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

یهئطوت بیرف و  شوختـسد  یناـسک  هک  دـھدیمن  هزاـجا  یمالـسا  ماـظن  تسا . ماـظن  یهفیظو  نیا ، دـنکیم . دروخرب  اـعبط  مدرم  تینما  رد  نارگلـالخا  اـب  یمالـسا  ماـظن 

ار هزاجا  نیا  ماظن  دنزیزع . همھ  دنزیزع ؛ روشک  نیا  نادـنزرف  دـننک . دـیدھت  ار  مدرم  یاھناوج  دـننزب ، مھ  هب  ار  مدرم  شیاسآ  دـننک ، بارخ  ار  مدرم  یگدـنز  دـنوشب ، نمـشد 

: دنشاب هتشاد  هجوت  همھ  دیاب  مھ  ار  نیا  اما  داد ؛ دھاوخن 

، دننک ضرف  تسود  ار  دناعم  ینوخ و  نمشد  مھ  یاهدع  کی  فرط  نآ  زا  میریگب و  نمـشد  یاج  هب  اطخ  کی  رطاخ  هب  ار  تسود  مینکب . هابتـشا  تسود  اب  ار  نمـشد  ادابم 

. دنھدب هجوت  دننک ، شوگ  وا  فرح  هب 

رد قح ، لباقم  رد  یاهنتف  رھ  دش . مامت  اھهنتف  نیا  هللادمحب  دریگب . یھام  دولآلگ  بآ  نیا  زا  دـناوتب  دـیاش  هک  دوب  هتـسب  دـیما  دوب ، هدرک  اپ  رب  نمـشد  هک  یئاھهنتف  نیا 

. تسا روج  نیمھ  هشیمھ  تسشن . دھاوخ  ورف  رابغ  درگ و  تفر ؛ دھاوخ  نیب  زا  رایشوھ  تلم  لباقم 

روشک  / ١٣٨٨/٠٩/٠۴ نایجیسب  زا  یریثک  عمج  رادید  رد  تانایب 

یاروش راک  رد  دوب ؛ روشک  یمـسر  نیلوئـسم  راک  رد  ینکفادیدرت  دش ، هک  یراک  نیلوا  تاباختنا -  زا  دعب  یهنتف  نیا  تاباختنا -  زا  دعب  ثداوح  نیمھ  لئاوا  رد  امـش  دـیدید 

نیزاوم و تیاـعر  ار ، هزیگنا  ار ، تریـصب  ار ، ناـمیا  دـیاب  یجیـسب  ناـناوج  دـھاوخیم . ار  نیا  نمـشد  تسا ؛ رـضم  یلیخ  اھینکفادـیدرت  نیا  روـشک . ترازو  راـک  رد  ناـبھگن ،

. دننک هظحالم  مھ  اب  ار  همھ  اھنیا  ار ، اھرایعم 

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

الاح دـندرک -  قیوشت  دنتـسناوتیم ، هک  یئاجنآ  ات  ماظن  لباقم  رد  یگداتـسیا  هب  ار  مدرم  دـندرک ، شاشتغا  داجیا  دـندرک ، ینکـشنوناق  یاهدـع  کـی  دـینک  هظحـالم  اـمش 

هب تارج  دندرک ، زارد  ار  مالـسا  نانمـشد  ار و  بالقنا  نانمـشد  نابز  دندرک -  ار  ناشدوخ  شالت  اھنآ  تسا ؛ یرگید  ثحب  وا  دشن ، دنتـساوخیم  هک  یراک  نآ  دیربن ؛ ناشغیت 

دندرک یراک  دننکب ؛ تناھا  ماما  سکع  هب  هاگـشناد ، یوت  دنیایب  دننک  ادیپ  تارج  دنتـشاد -  لد  رد  ار  ماما  ضغب  هک  یناسک  نآ  ماما -  نانمـشد  هک  دندرک  یراک  دـنداد ؛ اھنآ 

قـشاع دنبالقنا ، هب  دنمهقالع  دنماما ، هب  دـنمهقالع  اھنیا  انئمطم  هک  ینایوجـشناد  هوبنا  مشچ  لباقم  رد  دـیایب  دوشب  قیوشت  دریگب ، ناج  دـیمون ، سویام و  نمـشد  هک 

 - ناشیئوجشاشتغا نآ  ناشینکـشنوناق ، نآ  دـنھدب . ماجنا  یگرزب  راک  نینچ  کـی  یتناـھا ، نینچ  کـی  دنتـسھ ، یمالـسا  یروھمج  ناـشنھیم و  روشک و  یارب  راـک 

، دریگیم ماجنا  طلغ  راک  دریگیم ، ماجنا  فالخ  لمع  دتفایم ، قافتا  اھاطخ  نیا  شجئاتن . مھ  نیا  یرگـشاشتغا -  یهصرع  هب  مدرم  ندـناشک  شاشتغا و  هب  ناشقیوشت 

اھناسنا گرزب  تائالتبا  زا  دننکیم ! تسرد  شیارب  لالدتـسا  دـنفابیم ؛ هفـسلف  دوشیم ! تسرد  هفـسلف  وا  فارطا  دوشب ، ناھنپ  شندوب  طلغ  طلغ ، راک  نیا  هکنیا  یارب  دـعب 

نارگشسرپ مشچ  لباقم  رد  مدرم ، لاوس  لباقم  رد  نامنادجو ، لباقم  رد  هکنیا  یارب  دعب  مینکیم ، ار  اطخ  راک  میـشاب . بقارم  دیاب  میرطخ ، ضرعم  رد  نامهمھ  تسا ؛ نیا 

! میشارتیم شیارب  یلالدتسا  کی  مینکیم ؛ تسرد  شیارب  یاهفسلف  کی  مینک ، عافد  نامدوخ  راک  زا  میناوتب 

ماما زا  یرادفرط  راعـش  دنھدیم . ماجنا  نوناق  فالخ  رب  احیرـص  لمع  دنھدیم ، نوناق  زا  یرادفرط  راعـش  دنکیم . دولآرابغ  یاضف  ار  اضف  ینعی  دنکیم ؛ هنتف  داجیا  اھنیا  بخ ،  

؛ تسین یمک  راک  نیا ، دوشب . تناھا  ماما  سکع  هب  دوشب ، تناھا  ماما  هب  دریگب ؛ ماجنا  یگرزب  هانگ  نینچ  کی  اھنآ ، نارادفرط  یهصرع  رد  هک  دننکیم  یراک  دعب  دـنھدیم ،

نآ ساسا  رب  دـنریگیم ؛ میمـصت  لیلحت ، نآ  ساسا  رب  دـننکیم . مھ  لیلحت  تسین ، یلاحـشوخ  طـقف  دـندش . لاحـشوخ  یلیخ  راـک  نیا  زا  نانمـشد  تسین . یکچوک  راـک 

نامھ اضف و  یگدولآرابغ  نامھ  بیرف ، نامھ  دنکیم ، داجیا  ار  لکـشم  هک  یزیچ  نآ  اجنیا  ناریا . تلم  هیلع  یلم ، حـلاصم  هیلع  دـنوشیم  قیوشت  دـننکیم ؛ لمع  میمـصت ،

یلع ناطیـشلا  یلوتـسی  کـلانھف  ناـجزمیف  ثغـض  اذـھ  نم  ثغـض و  اذـھ  نم  ذـخوی  نکل  و  : » تسھ مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) نینموـملاریما ناـیب  رد  هـک  تـسا  یزیچ 

، ندرک نیعم  زیام  ندرک ، نیعم  صخاش  یرگنـشور ، هک  تساجنیا  دوشیم . هبتـشم  قح  ایلوا  رب  قح  دـننکیم ، طولخم  لطاب  یهملک  کـی  اـب  ار  قح  یهملک  کـی  هئاـیلوا ؛»

. دنکیم ادیپ  انعم 

ید  / ١٣٨٨/١٠/١٩ مایق ١٩  درگلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

دنشاب راگبلط  لاعتم  یادخ  زا  مدرم  دراذگیمن  تقو  چیھ  دنکیم ؛ مامت  هشیمھ  ار  تجح  لاعتم  یادخ  هتبلا  تسا . رتراوشد  صیخشت  تسا ؛ رتراوشد  راک  هنتف ، طئارـش  رد 

لباق اج  همھ  یھلا  هراشا ی  تسد  تسا . هدش  رکذ  انعم  نیا  ررکم  نآرق  رد  میدش . هارمگ  تھج  نیا  زا  ام  یداتـسرفن ، امنھار  یدرکن ، مامت  ام  یارب  ار  تجح  وت  دنیوگب  و 

تقد مینک ، هاگن  دـیاب  مینک ، زاب  مشچ  دـیاب  تسھ . لالھ  اما  دـید ؛ میھاوخن  مھ  ار  هام  لوا  بش  لالھ  میدرکن ، زاب  ار  مشچ  رگا  دـھاوخیم . زاب  مشچ  اھتنم  تسا ؛ ندـید 

. مینیبب تسا ، هداد  رارق  ام  لباقم  رد  ادخ  هک  ار  تقیقح  نیا  ات  مینک  هدافتسا  نامتاناکما  همھ ی  زا  مینک ،

رد مق  مدرم  ید  هدزون  دـنکیم . کمک  وا  هب  تدـھاجم  نیا  رد  مھ  لاعتم  یادـخ  تسا ؛ ناسنا  دوخ  عفن  هب  تدـھاجم  نیا  دـنکب . ار  تدـھاجم  نیا  ناسنا  هک  تسا  نیا  مھم 

یایاضق و  تسا ، لیبق  نیمھ  زا  دوب -  یمیظع  تکرح  مدرم  هداعلاقوف ی  ینویلیم  تکرح  نیا  اتقیقح  هک  روشک -  مدرم  داـحآ  لاـسما  ید  مھن  دوب ، لـیبق  نیا  زا  لاس ۵۶ 

. دھدیم ناشن  ام  هب  ار  هار  تدھاجم ، نیا  میتشادن . مک  اھزیچ  نیا  زا  بالقنا  لوط  رد  ام  هک  ینوگانوگ 

رھاوظ دندناوخیم ، مھ  نآرق  دندناوخیم ، مھ  زامن  هک  دـندوب  یاهھبج  نینموملاریما  لباقم  یهھبج  تشادـن ؛ رارق  هک  رافک  لباقم  رد  نینموملاریما  نیفـص ، گنج  رد  دـینیبب 

هک ار  نیفـص  گنج  خـیرات  دـندشیم . لزلزتم  اتقیقح  اھ  یـضعب  دـھد ؟ ناشن  مدرم  هب  ار  قئاقح  دـنک و  یرگنـشور  اجنیا  دـیاب  یک  دوب . تخـس  یلیخ  دوب ؛ ظوفحم  اـھنآ  رد 

رارق هیواعم  لباقم  رد  تاماش -  رد  ساسح -  هقطنم ی  نآ  ات  دوب و  هتخادنا  هار  نایرکـشل  ناونع  هب  نینموملاریما  هک  یمیظع  فص  نیا  رد  دزرلیم . شلد  دـناوخیم ، ناسنا 

ادـیپ شیارب  یا  هھبـش  یرفن  کی  هھبج ، نالف  رد  هک  دـندروآیم  ربخ  تقو  کی  دیـشک . لوط  ایاضق  مھ  هام  دـنچ  داتفا ؛ قاـفتا  نیا  اـھراب  داـتفایم ؛ قاـفتا  لزلزت  دوب ، هتفرگ 

زا هک  یـصلاخ  صاخ و  باحـصا  عقاو  رد  ینعی  نینموملاریما -  باحـصا  اجنیا  هچ . هچ ، دراد ؟ هدیاف  هچ  میگنجیم ؟ میراد  ارچ  ام  اقآ  هکنیا  هب  تسا  هدرک  عورـش  تسا ؛ هدـش 

. درکیم ناشیا  ار  راک  نیرتمھم  هک  هیلع ) مالس هللا   ) رسای رامع  بانج  هلمج  زا  دنداتفایم ؛ ولج  دندشن -  ادج  نینموملاریما  زا  دندوب و  هارمھ  نینموملاریما  اب  مالـسا  لوا 

تـسد رد  هدـنز  یاھلالدتـسا  ناونع  هب  ار  اھنیا  هشیمھ  دـناوتیم  ناسنا  هک  تسا  یئاھلالدتـسا  هچ  دـینیبب  درک . لالدتـسا  دوب -  رامع  ارھاظ  رـسای -  رامع  تاعفد  زا  یکی 

هک یمچرپ  نیا  تفگ : هک  دوب  نیا  ینارنخس  نیا  رد  وا  یاھفرح  زا  یکی  درک . ینارنخس  اجنآ ، دناسر  ار  شدوخ  دناهدش ؛ هھبش  راچد  یاهدع  کی  دید  ناشیا  دشاب . هتشاد 

دندوب هداتـسیا  زور  نآ  یناسک  نامھ  مچرپ ، نیا  ریز  هیما -  ینب  مچرپ  مدید -  ادـخ  لوسر  لباقم  رد  ردـب  دـحا و  زور  رد  نم  ار  مچرپ  نیا  دـینیبیم ، لباقم  یهھبج  رد  امش 

مچرپ مھ  مچرپ  دنتـشاد ؛ رارق  ربـمغیپ  لـباقم  رد  هیما  ینب  نارـس  رگید  صاـعورمع و  مھ  هیواـعم ، مـھ  دـحا ، گـنج  رد  صاـعورمع . هیواـعم و  دـنا ؛ هداتـسیا  مـھ  زورما  هـک 

مـشچ هب  ار  نیا  نم  دندوب و  هداتـسیا  ربمغیپ  لباقم  رد  مچرپ  نیمھ  ریز  اھنیمھ  دناهداتـسیا ، فرط  نآ  مچرپ ، نیا  ریز  رد  دینیب  یم  امـش  هک  یئاھنیا  تفگ : دوب . هیماینب 

نیمھ دوـب و  دـحا  ردـب و  گـنج  رد  مھ  زور  نآ  مشاـھینب -  مچرپ  ینعی  دراد -  نینموـملاریما  زورما  هک  یمچرپ  نیمھ  تسھ ، نینموـملاریما  هک  یفرط  نیا  مدـید . مدوـخ 

. تسا یبوخ  تمالع  هچ  دینیبب  رتھب ؟ تمالع  نیا  زا  دندوب . هداتسیا  مچرپ  نیمھ  ریز  مھ  زور  نآ  شنارای ، بلاطیبانبیلع و  ینعی  دناهداتـسیا ، شریز  زورما  هک  یناسک 

یهھبج رد  رگید ، یهھبج  رد  دـنیاھمدآ  نامھ  اـھمدآ  تسا ؛ دـحا  گـنج  مچرپ  ناـمھ  مچرپ ، هھبج . کـی  رد  دـنیاھمدآ ، ناـمھ  اـھمدآ  تسا ؛ دـحا  گـنج  مچرپ  ناـمھ  مچرپ ،

نآرق و رادـفرط  دنملـسم و  هک  دـننکیم  اعدا  مچرپ  نآ  ریز  اھنامھ  زورما  دـنرفاک ، هک  دـندرکیم  راختفا  دـندوب و  فرتعم  دـندرکیم و  اعدا  اھنآ  زور  نآ  هک  تسا  نیا  شقرف  لـباقم .

. نیا ینعی  تریصب ، تریصب  مینکیم  ضرع  ام  هک  ردقنیا  تسا . تریصب  اھنیا  بوخ ، تسا . مچرپ  نامھ  مھ  مچرپ  دنیاھمدآ ، نامھ  اھمدآ  اما  دنربمغیپ ؛

، تشاد رارق  مچرپ  نآ  ریز  رد  سیلگنا  تشاد ، رارق  مچرپ  نآ  ریز  رد  اکیرمآ  دنداتـسیا ؟ بالقنا  ماما و  اب  یهزرابم  مچرپ  ریز  اھیک  یدامتم ، یاھلاس  لوط  رد  بـالقنا و  لوا  زا 

امش مھ  نالا  تسا . روج  نیمھ  مھ  نالا  دندوب ؛ عمتجم  مچرپ  نآ  ریز  رد  همھ  هطلس ، رابکتسا و  ماظن  هب  یهتـسباو  نیعجترم  دنتـشاد ، رارق  مچرپ  نآ  ریز  رد  نیربکتـسم 

 ??« هنتف  » 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 16هاگياپ  هحفص 1 
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اجک یتسینویھـص  یاھیرازگربخ  تسا ؟ هداتـسیا  اـجک  سیلگنا  تسا ؟ هداتـسیا  اـجک  اـکیرمآ  زورما  اـت  هاـم  تشھ  تفھ  نیا  رد  لاس ٨٨ ، تاباختنا  زا  لـبق  زا  دـینک  هاـگن 

بالقنا لوا  زا  هک  یناسک  نامھ  ینعی  دناهداتسیا ؟ اجک  اھنید  یب  عاونا  ماسقا و  یهیقب  ات  بلطتنطلـس ، ات  ریگب  یاهدوت  زا  نید ، دض  یاھحانج  لخاد ، رد  دنا ؟ هداتـسیا 

اھمدآ نیمھ  دوب ، هتـشذگ  نمھب  یود  تسیب و  رد  بالقنا  یزوریپ  زا  زور  هس  دنتخادنا . هار  مسیرورت  دندرک ، یلاخ  هلولگ  دندز ، گنـس  دندرک ، ینمـشد  ماما  اب  بالقنا و  اب 

یزیچ دنھدیم ! راعـش  بالقنا  هیلع  ماظن و  هیلع  نابایخ ، یوت  دنیآ  یم  نالا  اھنامھ  نداد ؛ راعـش  دندرک  انب  ناریا ، نابایخ  رد  ماما  هاگتماقا  یولج  دـندمآ  اھمـسا  نیمھ  اب 

عاجترا و یاھهاگتسد  یهمھ  ناشرس  تشپ  دوب ، بلط  یدازآ  دوب ، لاربیل  دوب ، تسیلایسوس  ناشمسا  دوب ؛ اکیرمآ  ناشرـس  تشپ  دوب ، پچ  ناشمـسا  هدشن . ضوع 

ار اھصخاش  نیا  تلم  هک  تسا  نیا  مھم  و  تسا ؛ صخاش  اھنیا  تسا ، تمالع  اھنیا  تسا . نیمھ  مھ  زورما  دندوب ! هدیـشک  فص  ایند  گرزب  کچوک و  دادبتـسا  رابکتـسا و 

. مینک رکش  یهدجس  تسا ؛ هدرواین  اج  هب  ار  شقح  دنکب ، ار  ادخ  رکش  راب  اھدص  رگا  ناسنا  هک  تسا  یزیچ  نیا  دمھفیم ؛

هن زور  منکیم  ضرع  نم  هک  ینیا  تسا . یمھم  گرزب و  زیچ  یلیخ  ار ؛ هنحص  دنسانشیم  هنحص ، هب  دننکیم  هاگن  روشک  رـسارس  رد  فلتخم  یاھرـشق  زا  میظع  تلم  نیا 

هدرک ظـفح  ار  ناـتبالقنا  هک  تسا  نیمھ  نم ! نازیزع  تسا  هتـشاد  هگن  ار  امـش  روـشک  هک  تسا  نیمھ  دـنرادیب ؛ مدرم  تسا . نیا  رطاـخ  هب  تسا ، راگدـنام  خـیرات  رد  ید 

، ولج دنشکیم  ار  رکب  ورمع و  دیز و  تاغیلبت ، رد  الاح  دنسرتیم . دننک ؛ هلمح  ناریا  تلم  هب  دنھاوخب  هک  تسا  هتفرگ  اھنآ  زا  ار  رابکتسا  نارس  تارج  هک  تسا  نیمھ  تسا ؛

نمـشد تسا ، ناریا  تلم  تریـصب  نامیا و  اھنآ  یقیقح  نمـشد  تسا ، ناریا  تلم  اھنآ  یقیقح  نمـشد  تسا . یرگید  زیچ  هیـضق  تقیقح  اما  دـننکیم ؛ یتاغیلبت  نارابمب 

تقو هک  یئاجنآ  مھ  تقو  کی  اما  دننکب ؛ مھ  دیاب  دننکیم ، مھ  ربص  دـنراذگیم ، رگج  یور  نادـند  مھ  یتقو  کی  دـشوجیم . هک  تساھناوج  ینید  تریغ  نیمھ  اھنآ  یقیقح 

. هنحص یوت  دنیآیم  تسا ، هنحص  رد  روضح 

روشک هب  طوبرم  مھ  یـشخب  تسا . لصتم  مھ  هب  اھنیا  هقطنم ، ثداوح  ملاع ، ثداوح  دـشاب . ادـج  ملاـع  ثداوح  زا  هک  تسین  یلیلحت  ناـمروشک  یراـج  ثداوح  لـیلحت 

کی تلم و  کـی  هک  دـھدیم  ناـشن  نیا  و  دـنیب ؛ یم  اـجنیا  زا  ار  دوـخ  راـک  یگنل  رابکتـسا  هک  تسا  نیا  مھ  تـلع  تـسا . یـساسا  یلـصا و  شخب  نآ  هـتبلا  هـک  تساـم ،

رادـیب یتـقو  تلم  کـی  تسا . تقیقح  نیا  هب  هجوت  اـب  مالـسا ، تما  هب  درکیم  باـطخ  یھ  اـم  راوگرزب  ماـما  هک  ینیا  دـنک . اـفیا  دـناوتیم  یـشقن  هچ  یناـسنا  یهعومجم 

ناشدوخ یرابکتـسا  فادھا  ندناسر  رمث  هب  یارب  هک  یدیلوت  طخ  دندرک ، تسرد  اھنآ  هک  یاهناخراک  دزیرب . مھ  هب  ار  رابکتـسا  تابـساحم  یهمھ  دـناوتیم  روجنیا  دوشیم ،

یاـھتلم یهمھ  رگا  دوشیم ! هچ  نادـیم ، یوت  دـنیایب  ناملـسم  یاـھتلم  یهمھ  رگا  دـنکیم . فـقوتم  اـی  دـنک  روـجنیا  تلم  کـی  یرادـیب  ار  دـیلوت  طـخ  نیا  دـندروآ ، دوـجو  هب 

هب دوشب و  شوماخ  امش  نم و  یادص  دنھاوخیم  دنسرتیم . نیا  زا  دتفا ! یم  ایند  رد  یقافتا  هچ  دننک ، ادیپ  ار  روضح  نیمھ  ار ، یگدامآ  نیمھ  ار ، تریصب  نیمھ  ناملسم 

. تسا ردقچ  ملاع  ثداوح  رد  تلم  کی  تریصب  یرادیب و  ریثات  دنمھفن  رگید  یاھتلم  هک  دننک  یراک  دنھاوخیم  دسرن . رگید  یاھتلم  شوگ 

هک هچنآ  زا  روشک ، فانکا  فارطا و  زا  ناناوج  منکب : ضرع  درم -  نز و  زا  یجیـسب -  نادـنزرف  هب  مدوخ ، یبالقنا  زیزع  نادـنزرف  هب  یبالقنا ، زیزع  ناـناوج  هب  مھ  ار  هتکن  کـی 

ار اروشاع  تمرح  یاهدـع  کی  هنوگچ  اروشاع  زور  دـننیب  یم  یتقو  دنتـسھ ؛ ینابـصع  دـننیبیم ، ناشمـشچ  اب  ای  دروخیم  ناشـشوگ  هب  ینید  نامیا  زا  ناگناگیب  کتھت 

، بوخ هتبلا  مشخ ؛ زا  دوشیم  رپ  ناشاھهنیس  دیآیم ، درد  هب  ناشاھلد  دننکیم ، کتھ  ار  ینیسح  نارادازع  تمرح  دننکیم ، کتھ  ار  نیـسح  ماما  تمرح  دننکیم ، کتھ 

اجنیا تسا . نمـشد  هب  کمک  یاهیور ، یب  راک  هنوگرھ  هک  دنـشاب  بظاوم  دنـشاب ، بقارم  زیزع  یاـھناوج  منکب  ضرع  مھاوخیم  یلو  دـنراد ؛ مھ  قح  تسھ ، مھ  یعیبط 

، دـنمهلگ اھناوج  روط  نیمھ  منیب  یم  منکیم -  هاـگن  نم  دـنروآ ، یم  زور  رھ  دـننکیم ، هصـالخ  ار  اـھ  هماـن  اـھنفلت و  اـبلاغ  مناوخیم ، نم ، ممھفیم  دـننکیم -  نفلت  اـھناوج 

اب دوجو ، یهمھ  اب  نمـشد  هک  یطئارـش  رد  منکیم ؛ ضرع  نم  دنکیم ؟ هظحالم  ینالف  ارچ  دنکیم ؟ ربص  ینالف  ارچ  هک  دننکیم  هلگ  هدنب  زا  مھ  یھاگ  ینابـصع ؛ تحاران و 

طایتحا و اب  دیاب  یلیخ  درکن . کمک  یزاب  نآ  رد  ار  وا  درک  تبقارم  دـیاب  دـنک ، عورـش  ار  یکانرطخ  یزاب  کی  دـھاوخیم  تسا و  هنتف  کی  یحارط  ددـصرد  دوخ  تاناکما  یهمھ 

هب نوناق  رم  یتسیاب  نوناق ، زا  یطخت  هنوگچیھ  نودب  نوناق ، قبط  رب  دراد ؛ دوجو  نوناق  دنراد ، دوجو  یلوئسم  یاھهاگتـسد  دش . دراو  تیعطاق  اب  شدوخ  تقو  رد  ریبدت و 

ام هب  لاعتم  یادـخ  دـنکیم . بارخ  ار  ایاضق  دـنرادن ، ینوناق  تیلوئـسم  ینوناق و  هفیظو ی  ینوناق و  تمـس  ینوناق و  ناش  هک  یدارفا  دورو  اما  دریگب ؛ ماـجنا  عطاـق  تروص 

کی دنھدیم ، جرخ  هب  تثابخ  یاهدع  کی  دننکیم ، ینمـشد  یاهدـع  کی  هلب ، یوقتلل .» برقا  وھ  اولدـعا  اولدـعتال  نا  یلع  موق  نائنـش  مکنمرجیال  و  : » تسا هداد  روتـسد 

اھنآ زا  هک  یناھانگیب  دوشب ، ایاضق  زا  یخرب  دراو  ناسنا  مزح ، نودب  تقد ، نودـب  رگا  دوب . بقارم  دـیاب  اما  تسھ -  اھنیا  دـننکیم -  ینابیتشپ  ناگدـننکتثابخ  زا  یا  هدـع 

ماجنا هنارـسدوخ  ار  یتکرح  کی  هکنیا  زا  ار  مدوخ  یبالقنا  زیزع  نادنزرف  ار ، زیزع  یاھناوج  مرادیم  رذحرب  نم  دتفیب . قافتا  دیابن  نیا  دـنوشیم ؛ لامدـگل  دنتـسھ ، مھ  رازیب 

. نوناق لاور  رب  زیچ  همھ  هن ، دنھدب ؛

زور میظع  تکرح  تسا . هدش  مامت  همھ  رب  تجح  دننکیم . تکرح  دنراد  یتھج  هچ  رد  مدرم  دـننیبیم  دـننیبیم ؛ تسا ، زاب  مھ  ناشمـشچ  هللادـمحب  روشک  نیلوئـسم 

دننادیم همھ  نوگانوگ ، یاھهاگتسد  هیئاضق ، یهوق  نیلوئـسم  هننقم ، یهوق  نیلوئـسم  هیرجم ، یهوق  نیلوئـسم  درک . مامت  همھ  رب  ار  تجح  هام  ید  مھن  هبنـشراھچ ی 

، اھنیا تینمادض و  بالقنادض و  رگـشاشتغا و  دسفم و  مدآ  لباقم  رد  ناشفئاظو  مھ  دنھدب ؛ ماجنا  ار  ناشفئاظو  دیاب  اھهاگتـسد  دـنھاوخیم . هچ  دناهنحـص و  رد  مدرم  هک 

. روشک یهرادا  یهنیمز  رد  ناشفئاظو  مھ 

یمالسا  / ١٣٨٨/١٠/٢٩ تاغیلبت  یگنھامھ  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ار دولآرابغ  یاضف  دنباتیمنرب ؛ ار  فافـش  یاضف  دنتحاران ؛ اضف  ندوب  فافـش  زا  تلم  نانمـشد  هک  تسا  نیا  ماهدرک -  ضرع  هتـشذگ  یاھهام  رد  ررکم  نم  هک  مود -  یهتکن 

شیانعم هنتف  تسا . هنتف  نامھ  دولآرابغ ، یاضف  دننزب . هبرـض  ناریا  تلم  تکرح  هب  دنوش و  کیدزن  ناشدوخ  دـصاقم  هب  دـنناوتیم  هک  تسا  دولآرابغ  یاضف  رد  دـنھاوخیم .

ار شدوخ  یهرھچ  دناوتب  حیرـص  نمـشد  دولآرابغ ، یاضف  نیا  رد  دننک ؛ دولآرابغ  ار  اضف  دنوش ، نادیم  دراو  نمـشد  نطاب  تسود و  رھاظ  اب  دنیایب  یاهدع  کی  هک  تسا  نیا 

صلخ لطابلا  نا  ولف  : » دیامرفیم هک  یئاجنآ  ات  عدتبت ،» ماکحا  عبتت و  اوھا  نتفلا  عوقو  دب  امنا  : » دومرف نینموملاریما  هک  ینیا  دـنزب . هبرـض  دوش و  نادـیم  دراو  دـنک ، ناھنپ 

لطاب نیا  دنمھفیم  دوشیمن ؛ هبتـشم  ناشیارب  رما  دنتـسھ ، قح  نتخانـش  لابند  هک  یناسک  دیایب ، صلاخ  نایرع و  لطاب ، رگا  نیداترملا ؛» یلع  فخیمل  قحلا  جازم  نم 

هب دنک  مھتم  ار  قح  دناوتیمن  رگید  دناعم  نادیم ، یوت  دیایب  هیاریپ  نودـب  هچنانچ  رگا  مھ  قح  نیدـناعملا ؛» نسلا  هنع  عطقنا  لطابلا  جزم  نم  صلخ  قحلا  نا  ول  و  . » تسا

رد دـنکیم ، طولخم  مھ  اب  ار  اھنیا  دریگیم ، ار  لطاب  هکت  کی  قح ، هکت  کی  رگهنتف  ناجزمیف ؛» ثغـض  کاذ  نم  ثغـض و  اذـھ  نم  ذـخوی  نکیل  و  : » دـیامرفیم دـعب  ندوبن . قح 

. رگید تسا  نیا  هنتف  دوشیم . هبتشم  رما  ناشیارب  مھ  اھنآ  دنقح ، لابند  هک  یناسک  تقو  نآ  هئایلوا ؛» یلع  قحلا  هبتشی  ذئنیحف  « ؛ دراذگیم مھ  رانک 

، قح نییبت  رد  تحارـص  زا  تسا  ترابع  جالع  دنکیم : نایب  اعطاق  ار  نیمھ  مھ  عرـش  دنکیم و  مکح  ملاس  لقع  تسیچ ؟ جالع  یاهدـیدپ ، نینچ  کی  لباقم  رد  الاح  بوخ ،

یتقو دش ، نادیم  دراو  هدولآرابغ  یاضف  نیا  رد  »ی  نمـشد  » لماع کی  دـعب  دوشیم ، عورـش  تاباختنا  یهناھب  هب  یتکرح  کی  دـینیبیم  امـش  یتقو  قح . نایب  رد  تحارص 

همھ دـینک . نشور  ار  زرم  دـیاب  اجنیا  دـینک ، صخـشم  ار  طخ  دـیاب  اجنیا  نادـیم ، یوت  دـمآ  تسوا -  ریمـضلایفام  زا  یکاح  وا  راعـش  وا ، فرح  هک  نمـشد -  لماع  دـینیبیم 

: رگید تسا  هفیظو  نیا  دـنراد . یرتشیب  ناگدنونـش  دـنراد ، یرتشیب  نیعمتـسم  هک  یناسک  نآ  همھ ، زا  رتشیب  صاوخ ، نایم  رد  و  صاوخ ؛ همھ ، زا  رتشیب  دـنراد ؛ هفیظو 

دـنزب و هبرـض  دـنک ، یفخم  نادـیم  رد  یهتـساخرب  راـبغ  درگ و  یـالهبال  رد  ار  شدوخ  لـطاب ، هک  دـشابن  روجنیا  دـیوگیم . یچ  یک  هک  دوشب  موـلعم  دوـشب و  نشور  اـھزرم 

. دننک نایب  حـضاو  ار  بلطم  دـننزب و  نشور  ار  فرح  دـیاب  صاوخ  تسین . بولطم  صاوخ ، زا  ندز ، ولھپ  ود  فرح  هک  تسا  نیا  دروخیم . هبرـض  دراد  اجک  زا  دـنادن  قح  یهھبج 

دننک صخـشم  حیرـص  دیاب  اھنیا  دنراد ، رارق  ماظن  یهعومجم  رد  هک  یئاھـشیارگ  یهمھ  یمالـسا ، ماظن  لخاد  رد  تسین . مھ  صاخ  یـسایس  شیارگ  کی  صوصخم  نیا ،

، یمالـسا یاھروشک  نارگلاغـشا  ملظ ، نارـس  رابکتـسا ، نارـس  هک  یتقو  تسین . لوبق  دروم  ای  تسا  لوبق  دروم  دـننکیم ، ملاع  نیربکتـسم  هک  یتیامح  نآ  هرخـالاب  هک 

مولعم دیاب  بوخ ، دنریگیم ، عضوم  دننزیم ، فرح  دنوشیم ، نادیم  دراو  دنیآیم  رگید ، یاھاج  یلیخ  ناتـسناغفا و  قارع و  رد  نیطـسلف و  رد  مولظم  یاھناسنا  ناگدنـشک 

؟ میامش فلاخم  نم  میامش ؟ نمشد  نم  دیوگب  دیوجب ، یربت  تسا  رضاح  دراد ؛ یعضوم  هچ  نیا  لباقم  رد  تسا ، یمالسا  یروھمج  ماظن  رد  هک  یسک  نیا  دوشب 

ریز ار  تاباختنا  کی  تیروھمج و  مھ  ناشلمع  اب  دـننکیم ، یفن  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یاھراعـش  مالـسا و  احیرـص  ناشنابز  اب  یناسک  هنتف ، طیحم  لـخاد  رد  یتقو 

کمک ندز ، فرح  ولھپود  دـننک . صخـشم  ار  ناشعـضوم  دـننک ، صخـشم  ار  ناشزرم  هک  تسا  نیا  صاوخ  زا  راظتنا  دـش ، رھاظ  هعماج  رد  هدـیدپ  نیا  یتقو  دـنربیم ، لاوس 

. تـسا نمـشد  عناـم  تـسا ؛ نمـشد  نمـشد  یزاسفافـش ، تـسین . یزاسفافـش  هـب  کـمک  نـیا  تـسین ، هـنتف  عـفر  هـب  کـمک  نـیا  تساـضف ؛ یگدولآراـبغ  هـب  ندرک 

 ??« هنتف  » 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 16هاگياپ  هحفص 2 
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نیا همھ  دنکیم . کمک  یگدولآرابغ  هب  یک  دنکیم و  کمک  یزاسفافش  هب  یک  تسا : صخاش  کی  نیا  صخاش . کی  دش  شدوخ  نیا ، تسا . نمشد  کمک  یگدولآرابغ ،

. دنھدب رارق  رایعم  ار  نیا  دنریگب ، رظن  رد  ار 

زا دوشیمن  ار  نیا  تسا ؛ یھلا  تنس  کی  زا  یهتساخرب  تسا ، تقیقح  کی  یمالسا  بالقنا  هک  دینادیم  دینادب و  امـش  زیزع ! نارھاوخ  زیزع ! ناردارب  هکنیا : مھ  رخآ  فرح 

تـسد هب  تسد  مھ  ملاع  یاھتردق  یهمھ  رگا  دننادب  دننکیم ، مادقا  دنراد ، قشع  دنراد ، هقالع  دـنراد ، نامیا  مدرم  داحآ  هک  یتقو  ات  درک . لزلزتم  دوشیمن  ار  نیا  درب ، نیب 

تشذگ و اھنآ  زا  دیاب  تسا ، یئاھهاگرذگ  داد ؛ ماجنا  دیاب  تسا ، یئاھهفیظو  دـننک . دراو  یاهمدـص  تلم  نیا  هب  ماظن و  نیا  هب  بالقنا و  نیا  هب  تسناوت  دـنھاوخن  دـنھدب ،

نآ زا  رتراوشد  یلیخ  یلیخ  هک  هدرک  روبع  راوشد  تخس و  یاھهاگرذگ  یلیخ  زا  ام  تلم  دمحلا  تسا . رتناسآ  یضعب  تسا ، تخس  اھهاگرذگ  نیا  زا  یـضعب  درک . روبع 

ضرع ناشیا  هب  نم  دوشب . تحار  نارگهنتف  زا  ناشلایخ  ناریا  تلم  هک  دـندومرف  یتنج  یاـقآ  ترـضح  دوب . دـھاوخ  مھ  نیا  زا  دـعب  تسھ ، زورما  هک  تسا  هدوب  یئاـھزیچ 

یتقو تلم  کی  تسا . رگید  روج  کی  تسا ، رگید  سک  کی  ادرفسپ  تسا ، رگید  نمـشد  کـی  ادرف  تسا ، نمـشد  کـی  زورما  تسھ ؛ هشیمھ  نمـشد  رگهنتف و  هک  منکیم 

یگداتسیا دش -  دھاوخ  مھ  رتناسآ  زورهبزور  هک  یناسآ -  اب  اھهضراعم  نیا  یهمھ  اب  تشاد ، شیور  دوب ، هدنز  درک ، ظفح  ار  شدوخ  نامیا  دوب ، مزاع  دوب ، هاگآ  دوب ، رادیب 

نم و  دنبالقنا . یوت  هک  یئاھناوج  نیا  مینیبیم ؛ ار  اھـشیور  نیا  یهناشن  زورما  هللادمحب  ام  دیآیم . قئاف  مھ  اھهضراعم  نیا  یهمھ  رب  دنکیم ، مرن  هجنپ  تسد و  دنکیم ،

هدافتسا رتشیب  هچرھ  بالقنا ، یاھشیور  بالقنا ، یاھهتساخون  نیا  زا  زورما ، یاھناوج  نیا  زا  راک ، ندرب  شیپ  رتھب  هچرھ  یارب  هک  ناتـسود  یهعومجم  هب  منکیم  هیـصوت 

لمع دـنراد  رتھب  یلیخ  میدرکیم ، زور  نآ  اھام  هک  یراک  زا  زورما  اما  دناهتـشاد ؛ یمک  یلیخ  نینـس  بالقنا  یزوریپ  رد  ای  دـناهدیدن  ار  بالقنا  ای  اـھناوج  نیا  زا  یلیخ  دـننک .

. تسا نوزفازور  شراب  گرب و  هللادمحب  بالقنا  دننکیم . راک  دنراد  رتهنارایشوھ  دننکیم ، لمع  دنراد  رتیوق  یلیخ  دننکیم ،

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

نیا ناشیعـس  تسا . نانمـشد  مشچ  رد  یراخ  هملک ، تدـحو  نیا  دـننک . ظفح  ار  هملک  تدـحو  دـننک ، ظفح  ار  دوخ  داحتا  ام  زیزع  تلم  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  هک  هچنآ 

فاکـش تلم  داحآ  نیب  هک  دوب  نیا  هام -  دـنچ  نیا  تاـباختنا -  زا  دـعب  یهنتف  نارود  ثداوح  زا  فدـھ  نیرتمھم  نم  ناـمگ  هب  دـننزب . مھ  هب  ار  تلم  یهملک  تدـحو  هک  تسا 

رد ناریا ، تلم  تمظع  لباقم  رد  هک  یناـسک  نآ  هک  تسا  هدـش  مولعم  زورما  دنتـسناوتن . و  دـنزادنیب ، فاکـش  مدرم  داـحآ  نیب  دنتـساوخیم  دوب . نیا  ناشیعـس  دـنزادنیب ؛

تجاجل رثا  رب  دوخ ، تلاھج  رثا  رب  هک  یناسک  ای  حیرـص ، بالقنا  دـض  ای  دنتـسھ  یدارفا  دنتـسین ؛ تلم  زا  یـشخب  اھنآ  دنداتـسیا ، تاباختنا  رد  ناریا  تلم  گرزب  راک  لـباقم 

ندرک هدایپ  هار  ار ، یمالـسا  یروھمج  هار  ار ، مالـسا  هار  ار ، ادخ  هار  دھدیم ؛ همادا  ار  دوخ  هار  مدرم  یهدوت  دنرادن . مدرم  یهدوت  هب  یطبر  دننکیم ؛ ار  بالقنا  دـض  راک  دوخ ،

. تسا یروجنیا  شتکرح  تلم  ار . مالسا  هانپ  رد  لالقتسا  تزع و  هب  ندیسر  هار  ار ، یھلا  ماکحا 

یربھر  / ١٣٨٨/١٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ماظن تفرگ ، رارق  هشدـخ  دروم  دـش ، یفن  یاهدـع  کی  رظن  زا  مدرم  روضح  مدرم و  یار  هک  تسا  نیا  تسا ، هیـضق  ساسا  هک  یزیچ  نآ  تاباختنا ، زا  دـعب  یاـھهنتف  نیا  رد 

مالـسا رد  هک  یئاھرایعم  نیمھ  اب  تاباختنا  یتقو  هرخالاب  دـندشیم . میلـست  تسیاب  اـھنیا  دوب . نیا  دـنداد ، ماـجنا  هک  یگرزب  هاـنگ  تفرگ . رارق  تمھت  دروم  دـش ، بیذـکت 

لباقم رد  یتسیاب  داتفا ، قافتا  منکیم -  ضرع  نم  تسا ، مالسا  رظن  هک  تسا ، ربتعم  ام  رظن  رد  تاباختنا  یارب  هک  یئاھصخاش  اھرایعم و  زا  یـضعب  الاح  هک  دراد -  دوجو 

یهلئسم لثم  یمھم  یهلئسم  رد  نوناق  رگا  دش . میلـست  دنکیم ، نیعم  ار  وا  نوناق  هک  یرواد  نآ  لباقم  رد  دیاب  هک  نانچمھ  دش ؛ میلـست  نوناق  یرواد  لباقم  رد  نوناق ،

تاباختنا دوشیم  نیا  دـشاب ؛ ناملیم  فالخرب  ولو  دـنوشب ، نیا  میلـست  دـیاب  تسا ، هدرک  صخـشم  ار  یرواد  یهویـش  کی  ای  تسا ، هدرک  صخـشم  ار  یرواد  کی  تاباختنا 

. ملاس

هب مارتحا  تاباختنا ، رد  الوا  دراد : ار  تایـصوصخ  نیا  دـشاب ، تسا ، ربتعم  یمالـسا  ماظن  رد  هک  یلکـش  نامھ  هب  دـشاب و  لکـش  نیا  هب  هچنانچ  رگا  تاباختنا  نیا  تقو  نآ 

هچنآ دننکیم ، دنلب  اھنیا  ار  یـسارکومد  مچرپ  دریگیم و  ماجنا  اھاجنآ  رد  تاباختنا  هک  یـسارکومد  یایند  رد  زورما  منکب ؛ ضرع  نم  تسھ . مدرم  تیاضر  صیخـشت و  یار و 

روجنیا اـیند  یـسارکومد  فورعم  یاـھروشک  رد  تسا ، روجنیا  اـکیرمآ  روشک  رد  تسا . روجنیا  اـبلاغ  عقاو  رد  تسا ؛ یروـص  هلئـسم ، تسا ؛ هماـعلا » یـضر  ، » درادـن دوـجو 

، اھرادهیامرـس ینعی  دـنراد ؛ دوجو  هصاخ  یهھبج  زا  یئاھهورگ  دـننکیم ، یتاباختنا  یهزرابم  دـنوشیم و  تاباختنا  نادـیم  دراو  دـنیآیم  هک  یناـسک  نیا  رـس  تشپ  تسا .

نیا هب  ار  مدرم  ارآ  نوگانوگ ، یاھـشور  اب  هدننکهارمگ و  تاغیلبت  اب  دننکیم ؛ هارهبور  ار  اھراک  دنراد  هک  دنتـسھ  اھنیا  یلام ؛ میظع  یاھدـناب  یلام ، نیذـفنتم  اھرادیناپمک ،

تموکح اھاجنآ  رد  یسارکومد  تموکح  عقاو ، رد  تسا . یلیخت  زیچ  کی  تسین ؛ مدرم  ارآ  نیب  اوعد  تساھرادیناپمک ؛ نیب  اوعد  عقاو ، رد  دنناشکیم . تمـس  نآ  تمس و 

. دننکیم یراذگتسایس  دنراد  هک  دنتسھ  اھنیا  تساھنآ ؛ ناوارف  یلام  تاناکما  رطاخ  هب  اھنآ ، ندوب  هبخن  اھنآ ، ندوب  صاوخ  هک  تسا  یصاوخ  تموکح  تسا ؛ تیلقا 

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

زا یلاس  رھ  درذـگب . تقو  میراذـگب  دـیابن  ام  دراد . دوجو  ینوگانوگ  یاھهصرع  دریگب . ماجنا  دـیاب  ساسا  نیا  رب  فعاضم  راک  فعاضم و  تمھ  رتشیب ، راک  رترب و  تمھ  ـالاح 

تسا نکمم  داد . تسد  زا  ار  نیا  دیابن  دراد ؛ یشزرا  دراد ، یرادقم  نزو و  یزور ، رھ  یھام  رھ  رد  و  یھام ، رھ  یلاس  رھ  رد  و  تسا ، هدنارذگ  بالقنا  نارود  هک  یئاھلاس 

کی تکرح ، دیاب  دوشب . ناربج  دیاب  دشاب ؛ هدـنام  هراکهمین  اھراک  زا  یخرب  درک ، لوغـشم  دوخ  هب  ار  اھنھذ  زا  یـضعب  نازیگناهنتف  تالاغتـشا  هک  لاس ٨٨  زا  هاـم  تشھ  رد 

مولع یبرجت ، مولع  اھهنیمز ، یهمھ  رد  یتاقیقحت  زکارم  اھهاگـشناد و  لوا ، یهجرد  رد  قیقحت  ملع و  یهصرع  دراد : دوجو  ینوگانوگ  یاھهصرع  دـشاب . یعیرـس  تکرح 

دم ناشمـشچ و  لـباقم  رد  ار  یرترود  لـحارم  دـنھدب ؛ شیازفا  ملع  قیقحت و  رد  ار  ناـشتمھ  یتسیاـب  تسا ، زاـین  دروم  روشک  یارب  هک  یئاھـشخب  یهمھ  رد  یناـسنا 

. دننک رتمکارتم  دیاب  ار  راک  دنھدب ؛ رارق  ناشرظن 

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

، دـندرک عافد  نیقفانم  دـندرک ، عافد   یبرغ  یاھتردـق  درک ، عافد  سیلگنا  درک ، عافد  نارگهنتف  زا  اکیرمآ  دـش ، یئاھـشالت  دـش ، یئاھراک  دـمآ ، دوجو  هب  یاهنتف  دـیدید  امش 

تـسیب زور  رد  ید ، مھن  زور  رد  ام  گرزب  تلم  ام ، زیزع  مدرم  نومیمان ، قافتا  داحتا و  نیا  یهمھ  لباقم  رد  هک  دش  نیا  هجیتن  دش ؟ هچ  هجیتن  دـندرک ؛ عافد  اھبلطتنطلس 

رھ هک  دـنراد  یتیعـضو  نانچنآ  زورما ، نایناریا  زورما ، یهدرکلیـصحت  زورما ، ناوج  زورما ، ناریا  درک . هریخ  ار  ایند  هک  دـنداد  ناشن  ناـشدوخ  زا  یتمظع  ناـنچنآ  نمھب ، یود  و 

ام هچنآ  مینک . هشیپ  اوقت  دیاب  دیشاب ؛ هتـشاد  هجوت  اھتنم  دننکیم . یثنخ  ار  هئطوت  یھلا  قیفوت  هب  دنک ، ینیچهنیمز  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هیلع  نمـشد  ار  یاهئطوت 

. تساوقت دنکیم ، راودیما  هیلاع  فادھا  هب  ندیسر  ات  هار  نیا  یهمادا  هب  ار  ام  هچنآ  تساوقت ؛ دنکیم ، ریذپانبیسآ  ار  ام  هچنآ  تساوقت ؛ دنکیم ، یوق  ار 

ماظن  / ٢٧/١٣٨٩/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نز نآ  دـش . شاـشتغا  یزور  دـنچ  نارھت  رد  اـجنیا  قارع -  هـب  نارگلاغــشا  یهـلمح  قارع -  یاـیاضق  زا  دــعب  لاـس ٨٢  رد  تـسین . زورما  صوـصخم  یلخاد  یاـھیراکبارخ 

حیرـص ار  نیا  مینکیم ؛ تیامح  نارھت  رد  یـشروش  یـشاشتغا و  رھ  زا  ام  تفگ : روجنیا  احیرـص  وا ، یهجراخ  ریزو  دـش  دـعب  هک  اکیرمآ  روھمج  سیئر  رواشم  تسوپھاـیس 

نآ هیبش  شیب  مک و  مھ  زور  نآ  زا  لـبق  دوب ، زور  نآ  تسا . لاس ٨٢  لام  نیا  دتفایم ؛ قافتا  دراد  نارھت  رد  یاهثداح  الاح  هک  دندرک  لایخ  دندوب ، هدـش  راودـیما  درک . نالعا 

. تسین دیدج  دراد ، دوجو  دیدھت  تروص  هب  زورما  هک  هچنآ  دیدید . دیدرک ، هظحالم  تسا ، ناشدای  همھ  رگید  ار ، شاهیبش  ار ، شرئاظن  مھ  لاس ٨٨  دوب ؛ مھ  نآ  زا  دعب  دوب ،

تلود  / ٠٨/١٣٨٩/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

یوـس زا  تدـم  نیا  رد  هک  یـشالت  اـفاصنا  دوـب و  یتخـس  یلیخ  لاـس  تشذـگ ، مھد  تلود  رب  هک  یلاـس  نیا  هک  تسا  نیا  مینک ، ضرع  دـیاب  لوا  یهلھو  رد  هک  هچنآ  اـما 

 ??« هنتف  » 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 16هاگياپ  هحفص 3 
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یـسایس و ظاحل  زا  مھ  لاـس ، نیا  دوب . یروکـشم  روجاـم و  شـالت  اـفاصنا  اـقح و  دوب ؛ یـشزرااب  شـالت  دـش ، هداد  ناـشن  هیرجم  یهوق  رد  ناراکردـناتسد  نیلوئـسم و 

 - دندرک عورش  ار  لاس ٨٨  یهنتف  هک  یناسک  هریغ . گنھرف و  داصتقا و  لثم  روشک ، یاھـشخب  زا  یخرب  رب  هناگیب  یاھنایرج  ریثات  ظاحل  زا  مھ  دوب ، یراوشد  لاـس  یتینما 

یهبرـض روشک  راک  هب  دوب -  هدـش  یحارط  هنتف  نیا  لاح  رھ  هب  یلو  میھدـب ، یتبـسن  میھاوخیمن  دـندوب ؛ هدرک  یحارط  نارگید  ای  دـندوب ، هدرک  یحارط  ناشدوخ  اـی  ـالاح 

یمالـسا ماظن  هیلع  هک  یناسک  هب  دـنداد  هیحور  دـندرک و  راودـیما  ار  نانمـشد  اھنیا  تفریم . شیپ  رتھب  روشک  نوگانوگ  یاھراک  کشالب  دوبن ، هنتف  نیا  رگا  دـندز . یتخس 

. دناهداد لیکشت  یاهھبج  کی  دناهدرک و  یدنبهھبج 

یربھر  / ٢۵/١٣٨٩/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا یکچوک  راک  نآرق  هب  تناھا  هکنیا  هن  درک . هاگن  خـلت  اکیرمآ ] روشک  رد  زیزع  فیرـش و  نآرق  هب  تناـھا  نیگنن  یهثداـح   ] ثداوح نیا  هب  مشچ  نیا  اـب  دـیاب  نم ، رظن  هب 

؛» هنع منی  مل  مان  نم  : » هک میمھفب  مینک ، عمج  ار  نامـساوح  دیاب  دشاب ، شابرادـیب  گنز  دـیاب  ام  یارب  اما  تسا ؛ نیگنن  یلیخ  تسا ، تشز  یلیخ  تسا ، گرزب  یلیخ 

. درک دھاوخ  هئطوت  ام  هیلع  تسا ، رادیب  وا  دشاب ؛  هتفر  باوخ  تسین  مولعم  شدوخ  رگنس  تشپ  نمشد ، یهھبج  میورب ، باوخ  اجنیا  ام  رگا  ( ١)

ات ام  یهمھ  دننکیم و  تکرـش  نویلیم  لھچ  یتاباختنا ، کی  رد  هک  ینآ  زا  دعب  دوب . شابرادیب  گنز  کی  دوب ، گنز  کی  ام  یارب  دوب ؛ نیمھ  مھ  لاس ٨٨  یهنتف  نم ، رظن  هب 

زا ناھگان  دندربیم -  تذل  مھ  همھ  دوب ، هدشن  هتفگ  ددع  زونھ  هتبلا  و  دنداد -  یار  بش  رخآ  ات  دندش و  عمج  مدرم  یار  یاھقودنص  یاپ  هک  دنـسرخ  لاحـشوخ ، بش ، رخآ 

، نم رظن  هب  تساھنیا . اھرطخ  نآ  دراد و  دوجو  امش  لباقم  رد  یئاھرطخ  دینکن ، تلفغ  دیورن ، باوخ  هب  دیوگیم : دنکیم ؛ رادیب  ار  ام  دوشیم ؛ عورش  یاهنتف  یاهشوگ ، کی 

. درک هاگن  دیاب  یروجنیا  ار  ثداوح  یهمھ 

یربھر  / ٢۵/١٣٨٩/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

؛ دشاب هتفر  باوخ  تسین  مولعم  شدوخ  رگنس  تشپ  نمـشد ، یهھبج  میورب ، باوخ  اجنیا  ام  رگا  ( ٣ (؛» هنع منی  مل  مان  نم  : » هک میمھفب  مینک ، عمج  ار  نامـساوح  دیاب 

. درک دھاوخ  هئطوت  ام  هیلع  تسا ، رادیب  وا 

ات ام  یهمھ  دننکیم و  تکرـش  نویلیم  لھچ  یتاباختنا ، کی  رد  هک  ینآ  زا  دعب  دوب . شابرادیب  گنز  کی  دوب ، گنز  کی  ام  یارب  دوب ؛ نیمھ  مھ  لاس ٨٨  یهنتف  نم ، رظن  هب 

زا ناھگان  دندربیم -  تذل  مھ  همھ  دوب ، هدشن  هتفگ  ددع  زونھ  هتبلا  و  دنداد -  یار  بش  رخآ  ات  دندش و  عمج  مدرم  یار  یاھقودنص  یاپ  هک  دنـسرخ  لاحـشوخ ، بش ، رخآ 

، نم رظن  هب  تساھنیا . اھرطخ  نآ  دراد و  دوجو  امش  لباقم  رد  یئاھرطخ  دینکن ، تلفغ  دیورن ، باوخ  هب  دیوگیم : دنکیم ؛ رادیب  ار  ام  دوشیم ؛ عورش  یاهنتف  یاهشوگ ، کی 

. درک هاگن  دیاب  یروجنیا  ار  ثداوح  یهمھ 

یربھر  / ٢۵/١٣٨٩/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، دـنربب ار  اجنیا  یاھربخ  دوب : لاـعف  نیـضراعم  اـب  طاـبترا  رد  هک  یتنرتنیا  یعاـمتجا  یاھهکبـش  زا  یکی  هک  دیدینـش  لاس ٨٨  یهنتف  ناـیرج  یهحوبحب  ناـمھ  رد  لاـسراپ 

، نالا رگا  امش  تفگ  دش ، عنام  اکیرمآ  تلود  دنک ، لیطعت  ار  شراک  تاریمعت  یارب  اتقوم  تساوخیم  دننک ، هچ  ار  اضف  دننک ، غولش  روط  نیمھ  دنناسرب ، ار  اجنآ  یاھروتـسد 

ینعی دندادن . هزاجا  یعامتجا  یهکبش  نیا  هب  ار  تقوم  یلیطعت  ینعی  دنتفرگ . ار  شیولج  دنزیم ؛ ررض  ناریا  لخاد  نیضراعم  هب  نیا  دینکب ، تقوم  لیطعت  تاریمعت  یارب  ولو 

. دوشیم اھنیا  هب  هک  ییاھتناعا  اھکمک و  ماسقا  عاونا و  و  دوب . یروجنیا  یاھکمک 

یربھر  / ٢۵/١٣٨٩/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رد مھ  اھنامھ  دـندوب ، هداد  یار  بختنم  زا  ریغ  یرگید  ناسک  هب  هک  یناـسک  ناـمھ  دنداتـسیا . مدرم  دوب ؛ لاـس ٨٨  یهنتف  نیمھ  مھ  شاهنومن  نیرخآ  دنداتـسیا ، مدرم 

؛ دندودعم تیلقا  کی  نازیگناهنتف  نارگهنتف و  هک  تسا  نیا  یهدنھدناشن  نیا  دـندمآ . همھ  دـندرک ؛ تکرـش  همھ  نمھب ، رد ٢٢  ید ، رد ٩  دیدید  اذل  دنداتـسیا . اھنآ  لباقم 

نوگانوگ یاھراک  اھفرح و  لالخ  رد  ناشباقن  دش ، راکـشآ  ناشهرھچ  هک  دـعب  دـندش ؛ مھ  قفوم  راک  لوا  دـنناشکب . ناشدوخ  لابند  ار  مدرم  دنتـساوخ  دـنتفگ ، غورد  اھتنم 

. دناهداتسیا مدرم  نیاربانب ، دندنادرگرب . ور  اھنیا  زا  مدرم  داتفا ،

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٧ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

کیرحت هدع  کی  یهلیسو  هب  لاس ٨٨  یاروشاع  زور  رد  هک  یتناھا  زا  دعب  تسا . هتـشادن  هقباس  یـسایس  لئاسم  یهنیمز  رد  مدرم  ینیبنشور  نیا  میظع ، تاعامتجا 

نمشد و یاھتسد  دندرک . زاربا  ینلع  ار  ناشدوخ  حیرص  عضوم  دندمآ و  اھنابایخ  یوت  ید  زور ٩  رد  مدرم  هک  دشن  هلصاف  زور  ود  تفرگ ، ماجنا  نیسح  ماما  هب  تبسن  هدش 

. تسا هدش  رتقیمع  تفرعم  نیا  رتدنت و  تاساسحا  نیا  زورهبزور  هکلب  دناشنب ، بقع  ینید  تاساسحا  زا  ار  مدرم  هتسناوتن  طقف  هن  نمشد  تاغیلبت 

عقاو رد  دنتفر . یار  یاھقودنص  یاپ  روشک  مدرم  نویلیم  لھچ  تاباختنا ، رد  هتشذگ  لاس  تسا . هدروخ  تسکش  یمالسا  ماظن  زا  مدرم  ندرک  ادج  رد  نمـشد  دیدرت  نودب 

نیب زا  ار  نآ  رثا  هنتف  اب  دنتـساوخ  درک . ینابـصع  ار  نمـشد  هک  دوب  نیمھ  تفرگ ؛ ماجنا  تاباختنا  عفن  هب  یمالـسا و  یروھمج  ماـظن  عفن  هب  ینویلیم  لـھچ  مودـنارفر  کـی 

یــسایس و یاـھبورکیم  دـض  رب  ار  مدرم  درک ؛ هنیــسکاو  ار  روـشک  لاـس ٨٨  یهنتف  دنداتـسیا . مھ  هنتف  لـباقم  رد  مدرم  دـنھد . ماـجنا  دنتـسناوتن  مـھ  ار  نـیا  اـما  دـنربب ،

. درک رتشیب  ار  مدرم  تریصب  درک ؛ زھجم  دراذگب ، رثا  دناوتیم  هک  یایعامتجا 

مق  / ١٣٨٩/٠٨/٠٢ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

، تسا یندوشگاـن  هرگ  تسا ، تسبنب  هک  تسا  نیا  ناـشفرح  یهمھ  دـننکیم ، رظنراـھظا  یداـصتقا  لـئاسم  رد  رگا  دـینیبیم  دـینک ، هاـگن  نمـشد  تاـغیلبت  هب  رگا  زورما 

، هنتف یایاضق  نآ  تاباختنا و  عورـش  زا  لبق  دننکیم . رارکت  لخاد  رد  ار  اھنامھ  دننکیم و  رواب  ار  لئاسم  نیا  مھ  یاهدع  کی  دش . دـھاوخ  نینچ  ادرف  تسا ، ناوارف  تالاکـشا 

یداصتقا ظاحل  زا  لاس ٨٨ -  نامھ  ینعی  تسا -  یتخـس  لاس  هدنیآ ، لاس  اقآ  هک  دندرکیم  هعجارم  ام  هب  دـنداد ، هنتف  رد  ار  ناشدوخ  ناحتما  ادـعب  هک  یناسک  زا  یـضعب 

تاغیلبت نیا  روج . کی  ار  مدرم  دـننک ، درـسلد  دنتـساوخیم  روج  کی  ار  نیلوئـسم  دـندادیم ؛ هولج  روبع  لباق  ریغ  لکـشم ، کیرات ، گنت ، ار  اضف  تسا ؛ ناـنچ  تسا ، نینچ 

، تیعقاو هب  ناسنا  هاگن  دش ، هتسناد  نمشد  یریگتھج  نیا  هچنانچ  رگا  سپ  دندنام . بقع  مدرم  نیلوئـسم و  باتـشرپ  میظع و  تکرح  نیا  زا  اھنآ  هک  تسا  نیا  یهناشن 

. دش دھاوخ  یذفان  هاگن  دش ؛ دھاوخ  یتسرد  هاگن 

مھ هنتف  باحصا  زا  یضعب  یهتشذگ  لاس  تاراھظا  رد  دیدید ؛ امش  مھ  نامدوخ  تاعوبطم  نیمھ  زا  یضعب  رد  یللملانیب ، تسایـس  یجراخ ، تسایـس  یهنیمز  رد  ای   

تیعقاو هب  یتقو  زورما  هدش . هچ  هدش ، هچ  هدش ، شزرایب  هدش ، وربآیب  ایند  رد  یمالـسا  یروھمج  میدش ، لیلذ  ایند  رد  ام  اقآ  هک  دندرکیم  رارکت  یھ  دیدرک ؛ هدھاشم 

نیا ناریا  تلم  نانمشد  تسا . هدرک  ادیپ  شیازفا  ناملـسم -  ریغ  ناملـسم و  ایند -  نوگانوگ  یاھتلم  نایم  رد  یمالـسا  یروھمج  یوربآ  زورهبزور  مینیبیم  مینکیم ، هاگن 

. دننکیم نامتک  هتبلا  دننکیم ؛ ساسحا  دنمھفیم ، دننادیم ، ار 

مق  / ١٣٨٩/٠٨/٠۴ ناتسا  ناناوج  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

هک درک  لوبق  دوشیمن  میـشاب . هتـشاد  تدـمدنلب  یزیرهمانرب  دـیاب  مھ  ام  سپ  دراد ، تدـمدنلب  یزیرهمانرب  ام  بالقنا  اـم و  روشک  یارب  نمـشد  یهھبج  هک  میراد  لوبق  رگا 

رگم دنک ، رواب  دناوتیمن  سک  چیھ  ار  نیا  دنشاب ؛ هتشادن  تدمدنلب  یزیرهمانرب  دنوشیم ، دیدھت  یمالسا  یرادیب  یهیحان  زا  تدشب  هک  بالقنا  مالـسا و  نانمـشد  یهھبج 

دتفایم قافتا  روشک  رد  دینیبیم  یھاگ  هک  مھ  یثداوح  نیمھ  هکنیاامک  دنراد ؛ تدـمدنلب  یاھهمانرب  امتح  مینک . رواب  ار  نیا  هک  میـشاب  لفاغ  میـشاب ، حولهداس  یلیخ 

 ??« هنتف  » 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 16هاگياپ  هحفص 4 
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یزیرهمانرب تسا . هدوب  تدـمدنلب  تدـمنایم و  یاھهمانرب  مھ  اھنیا  تسین ؛ هعاـسلاقلخ  تسین ، هدـمآ  دوجو  هب  اـتعفد  یاـھزیچ  تسا ، ناـیامن  نآ  رد  هناـگیب  تسد  هک 

نئارق ناتسود  یضعب  هب  یهنتف ٨٨  نیمھ  رد  نم  هن ، دندرک ؛ مادقا  ادرف  دننکب و  ار  راک  نیا  دنتفرگ  میمـصت  بش  نامھ  هکنیا  هن  نیا . هدش  یزیرهمانرب  نیا  یهجیتن  دـندرک ،

لاس رد  یزیرهمانرب  نآ  رثا  تشاد ؛ دوجو  یزیرهمانرب  ماما  تلحر  زا  دـعب  زا  تشاد . دوجو  یزیرهمانرب  نآ ، زا  لبق  لاس  هدزناپ  لاس ، هد  زا  لقادـح  مداد ؛ ناـشن  ار  دـھاوش  و 

دیدجت کی  دمآ ، شیپ  هتشذگ  لاس  هک  یئایاضق  دشابن . ناشدای  تسرد  دیاش  مھ  یـضعب  تسھ ، ناتدای  بلغا  هک  یئایاضق  نآ  هاگـشناد و  یوک  لئاسم  دش ؛ رھاظ   ٧٨

مھ دـیاب  دـندروخ ، تسکـش  دـمحب  بوخ ، هک  دـنھد ؛ ماـجنا  ار  راـک  نیا  نوگاـنوگ ، بناوج  تقو و  یهظحـالم  اـب  دـندرک  یعـس  هتبلا  اـھیزیرهمانرب . نآ  یارب  دوب  یتاـیح 

یارب دننکیم  یحارط  هن ، دنرادرب ؛ تسد  دندروخ ، تسکش  زورما  الاح  دننیبب  هک  دنوشیمن  سویام  اھنآ  دراد . تدمدنلب  یهمانرب  نمـشد  یهھبج  سپ  دندروخیم . تسکش 

. دیشاب هدامآ  دیاب  رگید . لاس  لھچ  رگید ، لاس  تسیب  رگید ، لاس  هد 

نایوجشناد  / ١٣٨٩/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

، دنداد راعـش  نابآ  هدزیـس  هیلع  نارھت ، یاھنابایخ  یوت  دندمآ  یتخبنوگن  دودحم  تیعمج  کی  نابآ  هدزیـس  زور  رد  لاس ٨٨ -  هتـشذگ -  لاس  دینکب ؛ یلمات  کی  امـش  الاح 

رـس تشپ  دینیبب  اما  دوب -  حضاو  نیا  دنروخیم -  تسکـش  دوب  مھ  مولعم  دندروخ ، تسکـش  اھنآ  هتبلا  دنـشکب . نجل  هب  ار  گرزب  تبـسانم  نیا  دـنناوتب  دـیاش  هکنیا  یارب 

هلباقم میھافم  نیا  اب  اھنآ  عقاو  رد  دـندرکیم . هلباقم  تسھ ، گرزب  میھافم  نیا  نآ  رـس  تشپ  هک  دامن  نیا  اب  دـندرکیم ؟ هلباقم  دنتـشاد  یچ  اب  اھنآ  دوب ؟ یچ  اھنآ  تکرح 

میظع تکرح  دنتساوخیم  اھنآ  دنشکب . هدرپ  اکیرمآ  یبلطتلاخد  یبلطهطلس و  یور  رب  دنتـساوخیم  اھنآ  دننک . هدنز  رگید  راب  ار  یئاکیرمآ  یهنمیھ  دنتـساوخیم  دندرکیم .

. دنربب لاوس  ریز  گرزب  ملظ  نآ  لباقم  رد  ار  ناریا  تلم 

ناشاھفدـھ دـنایچ و  دـنایک ، دـننک ، بارخ  ار  نابآ  هدزیـس  دنتـساوخیم  ناشدوخ  لایخ  هب  هک  یناسک  نآ  دـمھفیم  تسیچ ، نابآ  هدزیـس  یانعم  دـمھفیم  ناسنا  یتقو 

. درک تقد  درک ، لمات  دیاب  تسا . نیا  مینکیم ، دیکات  مینکیم ، رارکت  ام  هک  یتریصب  نیا  تسیچ .

. دـنکیم تکرح  دراد  اھهلق  نآ  تمـس  هب  تسا و  هتخود  مشچ  یئاھهلق  هب  ناریا  تلم  دـیناریا . تلم  تکرح  مدـقم  طخ  امـش  زورما  منکب ؛ ضرع  زیزع  ناناوج  امـش  هب  نم 

رد اـم  هک  یھار  درک . دـیابن  یـشیدناهداس  تسا ؛ ینـالوط  یلیخ  زونھ  هار  هتبلا  دوریم . اـھهلق  تمـس  هب  دراد  تعرـسب  ناریا  تلم  هک  دـننکیم  فارتعا  نمـشد  تسود و 

ندرک و وزرآ  نتـسشن و  اب  تسین . نکمم  فدـھ  هب  ندیـسر  دـشابن ، تکرح  ات  دـنکیم . تکرح  دراد  اـما  تسا ؛ تدـمدنلب  هار  تسین ؛ هلاـس  ود  هلاـسکی و  هار  میراد ، شیپ 

. دنکیم ار  راک  نیا  دراد  ناریا  تلم  تفر . شیپ  خسار  مزع  اب  داھن ، هار  رد  اپ  دیاب  دسریمن ؛ فدھ  هب  سک  چیھ  ندیشک ، هزایمخ 

. میاهتفای تسد  یریگمـشچ  یاھتفرـشیپ  هب  ام  روشک ، نارمع  یهنیمز  رد  نوگاـنوگ ، تامدـخ  یهنیمز  رد  یـسایس ، یهنیمز  رد  یرواـنف ، یهنیمز  رد  یملع ، یهنیمز  رد 

مھ دریگیم ؛ ماجنا  ینارمع  یاھراک  دریگیم ، ماجنا  تمدـخ  دریگیم ، ماـجنا  راـک  دراد  شیاـج  همھ  رد  هک  تسا  گرزب  هاـگراک  کـی  لـثم  روشک  رـساترس  هناتخبـشوخ  زورما 

. میوشیم زاینیب  نارگید  زا  ام  مھ  دنوشیم ، دنمهرھب  مدرم  مھ  دننکیم ، ادیپ  هبرجت  تیوربخ و  تراھم و  یناریا  نارازگراک 

؛ دندیشکیم ار  یجراخ  تلود  دنچ  تنم  دیاب  دنزاسب ، دس  کی  دنتساوخیم  رگا  دمآیم ؛ یگنرف  سانشراک  دیاب  دنزاسب ، لپ  کی  رھش  نیا  یوت  دنتساوخیم  رگا  هتـشذگ  رد 

دـنمهقالع و زوسلد و  ناریدـم  دراد ؛ هوبنا  دادعتـسااب و  راشرـس ، ینغ ، یناسنا  یورین  تسا ؛ زاینیب  تاھج  نیا  زا  ناریا  تلم  زورما  دراد . دوخ  یاج  هک  رتهدـیچیپ  یاھراک 

، دـننازومآشناد دننایوجـشناد ، دنتـسھ ، اھناوج  اھنآ  دنتـسھ ؟ یناسک  هچ  دراد ، رارق  میظع  تکرح  نیا  یولج  هک  یاهعومجم  نآ  اما  دوریم . شیپ  دراد  تلم  دراد . دـمآراک 

. دنیاھناوج دوریم ، شیپ  روطنیمھ  دراد  هک  یمیظع  راطق  نیا  میظع ، تکرح  نیا  روتوم  دنربیم . شیپ  هب  ار  تکرح  نیا  دنراد  هک  دنتسھ  اھناوج  دنناوج . بالط 

هدرک دیفـس  وم  هدـید و  لحارم  هدـنارذگ و  رمع  هدرک و  هبرجت  یاھمدآ  هب  ام  هک  تسین  نیا  شیانعم  اـھناوج  یور  یهیکت  دـنمزال . برجم  هدومزآراـک و  دـمآراک و  ناریدـم  هتبلا 

اھناوج یھلا  یهوق  لوح و  هب  یھلا ، قیفوت  هب  زورما  دریگیمن . ماـجنا  تکرح  نیا  دنـشابن ، اـھناوج  اـت  اـما  تسا ؛ مزـال  بجاو و  ناـشدوجو  مھ  اـھنآ  هن ، مینک ؛ یمارتحایب 

رد مھ  یداصتقا ، یاھنادیم  رد  مھ  یسایس ، یاھنادیم  رد  مھ  دیتسھ ؛ تکرح  نیا  مدقم  طخ  اھناوج  امـش  تسا . یگرزب  مھم و  زیچ  یلیخ  نیا  دناهنحـص ؛ رد  دنرـضاح ،

. ملع یاھنادیم 

شقن اھوجـشناد  امـش  نیمھ  اھزومآشناد ، امـش  نیمھ  ام ، یاھناوج  رگید ، نوگانوگ  لـماوع  زا  شیب  دـندناباوخ . اـم  یاـھناوج  ار  لاس ٨٨  یهنتف  یـسایس ، نادـیم  رد 

دھاوخ زاب  دش ، دھاوخ  ناور  یللملانیب  ناھاگآ  یهدـش  هتـسب  یاھملق  تقو  نآ  درذـگب ، هک  یلاس  دـنچ  منک ؛ ضرع  امـش  هب  نم  دوب . یگرزب  یهنتف  هنتف ، الاو  دـیتشاد ؛

هنتف نیا  دوب . لاس ٨٨  یهنتف  تشپ  یگرزب  یهئطوت  هچ  هک  دناوخ  دیھاوخ  دینـش ، دیھاوخ  دیتسھ ؛ اھامـش  اما  مشابن ، زور  نآ  نم  تسا  نکمم  تشون . دنھاوخ  دش ،

زا یـضعب  ای  نابایخ ، یوت  دندوب -  هنتف  لماع  هک  یئاھنیا  دننک . ریخـست  ار  ناریا  دنتـساوخیم  عقاو  رد  دوب ؛ یبیرغ  بیجع و  دـصق  یلیخ  ناشدـصق  دوب ، یمھم  زیچ  یلیخ 

، دندش نادیم  نیا  دراو  اھیـضعب  روطچ  هک  نیا  الاح  دـندیمھفیمن . درکیم ، تیادـھ  ار  اھنیا  یئاھتـسد  اما  دـندوب ؛ هدـش  نادـیم  نیا  دراو  هتـسنادن  بلغا  ناشنایوگنخس - 

نیا دوب ؛ یگرزب  راک  یلیخ  هلئسم  نیا  مدرک . ضرع  هک  تسا  نیا  هیضق  تیعقاو  اما  دراد ؛ یتخانـشناور  قیقد  یاھلیلحت  شدوخ  دندرک ، کمک  نمـشد  هب  هتـسنادن  روطچ 

. دیدناسر ناماس  هب  اھناوج  امش  ار  راک 

نابرق  / ١٣٨٩/٠٨/٢۶ دیع  زور  رد  ناھفصا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یاـنعم هکلب  تسا ؛ یوق  ناریا  تلم  دـندیمھف  همھ  ـالاح  هک  تسین  نیا  طـقف  شیاـنعم  نیا  درک . روبع  هنتف  کـی  زا  درک ، روـبع  ناـحتما  کـی  زا  ناریا  تلم  هتـشذگ  لاـس  رد 

رمع لوط  مامت  دـمآ . دوجو  هب  وا  رد  یاهزات  یئاناوت  کی  درک ؛ ادـیپ  یدـیدج  عضو  کی  تلم  نیا  تنحم ، هنتف و  زا  روبع  رب  تردـق  نیا  اب  تکرح ، نیا  اب  هک  تسا  نیا  نآ  رتمھم 

مزال راک  مینادـب  میـسانشب ، ار  عقوم  میناوتب  میریگب ، راک  هب  ار  دوخ  تریـصب  میناوتب  میئایب ، بلاغ  دوخ  سفن  یاوھ  رب  میناوتب  ام  رگا  تساھناحتما . مدـق  هب  مدـق  ناـسنا ،

کی هک  نابآ  مجنپ  تسیب و  زور  نیاربانب  تسا . یقرت  کی  تسا ، یلاعت  کی  نیا  دروآیم ؛ دوجو  هب  تاـیح  زا  یدـیدج  یهبترم  کـی  اـم  رد  نیا  میھد ، ماـجنا  ار  نآ  تسیچ و 

. دراد ناھفصا  مدرم  یارب  ار  یتلاح  نینچ  تسا ، دامن  کی  هتسجرب و  زور 

نابرق  / ١٣٨٩/٠٨/٢۶ دیع  زور  رد  ناھفصا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

دیاـب همھ  دنتـشاد . یناـشخرد  درکلمع  یمدرم ، شوـجدوخ  تکرح  نآ  رد  ید ، مـیظع ٩  زور  رد  یهنتف ٨٨ ، ربارب  رد  دـندرک . لمع  بوخ  هتـشذگ  یاـیاضق  رد  اھیناھفـصا 

ماظن یاهظحالم ، چـیھ  نودـب  یدـنبودیق ، چـیھ  نودـب  رانک ، هشوگ و  دـینیبیم  هک  یئاھنیا  دنـشاب . هاگتـسد  هب  تبـسن  ینیبدـب  داجیا  هنتف ، داجیا  فاکـش ، داـجیا  بقارم 

یتاغیلبت یاھهاگتـسد  یادـص  رگا  هکنیا  یارب  دـنیوگیم ؛ نمـشد  زا  تباـین  هب  دـیآیم ، رد  ناـشنھد  زا  هچرھ  دـننکیم ؛ مھتم  ار  یمالـسا  یروھمج  هاگتـسد  ار ، یمالـسا 

تنایخ تلم  هب  اـھنیا  دـنناسرب ، مدرم  شوگ  هب  ار  اـھنآ  یاـھفرح  ناـمھ  دـننک و  ناربج  اـھنیا  دیـسرن ، یـسک  شوگ  هب  اـھیئاکیرمآ  اھتـسینویھص و  مالـسا و  دـض  یهھبج 

، ندروآ دوجو  هب  دولآسای  یاضف  ندرک ، نیبدب  نارازگتمدخ  هب  تبـسن  نیلوئـسم ، هب  تبـسن  رگیدکی ، هب  تبـسن  ار  مدرم  تسا . حضاو  تنایخ  کی  تقیقح  رد  نیا  دننکیم ؛

. تساھھار نیا  زا  یکی 

ریدغ  / ١٣٨٩/٠٩/٠۴ دیع  زور  رد  یجیسب  رازھ  عمج ١١٠  رد  تانایب 

؛ دوب مدرم  مشچ  یولج  یقیاقح  لاس ٨٨  یهدیچیپ  یهدشیحارط  یهنتف  رد  دنھدب . صیخشت  دنتـسناوتن  دننیبب ، ار  مشچ  یولج  تایعقاو  دنتـسناوتن  اھیـضعب  دیدید 

هب نتفای  تسد  یارب  ناشدوخ ، یبلطهاج  یارب  هک  دنوشیم  ادیپ  ینارگهنتف  روشک  کی  رد  یتقو  دندیمھفن . دندیدن ، دنمھفب ؛ دننیبب ، ار  قیاقح  نیا  یاهدع  کی  دنتشاذگن 

دننک و تشپ  هار  کی  تیناقح  هب  روشک ، کی  تحلـصم  هب  دنوشیم  رـضاح  دندرک ، هتـشابنا  مکارتم و  ناشدوخ  دوجو  رد  وزرآ  تروص  هب  هک  یفادھا  هب  ندیـسر  یارب  تردـق ،

تقیقح کی  نیا  دـننکیم ، تیامح  اھنآ  زا  دـنیآیم و  قوش  رـس  دـنیآیم و  ناجیھ  هب  ناریا  تلم  کی  یهجرد  نانمـشد  یبرغ و  نارادمدرـس  هک  دـننکیم  یراـک  دـننزب ؛ دـگل 

یتح لد ، تملظ  رطاخ  هب  یضعب  دننکیمن ؛ کرد  یضعب  دننیبیمن ، یضعب  دندیدن ، یـضعب  اما  دنیبن ؛ ار  نآ  ناسنا  تسھ ، رون  یتقو  هک  تسین  یزیچ  نیا  تسا ؛ نشور 

 ??« هنتف  » 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 16هاگياپ  هحفص 5 
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، تسام ینورد  نوعرف  نامھ  یھن  رما و  یهجیتن  همھ  اـھنیا  تسا ؛ سفن  یاوھ  ضراوع  همھ  اـھنیا  دـنھدب ؛ رثا  بیترت  مھف  نیا  هب  دنتـسین  رـضاح  اـما  دـننکیم ، مھ  کرد 

نیا میتسناوت  رگا  دنک . مارآ  ار  وا  دبوکب و  تسم  لیف  نیا  رس  رب  هک  دھدیم  نموم  تسد  هب  عرو  اوقت و  زا  یشکچ  سدقم  عرـش  هک  تسا  سوھ  یوھ و  تسم  لیف  نامھ 

یجیـسب هک  امـش  دنیبیمن . دشاب ، یتسرپیوھ  یتقو  اما  دنیبیم ؛ ام  مشچ  مینیبیم ، ار  زیچ  همھ  دش ، دـھاوخ  ینارون  ایند  تقو  نآ  مینک ، مارآ  نامدوخ  دوجو  رد  ار 

یجیـسب دـینک . تیوـقت  ناـتدوخ  رد  ار  تلاـح  نیا  ار ، هیحور  نیا  دـیناوتیم  ناـتدوخ  نطاـب  یافـص  اـب  تـسا ، یناروـن  تـسا ، کاـپ  امـش  یاـھلد  دـیتسھ ، ناوـج  دـیتسھ ،

. تسا ینارون  تسافصاب ،

نالیگ  / ١٣٨٩/١٠/٠٨ ناتسا  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نداد بیرف  یارب  دنروایب  دننک ، حرطم  لطاب  دـصرددص  یاوتحم  اب  ار  قح  یاھراعـش  یناسک  ینعی  هنتف  دوب . هنتف  دوب ؛ نانمـشد  یهئطوت  زا  یاهولج  هتـشذگ  لاس  یهنتف 

رـساترس رد  ید  مھن  دنتـساخ . اپ  هب  ناشدوخ  هنتف ، اب  یهلباقم  رد  ام  مدرم  دـینک ؛ هظحالم  امـش  تسا . مدرم  ندرک  هارمگ  هنتف ، داجیا  زا  فدـھ  دـندش . ماکان  اما  مدرم .

شوجدوخ تکرح  کی  دـناهتفگ -  اھراب  همھ  ناگرزب و  ناگدـنیوگ و  هک  یروط  نامھ  تکرح -  نیا  دـندرک . مدرم  دوخ  ار  راک  نیا  دز . نارگهنتف  ناھد  هب  یمکحم  تشم  روشک 

ماظن نایم  دنناوتیم  دننکیم  لایخ  هک  یناسک  نآ  دنریگب . ار  مایپ  نیا  دیاب  ام  نانمشد  دنرایـشھ . دنرادیب ، مدرم  نیا  هک  تسا  نیا  یهناشن  نیا  دراد ؛ انعم  یلیخ  نیا  دوب ؛

یناسک نآ  تسا . مدرم  هب  قلعتم  هک  تسا  نیا  هب  ام  ماظن  زایتما  تسا . مدرم  لام  تسا ، مدرم  دوخ  ماظن  ماظن ، نیا  هک  دنمھفب  دننیبب و  دنزادنیب ، یئادج  مدرم  نایم  و 

. دنمھفب ار  نیا  ام  نانمشد  دنمدرم ؛ دوخ  لوا  یهجرد  رد  دناهتشاد ، هگن  روشک  نیا  رد  ار  هتشارفارب  مچرپ  نیا  ار و  مالسا  ار و  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دوجو  یهمھ  اب  هک 

احیرص یھاگ  دننکیم ، هناروزم  تاراھظا  یھاگ  دنھدیم ، راعـش  یھاگ  دننکیم ، هئطوت  دننزیم ، فرح  ام  تلم  هیلع  اکیرمآ -  اھنآ  سار  رد  و  ربکتـسم -  یاھتلود  نارادمدرس 

یرادیب تلم  ام  تلم  دـنرادن . ناریا  تلم  زا  یتسرد  تخانـش  ناریا و  لئاسم  زا  یتسرد  لیلحت  هک  تسا  نیا  یارب  همھ  اھنیا  دـنربیم ؛ هفافل  رد  یھاگ  دـننکیم ، ینمـشد 

. تسا یرایشھ  تلم  تسا ،

رد فعاضم  تمھ  یاھهناشن  روشک  رساترس  رد  هناتخبـشوخ  فعاضم ؛ تمھ  میتفگ  لاسما  ام  دنک . ظفح  ار  تمھ  نیا  دیاب  تلم  منک ؛ دیکات  منک ، هیـصوت  مھاوخیم  نم 

یمزال راک  فعاضم  تمھ  نیا  بوخ ، یلیخ  دـننکیم . یبوخ  یاھراک  فلتخم  یاھـشخب  رد  هبتریلاع  ناریدـم  ناگرزب ، روشک ، نالوئـسم  دوشیم . هدـید  نوگانوگ  یاـھراک 

ار یئاھهلق  نانچنآ  دـنک و  تکرح  نانچنآ  دـیاب  ام  زیزع  تلم  دـشاب . هتـشاد  دوجو  رمتـسم  روط  هب  دـیاب  فعاضم  تمھ  تسین ؛ لاسما  لام  طقف  فعاضم  تمھ  اما  تسا ؛

صالخ وا  رـش  زا  تلم  کی  دش ، سویام  نمـشد  یتقو  دینک . سویام  ار  نمـشد  دیاب  دـنوش . سویام  یلکب  تلم  نیا  تشونرـس  رب  نتفای  تسد  زا  نانمـشد  هک  دـنک  حـتف 

. دش دھاوخ 

نیب رد  مدرم ، نیب  رد  یذفنم  دناوتیم  هک  دننکیم  راودیما  ار  نمشد  تسا ؛ نمشد  ندرک  راودیما  دنھدیم ، ماجنا  روشک  رد  اھهنتف  ناراکردناتسد  زا  یخرب  هک  یگرزب  هانگ 

تکرش نآ  تمظع ، نآ  هب  روضح  نآ  میظع ، تاباختنا  نآ  هک  یلاح  رد  دش ؛ راودیما  اھنیا  یاھراک  اب  هتشذگ  لاس  نمشد  دنک . زاب  ماظن  نالوئـسم  نیب  رد  نوگانوگ ، لماوع 

زا هک  نمـشد  اذـل  دـندرک ؛ هنتف  داجیا  اـھنیا  دـنک . قفوم  یـسایس  یاھنادـیم  زا  یرایـسب  رد  ار  ناریا  تلم  دربب و  شیپ  یلیخ  ار  راـک  تسناوتیم  تاـباختنا ، رد  مدرم  میظع 

. دنزب هبرض  همدص و  بالقنا  هب  دناوتب  هک  دش  راودیما  دشیم ، سویام  مدرم  میظع  تکرح 

رد لماک  ماکحتسا  اب  فرط  نیا  زا  ناریا  تلم  دروایب -  مسا  نارگهنتف  زا  نمشد  دروایب -  مسا  دنکب ، یسایس  کمک  دنک ، تیامح  فرط  نآ  زا  نمـشد  دوب : یمیظع  شلاچ 

، دش رضاح  اھهنحص  یهمھ  رد  داد ، ناشن  یراکادف  داد ، ناشن  تعاجش  داد ، ناشن  راکتبا  دوخ  زا  لاس  تشھ  یلیمحت  گنج  رد  ناریا  تلم  هک  روط  نامھ  دشاب . هنحص 

، دنک یسررب  ار  لئاسم  یرتالاب  قفا  کی  زا  دھاوخیم  دنکیم و  هاگن  لئاسم  هب  یتقو  ناسنا  داد . ناشن  تراھم  دوخ  زا  اتقیقح  ناریا  تلم  هام  تشھ  مھ  مرن  گنج  نیا  رد 

نیا تسامـش . اب  ادـخ  تسادـخ . راک  دـھدیم ؟ تکرح  شدوخ  فادـھا  تمـس  هب  ار  ام  یاھناج  ار ، اـم  یاـھلد  روجنیا  هک  تسا  یھلا  تردـق  تسد  هچ  نیا  دـنامیم : ریحتم 

. دنکیم تسرد  هار  هب  هجوتم  ار  امش  نم و  یاھلد  هک  تسادخ  نیا  دنکیم . تیادھ  ار  امش  هک  تسادخ 

رد مدرم ، روضح  مدرم ، یهدارا  مزع و  مدرم ، یاھراک  مدرم ، یاھتمھ  تسا : نیمھ  یھلا  تکرح  کی  تیـصاخ  مینک . مکحتـسم  مینک ، ظفح  ادخ  اب  ار  دوخ  طابترا  یتسیاب 

هار زا  ار  ام  هک  دوش  یتمس  هب  لیامتم  ام  یاھلد  میراذگن  مینک . یوق  ادخ  اب  ار  دوخ  طابترا  تسا . مھم  یلیخ  اھنیا  عرـضت ؛ یارب  یهدامآ  یاھلد  رانک  رد  ادخ ، هب  هجوت  رانک 

. دھدیم دای  ام  هب  نآرق  هک  تسا  یئاعد  نیا  همحر ؛» کندل  نم  انل  بھ  انتیدھ و  ذا  دعب  انبولق  غزتال  انبر  « ؛ دنک رود  ادخ 

، یھلا تمحر  بلج  دراوم  زا  یکی  و  دـننکیم . بلج  ار  یھلا  تمحر  نوگانوگ ، مسارم  رد  ناشروضح  اب  ناشینارون ، یاھلد  اب  ناشکاپ ، یاھلد  اب  ام  یاھناوج  هناتخبـشوخ 

. دندرک عمج  ار  نارگهنتف  طاسب  دندمآ و  هنحص  رد  مدرم  هیلع ) مالس هللا   ) ادھشلادیس یلعنبنیسح  دای  تکرب  هب  دوب . ید  مھن  نیمھ 

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

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

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

. دندرک یثنخ  ار  میظع  تکرح  کی  دندش و  هنحص  دراو 

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

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

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

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

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

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

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

عمج ار  اھنیا  طاسب  دز و  اھنیا  نھد  یوت  ناریا  تلم  دوب . نیا  ناشهمانرب  دنروایب ؛ رد  ار  بالقنا  یادا  ار ، اھنامرھق  یادا  دـننکیم ، دـیلقت  ار  نامرھق  کی  تکرح  هک  یئاھهیاس 

. درک

: تسا نیمھ  تلع  تسا . رتنشور  تسا ، رتیوق  بتارمب  هتـشذگ  لاس  یایاضق  زا  شیپ  زا  روشک ، نیا  رد  نید  حیحـص  طخ  ناریا ، تلم  یمالـسا ، یروھمج  بالقنا ، زورما 

؛ دھدیم هرمن  اھنیا  هب  لاعتم  یادـخ  دـندش ، لوبق  یتلم  کی  یتیعمج ، کی  یـسک ، کی  یناحتما ، کی  رد  یتقو  دـھدیم . هرمن  کی  دـنکیم ، هک  یناحتما  رھ  لاعتم  یادـخ 

یدودرم یهرمن  لاعتم  یادـخ  میزابب ، ار  ناحتما  مینک و  لمع  دـب  ناحتما  رد  رگا  هک  روط  نیمھ  تسا . یروجنیا  یھلا  یاـھناحتما  دروآیم . ـالاب  ار  اـھنیا  هک  تسا  نیا  هرمن 

. دربیم الاب  ار  اھتلم  تسا ؛ روج  نیمھ  مھ  یلوبق  رد  دوشیم -  رتدب  دوب ، هک  ینآ  زا  ناسنا  طاطحنا -  لزنت و  زا  تسا  ترابع  یدودرم  نآ  دھدیم و 

اجنآ هب  یاهعماج  عضو  دـیاب  ارچ  دوب . یدـب  ناحتما  بوخ ، دندیـشک . نوخ  هب  تدابع  بارحم  رد  ار  نینموملاریما  دـندروخ ، تسکـش  یناـحتما  کـی  رد  مدرم  یاهرود  کـی  رد 

. دـنداد مدرم  هک  دوب  یدـب  ناحتما  یهدـنھدناشن  نیا  دوش ؟ هدیـشک  نوخ  هب  سانلایقـشا  تسد  هب  دـیحوت ، تیونعم و  تلادـع و  یهمـسجم  نآ  لثم  یـسک  هک  دـسرب 

! دنتشک اھنآ  مشچ  یولج  ار  یلعنبنیسح  هک  دیسر  اجنآ  هب  ناشراک  دروآ ؛ نیئاپ  ار  اھنیا  ادخ  اذل  دندش ؛ دودرم  دنداد ، ار  ناحتما  نیا  یتقو 

هچنآ زا  تسا  رتالاب  رتگنررپ و  رتیوق ، یلیخ  تلم ، نایم  رد  روشک و  رد  بالقنا  طخ  اب ، نامیا  طخ  مالسا ، طخ  زورما  دربیم . الاب  ار  امش  ادخ  دیھدب ، بوخ  ناحتما  یتقو 

دیاب درک . لـمع  یروجنیا  دـیاب  اـیاضق  یهمھ  رد  لمعلاروتـسد . اـم  یارب  دـش  نیا  تسا . یھلا  یهرمن  نیا ، دـنداد . ناـحتما  بوخ  مدرم ، نوچ  ارچ ؟ دوب . هنتف  نیا  زا  لـبق  هک 

، گرزب یاھزیچ  مینکن ؛ اـجهباج  یعرف  یاـیاضق  اـب  ار  یلـصا  یاـیاضق  مینکن ؛ هابتـشا  صیخـشت  رد  میـشاب  بظاوم  درک . هبـساحم  تسرد  دیجنـس ، تسرد  دـید ، تسرد 

کی مینک . تیلوئـسم  ساسحا  مھ  دعب  لوا . مدق  نیا  میھدـب . صیخـشت  تسرد  دـیاب  میراگنیب ؛ گرزب  ار  کچوک  ثداوح  لباقم ، رد  مینیبن و  کچوک  ار  مھم  گرزب و  ثداوح 

 ??« هنتف  » 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 16هاگياپ  هحفص 6 
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رد زورهبزور  روط  نیمھ  ینعی  نیا ؛ ینعی  هبیط - » هایح  هنییحنل  و   - » تسا هداد  هدـعو  نینموم  هب  لاعتم  یادـخ  هک  یاهبیط  تایح  تسا . نیا  شاهبیط  تایح  هدـنز ، تلم 

هک مھ  یناسک  نآ  دنراد ؛ ار  تداعـس  یالاب  بتارم  دنـسریم ، یھلا  اقل  هب  دـنوریم ، ایند  زا  هار  نیا  لالخ  رد  هک  یناسک  نآ  نتفر . شیپ  ندرک و  تکرح  نوگانوگ ، یاھناحتما 

. تسھ مھ  یدام  تفرشیپ  دننکیم . یدام  یونعم و  تفرشیپ  یھ  ایند  رد  روط  نیمھ  دننامیم ،

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

فالتخا داجیا  دندرک  یعـس  دندرک ، شخپ  هعیاش  دندز ، تمھت  دـنتفگ ، غورد  دراد : دوجو  یناور  گنج  ماما  هیلع  بالقنا و  هیلع  ناریا و  تلم  هیلع  هک  تسا  لاس  ود  یس و 

. دننک فرحنم  لخاد  رد  ار  اھهار  دندرک  یعس  دننک ،

یزادنارب رگا  هک  دوب  نیا  یدعب  فدـھ  دوب . یزادـنارب  لوا ، فدـھ  دوب . یمالـسا  یروھمج  ماظن  طوقـس  بالقنا و  طوقـس  لوا ، یهجرد  رد  دـندرکیم ، لابند  اھنآ  هک  یئاھفدـھ 

نیا رد  دورب . نیب  زا  بالقنا  حور  بالقنا ، تریـس  بالقنا ، نطاب  اما  دنامب ، یقاب  بالقنا  تروص  ینعی  دننک ؛ هلاحتـسا  ار  بالقنا  دنکن ، ادـیپ  ققحت  یمالـسا  یروھمج  ماظن 

هب بح  رطاخ  هب  لخاد ، رد  یاهدـع  کی  دوب . یـشالت  کی  تقیقح ، رد  دوب . یهنتف ٨٨  نیمھ  دمآ ، هنحـص  یور  هک  اھنآ  یهمانـشیامن  نیرخآ  هک  دندرک ؛ شالت  یلیخ  هنیمز 

دوب و اھزرم  نیا  زا  نوریب  رد  هنحـص ، ریدم  شکهشقن و  حارط و  ماهتفگ ؛ اھراب  نم  دـندش . هئطوت  نیا  ریـسا  یناسفن -  کانرطخ  ضارما  لیبق  نیا  زا  ماقم -  هب  بح  سفن ،

. مود فدھ  مھ  نیا  هتسنادن . یضعب  هتسناد ، یضعب  دندرک ؛ یراکمھ  اھنآ  اب  لخاد  رد  تسھ .

رد ار  اھنیا  دننک و  هدافتسا  درک ، ذوفن  اھنآ  رد  ناوتیم  هک  یسفنلافیعض  رصانع  زا  دنامیم ، یقاب  یمالسا  ماظن  رگا  هک  دننک  یراک  هک  تسھ  دوب و  نیا  زاب  مھ  موس  فدھ 

. دنھدب رارق  ناشدوخ  یلصا  یاھفرط  عقاو  رد  روشک ، لئاسم 

یمالسا  / ١٣٩٠/٠٣/٠٨ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

نیا تساـھنآ . یـساسا  یاـھراک  زا  یکی  مھ  نیا  تسا ؛ روـشک  یهدـننکتیریدم  یاھهاگتـسد  نیب  فـالتخا  داـجیا  تسا -  حـضاو  یلیخ  مـھ  نآ  هـک  رگید -  یهـطقن  کـی 

کی هک  دـنکیم  اضتقا  یللملانیب  نالک و  مھم و  یایاضق  نیا  رد  نانمـشد  راک  عون  تسین . یندرکناھنپ  دـننک ؛ ناـھنپ  دـنھاوخیمن  هکنیا  هن  دـننکیمن . مھ  ناـھنپ  ار  هلئـسم 

نیا دـننک . داجیا  فالتخا  دـنھاوخیم  دـنامیمن . هدرپ  رد  نانمـشد  یاھتـسایس  ریبادـت و  نیا  اذـل  دنـشاب ؛ هتـشاد  ار  یتاراھظا  دـنیوگب ، ار  یئاھزیچ  کی  دـننکب ، ار  یئاـھراک 

نایم شلاچ  هب  دـیابن  یـسایس ، لئاسم  رد  هدـیقع  فالتخا  رظن ، فالتخا  هقیلـس ، فالتخا  میـشاب . رادـیب  یتسیاب  ام  دـننکیم ؛ قیرزت  دـنناوتب ، یلکـش  رھ  هب  ار  فالتخا 

رد یاهشدـخ  یاهھبـش ، کی  اھنیا  میئوگب  مینک و  هاـگن  هناـنیبشوخ  رگا  هک  دوب  نیا  لاس ٨٨  رد  نارگهنتف  گرزب  هانگ  دوش . یھتنم  روشک  رـصانع  ناـیم  روشک ، یاـھحانج 

ام یهعماج  رد  نانچمھ  مھ  نآ  راثآ  تسین ؛ مھ  ضامغا  لـباق  گرزب ، هاـنگ  نیا  دـندرک . حرطم  یمالـسا  ماـظن  یارب  شلاـچ  داـجیا  تروص  هب  ار  هشدـخ  نیا  دوب ، ناـشنھذ 

؛ دوش لئاز  نآ  راثآ  جیردتب  دوشب و  هدیـشوپ  ثداوح  نیا  زا  یلیخ  هک  دوشیم  بجوم  تلم  نیا  تریـصب  مھف و  رد  مزال  باصن  تسا . یرادـیب  تلم  تلم ، هتبلا  تسا . دوجوم 

نامھ نیا  تسا ؛ هدیھوکن  گرزب و  رایسب  دب ، رایـسب  یاھراک  زا  یکی  قیمع ، فالتخا  داجیا  نتفرگ ، ار  رگیدکی  نابیرگ  اوعد ، داجیا  دندز . هبرـض  نیمھ ، رطاخ  هب  اھنیا  نکیل 

. دھاوخیم نمشد  هک  تسا  یزیچ 

١٣٩٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمود  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

دھاوخ شوماخ  هلعش  نیا  جیردتب  تفر ، هک  ماما  دندرکیم  لایخ  اھنآ  دش . دھاوخ  هدز  دیلک  سدقم  ماظن  نیا  یشاپورف  زاغآ  ماما ، تلحر  اب  دندرکیم  روصت  ام  نانمـشد  هک 

ار اھنیا  دـندرک ، ناگربخ  هک  یراک  زا  تیامح  رد  مدرم  میظع  تکرح  نآ  مدرم ، تاـساسحا  نآ  ماـما ، یهزاـنج  عییـشت  مسارم  دـعب ، دـش . دـھاوخ  شوماـخ  غارچ  نیا  دـش ،

دعب لاس  هد  دـنکیم -  تابثا  اـم  یارب  ار  نآ  نئارق  هک  تسا  یلیلحت  تسین ؛ عـالطا  یاـنعم  هب  نیا  تسا ، نم  لـیلحت  نیا  دـندرک -  هلاـس  هد  یزیرهماـنرب  کـی  درک . سویاـم 

رد دندمآ  مدرم  لاـس ٧٨  ریت  موس  تسیب و  زور  دـندوب . مدرم  درک ، یثـنخ  ار  ثداوح  نیا  هک  یـسک  نآ  دـمآ ، شیپ  ثداوـح  نآ  هک  لاس ٧٨  دھدب . هجیتن  هک  دـندوب  راودـیما 

هب لاس ٨٨ .  ات  دوب  هلاسهد  یزیرهمانرب  کی  زاب  مود ، جوم  تشذگ . زور  نآ  دندرک . لطاب  زور  کی  رد  دـندوب ، هدرک  یزیرهمانرب  شیارب  اھلاس  هک  ار  نمـشد  یهئطوت  اھنابایخ ،

 - دنماظن هب  رادافو  دنماظن ، هب  یهتـسباو  هک  یمدرم  دنتـشاد -  مدرم  مھ  یتابلاطم  دندوب . هدرک  هدامآ  ار  اھهنیمز  ناشدوخ  لایخ  هب  دـمآیم . تسد  هب  یتصرف  ناشرظن 

دنتـسناوت هام  هس  ود  ار -  نارھت  طقف  هتبلا  دـندرک -  مطالتم  ار  نارھت  هام  هس  ود  دـمآ . دوجو  هب  لاس ٨٨  یایاضق  نآ  اذل  دننک ؛ هدافتـسا  دنناوتب  تابلاطم  نیا  زا  دـندرک  رکف 

رد تسیچ ، ناشلد  فرح  اھنیا  هک  دندید  مدرم  سدق  زور  رد  دش ، رھاظ  اھنطاب  هکنآ  زا  دعب  نادیم . یوت  دندمآ  مدرم  مھ  اجنیا  دـننک . لوغـشم  ناشدوخ  هب  ار  اھنھذ  اھلد و 

رسارس رد  هکلب  نارھت ، رد  طقف  هن  دنتخادنا . هار  هب  ار  ید  هن  یهسامح  دندمآ و  نادیم  هب  ام  زیزع  مدرم  تساجک ، ات  ناشاھهتـساوخ  قمع  اھنیا  هک  دندیمھف  اروشاع  زور 

هب دورد  ناریا . مدرم  هب  دورد  تسا . مدرم  رنھ  نیا ، دندرک . متخ  ار  هلئاغ  نادیم ، یوت  دندمآ  نمھب  یود  تسیب و  رد  هلصافالب  مھ  دعب  ید ، مھن  زور  رد  رفن  اھنویلیم  روشک ،

. داد دنھاوخ  همادا  رخآ  ات  ار  تمھ  مزع و  نیمھ  ار و  نامرآ  نیمھ  ار و  طخ  نیمھ  ار و  هار  نیمھ  مدرم  یھلا ، قیفوت  هب  هللااشنا  ناریا . هاگآ  ریصب و  زرابم و  نموم و  تلم 

نارادساپ  / ١٣/١٣٩٠/٠۴ هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

هک تسا ، تافالتخا  یهلئسم  نیمھ  اھنیا ، زا  یکی  هک  دوشن ، هدنورشیپ  تکرح  نیا  رد  رضم  انایحا  دیفمریغ و  یاھراک  مرگ  ناشرـس  بالقنا  یاھهاگتـسد  میـشاب  بقارم 

رھ یهفیظو  بخ ، بالقنا ، ندیبوک  دـصق  هب  دـنکیم  ملع  دـق  دـیآیم  بالقنا  لباقم  رد  ینایرج  کی  هک  تسھ  تقو  کی  تسا . نیا  رطاخ  هب  منکیم ، هیکت  اھنیا  یور  رگا  نم 

یسایس نوگانوگ ـ  یاھاتدوک  داجیا  نارود  رد  هنتف ، نارود  رد  دناوتن  هک  یبالقنا  یرگید . یهدنز  دوجوم  رھ  لثم  دنکیم ، عافد  شدوخ  زا  بالقنا  دنک . عافد  هک  تسا  یـسک 

؛ درادن مھ  درگرب  ورب  دوشیم ، مھ  زوریپ  دوشیم ، مھ  بلاغ  دنکیم ، عافد  شدوخ  زا  اذل  تسا ؛ هدنز  بالقنا  نیا  تسین . هدـنز  دـنک ، عافد  شدوخ  زا  اھنیا ـ  لاثما  یماظن و  و 

؛ تسین نینچنیا  هنازادـنارب و  تکرح  کی  لباقم  رد  یگداتـسیا  یهیـضق  هیـضق ، هن ، تقو  کی  هیـضق ، تسا  نیا  تقو  کی  داتفا . قاـفتا  راـک  نیا  دـیدید  لاس ٨٨  رد  هکنیااـمک 

لعتـشم درک . مک  دـیاب  تسا  نکمم  هچرھ  ار  اھزیچ  روجنیا  تساک . ورف  تسا  نکمم  هچرھ  یتسیاب  ار  اھنیا  تسا . انایحا  هدـیقع  فالتخا  هقیلـس ، فالتخا  رظن ، فـالتخا 

. تسا رضم  اھرظن  فالتخا  نیا  ندرک 

ناریا  / ١۶/١٣٩٠/٠۵ یمالسا  یروھمج  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ناریا هـب  عـجار  اـھنآ  دوریم . شیپ  دراد  لـلملانیب  مسینویھـص  اـکیرمآ و  یبرغ و  یاھتردـق  یاھتــسایس  سکع  تـسرد  هـقطنم  عاـضوا  هـک  مـنکب  ضرع  دـیاب  هـملک  کـی  رد 

ار ناشدوخ  نابیرگ  یداصتقا  نارحب  اما  دـندرک ، میرحت  ار  ناریا  اھنآ  دـمآ . شیپ  درک و  ردـقم  لاـعتم  یادـخ  دنتـساوخیم ، اـھنآ  هک  هچنآ  سکع  تسرد  دنتـشاد ؛ یئاـھهمانرب 

هب یهتـسباو  یاھمیژر  اھماظن و  اما  دـندرک -  تیوقت  ینابیتشپ و  لـقاال  اـی  دـندرک ، کرادـت  اـی  دـندرک -  تیوقت  یمالـسا  یروھمج  ندز  نیمز  یارب  ار  یهنتف ٨٨  اـھنآ  تفرگ .

یارب نیا  هک  دـنتفگ  ناشناگرزب  دـننک -  هرـصاحم  ار  ناریا  هکنیا  یارب  دـندرک ، هلمح  ناتـسناغفا  قارع و  هب  اھنآ  هدـش . لزلزتم  ای  هدروخ  نیمز  یرگید  زا  سپ  یکی  ناـشدوخ 

ار شـسکع  لاعتم  یادـخ  دـندرک ، لمع  ریبدـت و  ام  یهرابرد  اھنآ  هک  هچنآ  دـنداتفا . ماد  هب  هتفر ، ورف  لگ  رد  ناشاپ  دـندش ؛ هرـصاحم  ناشدوخ  اـما  تسا -  ناریا  یهرـصاحم 

. دشن درک و  ردقم 

نایوجشناد  / ١٩/١٣٩٠/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دـنمفدھ و دـنمهمانرب و  یگنھرف  یرکف و  یاـھراک  هب  یدـج  روـط  هب  هک  تسا  نیا  منک ، هیـصوت  یئوجـشناد  یاھلکـشت  هب  صوـصخب  مھاوـخیم  نم  هک  یئاـھزیچ  زا  یکی 

لاثما هنتف ٨٨ و  یهرود  لئاسم  لثم  دیشاب ؛ هتشاد  راکشآ  روضح  دیاب  امش  اجنیا  دنکیم ؛ راکشآ  مجاھت  هاگشناد  یهصرع  هب  نمشد  هک  تسھ  تقو  کی  دنزادرپب . قیمع 

، یمالک لئاسم  یهرابرد  دشاب . یرکف  قیمع  روضح  یئوجـشناد ، یاھهعومجم  روضح  یتسیاب  اجنیا  درادن ؛ دوجو  یراکـشآ  مجاھت  نانچنآ  هن ، هک  تسھ  تقو  کی  اھنیا .

 ??« هنتف  » 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 16هاگياپ  هحفص 7 
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ناتـسود هک  یئاھزیچ  نیمھ  لثم  روشک -  نوگانوگ  لئاسم  یهرابرد  دـینکب . قیمع  راک  دـیاب  بالقنا  لئاسم  یهرابرد  خـیرات ، لئاسم  یهرابرد  یقالخا ، لـئاسم  یهراـبرد 

اھنیا هب  اما  تسا ، بوخ  رایسب  نیا  دینکیم ؛ قیقحت  یداصتقا  داھج  یهلئسم  یهرابرد  تمالس ، ماظن  یهرابرد  یزکرم ، کناب  یهرابرد  امـش  دینک  ضرف  دینک . راک  دنتفگ - 

بوخ زیچ  تاساسحا  هتبلا  دریگب . ماجنا  یتاساسحا  ریغ  یاھراک  روشک ، یسایس  لئاسم  یهرابرد  دریگب . ماجنا  قیمع  یاھراک  یمالک ، لئاسم  یهرابرد  دوشن . افتکا 

تاـساسحا هک  تسا  بوـلطم  هن  تسا ، نکمم  هن  متـسین ؛ اـھناوج  صوـصخب  یتاـساسحا  کرحت  فلاـخم  تاـساسحا و  زاربا  فلاـخم  هجو  چـیھ  هب  نم  تسا و  یکاـپ  و 

. تسا مزال  یسایس ، لئاسم  رد  هلمج  زا  نوگانوگ ، لئاسم  رد  قمعت  رکفت و  لمات و  تاساسحا ، یهلوقم  زا  رود  نکیل  دنک ؛ شکورف 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٠ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

رد یئارگنوناـق  مود ، یهلئـسم  دـشاب -  هدرتـسگ  عیـسو و  یتسیاـب  هک  مدرم -  تکرـش  مدرم ، روضح  لوا ، یهلئـسم  تسا : رتـمھم  همھ  زا  هلئـسم  اـت  ود  تاـباختنا ، رد 

فالخرب رگا  میـشاب ؛ هتـشاد  لوبق  ام  ار  نیا  تفرگ ، ماجنا  ام  لیم  رظن و  قبط  رب  تاباختنا  هچنانچ  رگا  هک  دـشابن  روجنیا  مدرم . یار  هب  مارتحا  نوناق ، هب  یرادافو  تاـباختنا ،

رس میھاوخیم ، ام  هک  ینآ  رگا  میراد ؛ لوبق  ار  نوناق  دمآ ، راک  رس  میھاوخیم ، ام  هک  ینآ  دنداد ، ام  هب  ار  قح  رگا  ( ١ «.) نینعذم هیلا  اوتای  قحلا  مھل  نکی  نا  و  ، » دوب ام  رظن 

بخ دعب  دنتـسھ ، ارگنوناق  هک  دـندرک  اعدا  دوب . روج  نیمھ  یهنتف ٨٨  دوشیمن . نیا  میراد ؛ لوـبق  ار  مدرم  یار  هن  میراد ، لوـبق  ار  نوناـق  هن  نوناـق ؛ ریز  مینزیم  دـماین ، راـک 

لاحشوخ ار  نمـشد  دندرک ، برطـضم  یتدم  ار  تلم  ار ، روشک  ارچ ! هک  نتخادنا  هار  اوعد  دندرک  انب  اھنیا  دنداد ؛ یار  یرگید  سک  هب  مدرم  تیرثکا  دندادن ، یار  اھنآ  هب  مدرم 

. دنتسشن بقع  دندرواین و  بات  رگید  مدرم  لباقم  رد  مھ  شرخآ  هتبلا  دندرک ؛

، بوخ یلیخ  دشاب ؛ هتشاد  ضارتعا  تاباختنا  زا  دعب  یسک  تسا  نکمم  دندرکن . نیکمت  مدرم  یار  هب  دندرکن ، نیکمت  نوناق  هب  هک  دوب  نیمھ  یهنتف ٨٨  نازورفاشتآ  هانگ 

. تسا یلصا  یهتکن  مھ  نیا  میورب . هار  نآ  زا  دیاب  میراد ، لوبق  ار  نوناق  رگا  درک . لابند  نایب و  ار  ضارتعا  نیا  دیاب  هنوگچ  هک  دراد  ینوناق  هار  اما  درادن ؛ یداریا  ضارتعا  نیا 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٠ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

، لاس هد  یهلصاف  اب  لاس ٨٨ ، یهنتف  لاس ٧٨ و  ریت  مھدجھ  لثم  یاهنتف  رد  هک  دوب  یزیگناهنتف  یاھشلاچ  دوب -  یرتهدیچیپ  شلاچ  نیا  هتبلا  هک  اھشلاچ -  زا  رگید  یکی 

هکنیا زا  دعب  زور  جنپ  ریت ، مھدجھ  یهنتف  رد  دش . سکعب  اما  دننک ؛ دراو  هبرـض  دنھدب ؛ تسکـش  ار  ماظن  هنتف ، نیا  اب  دنناوتب  هک  دندوب  راودیما  دـنتخادنا . هار  نارھت  رد  اھنیا 

ثداوح زا  دـعب  زور  ود  یهنتف ٨٨ ، رد  دـنتخادنا . هار  هب  اھرھـش  ریاـس  رد  هکلب  نارھت ، رد  طـقف  هـن  ار ، ریت  میظع ٢٣  تکرح  نآ  مدرم  دـندرک ، عورـش  ار  دوـخ  یهنتف  نارگهنتف 

دندوب هتفگ  هک  میدید ، ام  دنتـشون و  یبرغ  تاعوبطم  رد  دندوب ، هدـید  کیدزن  زا  هک  یجراخ  نارظان  زا  یـضعب  تقو  نامھ  داتفا . هار  هب  ید  مھن  میظع  یهیـضق  نآ  اروشاع ،

. تسا یروجنیا  مدرم  روضح  دندرک . مدرم  ار  نیا  دوب . هدشن  هدید  یروش  نینچ  یعامتجا ، نینچ  ماما ، یهزانج  عییشت  رد  زج  دمآ ، شیپ  ناریا  رد  ید  مھن  رد  هچنآ 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٠ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

رد یئارگنوناـق  مود ، یهلئـسم  دـشاب -  هدرتـسگ  عیـسو و  یتسیاـب  هک  مدرم -  تکرـش  مدرم ، روضح  لوا ، یهلئـسم  تسا : رتـمھم  همھ  زا  هلئـسم  اـت  ود  تاـباختنا ، رد 

فالخرب رگا  میـشاب ؛ هتـشاد  لوبق  ام  ار  نیا  تفرگ ، ماجنا  ام  لیم  رظن و  قبط  رب  تاباختنا  هچنانچ  رگا  هک  دـشابن  روجنیا  مدرم . یار  هب  مارتحا  نوناق ، هب  یرادافو  تاـباختنا ،

رـس میھاوخیم ، ام  هک  ینآ  رگا  میراد ؛ لوبق  ار  نوناق  دـمآ ، راک  رـس  میھاوخیم ، ام  هک  ینآ  دـنداد ، ام  هب  ار  قح  رگا  نینعذـم .» هیلا  اوتای  قحلا  مھل  نکی  نا  و  ، » دوب ام  رظن 

بخ دعب  دنتـسھ ، ارگنوناق  هک  دـندرک  اعدا  دوب . روج  نیمھ  یهنتف ٨٨  دوشیمن . نیا  میراد ؛ لوـبق  ار  مدرم  یار  هن  میراد ، لوـبق  ار  نوناـق  هن  نوناـق ؛ ریز  مینزیم  دـماین ، راـک 

لاحشوخ ار  نمـشد  دندرک ، برطـضم  یتدم  ار  تلم  ار ، روشک  ارچ ! هک  نتخادنا  هار  اوعد  دندرک  انب  اھنیا  دنداد ؛ یار  یرگید  سک  هب  مدرم  تیرثکا  دندادن ، یار  اھنآ  هب  مدرم 

. دنتسشن بقع  دندرواین و  بات  رگید  مدرم  لباقم  رد  مھ  شرخآ  هتبلا  دندرک ؛

، بوخ یلیخ  دشاب ؛ هتشاد  ضارتعا  تاباختنا  زا  دعب  یسک  تسا  نکمم  دندرکن . نیکمت  مدرم  یار  هب  دندرکن ، نیکمت  نوناق  هب  هک  دوب  نیمھ  یهنتف ٨٨  نازورفاشتآ  هانگ 

. تسا یلصا  یهتکن  مھ  نیا  میورب . هار  نآ  زا  دیاب  میراد ، لوبق  ار  نوناق  رگا  درک . لابند  نایب و  ار  ضارتعا  نیا  دیاب  هنوگچ  هک  دراد  ینوناق  هار  اما  درادن ؛ یداریا  ضارتعا  نیا 

ید  / ١٣٩٠/٠٩/٢١ تشادگرزب ٩  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ناسآ راومھ و  اھنآ  یارب  ار  اھیتخـس  اثلاث  و  دراد ، هگن  هنحـص  رد  ار  اھنآ  ایناث  درواـیب ، دـنک و  جیـسب  ار  مدرم  یهمھ  ـالوا  تسا  رداـق  هک  تسا  یرگهزجعم  نآ  ینید ، ناـمیا 

مھ نادنز  رگا  دیزوریپ ؛ دیدش ، مھ  هتـشک  رگا  دیزوریپ ؛ دیدرب ، شیپ  دیدش و  قئاف  هچنانچ  رگا  امـش  دیوگیم  ینید  نامیا  درادن . ار  تیـصوصخ  نیا  یرگید  نامیا  چـیھ  دـنک ؛

نامھ نیا  دوشیم . نادـیم  دراو  اذـل  درادـن ؛ انعم  شیارب  تسکـش  رگید  تشاد ، ینامیا  داـقتعا و  نینچ  کـی  یـسک  یتقو  دـیدرک . لـمع  هفیظو  هب  نوچ  دـیزوریپ ؛ دـیداتفا ،

دوجو بالقنا  دوخ  رد  هک  یتیـصوصخ  ناـمھ  زا  دوب  یاهنومن  کـی  ید   ٩ داد . ناـشن  ار  نیا  ید   ٩ درک ؛ رثا  مھ  ام  بـالقنا  رد  درک ، رثا  مھ  مالـسا  ردـص  رد  هک  تسا  یلماـع 

، دنھدب ناشن  دنیایب ، نابایخ  یوت  هک  دوب  نیا  حـلاص  لمع  دـنداد . ماجنا  ار  ناشدوخ  حـلاص  لمع  هفیظو ، نیا  لابند  دـندرک و  ینید  یهفیظو  ساسحا  مدرم  ینعی  تشاد ؛

زا ناریا  مدرم  هک  دـھدب  ناشن  روجنیا  دـنک و  یفرعم  ناریا  مدرم  ار  نارگهنتف  تساوخیم  هک  نمـشد  تاغیلبت  میظع  مجح  نآ  مدرم ، تکرح  نیا  اب  دـننیا . ناریا  مدرم  دـنیوگب 

زا دـعب  زا  دـنتفگ  دـندرک ، هاگن  یتقو  یجراخ  نارگلیلحت  تسا . ناریا  مدرم  نیا ، هک  دـنداد  ناشن  مدرم  ینعی  دـش ؛ بآ  رب  شقن  یلکب  دنتـشگرب ، ناشماظن  زا  ناـشبالقنا ،

دراو مدرم  هک  هتـشادن ، دوجو  ناجیھ  روش و  نیا  اب  شپت ، نیا  اب  یگرزب ، نیا  اب  یعامتجا  چـیھ  بالقنا ، لوا  تاکرح  زا  دـعب  زا  دـنتفگ  یـضعب  دـیاش  ای  راوگرزب ، ماما  تلحر 

. تسا ید  تقیقح ٩  نیا ، دندش . نادیم 

مدآ یدادعت  یهلیسو  هب  نابایخ  یوت  هک  دوبن  یزیچ  نآ  اھنت  یهنتف ٨٨  دندرک . هراشا  تسرد  یتنج  یاقآ  بانج  داد . ماجنا  مھ  یگرزب  راک  دوب و  یگرزب  تکرح  تکرح ، نیا 

یگرزب یاھراک  دوب ، هدش  هدیچ  شیارب  یناوارف  تامدقم  اھهنیمز و  دنتـشاد ، یفادھا  دـندوب ، هدرک  تسرد  یقیمع  یرامیب  کی  دوب ، یرادهشیر  زیچ  کی  نیا  دـش ؛ هدـید 

؛ تشاد مزال  یمدرم  میظع  تکرح  کی  دشیمن ؛ لح  اھنیا  یتینما و  یـسایس و  نوگانوگ  یاھدروخرب  نیا  اب  هک  دوب ، راک  نیا  لابند  یکانرطخ  رایـسب  یاھفدھ  دوب و  هدش 

 - متفگ مھ  لاس  نآ  نم  تسام . خـیرات  رد  یندـنام  یهثداح  کـی  ید  یهثداح ٩  اذـل  دـندیچیپ . مھ  رد  ار  نارگهنتف  هنتف و  طاـسب  دـندمآ  دوب ؛ ید  تکرح ٩  تکرح ، نیا  هـک 

یمارگ یتسیاب  دوش ، ظفح  یتسیاب  هثداـح  نیا  تسا . بـالقنا  لوا  ثداوح  هیبش  هثداـح ، نیا  تسین . یکچوک  یهثداـح  هثداـح ، نیا  هک  دوب -  لاـسراریپ  اـی  دوب  لاـسراپ 

. دوش هتشاد 

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

اھهرطاخ نیرتھب  دنراد . ار  اھهرطاخ  نیرتدب  اھهرطاخ و  نیرتھب  لاس ٨٨  تاباختنا  زا  ام  روشک  ام و  مدرم  دیاین . شیپ  اھتفآ  نیا  مینک  یعـس  دیاب  دراد ؛ دوجو  یئاھتفآ  هتبلا 

بابان و نادان ، مدآ  هدـع  کی  یـسایس  یاھینزرج  هب  طوبرم  اھهرطاخ  نیرتدـب  درک ؛ هریخ  ار  ایند  هک  دوب ، یار  یاھقودنـص  یاـپ  مدرم  ینویلیم  لـھچ  میظع  روضح  لـصاح 

ناشن ار  ضارتعا  دیاب  هنوگچ  دنشاب . ضرتعم  دنشاب ، هتـشادن  لوبق  یاهدع  کی  تسا  نکمم  یاهثداح  رھ  رد  یاهیـضق ، رھ  رد  بخ ، دوب . تاباختنا  یهیـضق  رد  دناعم  اضعب 

تنوـفع هـک  ار  یئاــھهمانرب  ارچ  دــننک ؟ داشنمــشد  ار  روـشک  ارچ  دــننک ؟ تـسرد  هـنیزھ  مدرم  یارب  ارچ  دــننک ؟ ینکــشنوناق  ارچ  تـسا . هدرک  نـیعم  هار  نوناــق ، داد ؟

مزلم مھ  هیضق  فارطا  یهمھ  میتفگ ، مھ  همھ  هب  میتفگ ، ام  اجنآ  تسا . هدرک  نیعم  هار  نوناق ، دننک ؟ ارجا  تسا ، راکشآ  دنلب و  نآ  زا  نمشد  یاھدنفرت  اھیریگمیمصت و 

!؟ دندرکن ارچ  دننک . لمع  تسا -  نوناق  رم  هک  تسا -  هدش  هتفگ  هک  هچنآ  قبط  رب  هک  دندوب 

شیپ زا  یراک  درب . دـھاوخن  شیپ  زا  یراک  فالخ ، یاھراک  رد  روشک ، نیا  رد  سک  چـیھ  دراد ، دوجو  دـنویپ  نیا  اـت  دناهنحـص ، یوت  تلم  نیا  اـت  و  دـندربن . شیپ  زا  یراـک  اـھنآ 

. دنکن لمحت  ار  هنیزھ  نیا  روشک  دشیم  تمظعرپ ، هوکشاب و  تاباختنا  نآ  اب  ارچ ؟ دندرک ؛ تسرد  هنیزھ  تلم  یارب  دندرک ، تسرد  هنیزھ  روشک  یارب  اما  دنربیمن ، دندربن و 

مدرم و یار  رھظم  نآ ، لوصحم  مدرم و  روضح  رھظم  تاباختنا  میـشاب . بقارم  همھ  دیاب  دشاب ، سرد  دیاب  دـشاب ، هبرجت  ام  یارب  نیا  دـیاب  دنتـشاد . دوجو  ینوگانوگ  لماوع 

 ??« هنتف  » 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 16هاگياپ  هحفص 8 
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. تشاذگ مارتحا  نآ  هب  دیاب  تسا ؛ مدرم  تساوخ 

درونجب  / ١٣٩١/٠٧/١٩ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

هب تشاذگ . دـھاوخ  ناریا  تلم  نداد  تسکـش  ترـسح  رد  مھ  زاب  ار  اھنآ  دـمآ و  دـھاوخ  قئاف  تالکـشم  نیا  رب  یھلا ، یهوق  لوح و  هب  یھلا ، لضف  هب  یمالـسا  یروھمج 

نامفئاظو هب  دیاب  همھ  میراد ؛ هفیظو  نالوئسم  ام  مھ  دنراد ، هفیظو  مدرم  مھ  دش . دھاوخ  فرطرب  تالکشم  نالوئـسم ، ریبدت  مدرم و  یرایـشھ  اب  یھلا و  یهوق  لوح و 

شاشتغا اھنابایخ  رد  دـندمآ  یرازاب  مان  هب  یاهدـع  کی  نارھت  رد  دـینیبب  دراد . شقن  مدرم  یرایـشھ  تفر . دـھاوخ  شیپ  اھراک  میدرک ، لـمع  هفیظو  هب  یتقو  مینک . لـمع 

یاھرـشق یرایـشھ  رگا  تسا . یتسرد  راک  نیا  دنتـسین . ام  زا  اھنیا  دنیوگیم ، غورد  اھنیا  هک  دندرک  نالعا  دنداد ، هیمالعا  یـسانشعقوم  اب  مرتحم  یاھیرازاب  اروف  دننک ،

رد دوب . نیمھ  مھ  یهنتف ٨٨  رد  نم  فرح  دنداد . ماجنا  هک  دوب  یـشزرااب  راک  راک ، نیا  تسا . شزرااب  نیا  دـیایب ، ناشغارـس  هب  تقوب  اھنآ  یـسانشعقوم  مدرم و  فلتخم 

بوشآ و هب  ار  راک  دنتفرگ ، حالـس  دندرک ؛ هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  مھ  هدع  کی  دندرک ، تفلاخم  راھظا  دندمآ  یاهدع  کی  تمظع ، نآ  هب  تاباختنا  زا  دعب  زور  دنچ  یهنتف ٨٨ ،

یرازیب مالعا  دندادیم ، هیمالعا  تقو  نامھ  دیاب  تفرگیم ، ماجنا  اھراک  نیا  اھنآ  مان  هب  هک  یناسک  نآ  دوب : نیا  ام  فرح  دندرک . نارابهلولگ  ار  جیسب  هاگیاپ  دندناشک ، جنشت 

، یجنـسعقوم یرایـشھ ، نیا  دمآیمن . شیپ  مھ  یدعب  لئاسم  دشیم ؛ نکهشیر  رتدوز  هنتف  دندرکیم ، ار  راک  نیا  رگا  دندرکن . اما  دنتـسین ؛ ام  زا  اھنیا  دنتفگیم  دـندرکیم ،

هب دوشیم ، سح  نمشد  یهئطوت  ینمشد و  هک  یئاجنآ  دنشاب ؛ هجوتم  دراوم  یهمھ  رد  ام  تلم  دیاب  هک  تسا  یمھم  هتسجرب و  تیصوصخ  ندروآ ، باسح  هب  ار  هظحل 

. مدرم یهیحان  زا  نیا  دنھدب . ناشن  تیساسح  همھ  دیاب  یاهظحل  تروص 

ناوریش  / ١٣٩١/٠٧/٢۴ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

ناـنچنآ نانمـشد  دـیک  لـباقم  رد  لاـعتم  یادـخ  سکعب ، تسرد  دریگب ؛ ناریا  تلم  زا  ار  رارقتـسا  تاـبث و  شمارآ و  تساوخیم  دـنک ، مطـالتم  ار  روشک  تساوـخیم  نمـشد 

نانمـشد یهئطوت  نیا  دش . رتشیب  شایگدامآ  تفر ؛ رتولج  دوب ، هک  یئاجنآ  زا  سدـقم ، عافد  تکرب  هب  تلم  ( ١ «.) نیرکاملا ریخ  رکم هللا و هللا  اورکم و  و   » هک درک  یریدـقت 

. درکن یرثا  ناریا  تلم  لباقم  رد  مھ  راوخیمدآ  یاھگرگ  ربکتسم و 

هشقن لاس -  هد  یهلصاف  اب  لاس ٨٨ -  رد  مھ  لاس ٧٨ ، رد  مھ  موش . لیصافت  دراو  مھاوخیمن  منک ؛ هراشا  طقف  نم  دنزیرب . مھ  هب  لخاد  زا  ار  تابث  نیا  دندرک  یعـس  دعب 

نیا دننک ؛ داجیا  مطالت  هک  دوب  نیا  ناشیعـس  دـننزب ؛ مھ  هب  روشک  رد  ار  یـسایس  تابث  دـنناوتب  هک  دوب  نیا  ناشیعـس  دروم  ود  رھ  رد  دوب . روج  کی  نمـشد  یهئطوت  و 

. دنریگب تلم  نیا  زا  ار  تابث  نیا  ار ، یمومع  شمارآ 

نیا لباقم  رد  دننک  یـسانشنردق  دنھاوخیم  هک  تسا  یناسک  هب  مباطخ  عقاو  رد  منکیم ، ضرع  امـش  هب  هک  نم  دننادیم . ردق  تلم  مینادب . ردق  دـیاب  ار  شمارآ  تابث و  نیا 

هنینامط و نیا  ار ، رارقتـسا  نیا  ار ، شمارآ  تابث و  نیا  دـننکیم  یعـس  دوخ  یاھیباتجـک  اب  دوخ ، تسردان  لامعا  اب  دوخ ، تاکرح  اب  هک  یناـسک  نآ  دراد ؛ دوجو  هک  یتاـبث 

یهوق نیلوئـسم  هب  مھ  هیرجم ، یهوق  نیلوئـسم  هب  مھ  منکیم ؛ دـیکات  مھ  نم  تسھ ؛ ناشـساوح  ریبدـت ، اـب  روشک ، نیلوئـسم  هتبلا  دـننزب . مھ  هب  روشک  رد  ار  تاـبث 

یهناشن هک  دراد -  دوجو  روشک  حطـس  رد  هک  ار  یـشمارآ  نیا  دـنناوتن  دوخ  یهئطوت  اب  نانمـشد  ناھاوخدـب و  دنـشاب  بقارم  هک  هیئاـضق ، یهوق  نیلوئـسم  هب  مھ  هننقم ،

. دننزب مھ  هب  دنک -  بلج  اھنآ  فرط  هب  ار  تاریخ  یهمھ  دناوتیم  هک  تسا ، تلم  نیا  رادتقا  نیرتگرزب 

ناوریش  / ١٣٩١/٠٧/٢۴ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

ناـنچنآ نانمـشد  دـیک  لـباقم  رد  لاـعتم  یادـخ  سکعب ، تسرد  دریگب ؛ ناریا  تلم  زا  ار  رارقتـسا  تاـبث و  شمارآ و  تساوخیم  دـنک ، مطـالتم  ار  روشک  تساوـخیم  نمـشد 

نانمـشد یهئطوت  نیا  دـش . رتـشیب  شایگداـمآ  تفر ؛ رتولج  دوب ، هک  یئاـجنآ  زا  سدـقم ، عاـفد  تکرب  هب  تلم  نیرکاـملا .» ریخ  رکم هللا و هللا  اورکم و  و   » هک درک  یریدـقت 

. موش لیصافت  دراو  مھاوخیمن  منک ؛ هراشا  طقف  نم  دنزیرب . مھ  هب  لخاد  زا  ار  تابث  نیا  دندرک  یعس  دعب  درکن . یرثا  ناریا  تلم  لباقم  رد  مھ  راوخیمدآ  یاھگرگ  ربکتسم و 

رد ار  یـسایس  تابث  دـنناوتب  هک  دوب  نیا  ناشیعـس  دروم  ود  رھ  رد  دوب . روج  کـی  نمـشد  یهئطوت  هشقن و  لاـس -  هد  یهلـصاف  اـب  لاـس ٨٨ -  رد  مھ  لاـس ٧٨ ، رد  مھ 

. دنریگب تلم  نیا  زا  ار  تابث  نیا  ار ، یمومع  شمارآ  نیا  دننک ؛ داجیا  مطالت  هک  دوب  نیا  ناشیعس  دننزب ؛ مھ  هب  روشک 

نیا لباقم  رد  دننک  یـسانشنردق  دنھاوخیم  هک  تسا  یناسک  هب  مباطخ  عقاو  رد  منکیم ، ضرع  امـش  هب  هک  نم  دننادیم . ردق  تلم  مینادب . ردق  دـیاب  ار  شمارآ  تابث و  نیا 

هنینامط و نیا  ار ، رارقتـسا  نیا  ار ، شمارآ  تابث و  نیا  دـننکیم  یعـس  دوخ  یاھیباتجـک  اب  دوخ ، تسردان  لامعا  اب  دوخ ، تاکرح  اب  هک  یناـسک  نآ  دراد ؛ دوجو  هک  یتاـبث 

یهوق نیلوئـسم  هب  مھ  هیرجم ، یهوق  نیلوئـسم  هب  مھ  منکیم ؛ دـیکات  مھ  نم  تسھ ؛ ناشـساوح  ریبدـت ، اـب  روشک ، نیلوئـسم  هتبلا  دـننزب . مھ  هب  روشک  رد  ار  تاـبث 

یهناشن هک  دراد -  دوجو  روشک  حطـس  رد  هک  ار  یـشمارآ  نیا  دـنناوتن  دوخ  یهئطوت  اب  نانمـشد  ناھاوخدـب و  دنـشاب  بقارم  هک  هیئاـضق ، یهوق  نیلوئـسم  هب  مھ  هننقم ،

. دننزب مھ  هب  دنک -  بلج  اھنآ  فرط  هب  ار  تاریخ  یهمھ  دناوتیم  هک  تسا ، تلم  نیا  رادتقا  نیرتگرزب 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢۴ ناسارخ  ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

، تسوربآ یهیام  روشک  یارب  تاباختنا  هک  تسا  نیا  میـشاب -  هتـشاد  تاباختنا  دروم  رد  یدایز  یاھفرح  تسا  نکمم  اھدعب  هتبلا  منکیم ؛ افتکا  هزادـنا  نیمھ  هب  نم  زورما 

تافالتخا رھظم  ار  تاباختنا  دندرک  یعـس  یاهدع  کی  لاس ٨٨  رد  هک  یروطنآ  دوشن ؛ روشک  یارب  یئوربآیب  یهیام  تاباختنا  هک  دنـشاب  بقارم  همھ  تسا . راختفا  یهیاـم 

لباقم رد  تلم  دتفیب ، قافتا  نآ  هیبش  مھ  تقو  رھ  داتسیا و  شلباقم  رد  ناریا  تلم  هتبلا  هک  هنتف ؛ کی  هب  دننک  لیدبت  ار  تاباختنا  یعیبط  یـسایس  لاجنج  دننک ، دومناو 

. داتسیا دھاوخ  نآ 

مق  / ١٣٩١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

؛ دوش رازگرب  ملاس  دیاب  تاباختنا  هک  منکیم  دـیکات  مھ  هدـنب  هتبلا  درادـن . ار  مزال  تمالـس  تاباختنا  هک  دوش  نیقلت  دوش ، هتفگ  مدرم  هب  هک  تسا  نیا  رگید  یهلئـسم  کی 

زا دـنھاوخب  یناسک  هتبلا  تسا . هدـش  ینیبشیپ  تاباختنا  تمالـس  ظفح  یارب  یبوخ  رایـسب  ینوناق  یاھهار  ام ، نیناوق  رد  یمالـسا ، یروھمج  رد  دراد . هار  نیا ، اھتنم 

تمحز بابسا  مدرم  یارب  دندرک ، هنیزھ  راچد  ار  روشک  دندش ، دراو  ینوناق  ریغ  یاھهار  زا  لاس ٨٨  رد  هکنیاامک  دننکیم ؛ روشک  ررض  هب  بخ  دننک ، لمع  ینوناق  ریغ  قرط 

هک مراد  رارـصا  مھ  هدـنب  هلب ، دراد . دوجو  یبوخ  ینوناق  یاـھهار  دـندش . یلعا  ـالم  رد  نیمز و  رد  یگتـسکشرس  یتخبدـب و  بابـسا  مھ  ناـشدوخ  یارب  دـندرک ، تسرد 

همھ دنتسھ ، لوئسم  دنراکردناتسد و  تاباختنا  راک  رد  هک  یتلود  ریغ  نیلوئسم  یتلود و  نیلوئسم  دریگب . ماجنا  لماک  تناما  تیاعر  اب  لماک ، تمالس  اب  دیاب  تاباختنا 

. دش دھاوخ  نینچ  مھ  انئمطم  و  دیایب ؛ شیپ  یملاس  تاباختنا  ات  دننک  لمع  یتسدکاپ  اوقت و  لامک  تیاعر  اب  لماک ، تقد  اب  نوناق ، قبط  دیاب 

کی دـننک ؛ تسرد  یئارجام  کی  دـنروایب ، شیپ  یاهثداح  کی  دـننک ؛ مرگ  یرگید  زیچ  کـی  هب  ار  مدرم  رـس  تاـباختنا ، ماـیا  رد  دـننک  یعـس  هک  تسا  نیا  مھ  اـھهار  زا  یکی 

رتشوھاب رتریصب و  رایـسب  ناریا  تلم  هک  منئمطم  هدنب  اما  تسا ، نمـشد  یاھهشقن  وزج  مھ  نیا  هتبلا  یتینما . یارجام  کی  یداصتقا ، یارجام  کی  یـسایس ، یارجام 

، راگدرورپ لضف  هب  یھلا ، یهوق  لوح و  هب  هللانذا ، هب  تاباختنا  هللااشنا  هن ، دروخب ؛ بیرف  نانمشد  لماوع  ای  نانمـشد  یهنامـصخ  یاھدنفرت  نینچ  کی  اب  هک  تسا  نیا  زا 

. دش دھاوخ  یروشرپ  بوخ و  تاباختنا 

بالقنا  / ١٣٩١/١٠/٢٧ ربھر  اب  حلسم  یاھورین  تاعالطا  تظافح  نانکراک  نالوئسم و  رادید 

ناھد رب  دش و  رضاح  هنحص  رد  تردقاب  ناریا  تلم  تسا ، هدیـسر  هجیتن  هب  یمالـسا  یروھمج  دض  رب  وا  یهلاسهد  یحارط  درکیم  روصت  نمـشد  هک  لاس ٨٨  یایاضق  رد 

. دنیآیمن باسح  هب  ناریا  تلم  تمظع  لباقم  رد  هک  اھنآ  یلخاد  نارودزم  هب  دسرب  هچ  دز ؛ یللملانیب  ناضراعم  نافلاخم و 

 ??« هنتف  » 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 16هاگياپ  هحفص 9 
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ناریا  / ١٣٩١/١١/١٩ یمالسا  یروھمج  شترا  یئاوھ  یورین  نانکراک  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

ار هرکاذم  یهلئـسم  درادـن . یگزات  نیا  دـنکب ؛ میقتـسم  یهرکاذـم  ناریا  اب  تسا  هدامآ  اکیرمآ  هک  دـننکیم  رارکت  دندیـشک ، شیپ  ار  هرکاذـم  یهلئـسم  زاب  اھییاکیرمآ  اریخا 

نیمز رد  پوـت  تـسا ، ناریا  نـیمز  رد  پوـت  دـنیوگیم  مـینک و  هرکاذــم  هـک  دــننکیم  رارکت  اددــجم  اھهدــمآنادیمهبون  زورما  ـالاح  دــناهدرک . رارکت  یعطقم  رھ  رد  اـھییاکیرمآ 

تین نسح  تابثا  یارب  هرکاذم  دراد ؟ ییانعم  هچ  دیدھت ، راشف و  اب  هارمھ  یهرکاذـم  دـییوگب  دـیاب  هک  دـیتسھ  امـش  دیـشاب ، وگخـساپ  دـیاب  هک  دـیتسھ  امـش  تسامش ،

ام دـیراد !؟ تین  نسح  امـش  هک  دـننک  لوبق  ناریا  تلم  دـیراد  عقوت  هرکاذـم !؟ دـییوگیم  نابز  هب  تقو  نآ  تسا ، تین  وس  زا  یکاح  هک  دـیھدیم  ماجنا  راک  ات  هد  امـش  تسا .

تلع میمھفیم  ام  نوگانوگ ؛ یاھنابز  هب  مھ  رـس  تشپ  دـنیوگیم  یھ  دـننکیم ، رارکت  یھ  ار  هرکاذـم  یهلئـسم  اددـجم  زاب  اـھزور  نیا  اـھییاکیرمآ  ارچ  مینکیم  کرد  هتبلا 

هب دـنراد  جایتحا  تسا . تسکـش  راچد  هقطنم ، نیا  رد  دوخ  یاھتـسایس  رد  اکیرمآ  هدـش . تسکـش  راچد  اھنآ  یاهنایمرواخ  تسایـس  اھییاکیرمآ ، دوخ  لوق  هب  تسیچ .

زیم یاپ  دـنناشکب  ار ، یمدرم  یبالقنا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هکنیا : زا  تسا  ترابع  اھنآ  رظن  زا  هدـنرب  گرب  نیا  دـننک ؛ ور  ناشاھدوخ  لوق  هب  ار  یاهدـنرب  گرب  کی  هکنیا 

تلود نیا  لوا  رد  لبق -  لاس  راـھچ  نم  مینکیمن . هدـھاشم  یتین  نسح  اـم  هن ، میراد . تین  نسح  اـم  هک  دـننک  مـالعا  اـیند  هب  دـنھاوخیم  دـنراد . جاـیتحا  نیا  هب  هرکاذـم ؛

هنوگچ اھنیا  لمع  مینیبب  مینکیم  هاـگن  اـم  مینکیمن ؛ ماـگنھدوز  تواـضق  مینکیمن ، یروادـشیپ  اـم  هک  متفگ  مدرک ، مـالعا  دـندزیم ، ار  اـھفرح  نیمھ  زاـب  هک  اـکیرما -  ینونک 

اب هقطنم  حطـس  رد  دندرک ، کمک  نارگهنتف  هب  دندرک ، تیامح  یلخاد  یهنتف  زا  دشاب ؟ هچ  ناریا  تلم  تواضق  لاس ، راھچ  زا  دـعب  الاح  درک . میھاوخ  تواضق  تقو  نآ  تسا ،

هیروس رد  دـنراد  زورما  اھتـسیرورت  نامھ  اب  دـندرک ؛ دوبان  دـندرک ، لاـماپ  ار  ناـسنا  همھ  نیا  دـندرک ، یـشکرگشل  ناتـسناغفا  لـثم  یروشک  هب  مسیرورت  اـب  هزراـبم  یاـعدا 

ناسوساج اھنآ ، یاھنامیپمھ  اھنآ ، لماوع  دـنتفرگ ، راک  هب  دـنریگب ، راک  هب  ناریا  رد  دنتـسناوت  هک  ییاجرھ  رد  ار  اھتـسیرورت  نامھ  دـننکیم ؛ ینابیتشپ  دـننکیم ، یراـکمھ 

تلم هیلع  تساھنآ ؛ درکلمع  نیا  دندرک ؛ مھ  تیامح  دننک ، موکحم  یتح  دندشن  رضاح  اھنیا  حیرص ، دندرک  رورت  یمالسا  یروھمج  رد  ار  نادنمـشناد  یتسینویھـص ، میژر 

؟ دینک جلف  دیتساوخیم  ار  یسک  هچ  هدننک . جلف  دنتفگ  دندرک و  حیرصت  ار  نیا  دنتفرگ و  راک  هب  دشاب ، هدننک  جلف  اھمیرحت  نیا  دنتساوخیم  ناشدوخ  هک  ار  ییاھمیرحت  ناریا 

ادیپ انعم  دننزب ، کلک  رگیدکی  هب  دنھاوخیمن  هک  یفرط  ود  نایم  ربارب ، طیارـش  اب  تین ، نسح  یور  زا  هرکاذم  دیراد ؟ تین  نسح  امـش  دینک ؟ جلف  دـیتساوخیم  ار  ناریا  تلم 

تکرح نیا  تسا ؛ هنارگهلیح  تکرح  کی  هرکاذـم  نیا  ایند ، هب  رتشیب  یتردـقربا  تسژ  نتخورف  یارب  هرکاذـم  هرکاذـم ، یارب  هرکاذـم  کـیتکات ، کـی  تروص  هب  هرکاذـم  دـنکیم .

هناقداص حیرص و  ام  دنکیم . هدارا  ار  یرگید  یانعم  دیوگیم ، ار  یاهملک  کی  تاملپید  میوگیم . هناقداص  حیرص و  ار  فرح  مایبالقنا ، نم  متسین ، تاملپید  نم  تسین . یعقاو 

تین نسح  فرط ، یتقو  دھدب ؛ ناشن  ار  دوخ  تین  نسح  فرط ، هک  دنکیم  ادـیپ  انعم  یتقو  نآ  هرکاذـم  مینزیم . ار  نامدوخ  فرح  مزاج  عطاق و  ام  مینزیم ؛ ار  نامدوخ  فرح 

کیلـش ای  نک  هرکاذم  ای  دییوگب : دیریگب ، ناریا  تلم  لباقم  ار  هحلـسا  دیھاوخیم  امـش  تسین . راگزاس  مھ  اب  اتود  نیا  هرکاذـم ؛ راشف و  دـییوگیم  ناتدوخ  دـھدیمن ، ناشن 

... دش دھاوخن  بوعرم  اھزیچ  نیا  لباقم  رد  ناریا  تلم  دینادب  دیناسرتب ، ار  ناریا  تلم  هکنیا  یارب  منکیم .

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

ریغ ناشلمع  فرح و  رد  هک  دنھدب  ناشن  دننکیمن ، ترارـش  هک  دنھدب  ناشن  دـنیوگیمن ، روز  هک  دـنھدب  ناشن  اھیئاکیرمآ  میراد . لوبق  ام  ار  یقطنم  راک  یقطنم و  فرح 

رد هک  دنھدب  ناشن  دـننکیمن ، یزورفاشتآ  هقطنم  رد  هک  دـنھدب  ناشن  دـنراذگیم ، مارتحا  ناریا  تلم  قوقح  هب  هک  دـنھدب  ناشن  دـننکیمن ، لمع  دـننزیمن و  فرح  یقطنم 

کی دنداد -  رارق  نارگهنتف  تمدخ  رد  ار  یعامتجا  یاھهکبـش  دندرک ، ینابیتشپ  نارگهنتف  زا  دـندرک ، تلاخد  یهنتف ٨٨  رد  هک  نانچنآ  دـننکیمن ؛ تلاخد  ناریا  تلم  لئاسم 

، دـننکن ار  اـھراک  نیا  دـنراذگب - ! رثا  هنتف  شتآ  هنتف و  یور  دـنناوتب  هکنیا  یارب  نـکن ؛ لـیطعت  دـنتفگ  دـنک ، لـیطعت  تاریمعت  یارب  تساوـخیم  اـھزور  نآ  یعاـمتجا  یهـکبش 

زا ریغال ؛ میتفگ و  هک  تسا  یزیچ  نیا  طقف  یمالـسا  یروھمج  اب  لماعت  هار  دنتـسھ . یایقطنم  مدرم  مدرم ، تسا ؛ هاوخریخ  ماظن  کی  یمالـسا  یروھمج  دـید  دـنھاوخ 

هچنانچ رگا  دنتسین . یئوگروز  ددصرد  هک  دنھدب  ناشن  دننک ؛ تابثا  ار  ناشدوخ  تین  نسح  دیاب  اھیئاکیرمآ  دنشاب . هتشاد  لماعت  یمالسا  یروھمج  اب  دنناوتیم  هار  نیا 

تقو نآ  دشاب ، ناریا  تلم  قوقح  نتخانـش  دشابن ، یئوگروز  دشابن ، تلاخد  دشابن ، ترارـش  داد . دھاوخ  خساپ  ناریا  تلم  هک  دـید  دـنھاوخ  تقو  نآ  دـنداد ، ناشن  ار  نیا 

. دش دھاوخ  هداد  ناریا  فرط  زا  بسانم  باوج 

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 

تاباختنا  / ١٣٩٢/٠٢/١۶ یرازگرب  ناراکردنا  تسد  رادید  رد  تانایب 

نیرتھب و زا  یکی  تسا ، شیپ  رد  هک  یتاباختنا  نیا  نذاـب هللا ، یھلا ، قیفوت  هب  هللااـشنا  دراد ، غارـس  زیزع  مدرم  نیا  تمھ  زا  دراد ، غارـس  یھلا  لـضف  زا  ناـسنا  هک  هچنآ 

؛ دوب نانمـشد  یاھراک  زا  یکی  مھ  نیا  دـندرک -  لاس ٨٨  رد  هک  نانچمھ  دـنک -  لطاب  ار  مدرم  تمحز  دـنکیم  شالت  نمـشد  هتبلا  دوب . دـھاوخ  ام  یاـھتاباختنا  نیرتروشرپ 

. دندشن قفوم  یھلا  قیفوت  هب  هتبلا  هک  دنھد ؛ رارق  ماظن  لباقم  رد  ار  مدرم  دننک  یعس  تاعقوت ، نآ  ساسا  رب  دننکب و  یتاعقوت  نوناق ، فالخرب  هک  دندرک  راداو  ار  یناسک 

رد اتسور ، رد  رھش ، رد  دنتسھ ؛ هک  روشک  یاج  رھ  رد  مدرم  داحآ  منکب . ضرع  نم  ار  نیا  تسا ؛ نوناق  هب  مازتلا  دیاین ، شیپ  یتاباختنا  تالکشم  هکنیا  یارب  یساسا  هار 

یئاھنآ دشاب . نوناق  ساسا  رب  دراد ، یعقوت  یسک  رھ  دشاب ؛ نوناق  ساسا  رب  دنزیم ، یفرح  یـسک  رھ  هک  دنـشاب  نیا  لابند  هب  دیاب  اج ، همھ  رد  اھرھـشنالک و  رد  زکرم ،

رگا هک  تسا  هدرک  نیعم  نوناق  دشیمن . یروجنیا  دـندوب ، نوناق  میلـست  رگا  دـندرک ، تسرد  هنیزھ  روشک  یارب  دـندرک و  دراو  تلم  هب  روشک و  هب  ار  تراسخ  نآ  لاس  نآ  هک 

رھ میتفگ  دوش ؛ یرامـشزاب  ارآ  هک  دـندرک  مھ  دـیدمت  ار  نامز  نآ  میدرک ، شھاوخ  نابھگن  مرتحم  یاروش  زا  اـم  یتح  دـش ؛ هتفگ  لاـس  نآ  دـیایب . دراد ، یـضارتعا  یـسک 

. دندرک تسرد  هنیزھ  روشک  یارب  دوبن ؛ لوقعم  دوبن ، یقطنم  ناشراک  دنتفرن ! راب  ریز  بخ ، دوش ؛ یرامشزاب  دوش ، یرامشزاب  دنھاوخب  هک  یقودنـص  رھ  یلوقعم و  دادعت 

یمالسا یروھمج  اھرازآ ، اھتمحازم و  نیا  اھندرک و  مشچ  یوت  تشگنا  اھیراکبارخ و  نیا  تسا . یوق  یمالسا  یروھمج  ماظن  دیآیم . قئاف  لئاسم  نیا  رب  روشک  بخ ،

یهمھ اـھهضراعم ، یهمھ  دوجو  اـب  اـما  تسا ؛ هدوب  ورهبور  فلتخم  نارادمتـسایس  اھتـسایس و  عاونا  اـب  اـھلاس  نیا  لوط  رد  یمالـسا  یروـھمج  دزادـنایمن . اـپ  زا  هک  ار 

، دـیآیمن رد  اپ  زا  اـھفرح  نیا  اـب  هک  یمالـسا  یروھمج  دوب . دـھاوخ  روج  نیمھ  مھ  نیا  زا  دـعب  هتفر ؛ شیپ  یمالـسا  یروھمج  تسا -  هتـشاد  دوجو  اـنایحا  هک  اـھهیواز - 

. تسا نوناق  هب  مازتلا  ندشن ، تسرد  هنیزھ  هار  دوشیم . تسرد  هنیزھ  روشک  یارب  اھتنم 

مدرم  / ١٣٩٢/٠٢/٢۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یئاجنآ دنـشاب . نوناق  عبات  دـیاب  مھ  همھ  درک . دـھاوخ  یفرعم  مدرم  هب  دـنراد ، تیحالـص  هک  ار  یناسک  نآ  دوخ ، ینوناـق  فئاـظو  قبط  ناـبھگن  مرتحم  یاروش  هللااـشنا 

لھچ ارآ  معط  تلم  روـشک و  دنتـشاذگن  دـندرک و  دراو  روـشک  هب  هک  یتراـسخ  دـش ، دراو  هک  یتالاکـشا  لاس ٨٨  دریگیم . ماـجنا  نوناـق  زا  فلخت  هک  دـیآیم  شیپ  لاکـشا 

هنیمز نآ  رد  ـالاح  هـچرھ -  اـی  یـسایس ، فـالخ  یاھفدـھ  اـی  یناـسفن ، ضارغا  رطاـخ  یارب  اـی  یاهدـع  کـی  دوـب . نوناـق  زا  فـلخت  رطاـخ  هـب  دـشچب ، تـسرد  ار  ینوـیلیم 

روشک هب  مھ  دـندز ، همدـص  تلم  هب  مھ  دـندز ، همدـص  ناشدوخ  هب  مھ  دـندش ؛ دراو  ینوناق  ریغ  هار  زا  دـندرک ، اطخ  دـندرک ، فلخت  نوناـق  زا  مینکب -  یتواـضق  میھاوخیمن 

 ??« هنتف  » 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 16هاگياپ  هحفص 10 
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زا اما  دـشابن ، مھ  تسرد  دـصرددص  نوناق ، کـی  تسا  نکمم  یھاـگ  دنـشاب . نوناـق  میلـست  همھ  دنـشاب ، نوناـق  عباـت  همھ  تسا . نوناـق  هار  تسرد ، هار  دـندز . همدـص 

؛ تسا هدرک  ار  اطخ  نیا  نوناق  یارجا  رد  وا  میمھفب  امـش  نم و  هک  دـنزب  رـس  نوناق  یرجم  زا  مھ  یئاطخ  کی  یـشخب ، کی  رد  تسا  نکمم  یھاگ  تسا . رتھب  ینوناقیب 

تسرد تسا ، اطخ  ام  رظن  هب  هک  ار  هچنآ  میھاوخب  ینوناقیب  هار  زا  مینک ؛ ینوناقیب  زاب  هکنیا  زا  تسا  رتھب  نآ  لمحت  مینک ، حالصا  ینوناق  قیرط  زا  ار  نآ  میناوتن  رگا  اما 

. یمومع هار  یهمادا  یلم ، تدحو  ظفح  روشک ، شمارآ  روشک ، شیاسآ  یارب  تسا  یاهلیسو  تسا ؛ یبوخ  رایسب  رایعم  نوناق ، مینک .

١٣٩٢/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمراھچ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

اھنآ تسا . یمالسا  ماظن  گرزب  تصرف  تاباختنا  هک  یلاح  رد  یمالسا ؛ ماظن  هیلع  دننک  تسرد  یدیدھت  تاباختنا  نیا  زا  هک  دننیا  رکف  رد  اھهراچیب  جراخ ، رد  ام  نانمـشد 

لابند هب  لاس ٨٨  رد  هکنیاامک  دنروایب ؛ دوجو  هب  هنتف  تاباختنا ، لابند  ای  دنرادن ؛ یاهقالع  یمالـسا  ماظن  هب  مدرم  دنیوگب  دنناوتب  ات  دشاب ، درـس  ای  تاباختنا  هک  دنراد  دـیما 

ار ید  مھن  زور  تلم ، نیا  نانمـشد  دناهتخانـشن . ار  ام  مدرم  دننکیم ، هابتـشا  اھنآ  اما  دـنیاھزیچ . نیا  لابند  تلم ، نیا  نانمـشد  دـندرک . تسرد  هنتف  روشرپ ، تاباختنا  نآ 

لاس راھچ  یـس و  هک  تسا  هتفر  ناشدای  دنایمالـسا ، یروھمج  ماـظن  اـب  فلاـخم  شوماـخ و  یتیرثکا  کـی  روشک  نیا  رد  دـننکیم  رکف  هک  یناـسک  نآ  دـناهدرک . شومارف 

« اـکیرمآ رب  گرم   » دـنیآیم و نوریب  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  زا  عاـفد  هب  میظع  یاـھتیعمج  روـشک ، نیا  یاھرھـش  یهمھ  رد  نمھب ، مود  تسیب و  رد  لاـس  رھ  هک  تسا 

. دنیوگیم

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

هک یراکـشآ  تاعالطا  اب  میراد ، هک  ییاھربخ  اب  دـنکیم -  هدـھاشم  ناسنا  هک  یتبثم  هتـسجرب و  تاـکن  زا  یکی  تسا . هدوب  یبوخ  لاور  زورما  اـت  تاـباختنا  لاور  هللادـمحب 

؛ دـنیوگیم نوناق  زا  تیعبت  زا  مدرم  دـننکیم ، هبحاصم  دـننکیم ، تبحـص  یـسک  رھ  اب  تسا ؛ ییارگنوناق  نامتفگ  تاباختنا ، نیا  رد  مدرم  نامتفگ  هک  تسا  نیا  دراد -  دوجو 

؛ دز دگل  روشک  هب  نوناق ، هب  ندز  دـگل  نوناق ، زا  تیعبت  مدـع  لاس ٨٨  رد  دـندید ؛ همطل  مدرم  ینوناقیب  زا  ییارگنوناق . تسا ؛ یاهتـسجرب  شزرااب و  یهثداـح  یلیخ  نیا 

مھ نیلوئـسم ، مـھ  زورما ، اـت  هناتخبـشوخ  تـسا . ییارگنوناـق  ناشـشیارگ  ناـشھاگن ، مدرم  هـک  تـسا  نـیا  زورما  یهتـسجرب  یاھهدـیدپ  زا  یکی  دـندید . مدرم  ار  نـیا 

. تسا نیا  مھم  یهتکن  کی  دوب . دھاوخ  نیمھ  مھ  نیا  زا  دعب  هللااشنا  دندرک ؛ تاعارم  ار ، ینوناق  تاھج  دندرک  تیاعر  مرتحم  فلتخم و  یاھدزمان 

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

هدزتلاـجخ تسین ، ناـیب  یدازآ  روـشک  نیا  رد  هک  دنـشکیم  هرعن  تسا  اـھلاس  هک  یاهدـع  کـی  داد  ماـجنا  امیـسوادص  هک  یتـکرح  اـب  هک  تسا  نیا  رگید  مھم  یهتکن  کـی 

. دوب یـشزرااب  دیفم و  نم  رظن  هب  راک  یلیخ  نیا  داد ، رارق  ورهبور  تروص  هب  اھدزمان  یاھهاگن  تارظن و  ارآ و  راکفا و  نایرج  رد  ار  مدرم  درک ، امیـسوادص  هک  یراک  نیا  دندش .

...

رد روشرپ  یاھـشیارگ  ساسحا  مھ  مدرم  دوب . لاسما  تاباختنا  توق  طاقن  زا  یکی  نیا  دنتـشاد ؛ روضح  تارظانم  نیا  رد  لماک ، روط  هب  روشک  یـسایس  یرکف و  یاھنایرج 

الاـح نارھت -  رھــش  نـیا  رد  تحیــضف ! شحف و  اـب  هارمھ  اـھتنم  دوـب  ناــجیھ  روـش و  مـھ  زور  نآ  لاس ٨٨ ، دـشاب . هتـشاد  دوجو  یـضرعت  هکنیا  نودـب  دـننکیم ، ناـشدوخ 

رگیدمھ هب  دندزیم ، فرح  دندادیم ، راعـش  نآ ، هیلع  هدـع  کی  نیا  هیلع  هدـع  کی  نآ ، هب  هدـع  کی  نیا  هب  هدـع  کی  دـنتفریم ، هار  اھنابایخ  نیا  رد  مدرم  رتمک -  اھناتـسرھش 

، تسین یبدایب  اما  تسھ ، تاساسحا  تسھ ، ناجیھ  روش و  هن ، تاباختنا  نیا  رد  دندادیم ؛ شحف  دندرکیم ، ینھددب  دـندشیم  ادـیپ  نیب  نیا  رد  اھیـضعب  دـندیرپیم ،

. تسا شزرااب  یلیخ  نیا  تسین . یمارتحایب 

ماظن  / ٣٠/١٣٩٢/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یاھتـصرف زا  یکی  ام ؛ رب  تسا  یھلا  گرزب  یاھتنم  زا  یکی  اھتلود  یئاجهباج  نیا  تسا . ام  یـسایس  خـیرات  روشک و  بوخ  عطاقم  وزج  اھتلود ، تیلوئـسم  لیوحت  عطاقم 

 - هدرک صخـشم  ار  نیا  یـساسا  نوناق  نادیم -  دیآیم  یدیدج  قاوذا  قئالـس و  یدیدج ، یاھراک  یدیدج ، تاراکتبا  یدـیدج ، سفن  تسا . ام  رایتخا  رد  هک  تسا  یگرزب 

هک دنکیم ، هدھاشم  ناسنا  اھروشک  زا  یخرب  رد  هک  هچنآ  دننام  دوش ؛ لمع  یرگید  روج  هچنانچ  رگا  دیدھت ، هب  دوشیم  لیدبت  تصرف  نیا  هتبلا  تسا . اھتـصرف  زا  یکی  نیا 

بکترم ار  یگرزب  یاطخ  یـضعب  لاس ٨٨  رد  هتبلا  تسین . روجنیا  ام  روشک  رد  هناتخبـشوخ  هک  تسا ؛ هارمھ  تنوشخ  اب  یزیرنوخ ، اـب  یئاـمزآروز ، اـب  اھتردـق  یئاـجهباج 

نیا زا  تسناوت  تلم  درک ، کمک  لاعتم  یادخ  هللادمحب  اما  دندید ؛ کرادـت  روشک  یارب  ار  ینینچنیا  لکـشم  کی  دـنداد ، رارق  یھاگترپ  نینچ  کی  یهبل  رد  ار  روشک  دـندش ،

اب روشک ، رد  تیلوئـسم  تردـق و  ندـش  تسدهبتسد  نیا  هشیمھ  لاس ٨٨ -  هاتوک  یهھرب  نامھ  یاـھنم  بـالقنا -  لوا  زا  یلاوتم  یاـھلاس  نیا  رد  دـنک . روبع  لکـشم 

. تسا یمھم  تصرف  یلیخ  نیا  تسا ؛ هدوب  هارمھ  یماکداش  اب  یشوخ و  اب  شیاسآ ،

نایوجشناد  / ٠۶/١٣٩٢/٠۵ رادید  رد  تانایب 

نیا رد  ار  هدمع  یلـصا و  یهلئـسم  دینکیم ، حرطم  ار  لاس ٨٨  لئاسم  هچناـنچ  رگا  منکیم  شھاوخ  نم  دـندرک . هراـشا  اـھفرح  نیا  لاس ٨٨ و  یاـیاضق  هب  اـھردارب  زا  یکی 

ریغ لکـش  هب  ینوناق و  ریغ  لکـش  هب  روشک ، ینوناـق  ناـیرج  لـباقم  رد  یتعاـمج  کـی  هک  تسا  نیا  یلـصا  یهلئـسم  نآ  دـیھد ؛ رارق  ناـتھاگن  دـم  رد  رظن و  دروم  اـیاضق 

ماجنا یئاھدروخ  دز و  گرزب  یهثداح  کی  رانک  هشوگ و  رد  تسا  نکمم  هتبلا  دینکیم ؟ شومارف  ارچ  ار  نیا  دندرک ؛ دراو  هبرـض  همطل و  روشک  هب  دندرک و  یگداتـسیا  هنابیجن 

یهلئـسم ایاضق ، نیا  رد  اما  تسا ؛ ریذپناکما  الماک  نیا  دـشاب ؛ مولظم  یدروم  رد  ملاظ ، یدروم  رد  رفن  کی  ای  دـھد ؛ صیخـشت  مولظم  زا  ار  ملاظ  دـناوتن  ناسنا  هک  دریگب 

ار نیا  ارچ  دندرک ؟ ینابایخ  یـشکودرا  بلقت ، اب  یهھجاوم  یارب  ارچ  هدش ، بلقت  تاباختنا  رد  دـندرکیم  رکف  هک  یناسک  نآ  لاس ٨٨ ، تاباختنا  رد  بخ ، دوشن . مگ  یلـصا 

رد دـننکیمن ؟ یھاوخرذـع  ارچ  بخ ، دـنرادن . باوج  اـما  هدوب ؛ نداد  باوج  لـباق  هک  یلکـش  هب  ریخن ، یمومع ، عماـجم  رد  هن  میدرک ؛ لاوـس  اـم  راـب  دـص  دـنھدیمن ؟ باوـج 

روشک یارب  ارچ  دـیدرک ؟ تاعیاض  نیا  راچد  ار  روشک  ارچ  دوب ، هداتفین  قافتا  بلقت  رگا  بخ ، دوب . هداـتفین  قاـفتا  بلقت  هک  مینکیم  فارتعا  اـم  دـنیوگیم  یـصوصخ  تاـسلج 

یاھروشک رد  زورما  دـینیبیم  داتفایم ؟ یقافتا  هچ  دـینادیم  دـنداتفایم ، مھ  ناج  هب  مدرم  یاھهورگ  درکیمن ، کمک  تلم  نیا  هب  لاعتم  یادـخ  رگا  دـیدرک ؟ تسرد  هنیزھ 

تریـصب مھ  تلم  تشاذـگن ، دـنوادخ  دـندرب ؛ یھاگترپ  نینچ  کی  بل  ار  روشک  دـتفایم ؟ دراد  یقافتا  هچ  دـنریگیم ، رارق  مھ  لباقم  مدرم  یاھهورگ  هک  یئاـھاجنآ  هقطنم ،

؟ دینکیم شومارف  ارچ  ار  نیا  تسا ؛ یلصا  یهلئسم  نیا  لاس ٨٨ ، یایاضق  رد  دنداد . جرخهب 

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

همھ اما  تسا ، فلتخم  روھمج  یاسور  نامز  رد  دناهداد ، ماجنا  یمالسا  ماظن  اب  فلتخم  روھمج  یاسور  اکیرمآ و  یهدحتم  تالایا  تلود  بالقنا ، لوا  زا  هک  ییاھینمشد 

هک ام -  نمـشد  هب  دـعب  هلمح ، هب  دـندرک  راداو  ار  قارع  دـعب  دـندید ، کرادـت  اتدوک  دـعب  دـندرک ، کیرحت  ار  روشک  لخاد  یاھتیموق  لوا  تسا . روجکی  همھ  تسا ، سنج  کی 

؛ یمالـسا ماظن  اب  یهلباقم  یارب  دندرک  طخ  هب  دندرک و  کیرحت  ار  ایند  یعمج  لئاسو  یهمھ  دعب  دندرک ، ملع  ار  میرحت  دـعب  ام ، اب  گنج  رد  دـندرک  کمک  دوب -  مادـص  میژر 

یاھهکبـش نیا  زا  یکی  یهنتف ٨٨  رد  اکیرمآ ، ینونک  روھمج  سیئر  ناـمز  نیمھ  رد  دریگیم . ماـجنا  دراد  مھ  نـالا  هتفرگ ؛ ماـجنا  راـک  نیا  فلتخم  روھمج  یاـسور  ناـمز  رد 

اب دنناوتب  هک  دندوب  راودـیما  دزادـنیب ؛ بقع  ار  شتاریمعت  تساوخ  وا  زا  اکیرمآ  تلود  تشاد ؛ ریمعت  هب  جایتحا  دریگب -  رارق  نارگهنتف  هنتف و  لماع  تسناوتیم  هک  یعامتجا - 

هھرب نآ  رد  ار  شتاریمعت  دنتشاذگن  اذل  ماخ ! یهناقمحا  یاھلایخ  دنزادنارب ؛ ار  یمالسا  یروھمج  ماظن  اھنیا ، لاثما  رتییوت و  کوبـسیف و  یهکبـش  یاهناسر و  یاھراک  نیا 

. یمالسا یروھمج  ماظن  لباقم  رد  دندرک  طخ  هب  ار  اھرازبا  لئاسو و  یهمھ  رتبجاو . راک  نیا  هب  سرب  العف  زادنیب ، ریخات  دنتفگ  دھدب ، ماجنا 

 ??« هنتف  » 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 16هاگياپ  هحفص 11 
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یقرش  / ١٣٩٢/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

کزب و اب  ار  هرھچ  نیا  دوشیم  روطچ  تسا . اکیرمآ  تلود  رس  ثحب  تسا ، اکیرمآ  میژر  رس  ثحب  دنمدرم ؛ یهیقب  لثم  مھاھنآ  تسین ، اکیرمآ  مدرم  اکیرمآ و  تلم  رـس  ثحب 

؟ ناریا تلم  مشچ  لباقم  رد  داد  رییغت  شیارآ 

زا اضردـمحم -  یهناـملاظ  تموـکح  لاـس ، شــش  جـنپ  تـسیب و  لاـس ، یــس  هـب  کـیدزن  دادرم ، متــشھوتسیب  یاـتدوک  ناـمز  زا  میدیــشک ؟ هـچ  ناریا  تـلم  اـم  دوـخ 

ار ریخا  میرحت  مدرم  ـالاح  ناریا . تلم  هـب  تبـسن  تثاـبخ  یـسنجدب و  تـیذا و  رازآ و  بـترم  بـالقنا ، یزوریپ  زا  مـھ  دـعب  و  لاس ۵٧ -  اـت   ٣٢ لاس ]  ] دادرم متـشھوتسیب 

، دوب تسار  دوب ، پچ  دندرک . تیامح  وا  زا  اھییاکیرمآ  دنکب ، یراک  کی  بالقنا  هیلع  تساوخ  سکرھ  بالقنا  لیاوا  رد  دندرک . عورش  ار  میرحت  بالقنا  لوا  زا  اھنیا  دننیبیم ؛

هچرھ نوگانوگ -  یاھمدآ  لکش  رد  اھتیموق ، لکش  رد  تشاد -  یاهزیگنا  یمالسا  یروھمج  ماظن  هیلع  یسک  رھ  درکیمن ؛ یقرف  ناشیارب  دوب ، یماظن  ریغ  دوب ، یماظن 

؛ درک تیامح  نارھت  رد  نارگهنتف  زا  داتـسیا و  تحاقو  لامک  اب  اـکیرمآ  روھمجسیئر  تسا . لاس ٨٨  یهنتف  دندید ، ناشمشچ  هب  مدرم  هچنآ  یرخآ  دندرک ؛ کمک  دنتـسناوت ،

هگن موـتکم  دنتـشاد و  هدرپ  تشپ  اـھنیا  هـک  یموـش  یاـھتین  زا  یلیخ  مـھ  زورما  تـسا . اـھنیا  تـلود  نـیا  یاھیراکدـب  تـسرھف  دـننکیم . تیاـمح  دـنراد  اریخا  مـھ  ـالاح 

. دوشیم راکشآ  جیردتب  دراد  دنتشادیم ،

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

نیرخآ رد  تسا . مھم  یلیخ  نیا  تسا ؛ هدرکن  لزنت  تسا ، هداتفین  نییاپ  تاباختنا  رد  مدرم  تکرـش  باـصن  زورما ، اـت  بـالقنا  لوا  زا  هک  دـننک  هجوت  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و 

ایند یاھباختنا  نیب  رد  مھ  مقر ، نیا  دوب ؛ دصرد   ٧٢ تاباختنا ، رد  مدرم  تکرش  مھدزای ــ  یروھمج  تسایر  تاباختنا  ینعی  دنتفر ــ  یار  قودنص  یاپ  ام  تلم  هک  یتاباختنا 

نیا یانعم  تسا ؛ اھمقر  نیرتالاب  زا  یکی  تسا  هداتفا  قاـفتا  زورما  اـت  بـالقنا  لوا  زا  هک  ییاـھتاباختنا  نیب  رد  مھ  تسا ، یاهتـسجرب  باـصن  کـی  تسا و  ییـالاب  مقر  کـی 

یمالـسا یروھمج  ماظن  هک  تسا  نیا  نآ  یانعم  تسا ؛ هدـش  تیبثت  روشک  رد  ینید  یرالاسمدرم  هک  تسا  نیا  تاباختنا  رد  مدرم  عیـسو  تکرـش  نیا  یاـنعم  تسیچ ؟

هدرکیم نارذـگ  روتاتکید  دبتـسم و  ماـکح  اـب  یداـمتم  یاـھنرق  لوط  رد  هک  یروشک  تسین . یمک  زیچ  نیا  دـنک ؛ هنیداـھن  روشک  رد  ار  یرـالاسمدرم  هک  تسا  هتفاـی  قیفوت 

مدرم بالقنا ، لوا  تاناجیھ  زا  لاس  تشذگ ٣۵  زا  دعب  هک  تسا  هدـش  هتخیمآ  مھ  رد  انـشآ و  تردـق ، نابحاص  باختنا  رد  مدرم  تکرـش  یرالاسمدرم و  اب  نانچ  نآ  تسا ،

روشک رساترس  رد  دنرکف  بحاص  هک  یرـصانع  همھ  هب  اھناوج و  امـش  هب  نم  تسناد . دیاب  ار  نیا  ردق  دننکیم ؛ تکرـش  تاباختنا  رد  دصرد   ٧٢ دسریم ، باختنا  تبون  یتقو 

هک دوشب  هتفنـش  یھاـگ  هکنیا  نینچمھ  دـندرک . یـساپسان  یاهدـع  ار  یھلا  تمعن  نیا  لاـس ٨٨  رد  هک  ناـنچمھ  مینکن ؛ یـساپسان  ار  گرزب  تمعن  نـیا  مـنکیم : ضرع 

یداع نایرج  کی  هب  روشک  رد  یرـالاسمدرم  تسا . یـساپسان  مھ  نیا  ناریا ــ  تلم  نانمـشد  فرح  رارکت  ینعی  دـنھدیم ــ  تبـسن  تمالـس  مدـع  هب  ار  روشک  تاـباختنا 

٧٢ دننکیم ؛ هعجارم  یار  قودنـص  هب  دـننادیم ، رادهفیظو  یار  قودنـص  لباقم  رد  ار  دوخ  اھرھـش ، رد  اھاتـسور ، رد  روشک ، رـساترس  رد  مدرم  تساذـل  تسا ؛ هدـش  لیدـبت 

. تسا الاب  یاھمقر  وزج  مقر ، نیا  ایند  رد  تسا ؛ یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  دنھدیم ؛ یار  دصرد 

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

هناشن دیاب ، هک  ىیاجنآ  هب  ار  هحلـسا  دننکیم ؛ جرخ  ىیاج  دـب  دـننکیم ؛ جرخ  طلغ  ار  هزیگنا  نیا  اما  دـنراد  هزیگنا  دـننکیم ، تیلوئـسم  ساسحا  دـنراد ، ساسحا  اھىـضعب 

هچرھ دوبن ، هک  تریصب  تریصب ؛ هلب ، تریصب ! هک  دندرک  ىجکنھد  ىضعب  تریصب ؛ میتفگ  هنتف  ىهیضق  رد  شیپ  لاس  دنچ  ام  الاح  تسا . ىتریـصبىب  رثا  رب  نیا  دنریگیمن ؛

ار تسود  هک  ىنیبنـشور  نودـب  تریـصبىب و  مدآ  نـیا  هـب  تـسین  رگید  ىناـنیمطا  تـسا ؛ رتـشیب  رطخ  دـشاب ، رتـشیب  ساـسحا  دـشاب ، رتـشیب  هزیگنا  تیلوئـسم و  هـک 

رگا تسا . مزال  رایسب  رایسب  هک  مود  نکر  دش  سپ  نیا  دنک . جرخ  ار  هزیگنا  نیا  ار ، ورین  نیا  ار ، ساسحا  نیا  دیاب  اجک  دمھفیمن  دسانـشىمن و  ار  نمـشد  دسانـشىمن ،

. دتفاىم هھارجک  هب  و  دوشیم ، اطخ  راچد  مھ  شمامتھا  دروم  رما  دیآىمرد ، ىھابتشا  مھ  شداھج  دیآىمرد ، ىھابتشا  مھ  شفورعم  هب  رما  دشابن ، مود  نکر  نیا 

مق  / ١٣٩٣/١٠/١٧ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نآ دندروآ ؛ دوجوهب  ار  میظع  ىهثداح  نآ  دنتخادنا ؛ هار  هب  بالقنا  موس  لسن  نیمھ  اھناوج ، نیمھ  ار  ىد  مھن  دننک . نادرگ  ىور  بالقنا  زا  دنتسناوتن  ار  بالقنا  موس  لسن 

، دندرک اھناوج  درک ؟ ىـسک  هچ  ار  راک  نیا  دـننکب ؛ فرحنم  هنتف  داجیا  اب  ار  ىمالـسا  تکرح  ریـسم  هک  دوب  نیا  ناشىعـس  هک  دـنتخاون  ىناسک  تروصهب  ار  مکحم  ىلیس 

. دندرک بالقنا  موس  لسن 

نایوجشناد  / ٢٠/٠۴/١٣٩۴ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

رـصانع هک  دـندرک  تباث  دـنداد و  ناشن  هک  دنتـسھ  اھیـضعب  دـینکن . هدافتـسا  اقلطم  دـینکن ؛ هدافتـسا  اقلطم  دـندرک ، تاـبثا  ار  ناـشدوخ  ندوب  نئمطماـن  هک  یرـصانع  زا 

نم یریگطابترا  منک ؛ دروخرب  مناوتیم  یمدآ  روجهمھ  اب  نآ ؛ نیا و  اب  دروخرب  رد  متحار  یلیخ  هک  نم   - هن ریقح ؟ صخـش  یارب  دننئمطمان ؟ یـسک  هچ  یارب  دناینئمطمان .

یارب دـندرک ، تباث  روشک  یارب  دـندرک ، تباث  ماظن  یارب  ار  ناشدوخ  یدامتعایب  هدـیقع - ظاحل  زا  زج  دـشاب ، هتـشادن  یلکـشم  چـیھ  نم  اب  یـسک  دـناوتیم  تسا ؛ بوخ 

یروھمج ماظن  تیروھمج  اب  اھنیا  بخ  دـنتخادنا ، هار  ار  یزاـب  نآ  لاس ٨٨  هک  ییاھنیمھ  شتیروھمج . یارب  مھ  شتیمالـسا ، یارب  مھ  دـندرک ؛ تباث  یمالـسا  یروھمج 

اقلطم ار  اھنیا  زا  یهدافتـسا  نم  دننئمطمان ؛ اھنیا  فاصنااب . یاھمدآ  لباقم  رد  یهدیدنـسپ  لوبق و  لباق  فرح  چیھ  نودـب  یقطنم ، چـیھ  نودـب  دـندرک ، تفلاخم  یمالـسا 

. دینک هدافتسا  اھنیا  زا  دنتسھ ، بوخ  دیتاسا  منکیمن . هیصوت  یھاگشناد  چیھ  هب  هن  ییوجشناد و  چیھ  هب  هن  اھامش و  هب  هن  هجوچیھهب ؛ منکیمن ، هیصوت 

ماجرب  / ٠٧/٢٩/١٣٩۴ یارجا  تامازلا  هرابرد  روھمجسیئر  هب  بالقنا  ربھر  همان 

زج تسا  دیعب  مھ  هدنیآ  رد  تسا و  هتفرگن  شیپ  رد  لالخا  تموصخ و  زج  یدرکیور  ناریا  ربارب  رد  یرگید ، یهلئسم  چیھ  رد  هن  یاهتسھ و  یهیـضق  رد  اکیرمآ ، تالایا  تلود 

زا شایرادفرط  اـب  دوز  یلیخ  درادـن ، ار  یمالـسا  یروـھمج  یزادـنارب  دـصق  هـکنیا  رب  ینبم  بناـجنیا  هـب  هماـن  ود  رد  اـکیرمآ  روـھمجسیئر  تاراـھظا  دـنک . لـمع  شور  نـیا 

هب دـناوتیم  هک   – یاهتـسھ یتح  یماظن و  یهلمح  هب  یو  حیرـص  یاھدـیدھت  دـمآرد و  بآ  زا  عقاو  فالخ  یمالـسا ، یروھمج  ناضراعم  هب  یلاـم  کـمک  یلخاد و  یاـھهنتف 

. تشادرب اکیرمآ  نارس  یعقاو  تین  زا  هدرپ  دوش – یھتنم  یللملانیب  یاھهاگداد  رد  یو  هیلع  یطوسبم  تساوخرفیک 

یروانف  / ٠٨/٢٠/١٣٩۴ ملع و  یاھکراپ  دشر و  زکارم  اھهاگشھوژپ ، اھهاگشناد ، یاسور  رادید  رد  تانایب 

رادتـسود اھنامرآ ، هب  دـقتعم  میورب ؛ شیپ  میناوتب  ات  داد  رارق  دوخ  یگدـنز  لوصا  وزج  یتسیاب  ار  بالقنا  نیا  ینابم  دوب ؛ دـنباپ  دـیاب  بالقنا  نیا  هب  هدرک ، بالقنا  روشک  نیا 

هتشاد قمع  یسایس  هاگن  ینید و  هاگن  رد  یتسیاب  ناوج  نیا  یسایس . ینید و  قمع  تریصب و  یاراد  ماظن ، رادتسود  دشاب - هتـشاد  تسود  اعقاو  ار  شروشک   - روشک

داتفا قاـفتا  لاـس ٨٨  یهنتف  نیمھ  رد  هک  یثداوح  نیا  رد  اـھیلیخ  یـسایس . لـئاسم  یاـھهنیمز  رد  دـنکن  هابتـشا  اـی  دزغلن ، شیاـپ  یکچوک  یهھبـش  رھ  هب  اـت  دـشاب 

« تسا هناشن  ماظن  لصا  تسا ، هناھب  تاباختنا  : » دیوگیم یرفن  کی  هک  ینیبیم  یتقو  امـش  بخ ، تریـصب . ندوب  مک  رطاخهب  دندیزغل  اما ]  ] دندوبن یدـب  یاھمدآ  دـندیزغل ؛

، دنھدیم راعش  یروجنیا  دنراد  یاهدع  کی  ینیبیم  ات  یھدب ، ماظن  ظفح  یارب  ماظن و  یارب  یدش  رضاح  ار  تناج  هک  امش  یماظن ، هب  دقتعم  هک  امـش  ینک ؟ راکهچ  دیاب 

. تسا مزال  یهظحل  رد  هفیظو  هب  ندشن  تفتلم  تسا ؛ تریصب  ندوبن  نیا ، ینک ؟ راکهچ  دیاب 

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

هک دـندوب  یناـسک  وزج  بوخ ، ردارب  ود  نیا  هک  هیلعیلاـعتهللاناوضر ؛)  ) یلعزخ یاـقآ  موحرم  و  هیلعیلاـعتهللاناوضر )  ) یـسبط یاـقآ  موحرم  زا  منکیم  داـی  صوـصخب  نم 

 ??« هنتف  » 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 16هاگياپ  هحفص 12 
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یتازراـبم قباوس  هک  هیلعاـھمحر )  ) یـسبط یاـقآ  موحرم  دـنداد . یبوخ  ناـحتما  اـتقیقح  دـندرک و  ظـفح  ار  یگربخ  هاـگیاج  ناـگربخ  سلجم  رد  هملک  یعقاو  یاـنعمهب 

ییاھیگتـسجرب کی  اھتنم  تسا ؛ نشور  امـش  دارفا  بلغا  یارب  بالقنا ، لئاسم  یهعومجم  رد  سدـق و  ناتـسآ  رد  ناشیا  تامدـخ  مھ ]  ] دـعب قانتخا ، نارود  رد  ناشیا 

ار شدوخ  یبـالقنا  هاـگیاج  عقاوم ، نیرتساـسح  رد  ناـشیا  اـم . زیزع  ردارب  گرزب و  درم  نیا  رب  ادـخ  تمحر  دریگب ؛ هدـیدن  ناـسنا  دوشیمن  ار  اھیگتـسجرب  نیا  هک  تسھ 

؛ نادیم طسو  دمآ  تشاذـگ و  رانک  ار  تاظحالم  یهمھ   ٨٨ لاس ]  ] یهنتف رد  یـسبط  یاقآ  موحرم  درک . حیرـصت  دیزرو و  رارـصا  نآ  رب  درک و  ظفح  درک و  رھاظ  یحـضاو  روطهب 

ظفح رد  هک  تسا  ییاھزیچ  نآ  اھنیا  عطاق . نموم ، حیرـص ، ناسنا  میدید ؛ ار  تلاح  نیا  ناشیا  زا  ام  یدایز  عقاوم  تشاذـگ ؛ رانک  ار  اھنیا  دـننام  اھیتسیابردور و  اھتقافر و 

. تسا یقاب  اھنیا  مھ  یھلا  باسح  رد  دنامیم ؛ دارفا  یگدنز  خیرات  رد  دارفا و  تیصخش 

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

هک یزیچ  نآ  لـباقم  یهطقن  تـسرد  دـش ؛ رازگرب  ملاـس  تاـباختنا  ینعی  دوـب ؛ یرادتناـما  تمالـس و  اـم ، یاـھتاباختنا  یهـیقب  لـثم  تاـباختنا ، نـیا  رگید  تیـصوصخ  کـی 

یار دـنروآیم ، ار  ینالف  مسا  دـننکیم ؛ تنایخ  اقآ ،  » هک هدـش  دـیدش  ابلاغ  تاباختنا  تاـقوا  رد  غیلبت  نیا  و  دـندرک ؛ غیلبت  هراومھ  اـھلاس ، نیا  لوط  رد  اـمئاد  اـم  نانمـشد 

لخاد رد  ار  اھفرح  نامھ  دـناهدرک و  وگزاب  ار  اھنآ  لخاد  رد  مھ  یاهدـع  کی  دـناهتفگ و  نوریب  یاهدـع  کی  ابترم  دیاهدینـش ؛ اـھفرح  نیا  زا  دـنروآیم ؛» رد  شیاـج  هب  ار  ینـالف 

کی هک  ار  یناسک  مادـقا  ار و  یناسک  فرح  یرابتعایب  داد  ناشن  نیا  تاباختنا . هدوب  ملاس  هشیمھ  دوب و  ملاس  تاباختنا ، هللادـمحب  نیا ، دوجو  اـب  دـناهدرک . رارکت  روشک 

تاـباختنا هکنیا  هب  ار  روشک  دـندرک  مھتم  هکنیا  رطاـخهب  دـندروآ ؛ دوجوهب  روشک  یارب  ار  بیھم  رـضم و  یهنتف  نآ  دنتـسناد و  ربتعماـن  ار  لاس ٨٨  لثم  یتاباختنا  کـی  یتقو 

تاباختنا دوب ؛ ملاـس  لاـس ٨۴  مھ  دوب ، ملاـس  لاس ٨٨  مھ  دوب ، ملاـس  لـبق  یاـھهرود  مھ  دوب ، ملاـس  زورما  مھ  دوب ؛ ملاـس  تاـباختنا  هن ، تسا ؛ یملاـسان  تاـباختنا 

یور زا  ای  دوشب ؛ رونآ  رونیا و  یار  ات  دـص  ات ، تسیب  ات ، هد  یقودنـص  کی  رد  یاهشوگ ، کی  رد  تسا  نکمم  هلب ، تسا .] هدـشن   ] یراک روجنیا  تقوچـیھ  تشاد . تمالس 

درادن دوجو  هتشادن و  دوجو  ام  روشک  رد  دھدب ، رییغت  ار  تاباختنا  یهجیتن  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  هک  یاهدشیھدنامزاس  تکرح  هنوگچیھ  اما ] ، ] ضرغ یور  زا  ای  تلفغ ،

. دشاب هتشادن  دوجو  زگرھ  هللااشنا  میراودیما  مھ  نیا  زا  دعب  و 

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

انب دناهدرواین ، یار  هک  یناسک  نآ  رگا  دندرواین . یار  هک  دوب  یناسک  یهنابیجن  الماک  راتفر  داد ، ناشن  ار  شدوخ  رایـسب  دش و  حضاو  تاباختنا  نیا  رد  زاب  هک  یرگید  یهتکن 

یدزی یاـقآ  باـنج  دوـخ  دــمآیم . دوـجوهب  یمارآاـن  اـعبط  دــنامیمن و  مارآ  عـضو  ندز ، فرح  اھوگدــنلب  رد  ندرک و  هیــالگ  هوکــش و  ندرک و  اوـعد  ندرک و  ضارتـعا  دــندرکیم 

کیربت دـندروآ  یار  هک  یناسک  هب  دـندرک ، تیاضر  راھظا  دـندرک ، یلاحـشوخ  زاربا  دـندوب و  هتفگ  ـالبق  مھ  دـندرک ، راـھظا  ناـتینونک  سـالجا  نیا  لوا  رد  مھ  هئاـقبهللامادا ) )

لاس رد  هک  یناسک  یهنابیجنان  راتفر  فالخرب  تسناد ؛ ردق  یتسیاب  ار  اھـشزرا  نیا  تسا ، شزرا  اھنیا  تسا ؛ تمظعاب  یلیخ  اھنیا  تسا ؛ تیمھااب  یلیخ  اھنیا  دـنتفگ ؛

یرج ار  نمـشد  دندرک ، تسرد  هنیزھ  روشک  یارب  دندناشک ، دروخودز  هب  ار  راک  دـندناشک ، اھنابایخ  هب  ار  مدرم  دـنتخادنا ، هار  اوعد  دـندرواین ، یار  نوچ  هک  دـندرک  لمع   ٨٨

. دنتخادنا هار  اھنیا  هک  دوبن  یکچوک  یهنتف  هنتف ، نآ  الاو  درک  شوماخ  ار  هنتف  نآ  لاعتم  یادخ  دش . اھراک  نیا  دنتخیگنارب ؛ ار  نمشد  عمط  دندرک ،

بالقنا  / ٠٢/٠۴/١٣٩۵ ربھر  اب  تلود  تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید 

هب یاهرھب  چیھ  هک  درک  لمع  یاهنوگهب  دیاب  دوشیم ، لکشم  رایسب  مدرم  یارب  لطاب  قح و  صیخـشت  هک  هنتف  طیارـش  رد  دننکیم  هیـصوت  مالـسلاهیلع )  ) یلع ترـضح 

. دوشن داجیا  هنتف  عفن 

.}....{ دوش هنتف  تیوقت  بجوم  شرگن ، عون  یتح  مادـقا و  توکـس ، نخـس ، دـیابن  لاس ٨٨ ، یایاضق  نوچمھ  هنتف  طیارـش  رد  دـندرک : ناشنرطاخ  یمالـسا  بـالقنا  ربھر 

. دوش یرادربهرھب  هنتف  عفن  هب  مھ  وا  زا  دیابن  اما  دنشاب  هتشادن  هنتف  لباقم  رد  حیرص  روضح  هب  یلیامت  دوخ ، صاخ  یاھشیارگ  لیلدهب  دارفا  یخرب  تسا  نکمم  هتبلا 

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

الـصا اھمـسا  نیا  هب  نم  تسین ؛ حرطم  دننزیم ، هک  ییاھفرح  نیا  زا  یتنـس و  نردـم و  بلطحالـصا  بلطحالـصا و  ارگلوصا و  تامیـسقت  نیا  نم  یارب  هک  ماهتفگ  اھراب  نم 

یلومعم مدرم  دنتـشاد  تکرـش  تارھاظت  نآ  رد  هک  یناسک  رثکا  هتبلا  ـالاح  مساـسح . هنتف  یهلئـسم  یور  اـما  مراد ؛ راـک  اـھاوتحم  هب  مرادـن ؛ هجوت  مھدـیمن و  یتیمھا 

رگید تسا ؛» هناشن  ماظن  لصا  تسا ، هناھب  تاباختنا   » دنتفگ دندرک و  هدافتساوس  مھ  هدع  کی  دندرکیم ، یرادمدرس  یاهدع  کی  اما  دنتشادن  مھ  یریصقت  چیھ  دندوب و 

اھنآ زا  یاهدع  کی  مھ  الاح  دندرکن ، هک  دندرکیم  دیاب  دوب و  مزال  مھ  زور  نآ  راعش ، نیا  زا  یربت  هدش ، هداد  راعش  نیا  رگا  بخ  هن ؟ ای  دش  هداد  راعش  نیا  ایآ  رتحیرـص ؟ نیا  زا 

یدب رایـسب  یهدیدپ  نیا  تسین . لوبق  لباق  نیا  دوشیمن ، نیا  دننزب ! مھ  بالقنا  زا  یرادفرط  ماظن و  زا  یرادفرط  ماما و  زا  یرادفرط  ماما و  زا  مد  تقونآ  دـننکب ، تیامح 

. میدنسپیمن الصا  ام  ار  هدیدپ  نیا  تسا ، یتشز  یهدیدپ  تسا ،

نارھت  / ٣١/٠۵/١٣٩۵ ناتسا  دجاسم  تاعامج  همئا  رادید  رد  تانایب 

اھهناگیب تسد  دینکیم ، دیراد  دیاهدرک و  عورش  امش  هک  یراک  نیا  ناجاقآ ، هک  متفگ  وا  هب  متـساوخ و  ار  هنتف  نارـس  نیا  زا  یکی  هدنب  راک ، لوا  رد  لاس ٨٨  رد  هنتف  مایا  رد 

کی لاثمبابنم   - یندم ضارتعا  کی  دیراد  ناتدوخ  لوق  هب  دیتسھ و  ماظن  اب  دـیتسھ ، ماظن  نورد  رھاظب  الاح  امـش  درک ؛ دـھاوخ  هدافتـسا  نیا  زا  نمـشد  داتفا و  دـھاوخ 

؛ مییوگیم میراد  هچ  هک  دندیمھفن  ینعی  درکن ؛ شوگ  تفرگ ؛ دھاوخ  رارق  ماظن  لصا  نانمـشد  یهدافتـسا  دروم  دینکیم  دیراد  هک  یراک  نیا  اما  دینکیم  تاباختنا - هب  ضارتعا 

دنتفگ دمآرد ؛ هچ  شنورد  زا  دـیدید  دـعب  دـندش ؛ دراو  دـننک . رکف  یرگید  روج  تسا  نکمم  مھ  یـضعب  دـندیمھفن ، میوگیم  هک  تسا  هدـنب  یهنانیبشوخ  هاگن  نیا  هتبلا  الاح 

یروجنیا هن ، دـنتفگ ؛ یطبریب  فرح  کی  یدـنرچ ، کی  دـندوب ، ناوج  تشم  کی  هک  اھنیا  هک  میروایب  رذـع  الاح  بخ ، تسا .» هناـشن  ماـظن  لـصا  تسا ، هناـھب  تاـباختنا  »

باسحهب الاو  مفلاخم  هک  منک  مالعا  یتسیاب  منک ؛ نوریب  میابع  ریز  زا  ار  وا  یتسیاب  بخ  مفلاخم ، نآ  اب  نم  هک  دنزب  یفرح  یـسک  هدـنب  یابع  ریز  رد  هچنانچرگا  تسین .

دیاب یروجنیا  یراج ، لئاسم  هب  هاگن  دینیبب ! تسا ؛ اھنیا  فرح ، دـش . دـھاوخ  فرح  نآ  یهناوتـشپ  دراد ، ابع  بحاص  هک  یتنازو  نزو و  یهمھ  دـش ؛ دـھاوخ  هتـشاذگ  نم 

یمالسا فادھا  تمس  هب  ایآ  دناشکیم . اجک  هب  دنکیم ، توعد  اجک  هب  دربیم ، اجک  هب  ار  ام  دراد  یسک  هچ  هک  میمھفب  نیا . ینعی  مییوگیم  ام  هک  یسایس  تریصب  دشاب ؛

تمـس هب  مینکیم ، تکرح  رتشیب  یتالابمیب  تمـس  هب  تسا ، لیام  نمـشد  هکنانچنآ  ای  مینکیم ؟ تکرح  میراد  هعماج  نوزفازور  نیدت  تمـس  هب  مینکیم ؟ تکرح  میراد 

دیز اب  یتسیاب  هک  دوشیم  مولعم  تقونآ  میدیمھف ، ار  نیا  هچنانچرگا  تسا . نیا  یسایس ، تریـصب  نآ  مینکیم . تکرح  میراد  نید  فلاخم  باطقا )*( هب  رتشیب  یگتخابلد 

. تسا هلئسم  کی  مھ  نیا  دیمھف . دیاب  نالک  هاگن  نیا  یهیاس  رد  مینک ؛ تیامح  نآ  زا  ای  مینک  تیامح  نیا  زا  ای  میشاب ، ورمع  اب  ای  میشاب 

اھتھج اھبطق ، )*( 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

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

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

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

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

 ??« هنتف  » 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 16هاگياپ  هحفص 13 
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مھ رکـشتم  چـیھ  میـشاب ؟ رکـشتم  ارچ  دیـشاب ! رکـشتم  امابوا  تلود  زا  دیـشاب ، رکـشتم  اکیرمآ  زا  دـیاب  امـش  دـیوگیم  هدـمآ ، راک ] رـس   ] هدـحتم تالایا  رد  هزات  هک  اقآ  نیا 

نیا ناشدیما  دندرک ؛ لیمحت  ناریا  تلم  رب  ناریا ، تلم  یمالـسا و  یروھمج  ندرک  جـلف  تین  هب  ار  نیگنـس  یاھمیرحت  نیا  هک  دوب  یتالیکـشت  نامھ  رد ] مھ  وا  [ ؛ میتسین

رکـشتم الـصا  ریخن ، دیـشاب ؛ رکـشتم  دیوگیم  دنک . جلف  ار  ناریا  دـناوتیمن  ینمـشد  چـیھ  زگرھ  دیـسر و  دـنھاوخن  زگرھ  دندیـسرن و  دـیما  نیا  هب  هتبلا  دـننکب . جـلف  هک  دوب 

ارچ دندیـشک ؛ شتآ  هب  ار  قارع  دندیـشک ، شتآ  هب  ار  هیروس  هقطنم ؟ ندیـشک  شتآ  هب  رطاخهب  شعاد ؟ داجیا  رطاخهب  اھمیرحت ؟ رطاخ  هب  میـشاب ؟ رکـشتم  ارچ  میتسین .

فرط نیا  زا  دنکیم ، یراکمھ  تبحم و  تدارا و  راھظا  دـسیونیم و  همان  هدـنب  هب  فرطنآ  زا  روشک ؟ رد  لاس ٨٨  رد  تاباختنا  یهنتف  زا  تیامح  رطاخهب  میشاب ؟ رکـشتم  دیاب 

شکتسد نامھ  تسا ؛] نیمھ   ] قافن یهرھچ  تسا ؛ روشک  رد  ندرک  داجیا  هنتف  لابند  میاهداتسیا و  امش  رـس  تشپ  ام  دیوگیم  دنکیم و  تیامح  رگهنتف  زا  احیرـص  انلع و 

راک هچ  اـھنآ  هک  میمھفیم  دـندرکیم ؛ راـک  هچ  هک  مینادـیم  اـم  مینکیمن . یرکـشت  چـیھ  اـم  متفگ . اـھراب  ار  نیا  نم  هک  دوب  هدـش  هدیـشک  ینھآ  یهجنپ  یور  هک  ینیلمخم 

؛ دندرکیم

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

تلاخد اھتاباختنا  رد  هدـنب  تسا . نوناق  نیا  تسا ، ربتعم  نیا  دـش ، هچرھ  تلم  تاباختنا  یهجیتن  دوشب . لمع  دـیاب  نوناق  رم  دوشب ؛ لمع  دـیاب  نوناق  رم  تاباختنا  رما  رد 

یناـسک هک  تسا  ییاـج  نآ  منکیم و  تلاـخد  هدـنب  اـج  کـی  طـقف  دـینکن . باـختنا  ار  سک  نآ  دـینک ، باـختنا  ار  سک  نیا  میوـگیمن  ماهتفگن و  مدرم  هـب  تقوچـیھ  مـنکیمن ؛

رد هدـنب  دـتفیبرد ، تلم  ارآ  یهجیتن  اب  دـھاوخب  سکرھ  دننکـشب . ار  مدرم  یار  مدرم ، یار  لباقم  رد  تمحازم  اـب  دنتـسیاب و  مدرم  باـختنا  مدرم و  یار  لـباقم  رد  دـنھاوخب 

هدوب و مدرم  مشچ  لباقم  یضعب  لاس ٩٢ ؛ رد  لاس ٨٨  رد  لاس ٨۴  رد  لاس ٧۶  رد  هدوب ؛ روجنیمھ  مھ  هتشذگ  یاھتاباختنا  هتشذگ و  یاھلاس  رد  متـسیا . یم شلباقم 

رد دنتـساوخیم  هک  دـندوب  یناسک  مدرمـش ، هک  ییاھلاس  نیا  یهمھ  رد  ماهتفرگ . رارق  نایرج  رد  ریقح  نیا  اما  دـناهدشن  علطم  مدرم  مھ  ار  یـضعب  دـناهدش ؛ علطم  مدرم 

مداتسیا و هدنب  اھلاس  نیا  یهمھ  رد  دوب .]  ] یرگید روج  رگید  یاھلاس  نآ  رد  و  دندرک ، یـشکودرا  نادیم  رد  دندمآ  دش و  راکـشآ  لاس ٨٨  رد  هک  دنتسیاب ؛ تاباختنا  لباقم 

تاباختنا نیـضراعم  نیفلاخم و  لباقم  رد  منکیم و  تلاـخد  تاـباختنا  رما  رد  نم  هک  تسا  ییاـجنآ  نیا  دـنک ؛ ادـیپ  ققحت  دـیاب  تسھ  هچرھ  مدرم  تاـباختنا  یهجیتن  متفگ 

. دننک تکرح  دنھدب و  صیخشت  مدرم  دوشب ؛ لمع  نوناق  رم  دیاب  هن ، رگید  روما  یهیقب  رد  اما  متسیا ؛ یم

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

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

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

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

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

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

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

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

١٣٩۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  ترضح  تلحر  زورلاس  نیمتشھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

؛ دوبن یبوخ  یاھراک  اھنیا  دـنتفرگ ؛ رارق  ماھتا  دروم  روشک  نوگاـنوگ  یاھهاگتـسد  زا  یخرب  دـش ، ییاھیقالخادـب  یھاـگ  دـش ، هدز  ییاـھفرح  تارظاـنم ، رد  تاـغیلبت ، رد 

ینعی دـننکن ؛ رارکت  دـننک ؛ هاگن  ضامغا  مشچ  اب  تفرگ ، ماجنا  تاباختنا  رد  هچنآ  هب  دنـشاب : هتـشاد  هجوت  همھ  دـنکن . ادـیپ  همادا  اھنیا  یتسیاـب  تسا ؛ هتـشذگ  هتـشذگ ،

ناشن ملح  ناشدوخ  زا  دـنھدب ، ناشن  تیفرظ  ناـشدوخ  زا  دـیاب  تسا - هدرواـین  یار  اـھنآ  دزماـن  هک  یھورگ  نآ  هچ  تسا ، هدروآ  یار  اـھنآ  دزماـن  هک  یھورگ  نآ  هچ   - تلم

یتیفرظیب دنھدیم ، ناشن  یگبنجیب  دنوشب  مھ  هدنرب  یاهیـضق  کی  رد  رگا  هک  دنتـسھ  یـضعب  دـنھدن . ناشن  یگبنجیب  ندوب - رادهبنج  تیفرظ ، ینعی  ملح   - دـنھدب

زا دیـسرن ، هک  یتروص  رد  هچ  دیـسر ، تشاد  هک  یدوصقم  نآ  هب  دـش و  قفوم  ناسنا  هک  یتروص  رد  هچ  یتسیاب  هن ، روجنیمھ ؛ دـنوشب  مھ  هدـنزاب  رگا  دـنھدیم ، ناشن 

هک لاس ٨٨  فالخ  رب  دنداد ، ناشن  تیفرظ  دندشن  قفوم  هک  مھ  یناسک  نآ  دـنداد ، ناشن  تیفرظ  تاباختنا  نیا  رد  لاسما  هناتخبـشوخ  بخ ، دـھدب . ناشن  تیفرظ  دوخ 

. دندروآ دوجو  هب  روشک  یارب  ار  تالکشم  نآ 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یدام تراسخ  مھ  لاس ٨٨ ،  - دـش تراسخ  راچد  لاس ٨٨  رد  روشک  هکنیا  دـیدید ؛ لاس ٨٨  میروخیم . هبرـض  مینکیم ، ررـض  ینوناقیب  زا  ام  دـننادب ؛ رایعم  ار  نوناق  همھ 

دییوگیم امـش  تسا . صخـشم  نوناق  مینک ؛ لمع  نوناق  قبط  دییایب  میتفگ  اھنیا  هب  ینوناقیب . رطاخهب  دوب ؟ هچ  رطاخهب  داتفا - رطخ  هب  ایند  رد  نامیوربآ  مھ  میدرک ، ادیپ 

، دندرکن مینک . لمع  نآ  قبط  دییایب  بخ  ار ؛ هیـضق  درک  لح  دـیاب  یروجهچ  هک  تسا  حـضاو  ینوناق  فیلکت  دراد ، داریا  تاباختنا  هک  ییاجنآ  بخ ، یلیخ  دراد ؛ داریا  تاباختنا 

تسرد لکشم  مدرم  یارب  دندرک ، تسرد  لکـشم  ناشدوخ  یارب  دندرک ، تسرد  لکـشم  روشک  یارب  دندرک ؛ تسرد  لکـشم  بخ  دندرک ، ینوناقیب  دنتفرن ، نوناق  راب  ریز 

بلط هدنب ، دیکات  هدنب ، یهیـصوت  تسا . نوناق  راب  ریز  نتفرن  رطاخهب  نیا  دـندرک . تسرد  نوگانوگ  تالکـشم  ینماان و  مھ  رـس  تشپ  روطنیمھ  هام  تشھ  تفھ  دـندرک ؛

. دنشاب نوناق  میلست  همھ  هک  تسا  نیا  فلتخم ، یاھهاگتسد  زا  هدنب 

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۶ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

عیطم هک  دنتشاد  ساسح  رایسب  یهقطنم  نیا  رد  یعیطم  یهدناشنتسد  تموکح  کی  اجنیا  هک  ییاھنآ  هدید ؛ بیسآ  بالقنا  زا  هک  نآ  ینعی  یـسک ؟ هچ  ینعی  نمـشد 

زین تسا و  اکیرمآ  اھنآ  سار  رد  الاح  دندش ؛ ررـضتم  دنداد و  تسد  زا  ار  نیا  اھنآ  شدـمآرد . مھ  شداصتقا ، مھ  شتـسایس ، مھ  دوب ؛ اھنآ  رایتخا  رد  شزیچ  همھ  دوب و  اھنآ 

ار اھشالت  ماسقا  عاونا و  دنک ؛ یریگولج  تماقتسا  رارمتسا و  نیا  زا  هک  تسا  نیا  نمـشد  فدھ  دننمـشد . اھنیا  هریغ ؛ سیلگنا و  لثم  ییاپورا  رگید  یاھروشک  زا  یـضعب 

هئارا رکف  حالطصاهب  دننیشنیم  دنیامنرکفتم ، دنتسھ  اھیضعب   - اھامنرکفتم زا  دننکیم : هدافتسا  دنناوتب  هک  مھ  یاهلیـسو  رھ  زا  فدھ .]  ] نیمھ یارب  دننکیم  دنراد  مھ 

اھنیا دـننام  یکینورتکلا و  یاھهناسر  ای  تاعوبطم  زا  یـضعب  رد  ار  اھنیا  یاھهتـشون  اھنیا و  تالاقم  تسا  نکمم  یھاگ  امـش  دـنفلاخم ؛ بالقنا  یاـھهیاپ  اـب  هک  دـنھدیم 

نیـسیروئت هک  یبالق  یاھزادرپهیرظن  ات  دـینک -» دـیلوت  رکف  بالقنا  یاھهیاپ  هیلع  بـالقنا و  هیلع  دینیـشنب  [ » دـنیوگیم ، ] دـنھدیم لوپ  دـننکیم ، هدافتـسا  اـھنیا  زا  دـینیبب ؛

هدافتسا دنناوتب  هکرھ  زا  دنناوتب و  هچ  رھ  ات  اھکقلد و  ات  یزاجم ، یاضف  تاناکما  ات  اھدزمهبملق ، اھتسدهبملق و  راگنهمانزور و  ات  یبالق ، یاھنیسیروئت  دننکیم ، تسرد 

زا ینعی ]  -] بالقنا لوا  زا  الاح ، هن  تسھ ]؛  ] نالا اھنیا  یهمھ  دریگیم ، ماجنا  دراد  اـھراکنیا  یهمھ  دـنھدب . شیازفا  ار  ناـشدوخ  نیبطاـخم  یهرتسگ  هکنیا  یارب  دـننکیم 

. دـنریگیم راک  هب  ار  اھرازبا  نیا  یهمھ  دوبن ، اـھزور  نآ  هک  تسھ  زورما  ییاـھرازبا  هدـش ؛ رتدـیدش  زورهبزور  اـھتنم  هتفرگ ، ماـجنا  اـھراکنیا  یهمھ  شیپ - لاـس  نامھ ٣٩ 

« ام هب  یھدب  تمدخ  هک  زادنیب  ریخات  هب  ار  تتاریمعت  نکن ؛  » دنتفگ دـنکب ، هنایلاس  تاریمعت  دوب  انب  یتنرتنیا  لاعف  یاھهکبـش  نیا  زا  یکی  ، ٨٨ لاس ]  ] یهنتف رد  دیدینش 

. دننکیم هدافتسا  اھنیا  یهمھ  زا  دوشن ؛ فقوتم  اکیرمآ  یسایس  یاھهاگتسد  اکیرمآ و  رد  ایس  نامزاس ]  ] هب شتامدخ  هکنیا  یارب 

مدرم  / ٢٢/١٣٩٧/٠۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هدیـشک تمحز  اھلاس  ثداوح  نآ  یارب  دوب . لاس ٨٨  ثداوح  لاس ٨٨ و  اھییاکیرمآ )  ) ناشیـسایس یتینما ـ  گنج  میدـش . زوریپ  ام  مھ  یـسایس  یتینما ـ  گـنج  رد 

 ??« هنتف  » 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 16هاگياپ  هحفص 14 
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قئاف نمشد  یهئطوت  رب  یمالسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  دندوب ؛ هدیشک  تمحز  نآ  یارب  لاس  دنچ  دمآیمن ؛ دوجو  هب  هک  هزورکی  هتعاسکی و  ثداوح  روجنآ  دندوب ؛

. دش زوریپ  دمآ و 

یقرش  / ١٣٩٧/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد ار  زور  نیا  لاس ۵۶  رد  زیربت  مدرم  دـنیرفآیم . ار  یزور  نینچ  کی  مدرم ، یهدارا  مدرم ، تمھ  مدرم ، تین  یھاگ  تسا ؛ لاعتم  یادـخ  یهژیو  یهولج  یاـھزور  هللاماـیا » »

زا تسا  رپ  اـم  ریخا  خـیرات  لوـط  دوـبن ؛ مھ  راـب  نیرخآ  دوـبن ، راـب  نیلوا  نیا  هتبلا  درک . مھاوـخ  ضرع  دـعب  ـالاح  هک  دـندیرفآ  ناشتریـصب  اـب  ناـشتمھ ، اـب  نمھب  مھنوتسیب 

ناتدای اھناوج  امش   - بالقنا لوا  ثداوح  رد  دینک ، هاگن  امش  بالقنا  نارود  نیمھ  رد  زاستشونرس . مھم و  ثداوح  رد  مھم ، لئاسم  رد  ناجیابرذآ  زیربت و  مدرم  یماگـشیپ 

نامھ دـش . یثنخ  هجو  نیرتھب  هب  زیربت  مدرم  دوخ  تسد  هب  دوب ، هدـید  کرادـت  زیربت  رد  نمـشد  هک  یاهئطوت  هملک ؛ یعقاو  یانعم  هب  دـندرک  رمقلاقش  اھیزیربت  تسین -

 - دندومرف ماما  دننک ، ادج  بالقنا  زا  ار  زیربت  دنناوتب  هک  دندوب  هدرک  یـشکرکشل  فارطا  زا  بالقنادض  نانمـشد و  دش و  دھاوخ  ربخ  هچ  زیربت  هک  دندوب  نارگن  همھ  هک  یتقو 

دعب لاس ٨٨ ، رد  دعب  دـعب ، ثداوح  رد  دـعب  سدـقم ، عافد  رد  دـعب  زور ، نآ  رد  دـش . مھ  نیمھ  داد ؛ دـنھاوخ  باوج  ناشدوخ  اھیزیربت  دیـشابن ؛ نارگن  هک  نومـضم - نیا  هب 

ماگـشیپ مھ  مود  ماگ  نیا  رد  نم ! نازیزع  دمحلا . دندوب  ماگـشیپ  اج  همھ  رد  رتدوز - رتولج ، زور  کی  ید ؛ متـشھ  زیربت  دـندمآ ،]  ] ید مھن  روشک  یهمھ  هک   - ید مھن  رد 

. دوب دیھاوخ  هللااشنا  دیشاب و 

ماظن  / ١٣٩٨/٠٢/٢۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

میداد وا  هب  یباوج  کی  یتدم  زا  دعب  مھ  ام  تشون و  ام  یارب  موش » تیادف   » یهمان کی  امابوا  دوب ، اھنیا  زا  رتھب  رتهدیـشکوتا و  یلیخ  ناشرھاظ  هک  اھنیا  زا  لبق  تلود  رد 

زا تیامح  هنتف ، زا  عافد  اھرگهنتف و  غارس  دنتفر  لاحشوخ  درک ؛ دماشیپ  یهنتف ٨٨  نیب  نیا  رد  هک  مھدب  باوج  مھ  زاب  متساوخیم  نم  تشون ؛ ار  مود  یهمان  هلـصافالب  و 

راھظا نآ  دـندوب ، هدز  البق  هک  ییاھفرح  نآ  یهمھ  داتفا ، هار  اـجنیا  یاهنتف  هکنیا  درجم  هب  هک  دوب  نیا  ناـشنطاب  دوب ، یروج  نیا  رھاـظ  ناـشرھاظ ، ـالاح  هک  ییاـھنآ  هنتف .

[. تسا مولعم  ناشعضو   ] بخ هک  اھنیا  دندش ؛ قحلم  یمالسا  یروھمج  هیلع  هنتف  نایرج  هب  دش و  ناششومارف  هناک  اھتدارا ،

روشک  / ١٣٩٨/١٠/١١ رسارس  ناراتسرپ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ار یدارفا  هک  ینمـشد  دنتـشاد ؛ یتابلاطم  مدرم  منکیم - ضرع  دـعب  هک  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  یبلاج  یهلمج  کـی  ـالاح  هک   - دـیدرک هظحـالم  ناـبآ  رد  هتبلا  مھ  لاـسما 

بیرخت و باسح  باسح ، دـندید  هکنیا  درجمب  هک  دوب  اجنیا  مدرم ، تریـصب  ندرک . بیرخت  درک  عورـش  دـش ، دراو  اروف  درک ، هدافتـسا  تابلاطم  تصرف  نیا  زا  دوب ، هدرک  هداـمآ 

، دندیـشک رانک  دـننک ؛ یھارمھ  رگهنتف  اـب  دـندشن  رـضاح  اـما  تسھ  دوب و  مدرم ، تاـبلاطم  دندیـشک . راـنک  تسا  ندرک  بارخ  ار  اـھانبریز  ندرک و  دوباـن  ندز و  شتآ  ندز و 

لاس رد  مھ  لاسما ، نابآ  رد  مھ  درک ؛ متخ  ار  هلئاغ  مدرم  یرایـشوھ  تریـصب و  دنک . ناھنپ  مدرم  نایم  رد  ار  دوخ  دنکیم  یعـس  رگهنتف  تسا . مھم  نیا  دنام ؛ اھنت  رگهنتف 

دندیـشک و رانک  ار  ناشدوخ  مدرم  ایاضق  نیا  رد  نیا ، زا  لبق  هام  کی  نیمھ  رد  دوب . مدرم  تریـصب  رطاخ ] هب  نیا  [ ؛ زورما ات  بالقنا  لوا  زا  نوگانوگ  یاـھلاس  لوط  رد  مھ  ، ٨٨

مدرم یھاگآ  مدرم و  تریـصب  اھنیا  دمآ ؛ دوجو  هب  روشک  نوگانوگ  یاھرھـش  رد  میظع  تاعامتجا  نآ  نابایخ و  طسو  دندمآ  مھ  زور  هس  ود  زا  دعب  دـندرک ؛] ادـج   ] نارگهنتف زا 

. تسا

یقرش  / ١٣٩٨/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

کی دـندوب ؛ هجوتم  مھ  ماما  دـندوب ، زیربت  لئاسم  هجوتم  مئاد  روط  هب  همھ  بالقنا ، یاروش  رد  اجنیا  میدوب ؛ نایرج  رد  اـم  روج . نیمھ  مھ  بـالقنا  زا  دـعب  لـئاسم  ربارب  رد 

مھ روج  نیمھ  تسین ؛ یرگید  سک  هب  جایتحا  دـنیآیمرب ، هنتف  عفر  یهدـھع  زا  زیربت  مدرم  دوخ  دـشابن ؛ شحوتم  سک  چـیھ  دـندومرف  ماـما  دـندوب ، شحوتم  مھ  یاهدـع 

جالع هک  یـسک  نآ  دننک ؛ تسرد  یاهنتف  یاهلئاغ ، کی  دنناوتب  هکلب  بالقنا ، لوا  یاھهام  نامھ  رد  زیربت ، هب  دـندناشک  دـندرک  عمج  ار  بالقنادـض  فانکا ، فارطا و  زا  دـش .

رد سدـقم ، عاـفد  نارود  زا  دـعب  لـئاسم  رد  روج ؛ نیمھ  سدـقم  عاـفد  رد  نادـیم . طـسو  دـندمآ  زیربت ، یاـھناوج  دوخ  زیربـت ، مدرم  دوخ  دـندوب ؛ زیربـت  مدرم  دوخ  ار  هنتف  درک 

. هدرکیم تکرح  نارگید  رب  مدقم  هشیمھ  هدوب ، رادولج  زیربت  هشیمھ  یدعب  لئاسم  رد  لاس ٨٨ ، رد  نوگانوگ ، یاھهنتف 

ید  / ١٣٩٩/١٠/١٩ مایق ١٩  زورلاس  رد  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

، نآ زا  لبق  ات  دنکب ؛ هقطنم  رب  طلسم  ار  شدوخ  لماک  روط  هب  هک  یتقو  نآ  رگم  دنیبیم ، هقطنم  نیا  یتابثیب  رد  ینونک  طیارش  رد  ار ، شدوخ  عفانم  ار ، شدوخ  عفن  اکیرمآ 

 - ییاکیرمآ فورعم  یهدکـشیدنا  کـی  فورعم  سانـشراک  کـی  دـننکیم . زاربا  تحارـصب  ناـشدوخ  ار  نیا  دـنیوگیم ، ناـشدوخ  ار  نیا  تسا ؛ هقطنم  یتاـبثیب  رد  اـکیرمآ  عفن 

ناریا رد  تابث  ناھاوخ  ام  تفگ  دز ؛ ار  فرح  نیا  احیرص  دنسانشیم ، ار  وا  تسا  تسایس  راک  رد  ناشتـسد  هک  اھیلیخ  مروایب ، مسا  رگا  هک  (- ١٠) زیارپرتنیا یهدکشیدنا 

موزل یلـصا ، یهلئـسم  میتسین . تابث  ناھاوخ  تابث و  هب  لیام  ام  نانبل ، هیروس و  قارع و  ناریا و  رد  دـیوگیم ] [ ؛ تسین ناریا  مھ  طقف  میتسین . نانبل  هیروس و  قارع و  و 

؛ تسا رظن  دروم  یتابثیب  داجیا  یگنوگچ  هکلب  دـیایب - دوجو  هب  اھروشک  نیا  رد  یتابثیب  دـیاب  هک  تسا  ملـسم  ینعی   - تسین اـھروشک  نیا  رد  یتاـبثیب  موزل  مدـع  اـی 

ماجنا دنراد  هقطنم  رد  دـینیبیم  امـش  هک  ییاھراک  و  اھنیا ، لاثما  یهنتف ٨٨ و  اب  مھ ]  ] تقو کی  شعاد ، اب  اج  کی  رد  تقو  کی  ـالاح  دـننک . داـجیا  یروج  هچ  ار  یتاـبثیب 

لباـقم رد  اـم  میتاـبث ، بجوم  اـم  هن ، تسا ! هقطنم  رد  یتاـبثیب  بجوـم  ناریا  دـیوگیم  دـیآیمرد  ییاـکیرمآ  یوگهواـی  کـی  تقو  نآ  دـناهقطنم ، یتاـبثیب  لاـبند  دـنھدیم .

نتگنـشاو رد  هک  یراک  نامھ  دمآ . ناشدوخ  رـس  لاس ٩٩  رد  هک  یئالب  ناـمھ  دـنکب ؛ تاـبثیب  ار  ناریا  تساوخیم  اـکیرمآ  لاس ٨٨  رد  میاهداتـسیا . اکیرمآ  یزاستابثیب 

ار راـک  نـیا  دـندرب ، نوریب ]  ] دـنداد و یرارف  یفخم  یاـھنالاد  لـخاد  زا  ار  هرگنک  یاـضعا  هرگنک  رد  دــنتفر  ییاـھمدآ  هـک  ( ١١) زوریرپ صوـصخب  تقو ، دـنچ  نیا  رد  تـفرگ  ماـجنا 

بوشآ  ] رکف رد  لاس ٨٨  اھنآ  درکن . ناشقفوم  لاعتم  دنوادخ  دنزادنیب ، هار  یلخاد  گنج  دنتـساوخیم  دـننکب ، بوشآ  داجیا  دنتـساوخیم  اجنیا  دـننکب ؛ ناریا  رد  دنتـساوخیم 

. دروآ ناشدوخ  رس  هب  لاعتم  یادخ  لاس ٩٩  رد  الاح  دندوب ، اجنیا  رد ]

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

یتابـساحم هاگتـسد  اعقاو  دنایتابـساحم و  یاـطخ  راـچد  ناریا  لـئاسم  یهنیمز  رد  اـھییاکیرمآ  مھ  زورما  اـت  ینعی  دراد ، همادا  زونھ  نمـشد [  [ یتابـساحم یاـطخ  نیا 

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

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

. دوب یتابساحم  یاطخ  بخ  هک  درک  دھاوخ  مامت 

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

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

یقرش  / ١٣٩٩/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

زیربـت و یارب  دـنھاوخیم  هک  دـندرکیم  روصت  دـنتخادنا ، هار  ار  ناملـسم  قـلخ  یهنتف  نآ  هک  یناـسک  ینعی  دـندوب ؛ هنحـص ] رد   ] اـھیزیربت دوـخ  ناملـسم ، قـلخ  یهنتف  رد 

دھاوخیمن یـسک  دـنتفگ  دـنتفگ ؛ تقو  نامھ  ار  نیا  ماما  دنتـشاذگن و  هک  دـندوب  اھنآ  دـندوب و  زیربت  مدرم  دوخ  داتـسیا ، هنتف  لباقم  رد  هک  نآ  اما ]  ] دـننکب یراـک  ناـجیابرذآ 

یهمھ زا  رتدوز  زور  کـی  نارھت و  زا  رتدوز  زور  کـی  اـھیزیربت  لاس ٨٨ ، یهنتف  رد  دـعب ، یاھلاس  رد  نینچمھ  دـعب  داد . دـنھاوخ  ار  اھنآ  باوج  زیربت  مدرم  دوخ  دـنکب ، تلاـخد 
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. دندرک ٰیثنخ  ار  هنتف  نآ  دندش و  نادیم  دراو  روشک 

ناریا  / ١۴٠٠/٠٢/١٢ تلم  هب  باطخ  ینویزیولت  ینارنخس 

ملاس ار  تاباختنا  دـمآرد ، تاباختنا  زا  اھنآ  بولطم  نآ  رگا  دـنھاوخیم ! اھنآ  هک  دـشاب  یزیچ  ناـمھ  تاـباختنا  یهجیتن  هک  دـنراد  لوبق  یتقو  ار  تاـباختنا  دنتـسھ  اھیـضعب 

؛ دننکیم مھتم  دنـشاب -]  ] یـشخب رھ  رد   - دندرک رازگرب  ار  تاباختنا  هک  ار  یناسک  دننکیم و  مھتم  ار  تاباختنا  دماینرد ، اھنآ  بولطم  هچنانچ  رگا  و  دـننکیم ؛ لوبق  دـننادیم و 

نیا دنتـسھ . روج  نیا  یـضعب  تسا . مرج  اھندرک  داجیا  شاشتغا  نآ  تسا ، یفاصنایب  اھندرک  مھتم  نآ  هتبلا  هک  دـنزادنایم ، هار  شاـشتغا  لاس ٨٨  لثم  مھ  یھاـگ 

. تسا هلئسم  کی  نیا  نیاربانب  داد . ماجنا  ار  راک  نیا  یتسیابن  ینعی  تسا ، طلغ 

یمالسا  / ١۴٠٠/٠٣/٠۶ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

، دش ام  عفن  هب  تاباختنا  رگا  هک  دشابن  روج  نیا  دنوشب . میلـست  دنریذپب و  هنابیجن  ار  نآ  همھ  دش ، هچ  رھ  تاباختنا  یهجیتن  هک  ادـخ  دوخ و  نیب  دـنوشب  مزتلم  مھ  همھ 

نیا هک  ار ، تیروھمج  میرادن  لوبق  ام  دش ، مامت  یرگید  درف ]  ] عفن هب  تیروھمج  رگا  دوشب ؛ مامت  ام  عفن  هب  هک  میراد  لوبق  یتقو  ات  ار  تیروھمج  ینعی  میراد ؛ لوبق  مییوگب 

. دنام لاس ٨٨  زا  ام  تاباختنا  خیرات  رد  هک  تسا  یخلت  نومزآ  کی  هنافساتم 

نازومآ  / ١۴٠١/٠٨/١١ شناد  رادید  رد  تانایب 

، میتسود امش  اب  ام  مینک ، یراکمھ  مھ  اب  دییایب  هک  دوب  هتـشون  همان  نم  هب  امابوا  نآ  زا  لبق  دـیدرک ؛ تیامح  اھرگهنتف  زا  احیرـص  لاس ٨٨  یهنتف  رد  اھییاکیرمآ ] امـش  ]

هجیتن هب  دناوتب  هنتف  نیا  دیاش  هکنیا  دیما  هب  ندرک  تیامح  دندرک  عورـش  دش ، عورـش  یهنتف ٨٨  ات  اما  میرادن ، ار  امـش  ندرک  نوگنرـس  دصق  ام  هک  هیآ  مسق و  ام  ریبعت  هب 

. دیدرک لمع  یروج  نیا  ناریا  تلم  اب  امش  دنک ؛ عمج  ار  یمالسا  یروھمج  طاسب  دروایب ، رد  وناز  هب  ار  ناریا  تلم  دسرب ،
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