
جح  / ١۴/١٣۶٨/٠۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ار ناقاتـشم  لد  ادـخ ، یهناخ  قارفو  دـناوخیم  تباجا  هب  ار  داھنکاپ  ناناملـسم  ترطف  جـحلاب ،» سانلایف  نذا   » یمیھاربا و یالـص  دـسریم و  ارف  جـح  یاھزور  رگید  راـب 

نوخ کاخ و  هب  یھلا  نما  میرح  رد  ار  ادخ  یهناخ  ریاز  اھدص  هک  هدرکن  افتکا  نیدب  زاجح ، ماکح  نیتسآ  زا  هدـمآ  نوریب  ناودـع  ملظ و  تسد  دزاسیم . جـنر  درد و  زا  هدـنکآ 

هکلب دیامن ؛ رام  رات و  یردارب ، تدحو و  هب  نیملـسم  توعد  لیئارـسا و  اکیرما و  زا  ترفن  مالعا  نیکرـشم و  زا  تئارب  مرج  هب  طقف  ار  مرح  لابنینوخ  رتوبک  نارازھ  هدیـشک و 

دنچ رثا  ندودز  یارب  و  تسا ، هدوبر  ناـھج  ناـیوگروز  نارگتراـغ و  مشچ  زا  ار  تحار  باوخ  هتخاـت و  یناـھج  رابکتـسا  یاوق  رب  اھهنحـص  یهمھ  رد  هک  یتلم  زا  ماـقتنا  یارب 

صلاخ و دیحوت  یادن  زا  ار  ینم  رعـشم و  تافرع و  نیفیرـش و  نیمرح  یاضف  مالـسا ، نآرق و  هار  نادھاجم  بالقنا و  نادـنزرف  روضح  تکرب  هب  هک  تئارب ، اب  هارمھ  جـح  لاس 

دضرب ییاکیرما  یتسینویھص و  یاھهناسر  کمک  هب  ار  رودزم  ریجا و  یاھملق  اھنابز و  هتسب و  نانآ  یور  هب  ار  قلخ  نمام  ادخ و  یهناخ  هار  دوب ، هدنکآ  رز  روز و  یهھلآ  یفن 

. تسا هتخادنا  راک  هب  نانآ 

ندرک زیواتـسد  اب  یدوعـس  تلود  دناهدش . دودصم  بوبحم  یهناخ  درگ  رب  فاوط  زا  مالـسا -  نادنزرف  نیرتییادف  نیا  ناریا -  تلم  نآ  رد  هک  تسا  یجح  مسوم  نیمود  نیا 

هللالیبس و نع  نودـصی  اورفک و  نیذـلا  نا  : » تخاس هفیرـش  یهیآ  نیا  قادـصم  ار  دوخ  تخادرپ و  هللالیبس » نع  دـص   » هب لبق ، لاس  نوچمھ  زین  لاسما  چوپ ، یاـھهناھب 

. درک دھاوخن  شومارف  ار  اھینمشد  نیا  ام  خیرات  یهظفاح  دابلا .» هیف و  فکاعلا  اوس  سانلل  هانلعج  یذلا  مارحلا  دجسملا 

١٣۶٨/٠۴/٢٣ /  ( هر ) ینیمخ ماما  لاحترا  زور  نیملھچ  رد  ناریا  فیرش  تلم  هب  مایپ 

ناملسم یاھتلم  تسا . هتشاد  ییهدننکنییعت  شقن  نآ ، موادت  بالقنا و  یزوریپ  رد  هک  تسا  یلماوع  هلمج  زا  اھیرادازع ، هعمج و  یاھزامن  دجاسم و  یمالسا و  ریاعش 

، رگید یاھتـضھن  یـسب  نیطـسلف و  تضھن  دـنھدیم . ناشن  یـصاخ  مامتھا  ینید  ریاعـش  دـجاسم و  هب  ناریا ، تلم  یهبرجت  زا  یریگهرھب  اب  ملاع ، یاـج  همھ  رد  نونکا 

. دشاب هتشاد  دای  هب  هراومھ  ار  ریاعش  نیا  شقن  ناریا ، زیزع  تلم  هک  تسا  راوازس  دریگیم . ناوت  ورین و  تعامج ، هعمج و  یاھزامن  دجاسم و  زا  هزورما 

یروھمجتسایر  / ١٢/١٣۶٨/٠۵ مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

هب رگا  مینیبب . بالقنا  تبیھ  تمظعاب و  ی  هرھچ تبالـص و  نامھ  ظفح  مدرم و  رد  یبالقنا  ی  هیحور نیمات  رانک  رد  ار  روشک  یگدـنزاس  هک  تسا  نیا  رد  ام  تالکـشم  جالع 

. دھدب هیارا  ایند  هب  ار  بولطم  ی  هبرجت وگلا و  تسناوت  دھاوخن  یمالسا  یروھمج  ماظن  انئمطم  مینکن ، رکف  روشک  یگدنزاس  هب  میشیدنین و  یمومع  هافر 

حلسم  / ١١/١٣۶٨/٠۶ یاھورین  لک  یھدنامرف  ینیشناج  زا  یناجنسفریمشاھ  نیملسملاو  مالسالاتجح  یافعتسا  اب  تقفاوم 

ناریا یمالسا  یروھمج  مرتحم  تسایر 

حلـسم و یاھورین  یھدـنامرف  هرادا و  یلیمحت و  گنج  یارجاـمرپ  نارود  رد  هاپـس  شترا و  روما  تیـشمت  رد  یلاـعبانج  رمتـسم  اـسرفتقاط و  تاـمحز  زا  منادیم  مزـال 

رد نارود ، نآ  منک . رکـشت  هنامیمـص  دوـب ، هارمھ  ناریا  تلم  یارب  گرزب  یاـھیزوریپ  اـب  ددـعتم  دراوـم  رد  یزورهنابـش و  شـالت  اـب  هشیمھ  هک  گـنج  تاـیلمع  رد  نآ  تیادـھ 

«. یقبا ریخ و  هللادنع  ام  و  . » دش دھاوخن  هدودز  ام  رادافو  تلم  یهظفاح  زا  زگرھ  هک  تسا  یرونم  یهحفص  یلاعبانج ، تادھاجم  ناشخرد  یهقباس 

شترا  / ١٣۶٨/٠٧/٠۵ هاپس و  ناھدنامرف  هب  حتف  ناشن  یاطعا  مسارم  رد  تانایب 

نیا زورما  دوبن ، راک  نآ  رگا  تسا و  دوجوم  امـش  زور  نآ  راک  وا ، لالخ  تاذ و  رد  هک  تسا  یلوصحم  هعومجم و  تسا و  یدـنمورین  رقتـسم و  ماـظن  کـی  یمالـسا ، یروھمج 

نیمز رد  امـش  هک  ییهناد  نآ  لـثم  دوب . دـھاوخ  مھ  شـالت  نآ  دـشاب ، تیعـضو  نیا  تماـیق  اـت  رگا  تسا و  رقتـسم  اـم  دوـجوم  عـضو  رد  امـش  شـالت  سپ  دوـبن ؛ هعوـمجم 

زا کیچـیھ  دوبن ، هناد  نآ  رگا  دراد . دوجو  اھنیا  یهمھ  رد  یوحن  هب  هناد  نآ  دـیآیم ، لمع  هب  بیـس  تخرد  نیا  زا  هک  ییاھهویم  دوشیم . بیـس  تخرد  کی  دـیناشنیم و 

. دندوبن مھ  اھهویم  نیا 

مھ تیمھا  زا  یلاـخ  اـما  تسین ؛ مھم  ود  نآ  ردـق  هب  مھ  یلیخ  میتـفگ ، هـک  روطناـمھ  تـسین و  یھاـگ  تـسھ و  یھاـگ  هـک  تـسا  خـیرات  یهرطاـخ  اـھتلم و  یهظفاـح 

. تسا دوجوم  اھراک  نآ  نیاربانب ، درک . دھاوخ  ظفح  دوخ  رد  هراومھ  ار  امش  یاھشالت  اھراک و  ناروآدای ، دای  نارگشرازگ و  شرازگ  ام و  یهدنیآ  خیرات و  دشابیمن .

روشک  / ١٣۶٨/٠٩/٠۵ رسارس  یهنومن  یجیسب  ناگدنمزر  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مالـسا و زا  زورما  دندوبن ، اھرگنـس  نآ  رد  امـش  لثم  یناسک  رگا  تسا و  یتلم  خیرات  رمع  کی  یهدنزاس  دیدوب ، هھبج  رد  امـش  هک  یزور  اھرازھ  اھدـص و  نیا  زا  مادـک  رھ 

. تسا هدـیدرگ  شومارف  هدـش و  مامت  هتفر و  ردـھ  اھزور  نیا  اھتعاس و  نیا  هک  دـنکن  لایخ  سکچـیھ  دوبن . تکلمم  نیا  رد  یربخ  چـیھ  ماما ، دای  مسا و  یمالـسا و  ماـظن 

. دندوجوم تلم  نیا  خیرات  یهظفاح  نیبتاکلامارک و  روشنم  یھلا و  ملع  رد  نالا  دندروآ ، دوجو  هب  ار  اھزور  نآ  هک  یتعاس  رھ  ریخ ،

ییاوھ  / ١٣۶٩/٠٨/٢٨ هاگشناد  رد  یشودرس  ذخا  یلیصحتلاغراف و  مسارم  رد  تانایب 

هک دـیوشیم  لیـصحتلاغراف  ای  دـیتسھ ، لیـصحت  لوغـشم  روشک ، زا  عافد  یارب  شناد  نتخودـنا  نتخومآ و  زکرم  شناد و  زکرم  نیا  رد  یلاـح  رد  زیزع ، ناـناوج  امـش  زورما 

امش دنیوگب  دنتساوخیم  هک  نانمشد  مغریلع  امـش  هک  تسا  هنومن  کی  نیا ، تسا . هدوب  زومآسرد  فیعـض ، یاھتلم  زا  یرایـسب  یارب  ایند و  یارب  ناریا  تلم  یهبرجت 

، ناریا یمالـسا  یروھمج  حلـسم  یاھورین  یارب  دنناوتیم  هک  دندرک  تباث  نالووسم  ناریدم و  دیتاسا و  دـیدرک و  تباث  میھدـب ، ماجنا  ناتیارب  ام  دـیاب  دـیناوتیمن ، ناتدوخ 

دوجوم مدرم ، نیا  یگدـنز  میظع  یهرتسگ  رد  گرزب و  یاھـسایقم  رد  رگید ، ناوارف  یاـھهنومن  میورب . رتشیپ  میوشب و  رتـھب  دـیاب  زورهبزور  دـننک . تیبرت  دـمآراک  یاـھناسنا 

. تسا

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

صوصخب رگید ، قطانم  یضعب  رد  مھ  و  ام ، ی  هقطنم سراف و  جیلخ  رد  مھ  دوب ؛ ییارجامرپ  رایسب  لاس  یمالسا  تما  یارب  هک  مینک ، یم هتـشذگ  لاس  هب  یھاتوک  هاگن 

لالقتـسا و هب  ردق  هچ موس ، ناھج  فیعـض  یاھتلم  ی  همھ دـننام  ناملـسم  یاھتلم  هک  دـنھد  یم ار  هجیتن  نیا  ثداوح ، نیا  عومجم  دوب . یتخـس  لاس  قارع  تلم  یارب 

نیا هتبلا  دـشابن . دـننک ، یمن رکف  ناشدوخ  عفانم  هب  زج  هک  یناسک  یدام و  بلط و  هاج یاھتردـق  رادـتقا  ی  هجنپرـس رد  نانآ  تشونرـس  هک  نیا  هب  و  دـنراد ، جایتحا  یدازآ 

ام دوشب و  هدافتـسا  اھ  هبرجت نآ  زا  هراومھ  دراد  اج  هک  تشاذـگ ، یاج  هب  یمالـسا  یاھتلم  رگید  ام و  تلم  یارب  مھ  یگرزب  یاھ  هبرجت نکیل  دوب ؛ یخلت  ثداوح  ثداوح ،

. مینکن شومارف  میربن و  دای  زا  ار  اھسرد  نیا 

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

لثم یقطانم  رد  لیـس  ی  هثداح و  روشک ، لامـش  رد  هلزلز  زیگنا  مغ رایـسب  ی  هثداح هلمج ، زا  دوب ؛ یی  هثداحرپ لاس  مھ  ام  زیزع  تلم  روشک و  لخاد  یارب  هتـشذگ ، لاس 

شالت دننادب  هک  دوب  تلم  یارب  یشیامزآ  هبرجت و  نادیم  مھ  دراوم  نیمھ  نکیل  دوب ؛ نیگنس  خلت و  ثداوح ، نیا  هتبلا  میتشاد . ار  لیبق  نیا  زا  یرگید  ثداوح  و  ناتسیس ،

. تسا شخبمایتلا  شخبافش و  ردق  هچ تلود ، اب  نانآ  یراکمھ  و  هدننک ، کمک  ردق  هچ نانآ 

« ناريا تلم  هبرجت   » 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 15هاگياپ  هحفص 1 
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ام دوب . هقباس  یب ام  ی  هتـشذگ خیرات  لوط  رد  هک  دینکب  یراک  روشک ، ی  هدید بیـسآ مدرم  هب  تلود و  هب  ناتدوخ  یاھکمک  اب  دـیتسناوت  ام  زیزع  تلم  امـش  ثداوح ، نیا  رد 

هتـشذگ رد  اضعب  دمآ ، شیپ  لامـش  رد  هک  یی  هلزلز تمظع  اب  یی  هثداح میا ؛ هدوب دھاش  کیدزن  زا  هتـشذگ  رد  ار  یرایـسب  یعیبط  ثداوح  میا ؛ هدـید ار  یرایـسب  یاھ  هلزلز

رد اھدوبمک  هتبلا  داتفا . قافتا  راب  نیا  رد  هک  دورب  شیپ  یدوبھب  تمس  هب  تعرس  نیا  هب  خلت ، ثداوح  نآ  ضراوع  راثآ و  هک  دوب  هدشن  تقو  چیھ نکیل  دوب ؛ هداتفا  قافتا  مھ 

یـشودمھ یراکمھ و  تکرب  هب  داتفا ، قافتا  اھنیا  ریغ  نکـسم و  نیمات  ناگدـید و  بیـسآ ناگدز و  هلزلز هب  کـمک  روما و  تفرـشیپ  زا  هک  هچنآ  نکیل  تسا ؛ داـیز  قطاـنم  نآ 

. دوب هنیمز  نیا  رد  تلود  تلم و  ناوارف  شالت  تلود و  اب  مدرم 

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

دنـشاب و نابرھم  مھ  اب  مدرم  دننک . رتشیب  هچرھ  ار  نآ  دننادب و  ردق  ار  رگیدکی  نایم  رد  یلدمھ  یراکمھ و  یردارب و  اھ ، هتـشذگ زا  هبرجت  بسک  اب  ناریا  تلم  هک  مراودیما 

کمک دندنمتـسم ، جاتحم و  رادان و  هک  یناسک  هب  امتح  دـنناوت ، یم دـنراد و  هک  یناسک  دنباتـشب . نادنمتـسم  کمک  هب  مایا  نیا  رد  صوصخب  دنباتـشب ؛ رگیدـکی  کمک  هب 

مایا رد  صوصخب  دینک و  ظفح  ار  نآ  تسا ؛ یدنمشزرا  رایسب  زیچ  تسا -  مالسا  یلاع  روتـسد  یمیدق و  تنـس  هک  ام -  تلم  نایم  رد  یرایمھ  یراکمھ و  حور  نیا  دننک .

تـسا یی  هیحور ندرک ، راک  ندرک و  رکف  نارگید  یارب  یگتـشذگدوخزا ، راثیا و  ی  هیحور یتسود ، مدرم ی  هیحور دیھدب . تیمھا  رتشیب  ار  نآ  ناضمر ، کرابم  هام  مایا  دـیع و 

. دیناسر دھاوخ  تکرح  نیا  تایاغ  جیاتن و  هب  ار  ام  تلم  هک 

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

تـسایس رد  دنناوتیم  هن  درادـن . روشک  نیا  هب  یھار  رگید  اتدـعاق  اکیرما  دـشاب ، رپ  هدـش -  نییبت  تروص  هب  اکیرما -  زواجتم  تلود  اب  تیدـض  زا  روشک ، یاضف  هک  یتقو  ات 

تسا نیا  شھار  دندرگرب ، روشک  نیا  هب  دنھاوخب  رگا  دنشاب . هتشاد  اجنیا  رد  یگنھرف  روضح  هن  دنبای و  طلـست  روشک  نیا  یداصتقا  عبانم  هب  هن  دننک ، تلاخد  روشک  نیا 

. دنربب نیب  زا  ار  ربکتسم  یاکیرما  اب  صخشم  روط  هب  رگهطلس و  اب  هطلس و  ماظن  اب  ناریا  تلم  ینمشد  لوا  دننک ؛ فذح  ار  راعش  نیا  لوا ، هک 

دوجو هب  ار  رکف  نیا  روشک ، لخاد  مدرم  نھذ  رد  هک  تسا  نیا  اھراک  زا  یکی  تسا . هدش  فلتخم  یاھلکش  هب  اھراک  نیا  بالقنا ، لوا  زور  زا  دنراد . ییاھھار  دوخ ، یارب  اھنآ 

ماـما نارود  زا  دـینک ؛ هـعجارم  ناـتدوخ  یهظفاـح  هـب  درک . هزراـبم  نآ  اـب  دوـشیمن  تـسا و  ناـھج  رد  یتـمظع  تـیعقاو و  ریذپانتسکــش و  تردــق  کـی  اـکیرما ، هـک  دــنروآ 

 - یناسک هریغ ، یـسایس و  لیلحت  یفابتسایـس و  رعـش و  هصق و  هلاقم و  لکـش  رد  نوگانوگ ، لیاسو  هب  زورما ، ات  ناشیا  تلحر  زا  دعب  صوصخب  هیلعیلاعتهللاناوضر و 

لھا امش  رگا  دننکیم . زاربا  ار  رکف  نیا  دنتسین -  اکیرما  هب  هتسباو  یلیخ  مھ  احیرص  دنتسھ و  روشک  لخاد  هک  یرصانع  یتح  هچ  اکیرما ، هب  هتسباو  احیرـص  رـصانع  هچ 

دیھاوخیم یسک  هچ  اب  دیشکیم ، تمحز  دوخیب  دنیوگب : یتلم  هب  ینعی  دینک . ادیپ  دیناوتیم  ار  لیبق  نیا  زا  یدراوم  ناتنھذ ، رد  انیقی  دیتسھ -  هک  دیشاب -  هعلاطم 

. تسا یطلغ  رکف  نیا ، دیتفیب !؟ رد 

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

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

دیلوت مھ  ار  هدیچیپ  یاھحالـس  ناریا  زورما  دنک . دیلوت  مھ  کچوک  کبـس  حالـس  تسناوتیمن  ناریا  الاو  دمآ ، شیپ  رطاخ  نیمھ  هب  میراد ، یماظن  عیانـص  رد  هزورما  ام  هک 

ساسحا دماراک ، هدنزاس و  یاھورین  ناریا و  تلم  هک  دمآ  شیپ  نیا  تکرب  هب  دمآ . شیپ  اھهطبار  عطق  اھرد و  نتـسب  نیمھ  تکرب  هب  نیا ، دـنک . دـیلوت  دـناوتیم  دـنکیم و 

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

اقح ییاپورا  یاھروشک  هتبلا  دننک . تکرش  ینعمیب  شیامن  نیا  رد  هک  دننک  راداو  ار  اپورا  هب  هتـسباو  رگید  یاھروشک  ییاپورا و  یاھروشک  دنناوتب  دیاش  ات  دندرک ، شالت 

دیاب تلم  نیا  یخیرات  یهظفاح  رد  دننک . تبث  تقد  اب  ار  اھتلود  نیا  یاھراتفر  هک  ماهداد  روتـسد  هجراخ  ترازو  هب  نم  دندرک . لمع  دب  یلیخ  یـضعب  دـندرکن ؛ راتفر  ناسکی 

راـتفر هنوگچ  شیاـمزآ ، ناـشدوخ  لاـیخ  هب  زور  رد  ناریا  تلم  اـب  دـنکیم ، هرادا  ار  تلود  زورما  هک  روشک  نـالف  رد  بزح  نـالف  دـنکیم ؛ راـتفر  هنوگچ  تلود ، نـالف  هک  دـنامب 

اھیضعب دندرک ؛ لمع  دندیمھف و  ار  عفانم  نآ  دندرک . لمع  ناشدوخ  عفانم  قبط  هنالقاع و  بوخ و  اھیـضعب ، دش . دھاوخ  تبث  تقد  اب  هتبلا  دوش و  تبث  دیاب  نیا  درک . دھاوخ 

. هن مھ 

ادھش  / ٢٩/٠۵/١٣٧۶ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زا دنک . هدافتـسا  اھ  هبرجت نیا  زا  دیاب  هک  میراد  نامدوخ  روشک  رد  ار  یا  هدـش دراو  نادـیم  هب  هزات  باداش  یون  لسن  کی  زورما  ام  تسا . یردـقنارگ  هبرجت  نیا ، نم ! نازیزع 

نارازھ دنک . هدافتسا  دیاب  تشاد ، ار  نازیزع  نادنزرف و  یتحار و  نامناخ و  زا  یرود  یتمالس و  زا  تیمورحم  یزابناج و  تداھش و  نآ ، رد  یگداتسیا  هک  گنج  نادیم  هبرجت 

رد یگداتـسیا  تسا . میظع  راک  کی  اھیتخـس ، نیا  لـمحت  ریغـال . و  تسا ، سمل  لـباق  دراد ، رارق  طیارـش  نآ  رد  هک  یـسک  یارب  طـقف  هک  تسھ  گـنج  نادـیم  رد  یتخس 

نازیزع دوش . یم بوسحم  میظع  راک  کی  دنتـسھ -  یگداتـسیا  تمواقم و  نادـیم  رد  زونھ  ام  نازابناج  هک  یزابناج -  نارود  تراـسا ، یاھنادـیم  نمـشد ، اـب  دربن  نادـیم 

ناشیاھ هداوناخ نارـسمھ و  ناسک و  اھنآ و  صوصخم  تلیـضف ، نیا  دـنتدھاجم . لاـح  رد  یزاـبناج  نارود  ماـمت  رد  اـم ، نازاـبناج  دراد . همادا  اـھنآ  هزراـبم  هک  دـننادب  زاـبناج 

. دننک ادیپ  تیفاع  تمالس و  هللااش  نا هک  یتقو  ات  تسا ،

لباق کمک  چیھ  نودب  یناھج و  هناوتـشپ  چـیھ  نودـب  اھنت ، یتلم  گرزب  کچوک و  هک  دـش  یم روصت  رگم  تسا . هدـناسر  اج  نیا هب  ار  ام  روشک  زورما  اھراثیا ، هعومجم  نیا 

نانمـشد یاھراشف  عون  همھ  اب  هزرابم  لالقتـسا و  یگدـنزاس و  دوخ و  زا  عافد  سدـقم و  داھج  نادـیم  رد  هنوگ  نیا دـناوتب  ملاع ، یاھتردـق  زا  یا  هشوگ چـیھ  یوس  زا  رکذ 

هک امش  زا  مادک  رھ  میسرب ؟ اج  نیا هب  ام  اھیراکادف ، نیا  اھراثیا و  نیا  اھتشذگ و  نیا  نودب  هک  دوب  نکمم  رگم  دیامن ؟ رتبجعتم  ار  نانمشد  زور  هبزور دنک و  یگداتـسیا  ردلق 

هچ ادھـش ، یاھ  هداوناخ هچ  ناتنارـسمھ ، هچ  ناتناردام ، ناردپ و  هچ  ناتنادنزرف ، هچ  ناتیاھ ، هداوناخ هچ  دندنبرد ، زونھ  هک  ییاھنآ  هچ  زیزع ، ناگدازآ  هچ  دیتسھ ؛ اج  نیا

هب مادـک  رھ  ناگدـننک ، ینابیتشپ  نارگراثیا و  دـندرک ، لمحت  ناشدوخ  ناج  مسج و  رب  ار  اھجنر  یوحن  هب  هک  یناسک  همھ  و  ادھـش ، نادـنزرف  هچ  نازابناج ، یاـھ  هداوناـخ

؛ دیدرک یمن دیدرک ، هک  ار  یا  یراکادف نیا  رگا  امـش  زا  مادک  رھ  دنتـسھ . میھـس  ناریا  تلم  ریظن  یب یندشن و  مامت  میظع و  هریخذ  نیا  ندـمآ  دوجو  هب  رد  ناشدوخ  مھس 

نآرق سرد  نیا ، دـش . یمن ماجنا  دـیاع  مھ  اـھتیقفوم  نیا  دـمآ و  یمن دوجو  هب  تسا ، ناریا  تلم  راـیتخا  رد  زورما  هک  یا  هعومجم نیا  دـیدرک ؛ یمن دـیدرک ، هک  ار  یربص  نیا 

. تسا

دنتـسھ و یتعاس  اھتلم  نیا  زا  مادـک  رھ  دـینک ، یم هاگن  خـیرات  نایرج  رذـگ  هب  هک  یتقو  اما  دـیآ ؛ یم ینالوط  اـم  رظن  هب  تسا . تعاـس  کـی  اـھتلم  رمع  ملاـع ، خـیرات  رد 

مھ نآ  هبرجت  تسا . هداد  سرد  ام  هب  ار  نیا  نآرق ، تساھتلم . داـحآ  تسد  هب  ندروآ ، دوجو  هب  راـختفا  اـب  ندرک و  بوخ  ندرک ، ینـالوط  ار  تعاـس  نیا  دـنور . یم دـنیآ و  یم

؛ دـینادب ردـق  ار  نیا  داد . ماجنا  ار  هبرجت  نیا  ام  تلم  اما  دـننک . یم لمحت  مھ  ار  شیاھیتخـس  دـنروخ و  یم ار  شیرـسوت  دـننک و  یمن هبرجت  ابلاغ  اـھتلم  اذـل  تسا ؛ تخس 

. تسا میظع  یلیخ 

ادھش  / ٢٩/٠۵/١٣٧۶ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

همھ رد  دش . دھاوخ  زوریپ  قح  دنتسیاب ، ناشدوخ  قح  یاپ  قح  لھا  رگا  هک  تسا  نیا  یھلا  هدعو  دینک . رواب  ار  ادخ  هدعو  هک  منک  یم ضرع  ناناوج  همھ  امـش و  هب  نم 

رد ناریا  تلم  هک  گنج -  نایاپ  زا  دـعب  نارود  رد  دـیدرک ، هبرجت  تراـسا  نارود  رد  دـیدرک ، هبرجت  گـنج  نارود  رد  دـیدرک ، هبرجت  ار  نیا  بـالقنا  نارود  رد  تسا . روط  نیا لـحارم 

. تسا یلمع  هک  دیشاب  هتشاد  نیقی  ار  نیا  دیاب  مھ  هدنیآ  رد  دیدرک ؛ هبرجت  ار  نیا  دمآرب -  دوخ  روشک  هرابود  یانب  ددص 

هب ار  یتیلووسم  تکلمم  نیا  هک  تسا  یناسک  مدرم و  ناگدنیامن  نادرمتلود ، مدرم ، داحآ  هفیظو  نیا ، دیتسیاب . وا  لباقم  رد  دنک ، یم ییوگروز  ینمشد  هک  دیدید  اج  رھ 

« ناريا تلم  هبرجت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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مھ شرھظم  هک  تسا -  هدرک  نایغط  یونعم  یھلا و  یاھـشزرا  رب  زورما  هک  یرابکتـسا  لباقم  رد  ملاظ ، یوگروز  لباقم  رد  زواـجتم ، نمـشد  لـباقم  رد  تسا . هدرپس  اـھنآ 

یراک چـیھ  تسا ، هدرک  هیکت  دوخ  یورین  هب  هداتـسیا و  هک  یتلم  اب  دـننکب . دـنناوت  یمن یطلغ  چـیھ  یدام ، یاھتردـق  دـییاین . هاتوک  تساکیرما -  رگنایغط  توغاط و  تلود 

. تسا هتسب  اھنآ  یور  هب  اھھار  همھ  دننکب . دنناوت  یمن

، تلم کی  رد  تمواقم  یگداتـسیا و  رھوج  نوچ  دننک ؛ یم ررـض  اھنآ  دننک ، هلمح  رگا  دننک . یم ررـض  اھنآ  دـنروایب ، دراو  راشف  رگا  دـننک . یم ررـض  اھنآ  دـننک ، یریگتخـس  رگا 

یونعم یاھتیادـھ  هیکاز و  هیعدا  اب  یبیغ و  یونعم  یاھکمک  اب  یھلا ، تیادـھ  اب  راگدرورپ ، لـضف  هب  ناریا  تلم  هک  تسا  رھوج  نیمھ  اـب  تسا . یردـقنارگ  سیفن و  رھوج 

یعطق هدـنیآ  نیا ، دـیامن . هتـشارفارب  ار  یمالـسا  ندـمت  تمظع  اب  خاک  دـنک و  دنلبرـس  ملاـع  رد  رگید  راـب  ار  یمالـسا  ندـمت  تسناوت  دـھاوخ  هادـفانحاورا  مظعـالا  هللا یلو

. دنھد رارق  فدھ  ار  نیا  صلخم ، نموم و  یاھورین  دننک . هدامآ  میظع  تکرح  نیا  یارب  ار  ناشدوخ  ناناوج ، تسامش .

هاپس  / ٢۶/٠۶/١٣٧۶ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اھنآ زا  طرش  دیقیب و  زیمآتھافـس و  رایـسب  نم  داقتعا  هب  هک  ناشییاکیرما  نایماح  دناهدرک و  لاغـشا  ار  نیطـسلف  یمالـسا  روشک  هک  رگلاغـشا  میژر  نارادمدرـس  زورما 

فادھا تمدخ  رد  روطنیا  اکیرما ، لثم  یتلود  اما  دراد ؛ ریاظن  یناسک ، زا  ای  تلود  زا  یتلود  یرادفرط  تسایس ، ملاع  رد  یـساملپید و  ملاع  رد  هرخالاب  دننکیم -  تیامح 

ات دننک ، کاپ  مدرم  یهظفاح  زا  خیرات و  زا  ار  نیطسلف  مسا  هک  تسا  نیا  ناشیعس  تسا - ! یبیجع  ییاشامت  یهنحص  اعقاو  دریگ ، رارق  یتسینویھص  تلود  تشرد  زیر و 

لھچ و تفھ ، لھچ و  دـصھن و  رازھ و  لاس  رد  یلاغـشا  نیطـسلف  هک  یلاس  نآ  زا  دناهتـسناوت ؟ لاـحهب  اـت  اـیآ  دـنامن . یقاـب  مدرم  نھذ  رد  نیطـسلف  ماـن  هب  یزیچ  الـصا 

لاس هاجنپ  ات  هن . دننکب ؟ ار  راک  نیا  دناهتـسناوت  لاس  هاجنپ  نیا  رد  ایآ  تسا . لاس  هاجنپ  تسرد  زورما  ات  دمآ ، راک  رـس  رب  یتسینویھـص  تلود  دـش و  لماک  فرـصت  تشھ 

دنھاوخ وحم  خـیرات  یهظفاح  زا  هکلب  راگزور و  یهنحـص  زا  ناشدوخ  دـننک . وحم  ار  نیطـسلف  مان  تسناوت  دـنھاوخن  اھنیا  تسناوت . دـنھاوخن  مھ  رگید  لاـس  دـص  اـت  رگید ،

نیطـسلف تلم  ریخن ؛ تفر . دھاوخ  نیب  زا  نیطـسلف  تلم  نیطـسلف و  هک  دـننکیم  لایخ  دـندید ؛ شوخ  باوخ  اھنیا  دـنام . دـھاوخ  نیطـسلف  تلم  نیطـسلف و  اما  دـش ؛

. دمآ دھاوخرد  زازتھا  هب  نانبل  نیطسلف و  ناملسم  ناناوج  تمھ  هب  یھلا و  لضف  هب  مھ  نیطسلف  مچرپ  دنام ، دھاوخ  مھ  نیطسلف  دنام ، دھاوخ 

جح  / ١٢/١٣/١٣٧۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، تسا یرـشحم  تسا ، یبیرغ  ملاع  کی  جـح ، یعامتجا  یهبنج  یلو  دراد ؛ مھ  یعامتجا  یهبنج  کی  زاـمن -  یتح  مالـسا -  یداـبع  ضیارف  رثکا  هک  تفگ  دوشب  دـیاش 

تـسرد یعامتجا ، یهبنج  ظاحل  هب  جـح ، مسوم  کـی  زا  رگا  اـعقاو  تلم . کـی  تما و  کـی  یهظفاـح  رد  هکلب  درف ، کـی  یهظفاـح  رد  هن  هعفد  نیا  اـما  تسا ؛ یراگدـنام  زیچ 

میھافم و تکرباب  رابیوج  دوش ، لصو  مھ  هب  اھلد  دشاب ؛ تسرد  اھهطبار  رگا  دـنک . لوحتم  ار  مالـسا  یایند  هک  تسا  یفاک  لاس  کی  رد  جـح  مسارم  کی  دوش ، هدافتـسا 

یعـس و فاوط و  یانعم  دننیبب ، ار  هعومجم  دنبایب ، ار  رگیدـمھ  اجنآ  رد  ناناملـسم  ددرگ ، ریزارـس  رگید  یاھلد  تمـس  هب  نوگانوگ ، یاھتلم  یوس  زا  تامولعم  اھگنھرف و 

. تسا تکرباب  ردقنیا  دنک . حالصا  ار  تما  کی  راک  دناوتیم  جح  کی  اتقیقح  دنمھفب ، ار  اھنیا  یعامتجا  میھافم  دننک ، کرد  ار  تیبم  فوقو و 

یرال  / ١٣٧٧/٠٢/٠٢ نیسحلادبع  هللاتیآ  تشادگرزب  ییامھدرگ  هب  مایپ 

هتـسویپ ققحت  هب  هللادـمحب  نونکا  هک  یرال ، نیـسحلادبع  دیـس  جاح  یمظعلاهللاتیآ  موحرم  دـھاجم ، زاتمم  دـھتجم  ناشلامیظع و  ملاـع  یارب  تشادـگرزب ، یزاـساپرب 

یملع و یناروـن  یهرھچ  اـب  بـالقنا  ینوـنک  لـسن  ییانـشآ  تسیمالـسا . یروـھمج  رد  یگنھرف  روـما  نـالووسم  مھم  فیاـظو  هتـسیاش و  یاـھراک  یهـلمج  زا  تـسا ،

یاھهبرجت اب  ار  نانآ  و  دیاشگب ؛ نانآ  مشچ  ربارب  رد  ار  نایناریا  یلم  تاراختفا  روطق  باتک  زا  یاهزات  نیرز  گرب  دناوتیم  گرزب ، تیصخش  نیا  یقالخا  یداھج و  یسایس و 

. دزاس انشآ  رتشیب  هچ  رھ  تسا ، قشمرس  سرد و  هدنیآ ، زورما و  یارب  هک  دوخ ، نیشیپ 

١٣٧٩/٠۶/١٠ /  « تیالو حرط   » یجیسب نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

ربخ ار  روشک  نآ  رد  بالقنا  یایاضق  نم  هتبلا  دوب . هدـش  دازآ  نادـنز  زا  هزات  دـنک ؛ طوقـس  یبونج  یاقیرفآ  رد  دـیاتراپآ  میژر  هکنیا  زا  لبق  دـمآ ؛ اـجنیا  ( ٣ « ) الدنام نوسلن  »

وا هب  نادـنز  رد  ار  ناریا  بالقنا  یایاضق  وا  شناـکیدزن  ناتـسود و  هک  مدـش  علطم  اـجنآ  مدوب ؛ هدرک  اـقیرفآ  بونج  قطاـنم  هب  یرفـس  یروھمج ، تساـیر  ناـمز  رد  متـشاد .

رطاخ هب  ار  وا  نم  دوبن ؛ مھ  وا  صوصخم  نتفرگ  رارق  ریثاتتحت  تدارا و  راھظا  نیا  هتبلا  دوب . هدرک  تدارا  راھظا  ماما  هب  تبـسن  نادـنز  لخاد  زا  دوب و  ریثاـت  تحت  وا  دـندادیم و 

دمآ دوب ، هدینـش  بالقنا  هب  عجار  دندوب . ریثات  تحت  روطنیمھ  هک  دندوب  ایند  رد  مھ  وا  زا  رتهتـسجرب  رایـسب  یاھتیـصخش  هنرگو  منزیم ؛ لاثم  میوگب ، مھاوخیم  هک  یبلطم 

وا هب  درک ، تاقالم  نم  اب  اجنیا  دیـسریمن . ییاج  هب  دـندوب -  هدرک  هزرابم  لاس  لـھچ  لاـس ، یـس  تازراـبم -  همھ  نیا  هک  دوب  یبونج  یاـقیرفآ  رد  یروک  هرگ  کـی  اـجنیا .

یاھنابایخ یتقو  نم  داقتعا  هب  هفطاع . داـقتعا و  یهناوتـشپ  اـب  حالـس ، ندرب  راـک  هب  نودـب  اـھنت ؛ اـھلد و  روضح  یهبرجت  دوب : نیا  ناریا  بـالقنا  ماـما و  یهبرجت  هک  متفگ 

. دنزیریم ورف  یسایس  یاھماظن  یهمھ  تمظع ، نیا  لباقم  رد  تسا -  مزال  نامیا  عون  کی  دیآیمنرب ؛ مھ  یسکرھ  زا  دندش -  رپ  نموم  مدرم  روضح  رھظم  نیا  زا  اھرھش 

زا یـضعب  هک  یروطهب  دش ؛ یھتنم  کافـس  راھق و  اتقیقح  میژر  نآ  رییغت  هب  هک  میدینـش  اجنآ  رد  ار  ینابایخ  میظع  یاھتکرح  یکدنا ، زا  دـعب  تفایرد . ار  هتکن  اجنامھ  وا 

بالقنا زا  شماھلا  هک  یتکرح  نیا  اب  رگمتـس ، ملاظ  تسرپداژن  یهلاس  هد  نیدـنچ  ماظن  کی  نیاربانب  دـننک ! یراکمھ  اھنیا  اب  دـندش  روبجم  اـجنآ  اھدیفـس  یاھتیـصخش 

. دوبن لومعم  اھلبق  تسا . دش  لوبقم  رثوم و  یشور  راک ، شور  نیا  ایند  رد  مھ  زورما  تفر . نیب  زا  دوب ، هدش  هتفرگ  یمالسا 

یمالسا  / ١٣٧٩/٠٨/٠۴ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

. دش دھاوخ  رتمک  هنیزھ  نیا  رتھاتوک و  نامز  نیا  مینک ، راتفر  بوخ  ام  رگا  تسا . ناملـسم  یاھتلم  ام  یمالـسا و  یاھروشک  نالووسم  ام  راتفر  دراذگیم ، ریثات  هک  هچنآ 

یایند یهمھ  شود  رب  دش ؛ دھاوخن  راب  نیطسلف  تلم  شود  رب  طقف  هنیزھ  نیا  دش و  دھاوخ  رتنیگنس  هنیزھ  نیا  دش ؛ دھاوخ  رتینالوط  نامز  نیا  مینک ، راتفر  دب  ام  رگا 

ناشدوخ تخادرپ ؛ دـنھاوخ  ار  راک  نیا  یهنیزھ  ناشدوخ  دـننکیم ، کمک  ملاـظ  هب  هک  یناـسک  ناـمھ  دـننکیم ، یھاـتوک  هک  یناـسک  ناـمھ  دـش . دـھاوخ  راـب  مالـسا 

. دنراد هفیظو  اھناملسم  یهمھ  زورما  اذل  دیشچ . دنھاوخ  ار  شیخلت  داد و  دنھاوخ  ار  نیا  تراسخ 

؛ یللملانیب یاھکمک  یلام ، یاھکمک  یسایس ، یاھکمک  دراد ؛ یفلتخم  یاھلکش  هتبلا  نیا  تسا ؟ هنوگچ  کمک  کمک . زا  تسا  ترابع  هفیظو  نیا  تسیچ ؟ هفیظو  نیا 

شیور مالـسا  یایند  ناردتقم  نالووسم و  نیب  رد  دـیاب  نیا  دوش . یریگمیمـصت  مالـسا  یایند  یالاب  عماجم  رد  یتسیاب  نیا  درک . اھنآ  هب  دوشیم  ار  اھکمک  ماسقا  عاونا و 

. تساھنآ هجوتم  میقتسم  یهفیظو  هک  درک  دنھاوخ  ساسحا  ناملسم  یاھتلم  تقو  نآ  دندرکن ، یریگمیمصت  اھنآ  رگا  دوش . یریگمیمصت 

کیرش وا  مرج  رد  دنک ، کمک  ملاظ  نآ  هب  زورما  یسک  رھ  تساکیرما . یهدحتم  تالایا  تلود  وا  مرج  کیرش  کشالب  تسین . اھنت  یتسینویھـص  میژر  مئارج ، نیا  رد  انیقی 

. دش دھاوخن  کاپ  خیرات  یهظفاح  اھتلم و  یهظفاح  زا  اما  دوشن ، بترتم  نیا  رب  یرثا  زورما  تسا  نکمم  تسا .

تشر  / ١٣٨٠/٠٢/١٢ یالصم  رد  نایگنھرف  ناناوج و  رادید  رد  تانایب 

نیا ناوج  میناوتن ؟ ارچ  میـشاب . راودـیما  مینک و  ریوصت  نامدوخ  یارب  کیدزن -  یهدـنیآ  نیمھ  رد  هکلب  ینتفاـینتسد ، ینـالوط  ناـمز  رد  هن  ار -  یزور  ناـنچ  میناوتیم  اـم 

مسج نت و  اب  تکلمم  نیا  ناوج  دنکب ؛ یراک  نینچ  دوب  هتسناوتن  یتلم  چیھ  زور  نآ  ات  هک  درک  یراک  تکلمم  نیا  ناوج  دیرفآ ؛ هزجعم  تصش  هاجنپ و  یاھهھد  رد  تکلمم 

دوـخ مسج  نیمھ  اـب  ار  روـضح  نیا  ناـنچ  و  روـشک -  رگید  یاھرھـش  رد  ناتـسا ، رگید  یاھرھـش  رد  امـش ، تشر  رھـش  نیمھ  رد  دـمآ -  روـشک  نیا  یاـھنابایخ  هـب  دوـخ 

. دورب دنک و  رارف  دش  روبجم  اذل  درادن ؛ ندیشک  سفن  یاج  رگید  دید  ایند ، یرامعتسا  یاھتسایس  یهمھ  ینابیتشپ  هب  یکتم  حلـسم  نادند  ات  ماظن  نآ  هک  درک  هتـسجرب 

کیلـش هقرت و  باترپ  ینازیتراپ و  یکیرچ و  یاھراک  یهجیتن  دادیم ، خر  رگید  یاھاج  رد  هک  ییاھبالقنا  دوبن . رگید  یاج  چـیھ  ام  زا  لـبق  دـش ؛ رارکت  اـم  زا  دـعب  هبرجت ، نیا 

« ناريا تلم  هبرجت   » 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 15هاگياپ  هحفص 3 
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. دش داجیا  ناناوج  یهلیسو  هب  هک  دوب  ناریا  تلم  یهبرجت  هبرجت ، نیا  اما  دوب ؛ هلولگ 

ثعبم  / ١٣٨٠/٠٧/٢٣ دیع  تبسانم  هب  ماظن  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ناشن ار  دوخ  تیوھ  تقیقح و  برغ ، ندمت  هک  تسا  نیا  تسا -  ناشناراکمھ  یـضعب  اھییاکیرما و  تسد  هب  اتدـمع  مھ  نآ  هک  تسا -  نداد  خر  لاح  رد  هک  یرگید  قافتا 

یهظفاح هنیـس و  رد  سرد  نیا  دنراد . سرد  اھتلم  یارب  گرزب ، ثداوح  دننامیم . اھهبرجت  اما  دنوشیم ، مامت  اھگنج  دروآیم . دوجو  هب  تیرـشب  یارب  یاهبرجت  دھدیم و 

یزورفاگنج دننکیم ، اھنیا  هک  یراک  رد  دمآرد . بآ  زا  قفومان  ناحتما ، یهتوب  رد  روطنیا  اعدا ، همھ  نیا  اب  قرب و  قرز و  نیا  اب  یندمت  هک  دنام  دھاوخ  تیرـشب  ریذـپانلاوز 

ندرک فرــصم  عاـفدیب ، مدرم  نتــشک  حلــص ، ندرک  دــیدھت  گـنج ، نتخادــنا  هار  هـب  دراد . دوـجو  هنادــنمدرخریغ  یاـھراتفر  یتسمرــس و  رورغ و  یتلادــعیب و  مـلظ و  و 

رد یتقو  هک  یمالـسا  ندـمت  اب  دـینک  قیبطت  امـش  ار  نیا  تسا . ندـمت  کی  یاھهبرجت  اھنیا  دامتعا ؛ لباقریغ  یهناھب  کی  هب  مھ  نآ  یزورفاشتآ ، یارب  داـیز  یاـھهیامرس 

هک دندرک  یراتفر  نانچ  ناشیحیـسم  یدوھی و  اب  دـندرک ، حـتف  ار  یلعف -  یهیروس  مور و  قطانم  ینعی  مالـسا -  یایند  برغ  قطانم  اھناملـسم  نیدـشار ، یافلخ  نامز 

یارادم تمحر و  تورم و  نوچ  دندش ؛ میلـست  تمواقم  نودب  مدرم  زا  یرایـسب  ناریا ، ام ، روشک  نیمھ  رد  دندیورگ . مالـسا  هب  ناناملـسم  راتفر  رطاخ  هب  اھنآ  زا  یرایـسب 

اھیدوھی دندمآ ، اھناملسم  یتقو  تسا -  هدش  هتشون  خیرات  رد  هک  نانچنآ  مور -  رد  دندش . ناملسم  دندمآ  ناشدوخ  نیاربانب  دندرک ؛ هدھاشم  نانمشد  اب  ار  اھناملـسم 

مالـسا یتقو  تشادیم ؛ اور  متـس  اھنآ  رب  دوب و  یحیـسم  تموکح  میدوب . هدیدن  ار  یـشوخ  زور  زورما ، لثم  دوخ ، یگدنز  لوط  رد  ام  تاروت ، هب  مسق  هاروتلاو ؛» : » دنتفگ

ندمت و رکف و  کی  یراگدنام  هک  تساھنیا  دنکیم ؛ صخـشم  ار  خیرات  یریگتھج  هک  تساھنیا  دنامیم ؛ خیرات  رد  هک  تساھنیا  دـندرک . ساسحا  ار  یمالـسا  تفوطع  دـمآ ،

. دنکیم نیمضت  ار  گنھرف 

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

وا لثم  یتلود  چیھ  ام  یهقطنم  رد  هک  یرامعتـسا  توترف  میژر  نیا  تسا . هتفرگ  هدـھع  رب  ار  اکیرما  یـسایس  لالد  نک و  فاص  هداج  شقن  سیلگنا  تلود  زورما  هنافـساتم 

سیلگنا رامعتسا  یاپ  یاج  قطانم ، نیا  یهمھ  رد  نیطسلف و  رد  قارع ، رد  ام ، دوخ  روشک  رد  ناتـسناغفا ، نیمھ  رد  دنھ ، یهراقهبـش  رد  درادن -  ینیگنن  قباوس  نینچ 

نارود هب  طوبرم  هک  یسایس  رابتعا  جوا  نآ  زا  هک  لاح  دش -  دھاوخن  وحم  اھتلم  نیا  یخیرات  یهظفاح  زا  تسا و  دوھشم  فرط  نیا  هب  شیپ  لاس  هاجنپودص  زا  شتایانج  و 

تیامح نآ  زا  هلـصافالب  مھ  نیا  دـیوگیم ، وا  هچرھ  تسا و  هدـش  لیدـبت  اکیرما  یـسایس  ورهلابند  هطـساو و  لالد و  لادـباکچوک و  هب  تسا ، هداتفا  هدوب ، شایرامعتـسا 

. دننکیم قیوشت  ار  راکتیانج  تموکح  المع  اھنآ  هکنیا  رطاخ  هب  دنکیرش ؛ نآ  تیلووسم  رد  اھتیانج و  نیا  رد  سیلگنا  تلود  اکیرما و  تلود  دنکیم .

لاس ١٣٨٣  / ١٣٨٣/٠١/٠١ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

دناوتب هک  تسا  هتفای  ار  تیلباـق  تیفرظ و  نیا  هدـش و  لیدـبت  طاـشنرپ  مواـقم و  رایـشوھ ، برجم ، یتلم  هب  یمالـسا ، ماـظن  نارود  ریظنیب  یاـھهبرجت  تکرب  هب  اـم  تلم 

یوـس زا  ریذپانیگتـسخ  هتـسویپ و  شـالت  موادـم و  تکرح  هب  راـک  نیا  هتبلا  دـھد . رارق  ناـیناھج  مـشچ  لـباقم  رد  مالـسا  یهیاـس  رد  ار  یاهدـنزومآ  هتـسجرب و  یهنوـمن 

یاھهصرع رد  ام  تلم  دیـسر . دـھاوخ  هجیتن  هب  راکتـشپ  تماقتـسا و  یهیاس  رد  هللااشنا  هک  مدـقهبمدق  یجیردـت و  تسا  یراک  تسا ؛ دـنمزاین  مدرم  کمک  نالووسم و 

. تسا هدناسر  تابثا  هب  ار  دوخ  تیفرظ  تیلباق و  فلتخم ،

لاس ٨٣. دوشیم ؛ زاغآ  نونکا  هک  یلاس  هب  مینکب  مھ  یھاگن  مینکب و  لاس ٨٢ -  هتفای -  نایاپ  لاس  هب  یھاگن  نالا 

یهدـعاق نیا  لومـشم  ناسنا  یگدـنز  یهمھ  هکنیا  لثم  اھیتساک ؛ اھییاناوت و  اھیداش ، اھمغ و  رب  لمتـشم  دوب  یلاس  ناسنا  یگدـنز  نارود  یهمھ  لـثم  لاس ٨٢ 

مگ ار  دوخ  فدھ  هک  تسا  قفوم  یتلم  یناسنا و  اھبیشن ، زارف و  نوگانوگ و  یاھهبرجت  نیا  یالبال  رد  تسا . هتخیمآ  مھ  هب  ناسنا  یگدنز  رد  یداش  مغ و  تسا ؛ یلک 

یالاو فادھا  هب  ار  دوخ  یلاع  تمھ  هنارظنگنت ، کچوک و  یاھهاگن  زا  رتارف  میھد و  مھ  تسد  هب  تسد  دـیاب  همھ  دـھد . همادا  تماقتـسا  راکتـشپ و  اب  ار  دوخ  هار  دـنکن و 

یاھنارود هتـشذگ و  لاس  رد  داد ، ناشن  ار  دوخ  یماظن  تیلباق  سدـقم  عافد  نارود  رد  هک  نانچمھ  ام  تلم  مینک . تکرح  نآ  تمـس  هب  مینک و  فوطعم  یمالـسا  بالقنا 

دـش و زاغآ  ام  یبرغ  یهیاسمھ  هب  سیلگنا  اکیرمآ و  یماظن  مجاھت  اب  لاس ٨٢  هچرگا  درک . تابثا  ار  دوخ  یـسایس  یعامتجا و  نزو  تیفرظ و  تیلباق و  مھ  گنج  زا  دـعب 

اب هک  مادص -  لثم  یثیبخ  دونع و  نمشد  لباقم  رد  اما  دوب ، ناریا  تلم  یارب  ینارگن  یهیام  نیا  دندش و  رقتـسم  ام  یاھزرم  یکیدزن  رد  گرزب  یاھناطیـش  ناشوپهمکچ 

هک اجنآ  ات  لیئارسا  اکیرمآ و  یسوساج  یاھسیورس  اھهاگتـسد و  لاس ٨٢  ناتسبات  رد  هچرگا  دش ؛ جارخا  هنحـص  زا  تشادن -  ینمـشد  ام  تلم  زا  رتمک  مھ  دوخ  تلم 

شقن اھهئطوت  تلم ، رازگتمدخ  یاھهاگتسد  ناریا و  تلم  رادتقا  یرایشوھ و  اب  اما  دننک ، مھارف  نامروشک  رد  ار  یعامتجا  یاھبوشآ  یهنیمز  ات  دندرک  شالت  دنتـسناوت 

جوا هب  ام  روشک  یاهتسھ  یاھتیلاعف  اھشالت و  هب  یسایس  یهلمح  یهناھب  هب  نامروشک  هیلع  اکیرمآ  مجحرپ  یـسایس  تاغیلبت  لاس ٨٢  زیئاپ  رد  هچرگا  دـش ؛ بآ  رب 

لباقم رد  ار  یحیحص  هتخپ و  هار  ایناث  دندش ، فقاو  شیپ  زا  رتشیب  هنیمز  نیا  رد  دوخ  یروانف  یملع و  درواتسد  تیمھا  هب  الوا  نالووسم  تلم و  لباقم  رد  اما  دیسر ، دوخ 

هب کمک  رد  ناریا  تلم  میظع  تکرح  اما  درک ، نیگمغ  ار  همھ  یاھلد  مب  یهلزلز  رابتبیصم  یهثداح  لاس ٨٢  ناتسمز  رد  هچرگا  دنتفر ؛ شیپ  دندرک و  ذاختا  اھبوشآ  نیا 

رد درک ؛ راداو  نیـسحت  باجعا و  هب  دندش ، ارجام  نیا  زا  علطم  هک  ار  یناسک  ایند و  مدرم  یهمھ  دوخ ، نھیممھ  ناردارب  یوس  هب  ندرک  دـنلب  یرای  تسد  ناگدیدبیـسآ و 

ندرک لیطعت  هکلب  درـس و  یارب  ناریا  تلم  نانمـشد  هک  یـشالت  یهمھ  مغریلع  مدرم ، روضح  هک  دش  ماجنا  یمالـسا  یاروش  سلجم  روشرپ  تاباختنا  مھ  لاس  نایاپ 

روشک و نارازگتمدخ  مھ  لاس  لوط  رد  دش . هدوزفا  ناریا  تلم  تاراختفا  رب  یرگید  راختفا  دنک ؛ بآ  رب  شقن  ار  اھهئطوت  نیا  یهمھ  تسناوت  دنداد ، جرخ  هب  تاباختنا  نوناک 

. داد دـنھاوخ  مدرم  هب  هدـنیآ  لاس  رد  ار  اھنآ  شرازگ  هک  دـندش  قفوم  یگرزب  تامدـخ  ماجنا  هب  روشک  رد  لووسم  یاھشخب  ریاس  یتلود و  فلتخم  یاـھشخب  نـالووسم 

ناریا تلم  هک  مینیبیم  مینکیم ، هاگن  یتقو  تیاھن  رد  اما  اھینارگن ؛ اھتیقفوم و  اب  اھمغ ، اھیداش و  اب  دوب  یلاس  رـشب  یگدنز  نارود  یهمھ  لثم  لاس ٨٢  نیاربانب 

. تسا هتفر  شیپ  ماگ  کی  هدمآ و  نوریب  دنلبرس  زارفارس و  نوگانوگ  یاھهبرجت  نیا  زا 

یمالسا  / ١٣٨٣/٠٣/٠۶ یاروش  سلجم  یهرود  نیمتفھ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

تسا و هدـش  یط  هفقو  یب  یھلا ،  هوق ی  لوح و  هب  اھدورف ،  زارف و  اھیراوشد و  همھ  اب  یمالـسا  یاروش  سلجم  هرود ی  شـش  رد  یراذـگ  نوناق  لاـس  راـھچ  تسیب و 

روضح الخ  هتفاتن و  رب  گرزب  راک  نیا  رد  ار  قیوعت  ریخات و  زور  کی  یتح  زیگنا ، رب  شیاتس  یراکتشپ  تمھ و  اب  خیرات ، لوط  رد  دوخراگدنام  هبرجت ی  نیتسخن  رد  ناریا  مدرم 

هب تکرح  یلـصا  نوناک  هک  تلم  هناخ ی  رد  سفن ،  هزات  ناگدنیامن  امـش  دوش و  یم  زاغآ  دوخ  ینوناق  دعوم  رد  متفھ  سلجم  کنیا  و  دنا ، هتفریذـپن  ار  راذـگنوناق  سلجم 

. میا هدمآ  درگ  تسا  هدنیآ  یوس 

نادمھ  / ١۵/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

ینادمھ نارھت -  رد  هطورـشم  ربھر  ود  زا  یکی  ییابطابط -  دمحمدیـس  دوشیم . هدرب  تمظع  هب  نآ ، زا  رتارف  مالـسا و  یایند  یهمھ  رد  یدابآدـسا  نیدلالامجدیـس  مان 

اما دوبن ، ینادمھ  هچرگا  ناشیا  هک  یندم -  دیھش  یردیح ، دیھش  یسودق ، دیھـش  حتفم ، دیھـش  دناهتـساخرب ؛ هطخ  نیا  زا  یرادمان  یادھـش  بالقنا ، نارود  رد  تسا .

نادیم نیا  رد  اھنآ  زا  یـضعب  یاھمان  هک  یزیزع  ناناوج  یناحورریغ ، یادھـش  دروآیم -  باسحهب  ینادمھ  انعم  کی  هب  ار  دوخ  مھ  وا  دـننادیم و  دوخ  زا  ار  وا  اھینادـمھ 

دیھـش نیـسحلاراصنا ؛ رکـشل  یادھـش  نینچمھ  تسا . تبث  ناریا  تلم  یهظفاـح  یهفیحـص  رد  نیبتاـکلامارک و  رتفد  رد  ناـشمان  هک  رگید  یرایـسب  و  تسا ، هدـش  بصن 

. رگید گرزب  یادھش  نازاستیچ و  دیھش  ینیسحهاش ، دیھش  ییاباب ، جاح  دیھش  نایمالسا ،

« ناريا تلم  هبرجت   » 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 15هاگياپ  هحفص 4 
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ماظن  / ١٣٨٣/٠٨/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ام تسا . هدوب  بوخ  ام  تفرـشیپ  زورما -  اـت  بـالقنا  موس  مود ، یاـھلاس  زا  دـش -  یگدـنزاس  نوگاـنوگ  یاھنادـیم  دراو  تفاـی و  ار  شدوخ  یمالـسا  یروھمج  هک  یتقو  زا 

اجهمھ یملع ، نوگانوگ  یاھهنیمز  رد  ام  زور  نآ  مینک . رداص  مھ  ار  نامکـشوم  میناوتیم  نالا  اما  میدرکیم ؛ دراو  دـیاب  مھ  ار  رادراـخ  میـس  هک  میتسھ  یروشک  ناـمھ 

هار روشک  رد  یملع  تکرح  مینکیم . هدـھاشم  طاشنرپ  ار  ناگدـنور  عیـسو و  ار  نادـیم  زاب ، ار  هار  یملع ، یاھهنیمز  بلغا  رد  زورما  اـما  میدوب ؛ تسبنب  یاـھهچوک  یوت 

نیا تسا . یمالسا  ماظن  یاھتفرشیپ  مھ  رگید  یرایسب  دندرک و  نایب  روھمج  سیئر  یاقآ  زورما  اھرامآ  رد  ار  یضعب  هک  هتشاد  دوجو  مھ  یدایز  یاھتفرـشیپ  تسا . هداتفا 

 - نادیم نیا  رد  ندماین  هاتوک  یمالسا و  یھلا و  یاھشزرا  هب  ندیـشخب  ققحت  رب  میمـصت  ادخ ، هب  لکوت  تیقفوم ، یهبرجت  تفرـشیپ ، یهبرجت  تسا ؛ ناریا  تلم  یهبرجت 

تسام و یعطق  یمتح و  فیاظو  وزج  نیا  یمالـسا ؛ ماظن  نوگانوگ  یاھـشخب  رد  فادـھا  نیا  اھـشزرا و  نیا  ندرک  هدایپ  یارب  یزیرهمانرب  و  تسین -  ندـمآ  هاتوک  یاـج  هک 

مھ دـننکب . یییـساسا  راک  دـنرادرب و  یقفوم  یاھماگ  هنیمز  نیا  رد  دـنناوتب  هناگهس  یاوق  روشک و  نالووسم  هک  دـشاب  هدومرف  ردـقم  لاعتم  یادـخ  هللااـشنا  میراودـیما 

درکراک اھییاناوت و  تیفرظ  درک و  شالت  راک و  دـیاب  تساـھنآ . ندرک  راـک  یهنـشت  روشک  زورما  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  هییاـضق  یهوق  مھ  هننقم ، یهوق  مھ  هیرجم ، یهوق 

. درب الاب  ار  روشک 

مق  / ١٣٨٣/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یتخس یاھهرود  اھتلم  تسا  نکمم  هتبلا  تسا . هدمآ  رسهب  تساھنآ -  عبانم  سومان و  لام و  ناج و  رب  طلست  اھتلم و  هب  ملظ  رب  نآ  یانبم  هک  یرابکتـسا -  ماظن  نارود 

هک تسا  یتلم  دنک ، افیا  شقن  دناوتیم  هک  یتلم  دنناوتیمن . نیا  زا  رتشیب  هدیسر ؛ رسهب  ملاع  نطاب  رد  اھناسنا و  نطاب  رد  یردلق  ییوگروز و  نارود  اما  دننک ، هبرجت  ار 

دادعتـسا اب  مھ  ناریا ، تلم  دراد . ناریا  تلم  دروم  نیا  رد  ار  لابقا  نیرتشیب  درب . دـھاوخ  ار  نادـیم  وا  دـنک ؛ هدافتـسا  یرایـشوھ  ناـمیا و  هدارا و  زا  دـسرب و  یھاـگآدوخ  هب 

رب دشاب  یناھج  میظع  تکرح  کی  روحم  دـناوتیم  ام  تلم  دـنرادن . ار  ام  تلم  یهبرجت  رگید  یاھتلم  تسا . هدرک  هبرجت  مھ  تسا و  نموم  مھ  تسا ، شوھاب  مھ  تسا ،

. دننک لیمحت  ایند  رب  دنھاوخیم  ملاع  ناربکتسم  زورما  هک  ییون  دیدج و  یتیعر  بابرا  ماظن  هناملاظ و  ماظن  یرابکتسا و  ماظن  ملظ و  هیلع 

نامرک  / ٠٢/١١/١٣٨۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

، تیفرظ اب  بدا ، اب  ینامرک ، دـنا . هدرک لقتنم  تسد  هب  تسد  لسن و  هب  لسن  ار  هتـشذگ  فراعم  اھ و  هبرجت ینامرک  نوگانوگ  یاھ  لسن دـیتسھ . یی  هبرجت اب  مدرم  امش 

گنج بالقنا و  نارود  لوط  رد  یزوریپ و  زا  دعب  ، هزرابم نارود  لوط  رد  دـنک . لیلحت  کرد و  بوخ  ار  یـساسا  لئاسم  دـناوت  یم تسا و  هارمھ  یگتخپ  اب  نامیا و  اب  لمحت ، اب 

، راختفارپ روآ و  مان ماـقم و  یلاـع نادیھـش  مالـسا و  هار  نایئادـف  گرزب ، نارادرـس  دـھد . ناـشن  نوگاـنوگ  یاـھ  نادـیم رد  ار  دوخ  زراـب  تیـصخش  تسناوت  ناـمرک  یلیمحت ،

ملع ی  هنحص رد  تفر . دھاوخن  ناریا  مدرم  دای  زا  زگرھ  هک  ییاھ  مان دندیشخرد ؛ کالفا  رد  دندمآرب و  کاخ  زا  هک  ییاھ  ناوج دنا ؛ هدش ناتـسا  نیا  یاھ  هرھچ نیرت  هتـسجرب

، رعاش نادیضایر ، مجنم ، رادمتسایس ، ملاع ، مھ  ام  نارود  رد  هللادمحب  تسا . ناتسا  نیا  یندشن  شومارف  ی  هرھچ رنھاب ، موحرم  نامزیزع ، دیھش  تسایس ، ریبدت و  و 

اھنآ ندروآ  مان  ناکما  هک  تسھ  همھ  نھذ  رد  اھنآ  زا  یی  هدش هتخانـش یاھ  مان دـنراد و  روضح  روشک  رـساترس  رد  ردـقنآ  ناتـسا  نیا  زا  سیون  هصق هدنـسیون و  نادـخیرات ،

. تسا هنوگ  نیا ناتسا ، تیعضو  تسین .

متشھ  / ١٠/٠۵/١٣٨۴ تلود  تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  نیرخآ  رد  تانایب 

تمعن ار  نآ  دـیاب  ام  هک  تسا  یزیچ  نیا  مدوب ؛ اھهنیمز  یهمھ  رد  نارھاوخ  ناردارب و  امـش  یمتاخ و  یاقآ  بانج  یدـج  مجحرپ و  شالت  دـھاش  نم  هتـشذگ  یاـھلاس  رد 

مھ تعنص ، یهنیمز  رد  مھ  زورما ، دیدیسر . مھ  یدایز  تاقیفوت  هب  هللادمحب  دیداد و  ماجنا  ار  یمکارتم  شالت  تخس و  راک  تدم  نیا  رد  امـش  مینادب . یھلا  معن  زا  یگرزب 

نیا روشک و  نیا  یارب  اھنیا  میراد ؛ یدایز  ریگمـشچ و  رایـسب  یاھتفرـشیپ  ام  تامدخ ، نوگانوگ  یاھهنیمز  رد  مھ  یروانف ، ملع و  یهنیمز  رد  مھ  یزرواشک ، یهنیمز  رد 

شاداپ رجا و  رد  انیقی  دیدوب ، سـسوم  ای  رثوم  ای  میھـس  اھراک  نیا  رد  هک  ینارھاوخ  ناردارب و  امـش  یهمھ  دش . دھاوخن  هدودز  تلم  نیا  یهظفاح  زا  دـنام و  دـھاوخ  تلم 

. دیتسھ میھس  اھشالت  نیا 

دزی  / ١٠/١٢/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

دزی رھش  زیزع  مدرم  هراومھ  تسا . یرواب  نید نامیا و  زکرم  راکتبا ، شالت و  راک و  زکرم  رنھ ، زکرم  شناد ، زکرم  یدزی - ! زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  امش -  ناتسا  امـش و  رھش 

خیرات لوط  رد  هک  یئاھنادیم  ی  همھ رد  هدامآ  کرحت و  راکتبا و  راک و  یورین  زا  راشرس  ینید ، رواب  نامیا و  زا  راشرـس  بیجن ، دادعتـسااب ، یمدرم  ناونع  هب  ار  دزی  ناتـسا  و 

عافد یاـھ  هصرع رد  دندیـشخرد ؛ دزی  مدرم  بـالقنا ، یزوریپ  زا  دـعب  مھ  میدرک ، هبرجت  میدـید ؛ مشچ  هب  بـالقنا  زا  لـبق  مھ  تسا ، هتفریم  راـظتنا  ناریا  تلم  زا  اـم  رـصاعم 

یگنھرف یـسایس و  مجاـھت  دروـم  هک  یئاھـشزرا  زا  عاـفد  ی  هصرع رد  مھ  زورما  اـت  سدـقم ، عاـفد  ناـیاپ  زا  سپ  یمالـسا و  بـالقنا  تیوـھ  زا  عاـفد  ی  هصرع رد  سدـقم ،

. میدومزآ میدرک و  هدھاشم  میمصت  مزع و  یاراد  هتسبرمک و  راک ، هب هدامآ باکر ، هباپ ار  دزی  زیزع  مدرم  اھنادیم ، نیا  ی  همھ رد  دوب . هتفرگ  رارق  نانمشد 

دزی  / ١٠/١٢/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

گنج نادـیم  دراو  دـننک ؛ اعد  طـقف  ناگدـنمزر  یزوریپ  یارب  اـت  دنتـسشنن  اـھ  هناـخ وت  دزی  مدرم  دوب . یقفوم  ی  هبرجت مھ  سدـقم  عاـفد  رد  دزی  ناتـسا  دزی و  مدرم  ی  هبرجت

هک دوب  یا  یماظن یاھ  هعومجم نیرتطبـضنم  نیرتریذپرطخرپ و  نیرت ، یوق نیرتھب ، زا  یکی  اھیدزی  ریدغلا  ناگداپ  ریدغلا و  پیت  دربن ، ی  هھبج رد  منکیمن  شومارف  نم  دـندش .

روضح نیا  رب  دنتـسھ  یقدـص  دـھاوش  همھ  اھنآ ، روبـص  یاـھ  هداوناـخ امـش ، زارفارـس  ناـگدازآ  امـش ، نازاـبناج  امـش ، ی  هتـسجرب یادھـش  میدـید . گـنج  نادـیم  رد  اـم 

. تسھ زاین  اھنآ  هب  هک  یتقونآ  رطخ ، نادیم  رد  دزی  مدرم  ی  هناعاجش

ص)  / ٠٩/١٣٨٧/٠۵  ) مظعا لوسر  ترضح  ثعبم  تبسانم  هب  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یلم و یهبناجهمھ  میظع  یهعـسوت  شنوگانوگ ، یاھتراھم  شاهبرجت ، شایروانف ، شملع ، تسین و  لـبق  لاـس  تسیب  ناریا  تلم  اـب  یهسیاـقم  لـباق  ناریا  تلم  زورما 

تماقتـسا نیمھ  رثا  رب  نیا ، تسین . شیپ  لاس  جـنپوتسیب  شیپ و  لاس  تسیب  اب  یهسیاـقم  لـباق  هقطنم ، رد  شرادـتقا  ذوفن و  شایروشک ، یداـصتقا و  یعاـمتجا و 

تما تثعب  زورما  دوـب ، مرکم  یبـن  تثعب  زور  نآ  هک  مینادـب  میوـش ؛ انـشآ  ربـمغیپ  خـیرات  اـب  میمھفب ؛ مینادـب و  اـم  کـت  کـت  یتسیاـب  ار  نیا  تسا ؛ تثعب  سرد  نیا  تـسا .

دوخ یاھیئاناوت  رب  دنک ، هفاضا  دوخ  ملع  رب  دنک ؛ مادقا  تکرح و  تریـصب  اب  هناھاگآ و  دنادب ؛ ثوعبم  ار  دوخ  دنکب ؛ تثعب  ساسحا  دـیاب  یمالـسا  تما  زورما  تسا . یمالـسا 

، یمالـسا بالقنا  مایپ  ناریا ، تلم  مایپ  نیا  تسا . مھم  یلیخ  هملک  دـیحوت  ناشیا  نیب  و  دـنک . هفاضا  دوخ  یمالـسا  للملانیب  ماجـسنا  یلم و  ماجـسنا  رب  دـنک ، هفاضا 

هار هک  مینادیم  دیـسر و  میھاوخ  اجک  هب  مینادـیم  مینکیم ،  میراد  راک  هچ  مینادـیم  یھلا  قیفوت  هب  تسا . نشور  ام  یارب  مھ  قفا  و  تسا . یمالـسا  یروھمج  ماظن  مایپ 

. ندرک درگبقع  هن  نداتسیا و  هن  تسا ؛ نتفر  هطقن ، نآ  هب  ندیسر 

ریدغ  / ١٣٨٧/٠٩/٢٧ دیع  زور  رد  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دوجو یهمھ  دشن و  دـیدرت  راچد  دیـشکن و  بقع  اپ  هیـضق  کی  رد  هظحل و  کی  تداھـش  یهظحل  ات  یکدوک  نارود  زا  ادـخ  هار  رد  ادـخ و  یارب  هک  تسا  یـسک  نینموملاریما 

هک یتقونآ  دیسرتن ؛ گرم  زا  دز و  ریشمش  ربمغیپ  باکر  رد  دزیم ، ریـشمش  دیاب  هک  یتقونآ  درک ؛ غیلبت  درکیم ، غیلبت  دیاب  هک  یتقونآ  دروآ . نادیم  هب  ادخ  هار  رد  ار  دوخ 

« ناريا تلم  هبرجت   » 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 15هاگياپ  هحفص 5 
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یاھنارود نیا  یهمھ  رد  و  دش . تسایس  نادیم  دراو  تفرگ و  تسد  هب  ار  تسایـس  دریگب ، تسد  هب  ار  تسایـس  مامز  دوب  مزال  هک  یتقونآ  درک ؛ ربص  دنک ، ربص  دوب  مزال 

کی نیا  سرد ؛ دش  نیا  دھدیم . رارق  یمالسا  یهعماج  سار  رد  ار  یسک  نینچ  کی  مرکا  ربمغیپ  درک . ادیپ  روھظ  زورب و  دوب ، راوگرزب  نآ  زا  یراکادف  یهمزال  هچنآ  نوگانوگ ،

یمالـسا و یهعماج  یهرادا  یارب  هک  دـھدیم  ناشن  نیا  تسین . هتـشذگ  یاـھنرق  هب  طوبرم  یهرطاـخ  یخیراـت و  یهظفاـح  کـی  طـقف  تسا . یمالـسا  تما  یارب  سرد 

نادرگور یلکشم  یتخس و  چیھ  زا  ندروآ ، هصرع  هب  ار  لام  ناج و  ندرک ، تدھاجم  ادخ  یاضر  هار  رد  یتسرپادخ ، تساھنیا : اھرایعم  یمالسا ، تما  یمالسا و  عماوج 

. تسا ریدغ  گرزب  سرد  نیا  تسا . نینموملاریما  دوجو  صخاش ، تسا ؛ نینموملاریما  هلق ، نیا  ندرک . ضارعا  ایند  زا  و  ندوبن ،

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢٢ نارگراثیا  ادھش و  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

هتکن کی  دننک . شومارف  ار  نیا  زگرھ  دیاب  زیزع  ناناوجون  نیا  ناناوج و  نیا  صوصخب  هن  دینک ، شومارف  دیاب  امش  هن  منک ، شومارف  دیاب  نم  هن  هک  تسا  هجوت  دروم  هتکن  ود 

یروالد هب  مینکیم ، راختفا  مالسا  ردص  گرزب  نادرم  یروالد  هب  هکینانچمھ  مینک . ظفح  دھدیم ، ام  هب  دیھـش  دای  دیھـش و  مان  هک  ار  یراختفا  ساسحا  نآ  ام  هک  تسا  نیا 

اھتدـھاجم و نیا  یهرطاـخ  دـھاوخیم  نمـشد  دوـش . شوـمارف  نادیھـش  داـی  دـھاوخیم  نمـشد  دـھاوخیمن . ار  نیا  نمـشد  مینک . راـختفا  ناـمدوخ  نارود  گرزب  نادرم  نـیا 

. دینک ظفح  ار  اھنآ  یهرطاخ  دینک ، هدنز  دینک ، هتسجرب  ار  نادیھش  دای  دننک . تکرح  دیاب  همھ  نیا ، لباقم  یهطقن  تسرد  دنامن . تلم  نیا  یهظفاح  رد  اھیدرمگرزب 

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢۴ ریاشع  نادمتعم  نارس و  رادید  رد  تانایب 

بـالقنا نانمـشد  دوـش . عورـش  یلیمحت  گـنج  هکنیا  زا  لـبق  تفرگ ؛ رارق  اـھهئطوت  فدـھ  بـالقنا  زاـغآ  زا  دوـخ ، صاـخ  یاـھتیعقوم  رطاـخ  هب  یدرک  یهقطنم  ناتـسدرک و 

یرئاشع مدرم  تیامح  زا  دنناوتب  دیاش  هکنیا  دیما  هب  دندرک  ادیپ  روضح  هقطنم  نیا  رد  یتوغاط  میژر  ناگتسباو  زا  یئاھتیصخش  دنتشاد . اھدیما  هقطنم  نیا  رد  یمالـسا 

هتفرگ رارق  دوخ  رارقتسا  لحم  رد  هک  یاهریـشع  نآ  نیب  تسا  قرف  میدوب . علطم  ار  اھنیا  میدید ، ام  ار  اھنیا  دننزب . بالقنا  یهرھچ  هب  هجنپ  دنوش و  رادروخرب  ام  نموم  رویغ 

هک یریاـشع  فـیاوط و  نآ  یاهریـشع و  نآ  اـب  دریگیم ، رارق  روـشک  بـالقنا و  تمدـخ  رد  هتبلا  و  تسھ ، یایھاوخدـب  هن  تسھ ، یکیرحت  هن  تسھ ، یاهئطوـت  هن  تسا ؛

ماظن یمالـسا و  بالقنا  یهظفاح  ناریا و  تلم  یهظفاح  درب . میھاوخن  دای  زا  ار  اھنیا  ام  دنتـسیایم ؛ راوتـسا  مکحم و  لاح  نیع  رد  دنریگیم و  رارق  نمـشد  یهئطوت  فدھ 

. دیدرک یرادزرم  بوخ  هقطنم  نیا  رد  امش  دندرک . یرادزرم  ریاشع  تسھ . اھنیا  تسا ؛ هدرک  تبث  ار  اھنیا  یمالسا  یروھمج 

هیئاضق  / ٠٧/١٣٨٨/٠۴ یهوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

تلم نیا  هیلع  هک  سدقم  عافد  نارود  رد  لاس  تشھ  هک  دنتـسھ  یئاھتموکح  اھتلود و  نامھ  اھنیا  دـننادیم . اھنیا  تسا . هدرک  هاگآ  ار  تلم  ام ، ی  هلاس یس  یاھ  هبرجت

نمشد هب  هکلب  تخوسن ، ناریا  تلم  یارب  ناشلد  طقف  هن  دنتشک ، ار  هانگ  یب یاھناسنا  دندز ، یئایمیش  یاھبمب  دش ، ناریو  اھ  هناخ دش ، نارابمب  اھرھش  دش ، تیانج 

رد اھنیا  ی  هجنپ هک  یمولظم  یاھتلم  اب  ار  اھنیا  راتفر  مدرم  زوسلد ! دنا  هدـش الاح  تسین . یندـش  شومارف هک  اھنیا  دـنا . هدـید ار  نیا  ام  مدرم  دـندرک . مھ  کمک  ناریا  تلم 

، دش دنب  ناشنخان  دش ، ریگاج  ناش  هجنپ اھنیا  اج  رھ  نیطـسلف . تلم  لثم  ناتـسکاپ ، لثم  قارع ، تلم  لثم  ناتـسناغفا ، تلم  لثم  دـننیب ؛ یم تسا ، هدـش  ریگاج  اھنآ 

، روشک لخاد  رد  یناسک  ای  یسک  هب  تبسن  ناریا ، تلم  هب  تبسن  الاح  تساھنآ . بانج  زا  رود  یتسود ، مدرم دننکیمن ؛ محر  مدرم  هب  اھنیا  دندز . هبرض  دنتسناوت ، هچرھ 

نیا رگا  امـش  دیـشاب ، مھ  اب  رگا  امـش  دیـشاب ، دحتم  رگا  امـش  دنمھفیم . مدرم  ار  نیا  تسیچ . اھراک  نیا  زا  اھنآ  ضرم  ضرغ و  نیا  هک  تسا  مولعم  بخ  دنا ! هدش رادفرط 

هب اھنآ  ینمشد  زگرھ  ائیش ؛» مھدیک  مکرـضیال  ، » دیراد هگن  تسا ، هدرک  ظفح  ار  نآ  ام  تلم  لاس  یـس  نیا  لوط  رد  داد و  ام  تلم  هب  بالقنا  هک  ار  یماکحتـسا  ی  هیحور

. دننک دراو  یبیسآ  ناریا  تلم  هب  تسناوت  دنھاوخن  اھنآ  و  درک ، دھاوخن  یرثا  امش 

ع)  / ١۵/١٣٨٨/٠۴  ) نینموملاریما ترضح  تدالو  زورلاس  رد  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

امش یاپ  یتقو  دنشاب ، هتـشاد  مھ  فالتخا  رگا  ناشدوخ  نیب  ناریا  تلم  دننادب : یمالـسا  یروھمج  لئاسم  رد  لوضف  نارگهلخادم  دننادب ، یرابکتـسا  یاھروشک  نارس 

. دنوشیم امش  هیلع  مکحم  تشم  کی  دحاو ، تسد  کی  دنوشیم ؛ دحتم  مھ  اب  همھ  دیایب ، نایم  هب  ناریا  تلم  نانمشد 

هبرجت لاس  یـس  ام  ادبا . دش ؛ دھاوخ  لیامتم  امـش  هب  نایرج  نیا  دیدرک ، تیامح  دیدرک ، عافد  ناتدوخ  لایخ  هب  ینایرج  کی  زا  یتقو  دـینک  لایخ  امـش  هک  تسین  روجنیا 

. دینکیم دیراد  راکچ  دینکب ، دیھاوخیم  راکچ  امـش  دمھفیم  تلم  تسا . هدرک  طبـض  تسا ؛ هدرک  تبث  ار  امـش  یاھینمـشد  دوخ  یهظفاح  رد  تلم  نیا  لاس  یـس  میراد ؛

تلم ینیبدب  داجیا  ناشدصق  تسا ، فالتخا  داجیا  ناشدصق  دنتـسین ؛ مھ  اھنآ  عفادم  دنیوگیم ؛ غورد  میتسھ ؛ اھنآ  عفادم  ام  هکنیا  ناونع  هب  دـنروآیم  ار  اھیـضعب  مسا 

. دنیوگیم غورد  تسا ؛ رگیدکی  هب  تبسن  ناریا  ناگبخن  ناریا و 

یروھمج  / ١٢/١٣٨٨/٠۵ تسایر  هرود  نیمھد  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

یهلیـسو مھ  تشاد و  دوـجو  تاـباختنا  نیا  نورد  رد  یئاـھهبرجت  مھ  تشاد ، ماـیپ  مھ  تشاد ؛ ماـیپ  تاـباختنا  نـیا  دوـب . یمھم  رایـسب  تاـباختنا  اـم  لاـسما  تاـباختنا 

یمھم رایـسب  یاھمایپ  تاباختنا ، نیا  یاھمایپ  الوا  دوب . کرابم  رایـسب  تاباختنا  کی  نم  رظن  هب  تاباختنا  نیا  دز . کحم  ام  هب  دیـشک ؛ شیامزآ  هب  ار  اھام  دـش ؛ یناحتما 

. دوب

یروھمج  / ١٢/١٣٨٨/٠۵ تسایر  هرود  نیمھد  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

یدـج نالوئـسم  مھ  میریگب ؛ یدـج  نامهمھ  ار  هبرجت  نیا  هکنیا  رب  مراد  رارـصا  نم  هک  دوب  ام  نالوئـسم  ام و  تلم  یارب  هبرجت  کی  تشاد . تاباختنا  نیا  مھ  یئاـھهبرجت 

یتح تسھ ؛ یمالسا  ناریا  نانمشد  بالقنا و  نانمشد  یوس  زا  ندز  هبرـض  ناکما  هشیمھ  هک  مینک  رواب  هک  تسا  نیا  هبرجت  نآ  و  دنریگب . یدج  مدرم  داحآ  مھ  دنریگب ،

. تسا یکانرطخ  زیچ  دوش ، دراو  یاهبرض  ناریا  تلم  یمومع  تکرح  هب  تسا  نکمم  هکنیا  زا  تلفغ  میشاب . هتشاد  رظن  رد  ار  نمـشد  نیمک  هشیمھ  طئارـش . نیرتھب  رد 

رد میوشن ؛ یگدولآباوخ  راچد  یسایس  یگدنز  یهصرع  رد  هنع .» منیمل  مان  نم  و  : » دومرف هک  تسا  هیلع ) مالس هللا   ) نانموم ریما  یهیصوت  نامھ  نیا  دیشاب . رایشھ 

ماـظن نانمـشد  تسا . عـالطا  میئوگیم ، اـم  هک  تسین  لـیلحت  نیا  دـشاب . رادـیب  تسا  نکمم  نمـشد  هک  ینادـب  دـیاب  درب ، تباوخ  وـت  رگا  دربـن . ناـمباوخ  اھرگنـس  تشپ 

یعس دننک . تسرد  رسدرد  هغدغد و  مدرم  یارب  تسا ، هداد  مدرم  هب  یمالسا  ماظن  هک  یایدازآ  یاضف  رد  دنناوتب  دیاش  دندرک ، شالت  دندرک ، یعـس  یمالـسا  یروھمج 

باسح هب  دـیع  کی  ناریا  تلم  یارب  هک  یتیعـضو  نیا  زا  دـنناوتب  دـیاش  دـندرک ، جیـسب  ار  یرایـسب  لماوع  دـنتخادنا ، راک  هب  ار  یدایز  یاھهناسر  دـندرک ، جرخ  لوپ  دـندرک ،

 - مدرم داحآ  یهمھ  ام ، یهمھ  ام -  یارب  یتسیاب  هبرجت  نیا  دـش . شالت  دـننک ؛ تسرد  ناریا  تلم  هیلع  یتیعـضو  دـمآیم ، باسح  هب  یلم  گرزب  نشج  کـی  دـمآیم ،

یارب تصرف  نیا  مینک ، هاگن  رگیدکی  هب  نمـشد  مشچ  هب  میـشاب ، نیبدب  رگیدـمھ  هب  یعامتجا  یـسایس و  یگدـنز  یهنحـص  رد  ام  رگا  دـشاب . یاهدـنھدرادشھ  یهبرجت 

ام یارب  نیا  دروخ ؛ میھاوخ  هبرض  دنبالقنا ، نیمک  رد  ینانمشد  هک  مینک  شومارف  رگا  میشاب ، هتشادن  تریـصب  رگا  مینکن ، رکف  رگا  دمآ . دھاوخ  شیپ  ام  یقیقح  نانمـشد 

. دش هبرجت 

نیمھ رد  اما  دـمآ ؛ شیپ  یگرزب  تصرف  نینچ  راب  نیلوا  تاباختنا ، نیا  رد  میتشادـن . یدـصرد ، جـنپ  داتـشھ و  ینویلیم ، لھچ  روضح  یتاـباختنا  چـیھ  رد  بـالقنا  لوا  زا  اـم 

، تلم داـحآ  تسین ؛ ناـبز  رد  طـقف  یرادـیب  نیا  دوب . رادـیب  دـیاب  دـننزب . ناریا  تلم  هب  یاهبرـض  هکنیا  یارب  دـنداتفا  راـک  هب  یئاھتـسد  گرزب ، یداـش  نیمھ  رد  گرزب ، تصرف 

. دنروخن بیرف  دنشاب ؛ رادیب  هملک  یعقاو  یانعم  هب  یتسیاب  همھ ، همھ ، یمالسا ، ماظن  هب  ناگتسبلد  روشک ، هب  ناگتسبلد  یسایس ، فلتخم  یاھشیارگ 

دوب و رایشوھ  ناریا  تلم  هناتخبشوخ  دننکب . یاهدافتسا  ناریا  تلم  هیلع  تاباختنا  عطقم  زا  دنناوتب  هک  دندرکیم  مھارف  یتامدقم  دندوب ، راک  رد  شیپ  اھتدم  زا  یئاھتـسد 

ام یهبرجت  نیا  دوب . تلم  امش  یرایشوھ  نیا  دنھدب . ماجنا  دنھاوخیم ، هک  ار  یراک  نآ  دنتـسناوتن  اما  دندرک ؛ خلت  یردق  ار  اھناھد  دندرک ، دولآرابغ  ار  اضف  تسا . رایـشوھ 
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. تسا هدرک  نیمک  ام  نمشد  مینادب  هک  دوب 

رھشون  / ١٣٨٨/٠٧/١۵ سولاچ و  مدرم  یمومع  رادید  رد  تانایب 

. تسا یھلا  تعیرش  یھلا و  یاھشزرا  یهیاپ  رب  ینعی  تسا ، یمالسا  تسا ؛ یمدرم  ینعی  تسا ، یروھمج  دراد : زج  ود  یمالسا  یروھمج 

. دنتـسین رانکرب  مدرم  دـننکیم ؛ تیلوئـسم  ساسحا  مدرم  سپ  دـنراد ، شقن  ماظن  نیا  نالوئـسم  ندروآ  راک  یور  رب  رد  ماـظن ، نیا  لیکـشت  رد  مدرم  ینعی  تسا ، یمدرم 

ام تلم  دشابن . اھنآ  رد  مدرم  ریقحت  یئانتعایب و  یوخ  مدرم ، زا  یئادج  یوخ  یرگیفارشا ، یوخ  دنشاب ، مدرم  هب  کیدزن  مدرم و  زا  ماظن  نالوئسم  ینعی  تسا ، یمدرم 

نارود دـشاب . روجنیا  دـناوتیمن  رگید  یمالـسا  یروھمج  نارود  هدرک و  هبرجت  روشک  نیا  قحبان  نامکاح  رد  ار  یروتاـتکید  دادبتـسا و  ار ، یرگیفارـشا  یوخ  یداـمتم  یاـھنرق 

یمدرم یانعم  نیا ، تسا . مدرم  راتفر  هیبش  ناشراتفر  دنمدرم ، رانک  رد  دنمدرم ، بختنم  دنمدرم ، اب  دنمدرم ، زا  هک  یناسک  نآ  تیمکاح  نارود  ینعی  یمالـسا  یروھمج 

. تسا یمدرم  اھنیا  دوشب . هتشاذگ  تیمھا  مدرم  تمارک  هب  مدرم ، تیصخش  هب  مدرم ، تیوھ  هب  مدرم ، تیثیح  هب  مدرم ، دیاقع  هب  دیاب  ینعی  تسا ، یمدرم  تسا .

نمھب  / ١٣٨٨/١١/٠۶ شش  هسامح  درگلاس  رد  ناردنزام  مدرم  رادید 

روما یهرادا  نامدوخ  دنشابن ؛ طلسم  ام  رب  ایند  نادنمتردق  هک  میشاب  یتلم  میھاوخیم  ام  میاهدرکن . یھانگ  ام  میاهداتسیا ؛ قح  فرح  نآ  یاپ  میراد ، یقح  فرح  کی  ام 

تباث اعدا -  رد  طقف  هن  لمع -  رد  ار  یناملـسم  هک  میـشاب  یتلم  میھاوخیم  ام  ولج . هب  یهدـننک  تکرح  اـیوپ ، میـشاب  یتلم  میھاوخیم  اـم  میریگب . هدـھع  هب  ار  ناـمدوخ 

، ار یدام  نیرکفتم  یاھرادنپ  اھهتفاب و  میھاوخیمن  ام  دشاب . یمالـسا  یهعماج  دـشاب ، ناملـسم  یهعماج  ام  یهعماج  میھاوخیم  ام  مینک . لمع  یھلا  ماکحا  هب  مینک ؛

؟ تسا مرج  نیا  میریذپب . ار  ادخ  مکح  میھاوخیم  ام  میریذپب ؛ لمعلاروتسد  ناونع  هب  نامدوخ  یگدنز  رد  ار  یبرغ  نارادمتسایس 

دیاب مینک . عافد  نمـشد  لباقم  رد  نامدیاقع  زا  نامفدھ و  زا  نامدوخ و  زا  میناوتب  ات  میـشاب  دنمتردق  دیاب  مینک ، یگدـنز  ناملـسم  میھاوخب  رگا  هک  میاهدـیمھف  مھ  ار  نیا 

کی یارب  تسا  مرج  اھنیا  میتسھ . نیا  لابند  ام  مینک ؛ عافد  نامدوخ  قوقح  زا  تلم -  کی  ناونع  هب  نامتلم -  قوقح  زا  نامروشک ، قوقح  زا  میناوتب  اـت  میـشاب  دـنمتردق 

یاپ دنیوگب  تسار  قح  باحصا  رگا  دوش ، ورهبور  ریگرد و  لطاب  اب  قح  هک  یتقو  نآ  هک  میدقتعم  مھ  ار  نیا  میاهداتـسیا . مھ  قح  نیا  یاپ  تسا . قح  ام  فرح  سپ  تلم ؟

هک اج  رھ  میتفر . شیپ  میداتـسیا ، میاهدرک : هبرجت  لاس  یـس  نیا  لوط  رد  ام  تسا . روج  نیمھ  میاهدرک  مھ  هبرجت  دروخ . دـھاوخ  تسکـش  لـطاب  اـعطق  دنتـسیاب ، قح 

تماقتـسا اج  رھ  دوب . هدش  ادـیپ  یتسـس  ام  تماقتـسا  رد  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  تسا ، هدـمآ  شیپ  یایماکان  کی  تسا ، هتفرگ  ماجنا  یاینیـشنبقع  کی  دـینیبیم 

. دوب دھاوخ  روج  نیمھ  مھ  نیا  زا  دعب  میتفر . شیپ  میدرک ،

روشک  / ١٣٨٩/٠٢/١۵ رسارس  ناملعم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

راگزاس اھنآ  عفاـنم  اـب  هک  اـھتکرح  نیا  لـباقم  رد  یعیبط  روط  هب  نادـنمتردق  دـننکیم . یماـکان  ساـسحا  اـیند  رد  یاهدـع  درواـیب ، تسد  هب  ناریا  تلم  هک  یتیقفوم  رھ  رد 

؛ تسا بقرت  دروم  دوشیم ، دراو  تاـیح  میظع  یهزراـبم  نادـیم  رد  هک  یتلم  رھ  یارب  هک  تسا  یئاـھزیچ  اـھنیا  تسین ؛ یبقرتماـن  زیچ  اـھنیا  دـننکیم ؛ یئارآفص  تسین ،

هک یئاھفرح  دننکیم ، هک  یئاھدیدھت  نیا  تسین . یزیچ  اھنیا  تسا ؛ هداد  همادا  عناوم  نیمھ  اب  یهھجاوم  رد  ار  تکرح  نیا  زورما  ات  بالقنا  لوا  زا  ام  تلم  دوریم . نآ  راظتنا 

نیا مھم  تفر . دھاوخ  ار  هار  تلم  درادن و  تلم  تکرح  ندرک  دنک  رد  یریثات  چیھ  اھتفلاخم  نیا  هک  تسا  هداد  ناشن  ناریا  تلم  یهبرجت  دـننکیم ، هک  یئاھتفلاخم  دـننزیم ،

؛ دھد ماجنا  ار  نآ  دسانشب و  تسرد  تسوا ، یهدھع  هب  هک  ار  یاهفیظو  نآ  دناوتب  تسھ ، هک  اج  رھ  رد  یسک  رھ  دنادب ؛ ار  دوخ  شقن  یسک  رھ  هک  تسا 

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

نیمھ دـشکب -  ـالاب  یداـم  یاـھرایعم  ظاـحل  زا  ار  دوخ  هتـسناوت  مھ  دـنکب ؛ یگرزب  یاـھراک  تسا  هتـسناوت  هبرجت  نیا  اـب  ناریا  تلم  لاـس ، ود  یکی  یـس و  نیا  لوـط  رد 

تسا هتسناوت  یونعم  ظاحل  زا  مھ  تسا -  یدام  تفرشیپ  یاھهناشن  روشک ، رساترس  رد  راک  هب  مئاد  لاغتـشا  نیمھ  یروانف ، یاھتفرـشیپ  نیمھ  یملع ، یاھتفرـشیپ 

اھباتک رد  طقف  ار  دنوادخ  تردق  تسد  ینابیتشپ  یھلا و  کمک  اھلبق  میدید . ار  ادخ  کمک  یاھهناشن  میدید ، ار  یھلا  تایآ  ام  دناسرب . یقار  یلاع و  حطـس  کی  هب  ار  دوخ 

یھلا تردـق  تسد  نوچ  دوب ، صرق  وا  لد  دومرف . نم  هب  دوب و  هدرک  سمل  ار  نیا  ام  راوگرزب  ماما  هک  روط  نامھ  مینکیم ؛ سمل  مینکیم ، سح  هنحـص  رد  زورما  میدـناوخیم ؛

. دیدیم ار 

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

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

. دندرک یثنخ  ار  میظع  تکرح  کی  دندش و  هنحص  دراو 

هیولسع  / ١٣٩٠/٠١/٠٨ تفن  تعنص  نانکراک  مدرم و  عمج  رد  تانایب 

نیا مدرم  هک  دـنادیم  دـشاب ، انـشآ  هقطنم  نیا  خـیرات  اـب  سک  رھ  تسا . یاهداد  ناـحتما  مدرم  یاراد  روـشک و  نـیا  یاھناتـسا  نـیرتنھک  نیرتلیـصا و  وزج  رھـشوب  ناتـسا 

هک بلطهطلـس  زواـجتم و  ناربکتـسم  یاهرود ، کـی  رد  دـناهدرک . تمدـخ  یلیخ  ناریا  تلم  تزع  هب  روـشک ، لالقتـسا  هب  ناـشروشک ، هب  سراـف ، جـیلخ  ینـالوط  یهـنارک 

ینارگرامعتـسا نامھ  دنریگب . رایتخا  رد  دننک و  هضبق  لماک  روط  هب  ار  سراف  جیلخ  دنمتورث  یهزوح  نیا  دنتـشاد  میمـصت  دندوب ، هدرک  کرد  ار  ملاع  زا  یهقطنم  نیا  تیمھا 

هب ایسآ  قرـش  رد  و  رگید ، وحن  هب  اقیرفآ  لامـش  رد  و  دندز ، مدرم  نآ  هب  ار  ریذپانناربج  یاھهبرـض  نآ  ناشدوخ  روضح  اب  دندروآرد و  زور  نآ  هب  ار  ناتـسودنھ  یهراقهبـش  هک 

یلیخ ناگزمرھ ، ناتـسا  رد  مھ  و  رھـشوب ، ناتـسا  رد  صوصخب  مھ  ینالوط ، یهنارک  نیا  مدرم  زور ، نآ  رد  دنربب . عمط  دننکب و  لد  هقطنم  نیا  زا  دـندوبن  رـضاح  رگید ، وحن 

نیا و  هقطنم ، نیا  یارب  تسا  یخیرات  یهقباس  کی  نیا  هک  دندناسر ؛ تابثا  هب  ار  ناریا  تلم  یگداتـسیا  تزع و  دنداد ، ناشن  تماھـش  دندرک ، یگداتـسیا  دندرک ، تمدخ 

. دش دھاوخن  هدودز  زگرھ  خیرات  یهظفاح  زا  اھزیچ 

اوق  / ١٣٩١/٠١/١۶ لک  هدنامرف  اب  حلسم  یاھورین  ناھدنامرف  رادید 

دھاوخ روبع  یدنلبرس  اب  زین  ینونک  عطقم  زا  اعطق  زورما ، بوخ  تیعقوم  نینچمھ  سدقم و  عافد  یمالـسا و  بالقنا  نوچمھ  ییاھبنارگ  یاھهبرجت  نتـشاد  اب  ناریا  تلم 

. درک

مالسلاهیلع  / ١٣٩١/٠٣/٠٣ نیسح  ماما  هاگشناد  رد  تانایب 

روشک نیا  دـینک ؛ شالت  دـینادب . ردـق  تسا ، هداد  امـش  هب  لاعتم  یادـخ  هک  ار  ینارون  کاـپ و  یاـھلد  ار ، یمـسج  ینھذ و  یاـھیئاناوت  ار ، یناوج  تمعن  زیزع ! یاـھناوج 

اب تدـش ، اب  ار  یمالـسا  تما  یلاعت  یوس  هب  تکرح  هلفاق ، نیا  شیپاشیپ  یمالـسا و  تما  یناشیپ  رد  دـیاب  هک  دیئامـش  تسامـش ؛ لاـم  هدـنیآ  تسامـش ، هب  قلعتم 

. دندرک یراکادف  دندرک ، تدھاجم  دندرک ، زاغآ  ار  هار  نیا  ناگتشذگ  دیھد . همادا  نوزفازور  روط  هب  تعرس و 

، دـندرک یرادـیاپ  هار  نیا  رد  حلـسم  یاھورین  یاـھنامزاس  یهمھ  اـم ، یمالـسا  یروھمج  شترا  اـم ، نارادـساپ  هاپـس  اـم ، حلـسم  یاـھورین  هک  میئوگیم  ساپـس  ار  ادـخ 

. دنتشاذگ راگدای  هب  ار  یراگدنام  یاھهبرجت  دوخ  زا  دندرک و  یراشفاپ 

رارقتسا ام ، یقرت  ام ، تفرشیپ  تسا . نوزفازور  یالتعا  تزع و  هب  ور  ناریا  تلم  دینک . ششوک  هار  نیا  رد  دیناوتیم ، هچرھ  تسامـش . راک  راک ، تسامـش ؛ هب  قلعتم  هار ،

. دنکیم کمک  ناھج  یهمھ  رد  تیاھن  رد  مالسا و  یایند  رد  تلادع  یهعسوت  تفرشیپ و  هب  تساھنیا -  هب  دھعتم  هھد ، نیا  هک  ام -  نایم  رد  تلادع 

« ناريا تلم  هبرجت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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مق  / ١٣٩١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تلخ دق  یتلا  هنـس هللا  اریـصن . ایلو و ال  نودجی  مث ال  رابدالا  اولول  اورفک  نیذلا  مکلتاق  ول  و  « ؛ تسا یعطق  یزوریپ  دیدرک ، یگداتـسیا  دیتشاذگ و  نادیم  رد  اپ  ادخ  یارب  رگا 

. تسا تنس هللا  رابدالا ؛» اولول  اورفک  نیذلا  مکلتاق  ول  و   » هک تسین  مالسا  ردص  گنج  یارجام  هب  طوبرم  طقف  نیا  ( ١ «.) الیدبت هنسل هللا  دجت  نل  لبق و  نم 

یناطیـش یاھهسوسو  اب  هار  طسو  ای  میتسیان ، فرح  نآ  یاپ  ای  مینک ، حرط  میئوگب و  میـشابن  دلب  ای  مینادن ، میـشابن ، دلب  ار  نامدوخ  باسح  فرح  ام  هک  یتقو  نآ  هلب ،

زا رگید  ( ٢ «.) هرصنی نم  نرصنیل هللا  : » هک تسا  یئاجنآ  رس  رب  ثحب  تسا . مولعم  دیسر ؛ دھاوخن  یئاج  هب  تدھاجم  مینک ، تسس  اپ  اھیلبنت  ای  سفن  یاھهسوسو  ای 

یارب ریبدـت  نداتـسیا ، نآ  یاپ  ملاع ، رد  نآ  تسرد  ندرک  حرطم  بان ، یاھهشیدـنا  نتخودـنا  ندرک ، رکف  اب  ادـخ  ترـصن  مینکب -  ادـخ  ترـصن  رگا  دوشیمن . رتـالاب  دـیکات ، نیا 

ادخ ینعی  تسا ؛ نیا  نرـصنیل »  » یانعم درک . دھاوخ  ترـصن  اعطق  امتح و  لاعتم  یادـخ  نرـصنیل هللا ؛»  - » ندرک رپس  هنیـس  نآ  تارطخ  لباقم  رد  ندرب ، راک  هب  نآ  دربشیپ 

؟ تسیک رتوگتسار  ادخ  زا  ( ٣ (؛» الیق نم هللا  قدصا  نم  و  . » دنکیم ترصن  اعطق  امتح و 

، دینک یگداتـسیا  دیوریم ، دیراد  هک  یھار  نیا  رد  مزاع ، ناوترپ و  هیحورشوخ و  یاھناوج  امـش  ام ، زیزع  تلم  امـش  رگا  تسا . هدرک  مھ  هبرجت  لمع  رد  ار  اھنیا  ناریا  تلم 

مالسا و یایند  هب  تبسن  هکلب  روشک ، نیا  دوخ  هب  تبسن  طقف  هن  ناریا  تلم  یاھراعش  اھهیعاد و  اھوزرآ و  لامآ و  مامت  بسانتم ، نامز  رد  دوخ ، نامز  رد  هک  دینکن  کش 

. درک دھاوخ  ادیپ  ققحت  یرشب  یهعماج  یمالسا و  تما 

مق  / ١٣٩١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تلم لباقم  رد  تیرـشب . ملاع  یارب  مھ  مالـسا ، یایند  یارب  مھ  شدوخ ، روشک  یارب  مھ  دراد ؛ یگرزب  یاـھفرح  دراد ، یئاـھهیعاد  دراد ، یئاـھنامرآ  ناریا  تلم  مھ  زورما 

رداص هحلسا  دنزاسیم ، هحلسا  دناهدیشک ؛ فص  تسرپایند  بلطایند  یاھهعومجم  نیا  روز ، رز و  یاھیناپمک  نیا  هتخیسگراسفا ، یاھعبس  هنـسرگ ، یاھگرگ  مھ  ناریا 

زا دـننکیم ، تیامح  ملظ  زا  دـننکیم ، تیانج  دـنربیم ؛ یماظن  دارفا  دـنھاوخیم ، اج  رھ  دـنناخرچیم ؛ ناشدوخ  یهدارا  لیم و  اب  ار  للم  نامزاس  دـنزورفایم ، گنج  دـننکیم ،

توغاط نارود  رد  ار  شاهنومن  هک  ینامھ  لیبق  زا  یرھاظ ؛ یهبدبد  هبکبک و  اب  یرھاظ ، تردق  اب  یرشب ، یهعماج  رد  دننکیم  ملظ  دننکیم ؛ تیامح  بصاغ  یاھتسینویھص 

همھ تسایس و  داصتقا و  هناسر و  روز و  لوپ و  هب  حلـسم  نانمـشد  یهتـسویپمھهب  فص  نیا  لباقم  رد  دوشیم  رگم  اقآ  دنیوگیم : یاهدع  کی  مھ  زورما  میدیدیم . ناریا  رد 

. تسا هبرجت  کی  نیا  تسا . فرح  نامھ  مھ  زورما  درب ؟ شیپ  دوشیم  رگم  داتسیا ؟ زیچ 

مث ال رابدالا  اولول  اورفک  نیذلا  مکلتاق  ول  و  « ؛ تسا یعطق  یزوریپ  دیدرک ، یگداتـسیا  دیتشاذگ و  نادیم  رد  اپ  ادخ  یارب  رگا  تسا : نآرق  فرح  نیا  تسین ؛ ام  فرح  نیا  هلب ،

اورفک نیذلا  مکلتاق  ول  و   » هک تسین  مالـسا  ردص  گنج  یارجام  هب  طوبرم  طقف  نیا  الیدبت .» هنـسل هللا  دـجت  نل  لبق و  نم  تلخ  دق  یتلا  هنـس هللا  اریـصن . ایلو و ال  نودجی 

. تسا تنس هللا  رابدالا ؛» اولول 

یناطیـش یاھهسوسو  اب  هار  طسو  ای  میتسیان ، فرح  نآ  یاپ  ای  مینک ، حرط  میئوگب و  میـشابن  دلب  ای  مینادن ، میـشابن ، دلب  ار  نامدوخ  باسح  فرح  ام  هک  یتقو  نآ  هلب ،

زا رگید  هرـصنی .» نم  نرـصنیل هللا  : » هک تسا  یئاجنآ  رـس  رب  ثحب  تسا . مولعم  دیـسر ؛ دھاوخن  یئاج  هب  تدھاجم  مینک ، تسـس  اپ  اھیلبنت  ای  سفن  یاھهسوسو  ای 

یارب ریبدـت  نداتـسیا ، نآ  یاپ  ملاع ، رد  نآ  تسرد  ندرک  حرطم  بان ، یاھهشیدـنا  نتخودـنا  ندرک ، رکف  اب  ادـخ  ترـصن  مینکب -  ادـخ  ترـصن  رگا  دوشیمن . رتـالاب  دـیکات ، نیا 

ادخ ینعی  تسا ؛ نیا  نرـصنیل »  » یانعم درک . دھاوخ  ترـصن  اعطق  امتح و  لاعتم  یادـخ  نرـصنیل هللا ؛»  - » ندرک رپس  هنیـس  نآ  تارطخ  لباقم  رد  ندرب ، راک  هب  نآ  دربشیپ 

؟ تسیک رتوگتسار  ادخ  زا  الیق ؛» نم هللا  قدصا  نم  و  . » دنکیم ترصن  اعطق  امتح و 

، دینک یگداتـسیا  دیوریم ، دیراد  هک  یھار  نیا  رد  مزاع ، ناوترپ و  هیحورشوخ و  یاھناوج  امـش  ام ، زیزع  تلم  امـش  رگا  تسا . هدرک  مھ  هبرجت  لمع  رد  ار  اھنیا  ناریا  تلم 

مالسا و یایند  هب  تبسن  هکلب  روشک ، نیا  دوخ  هب  تبسن  طقف  هن  ناریا  تلم  یاھراعش  اھهیعاد و  اھوزرآ و  لامآ و  مامت  بسانتم ، نامز  رد  دوخ ، نامز  رد  هک  دینکن  کش 

. درک دھاوخ  ادیپ  ققحت  یرشب  یهعماج  یمالسا و  تما 

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

هک دوب  یزور  کی  دـنکیم . کرد  ار  یمھم  قیاقح  ناسنا  یدامتم ، یاھلاس  نیا  لوط  رد  ناریا  یمالـسا  یروھمج  شترا  ییاوھ  یورین  هب  یلومعم  فراـعتم و  هاـگن  کـی  اـب 

؛ دیزاسیم یـشزومآ  یامیپاوھ  امـش  زورما  دینک . راک  نآ  یور  دینک و  ریمعت  دیتشادن  هزاجا  دیتسناوتیمن و  دـیتشاد ، رایتخا  رد  هک  ار  ییاھامیپاوھ  یهعطق  کی  یتح  امش 

رد تکرح  راکتبا و  قشع و  دادعتـسا و  میظع  نایرج  دـینکیم . دـیلوت  ار  هدـیچیپ  یاھهعطق  دـیھدیم ؛ ماجنا  یرادار  مھم  یاھراک  دـیزاسیم ؛ زاسهیبش  دـیزاسیم ؛ هدـنگنج 

، یمالـسا یروھمج  نیفلاخم  یتح  زورما  هک  تسا  ینایرج  کی  روشک ، رـسارس  رد  حلـسم و  یاھورین  رد  شترا ، لک  رد  ییاوھ ، یورین  رد  ییافکدوخ  یرواـبدوخ و  تھج 

ار و اـھتلم  راـیتخا  دوب  هدرک  شـالت  یماـظن  مجاـھت  حالـس و  کـمک  هب  روز و  رز و  کـمک  هب  هک  هطلـس  ماـظن  دـنوشب . نآ  رکنم  دـنناوتیمن  مھ  یمالـسا  یروھمج  نانمـشد 

یتسینویھـص و یاـھیناپمک  مھ  ناشرـس  تشپ  هک  روز -  رز و  ناـبحاص  اھتردـقربا و  هب  یهیکت  نودـب  اـھتلم  هـک  دـناروابب  دریگب و  تـسد  رد  اـیند  رـسارس  رد  ار  اـھروشک 

؛ دینک هظحالم  امش  زورما  دیتسکش . مھ  رد  ار  نیا  امـش  دننک ، ادیپ  لالقتـسا  تیوھ و  تیـصخش و  تمظع و  هب  یھار  دنناوتیمن  دندوب -  هدیـشک  فص  یتسینویھـصریغ 

ار دوخ  لقتـسم  فرح  لاس  یـس  ناریا  تلم  دنیاجک . اھنآ  دییاجک ، امـش  دینیبب  دندوب ؛ اکیرمآ  تردق  یهرطیـس  رد  لاس  یـس  هک  ییاھتلم  اب  دـینک  هسیاقم  ار  ناریا  تلم 

 - دـندوب اـکیرمآ  یهرطیـس  رد  لاـس  یـس  نیا  رد  هک  دـندوب  دنتـسھ و  ییاـھتلم  ییاـھتلود ، تساـجنیا . تفگ و  هن »  » نارگهطلـس هب  درک ؛ رارکت  ار  دوخ  قح  نخـس  تفگ ؛

اب دوخ ، تکرح  اب  ناریا  تلم  دـییاجک . امـش  دـنیاجک ، اھنآ  دـینیبب  دنتـسھ ؛ مھ  اھنآ  دـندوب -  هتخادـنا  نارگهطلـس  یاپ  ریز  ار  ناـشاھتلم  هک  اـکیرمآ  یهدرپسرـس  یاـھتلود 

ناریا تلم  ار  نیا  داتسیا . ناوتیم  داتسیا و  نایوجهطلـس  ناگناگیب و  یهطلـس  لباقم  رد  دیابیم  ناوتیم و  هک  درک  تابثا  ادخ ، هب  لکوت  اب  دوخ ، یروابدوخ  اب  دوخ ، لالقتـسا 

تکرب هب  یگداتـسیا ، تکرب  هب  تساجک ؟ زورما  دوب ؟ اجک  یـسایس  ذوفن  یروانف و  تفرـشیپ و  ندـمت و  ملع و  یهلفاـق  رد  ناریا  تلم  شیپ  لاـس  یـس  تسا . هدرک  تاـبثا 

رگید یاھتلم  یارب  مھ  تسا ، هبرجت  هدنیآ  یاھلـسن  ناریا و  تلم  دوخ  یارب  مھ  تسا ؛ هبرجت  کی  نیا  دوخ ؛ یاھدادعتـسا  یهمھ  ندروآ  نادیم  هب  تکرب  هب  ادـخ ، هب  لکوت 

ناریا تلم  اـم  دـیھدب . همادا  دـیاب  ار  نیا  دوب . یرواـبدوخ  هب  یکتم  هک  یتکرح  یگداتـسیا و  نیا  رد  تساـھهنومن  زا  یکی  یمالـسا  یروھمج  ییاوھ  یورین  تسا و  هبرجت 

. تسا یتکربرپ  هار  هار ، نیا  میھدب . همادا  ار  نیا  دیاب 

؛ دنـشاب هتفرگن  راک  هب  ناریا  تلم  هیلع  هک  دـنرادن  هتنچ  رد  یزیچ  دـنتفرگ ؛ راک  هب  تلم  نیا  هیلع  دنتـشاد ، ناوت  رد  هچ  رھ  لاـس  دـنچ  یـس و  نیا  رد  ناریا  تلم  نانمـشد 

، دنتشاد ناوت  رد  هچ  رھ  دندرک ؛ مرن  یهضراعم  دندرک ، تخس  یهضراعم  دندرک ، تیامح  ناوت  یهمھ  اب  یمالـسا  یروھمج  نمـشد  زا  دنتخادنا ، هار  گنج  دندرک ، تاکیرحت 

تلم نیا  دـنریگب -  ار  وا  تفرـشیپ  یولج  دنتـسناوتن  دننکـشب ، دـنروایب و  رد  وناز  هب  ار  وا  دنتـسناوتن  طقف  هن  درک ؛ یگداتـسیا  داتـسیا ، تلم  اما  دـندرک ؛ هزرابم  تلم  نیا  اب 

، دـندرک یماظن  کیرحت  دـنتخادنا ، هار  اتدوک  دـندرک ، هئطوت  دـندرک ؛ هدافتـسا  لاس  یـس  نیا  رد  دنتـسناوتیم ، دوب و  ناـشرایتخا  رد  هک  یراـک  رھ  زا  تسا -  هدرک  تفرـشیپ 

؛ دننک دیماان  ار  تلم  دنناوتب  دننک ؛ جراخ  هنحص  زا  ار  تلم  دنناوتب  هکنیا  دیما  هب  دندرک ، دایز  ار  اھمیرحت  زورهبزور  دندرک ؛ دیدش  تخس و  یاھمیرحت  دندرک ، امیپاوھ  هب  هلمح 

. تسا یمالسا  یروھمج  یهمانراک  نیا  دندنام . ماکان  اما  دننک ؛ نیبدب  یمالسا  یروھمج  مالسا و  هب  تبسن  ار  تلم  دنناوتب 

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

تلم اما  تسا ؛ لماک  هافر  یداصتقا و  قنور  یداصتقا ، یئافوکـش  لابند  ناریا  تلم  دوب . دـھاوخ  ریبدـت  لابند  دـھد ، ماجنا  دـھاوخیم  نمـشد  هک  هچنآ  لـباقم  رد  ناریا  تلم 

شناناوج یئاناوت  اب  دوخ ، یورشیپ  اب  دوخ ، تعاجش  اب  دوخ ، مزع  اب  دوخ ، یورین  اب  دھاوخیم  ار  نیا  دروایب ؛ تسد  هب  نمـشد  لباقم  رد  تلذ  هار  زا  ار  نیا  دھاوخیمن  ناریا 

نمـشد هک  یتقو  فیعـض  یاھتلم  دراد : دوجو  هار  ود  رازآ ، راـشف و  نیا  اـب  یهلباـقم  رد  اـما  تسین -  یکـش  تسا -  رازآ  تسا ، راـشف  میرحت ، هلب ، ریغ . ـال  دروآ ؛ تسد  هب 

یعس دروآیم ، راشف  دراد  نمـشد  دید  هکنیا  درجمب  ناریا  لثم  یعاجـش  تلم  اما  دننکیم . هبوت  دننکیم ، عوشخ  دنوشیم ، میلـست  نمـشد  لباقم  رد  دنوریم  دروآ ، راشف 

« ناريا تلم  هبرجت   » 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 15هاگياپ  هحفص 8 
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. تسام یهلاس  یس  یهبرجت  مھ  نیا  درک . دھاوخ  ار  راک  نیمھ  و  دنک ؛ روبع  رطخ  یهقطنم  زا  تعاجش  تردق و  اب  دنک ، لاعف  ار  دوخ  ینورد  یاھورین  دنکیم 

مھ ناریا  تلم  دنتسھ ؟ اجک  اھنآ  دندوب ؛ اکیرمآ  ربنامرف  عیطم و  رکون و  ناشاھتلود  دندوب ، اکیرمآ  تشم  رد  لاس  دنچ  یس و  دنتسھ و  ام  یهقطنم  نیمھ  رد  یئاھروشک 

تفرـشیپ یداصتقا ، تفرـشیپ  یملع ، تفرـشیپ  ظاحل  زا  ام  تلم  اکیرمآ ، راشف  لاس  یـس  لباقم  رد  تساجک ؟ ناریا  تلم  هداتـسیا ؛ اکیرمآ  لباقم  رد  لاـس  دـنچ  یس و 

ام نالوئـسم . هن  مدرم ، هن  دندیدیمن ؛ مھ  ار  شباوخ  راجاق  یولھپ و  یاھمیژر  نارود  رد  هک  تسا  هدیـسر  یئاج  هب  یـسایس ، رادـتقا  ذوفن و  یللملانیب ، یوربآ  یگنھرف ،

لحارم دـندش و  اکیرمآ  میلـست  لاس  یـس  هک  دنتـسھ  مھ  یئاھتلم  میئاجنیا ؛ میاهداتـسیا ، اکیرمآ  یاھراشف  لباقم  رد  ام  لاس  یـس  میدرک . ناحتما  اـم  میدرک ، هبرجت 

کمک هب  دننکیم ، هک  یئاھمیرحت  نیمھ  دناسریم . تیلعف  هب  دنکیم و  ایحا  ار  تلم  کی  ینورد  یورین  تمواقم ، تمواقم . زا  یگداتسیا ، زا  میدیدن  یدب  ام  دنبقع . یددعتم 

. تسا یمھم  یهتکن  نیا ، دناسر . دھاوخ  یئافوکش  دشر و  هب  یھلا  یهوق  لوح و  هب  نذا هللا و  هب  ار  ناریا  تلم  دمآ و  دھاوخ  ناریا  تلم 

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

رارق هعلاطم  دروم  ار  ام  راک  هک  دنتـسھ  مھ  یرگید  ناـسک  مینکیم ؛ یباـیزرا  میوقت و  ار  نآ  مینکیم و  هاـگن  ناـمدوخ  لـئاسم  هب  هک  میتسین  ناـمدوخ  طـقف  ناریا ، تلم  اـم 

هب هک  دنتسھ  یرگید  ضعب  دننکیم ، هدافتسا  ام  یاھهبرجت  زا  هک  دنتـسھ  یئاھتلم  دنھدیم . رظن  دننکیم و  تواضق  ام  تامادقا  ام ، یاھراک  ام ، لئاسم  یهرابرد  دنھدیم ؛

ساسحا اھنآ  میروایب ، تسد  هب  یزوریپ  رگا  ام  دـنوشیم ؛ لاحـشوخ  ام  یاھتیقفوم  زا  دـنوشیم ، دنـسرخ  اـم  یاھتفرـشیپ  زا  دـنراد ؛ لاغتـشا  ناریا  تلم  عاـضوا  یهعلاـطم 

. دنوشیم ماکخلت  اھنآ  دشاب ، ام  راک  رد  یماکخلت  یخلت و  رگا  دننکیم ؛ یزوریپ 

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

نیا امـش  هک  تسا  نیا  حـضاو  لیلد  تسا ؛ تفرـشیپ  بجوم  هکلب  تسین ، یگداتفابقع  بجوم  طقف  هن  گرزب  یاھتردـق  اکیرمآ و  هب  ندوبن  هتـسباو  هک  درک  تباـث  اـم  تلم 

رالد درایلیم  هس  ود  یلاس  هب  ار  ناشدوخ  لد  دندرک ، یگدـنز  اکیرمآ  یهیاس  رد  هک  یئاھروشک  زا  یـضعب  لاس  یـس  اب  دـینک  هسیاقم  ار  یمالـسا  یروھمج  لاس  یس 

یـس دنیاکیرمآ . ورهلابند  دنتـسب و  اکیرمآ  مد  هب  ار  ناشدوخ  هک  یئاھروشک  دنتـسھ  میئاجک ؟ ام  دنیاجک ، اھنآ  دینیبب  دندش ؛ اکیرمآ  میلـست  دـندرک و  شوخ  اکیرمآ  کمک 

هچ رد  اھنآ  تسا ، هدیـسر  اجک  هب  اجک  زا  ناریا  تلم  یمالـسا و  یروھمج  تسا و  هتـشذگ  هنوگچ  یمالـسا  یروھمج  لاس  یـس  دـینیبب  تسا . ام  لباقم  رد  هبرجت  لاـس 

تلم هللادمحب  ار  تصرف  نیا  و  دیدھت ؛ هن  تسا ، تصرف  تلم  کی  یارب  گرزب ، یاھتردق  هب  ندوبن  هتـسباو  هک  دیمھف  دـھاوخ  دـنک ، هعلاطم  ار  نیا  سک  رھ  دنتـسھ . یعـضو 

. تسا هدروآ  تسد  هب  دوخ  یدنمشوھ  اب  دوخ ، تعاجش  اب  دوخ ، تردق  اب  ناریا 

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

ررـض روشک  یارب  هک  دمآ ــ  شیپ  لاس ٨٨  رد  هک  یثداوح  نآ  دـننک . نیکمت  نوناق  لـباقم  رد  دنـشاب ؛ نوناق  یار  میلـست  دـیاب  همھ  تاباختنا ، ریغ  تاباختنا و  یهلئـسم  رد 

فالخرب مدرم  یار  تسا  نکمم  دننک . نیکمت  مدرم  یار  هب  دنتساوخن  دننک ؛ نیکمت  نوناق  هب  دنتساوخن  یناسک  هک  دش  یشان  نیمھ  زا  همھ  دوب ــ  نیرفآهعیاض  تشاد و 

ریز دیاب  همھ  دننک ؛ نیکمت  همھ  دیاب  دندرک ، باختنا  ار  نآ  مدرم  تیبلغا  مدرم ، تیرثکا  هک  هچنآ  منک . نیکمت  دیاب  اما  متسھ ؛ نآ  هب  لیام  یصخش  نم  هک  دشاب  یزیچ  نآ 

قافتا هک  هچنآ  یتقو  هک  نیا  دننک . هدافتسا  ینوناق  یاھراکھار  نیا  زا  دراد ؛ دوجو  هھبش  عفر  هابتشا ، عفر  لاکشا ، عفر  یارب  ینوناق  یاھراکوزاس  هناتخبـشوخ  دنورب . راب 

دـش یاهبرجت  نیا  تسا . ریذپانناربج  یاھاطخ  زا  یکی  داتفا ــ  قافتا  لاس ٨٨  رد  نیا  هک  مینک ــ  توعد  ینابایخ  شروش  هب  ار  مدرم  دـش ، ام  لیم  فـالخرب  تسا ، هداـتفا 

. داتسیا دھاوخ  یثداوح  نینچ  کی  لباقم  رد  هشیمھ  ام  تلم  و  ام ، تلم  یارب 

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

ام یهبرجت  هنع .» منی  مل  مان  نم  : » هک تسا  نیا  ام  هب  مالسلاهیلع ) ) یلع سرد  تسا . نیرفآتصرف  ام  نانمـشد  یارب  ام  تلفغ  دیرادم . رود  رظن  زا  زگرھ  ار  نمـشد  دیک 

یاھتوغاط نآ ، زا  شیپ  دیدم  یاھتدم  هک  اکیرمآ  یبرغ و  ربکتـسم  یاھتلود  ناریا ، رد  یمالـسا  بالقنا  یزوریپ  اب  تسا . زومآتربع  زین  هنیمز  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج  رد 

هتفرگ و مکتسد  ار  هعماج  نورد  رد  یمالسا  نامیا  تردقرپ  یورین  دندزیم و  مقر  ار  نامروشک  یگنھرف  یداصتقا و  یسایس و  تشونرس  هتفرگ و  دوخ  تشم  رد  ار  یناریا 

هب نانآ  نامرف  یاھقاتا  یتاعالطا و  یاھـسیورس  یتیمکاحیاھھاگتـسد و  دندرب و  یپ  دوخ  تلفغ  هب  ناھگان  دندوب ، هدنام  ربخیب  نآرق  مالـسا و  تیادـھ  جیـسب و  ناوت  زا 

دننک . ناربج  ار  دوخ  شحاف  تسکش  ات  دنداتفا  راک 

رـس رب  یگداتـسیا  تسا : یـساسا  لماع  ود  لصا  رد  تسا ، هدرک  بآ  رب  شقن  ار  نانآ  رکم  هک  یزیچ  میاهدـید . نانآ  زا  لاس  دنچویـس  نیا  رد  ار  اھدـنفرت  اھهئطوت و  عاونا 

تکرب هب  مود  لماع  و  یھلا ، یهدعو  هب  هناقداص  نامیا  یهلیـسو  هب  لوا  لماع  تسا . جرف  حـتف و  دـیلک  اج  همھ  رد  لماع  ود  نیا  هنحـص . رد  مدرم  روضح  و  یمالـسا ، لوصا 

اب تلم  هک  اج  رھ  و  دشخبیم ؛ قنور  دوخ  تکرب  رپ  روضح  زا  ار  هنحص  دنک ، رواب  ار  نایاوشیپ  تیمیمص  قدص و  هک  یتلم  دوشیم . نیمـضت  هناقداص  نییبت  هناصلخم و  شالت 

ار یمالسا  یرادیب  دوخ  روضح  اب  هک  تسا  یئاھتلم  یهمھ  یارب  یقفوم  یهبرجت  نیا  تشاد . دھاوخن  ار  نآ  نداد  تسکش  ناوت  یتردق  چیھ  دنامب ، هنحص  رد  خسار  مزع 

. دندز مقر 

مالسلاهیلع  / ١٣٩٢/٠٣/٠۶ نیسح  ماما  هاگشناد  رد  تانایب 

اب هک  میدـید  ار  یناـسک  اـم  دیـسانشب . اـقیمع  ار  بـالقنا  یرظن  یناـبم  هک  تسا  نیا  زیزع  ناـناوج  امـش  مـھم  یاـھراک  زا  یکی  دیـسانشب . تـسرد  ار  بـالقنا  نـیا  دـیاب 

نیا رد  تکرح و  نیا  رد  دـنناوتیم  یناسک  نآ  دـش . ضوع  ناشھار  دـندش ، نوگنرـس  دابدـنت  کی  اب  مکحتـسم ؛ یرظن  هاـگهیکت  نودـب  دـندش ، نادـیم  نیا  دراو  تاـساسحا 

دناوتیمن ینافوط  دابدنت و  چیھ  فصاوعلا ؛» هکرحت  خسارلا ال  لبجلاک  نموملا  : » دومرف دنشاب . هتشاد  بالقنا  یرظن  ینابم  زا  یقیمع  تخانش  هک  دنتسیاب  مکحم  ریـسم 

. تسا بالقنا  نیا  یرظن  ینابم  اب  تسرد  یئانشآ  تسرد و  داقتعا  اھنآ ، نیرتمھم  تایصوصخ و  نیا  یهلمج  زا  دنشاب ؛ هتشاد  تیصوصخ  دنچ  هک  دنک ، ضوع  ار  اھنیا  هار 

. دینادب امش  تسا  مزال  هک  تسا  یئاھراک  زا  یکی  نیا 

، تسا لومعم  ایند  رد  هک  یرگید  یاھفرح  زا  یلیخ  لثم  بالقنا  نیا  دینادب . ار  بالقنا  خـیرات  دـینادب ؛ اھلاس  نیا  لوط  رد  ار  هیرظن  نیا  تینیع  ینعی  ار ، بالقنا  یهبرجت  دـعب 

، لمع نادیم  رد  هک  تسا  یئاھفرح  اھفرح ، نیا  تسا . هدشهبرجت  تسا ، هدومزآ  بالقنا  نیا  تسا . نآ  لباقم  رد  لمع  هبرجت و  زا  یعیسو  یهنماد  کی  تسین ؛ اعدا  فرص 

ار راک  نیا  رگا  تفگیم  و  مینک ، شالت  میـشاب ، هتـشاد  نظ  نسح  مینک ، دامتعا  مینک ، لکوت  ادـخ  هب  هک  دادـیم  دای  ام  هب  ام  زیزع  ماـما  رگا  تسا . هدرک  تباـث  ار  دوخ  قدـص 

یار هللا املف  : » دومرف هغالبلاجـھن  رد  مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) نینموملاریما هک  داتفا ؛ قافتا  مالـسا  ردـص  رد  هک  ناـنچمھ  داـتفا ؛ قاـفتا  نیا  دـش ، دـیھاوخ  زوریپ  دـینکب ،

هشیدنا و نیا  رکف و  نیا  لمع ، نادیم  رد  دش و  نادیم  دراو  داد ؛ ناشن  ار  دوخ  یئوگتسار  داد ، ناشن  ار  دوخ  قدص  تلم  نیا  رصنلا .» انیلع  لزنا  تبکلا و  انودعب  لزنا  انقدص 

. دینیبب بالقنا  خیرات  رد  امش  دیاب  ار  نیا  دش . هبرجت  یرظن  ینابم  نیا 

ار هبرجت  نیمھ  هک  تسا  نیا  یارب  دننک ؟ گرزب  ربارب  هد  نارگید -  مشچ  رد  دسرب  هچ  نامدوخ -  مشچ  رد  ار  ام  کچوک  یاھفعـضهطقن  دـننکیم  شالت  هناگیب  یاھویدار  ارچ 

نیا دیناوتیم  بالقنا  خیرات  زا  یھاگآ  اب  امـش  تسا . هدرک  تباث  ار  شدوخ  لمع ، نادیم  رد  تسا ؛ هدشهبرجت  ام  یرظن  ینابم  هک  مینک  شومارف  هکنیا  یارب  دنربب ؛ ام  دای  زا 

، ار رھـشمرخ  ندرک  دازآ  سدـقملاتیب و  تاـیلمع  نیمھ  ار ، عاـفد  نارود  هب  طوبرم  ار ، گـنج  هب  طوبرم  تارطاـخ  نیا  دـیناوخب  منکیم  هیـصوت  نم  هکنیا  دـیروایب . تسد  هب  ار 

ار یزوریپ  رـصنلا ؛» انیلع  لزنا  «، » تبکلا انودعب  لزنا   » لاعتم یادخ  تقو  نآ  تسا . مزال  نیا  تسا ؛ نیا  یارب  دندرک ، روج  هچ  دـندرک ، راک  هچ  دـندوب ، هچ  دـندوب ، یک  دـینیبب 

. درک لزان 

« ناريا تلم  هبرجت   » 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 15هاگياپ  هحفص 9 
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١٣٩٢/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمراھچ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

یهداـتفابقع تلم  نآ  تسناوـت  نآ  رب  یهیکت  اـب  هک  یلوـصا  نآ  تسا ؛ اـم  راوـگرزب  ماـما  لوـصا  ناـمھ  اـم  هار  یهشقن  تـسیچ ؟ اـم  هار  یهـشقن  مـیراد . هار  یهـشقن  اـم 

. دھدیم لیکشت  ار  ام  هار  یهشقن  دروخیم و  ام  درد  هب  مھ  هار  یهمادا  رد  هک  تسا  یلوصا  لوصا ، نیا  زارفارس . ورشیپ و  تلم  نیا  هب  دنک  لیدبت  ار  هدنکفارس 

)...(

هار یهشقن  نیا ، دـنربب . شیپ  دـننک و  یئارجا  ار  لوصا  نیا  دـنناوتب  هناربدـم  هنالقاع و  یهرادا  اب  تیریدـم ، اب  رادـتقا ، اب  هک  دوب  نیا  هشیمھ  روشک  نیلوئـسم  زا  ماـما  عقوت 

عـضو نآ  اب  ار  ینونک  یهلـصاف  دناوتیم  شماما ، دای  اب  تسا ، خـسار  وا  لد  رد  هک  ینامیا  اب  هار ، یهشقن  نیا  اـب  شناـناوج ، اـب  شتمھ ، اـب  ناریا  تلم  تسا . راوگرزب  ماـما 

روضح روشک  نایم  رد  هللادمحب  هک  یاهتسجرب  یاھناسنا  اب  دراد ، هک  یئاھدادعتـسا  اب  دراد ، هک  یئاھیئاناوت  اب  ناریا  تلم  دورب . شیپ  دناوتیم  ناریا  تلم  دنک . رپ  بولطم 

یقیقح و یوگلا  تروص  هب  هللااشنا  دـھد و  همادا  رتمزاج  تمھ  اب  رتشیب و  تردـق  اب  تسا ، بالقنا  یهلاـس  دـنچ  یـس و  یهبرجت  هک  ار  یاهدـشیط  هار  دـناوتیم  دـنراد ،

. دیایب رد  ناملسم  یاھتلم  یارب  یعقاو 

مدرم  / ١٣٩٢/٠٣/٢٢ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تکرح تکرح  نیا  تسین . تداھـش  هار  سرد  طـقف  وا  سرد  اـما  دوـب  تداھـش  راوـگرزب  نآ  تشونرـس  تسا . یلعنبنیـسح  تکرح  تھج و  رد  ناریا  تلم  یهبطاـق  تکرح 

یهمھ ادـخ و  نید  یهماقا  یارب  هیحور ، نیا  تلاح ، نیا  اما  دوشب ، تداھـش  هب  یھتنم  مالـسلاهیلع  یلعنبنیـسح  یارجاـم  لـثم  تسا  نکمم  یھاـگ  تسا ، یتکرباـب 

نآ یاج  هب  درک ، ناریو  ناریا  رد  ار  یللملانیب  یلم و  ملظ  یانب  کی  دـش ، نادـیم  دراو  هیحور  نیا  اب  ناریا  تلم  تسا . دـیفم  تسا  بترتم  ادـخ  نید  یهماـقا  رب  هک  یتاـکرب 

؛ دـشاب یماکان  ییایند ، لکـش  هب  رھاظ ، تروص  هب  یتسیاب  راک  رخآ  اـمتح  تفر ، ار  یلعنبنیـسح  هار  سک  رھ  ـالاح  هک  تسین  روجنیا  درک . یراذـگهیاپ  یمالـسا  یاـنب 

تلم ینک . تکرح  دـیاب  تسا ؛ هار  نیا  رد  یھاوخیم ، مھ  تزع  رگا  یھاوخیم ، مھ  ایند  رگا  دـنیوگیم  دناهتـشاذگ ، تیرـشب  مشچ  لـباقم  رد  ار  سرد  نیا  ار ، هار  نیا  ریخن ،

نیا رد  ریظنیب  تفگ  دوـشب  دـیاش  میظع و  بـالقنا  کـی  رد  دـش ، نادـیم  دراو  یئاروشاـع  ینیـسح و  ناریا  تلم  تسناد . ردـق  دـیاب  ار  نیا  تسا ؛ هدرک  هبرجت  ار  نیا  ناریا 

. تفر شیپ  زورهبزور  زورما  ات  درک ، ذاختا  ار  شور  نیا  ناریا  تلم  دش . زوریپ  ریظنمک -  لقاال  تسا -  ام  مشچ  یولج  هک  ینالوط  یاھهدس 

مدرم  / ١٣٩٢/٠٣/٢٢ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

مدرم مشچ  یولج  نیا  دـنکیم . تابثا  دراد  یمالـسا  ماظن  اب  ار  شدوخ  مکحتـسم  لاصتا  طاـبترا و  نداد ، یار  رد  تکرـش  اـب  یار ، یاھقودنـص  یاـپ  رد  روضح  اـب  ناریا  تلم 

تلم تمھ  اب  راگدرورپ ، هب  لـکوت  اـب  ادـخ ، دـیما  هب  تسا -  یکراـبم  قوش  روش و  هللادـمحب  بخ  هک  دوشیم -  هدـھاشم  زورما  هک  یقوش  روش و  نیا  اـب  ناریا  تلم  تسا .

. نانمـشد مشچ  لباقم  رد  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  یارب  مھ  ناریا ، تلم  یارب  مھ  تسا ، یتردق  شیامن  کی  تفای ؛ دھاوخ  ققحت  یعقاو  یانعم  هب  هسامح  نیا  زیزع ،

دندش و ماکان  اما  دننک ، نیبدـب  تاباختنا  یهدـننکرازگرب  هاگتـسد  هب  تبـسن  دـننک ، نیبدـب  تاباختنا  هب  تبـسن  دـننک ، توافتیب  دـننک ، ادـج  ار  تلم  دـندرک  شالت  همھنیا 

هک تسا  نیا  رطاـخهب  ناریا  تلم  یمومع  یرثکادـح و  روـضح  رب  مرارـصا  هدـنب  ناریا . تلم  لـباقم  رد  تسا  یگرزب  مھم و  یهبرجت  کـی  نیا  دـش . دـنھاوخ  ماـکان  هللااـشنا 

، دـش سویام  نمـشد  یتقو  دوشب ؛ سویام  نمـشد  هک  دوشیم  بجوم  مدرم  یهنادـنمتردق  هناراودـیما و  قوشرپ و  روضح  مدرم ، یهچراـپکی  روضح  هک  منادـیم  منیبیم و 

. داد دھاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  ییآراک 

مدرم  / ١٣٩٢/٠٣/٢٢ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

مدرم زا  یرتشیب  ارآ  هچنانچ  رگا  مینادیمن -  ام  ار  یھلا  ریدقت  هک  دش -  دھاوخ  باختنا  هک  یسک  رھ  دننک . تابثا  ار  ناشدوخ  روضح  یار ، یاھقودنـص  یاپ  دنیایب  دیاب  همھ 

، دراد نمـشد  ام  روشک  دتـسیاب . روشک  نیـضراعم  لباقم  رد  دناوتیم  دنک ؛ عافد  یار  نآ  زا  دناوتیم  رتھب  دـشاب ، یبوخ  دـیدس و  یار  یاراد  هک  یتروص  رد  دـشاب ، هتـشاد  ار 

تسین یروجنیا  تسایس  ایند  رد  دشکب ؛ رانک  یریمب  وت  مریمب ، نم  اب  یتسیابردور و  اب  هک  تسین  ینمـشد  یللملانیب  نمـشد  یللملانیب ، یهصرع  رد  دراد . ضراعم 

رتیرج وا  دیـشکب ، بقع  امـش  هچرھ  ولج ؛ دـیآیم  وا  دـیھدب ، ناشن  فعـض  امـش  هچرھ  ریخن ، دـشکب ؛ بقع  الثم  مینک ، هدزتلاجخ  ار  فرط  مییوگب : یتسیابردور  اب  هک 

شیاپ میدید  میدرک ، لوبق  ار  وا  فرح  یتحلصم  کی  لایخ  هب  ام  تفگ ، وا  یزیچ  کی  دش ؛ رتیرج  ام  نمشد  میدیـشک ، بقع  ییاھاج  کی  میدرک ؛ هبرجت  ام  ار  نیا  دوشیم .

. تسا یروجنیا  نمشد  ولج ؛ دمآ  مدق  کی  فرح ، نآ  یور  تشاذگ  ار 

هیئاضق  / ٠۵/١٣٩٢/٠۴ یهوق  نانکراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

کی نیا  اھتنم  تسا ؛ هدرک  لمع  یقطنم  یلالدتسا ، ظاحل  زا  مھ  تسا ، هدرک  لمع  فافش  مھ  تسا ، هدرک  لمع  ینوناق  مھ  یاهتسھ ، یهیـضق  رد  یمالـسا  یروھمج 

؛ تسا دیدھت  فدھ ، دننکیم . حرطم  راشف  یارب  ار  یرگید  یهیضق  کی  دشابن ، مھ  نیا  رگا  دناهتـسناد . بسانم  ار  نیا  یمالـسا  یروھمج  رب  راشف  یارب  هک  تسا  یاهطقن 

ای دننزیم ، هک  یصوصخ  یاھفرح  رد  هتبلا  تسا . یسایس  راکوزاس  یسایس و  ماظن  نداد  رییغت  فدھ ، دنتفگ : ناشدوخ  تسا . ندرک  هتـسخ  فدھ ، تسا ؛ راشف  فدھ ،

الماک هلئـسم  نیا  ناشدرکلمع ، رد  ناشتاراھظا ، رد  ناشیاھفرح ، راـنک  هشوگ و  رد  نکیل  میھد ؛ رییغت  ار  ماـظن  میھاوخیمن  اـم  هن ، دـنیوگیم  دنـسیونیم ، هک  هماـن  یھاـگ 

اھتلود اھتموکح و  تسا . اھنآ  بوضغم  دـنکن ، لمع  دوخ  یاشمم  رد  اھنآ  یهقیلـس  قبط  رب  دـنکن ، لمع  اھنآ  لیم  قبط  رب  دـشابن ، اھنآ  ناـمرف  ریز  هک  یتلم  تسا . نشور 

هلئسم دراد . تیمھا  یاهتسھ  هن  دراد ، تیمھا  رـشب  قوقح  هن  دراد ، تیمھا  اھنآ  یارب  یـسارکومد  هن  دنلوبقم ؛ ناشیارب  دندوب ، هارهبرـس  عیطم و  اھنآ  لباقم  رد  رگا  مھ 

دراد فلتخم  تاھج  رد  و  تسا ، هداتـسیا  لاعتم  یادخ  هب  دامتعا  اب  تسا ، هداتـسیا  دوخ  تردق  هب  اکتا  اب  تسا ، هداتـسیا  دوخ  یاپ  یور  یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  نیا 

ناریا تلم  تسا ، زوریپ  هک  نآ  هار ، نیا  رد  هک  داد  ناشن  ناریا  تلم  یهبرجت  یمالـسا و  یروھمج  یهبرجت  هتبلا  دندنـسپن . و  دندنـسپیمن ، اھنیا  ار  نیا  دـنکیم ؛ تفرـشیپ 

. دز دھاوخ  یلیس  دوخ  نانمشد  هب  هک  تسا  وا  تسا و 

. دش دھاوخن  یھتنم  تسبنب  هب  تقو  چیھ  یھار  نینچنیا  و  تسا ؛ یھلا  یهدارا  هاگهیکت ، تسا ؛ یھلا  یاھفدـھ  اھفدـھ ، تسا ؛ ادـخ  هار  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  هار 

. تشاد دھاوخن  دوجو  ام  هار  رد  یتسبنب  هللانذا  هب  یھلا و  قیفوت  هب  هک  دنشاب  نئمطم  دننادب و  دیاب  همھ  ار  نیا 

یمالسا  / ١٨/١٣٩٢/٠۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

راچد ای  دندوب ، نیبکیدزن  ای  هک  یدارفا  دندوب  میراد ؛ یددعتم  یاھهبرجت  لاس ، دنچ  یـس و  نیا  رد  ام  دندشیم . سویام  روشک  یهدنیآ  زا  یعطاقم ، رد  هک  دندوب  یرایـسب 

خیرات لوط  رد  رصن هللا ؛» یتم  هعم  اونما  نیذلا  لوسرلا و  لوقی  یتح  اولزلز  و  ، » یعقاوم کی  رد  دنتـشادن ؛ یھلا  یهدعو  هب  نظ  نسح  ای  دندوب ، یھلا  کمک  هب  رواب  فعض 

یهطقن رد  هتـشذگ ، یاھهرود  یهمھ  هب  تبـسن  ام ، روشک  ام ، تلم  دینک  هظحالم  زورما  امـش  و  تسا . هدرک  کمک  لاعتم  یادخ  عقاوم ، نامھ  رد  تسا ؛ هدـمآ  شیپ  مھ 

یهطبار هک  تسا  نیا  مھم  درک ؛ دھاوخ  تفرشیپ  مھ  زاب  تسا ، هدرک  تفرشیپ  تلم  هللادمحب  زورهبزور  تسا ؛ هدش  ناریا  تلم  تکرح  تاذ  وزج  تفرـشیپ  دراد ؛ رارق  مدقم 

. مینک مکحم  لاعتم  یادخ  اب  ار  نامدوخ 

، دراد دوجو  یتالکشم  دنتسھ ، ام  نوماریپ  هک  یئاھروشک  زا  یددعتم  رد  هنافـساتم  هک  میاهتفرگ  رارق  یاهقطنم  رد  ام  تسا . یگرزب  تالکـشم  راچد  مالـسا  یایند  زورما 

لامـش رد  ایـسآ و  برغ  یهقطنم  رد  زورما  هک  یثداوح  نیا  اـنیقی  تسا . ناـگناگیب  یوس  زا  نارگید و  یوس  زا  یهدـش  لـیمحت  هدـش و  قیرزت  تالکـشم  نیا  مھ  اـبلاغ  هک 

هک تسا  نیا  جالع  هار  مھ  زورما  دشیمن . هدـیچیپ  لکـش  نیا  هب  عاضوا  دوبن ، اھتردـق  یهناضرغم  یاھتـسایس  رگا  دوبن ، ناگناگیب  یاھتلاخد  رگا  دـتفایم ، قافتا  دراد  اقیرفآ 

یبیل تسا ، روج  نیمھ  رصم  تسا . نیا  افرص  دراد ، دوجو  هقطنم  نیا  رد  زورما  هک  یثداوح  جالع  دننکن . تلاخد  ناگناگیب  دننکن ، تلاخد  نارگید  دنریگب ، میمصت  اھتلم  دوخ 

ادیپ ار  صالخ  یاھھار  موق ، یالقع  ناشدوخ و  نایاوشیپ  ناورشیپ و  تیادھ  اب  ناشدوخ و  ناگبخن  تمکح  اب  دنناوتیم  اھتلم  تسا . روج  نیمھ  هیروس  تسا ، روج  نیمھ 

« ناريا تلم  هبرجت   » 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 15هاگياپ  هحفص 10 
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. دننکن مدرم  نیب  یلدود  قیرزت  دننکن ، قافن  قیرزت  رگا  دنراذگب ، اھهناگیب  رگا  دننک ؛

، تسا اـھنآ  راـیتخا  رد  تمدـخ و  رد  نید  تکرب  هب  هک  یتدـحو  ماجـسنا و  داـحتا و  یهیحور  اـب  ناـمیا ، یهـیحور  اـب  یھلا ، یهوـق  لوـح و  هـب  راـگدرورپ ، لـضف  هـب  ناریا  تـلم 

. دوب دھاوخ  روج  نیمھ  یھلا  قیفوت  هب  هدنیآ  رد  مھ  زاب  دننک ؛ یط  ار  هار  نیا  دناهتسناوت 

یمالسا  / ٢۶/١٣٩٢/٠۶ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

اھاج یلیخ  رد  نابز  رب  یهدـنوشیراج  لومعم و  فراعتم و  یهملک  کی  ناونع  هب  ار  هملک  نیا  تسا ؛ ناشخرد  یهمانراک  کی  لاس ، دـنچ  یـس و  نیا  رد  هاپـس  یهماـنراک 

رد ناوتیم  ار  ناریا  تلم  تیوھ  تیـصخش و  قامعا  ینعی  تسا ؛ تلم  کی  یهبرجت  رگـشیامن  عقاو  رد  تدـم  نیا  رد  هاپـس  یهماـنراک  تسا . نیا  هیـضق  عقاو  منکیمن ، ضرع 

تیبرت ار  یماظن  ناھدنامرف  نیرتیوق  نیرتشوھاب و  تمواقم .» تدھاجم و   » نادیم هچ ؟ نادیم  دش . نادیم  دراو  هدیقع  نامیا و  اب  هاپـس  نوچ  درک ؛ هدھاشم  همانراک  نیا 

هاگـشناد چـیھ  دـندش ، هاپـس  رد  گنج  نادـیم  یهتـسجرب  یاھتسیژتارتسا  اھیگنرف  ریبعت  هب  ناحارط و  لاس ، یـس  زا  رتمک  یناوج و  نینـس  رد  هک  یناسک  نیا  درک ؛

نآ دوـب ؛ هدـیقع  ناـمیا و  یاـنبم  رب  یهدـش  هتـشاذگانب  ناـمزاس  نیا  تیبرت  تسا ، یناروـن  یاـضف  هک  دوـب  اـضف  نیا  تیبرت  دوـب ، هاپـس  تـیبرت  نـیا  دـندوب ؛ هدـیدن  یماـظن 

نیا رب  یهوـالع  گـنج ؛ یهنیمز  رد  نیا  تسا . هاپـس  رنھ  نیا  درک ؛ تیبرت  درک -  دـھاوخن  شوـمارف  ار  اـھنآ  مـسا  اـم  خـیرات  اـم و  تـلم  زگرھ  هـک  ار -  هتـسجرب  یاھتیـصخش 

یهعومجم هب  هاپـس  یناـسنا  تارداـص  هداد ؛ لـیوحت  هدرک و  تیبرت  هاپـس  مینیبیم  زاـب  یماـظن ، ریغ  یهنیمز  رد  مھ  ار  روشک  ناریدـم  نیرتـھب  نیرتیوـق و  نیرتریبدـتاب و 

. تسا نیا  هاپس  یهمانراک  تسا ؛ زیمآراختفا  ینالوط و  تسرھف  کی  یمالسا  یروھمج  ماظن  یتیمکاح  یاھهاگتسد 

یمالسا  / ٢۶/١٣٩٢/٠۶ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

ود تسا . ام  مشچ  ولج  هک  هچنآ  یهمھ  یهظحالم  یانعم  هب  هکلب  کنکشوخلد ، کی  یانعم  هب  هن  یمالـسا ؛ بـالقنا  یارب  تسا  ینـشور  یهدـنیآ  هدـنیآ ، هدـنب ، رظن  هب 

رقف یدام ، یورین  رقف  یناسنا ، یورین  رقف  ظاحل  زا  بالقنا ، لئاوا  رد  یتیعـضو  هچ  زا  ام  بخ ، تسا ؛ هبرجت  لالدتـسا  لالدتـسا ، کی  دـنک : هاـگن  ناـسنا  اـجنیا  ار  لالدتـسا 

وربآ و یانغ  یـسایس ، یانغ  یملع ، یانغ  یدام ، یانغ  یناسنا ، یورین  یانغ  میدیـسر ؛ یتیعـضو  هچ  هب  زورما  رگید ، نوگانوگ  یاھرقف  یتیریدم و  یهبرجت  رقف  حالس ،

فرط راشف  اب  هجاوم  میدرک ، لاـس  جـنپ  یـس و  نیا  رد  اـم  هک  مھ  یتکرح  نیا  یهمھ  میدیـسر !؟ اـجک  هب  اـجک  زا  اـم  لاـس  دـنچ  یـس و  نیا  رد  بخ  یللملانیب . تیثیح 

؛ میورب شیپ  میتسناوت  ام  تشاد و  روضح  میدرک  تکرح  نآ  رد  ام  هک  یرتسب  نیا  رب  ام  فلاخم  دـنت  نایرج  میورب ؛ ولج  میتسناوت  ام  دـیزویم و  فلاخم  داب  ینعی  دوب ، لباقم 

دھاوخیم دمھفیم  دنادیم و  تسا و  نامیا  اب  تسا و  ممـصم  تسا و  دـحتم  هک  ار  یتلم  دـناوتیمن  اھینمـشد  فلاخم و  یاھنایرج  تسین ؟ یفاک  تسین ؟ بوخ  هبرجت  نیا 

، دـندش لمحتم  ییاھتراسخ  دـینیبیم  ییاج  رھ  اـم ، یهقطنم  نیا  رد  مالـسا  یاـیند  رد  داد  خر  اریخا  هک  یثداوح  نیا  رد  دـننک . فقوتم  تسین ، مگ  جـیگ و  دـنک ، راـک  هچ 

نآ مھ  اجنیا  دـنام . دـھاوخن  مھ  روجنیا  هتبلا  دـش ؛ یروجنیا  بخ  اھراک ؛ رب  دوبن  مکاح  امنھار  تسرد  طخ  کـی  دـننکب ، دـیاب  راـک  هچ  دنتـسنادیمن  هک  تسا  نیا  رطاـخهب 

، لالدتسا کی  رصنع ، کی  نیا  درک . دھاوخ  ار  شدوخ  راک  تسا ، یاهقباسیب  زیچ  کی  یرادیب -  نآ  تسا -  هداتفا  یمالسا  یاھروشک  یمالـسا و  یهقطنم  رد  هک  یقافتا 

. تسا هبرجت  لالدتسا  هک 

جح  / ١٣٩٢/٠٧/٢٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یروھمج رد  هھد  هس  زا  شیب  رد  ار  نآ  میراد و  رواب  لد  قامعا  زا  تسا ، هداد  رارق  مدرم  یاھهدوت  تریـصب  نامیا و  مزع و  رد  میکح  دنوادخ  هک  یتردق  اھتلم و  ییاناوت  هب  ام 

زارفارـس و روشک  نیا  رد  ناشناردارب  یهبرجت  نیا  هب  ناملـسم  یاھتلم  یهمھ  ناوخارف  ام ، تمھ  میاهدومزآ ؛ دوخ  دوجو  یهمھ  اـب  هدـید و  دوخ  مشچ  هب  ناریا ، یمالـسا 

. تسا ریذپانیگتسخ 

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

لاس ٨٢ و ٨٣ رد  هک  یاهبرجت  لثم  درب ؛ دھاوخ  الاب  ار  ام  تلم  یرکف  تیفرظ  هبرجت  نیا  درک -  مھاوخ  ضرع  ارـصتخم  نم  الاح  هک  تسا -  ناریا  تلم  رایتخا  رد  یاهبرجت  کی 

ود ام  بخ  تفریذـپ . یتدـم  کی  یارب  یمالـسا  یروھمج  اھییاپورا ، نیمھ  اـب  تارکاذـم  رد  ار  یزاـسینغ  قیلعت  تقونآ  هک  تفرگ ، ماـجنا  یزاـسینغ  قیلعت  یهنیمز  رد 

قیلعت نآ  ام  رگا  درادـن . دوجو  اقلطم  یبرغ  یاکرـش  فرط  زا  یراکمھ  دـیما  یزاسینغ ، قیلعت  اب  هک  میدـیمھف  نوچ  ارچ ؟ دـش . مامت  ام  عفن  هب  نکل  میداتفا ، بقع  لاس 

امش هرذ  کی  بخ  دنیوگب  یناسک  دوب  نکمم  میدوب ، هدرکن  لوبق  زور  نآ  دندرک -  لوبق  ام  نیلوئـسم  میدرک ، لوبق  ام  نکل  دوب ، هدش  لیمحت  یوحنهب  هتبلا  هک  ار -  یرایتخا 

اب دـش  مولعم  هک  تشاد  اـم  یارب  ار  هدـیاف  نیا  یزاـسینغ  قـیلعت  نآ  دـشیم . یداـع  ناریا  یاهتـسھ  یهدـنورپ  دـشیم ، لـح  تالکـشم  یهمھ  دـیدرکیم ، ینیـشنبقع 

ام ار  نیا  تسا ؛ یرگید  بلطم  لابند  لباقم  فرط  دوشیمن ؛ لح  لکـشم  اـھراک  زا  یرایـسب  ندرک  لـیطعت  اـب  راـک ، نداـتفا  بقع  اـب  یزاـسینغ ، قیلعت  اـب  ینیـشنبقع ،

، ود رس  میدزیم  هناچ  ام  زور  نآ  هدرک ؛ قرف  نامـسآ  ات  نیمز  لاس ٨٢ ، اب  یمالسا  یروھمج  تیعـضو  زورما  ندرک . زاغآ  ار  یزاسینغ  میدرک  عورـش  نآ  زا  دعب  اذل  میدیمھف ،

شیپ ار  اھراک  دـندرک ، تمھ  ام  نیلوئـسم  ام ، نیققحم  ام ، نادنمـشناد  ام ، یاھناوج  دـنراک . لوغـشم  ژویفیرتناـس  رازھ  نیدـنچ  زورما  هک ] یلاـح  رد  ژویفیرتناـس [ ، هس 

نآ تارکاذم  نیا  زا ]  ] منکیمن رکف  نم  متـسین ؛ نیبشوخ  متفگ  هک  نانچمھ  هدنب  هتبلا  درک . میھاوخن  یررـض  ام  تسا ، نایرج  رد  زورما  هک  مھ  یتارکاذم  زا  نیاربانب  دـندرب .

اما درادـن  یداریا  درک ؛ دـھاوخ  تیوـقت  داد و  دـھاوخ  شیازفا  ار  ناریا  تلم  یبرجت  یهناوتـشپ  تسا و  یاهبرجت  نکل  دـیایب ، تسدهب  دراد ، راـظتنا  ناریا  تلم  هک  ار  یاهجیتـن 

. دشاب رادیب  تلم  تسا  مزال 

روشک  / ١٣٩٢/٠٨/٢٩ رسارس  جیسب  هدنامرف  رازھ  هاجنپ  رادید  رد  تانایب 

وناز هب  ار  تلم  نیا  اـھنیا ، لاـثما  راـشف و  میرحت و  اـب  دـنناوتب  دـنراودیما  اذـل  دـنتفرگن ، سرد  ناشهتـشذگ  یاـھاطخ  زا  هک  تسا  نـیا  اـکیرمآ  هدـحتم  تـالایا  تـلود  هابتـشا 

فرطرب لـماع  اـھنت  هک  تسا  نیا  دراد ، دوجو  لاـس  نیا ٣۵  لوط  رد  یمئاد  یهبرجت  کـی  ناونعهب  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  یارب  هچنآ  دـننکیم .] هابتـشا   ] هتبلا دـنروایبرد ؛

. دنزب بقع  ار  نمشد  دناوتیم  هک  تسا  یلماع  اھنت  نیا  تلم ؛ یگداتسیا  تلم و  رادتقا  زا  تسا  ترابع  نمشد  تمحازم  ندرک 

مالسلامھیلع  / ١٣٩٣/٠١/٣١ تیب  لھا  ناحادم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. دراد مھ  ار  دوخ  یاھیتخس  دراد ، ار  دوخ  یاھتذل  ندرک  یگدنز  روجنیا  هتبلا  تسا . زاب  مالسا  یهیاس  ریز  رد  مھ  نتسیز  فیفع  نتـسیز ، نموم  نتـسیز ، بوخ  هار  اما 

یناسک هچ  نانمشد ، دندوب ؛ نانمشد  ناربمغیپ ، طخ  لابق  رد  هشیمھ  ارورغ ؛ لوقلا  فرخز  ضعب  یلا  مھضعب  یحوی  نجلا  سنالا و  نیطیـش  اودع  یبن  لکل  انلعج  کلذک 

درک و هبرجت  ار  نیا  ناریا  تلم  دریگیم . رارق  نانموم  راوتـسا  نیدالوپ و  فص  نیطایـش ، لیوط  ضیرع و  رھاظب  فص  نیا  لـباقم  رد  نج . نیطایـش  سنا ، نیطایـش  دنتـسھ ؟

یهمطاـف هرھاـط ، یهقیدــص  یگدــنز  سرد  مـینک ، شـالت  دــیاب  هـتفر . شیپ  زورما  اـت  ناریا  تـلم  هللادــمحب  هکناـنچمھ  دــش ، زوریپ  نمــشد  رب  ناوـتیم  هـک  دــش  موـلعم 

هرھطملا هرھاطلا  هرھطلا  دوب : افص  رون و  تیونعم و  هچراپکی  راوگرزب  نآ  هکنانچمھ  ندرک ؛ یگدنز  کاپ  شـشوک ، داھتجا ، شالت ، ام : یارب  تسا  نیا  اھیلعهللامالـس ) ) ارھز

. تسا هدوب  نکفاهیاس  ام  فراعم  رب  عیشت  خیرات  لوط  رد  هک  تسا  یزیچ  نامھ  راوگرزب ، نآ  تینارون  اوقت و  یگتسارآ و  یکاپ و  هیکزلا ؛ هیضرلا ]  ] هیقنلا هیقتلا 

١٣٩٣/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمجنپ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

روطهب هک  لودـج -  نیا  ىلاخ  ىاھـشخب  ایآ  درک ؟ دـھاوخ  ادـیپ  همادا  گرزب  راک  نیا  ایآ  اما ] ، ] درکادـیپ تسد  لماک  قیفوت  هب  دـھدب ، ماـجنا  تساوخیم  هک  ىراـک  نآ  رد  ماـما 

ىھاگآ ردقچ  ام  مینک ؛ تمھ  ردقچ  امـش  نم و  هکنیا  هب  دراد  ىگتـسب  نیا  دش ؟ دھاوخ  رپ  دنراد -  رارق  ىخیرات  ىعامتجا و  ىاھلودج  نیا  رد  ىاىلاخ  ىاھـشخب  ىعیبط 

« ناريا تلم  هبرجت   » 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 15هاگياپ  هحفص 11 
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نیا اب  مینکیم ، هدـھاشم  میراد  ام  هک  ىتلم  نیا  اب  تسا ؛ نکمم  الماک  هلب ، مینکب . تکرح  نشور  طخ  نآ  رد  مینک و  تاـعارم  ار  نشور  طـخ  نآ  ردـقچ  اـم  میھدـب ؛ ناـشن 

؛ تسا نکمم  هار  نیا  ىهمادا  هلب ، تسا ، هداد  ناشن  تلم  نیا  لاس -  نیا ٢۵  رد  ماما  تلحر  زا  دعب  و  لاس -  نیا ٣۵  رد  هک  ىرمتسم  ریس  قفوم و  تکرح  نیا  ىاهبرجت و 

. دیسر دھاوخ  اھهلق  جوا  هب  ىھلا  ىهوق  لوح و  هب  هللانذا و  هب  تلم  نیا  و  تفرگ ، دھاوخ  ماجنا  گرزب  ىاھراک  دش ، دھاوخ  رپ  ىلاخ  ىاھهناخ 

نایوجشناد  / ٠١/١٣٩٣/٠۵ رادید  رد  تانایب 

ىهبرجت همھنیا  ام  هدوب . هنوگچ  ام  روشک  اب  ریخا ، لاس  دون  داتـشھ  ریخا ، لاسدص  نیا  لوط  رد  برغ  ىنونک  ندمت  ناراکردناتسد  اھىبرغ و  دروخرب  ام ، دوخ  روشک  رد 

نیا زا  اـما ] ، ] تسا اـھنآ  مشچ  لـباقم  رد  اـھهبرجت  نیا  برغ -  ىهتخاـبلد  هدزبرغ ، ارگبرغ ، نارکفنـشور  روـشک -  رد  دنتـسھ  ىاهدـع  مـیراد . برغ  ىوـس  زا  ندز  هـبرض 

نیا رد  اھسیلگنا  ىهلیـسوهب  ىناخاضر ، بیرغوبیجع  ىروتاتکید  دندرک و  طلـسم  روشک  نیا  رب  دندروآ  ار  ناخاضر  اھىبرغ  هک  دندید  اھنآ  بخ ، دـنریگیمن . سرد  اھهبرجت 

ار ناریا  دندمآ  اھتردـق  نامھ  ىهھد ٢٠ ، رد  مھ  دـعب  دـندرک -  طلـسم  روشک  نیا  رب  ار  روشک  ىاھتلاصا  هب  ىانتعاىب  قطنمىب  ردـلق  رـصنع  کـی  دـندمآ  دـش -  اـپرب  روشک 

ىاتدوک اھنامھ  دـندرک ؛ لـیمحت  روشک  نیا  رب  ار  هناـملاظ  ىاـھدادرارق  دـندرب و  ار  تفن  دـندمآ  اـھنامھ  دـندرک ؛ میـسقت  ناـشدوخ  نیب  اـنعم  کـی  هب  عقاو  رد  دـندرک ، لاغـشا 

اھناـمھ دـندرک ؛ دوباـن  دـندرک و  طـقاس  دوب -  مدرم  ارآ  زا  ىهتـساخرب  هرخـالاب  تشاد  هک  ىبوـیع  ىهمھ  اـب  هک  ار -  ىلم  تلود  کـی  دـنتخادنا و  هار  ار  دادرم  متـشھوتسیب 

نیا رب  ار  اضردمحم  ىروتاتکید  ىنالوط ، تدم  کی  رد  اھنامھ  دنتفرگ ؛ تسد  هب  ار  ام  ىدام  ىعیبط و  عبانم  رب  ىهطلـس  اددجم  دـندناشک و  فارحنا  هب  ار  تفن  ىلم  تضھن 

ردپ دش ، هدز  ام  ىونعم  ىدام و  تورث  هب  جارح  بوچ  روشک ، رب  اضردمحم  ىهلاس  دنچوىـس  تموکح  نارود  رد  دندرک ؛ تیامح  دوجو  ىهمھ  اب  نآ  زا  دندرک و  تیبثت  روشک 

ار زیچ  همھ  ار ، مدرم  نید  ار ، روشک  گنھرف  دـنتخادنا ، هار  هب  روشک  نیا  ناکرا  مامت  رد  ىمومع  داسف  دنتـشاد ، هگن  لھج  رد  دنتـشاد ، هگن  رقف  رد  دـندروآ ، رد  ار  تلم  نیا 

ىنکـشراک دنتـسناوت  هچرھ  ناریا ، تلم  میظع  تکرح  ناریا و  تلم  بالقنا  اب  ىهلباقم  رد  دوب ؛ ىبرغ  ىاـھتلود  نیمھ  تیاـمح  ىناـبیتشپ و  اـب  نیا  دـندرب ، نیب  زا  عقاو  رد 

هب دنتسناوت  هچرھ  دوب ، ىمالسا  ىروھمج  لباقم  رد  مادص  نوچ  اما  دنتـشادن ، لوبق  مھ  ار  مادص  ناشدوخ  هکنیا  اب  دندرک -  عافد  دندرک ، تیامح  نیـسح  مادص  زا  دندرک ؛

اھنیا بخ  دنتـشاذگ ؛ شرایتخا  رد  ىماظن  نوگانوگ  تاناکما  دنداد ، ىیایمیـش  بمب  هسنارف : نیمھ  اکیرمآ ، نیمھ  سیلگنا ، نیمھ  اھىبرغ ، نیمھ  دندرک -  کمک  مادـص 

تسرد جاتنتـسا  دربیمن ، هرھب  دنکیمن ، هدافتـسا  اھهبرجت  نیا  زا  تسا ، ىاهتفایلالتخا  هاگتـسد  شاىتابـساحم  هاگتـسد  نوچ  هدزبرغ ، رکفنـشور  تسا . ام  ىاھهبرجت 

. دنکیمن

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 

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

اتدـعاق زور  نآ  رد  هک  ام  یزور ــ  کی  رگا  الاح  کی  باب  زا  هن  میدرک . هبرجت  هبرجت ؛ باب  زا  هکلب  مھوت  کی  باب  زا  هن  مدوبن . نیبشوخ  اکیرمآ  اب  یهرکاذـم  هب  تبـسن  تقوچـیھ 

؛ هدـش لصاح  اجک  زا  ام  یهبرجت  نیا  هک  دـید  دـیھاوخ  دـیریگب ، رارق  اھزور  نیا  یاھهتـشون  اھتشاددای و  تاـیئزج و  ثداوح و  ناـیرج  رد  هللااـشنا  اھامـش  دوب ــ  میھاوخن 

. میدرک هبرجت 

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

العف یرگید  عوضوم  چیھ  رد  ام  طقف . تسا ؛ یاهتسھ  عوضوم  رد  طقف  تسا ــ  ییاکیرمآ  یاھفرط  اب  یهرکاذم  مھ  نآ  زا  یـشخب  هک  دریگیم ــ  ماجنا  دراد  هک  یتارکاذم  نیا 

دروم ثحب و  دروم  عوضوم  طقف  زورما  یللملانیب ؛ لئاسم  رد  هن  یلخاد ، نوگانوگ  لئاسم  رد  هن  هقطنم ، لئاسم  رد  هن  دننادب ؛ همھ  ار  نیا  چیھ ؛ میرادـن ؛ هرکاذـم  اکیرمآ  اب 

هک دوشیم  ام  یارب  یاهبرجت  کی  نیا  تشادرب ، تسد  شدوخ  یلومعم  یاھیباتجک  زا  لباقم  فرط  رگا  دش ؛ دھاوخ  یاهبرجت  نیا  الاح ، تسا . یاهتسھ  لئاسم  هرکاذم ،

دنراد هھارجک  دراد و  دوجو  مھ  زاب  میاهدید  اھنیا  زا  هشیمھ  هک  ییاھیباتجک  نیا  هن ، میدید  رگا  اما  درک ؛ هرکاذم  اھنیا  اب  مھ  رگید  عوضوم  کی  رد  دوشیم  سپ  بخ ، یلیخ 

. دش دھاوخ  تیوقت  ام  یهتشذگ  یهبرجت  اعبط  بخ  دنوریم ،

جح  / ٣١/٠۵/١٣٩۴ ناراکردناتسد  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

هب مھ  یگرزب  یاھتیقفوم  قافتا  داحتا و  نیا  تکرب  هب  و  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  قافتا  داحتا و  تلم  داحآ  لخاد  دیاب  هک  میراد  ار  هبرجت  نیا  هک  تسا  لاس  شـش  جنپویـس  ام 

یتح ای  یموق  فالتخا  ای  یبھذـم ، فالتخا  ای   - کـچوک فـالتخا  کـی  رثا  رب  دـنمھفیمن . مھ  زونھ  دـندیمھفن و  دنتـسنادن ، رگید  یاـھروشک  زا  یـضعب  ار  نیا  میدروآ ؛ تسد 

اولدب نیذلا  یلا  رت  ملا  دریگیم . اھنیا  زا  ار  شتمعن  لاعتم  یادـخ  بخ ، دـنبوکیم ؛ نمـشد  لثم  ار  رگیدـمھ  مھ و  ناج  هب  دـنتفایم  ناشیاھروشک  لخاد  رد  یبزح - فالتخا 

، میتخانـشن تسا  هدرک  ماعنا  تسا ، هدرک  لاضفا  تسا ، هدرک  لضفت  هک  ار  ادـخ  تمعن  یتقو  ( ١ (؛ رارقلا سئب  اھنولـصی و  منھج  راوبلا *  راد  مھموق  اوـلحا  ارفک و  تمعن هللا 

ام اوریغی  یتح  موق  یلع  اھمعنا  همعن  اریغم  کی  مل  داد ؛ دـھاوخ  رییغت  تلم  نیا  اب  ار  شدوخ  راـتفر  مھ  لاـعتم  یادـخ  بخ  میدرک ، نارفک  ار  تمعن  نیا  میدرکن ، یرازگرکش 

الاـح نکمم ؛ دـح  هب   - مینک قیبـطت  یھلا  یهدارا  قـبط  رب  ار  ناـمدوخ  مینک ، تکرح  میقتـسم  یهداـج  رد  مینک ، تکرح  تسار  هار  رد  امـش  نم و  یتـقو  اـت  ( ٢ (؛ مھسفناب

داجیا نامدوخ  میدرک ، بارخ  ار  نامدوخ  نامدوخ  یتقو  اما  درادـیم ، هگن  یقاب  ام  رب  ار  شتمعن  لاعتم  یادـخ  میتسھ - اھفرح  نیا  زا  رتکچوک  یلیخ  اـھام  هک  لـماک  روطهب 

ناب هللا کلذ  درادن . یـشیوخوموق  یـسک  اب  ادخ  درادیمرب ؛ ار  شتمعن  لاعتم  یادخ  میدـش ، هقیهبتسد  مھ  اب  نامدوخ  میدرک ، هئطوت  مھ  هیلع  نامدوخ  میدرک ، فالتخا 

« ناريا تلم  هبرجت   » 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 15هاگياپ  هحفص 12 
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؛ دـینک بارخ  ار  هنیمز  امـش  دوخ  یتقو  ات  دریگیمن  امـش  زا  ادـخ  ار  تمعن  نیا  هداد ، امـش  هب  هک  ار  یتمعن  مھـسفناب ؛ ام  اوریغی  یتح  موق  یلع  اھمعنا  همعن  اریغم  کـی  مل 

لقتنم اھهبرجت  نیا  بخ ، دننک . ظفح  ناشدوخ  یارب  ار  یھلا  تمعن  دناهتـسناوت  هک  تسا  ناریا  تلم  یهبرجت  نیا  دش . دھاوخ  بلـس  تمعن  دیدرک ، بارخ  ار  هنیمز  یتقو 

. دوشب

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

یضعب هچنآ  فالخرب  تسا ، هنادنمدرخ  تکرح  کی  و  یملع ، یهناوتشپ  یاراد  یقطنم و  لوقعم و  تکرح  کی  ام  تلم  نایم  رد  یمالـسا و  بالقنا  رد  رابکتـسا  اب  یهزرابم 

هب یکتم  تکرح  کـی  ناریا  تلم  تکرح  سکعب ، تسین ، تینـالقع  قـطنم و  هب  یکتم  تسا ، یتاـساسحا  تسا ، یراعـش  تکرح  کـی  نیا  هـک  دـننکب  دوـمناو  دـنھاوخیم 

رانک ـالعف  ار  ( ٢ «) رفکلا همئا  اولتاـق   » و ( ١ «) مھنیب آـمحر   » و راـفکلا » یلع  آدـشا  « ؛ مینکیم رظنفرـص  ـالعف  تسا  ینید  ماـھلا  هچنآ  نآرق و  یهیآ  نـید و  زا  تـسا . تینـالقع 

. مینکیم هیکت  ناریا  تلم  یهبرجت  هب  دنرادن ؛ مھ  رواب  ای  دنتسین  مھ  دقتعم  اھزیچ  نیا  هب  یناسک  نوچ  میراذگیم ،

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ناشدوخ یارب  یتسرد  یدنبعمج  کی  لیلحت و  کی  دنناوتیمن  اما  دننکیم  سمل  ار  هجنکش  ار ، یتخـس  ار ، هثداح  اھتلم  زا  یـضعب  دنروجود ؛ ثداوح  لباقم  رد  اھتلم  بخ ،

ار اھیتخس  هن ، دنشاب ، هتشاد  یاهتسیاش  دمآراک و  ناربھر  هک  ییاھتلم  دنروجنیا . اھتلم  یـضعب  دنک ؛ راداو  لباقتم  تکرح  هب  ار  اھنآ  یدنبعمج  نیا  هک  دنروایب  دوجو  هب 

لـضفت لاعتم  یادـخ  دوب . لیبق  نیا  زا  ناریا  تلم  دـننکیم ؛ لابند  مھ  ار  یقطنم  حیحـص و  یاھرواب  تیوقت  اھلحهار و  اھتریـصب و  اھیھاگآ و  نآ ، رانک  رد  اما  دـننکیم  لمحت 

، تفر نادـنز  درک ، لمحت  شدوخ  ار  اھیتخـس  دیـشخب ، تریـصب  درک ، هاـگآ  ار  تلم  راوگرزب  ماـما  داد ، گرزب  تبھوم  کـی  ناونعهب  تلم  نیا  هب  ار  راوگرزب  ماـما  یربھر  درک ،

تکرح نیا  دـمآرد . ناریا  تلم  ناـیم  رد  یمومع  تکرح  کـی  لکـش  هب  و ۵٧  یاھلاس ۵۶  رد  ات  دـش ، ریگهمھ  تریـصب  یھاگآ و  نیا  جـیردتب  تشادـنرب ؛ تسد  دـش ، دـیعبت 

لخاد رد  روشک  هیلع  اھنآ و  هیلع  دراد  هک  یتایانج  نیا  رس  تشپ  هک  دنتسنادیم  دندیمھفیم ، تلم  دوب . مھ  اکیرمآ  دوبن ، تنطلس  هاگتـسد  طقف  شاهلمح  جامآ  شفدھ و 

ناریا رد  زورما  دارفا  نیرتضوغبم  اکیرمآ  روھمجسیئر  دومرف : یمالـسا  تضھن  عورـش  لـیاوا  رد  لاس ۴٢ ، رد  ام  راوگرزب  ماما  دـندیمھف . ار  نیا  تسا ؛ اـکیرمآ  دریگیم ، ماـجنا 

هجیتن هب  هزرابم  نیا  بخ ، تسا . اکیرمآ  رـس  ریز  اھترارـش  تسا ؛ اکیرمآ  رـس  ریز  تسھ  هچرھ  هک  مدرم  یارب  درک  نییبت  یمومع ؛ راکفا  هب  درک  اـقلا  ار  اـنعم  نیا  ( ٣ .) تسا

. دیسر

تـسکش هب  هک  یتازراـبم  راـک  لاکـشا  تـسا . روـجنیمھ  اـجهمھ  تـسا ؛ یعطق  یزوریپ  دـنھدب ، ناـشن  تمواـقم  ربـص و  دـننک ، یگداتـسیا  دـننک ، تـکرح  اـھتلم  اـجرھ 

میدـید ریخا  یاھلاس  نیا  نامز  رد  ام  دـنرادن . دـننک  هرادا  تسرد  ار  اھنیا  دـنناوتب  هک  یناربھر  ای  دـننکیمن ، یگداتـسیا  دـنرادن و  تقاط  اـھتلم  اـی  هک  تسا  نیا  دـماجنایم ،

تسرد ار  فدھ  دننک ، هرادا  تسرد  ار  اھنیا  دنناوتب  هک  یناربھر  اما ] [ ؛ دندیسر مھ  یجیاتن  هب  دنداد ، ناشن  ار  ناشدوخ  یهدارا  مزع و  دندرک ، تکرح  اھتلم  هک  ار  ییاھاج 

نم دـیدید ؛ اھامـش  یهـمھ  ریخا  یاـھلاس  نـیمھ  رد  ار  نـیا  دـندروخ ؛ تسکـش  اذـل ] ، ] دنتـشادن دوـجو  دـننک ، میـسرت  تـسرد  مدرم  لـباقم  رد  ار  هار  دـنھدب ، صیخـشت 

. مروایب ییاج  یروشک و  زا  مسا  مھاوخیمن 

اورـصنت هللا نا   » هک یھلا  یهدـعو  هب  اـکتا  ادـخ ، هب  اـکتا  ادـخ ، هب  لـکوت  یاراد  ممـصم و  هاـگآ ، ردـتقم ، یربـھر  داد ؛ ماـجنا  تسرد  ار  تکرح  تفر ، تسرد  ار  هار  ناریا  تـلم 

رھ یارب  هک   - دولآگنن موئشم و  یھاشداپ  تموکح  یولھپ و  نادناخ  هایـس  یهتـسباو  یلیمحت  تموکح  دسرب و  یزوریپ  هب  دناوتب  تلم  نیا  هک  دش  بجوم  ( ۴ (؛» مکرصنی

. رایتخا بحاص  دندش  مدرم  دش ؛ مامت  و  دورب ؛ نیب  زا  ناریا  رد  یناسنا - حیحص  قطنم  رد  تسا  گنن  یهیام  یھاشداپ  تموکح  یروشک 

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

هک یعضو  زا  دندوب  یضاران  اسبیا  مھ  اھنآ  دندوب ، مھ  یرگید  یاھتلود  هتبلا ] . ] دوب اکیرمآ  ندرک ، تفلاخم  درک  عورش  دجب  مدرم  تکرح  نیا  اب  هک  یتلود  یتموکح و  نیلوا 

یاھهام نیلوا  رد  درکن ؛ افتکا  یبلق  ییاضران  هب  اکیرمآ  تلود  اما  دندوب  دنـسرخ  دـیاش  مھ  اھتلود  زا  یـضعب  دـندادن ، ناشن  ینانچنآ  لمعلاسکع  نکل  دـمآ  شیپ  ناریا  رد 

رد نیا  درک ؛ عورـش  یلمع  روطهب  ار  ینمـشد  درک ، رداـص  ناریا  یمالـسا  یروھمج  هیلع  ینحللادـیدش  یهماـنعطق  هبوصم و  کـی  اـکیرمآ  یانـس  سلجم  بـالقنا ، یزوریپ 

ظوفحم اکیرمآ  بیـسآ  زا  ناسنا  هک  دوشیم  بجوم  اکیرمآ  اب  یتسود  اکیرمآ ، اب  یهطبار  دـننکیم  لایخ  هک  یناسک  نآ  دوب ! زاب  ناریا  رد  اکیرمآ  ترافـس  زونھ  هک  دوب  یلاـح 

هک دوب  هدـشن  بجوم  بـالقنا  دـندرکیم ، دـمآوتفر  روشک  لـخاد  رد  تحار  اـھییاکیرمآ  دوب ، ناریا  رد  اـکیرمآ  ترافـس  زوـنھ  دـننک ؛ هعجارم  یخیراـت  یهبرجت  نیا  هب  دـنامب ،

ینمـشد اکیرمآ  تلود  ماگنھ  نامھ  رد  دـندرکیم ؛ یگدـنز  دنتـشاد  اجنیا  رد  دنتـشاد ، نیرومام  دنتـشاد ، ترافـس  اھتلود  یهیقب  لثم  دـننک ؛ نوریب  ناریا  زا  ار  اـھییاکیرمآ 

. داد ناشن  بالقنا  اب  ار  شدوخ 

ىربھر  / ١٢/٢٠/١٣٩۴ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

ظاحل زا  مینک ، یوق  یـسایس  ظاحل  زا  مینک ، یوق  یرکف  ظاحل  زا  مینک ؛ یوق  مینک ، تیوقت  ار  نامدوخ  دـیاب  ام  هک  دـھدیم  ناـشن  یمالـسا  یروھمج  یهلاـس  یهبرجت ٣٧

اھنیا هب  اـیند  رد  تلم  کـی  تزع  زورما  درک ؛ میھاوخ  ادـیپ  تزع  اـعبط  میدـش ، یوق  یتـقو  مینک . یوق  یملع  ظاـحل  زا  مینک ، یوـق  یگنھرف  ظاـحل  زا  مینک ، یوـق  یداـصتقا 

. تسا

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

« ناريا تلم  هبرجت   » 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 15هاگياپ  هحفص 13 
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لاس لھچ  بیرق  نیا  رد  تسا . هداد  رارق  ام  ربارب  رد  ار  مکارتم  یاھهبرجت  تسا ، هدرک  نشور  ار  هار  تسا ، هداد  یھاگآ  اھنآ  هب  ام ، تلم  رب  تسا  هدرک  لضفت  لاعتم  دنوادخ 

مغریلع ناریا ، تلم  مھ  هشیمھ  دنا و  هدرک دناهتـسناوت  راک  رھ  مھ  هشیمھ  تسا ، هدوب  نمـشد  یوس  زا  دولآتثابخ  یهزیگنا  هشیمھ  تسا ، هدوب  ینمـشد  هشیمھ 

، نمشد مغریلع  مھ  نیا  زا  دعب  درک ، میھاوخ  یقرت  مھ  نیا  زا  دعب  تشاد ، میھاوخ  تفرشیپ  مھ  نیا  زا  دعب  تسا ؛ هتشاد  تفرشیپ  زورما  ات  اھنآ  مشچ  یروک  هب  اھنآ و 

لباقم رد  تسا ؛ ام  تلم  یگداتسیا  رطاخهب  تسا ، ام  تلم  نامیا  رطاخهب  اھتفرشیپ ] نیا  . ] دش دھاوخ  رتھب  هتشذگ  زا  یھلا  یهوق  لوح و  هب  یھلا و  لضف  هب  نامعاضوا 

ات اھینمشد  نیا  دینک . ظفح  ار  عطاق  خسار و  مزع  نیا  دینک ، ظفح  ار  هنحص  رد  روضح  نیا  دینک ، ظفح  ار  داحتا  نیا  دینک ، ظفح  ار  نامیا  نیا  هار ، نیا  یهمادا  رد  نمـشد و 

. دوشب سویام  نمشد  هک  دینک  یراک  دیاب  دوشب ؛ سویام  یلکب  نمشد  هک  درک  دھاوخ  ادیپ  همادا  یتقو 

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

فعـض و یهیام  دناوتیم  مھ  دوشب ، وربآ  التعا و  یهیام  دـناوتیم  مھ ]  ] هک روشک  رد  تسا  ییاھهنیمز  نآ  زا  یکی  تاباختنا ، منکب . ضرع  تاباختنا  هب  عجار  مھ ]  ] هملک کی 

نوناق دننکب ، تیاعر  ار  یمالسا  دودح  دننکب ، تکرح  قالخا  اب  دننک ، تکرش  مظن  اب  دننک ، تکرش  مدرم  رگا  تسا . یروجنیا  تاباختنا  دوشب ؛ تالکـشم  داجیا  یتسس و 

ناشدوخ هب  ار  نمـشد  دوخ ، یاھفرح  اب  رگا  دننک ، یقالخادب  رگا  دـننک ، ینکـشنوناق  رگا  و  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  ماظن  تزع  وربآ و  یهیام  نیا  دـننکب ، تیاعر  همھ  ار 

یلاس رھ  اھلبق ،  - میراد راکورـس  تاباختنا  اـب  هک  تسا  لاـس   ٣٨ لاس ، ام ٣٧  میتسین . راکهزات  تاباختنا  یارب  ام  دـش . دـھاوخ  مامت  ام  ررـض  هب  تاـباختنا  دـننک ، راودـیما 

مینادـیم تاباختنا ، راک  رد  میبرجم  ام  دـتفایم - هار  هب  روشک  نیا  رد  گرزب  تاباختنا  کـی  راـب ، کـی  لاـس  ود  رھ  هک  تسا  یلاـس  دـنچ  مھ  ـالاح  دوب ؛ تاـباختنا  کـی  اـبیرقت 

اھنیا اب  ییاھینمشد  هچ  دنریگب ، رارق  تسا  نکمم  یرکف  یاھطیحم  هچ  رد  دنراد ، تلاخد  دنتسھ و  هیضق  فرط  تاباختنا ، رد  هک  یناسک  نآ  مینادیم  تسیچ ، تاباختنا 

. تسا نشور  اھنیا  تسا ؛ هدشهبرجت  ام  یارب  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  دروآیم ؛ ور  اھنیا  هب  ییاھهسوسو  هچ  دوشیم ،

مدرم  / ٠٢/٢٧/١٣٩۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یارب گرزب ، یهسامح  کـی  یارب  دـننکیم  هداـمآ  دـنراد  ار  دوخ  ناریا - تلم   - مدرم تسا . تاـباختنا  یهلئـسم  منک ، تبحـص  نآ  یهراـبرد  یاهلمج  دـنچ  مھدـیم  حـیجرت  نم 

دنراد ار  ناشدوخ  مدرم  تسھ ؛ مدرم  رد  روشک  رساترس  رد  تاباختنا  قوش  روش و  هللادمحب  منکیم ، ادیپ  عالطا  مونـشیم و  نم  هک  یروطنآ  قوش . روش و  اب  تاباختنا ،

کی دینکیم ، تکرش  اھنآ  رد  امـش  هک  اھتاباختنا  نیا  زا  مادکرھ  تسا . رگید  گرزب  یهسامح  کی  رد  ناریا  تلم  شـشخرد  نیا  تسا ؛ مھم  یلیخ  نیا  بخ  دننکیم . هدامآ 

اھتاـباختنا دـھدیم . شیازفا  ار  یلم  تردـق  دربـیم ، ـالاب  ار  تـلم  تزع  دریگیم ؛ رارق  اـیند  مدرم  یاھمـشچ  یوـلج  هـک  تـسا  یمدرم  مـیظع  تـکرح  کـی  تـسا ، هساـمح 

ون یهشیدنا  کی  یمالسا  یرالاسمدرم  ای  ینید  یرالاسمدرم  دراذگیم . شیامن  هب  ایند  رد  تسایس  نایعدم  مشچ  لباقم  رد  ار  یمالسا  یرالاسمدرم  تسا ؛ روج ] ] نیا

زا  - اـیند مدرم  مشچ  لـباقم  رد  هـعمج  زور  امـش  ار  نـیا  دـش ؛ هـضرع  راوـگرزب  ماـما  یمالـسا و  یروـھمج  ماـظن  یهلیـسوهب  هـک  دوـب  تیرـشب  یارب  وـن  یهـبرجت  کـی  دوـب ،

. تسا نیا  تاباختنا  تیمھا  دیھدیم ؛ ناشن  دیراذگیم و  شیامن  هب  تلم - داحآ  ریدم و  ریغ  ریدم و  لوئسم و  رگلیلحت و  رادمتسایس و 

مدرم  / ٠٢/٢٧/١٣٩۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یمدرم و طابضنا  نیا  تاباختنا . زا  دعب  مھ  تاباختنا ، زور  تاباختنا و  نیح  رد  مھ  تاباختنا ، زا  لبق  مھ  تسا ؛ شزرااب  یلیخ  تسا ، تیمھااب  یلیخ  یمدرم ، طابـضنا  نیا 

ام و  تسا . اراد  ار  نیا  هک  دھدیم  ناشن  دراد  هللادمحب  ام  تلم  دنرادن و  ار  نآ  اھروشک  زا  یرایـسب  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  تسا . مھم  یلیخ  نوناق  مظن و  هب  یدـنبیاپ 

ردقچ طابضنا  نیا  هک  تسا  هدرک  هبرجت  ناریا  تلم  مینکیم . هبرجت  هک  تسا  یدامتم  یاھلاس  میاهدرک ؛ هبرجت  مھ  ام  میاهتفرگ ؛ دای  هتشذگ  یاھهبرجت  زا  ار  نیا  ناریا  تلم 

. هدرک هبرجت  ناریا  تلم  ار  نیا  تسا ؛ رضم  شیارب  ردقچ  ینوناقیب  یطابضنایب و  تسا و  وا  عفن  هب 

سدقم  / ٠٣/٠٣/١٣٩۶ عافد  هرطاخ  بش  مسارم  رد  تانایب 

. دوب ام  یهعماج  رد  ام و  ناوج  لسن  رد  تکرح ، بالقنا و  یهیحور  تیوقت  ظفح و  هلاستشھ ، عافد  هلاس و  تشھ  گنج  نیا  دئاوف  نیرتگرزب  زا  یکی 

...

کمک لاعتم  یادخ  هک  میاهدرک  لقن  میاهدینش و  میاهتفگ و  اھراب  هک  ار -  یبالقنا  ینید و  تیوھ  یلم و  تیوھ  زا  عافد  یهشیدنا  رکف و  نیا  ام  هک  دوب  نیا  رگید  یهدیاف  کی 

رد هک  یاهعماج  کی  تسا . مھم  یلیخ  نیا  میدرک ؛ هبرجت  نامدوخ  رگید  راـب  کـی  دـنکیم ــ  زوریپ  دراد ، دوجو  قح  هار  رد  هک  یعناوم  قئاوع و  ربارب ]  ] رد ار  اـھناسنا  دـنکیم و 

یاھنامرآ اھنامرآ ، نآ  رگا  و  زورما ؛ یداـم  یاـیند  رد  صوصخب  یرایـسب ؛ عناوم  اـب  دوشیم  هجاوم  یعیبط  روطهب  دـنکیم ، تکرح  دراد  ـالاو  فادـھا  تمـس  هب  تفرـشیپ  تھج 

زوریپ عناوم  رب  دـناوتیم  هک  دـنکب  ساسحا  یتلم  کی  هکنیا  دـیآیم . دوجو  هب  یعناوم  هک  تسا  یھیدـب  دـشاب ، اـھنیا  دـننام  یبلطاـیند و  دـض  یبلطتردـق و  دـض  یونعم و 

، میراد مھ  هدـیقع  مییوگیم و  میناوخیم و  ار  اھنیا  دـننام  و  هبـسح » وھف  ىلع هللا  لکوتی  نم  و   » ادـخ و هب  لـکوت  تاـیآ ، تاـیاور و  رد  هلب ، تسا . یمھم  زیچ  یلیخ  دوشب ،

هدنز مھاوخیم  هک  دنکیم  ضرع  لاعتم  یادـخ  هب  تمظع ، نآ  اب  میھاربا  ترـضح  دـنکیم . قرف  یلیخ  دـنیبب ، مدآ  ار  هبـسح » وھف  ىلع هللا  لکوتی  نم  «و  لمع رد  هکنیا  نکل 

زا شریذپ  نیا  لد ، شمارآ  نیا  یبلق . نئمطیل  نکٰل  و  مراد ؛ لوبق  ارچ ، ٰىلب ؛ لاق  دھدیم : باوج  یرادن ؟ لوبق  رگم  نموت ؛ ملو  ا  دـیامرفیم : دـنوادخ  منیبب . ار  اھهدرم  ندـش 

اعدا ناوت  یهمھ  اب  میناوتیم  نالا  ام  داد . ناشن  ام  هب  هلاستشھ -  عافد  گـنج -  ار  نیا  تسا ؛ یمھم  زیچ  یلیخ  تقیقح ، کـی  هب  تبـسن  ناـسنا  ناـج  رواـب و  قاـمعا 

هبرجت ار  نیا  نوچ  دوشب ؛ بلاغ  دـناوتیم  اـھنآ  یهمھ  رب  دزادـنیب و  هجنپ  دـناوتیم  دـنروآیم ، دوجو  هب  وا  لـباقم  رد  هک  ییاھـشلاچ  یهمھ  اـب  یمالـسا  یروھمج  هک  مینکب 

ناسنا کی  هعومجم ، کی  هعماج ، کی  لباقم  رد  اھهوک  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  لـمع  رد  لد و  رد  ناـمیا  رگا  نینموم ؛ متنک  نا  نولعـالا  متنا  اونزحت و  ـال  اونھت و  ـال  و  میاهدرک .

. تسا یقیاقح  اھنیا  بخ ، دوب . نیا  ام  یارب  گنج  دیاوف  زا  یکی  تشاد . دھاوخن  تمواقم  تردق  دش و  دھاوخ  راومھ  یوق ،

...

، لمع رد  دوب  ام  هیلع  وتان  لمع ، رد  دوب  ام  هیلع  اـکیرمآ  ینعی  اـیند ! یهمھ  تسا ، یتیعقاو  کـی  نیا  دـندیگنج ؛ اـم  اـب  اـم و  هیلع  دـندش  قفتم  اـیند  یهمھ  لاـس  تشھ 

تکرـش گنج ] رد   ] ام هیلع  اـھنآ  یهمھ  ینعی  لـمع ! رد  دـندوب  اـم  هیلع  همھ  هیقب -  تیوک و  یدوعـس و  نیمھ  هقطنم -  نیعجترم  لـمع ، رد  دوب  اـم  هیلع  زور  نآ  یوروش 

لثم نیا  تسین ؟ یفاک  یبلق » نئمطیل   » یارب نیا  تسا ؛ ام  یهبرجت  نیا  مییایب ؛ قئاف  اھنیا  یهمھ  رب  میتسناوت  مک ، یاھهبرجت  اب  هدـییورهزات  لاھن  کی  مھ  ام  دنتـشاد ؛

نیا دـنک . ادـیپ  شمارآ  تبلق  هکنیا  یارب  نکب  لمع  یروجنیا  تفگ  ادـخ  تساوخ ، لاعتم  یادـخ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) میھاربا باـنج  هک  تسا  ییاـھغرم  ندـش  هدـنز  ناـمھ 

مییوگب دیاب  مینک  هاگن  هنانیبشوخ  رگا  تسا ، بویعم  مییوگب  هک  تسا  نیا  شرتھب  ریبعت  ینعی  تسا ؛ بویعم  درادـن ، یـسک  رھ  میـشاب ؛ هتـشاد  دـیاب  ام  ار  یبلق  شمارآ 

. مینک تواضق  دیاب  یرگید  روج  بخ  مینک ، هاگن  هنانیبدب  مھ ] رگا  [ ؛ تسا بویعم 

میرک  / ٠٣/٠۶/١٣٩۶ نآرق  اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

نم قدصا  نم  و   » هک دندناوخیم  نالا  دیتسھ . نموم  ناناوج  امـش  دراد  هدـنیآ  هک  نآ دیتسھ ؛ نموم  یاھناوج  امـش  نآ  تسا ، نآرق  نآ  تسا ، مالـسا  نآ  دراد ، هدـنیآ  هچنآ 

قلعتم نینموم ، هب  تسا  قلعتم  هدنیآ  هک  تسا  هدومرف  ار  نیا  لاعتم  یادخ  و  تسا ؟ رتملاع  هدـنیآ  هب  ادـخ  زا  یـسک  هچ  تسا ؟ رتوگتـسار  ادـخ  زا  یـسک  هچ  الیق ؛» هللا 

، دوشب مھ  دیدرت  هسوسو و  راچد  یـسک  رگا  اما  تسا . یھلا  یهدعو  کی  نیا  تسین ؛ یدیدرت  چیھ  نیا  رد  هللالیبسیف ؛ نیدـھاجم  هب  تسا  قلعتم  نیحلاص ، هب  تسا 

یاهدعو چیھ  هچنانچرگا  مراد . انعم  نیا  هب  داقتعا  دوجو  یهمھ  اب  منکیم و  ضرع  ار  نیا  ررکم  هدـنب  دـنک . مارآ  ار  وا  لد  دـیاب  اھهبرجت  دـنکن ، مارآ  ار  وا  لد  مھ  یھلا  یهدـعو 

درکیم نیقی  دـیاب  تسا ؛ وا  هب  قلعتم  هدـنیآ  هک  درکیم  نیقی  دـیاب  دراد ، فرط  نیا  هب  شیپ  لاس  لھچ  یـس  زا  ناریا  تلم  هک  ییاھهبرجت  نیا  اب  دوب ، هدـشن  هداد  ام  هب  مھ 

نآ اب  اکیرمآ  ماـکح  دـینیب  یم هک  یاهقـشاعم  هلزاـغم و  نیمھ  هک  دوـب  راـک  رـس  رب  یتـموکح  کـی  ناـمروشک  رد  هک  میتـسھ  یناـسک  اـم  تسا . وا  هـب  قـلعتم  یزوریپ  هـک 
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احیرــص رتـھب . یلیخ  رتـشیب ، یلیخ  دـندادیم ؛ ماـجنا  ناریا  تموـکح  اـب  زور  نآ  ار  هلزاـغم  نـیمھ  دـنھدیم ، ماـجنا  زیچهـمھ - یلقع و  یرکف و  یاـھهداتفا  بقع  - اھهراچیب

، دوب دایز  ناشیاھییاناوت  مھ  دوب ، اھنیا  زا  رتشیب  ناشلقع  مھ  اھنآ ، دندزیم . ار  فرح  نیا  ام  توغاط  تموکح  هب  دـیتسھ ،» سراف  جـیلخ  رد  ام  مرادـناژ  امـش   » دـنتفگیم

اب نامیا ، تردـق  اب  تسناوت  ناریا  تلم  دوب ، راک  رـس  رب  یتموکح  نینچ  کی  هک  لاحنیعرد  دوب ؛ رتیوق  ناـشتاطابترا  دوب و  اـھنیا  زا  رتشیب  تیغاوط ، نیا  هب  مھ  ناـشئاکتا 

یرابکتـسا یاھتردق  هک  دـنک  اپ  رـس  ار  یزیچ  وا  یاج  هب  دـنک و  طقاس  دـشیم  وا  زا  هک  یایناھج  یاھینابیتشپ  یهمھ  مغریلع  ار  تموکح  نیا  یراکادـف ، اب  تدـھاجم ،

[ لصاح  ] رگا نامیا  نینموم ؛ متنک  نا  نولعالا  متنا  اونزحتالو و  اونھتالو  رتھب ؟ هبرجت  نیا  زا  رگید  هبرجت . کی  نیا  یمالـسا ؛ یروھمج  ماظن  ینعی  دـنرادن ؛ ار  نآ  ندـید  تقاـط 

روشک نیلوئـسم  ناریا و  تلم  داحآ  یمالـسا ، ینابم  رکذ  یهنیمز  رد  هک  مراد  رارـصا  هدنب  دیـشاب ؛ مدقتباث  دیـشاب ، حیرـص  دیـشاب ، یوق  نامیا  هار  رد  دیرترب . امـش  دش ،

نم نودبعت  امم  مکنم و  اوٰرب  انا  مھموقل  اولاق  ذا  هعم  نیذلا  میھٰربا و  یف  هنسح  هوسا  مکل  تناک  دق  دندناوخ ؛ اریخا  ناوخشوخ ، عمج  نیا  هک  یتایآ  نیمھ  دنـشاب . حیرص 

الاـح درادـن ؛ یتاـفانم  چـیھ  مکب .» اـنرفک  [ » دـیوگیم  ] تحارـص اـب  رگید ؛ تسا  نیا  هدـحو ؛ اـب  اونموت  یتح  ادـبا  آـضغبلا  هوادـعلا و  مکنیب  اـننیب و  ادـب  مکب و  اـنرفک  نود هللا 

نیا منکیم  دییات  مدقتعم و  الماک  مھ  هدنب  دـشاب ؛ هتـشاد  یناھج  تاطابترا  دـیاب  تلود  کی  تموکح و  کی  بخ  هک  دـنراد  ار  نیا  یهغدـغد  دنتـسھ و  نیا  رکف  رد  اھیـضعب 

هلمج زا  یگدـنز ، نوگانوگ  لئاسم  یهمھ  رد  درک  ادـیپ  مھ  قیفوت  تفر ، مھ  شیپ  تفگ و  ار  دوخ  لوصا  دوخ و  ینابم  تحارـص ، اـب  ناوتیم  درادـن ؛ یتاـفانم  اـما  ار ؛ شیارگ 

. رگید تسا  نیا  اھهبرجت  دوشیم . هک  دید  دنھاوخ  دننک ، لکوت  ادخ  هب  دنراذگب ، نادیم  رد  مدق  دنوشب ، دراو  درک . ار  اھراک  نیا  دوشیم  یللملانیب ؛ تاطابترا 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  منیبب ؛ ار  اھهدرم  ندش  هدـنز  مھاوخیم  دـیوگیم  لاعتم  یادـخ  هب  تمظع ، نآ  اب  ربمغیپ  میھاربا ، ترـضح  متفگ ، دـندوب  اجنیا  هک  یعمج  هب  زور  نآ 

نم نھذ  رد  یمطالت  رگید  هکنیا  یارب  نکل  یبلق ، نئمطیل  نکٰل  و  مراد ؛ لوبق  لد  هت  زا  مراد ، قیدـصت  مراد ، لوبق  الماک  ینعی  مراد ، نامیا  ارچ ، ٰىلب ؛ لاق  نموت ، مل  وا  لاـق 

ار هدرم  لاـعتم  یادـخ  هک  ینیبـب  تدوخ  مشچ  هب  اـت  نکب ، ار  اـھراک  نیا  بخیلیخ  دومرف  لاـعتم  یادـخ  تقونآ  دـعب  منیبـب .] مھاوـخیم  دـشاب   ] مارآ مارآ  مرطاـخ  دـشابن ؛

راکهزات اب  یتلم  کی  دـش ؛ زوریپ  یلیمحت  گنج  رد  یلاخ  تسد  اب  یتلم  کی  هک  میدـید  نامدوخ  مشچ  هب  ام  میدـید ؛ ناـمدوخ  مشچ  هب  اـم  بخ  دـنکیم . هدـنز  یروجنیا 

رجنخ تشپ  زا  هک  هتفرگ  لکـش  یدام  دـنمتردق  یهھبج  کی  شلباقم  رد  هکنیا  اب  یتلم  کی  دـش ؛ زوریپ  نانمـشد  یاھهئطوت  رب  یللملانیب ، یـسایس و  لئاسم  رد  ندوب 

بترم تسھ  مھ  لاس  لھچ  دننکیم ، هئطوت  بترم  دنراد  ام  هیلع  تسا  لاس  لھچ  دننکیم ، نالف  دنـشکیم ، هدـبرع  دـننکیم ، وھایھ  دنـشکیم ، ریـشمش  ولج  زا  دـننزیم ،

اب هنادـنمتردق ، یوق ، تفرـشیپ  هار  هک  مینادـب  میریگب و  رظن  رد  ار  اھهبرجت  نیا  تسا ؛ ام  یاھهبرجت  ناـمھ  اـھنیا  مینیبیمن ؟ رگم  ار  اـھنیا  دوشیم ؛ یثنخ  ناـشیاھهئطوت 

زا یناسک  دـیراد ، سنا  نآ  اب  دـیتسھ ، انـشآ  نآ  اب  امـش  دـمحلا  هک  تسا  یھلا  زیزع  باتک  نیا  تاریخ ، نیا  یهمھ  ردام  نآرق ؛ اـب  طاـبترا  زا  تسا  تراـبع  قفوم  تزع و 

. تسا نآرق  نیا  راک ، لصا  سپ ] . ] دنداتسا یناسک  دنعمتسم ، یناسک  دنیراق ، یلات و  یناسک  دنظفاح ، ار  نآ  امش 

« : ناریا تلم  هبرجت   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

ییارون  /   ١٣٨٣/٠٩/٠١ دادرھم  هدنسیون :  یعمج /  هظفاح  تیوھ و 

ییاضر  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ دمتعم  یدھم  هدنسیون :  یمالسا /  بالقنا  مظعم  ربھر  رظنم  زا  یمالسا  یرادیب  رد  یھلا » ترصن   » ینآرق هدعو  یسررب 
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