرزب  رد  دتفایم ، قافتا  هچ  نمھب  مودوتسیب  رد  دینیبیم  دنـسریمن . هجیتن 

. تسا یمالسا  ماظن  یوربآ  لابقا ، نیا  هک  دننکیم ؛ لابقا  تاباختنا  هب  مدرم  دننک ، ادج  ماظن  زا  ار  مدرم  هکنیا  یارب  اھنآ  رارصا  دوجو  اب  هک  نانمشد  دننیبب  ینعی 

یمالسا  / ١٣٩٩/٠٣/٠٧ یاروش  سلجم  هرود  نیمھدزای  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

نآ ای  نیا  زارحا  رد  هقباسم  مدـع  وکین و  هزیکاپ و  لمع  رد  هقباسم  نادراوهزات ، ناناوج و  ترارح  روش و  اب  ناـبرجم  یهبرجت  یگدـینتمھرد  رگیدـکی ، اـب  ناگدـنیامن  یراـکمھ 

رد روشک  یمومع  راکفا  هب  نانیمطا  شمارآ و  رودـص  تابـساحم ، ناوید  اھـشھوژپ و  زکرم  هب  مامتھا  یلخاد ، یناھج و  مھم  ثداوح  رد  یبالقنا  یاـھیریگعضوم  هاـگیاج ،

. تسا تلم  ناگدـنیامن  امـش  هب  بناجنیا  رگید  یاھهیـصوت  نیناوق ، مکارت  رثکت و  زا  بانتجا  و  محازم ، دـئاز و  نیناوق  خـسن  هیئاضق ، هیرجم و  یاوق  اب  هناردارب  لماعت  اـھقطن ،

اوقت و داد . دـھاوخ  شیازفا  نانآ  رد  ار  تاباختنا  رد  روضح  هب  لیم  و  تسا ، هدوب  تسرد  نانآ  باختنا  هک  درک  دـھاوخ  تباث  ناریا  تلم  هب  اھلصفرـس  نیا  تیاـعر  هک  منئمطم 

. داب ناترای  ادخ  دینک . تکرح  تیدج  تردق و  اب  دینادب و  دوخ  نایاپیب  یهیامرس  ار  ادخ  هب  دامتعا  لکوت و 

هیئاضق  / ٠٧/١٣٩٩/٠۴ هوق  یرسارس  شیامھ  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

رد ییاھتمواقم  هک  تسا  نیا  مھ  تلع  تسا ؛ یلکشم  راک  یلیخ  لمع  رد  لوحت  نکل  دینک ؛ داجیا  لوحت  هک  تسا  ناسآ  نابز  هب  نتفگ  تسا . یراوشد  رایـسب  راک  لوحت 

تسا نکمم  مھ  یضعب  دنرادن ، ار  شناوت  اھیضعب  دنرادن ، ار  یناینب  تارییغت  یهلصوح  لاح و  اھیـضعب  تسین ؛ تین  وس  یور  زا  اھتمواقم  یـضعب  تسھ . لوحت  لباقم 

تـسھ مھ  اھنیا  دننام  دسفم و  مرجم و  یهدینتمھرد  یهکبـش  مھ  یئاضق  هاگتـسد  نوریب  رد  هتبلا  دنکب ؛ ادیپ  رییغت  عضو ، نیا  دـنھاوخن  دنـشاب و  عفتنم  دوجوم  عضو  زا 

یاج رھ  رد  یحالـصا  تکرح  رھ  الـصا  هک  تسا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  اب  دـناعم  نمـشد و  یاھهاگتـسد  هاگن  مھ  اھنیا  یهمھ  رـس  تشپ  دـنفلاخم ؛ ارھق  مھ  اـھنیا  هک 

اب هیحور ، اب  توق ، اب  امـش  دننیـشنیمن . مارآ  مھ  نیفلاخم  دننیفلاخم ؛ اھنیا  دننکیم . یزاسوج  دننکیم ، هلباقم  دنوشیم ، تحاران  اھنیا  دتفیب ، قافتا  یمالـسا  یهعماج 

، تسا یاهناسر  یاھیزاسوج  تاقوا  یھاگ  دننکیم ؛ یزاسوج  ندرک . هلباقم  هب  دننکیم  عورش  مھ  اھنآ  دننیشنیمن ، مارآ  مھ  اھنآ  دیوشیم ، لوحت  نادیم  دراو  تعاجش 

. تسا اجنیا  ( ٣ «) سانخلا ساوسولا  رش  نم   » دراوم زا  یکی  اعقاو  هک  دننکیم  داجیا  هسوسو  مدرم  یمومع  راکفا  رد  تسا ، ریگیپ  یاھیزاسوج 

یمالسا  / ٢٢/١٣٩٩/٠۴ یاروش  سلجم  هرود  نیمھدزای  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

هدـش تباث  یدامتم  یاھلاس  نیا  لوط  رد  هبرجت  هب  هکنیا  هتکن  کی  منکیم . ضرع  مھ  ار  نآ  هک  تسھ  مھ  رگید  یهتکن  ود  نادرمتلود ، اب  اوق و  اب  یاـھیراکمھ  یهنیمز  رد 

دنراد عقوت  هیئاضق  یهوق  ای  تلود  زا  امش و  زا  مدرم  هلب ؛ دنکیم . تحاران  ار  مدرم  تسا ، شخبنایز  مدرم  یمومع  راکفا  یارب  ردص ، رد  تالداجم  تاعزانم و  اھیریگرد و  هک 

سوئر رد  جنـشت  دـنرادیمن و  تسود  چـیھ  مدرم  ار  نیا  دـیریگب ؛ ار  رگیدـکی  نابیرگ  دـینک و  هلداجم  مھ  اـب  هک  دـنرادن  عقوت  اـما  دـینکب ، لاـبند  ار  قح  دـینک و  ناـیب  ار  قح  هک 

. دراذگیم یفنم  ریثات  یمومع  راکفا  یور  دنکیم ، تحاران  دنکیم ، تیذا  ار  مدرم  صوصخب ، اھهاگتسد 

شرورپ  / ١١/١٣٩٩/٠۶ شزومآ و  ناریدم  اسور و  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

دیناوتیم امـش  هک  دینک  ضرف  الثم  تسا . امیـس  ادص و  یهدھع  هب  نیا  یهدمع  هک  دشاب  دیاب  ناش  کی ]  ] یملعم ینعی  دننک ؛ یزاسگنھرف  دـیاب  یتاغیلبت  یاھهاگتـسد 

دنک وزرآ  دنیبیم ، ار  ملیف  نیا  ناسنا  یتقو  دنکیم ، هاگن  ار  ملیف  نآ  ناسنا  یتقو  هک  دشاب  هتـشاد  یـشقن  دشاب و  هتـشاد  دوجو  ملعم  ملیف  نآ  رد  هک  دیزاسب  یملیف  کی 

؛ دـش مامت  راک  هک  مینک  لایخ  مینک و  تسرد  ملیف  کی  هکنیا  هن  ملیف ، متفگ  نم  الاح  تسا . یبجاو  راک  راک ، نیا  تسا ؛ یمزال  راـک  راـک ، نیا  مدوب !» ملعم  نم  یکـشاک  »

گنھرف کی  تروص  هب  ملعم  مارکا  مارتحا و  دوشب ، جیورت  یملعم  دوشب ، جیورت  ملعم  یرنھ ، یاھلکش  هب  فلتخم ، یاھلکـش  هب  ابترم  هک  دشاب  ینایرج  کی  نیا  الـصا  هن ،

. دنکیم ادیپ  التعا  ملعم  هاگیاج  تقو  نآ  دش ، یلمع ] عوضوم ،  ] نیا هچنانچ  رگا  لماع .]  ] نیا مھ  نیا  دراذگب . رثا  یمومع  راکفا  رد  دیایبرد و  یمومع 

بالقنا  / ١٣٩٩/٠٨/٠٣ ربھر  روضح  رد  انورک  اب  هلباقم  یلم  داتس  هسلج 

شالت موزل  روشک و  رد  انورک  یرامیب  رابفسات  تیعضو  دش ، لیکـشت  ناشیا  توعد  هب  هک  ار  هسلج  نیا  لیکـشت  زا  فدھ  ناشنانخـس ، یادتبا  رد  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

طقف تسا و  ریگارف  ایند  همھ  رد  نآ  یزییاپ  جوا  نینچمھ  عوضوم و  نیا  لصا  هتبلا  دندوزفا : دندرک و  نایب  سوریو ، نیا  اب  یهھجاوم  یارب  دـیدج  تاراکتبا  یریگراکب  فعاضم و 

. تسین ناریا  صوصخم 

...

یراکمھ نینچمھ  اھهاگتـسد و  همھ  یراکمھ   » و یمومع » راکفا  عاـنقا  «، » یتیمکاـح عطاـق  یاھمیمـصت  ذاـختا   » ار بساـنم  حیحـص و  تیریدـم  لاـمعا  یهمزـال  ناـشیا 

روشک اریز  دشاب  هتشاد  دوجو  یـسایس  لئاسم  صوصخب  لئاسم  یهمھ  رد  دیاب  هکلب  تسین  انورک  اب  هلباقم  صتخم  طقف  یراکمھ  نیا  هتبلا  دندوزفا : دنتـسناد و  مدرم »

. تسا هجاوم  یلخاد  یناھج و  هصرع  رد  یمھم  لئاسم  اب  یعیبط  روطهب  تسا ، دیدج  نخس  دیدپون و  ماظن  دنمتردق ، یتلم  یاراد  هک 

ید  / ١٣٩٩/١٠/١٩ مایق ١٩  زورلاس  رد  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

ار ثداوح  هک  دراد  دوجو  نئاخ  یاھتسد  ضرغم و  یاھتردق  رایتخا  رد  ناکما  نیا  تسھ ، هک  یعیـسو  ناوارف و  تاناکما  نیا  یعمجطابترا و  لیاسو  شرتسگ  اب  هک  مھ  زورما 

روضح هثداح  نآ  رد  هک  ار  یناـسک  یدـعب و  یاھلـسن  راـکفا  صوصخب  دـننک ؛ فرحنم  ار  یمومع  راـکفا  دـننک و  ریـسفت  طـلغ  دـننک و  ضوع  ار  ثداوح  یاوتحم  دـنھدب ، رییغت 

هک تسا  نیمھ  یـسوساج  یاھهاگتـسد  مـھم  یاـھراک  زا  یکی  زورما  دـننک . ضوـع  هثداـح ، زا  دـنرود  دندینـشن و  کـیدزن  ناـمز  رد  اـی  دـندیدن  کـیدزن  زا  ار  نآ  دنتـشادن و 

هک یلیاسو  اب  فورعم ، ربتعم و  صاخـشا  لیلحت  هلاقم و  اب  نارگید ، ملق  زا  نارگید ، ناـبز  هب  هکلب  میقتـسم  ناـشدوخ  هن  دـعب  دـننکیم و  دـصر  ار  اـیند  ثداوح  دننیـشنیم 

« يمومع راکفا   » 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 31هاگياپ  هحفص 27 
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. دننکیم سکعنم  تسا ، ناشدوخ  رظن  دروم  هثداح  کی  ریسفت  رد  هک  ار  هچنآ  عیمطت - اب  دیدھت ، اب  لوپ ، اب   - دنراد ناشدوخ 

نیا دـنراد . تسد  باتک  نیا  شراگن  رد  ینوگانوگ  دارفا  نوچ  ار ، باتک  نیا  هدرک  عمج  عقاو  رد  هتـشون ؛ ار  باتک  نیا  ییاکیرمآ  کی  هک  مدرک  هعلاـطم  ار  یباـتک  کـی  اریخا  نم 

ایـس نامزاس  هنوگچ  هک  دھدیم  حرـش  تسا . نیا  یهرابرد  باتک  نیا  الـصا  تسا ؛ ایند  یهدمع  تالجم  تاعوبطم و  رب  ( ٩) ایس یسوساج  نامزاس  طلـست  یهرابرد  باتک 

راکفا هب  یعقاو  ریـسفت  یاـج  هب  ار  ناـشدوخ  ریـسفت  دـندرک و  تلاـخد  ربتعم  تـالجم  اـضعب  فورعم و  ناگدنـسیون  یاـھهتفگ  رد  اھهتـشون و  رد  اـھلیلحت ، رد  تـالاقم ، رد 

اجنآ رد  دـیوگیم  دروآیم و  مسا  ار  یوسنارف  فورعم  یهلجم  کی  اپورا ؛ رد  اھروشک ، ریاس  رد  هکلب  اکیرمآ  تاعوبطم  رد  طقف  هن  دـندرک ؛ لرتنک  ار  اـھنآ  دـندرک و  اـقلا  یمومع 

ریـسفت دوخ و  یفارحنا  لیلحت  راک  نیا  اب  ایـس  نامزاس  عقاو  رد  دراد . دوجو  تسا و  جیار  ایند  رد  نالا  راک  نیا  ینعی  دنتـشون ؛ روج  نیا  دنتفگ ، روج  نیا  دندرک ، ار  اھراک  نیا 

. دراد دوجو  هشیمھ  هک  تسا  یرطخ  نیا  دنکیم و  هارمگ  ار  یمومع  راکفا  دنکیم و  لقتنم  یمومع  راکفا  هب  ار  ثداوح  لئاسم و  زا  دوخ  طلغ 

یربھر  / ١٣٩٩/١٢/٠۴ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، هناربکتـسم تایبدا  دناهدرب  راک  هب  هک  یتایبدا  دناهدرک ، رداص  هک  یاهینایب  رد  دننزیم و  اھزور  نیا  هک  ییاھفرح  نیا  رد  اکیرمآ - ییاپورا و  روشک  هس  ینعی   - روشک راھچ  نیا 

دننکیم ثحب  ناریا  یماجرب  تادـھعت  دروم  رد  بترم  دـنربیم . راک  هب  دـنراد  اھنیا  هک  تسا  یئاطخ  طلغ و  تایبدا  تسا . هنافـصنم  ریغ  هناراکبلط و  ندز و  فرح  ـالاب  عضوم  زا 

رارق باطخ  باتع و  دروم  دیاب  هک  یـسک  نآ  ینعی  دندرکن ؛ لمع  الـصا  تادـھعت  نیا  هب  لوا  زور  زا  اھنآ  دوخ  هک  دـنروآیمن  ور  هب  دـیدرک و  وغل  ار  تادھعت  نیا  زا  یـضعب  ارچ  هک 

دید یتقو  دعب  درک ؛ لمع  درک ، لمع  تادھعت  هب  دیاب  هک  مالسا  میلعت  ساسا  رب  دوب ، هدرک  دھعت  هچنآ  یهمھ  هب  یاینالوط  تدم  ات  یمالسا  یروھمج  دنتـسھ . اھنآ  دریگب 

اھر مھ  وت  بخ  دیوگیم ] ، ] تسا نآرق  مھ  نیا  ( ١٣ (؛» ٰاوس ٰیلع  مھیلا  ذبناف  ، » دندرک یھارمھ  وا  اب  مھ  نارگید  دـش ، جراخ  هک  یکی  نآ  دـننکیم ، لمع  یروج  نیا  اھنآ  هک 

لمع ناشفیاظو  هب  اھنآ  رگا  تسا ؛ تشگرب  لباق  اـھنیا  هک  دـندرکن  لـمع  ار  تادـھعت  زا  یرادـقم  کـی  جـیردتب  هکلب ] ، ] دـندرکن اـھر  اـم  مرتحم  تلود  لاـح  نیع  رد  ـالاح  نک .

یتایبدا اب  مھ  نآ  دننزیم ، فرح  ناریا  لئاسم  هب  عجار  روط  نیمھ  بترم  دنروآیمن ، ور  هب  دننکیمن ، حرطم  ار  نیا  چـیھ  اھنیا  تقو  نآ  تسا . تشگرب  لباق  مھ  اھنیا  دـننکب ،

دروم تدشب  ندز ، فرح  هناربکتم  هناربکتسم و  روج  نیا  هک  دننادب  مھ  ییاپورا  روشک  هس  نیا  تسا - یرگید  ثحب  هک  اکیرمآ  اب  ام  ثحب  الاح   - دننادب و  رابکتـسا ؛ عضوم  زا 

. دنکیم رتروفنم  ام  یمومع  راکفا  رد  دنتسھ ، هچنآ  زا  ار  اھنیا  تسا و  بالقنا  ترفن  دروم  ناریا و  تلم  ترفن 

یتسینویھص  / ١۴٠٠/٠٢/٣١ میژر  رب  هزور  هدزاود  گنج  رد  تمواقم  یزوریپ  یپ  رد  نیطسلف  تلم  هب  مایپ 

تمحر و و  ناگداد ، دیھـش  حورجم  یاھلد  رب  هنینامط  هنیکـس و  لوزن  و  میوگیم ، ساپـس  درک  اطع  ینیطـسلف  نادھاجم  هب  هک  یتزع  ترـصن و  یارب  ار  ریدـق  زیزع و  دـنوادخ 

. میوگیم کیربت  ار  تسینویھص  راکتیانج  میژر  رب  یزوریپ  و  منکیم ، تلاسم  نانم  دنوادخ  زا  ار  ناگدیدبیسآ  یارب  لماک  یافش  و  نادیھش ، یارب  تراشب 

نومزآ تسا . ناوتان  نیطـسلف  یهچراپکی  مایق  ربارب  رد  هک  داد  صیخـشت  یتسرد  هب  تفـص  گرگ  یـشحو و  نمـشد  درک . زارفارـس  ار  نیطـسلف  تلم  زور ، دنچ  نیا  نومزآ 

هزغ  رد  اتدـمع  یگرزب  تاـیانج  رباـج ، میژر  زور  نیا ١٢  رد  داد . ناشن  ار  اھینیطـسلف  یهدـنیآ  راـکھار  اـھهاگودرا ، یـضارا ۴٨ و  هزغ و  اب  یرتخاـب  یهنارک  سدـق و  یراـکمھ 

یهمھ یمومع  راکفا  هک  دوشیم  بکترم  راوهناوید  نیگنن و  نانچنآ  ییاھراتفر  نیطـسلف ، یهچراـپکی  ماـیق  اـب  هلباـقم  رد  یناوتاـن  رثا  رب  هک  درک  تباـث  ـالمع  دـش و  بکترم 

سبشتآ تساوخرد  اھتیانج و  یهمادا  دنکیم . رتروفنم  مھ  زاب  هتشذگ  زا  ار  راکتیانج  یاکیرمآ  هژیوب  دوخ  نابیتشپ  یبرغ  یاھتلود  دوخ و  دزیگنایمرب و  دوخ  دض  رب  ار  ملاع 

. دریذپب ار  تسکش  دش  راچان  وا  دوب . وا  تسکش  ود  رھ 

ناریا  / ١٢/١۴٠٠/٠۵ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزیس  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

یمومع راکفا  رب  هکنیا  یارب  تسا ؛ یاهناسر  تاغیلبت  مرن و  گنج  یتاغیلبت و  تاـکرحت  یداـصتقا ، یتینما و  تاـکرحت  زا  شیب  اـم  هیلع  اـم  نانمـشد  کرحت  نیرتشیب  زورما 

اب دنناوتب  ات  دننکیم  مادختسا  راک  نیا  یارب  یرکف  یاھهعومجم  رد  ار  یرایسب  یاھرکف  دنھدیم ؛ ماجنا  رایسب  یاھراک  دننکیم ، هنیزھ  تفگنھ  غلابم  دنوشب  طلسم  مدرم 

رایتخا رد  دـننک و  هضبق  تسا - گرزب  یاھتردـق  تینوس  فدـھ  هک  ار  ام  روشک  زورما  همھ  زا  رتشیب  هلمج  زا   - ار اھروشک  یمومع  راکفا  نوگانوگ ، تاغیلبت  اـب  یناور ، گـنج 

رد ام  تسا ؛ یمھم  راک  یتاغیلبت  راک  تفر . دھاوخ  شیپ  هناگیب  نآ  لیم  قبط  اعبط  مھ  تلم  نآ  تکرح  تفرگ ، رارق  هناگیب  رایتخا  رد  تلم  کی  یمومع  راکفا  یتقو  دنریگب .

نکل تسین - اـم  ثحب  لـحم  نآ  ـالاح  هک   - دـننکیم هدافتـسا  نمـشد  عـفن  هب  مھ  یلخاد  یاـھهناسر  زا  هک  یلفاـغ  یاـھمدآ  نآ  زا  میرذـگب  ـالاح  مـیراد . فعـض  هـنیمز  نـیا 

رتیوق و دـیاب  یاهناسر  تادـیھمت  تسرد و  یتاغیلبت  تکرح  یتاغیلبت و  راـک  یهنیمز  رد  میراد . یراـکمک  اـم  دـنراد ، هنیمز  نیا  رد  ریخ  دـصق  هک  مھ  یناـسک  نآ  یهراـبرد ] ]

. مینکب لمع  رتهنادنمشوھ 

ناریا  / ١٢/١۴٠٠/٠۵ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزیس  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

یمومع راکفا  رب  هکنیا  یارب  تسا ؛ یاهناسر  تاغیلبت  مرن و  گنج  یتاغیلبت و  تاـکرحت  یداـصتقا ، یتینما و  تاـکرحت  زا  شیب  اـم  هیلع  اـم  نانمـشد  کرحت  نیرتشیب  زورما 

اب دنناوتب  ات  دننکیم  مادختسا  راک  نیا  یارب  یرکف  یاھهعومجم  رد  ار  یرایسب  یاھرکف  دنھدیم ؛ ماجنا  رایسب  یاھراک  دننکیم ، هنیزھ  تفگنھ  غلابم  دنوشب  طلسم  مدرم 

رایتخا رد  دـننک و  هضبق  تسا - گرزب  یاھتردـق  تینوس  فدـھ  هک  ار  ام  روشک  زورما  همھ  زا  رتشیب  هلمج  زا   - ار اھروشک  یمومع  راکفا  نوگانوگ ، تاغیلبت  اـب  یناور ، گـنج 

رد ام  تسا ؛ یمھم  راک  یتاغیلبت  راک  تفر . دھاوخ  شیپ  هناگیب  نآ  لیم  قبط  اعبط  مھ  تلم  نآ  تکرح  تفرگ ، رارق  هناگیب  رایتخا  رد  تلم  کی  یمومع  راکفا  یتقو  دنریگب .

نکل تسین - اـم  ثحب  لـحم  نآ  ـالاح  هک   - دـننکیم هدافتـسا  نمـشد  عـفن  هب  مھ  یلخاد  یاـھهناسر  زا  هک  یلفاـغ  یاـھمدآ  نآ  زا  میرذـگب  ـالاح  مـیراد . فعـض  هـنیمز  نـیا 

رتیوق و دـیاب  یاهناسر  تادـیھمت  تسرد و  یتاغیلبت  تکرح  یتاغیلبت و  راـک  یهنیمز  رد  میراد . یراـکمک  اـم  دـنراد ، هنیمز  نیا  رد  ریخ  دـصق  هک  مھ  یناـسک  نآ  یهراـبرد ] ]

. مینکب لمع  رتهنادنمشوھ 

مھدزیس  / ٠۶/١۴٠٠/٠۶ تلود  تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  نیتسخن  رد  تانایب 

کی یکی  دیاینرد ؛ فلتخم  یاھفرح  تلود  یهعومجم  نورد  زا  ینعی  یتلود  ماجـسنا  تسا . مھم  یلیخ  هک  تسا  ییاھزیچ  تلود  فارـشا  تلود و  رادـتقا  تلود و  ماجـسنا 

لمع رد  یھگناو  دشاب ،] هتـشاد   ] ماجـسنا تلاح  کی  دیاب  نیا  دنکیم ؛ بارخ  یلکب  ار  یمومع  راکفا  مدرم و  تینھذ  نیا  بخ  دـیوگب ؛ ار  نآ  فالخ  دورب  یکی  دـیوگب ، یزیچ 

؛ دراد یرھق  طابترا  رگید  شخب  دنچ  هب  ناتیزرواشک  شخب  امـش  تسا . طوبرم  رگید  شخب  دـنچ  هب  شخب  کی  یاھراک  زا  یلیخ  دنـشاب . هتـشاد  ماجـسنا  رگیدـمھ  اب  مھ 

. دورب شیپ  راک  هکنیا  یارب  تسا  مزال  ماجسنا  سپ  روج ؛ نیمھ  ناترگید  نوگانوگ  یاھشخب  روج ، نیمھ  ناتتعنص  شخب  دیایبرد ؛ بوخ  راک  ات  درک  یراکمھ  دیاب 

ویکوت  / ٢٧/١۴٠٠/٠۶ یاھیزاب ٢٠٢٠  رد  ناریا  کیپملاراپ  کیپملا و  نانامرھق  رادید  رد  تانایب 

راک کی  ینامیلـس ، دیھـش  مان  هب  صوصخب  نادیھـش و  مان  هب  یـشزرو  ناوراک  یراذـگمان  دـیداد : ناشن  تیونعم  اب  هارمھ  اھامـش  هک  یاهنادرمناوج  یقـالخا و  راـتفر  نیا 

؛ تسا شزرا  یلیخ  اھنیا  دوشیم ، ادھا  دیھش  نالف  نآ  هب  لادم  نیا  دندروآ  مسا  هک  صاخ  نادیھش  هب  اھنامرھق  زا  رفن  دنچ  یوس  زا  لادم  یادھا  تسا ؛ دنمشزرا  رایـسب 

یناھج تاساسحا  ناھج و  یمومع  راکفا  حطـس  رد  ار  تیونعم  اھنیا  تسا ؛ شزرا  اھنیا  هیفچ ؛ یور  رب  ادـخ  یهدجـس  تمواقم و  راثیا و  دامن  ناونع  هب  هیفچ  زا  هدافتـسا 

نیا یئالط  نامرھق  رداچ  شـشوپ  تسا ؛ یگرزب  شزرا  اعقاو  دـنتفگ ، نامزیزع  رتخد  نیا  هک  راکـشزرو  ناوناـب  باـجح  تسا ؛ شزرااـب  یلیخ  هک  دـنکیم  رـشتنم  دـنکارپیم و 

کشا ناریا و  زیزع  مچرپ  هب  تبحم  قشع و  زاربا  یهنحـص  نداد ؛ ناشن  ایند  مدرم  مشچ  لباقم  رد  ار  ناملـسم  نز  یناریا  سابل  رداچ ، اب  یرادمچرپ  هاگیاج  رد  تاقباسم 

دیھـش رداـم  هب  لاـبیلاو  میت  مارتحا  یهنحـص  بولغم ، فیرح  نتفرگ  شوغآ  رد  یهنحـص  ندـناوخ ، زاـمن  یهنحـص  دوریم ؛ ـالاب  دراد  هک  مچرپ  لـباقم  رد  تریغ  کـشا  قوش ،

اھنیا ار . مناخ  نیا  ار و  ییاباب  موحرم  مسانـشیم  متفر ؛ ناـشلزنم  هب  مدرک و  تدارا  مارتحا و  زاربا  ناـشلزنم  رد  مرتحم  یهداوناـخ  نیا  هب  شیپ  اـھلاس  نم  هک  ( ٢) ییاباب

« يمومع راکفا   » 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 31هاگياپ  هحفص 28 
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. تسا ناریا  فرعم  اھنیا  تسا ؛ یبالقنا  یمالسا و  یاھشزرا  یلجت 

ینیسح  / ١۴٠٠/٠٧/٠۵ نیعبرا  یرادازع  مسارم  نایاپ  رد  تانایب 

قیاقح زا  یلیخ  دـیھدب . تیمھا  نییبت »  » یهلئـسم هب  دـیروشک ، نیا  یهدـنیآ  دـیما  تلم و  لد  یهویم  هملک  یعقاو  یانعم  هب  هک  زیزع  نایوجـشناد  زیزع و  ناـناوج  اـمش 

یاھفدـھ زا  یکی  هک  یمومع  راـکفا  رب  یراذـگریثات  تسا و  ریزارـس  ناریا  تلم  تمـس  هب  فرط  دـص  زا  هک  یاهدـننکهارمگ  تکرح  نیا  لاـبق  رد  دوشب . نییبت  دـیاب  هک  تسھ 

نیا یهدـننکیثنخ  نییبت » تکرح  ، » اھناوج صوصخب  مدرم و  ناھذا  ندرک  اھر  راکفا و  نتـشاد  هگن  ماـھبا  راـچد  تسا و  یمالـسا  بـالقنا  مالـسا و  ناریا و  نانمـشد  گرزب 

. تسا نمشد  تکرح  نیا  نمشد و  یهئطوت 

یاضف نیا  راکفا . راشتنا  یارب  تسا  زاب  نادیم  هناتخبشوخ  زورما  دینک . نشور  ار  ناتدوخ  نوماریپ  یرون  کی  لثم  یغارچ ، کی  لثم  هفیظو ، کی  ناونع  هب  امش  زا  مادک  رھ 

خساپ ار ، تالاکشا  هب  خساپ  دینک ، رشتنم  ار  حیحص  راکفا  ار ، تسرد  راکفا  دیناوتیم  دراد ؛ مھ  یگرزب  تاکرب  دروایب ، دوجو  هب  تسا  نکمم  هک  یتالکـشم  رانک  رد  یمومع 

نیا باب  نیا  رد  یعطق  لصا  هتبلا  دـینک . داھج  هملک  یعقاو  یانعم  هب  هنیمز  نیا  رد  دـیناوتیم  دـینک و  رـشتنم  ناکما  نیا  زا  یهدافتـسا  اـب  اـضف  نیا  رد  ار  اـھینیرفآماھبا  هب 

اب هک  دـنھدیم  ماجنا  اجنآ  اجنیا و  اھهلاقم و  رد  تاعوبطم و  رد  ای  یزاجم  یاضف  رد  اھیـضعب  هک  یراک  نیا  زا  درک . یوریپ  راک  نیا  رد  یقالخا  یهویـش  زا  یتسیاب  هک  تسا 

اب هارمھ  لماک ، تینالقع  نیتم و  نخـس  یوق ، قطنم  اب  ار  قیاقح  یتسیاب  درک . بانتجا  تدشب  دیاب  دـنوشیم ، هجاوم  یمومع  راکفا  اب  غورد  بیرف و  تمھت و  اب  مانـشد ،

هار نیا  رد  هک  یمھـس  اب  یوحن و  هب  مادـک  رھ  مینکب ؛ تکرح  نادـیم  نیا  رد  یتسیاب  ام  یهمھ  زورما  درک . رـشتنم  قالخا  یریگراـکهب  و  یناـسنا ، فطاوع  هفطاـع و  تنیز 

. میراد

تمالس  / ١۴٠٠/٠٩/٢١ یادھش  هداوناخ  ناراتسرپ و  رادید  رد  تانایب 

؛ تخادـنا هار  ار  تیاور  داـھج  ار ، نییبـت  داـھج  راوگرزب  نیا  هک  تسا  نیا  تسا ، ریبدـت  یهناـشن  زاـب  مھ  نآ  هک  بنیز س [ ترـضح   [ راوـگرزب نیا  یگدـنز  رد  رگید  مھم  یهتکن 

مالـس هللا  ) ٰیربک بنیز  تیاور  زورما  ات  ـالاح  دـنک . ادـیپ  هبلغ  یمومع  راـکفا  رب  وا  تیاور  هک  درک  یراـک  دـنک ؛ ادـیپ  هبلغ  هثداـح  زا  نمـشد  تیاور  هک  دادـن  تصرف  تشاذـگن و 

طقاس هب  دـش  یھتنم  یوما و  تموکح  یاھلاس  یهعومجم  رد  هفوک ، رد  ماش ، رد  تشاذـگ  ریثات  مھ  ناـمز  ناـمھ  رد  اـما ] ، ] هدـنام خـیرات  رد  اروشاـع  یهثداـح  زا  اـھیلع )

ناتبالقنا ناتدوخ و  روشک  ناتدوخ و  یهعماج  قیاقح  دینک  تیاور  امـش  میوگیم : هشیمھ  هدنب  هک  تسا  یفرح  نامھ  نیا  تسا ؛ سرد  نیا  دینیبب ! یوما . تموکح  ندش 

. دنکیم تیاور  نمشد  دینکن ، تیاور  رگا  امش  ار .

مالسلامھیلع  / ١۴٠٠/١١/٠٣ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

صصختم رنھ ، صـصختم  صـصختم : نارازھ  اب  یزاجم - یاضف  عضو  نیا  اب  صوصخب  درمـش ، دوشیمن   - اھهناسر زا  یھوبنا  زورما  هک  منکیم  ضرع  عالطا  یور  زا  نم  ار  نیا 

، دـننادرگرب ار  راکفا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  هکنیا  یارب  هچ ؟ یارب  دـنراک ؛ رد  هوبنا  یتینما  ینابیتشپ  اب  هوبنا ، یلام  ینابیتشپ  اب  تاـطابترا ، مولع  صـصختم  هناـسر ،

نیا تسا ؛ یرگید  یاھثحب  اھنآ  دننکیم ، راک  هچ  رگید  یاھروشک  یارب  نارگید  الاح  تسا . روج ]  ] نیا دننک ؛ بیرخت  دننک ، فیعـضت  ار  اھرواب  ار و  اھنامیا  دننادرگرب ، ار  اھقاذم 

راک هنیمز  نیا  رد  دـنراد  هاگتـسد  نارازھ  ام . تاداـقتعا  اـم ، یاـھرواب  اـم ، یمالـسا  یروھمج  اـم ، مدرم  اـم ، روشک  هب  هجوتم  تسا  یفدـھ  منکیم ، ضرع  نم  هک  یبلطم 

. تسا ناطیش  یهھبج  تسا و  یناطیش  تکرح  کی  نیا  بخ ، نوگانوگ . یاھینابیتشپ  فازگ و  یاھلوپ  اب  دننکیم 

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

نیا رد  دـنفظوم  همھ  تاعوبطم ، یهعومجم  هچ  یزاجم ، یاضف  هچ  نوگاـنوگ ، یاـھهناسر  ریاـس  هچ  یلم و  یهناـسر  هچ  دنلوئـسم ؛ لوا  یهجرد  رد  اـھهناسر  ناـیلوتم 

هب هسامح  نارازھ  روشک  رد  تسا . فظوم  هنیمز  نیا  رد  دراد ، هعماج  یمومع  راکفا  اب  ندز  فرح  یارب  یربنم  یزکرم و  کی  هک  یـسک  رھ  دنوشب و  نادـیم  نیا  دراو  هنیمز 

نایب یتسیاب  اھنیا  بخ  هتفرگ ! ماجنا  زیمآهسامح  یاھراک  ردـقچ  هتفرگ ، ماجنا  گرزب  یاھراک  ردـقچ  روشک  رد  هھد  راـھچ  نیا  لوط  رد  اـھلاس ، نیا  لوط  رد  دـیآیم ؛ دوجو 

یاھهصرع رد  ینارمع ، یاھهصرع  رد  یداصتقا ، یاھهصرع  رد  یعامتجا ، یاھهصرع  رد  دوشب .] شخپ   ] دـھدیمن هزاـجا  نمـشد  دـنکیم ، ناـمتک  نمـشد  ار  اـھنیا  دوشب ؛

- دنداد شرازگ  اھنآ  زا  یدودعم  دادعت   - دندادیم شرازگ  دندوب ، اجنیا  یتعنص  نالاعف  زا  یعمج  کی  زور  نآ  تعنص ! رد  تعنص ، رد  نامرد ، تشادھب و  یاھهصرع  رد  یـشزومآ ،

یاهناسر یهعومجم  رد  اـھنیا  زا  یربخ  چـیھ  تسا ؛ روآتریح  اـعقاو  دوب ؛ روآتریح  هینیـسح ؛ نیا  رد  اـجنیا  دـشیم  هداد  ناـشن  مھ  اـھتیلاعف  نیا  ریوصت  اـھنآ  شرازگ  هارمھ 

یاـھهصرع رد  تسا . هساـمح  اـھنیا  یهمھ  دـیفم ، یاـھراک  مھم ، یاـھراک  همھ  نیا  دریگیم ، ماـجنا  دراد  راـک  همھ  نیا  تـسا . یبـیجع  زیچ  یلیخ  نـیا  تـسین ؛ روـشک 

. یتینما یعافد و  یاھهصرع  رد  یتینما ، یعافد و  یاھهصرع  رد  یگنھرف ، ینید و  یاھهصرع  رد  ینارمع ،

یقرش  / ١۴٠٠/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

دـننک و لمع  ار  نآ  لباقم  یهطقن  هتفرگ ، فدـھ  ار  یزیچ  هچ  نمـشد  دـنکیم ، تکرح  یطخ  هچ  رد  نمـشد  دـننیبب  زورما  هک  تسا  نیا  نامزیزع  یاھناوج  هب  نم  شراـفس 

اھدرایلیم هتفرگ ؛ فدـھ  ار  اھناوج  رکف  هتفرگ ، فدـھ  ار  یمومع  راکفا  هتفرگ ، فدـھ  ار  تلم  نمـشد  منکیم ، هدـھاشم  ار  عاضوا  هدـنب  هک  روط  نآ  نم ، هاگن  اب  دـننک . تکرح 

اھناوج صوصخب  ار و  ناریا  تلم  هکنیا  یارب  دننکیم  شالت  دنراد  زروهشیدنا - یاھهورگ  رکف و  یاھقاتا  ناشدوخ  حالطصا  هب   - ناشرکف یاھقاتا  نیا  رد  دننکیم ، جرخ  دنراد  رالد 

ادج یمالسا  ماظن  زا  دنروایب و  گنت  هب  ار  مدرم  هکنیا  یارب  تسا  یداصتقا  یاھراشف  یکی  تسا : هلیسو  ود  العف  دننکیم  لابند  اھنآ  هک  یاهلیسو  و  دننادرگرب . هار  نیا  زا  ار 

رد هک  یزکارم  هب  دـننزیم ، تمھت  بالقنا  ضاعبا  هب  دـننزیم ، تمھت  بالقنا  ناکرا  هب  هک  اھندز ، تمھت  اـھیزادرپغورد ، اـھینکارپنجل ، تسا ؛ ینکارپنجل  مھ  یکی  دـننک ،

تمھت هاپس  هب  تسا ، هاپـس  تبون  زورما  هاپـس ؛ هب  زور  کی  نابھگن ، یاروش  هب  زور  کی  یمالـسا ، یاروش  سلجم  هب  زور  کی  دننزیم . تمھت  دنراد  ریثات  بالقنا  تفرـشیپ 

مھ ماما  هب  دندیسرتیمن ، مدرم  لمعلاسکع  مدرم و  مشخ  زا  دندرکیم ، تئرج  رگا  ینامیلس . دیھش  لثم  یراوگرزب  گرزب و  دیھـش  هب  نمـض  رد  دننک و  ینکارپنجل  دننزب ،

ندرک ادـج  یارب  تسا  نمـشد  رایتخا  رد  هلیـسو  ود  نیا  نیاربانب ، نیا . لباقم  رد  تسا  دـنت  مدرم  لمعلاسکع  هک  دـننادیم  دـننکیمن و  تئرج  بخ  اـھتنم  دـندرکیم ؛ تناـھا 

اھنیا دـننام  میرحت و  نیمھ  شقرط  زا  یکی  هک   - یداصتقا راشف  هتفرگ : شیپ  رد  ار  هار  ود  نیا  نمـشد  مدرم ، یهشیدـنا  مدرم و  رکف  ندرک  یراـکتسد  یارب  ماـظن ؛ زا  مدرم 

لباقم رد  دیاب  ناریا  تلم  دنتـسیاب ؛ دیاب  اھنیا  لباقم  رد  اھناوج  یاهناسر . ینمـشد  یداصتقا ، ینمـشد  ینعی  یاهناسر ؛ یاھیزادرپغورد  ینکارپنجل و  مھ  یکی  تسا -

- ام بوخ  ناردارب  دنلوغـشم  هک  روط  نامھ   - یـساملپید شالت  هتبلا  اھمیرحت و  ندرک  یثنخ  اب  یلخاد و  شالت  ینورد ، شالت  اب  ار  یداصتقا  راـشف  دتـسیاب . تکرح  ود  نیا 

ندرک یثنخ  هدمع  راک  نکل  تسا ، بوخ  مھ  نیا  هک  دنراک  لوغـشم  مھ  لباقم  فرط  ندرک  باجم  اھمیرحت و  ندرب  نیب  زا  یهنیمز  رد  ام  یبالقنا  ناردارب  درک ؛] یثنخ  دیاب  ]

یاھتکرـش ناـینبشناد و  داـصتقا  تکرح  نیا  اـتقیقح  دـنمھم و  یلیخ  اـھناینبشناد  نیا  یلخاد . یداـصتقا  کرحت  یلخاد و  دـیلوت  تکرح  داـجیا  قـیرط  زا  تـسا  اـھمیرحت 

نمــشد و یاهناـسر  تـکرح  ندرک  یثـنخ  و  یفرط ، زا  نـیا  دــنھدب . شرتـسگ  دــنھدب و  هعــسوت  ار  نـیا  دــیاب  تـسا ؛ یمھم  تـکرح  دــناهدش ، دــیلوت  هـک  یناـینبشناد 

[. رگید فرط  زا   ] نمشد یاھینکارپنجل 

سدق  / ١۴٠١/٠٢/٠٩ یناھج  زور  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

ثول زا  ار  نانبل  یهدشلاغشا  یاھشخب  هک  دوب  تمواقم  نایک  تسا . هدوب  هقطنم  نیا  یهدیدپ  نیرتتکربرپ  ریخا  یاھهھد  رد  ایسآ  برغ  یهقطنم  رد  تمواقم  یریگلکش 

. دـیناسر ددـم  اکیرمآ  یاھهشقن  ربارب  رد  یروس  ناعفادـم  هب  و  داد ، تاجن  شعاد  رـش  زا  ار  قارع  دیـشک ، نوریب  اـکیرمآ  موقلح  زا  ار  قارع  درک ، کاـپ  اھتسینویھـص  دوجو 

رد تسینویھـص  نابـصاغ  تیدوجوم  اب  دناسریم ، یرای  تسا  هدش  لیمحت  اھنآ  هب  هک  یگنج  رد  نمی  مواقم  مدرم  هب  دنکیم ، هزرابم  یللملانیب  مسیرورت  اب  تمواقم  نایک 

« يمومع راکفا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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رتهتـسجرب زورهبزور  ناھج  یمومع  راکفا  رد  ار  نیطـسلف  سدق و  یهلئـسم  هنادھاجم ، شالت  اب  و  دروآیم ، رد  وناز  هب  ار  اھنآ  یھلا  قیفوت  هب  دـنکفایم و  هجنپ  نیطـسلف 

. دنکیم

ناملعم  / ١۴٠١/٠٢/٢١ رادید  رد  تانایب 

قیفوت نیا  هللادمحب  لاسما  تشاد و  یتالالتخا  انورک ]  ] ریگهمھ یرامیب  رطاخ  هب  هتـشذگ  لاس  ود  یکی  نیا  هک  زیزع ــ  نیملعم  اب  ام  یهنالاس  رادید  نیا  زا  ضرغ  فدـھ و 

ملعم میھاوخیم  اـم  تسا . نیا  نامفدـھ  دوشب ؛ هتـسجرب  روشک  یموـمع  گـنھرف  رد  ناـملعم  شقن  هک  تسا  نیا  مینک ــ  هدـھاشم  ورهبور  زا  ار  امـش  هک  میدرک  ادـیپ  ار 

هب ملعم  دوخ  هک  مینک  راـتفر ]  ] یروج دـیاب  تسین . روـج  نیا  نـالا  هک  دـشاب  یراگدـنام  هدـشتیبثت و  شزرا  کـی  مدرم  یموـمع  راـکفا  رد  یملعم  شزرا  دوـشب ، هتخاـنش 

مزال نتفگ  یرادقم  کی  میـسرب . اجنیا  هب  دیاب  ام  دنک ؛ هاگن  رختفم  دوجوم  کی  مشچ  هب  وا  هب  هعماج  دننک و  راختفا  وا  یملعم  هب  وا  یهداوناخ  دنک ، راختفا  شدوخ  یملعم 

. دراد مزال  ندرک  لمع  یرادقم  کی  دراد ،

تیعمج  / ١۴٠١/٠٢/٢٨ هزوح  نالاعف  هب  مایپ 

یئوجهراچ هب  تلود  سلجم و  رد  هک  ینالوئـسم  زا  رکـشت  اب  و  دناهدروآ ، یور  تیعمج  یهزوح  رد  تیلاعف  هب  هناشیدـناتبقاع  هنازوسلد و  هک  یناسک  یهمھ  هب  مالـس  اب 

زا تیاـمح  روشک و  یناـسنا  یورین  ندـش  ناوج  و  لـسن ، شیازفا  یارب  شـالت  هک  منکیم  دـیکات  رگید  راـب  دـنزادرپیم ، تیعمج  یریپ  کاـنلوھ  یهدـنیآ  زا  روشک  تاـجن  یارب 

یتایح تسایس  کی  نیا  دباییم . رتشیب  دیکات  زاسگنھرف ، راذگرثا و  زکارم  دارفا و  یهرابرد  هضیرف  نیا  تسا . مدرم  داحآ  نالوئسم و  ضئارف  نیرتیرورض  زا  یکی  هداوناخ ،

موھوم ای  لمتحم  یاھبیـسآ  یهمھ  زا  زیھرپ  اب  ناوتیم  ار  تسایـس  نیا  هک  تسا  هداد  ناشن  یملع  یهناقداص  یاھـشواک  تسا . اـم  زیزع  روشک  تدـمدنلب  یهدـنیآ  یارب 

. تخاس دنمهرھب  نآ  زا  ار  روشک  یهدنیآ  درب و  شیپ 

. دنھد تیمھا  یتشادھب  ماظن  رد  زین  یمومع و  یاضف  رد  یزاسگنھرف  هب  نآ ، لاثما  ینوناق و  ریبادت  رانک  رد  هک  منکیم  هیصوت  راگدنام  یهنسح  نیا  ناراکردناتسد  هب 

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

یاهدننکفاسارھ فرح  کی  یغورد ، کی  یاهعیاش ، کی  زور  رھ  ینعی  هچ ؟ ینعی  یناور  تینما  دنشاب . هتشاد  یناور  تینما  هک  تسا  نیمھ  مدرم  یمومع  قوقح  زا  یکی 

دنچ یھاگ  راب ، کی  زور  دـنچ  ای  تقو  دـنچ  رھ  هدـش . هفاضا  مھ  یزاجم  یاضف  الاح  دـندرکیم ، ار  اھراک  نیا  هک  دـندوب  اھهمانزور  طقف  زورید  ات  ـالاح  دوشن . شخپ  اـھنھذ  رد 

بارخ ار  مدرم  نھذ  دنکیم ، نارگن  ار  مدرم  دـنکیم ، رـشتنم  یزاجم  یاضف  رد  یـصخشمان  ای  یـصخشم  مدآ  کی  ار  یفرح  کی  یغورد ، کی  یاهعیاش ، کی  راب  کی  تعاس 

مھ اجنیا  هتبلا  تسا . هلئـسم  نیا  اب  دروخرب  هیئاضق  یهوق  فیاظو  زا  یکی  دوریم . نیب  زا  مدرم  یناور  تینما  نیا  بخ ، دنکیم ، عیاش  دـنکیم ، حرطم  ار  یغورد  کی  دـنکیم .

اھنیا دینک ؛ هیھت  نوناق  عیرـس  دیرادن ، مھ  نوناق  رگا  دیمھف ؛ ار  نیا  مکح  درک و  هدافتـسا  دوجوم  نیناوق  نیمھ  زا  دوشیم  الوا  میرادن ؛ نوناق  هک  دـنتفگ  یـضعب  مدینـش  نم 

هیئاضق یهوق  زا  یرفن  کی  تاقوا  یھاگ  ینعی  تسا . هیئاضق  یهوق  دوخ  رابخا  نیمھ  زا  یخرب  عبنم  مھ  تاقوا  یھاگ  هتبلا  هلئـسم . کـی  مھ  نیا  تسا . یمھم  یاـھزیچ 

. دھدیم رارق  ریثات  تحت  ار  یمومع  راکفا  نیا ، دوخ  هک  دنکیم  رکذ  یاهعومجم  کی  هب  عجار  یسک ، کی  هب  عجار  یزیچ  کی  یاهشوگ  کی 

راکشزرو  / ٢٠/١۴٠١/٠۶ یادھش  یلم  هرگنک  نیمود  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

نادـیم لخاد  طقف  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  یللملانیب ــ  یاھنادـیم  هچ  یلخاد ، یاھنادـیم  هچ  دـننکیم ــ  تکرـش  اھنادـیم  رد  هک  اـم  زیزع  یاھراکـشزرو  اـم و  یاـھنامرھق 

یارب دنریگیم  رظن  ریز  ار  اھنیا  هاوخدب ، یاھلد  یھاگ  فلتخم ، یاھمـشچ  یمومع ، راکفا  دـننیبرود ؛ دـید  ریز  مھ  نادـیم  نوریب  رد  هکلب ] ، ] دـننیبرود دـید  ریز  اھنآ  هک  تسین 

، دوشیم زوریپ  نادیم  رد  دنربب . نیب  زا  نآ  اب  هدروآ  تسد  هب  نادیم  رد  هک  ار  یایزوریپ  نآ  ات  دننک  ادیپ  اھنیا  زا  یلمع  فعضهطقن  کی  یقالخا ، فعـضهطقن  کی  دنناوتب  هکنیا 

یوربآ ناـشدوخ و  فرـش  ناـشدوخ و  تیثیح  یتسیاـب  هک  دـننادب  دنـشاب و  مھ  هقباـسم  نادـیم  زا  جراـخ  رد  ناـشراتفر  بقارم  اذـل ] . ] دوشیم تفآ  راـچد  نادـیم  نوریب  رد 

. دوشیم هدرتسگ  ام  یاھنامرھق  یاپ  شیپ  یدایز  یاھهناد  ماد و  ار . ناشروشک  تلم و  یوربآ  مھ  ار ، ناشدوخ  یوربآ  مھ  دننک ؛ ظفح  ار  ناشدوخ 

یمالسا  / ١۴٠١/٠٧/٢٢ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ام ار ؛ نیا  میرادـن  لوبق  ام  درادـن .» هدـیاف  دوشیمن ، اقآ ! یا  : » تسا یدـیماان  راکنا و  یفن و  اھنآ  یلوا  شنکاو  اھنآ و  یهردابم  مھم ، لئاسم  یهمھ  رد  هک  دنتـسھ  یـضعب 

نارادـمامز و نارادمتـسایس و  زا  الاح  ام  مدرک ، ضرع  دراد . مزال  لمع  دراد ، مزال  راک  اھتنم  تسا ، نکمم  یمالـسا  یاھتلم  نیب  داحتا  قافتا و  تسا ؛ نکمم  نیا  مییوگیم 

هب نـید ، یاـملع  هـب  میتـفگ ، هـک  یروـط  نـیمھ  ینعی  تـسا ؛ مالـسا  یاـیند  صاوـخ  هـب  نامدـیما  نیرتـشیب  اـما  میتـسین ، دـیماان  مـھ  یمالـسا  یاـھروشک  ناـنارمکح 

[ دیاب  ] اھنیا تسا ؛ اھنیا  هب  ام  دـیما  تاعوبطم ؛ ناگدـننادرگ  هب  ناگدنـسیون ، هب  ارعـش ، هب  ابدا ، هب  ناگنازرف ، هب  نیبنشور ، ناناوج  هب  هاگـشناد ، دـیتاسا  هب  نارکفنـشور ،

؛ دـنھدیم تکرح  تمـس  نآ  هب  ار  یمومع  راکفا  دـندش ، دراو  یھار  کی  رد  صاوخ  یتقو  دـننک . هفیظو  ساسحا  دـننکب ، تیلوئـسم  ساسحا  دـننکب ، لالقتـسا  ساـسحا 

تسا یراک  نیا  نیاربانب ، دنریزگان . دنراچان ، دنکیم ، تکرح  تمـس  نآ  هب  یرھق  روط  هب  مھ  روشک  یهرادا  یاھتـسایس  تفرگ ، لکـش  یروشک  کی  رد  یمومع  راکفا  یتقو 

سیل درادـن : ناکما  یھلا  یورخا و  یاھدرواتـسد  هن  ییاـیند ، یاھدرواتـسد  هن  ایند ، رد  یزیچ  چـیھ  لـمع ، نودـب  دوشیمن . لـمع  نودـب  اـھتنم  تسا ، نکمم  نیا  نکمم ؛

. تسا نکمم  مینکب ، لمع  رگا ] [ ؛ درک لمع  دیاب  درک ، یعس  دیاب  ٰىعس ؛ ام  الا  ناسنالل 

ناوناب  / ١۴٠١/١٠/١۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

نیا هب  شیپ  لاس  تسیود  دودـح  زا  هک  نیمھ  ینعی  ددـجتم  برغ  تسین ... عافد  عضوم  تسا ، هبلاطم  عضوم  یبرغ ، راکایر  نایعدـم  لابق  رد  ام  عضوم  نز ، یهلئـسم  رد 

. دندرک تیانج  دندز ، هبرض  دنرصقم ؛ دنراکھانگ ، ادج  نز  یهلئسم  هب  تبسن  اھنیا  میاهدننکهبلاطم ، اھنیا  لابق  رد  ام  هدرک ؛ زاربا  یفرح  کی  یگدنز  نوئـش  یهمھ  رد  فرط 

نز یهلئسم  یهرابرد  هک  ار  یبلاطم  نیا  رگا  یتح  تسا . یمالسا  عضوم  یمالسا و  یهدیقع  رظن و  نایب  یهبنج  درادن ، عافد  یهبنج  مینکیم  ام  هک  ییاھتبحـص  نیاربانب 

هک تسھ  نیا  دیما  دینک ، نایب  دینکب ، رارکت  لئاسم ، نیا  هب  دنطلسم  الماک  دندرک  تبحص  هک  ییاھمناخ  اھامش  لاثما  هک  منیبیم  هللادمحب  مینکیم و  حرطم  نز  عوضوم  و 

دراوم کی  رد  هاگآ  و  یدراوم ، رد  هاگآدوخان  جنر  کی  رد  زورما  یبرغ ، نز  یهعماج  دنجنر ؛ رد  اھنآ  یاھنز  اعقاو  نوچ  دیراذگب ؛ رثا  اعقاو  مھ  اھیبرغ  یمومع  راکفا  یور  دیناوتب 

. دیراذگب رثا  تسا  نکمم  مھ  اھنآ  یور  تسا ؛ یرگید 

ناوناب  / ١۴٠١/١٠/١۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

؛ دـییوگب همھ  هب  دـینک ، اشفا  ار  نز  یهلئـسم  تیـسنج و  یهلئـسم  هب  یبرغ  گنھرف  هاگن  یزیمآهعجاـف  هک  تسا  نیمھ  دنمـشناد ] ناوناـب  ] امـش مھم  یاـھراک  زا  یکی 

یمالسا یاھروشک  دننادیمن . اھیلیخ ]  ] یمالسا یاھروشک  رد  دننادیمن ؛ اھیلیخ  مھ  نوریب  رد  دننادیمن ، اھیـضعب  مھ  نامدوخ  روشک  لخاد  رد  دننادیمن . اھیـضعب 

یاھروشک تقو  نآ  تسا ؛ یروج  نیا  دـسریم ، مھ  ام  هب  شیاـھربخ  میراد و  روضح  میتسھ و  میاهتفر و  اـم  هک  ییاـھاج  نآ  دنتـسھ . اـھزیچ  روج  نیا  ندـیمھف  یهنـشت 

دننک هجوت  هکنیا  یارب  دینک  یزاسهنیمز  دیریگب و  یزاجم  یاضف  تاطابترا  دیناوتیم  اھامش  تسا ؛ ناسآ  یلیخ  یزاجم  یاضف  تاطابترا  بخ  زورما  روج . نیمھ  مھ  یبرغ 

دننام اھیزاسگتـشھ و  نیا  یمومع  راکفا  مھف  یارب  دیتسرفب  و  دـینک ، میظنت  دـشاب ــ  ایوگ  مھ  دـشاب ، هاتوک  مھ  هک  ایوگ ــ  هاتوک و  یاھهرازگ  بلاق  رد  ار  میھافم  نیا  و 

. تسا امش  رایتخا  رد  هک  امش  یارب  تسا  یگرزب  ناکما  یلیخ  زورما  اھنیا  تسھ ؛ هک  اھنیا 

« يمومع راکفا   » 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 31هاگياپ  هحفص 30 
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مق  / ١۴٠١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

رشتنم ار  یدنـس  کی  زکرم ]  ] نیا دنکیم . رـشتنم  لاس  لھچ  یـس  تشذگ  زا  دعب  الثم  ار  یمھم  دانـسا  هک  ییاکیرمآ ؛ ربتعم  زکرم  کی  زا  هدش  رـشتنم  اریخا  یدنـس  کی 

ناریا یمالسا  یروھمج  هک  تسا  نیا  روتسد  ایس ؛ نامزاس  هب  دھدیم  یروتسد  کی  رتراک  ام  بالقنا  یزوریپ  زا  دعب  هام  هد  دودح  ینعی  ربماسد ١٩٧٩  رد  دیوگیم  هک  هدرک 

. دینک طقاس  هلیسو  هچ  هب  دنکیم  رکذ  هک  تسا  نیا  هجوت  بلاج  یهتکن  تقو  نآ  دینک ... نوگنرس  ار 

یروـھمج هیلع  غـیلبت  تسین ؟ انـشآ  تسایـس  نیا  ناـترظن  هب  یمالـسا . یروـھمج  هیلع  دـینک  غـیلبت  دـیوگیم  ادـناگاپورپ . تسا ؛ تاـغیلبت  دـنکیم  رکذ  هک  یاهطقن  نـیلوا 

، دوب مھ  میرحت  دوبن ؛ تاغیلبت  طقف  هتبلا  تاغیلبت . دـندرک ؛ عورـش  اھنیا  زور  نآ  هک  هدوب  یراک  نیا  روشک . لخاد  رد  غیلبت  یمومع ، راکفا  رد  غیلبت  اـیند ، رد  غیلبت  یمالـسا ؛

زورما ات  نیا  تاغیلبت . اب  دـیوگیم  دروآیم ، مسا  ار  تاغیلبت  لوا  اما  دوب ، مھ  اھزیچ  نیا  زا  دوب ، مھ  یماظن  یاـتدوک  یارب  یزاـسهنیمز  دوب ، مھ  ذوفن  دوب ، مھ  یـسوساج 

. یمالسا یروھمج  ینوگنرس  یریگفدھ  تسایس  دراد ؛ همادا  اکیرمآ  تسایـس  نیا  هک  تسا  لاس   ۴٣ زورما ، ات  لاس ۵٨ ــ  دوشیم  هک  یدالیم ــ  لاس ٧٩  زا  دراد ؛ همادا 

، یزیتسمالـسا یزیتـسناریا ، یناریادـض ، یاـھداحتا  داـجیا  یهلیـسو  هـب  یرثکادـح ، راـشف  یهلیــسو  هـب  ذوـفن ، یهلیــسو  هـب  مـیرحت ، یهلیــسو  هـب  هلیــسو ؟ هـچ  هـب 

ماجنا دراد  راک  نیا  زورما  نیمھ  اـت  دـننکیم و  دـنراد  ار  راک  نیا  اـھییاکیرمآ  هک  تسا  لاـس  نالا ۴٣  تاـغیلبت . یهلیـسو  هب  شـسار  رد  و  اھهلیـسو ، نیا  هب  یزیتسهعیش ؛

. دریگیم

« يمومع راکفا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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