
١٣۶٨/٠۴/٢٣ /  ( فیرشلا هرس  سدق   ) ىنیمخ ماما  ترضح  لاحترا  زور  نیملھچ  تبسانمهب  ناریا  تلم  هب  مایپ 

ناھد رب  مکحم  یتشم  رگید  راب  کی  رما ، ود  نیا  رد  تکرـش  اب  هک  منکیم  اضاقت  تلم  مومع  زا  یروھمج ، تسایر  تاـباختنا  یـساسا و  نوناـق  یـسرپهمھ  یهناتـسآ  رد 

یاراد دـیدج ، یـساسا  نوناق  رد  هک  یروھمج -  تسایر  مھم  ماقم  یارب  ریبدـت  اوقت و  یاراد  حلـصا و  درف  باختنا  دـننک . سویام  ار  نمـشد  دـننزب و  ناھاوخدـب  ناـیوگهوای و 

یاـھتراسخ یار ، یاھقودنــص  یاـپ  رد  روـضح  رد  اـی  رما  نـیا  رد  یھاــتوک  و  تـسا ، یبــالقنا  یلقع و  یعرــش و  ییهـفیظو  تـسا -  روـشک  یهرادا  رد  عیــسو  تاراــیتخا 

. دنکیم نیمضت  ار  هدنیآ  دشخبیم و  راک  تردق  تارج و  روشک ، یهدنیآ  ناریدم  هب  دنکیم و  مکحم  ار  بالقنا  یاھهیاپ  امش ، روضح  دروآ . دھاوخ  راب  هب  یریذپانناربج 

ناتسدرک  / ٢١/١٣۶٩/٠۶ ناتسا  نارھت و  دھشم و  نازابناج  دھاش و  زاتمم  نادنزرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا ام ، ماظن  تلم و  یگدـنز  تاظحل  نیرت  کانرطخ نیرت و  ساسح رد  دراد . یتمظعاب  عیفر و  رایـسب  هاگیاج  هاگیاپ و  ناـگربخ ، سلجم  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  زیزع  تلم 

یـساسا و مھم و  راـک  ربھر  باـختنا  دـننک . اـفیا  تلم  هب  ار  ناـشدوخ  نید  ریطخ ، ی  هظحل نآ  رد  دـیاب  هک  دـنتلم  ناـبختنم  نیا  دـسرب ؛ تلم  داد  هب  دـیاب  هک  تسا  سلجم 

همھ دنریگن . مک  تسد  ار  تاباختنا  نیا  دیاب  مدرم  دراد . یمھم  یلیخ  هاگیاج  سلجم ، نیا  تسین . یمک  زیچ  تسا  ناگربخ  سلجم  ی  هدھع رب  هک  یا  هدننک نییعت رایـسب 

. دنیامن هفیظو  ساسحا  سلجم ، نیا  هب  حلاص  دارفا  نداتسرف  رد  دننک و  تکرش  دیاب 

مدرم  / ١٣۶٩/٠٧/١١ فلتخم  راشقا  ناگدازآ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

فوفص نایم  رد  دناوتن  نمشد  مینک ، یم توعد  تدحو  هب  ار  مالـسا  یایند  ام  هک  یلاح  رد  دیـشاب ، بظاوم  دننک . لابند  ار  حیحـص  طخ  نیا  هک  منک  یم هیـصوت  ار  همھ  نم 

رد دنـشاب . مھ  اب  دننک و  ظفح  ار  مھ  مارتحا  یمالـسا ، یروھمج  رد  فلتخم  یاھحانج  هک  تسا  نیا  اھیزوریپ  طرـش  دـنک . داجیا  هقرفت  فالتخا و  یمالـسا ، یروھمج  دوخ 

هب یزیچ  چـیھ نید ، ادـخ و  زا  هک  تسا  یبرغ  یاھیـسارکمد  هب  قلعتم  اـھتباقر ، اـھاوعد و  نیا  یتاـباختنا . تباـقر  هن  تسا ؛ حلـصا  باـختنا  باـختنا ، یمالـسا ، یروـھمج 

. تسا هدیسرن  ناشماشم 

اب زاب و  مشچ  اب  دـیاب  مدرم  حلـصا . باختنا  باختنا ، تسا و  یمالـسا  یاشمم  اشمم ، اج  نیا رد  تسین . یمالـسا  یروھمج  باب  دـنھد ، یم ماجنا  اھیـضعب  هک  ییاـھراک 

. دوشب ضراعت  بجوم  دیابن  نیا  دنشابن ؛ عمج  نیا  رد  ورمع  دیز و  الاح  مریگ  دننک . باختنا  دننک ، یم ادیپ  نانیمطا  هک  ار  ییاھمدآ  دنوشب و  دراو  تریصب 

ناگربخ  / ١٣۶٩/١٢/٠١ سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یتسیاب تسا . قوبـسم  اھنھذ  هک  دـمآ  شیپ  یثداوح  لاحرھ  هب ای  دـندشن و  قفوم  ای  دـندرکن ، تکرـش  یوحن  هب  ناـگربخ  سلجم  تاـباختنا  رد  مرتحم  ناـیاقآ  زا  یی  هدـع

یاھتیحالـص اھتیـصخش ، نآ  زا  یـضعب  تسین . اھنآ  تیحالـص  مدـع  ی  هناشن نیا ، تسا . ظوفحم  اـھنآ  تیـصخش  دـندماین ، ناـگربخ  سلجم  هب  هک  یناـسک  مینکب ، ضرع 

بالقنا هب  تبـسن  یافـص  هللا و  لیبس یف داھج  افـص و  قدص و  هب  نوگانوگ ، لحارم  رد  اھلاس و  یط  ار  ناشیـضعب  میراد . تدارا  اھنآ  هب  ام  دـنراد و  مھ  ییالاب  الاو و  رایـسب 

یلو دنوشب ، دراو  دوب  انب  دـندوبن و  هک  یناسک  هچ  دـندوب و  لبق  ی  هرود رد  هک  یناردارب  نآ  هچ  دنتـسین -  ام  عمج  نایم  رد  یناسک  رگا  دنتخانـش . مھ  اھیلیخ  میتخانش و 

فـقاو و نآ  هب  لاـعتم  یادـخ  تسا و  ظوـفحم  دارفا  یوـنعم  ردـق  تیـصخش و  ناـش و  دوـشب . بوـسحم  یی  هصیقن ناـیاقآ  نآ  یارب  یتسیاـبن  ندوـبن ، نـیا  دنتـسین -  زورما 

. تساناد

روشک  / ١٣٧٠/٠٩/٢٧ ترازو  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هب بسانم  عقوم  رد  مھ  اھنآ  زا  یرایسب  مینک ؛ حرطم  اج  نیا رد  ار  ثحب  زا  یتاھج  ام  تسا  مزال  تسھ . یرایسب  لئاسم  تسامش -  زور  ی  هلاسم هک  تاباختنا -  باب  رد 

روشک و ترازو  زیزع  ناردارب  امش  اب  تسا  مزال  تسا و  حرطم  زورما  هچنآ  دش . دھاوخ  هتفگ  هللااش  نا دشاب ، مزال  هچنآ  یضتقم ، تقو  رد  دیـسر و  دھاوخ  ناریا  تلم  ضرع 

یروھمج ماـظن  رد  دوخ  یـساسا  هاـگیاج  ناـمھ  اـب  تاـباختنا ، هک  تسا  نیا  دوشب ، حرطم  روشک  مرتحم  ترازو  ناـنکراک  یـسایس و  ناـنواعم  نارادـنامرف و  نارادناتـسا و 

رد هللادـمحب  هک  ناـنچمھ  تاـباختنا -  رگا  تسا . ییارجا  ماـظن  ی  هندـب هب  مدرم  یارآ  راـکفا و  لـصو  یـساسا  ی  هطقن نآ  تاـباختنا ، دـشاب . هجوت  دروم  هراوـمھ  یمالـسا ،

رثکادح باختنا ، نیا  رد  هللااش  نا رگا  صوصخب  و  دریگب ، ماجنا  اھنآ  ی  هنادازآ باختنا  مدرم و  لماک  یدازآ  اب  مدرم ، ی  هدارا اب  مدرم ، روضح  اب  تسا -  هدوب  روط  نیمھ هتـشذگ 

دناوت یم یمالسا  ماظن  دنوشب ، هداتسرف  سلجم  هب  میظع ، تلم  نیا  یگدنیامن  ناش  زیاح  اتقیقح  هتسیاش و  حلاص و  دارفا  هک  نیا ات  دورب ، راک  هب  مدرم  یوس  زا  یھاگآ 

. تسا تاباختنا  یالاو  ناش  تاباختنا و  شقن  نیا ، تسا . تکرح  رد  دوخ  یاھفدھ  اھوزرآ و  تھج  رد  هک  دشاب  نئمطم 

سلجم  / ١٣٧٠/١٢/٠۴ تاباختنا  رب  تراظن  یزکرم  تایھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ماظن ینوناق  ینابیتشپ  تسناوت  دھاوخ  طباوض ، اب  قبطنم  نموم و  یاضعا  یاراد  دمآراک و  یوق و  ملاس و  سلجم  کی  تسا . هتسباو  سلجم  تمالس  هب  ماظن ، تمالس 

هک تساذـل  دـیھد ؛ یم ماجنا  ار  یمھم  رایـسب  راک  دـیتسھ ، تاـباختنا  رد  طـباوض  نیا  تیاـعر  ی  هناتـسآ رد  نـآلا  هک  امـش  نیارباـنب ، دـھدب . ماـجنا  یحیحـص  لکـش  هب  ار 

. دینک تیاعر  تقدب  ار  طباوض  یتسیاب 

هدرک نیعم  نوناق  هک  تسا  ییاھزیچ  نآ  دشاب ، ییاناوت  ملع و  تفرعم و  زا  یدح  هچ  رد  الاح  دشاب ؛ حـلاص  ناسنا  کی  یتسیاب  دوش ، یم سلجم  دراو  هک  یی  هدـنیامن نآ 

هدرکان یادخ  هک  دیراذگن  نانیمطا ، رازبا  کی  ناونع  هب  امش  نکیل  درک ؛ دنھاوخ  یریگ  میمصت داد و  دنھاوخ  صیخشت  اش هللا  نا  تسھ ، ناشحالـص  هک  هچنآ  قبط  مدرم  و 

، دنک یم یرگ  هنتف یـسک  رگا  یـسایس  یتدـیقع و  داسف  ای  یقالخا ، نوگانوگ  یاھداسف  ای  یلام ، داسف  تسا  دـساف  یـسک  رگا  دـیایب . دوجو  هب  یلالتخا  قیرط  نیا  رد 

نآ رد  دـناوت  یمن اعقاو  دراذـگ  یم هاگتـسد  خرچ  یال  بوچ  تسا : جـیار  مدرم  نیب  هک  ییاسر  ریبعت  هب  دریگ  یم اـھ  نآ زا  ار  اـھ  هاگتـسد ییاراـک  دـنک و  یم فیعـضت  ار  ماـظن 

هب ای  یا  هزیگنا رھ  رطاخ  یارب  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  اھ  نآ راتفگ  لامعا و  راتفر و  اـعقاو  هک  یناـسک  نآ  دوشب . سلجم  دراو  دـیابن  وا  دـنک ؛ ادـیپ  روضح  تمظع  نآ  هب  نوبیرت 

. درک تیاعر  یلیخ  یتسیاب  تھج  نیا  زا  دنوشب ؛ سلجم  دراو  دیابن  اھ  نیا دنراد ، هلباقم  ماظن  اب  یتلصخ  یصخش و  یاھ  هزیگنا هب  ای  یسایس ، یاھ  هزیگنا

یوضر  / ١٣٧١/٠١/١۵ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

یمالسا یروھمج  یمالـسا و  بالقنا  اب  یقیرط  هب  دینک ، زاب  هک  ار  یرابکتـسا » ییاکیرما  یتسینویھـص   » یتاغیلبت ی  هکبـش هب  هتـسباو  یاھویدار  زا  ییویدار  رھ  امش ،

، ایند فارطا  زا  تساـم ، روشک  رد  تاـباختنا  باـتو  بت هک  ییاـھزور  نیمھ  رد  دـینک  یم هظحـالم  امـش  هکنیا  فیرظ . حیرـص و  ریغ  یـضعب  حیرـص و  یـضعب  دـنک . یم هزراـبم 

تیبثت و مدرم ، روضح  اب  تاباختنا  هک  دـنناد  یم تسا . ندز  هبرـض  دـصق  هب  اقیقد  دـننز  یم هک  ییاـھفرح  تسا ؟ یدـصق  هچ  هب  دـنراذگ ، یم ریـسفت  تاـباختنا  یور  اـھویدار 

هناوتـشپ ماظن  نیا  یارب  حلاص ، ملاس و  ی  هدنیامن داتفھ  تسیود و  اب  یمدرم  سلجم  کی  یوق ، سلجم  کی  هک  دنناد  یم تسا . یمالـسا  یروھمج  ماظن  ی  هدننک مکحم

دنناوت یم دـننادب  رابکتـسا  اکیرما و  رگا  دـننک . فیعـض  ار  سلجم  نیا  دـنھاوخ  یم دوش . یم رداـص  یـسلجم  نینچ  زا  مدرم ، عفن  هب  یمدرم و  نیناوق  هک  دـنناد  یم تسا .

ماجنا راک  نیا  هک  دننک  یم جرخ  دنـشاب  هتـشاد  هچرھ  دننک ؛ مک  هدنھد  یار نویلیم  کی  دننک ، مک  هدنھد  یار نویلیم  هس  دننک ، مک  هدنھد  یار نویلیم  جـنپ  هک  دـننک  یراک 

نشور و یـسارکومد  هچ  دـننک ، نیعم  ار  ناشدوخ  ناگدـنیامن  دـنورب و  یار  یاھقودنـص  یاپ  روشک ، فانکا  مامت  زا  ناسنا  اھنویلیم  هکنیا  تسا . مھم  ناشیارب  نوچ  دوش ؛

. دوش یم لطاب  ناشتاغیلبت  دریگ ، ماجنا  راک  نیا  رگا  هک  دنناد  یم دھد ! یم ناشن  ار  یملاس 

« حلصا دزمان   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 1 
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سلجم  / ١٣٧١/٠١/٢٧ هرود  نیمراھچ  تاباختنا  رد  مدرم  هدرتسگ  روضح  یپ  رد  رکشت  مایپ 

هک میراودـیما  نینچمھ  دزاس . هدـنخرف  نومیم و  ار  تاباختنا  نیا  راثآ  دـھد و  رارق  کرابم  ناریا  زیزع  تلم  یارب  ار  تاباختنا  نیا  هک  مینک  یم تساوخرد  لاعتم  یادـخ  زا  ـالوا 

مالـسا و نیدناعم  نایوگ و  هوای ناھد  هب  دشاب  یمکحم  تشم  ناشرظن ، دروم  حلاص  یاھادـیدناک  هب  نداد  یار  اھقودنـص و  یاپ  رد  مدرم  ی  هچراپکی روضح  اش هللا  نا  زورما 

دنھاوخ یلمع  خساپ  اھتثابخ  اھینمشد و  اھ ، هئطوت نیا  هب  مدرم ، اش هللا  نا  دننکن . تکرش  ناشدوخ ، یارب  زاس  تشونرس  تاباختنا  رد  مدرم  دنراد  رارصا  هک  نیملسم ،

. داد

باتک  / ١٣٧١/٠٢/١٧ هاگشیامن  زا  دیدزاب  نایاپ  رد  هبحاصم 

، حلاص درف  نآ  دیسیونن و  تسا  حلاص  ناترظن  هب  هک  ار  یسک  مسا  امش  اسب  یا اریز  تسا ؛ رتھب  نیا ، دیـسیونب . مسا  مزال  دادعت  نامھ  هب  دینک ، یم تکرـش  هک  اجرھ  رد 

ار یـسک  دینک و  هاگن  اھتـسرھف  رد  دیدرگب ، دیورب  دنتـسھ . یدادعت  زاین ، بسح  هب  رگید  یاھرھـش  رد  رفن ، تشھ  تسیب و  الثم  نارھت  رد  دوش . مورحم  ندش ، باختنا  زا 

، هدنیامن یارب  نیدتم . ی  هدنیامن باختنا  ینعی  لوا  ی  هجرد رد  حلاص  باختنا  هک  منک  ضرع  مھ  ار  هلمج  نیا  دـینک . باختنا  تسا ، حـلاص  دـیناد  یم دیدنـسپ و  یم اعقاو  هک 

اھ نیا ی  همھ تسا . مزال  ناھج  لئاسم  زا  یھاگآ  تسا ؛ مزال  روشک  لئاسم  زا  یھاگآ  تسا ؛ مزال  لئاسم  اب  دروخرب  رد  تراسج  تارج و  تسا ؛ مزال  یـسایس  یھاـگآ 

نیدـتم هک  یا  هدـنیامن تسا . هیـضق  ساسا  نیا ، اھ . نیا هب  ندوب  لماع  ینید و  یاھ  هیاپ لوصا و  هب  مالـسا و  هب  داقتعا  ینعی  تسا ؛ نیدـت  یلـصا ، نکر  نکل  تسا . مزـال 

دھاوخب هک  ار  یتعاس  کی رھ  نیدتم ، ی  هدنیامن درک . دھاوخن  یتسس  یھاتوک و  یتح  درک ؛ دھاوخن  فالخ  راک  درک ؛ دھاوخن  تنایخ  هک  تسا  عمج  ناترطاخ  امش  دشاب ،

سلجم نوبیرت  زا  نیدتم ، ی  هدنیامن دھد . یمن ماجنا  ار  عرـش  فالخ  نیا  تسا ، نیدتم  نوچ  تسا و  عرـش  فالخ  نیا  دـنک  یم ساسحا  دـشابن ، سلجم  رد  دـنک و  تبیغ 

نیا تایـصوصخ و  نیا  نیدت ، دناد . یم مدقم  یھورگ ، ای  یـصخش  لئاسم  رب  ار  روشک  بالقنا و  حلاصم  نیدـتم ، ی  هدـنیامن دـنک . یمن هدافتـسا  قحان ، نخـس  نتفگ  یارب 

. تسا رت  نیمات لباق یدعب  تاھج  نآ  دینک ، باختنا  ادیپ و  اش هللا  نا  ار  نیدتم  ی  هدنیامن دینک و  نیمات  دیناوتب  ار  طرش  نیا  رگا  دراد . ار  مھم  صاوخ 

هعمجزامن  / ١١/٢٠/١٣٧۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

یتاـباختنا دزماـن  سلجم ، یگدـنیامن  یارب  یریگ  یار زور  رد  هـمھ  دـینک . تکرـش  تاـباختنا  رد  هـمھ  مـنک  یم ضرع  امــش  هـب  نـم  تـسا . شیپ  رد  تاـباختنا  نـم ! نازیزع 

. دینک ادیپ  ار  حلاص  یاھ  مدآ دیدرگب  دننکب . ار  راک  نیا  همھ  دیزادنیب . تاباختنا  یاھقودنص  رد  دیسیونب و  اھ  هقرو رد  ار  اھ  نآ مسا  دینک و  صخشم 

بالقنا و هب  هقالع  یب یا  هدـنیامن رگا  تسا . روشک  ینوناق  داھن  نیرترثوم  نیرت و  ساسح یراـبتعا ، هب  یمالـسا ، یاروش  سلجم  تسا . مھم  یمالـسا ، یاروش  سلجم 

زا هک  دـھاوخب  شلد  دـمھفن ، ار  یناھج  رابکتـسا  یاھینمـشد  دـشابن ؛ مھم  شیارب  روشک  نیا  حـلاصم  هک  دـنک  ادـیپ  هار  سلجم  هب  یـساسا  نوناق  هب  داـقتعا  یب روشک و 

یمالـسا یروھمج  ماظن  تسایـس  اب  ینـالف  دـنیوگب  دنـسیونب و  تشرد  ار  شمـسا  اھتـسینویھص  هب  هتـسباو  تـالجم  اـھ و  هماـنزور رد  دـیوگب و  قلمت  یناـھج  رابکتـسا 

لبق هک  دیآ  راک  رـس  رب  یا  هدنیامن رگا  دروخ . یمن درد  هب سپ  دنک ؛ یم بارخ  مھ  ار  روشک  دنک ، یم بارخ  ار  تلم  دنک ، یم بارخ  ار  سلجم  یا  هدنیامن نینچ  درک ؛ تفلاخم 

، تفر هک  سلجم  هب  دھاوخب  دشاب و  هتفرگ  ضرق  هب  ییاھنان  دنک ؛ ادا  ار  اھ  نآ ماو  سلجم  رد  دشاب  روبجم  هدرک و  نارگید  رادماو  ار  دوخ  سلجم ، هب  دورو  زا 

مزال تفرعم  داوس و  یھاگآ ، یدنمـشوھ ، دـقاف  دـشاب ؛ هتـشادن  ار  مزال  کرد  روشک  لـئاسم  زا  هک  دورب  سلجم  هب  یا  هدـنیامن رگا  دروخ . یمن درد  هب دـنک ؛ ادا  ار  دوخ  ضرق 

، دـیآ یمنرب اـھ  نآ ی  هدـھع زا  راـک  نیا  دـننیب  یم نیب هللا - مھنیب و  هک - ینارھاوخ  ناردارب و  منک  یم شھاوـخ  نم  تسا . یمھم  راـک  یگدـنیامن  دروـخ . یمن درد  هب دـشاب ،

یعرـش هفیظو  دنناوت ، یم دننک  یم ساسحا  هک  یناسک  ریخن . دنورب ؛ رانک  اطایتحا  دریگب و  ناش  هسوسو یـضعب  هک  دوشن  بجوم  ام  فرح  نیا  هتبلا  دـنوشن . مدـق  شیپ

. دـشاب ادـخ  یارب  دـینک ، یم هک  مھ  باـختنا  دـیھد ، یم هک  مھ  یار  دوـش . لـح  تبرق  دـصق  راـگدرورپ و  هب  برقت  هار  زا  دـیاب  یھلا  ماـظن  نیا  رد  زیچ  همھ  دـنیایب . هک  تسا 

هب هک  مھ  یناسک  نآ  منزب . فرح  ییادـخ  فیلکت  ناونع  هب دـیاب  منز ، یم فرح  اجنیا  هک  مھ  هدـنب  تسا . ییادـخ  فیلکت  هب  لمع  هلئـسم ، زاب  دـیوش ، یم هک  مھ  باختنا 

روشک نیا  رد  فلتخم  یاھھورگ  دمحب هللا  هتبلا  دنھد . ماجنا  ار  مادـقا  نیا  روشک  نیا  حـلاصم  یھلا و  یاضر  یارب  دـیاب  مھ  اھ  نآ دـننک ، یم یفرعم  یتاباختنا  دزمان  مدرم ،

مدرم هتبلا  منک . یم رکشت  دنراد ، طباوض  لوصا و  رب  قبطنم  حیحـص و  شالت  راک ، نیا  رد  هک  یناسک  همھ  زا  نم  دنا . هدرک توعد  یدنم و  هقالع راھظا  تاباختنا  نیا  هب  همھ 

ینعی دنک ؛ یم داجیا  نانیمطا  شیارب  اھ  نآ یفرعم  دسانـش و  یم ار  یدارفا  سکرھ  دنونـشب . فرح  یناسک  هچ  زا  دـننک و  دامتعا  یناسک  هچ  هب  یتسیاب  دـنناد  یم مھ 

، مھم دـننک . یم یفرعم  مھ  هدـع  کی  دسانـشن ، ار  اھادـیدناک  ی  همھ تسا  نکمم  دـنک . مادـقا  اھیفرعم  قبطرب  درادـن ، یلکـشم  یعرـش  ظاحل  زا  هک  دـنک  یم ساـسحا 

. تسا نیزاوم  تیاعر 

شترا  / ٠١/٢٨/١٣٧۵ ناھدنامرف  لنسرپ و  رادید  رد  تانایب 

هیـضق رد  هدـنب  هک  یدـیکات  همھ  ماهتفگ . تفگ ، دـیاب  هک  ار  هچنآ  ماهدرک و  تبحـص  ررکم  تاـباختنا ، هب  عـجار  نـم  تـسا . حرطم  مـھ  تاـباختنا »  » لـئاسم اـھزور  نـیا  اـما  و 

هدـنریگ هک  دـنورب  سلجم  هب  یناسک  ادابم  تسا . هدرواین  تسد  هب  ار  دوخ  لالقتـسا  ناسآ  روشک ، نیا  هک  تسا  نیمھ  یارب  مراد  هریغ  حلـصا و  باـختنا  یارب  تاـباختنا و 

دنریگب و دیآیم ، اج  نآ  زا  هچ  رھ  دنـشاب ؛ هدرک  میظنت  تمـس  نآ  هب  ار  ناشیاھنتنآ  هک  دنوش  سلجم  دراو  یناسک  ادابم  دـشاب ! برغ  اکیرما و  یوق  هدنتـسرف  رظتنم  اھنآ ،

. تسا نیا  زا  نم  ینارگن  همھ  دننک ! سکعنم  رشتنم و  یرگید  نابز  هب  لخاد  رد 

، دنزادنیب سلجم  لخاد  ار  ناشدوخ  دننک و  هدافتسا  یتلفغ  ای  ینظ  نسح  زا  دنتسناوت  تیعمج  یالهبال  یناسک  رگا  هک  دننکن  لایخ  یاهدع  تسا . رادیب  تلم ، نیا  هتبلا 

تـسد تسا ، هتفای  هار  سلجم  هب  یاهتـسباو  رـصنع  دندید  رگا  هدیـشک ، جنر  هداد و  نوخ  رایـشھ و  هاگآ و  تلم  نیا  تسین . نینچ  زگرھ  درک . دـنھاوخ  ادـیپ  تینوصم  رگید 

. تسا نیا  یارب  مینکیم ، هیکت  نیدت  یور  همھ  نیا  ام  هکنیا  دنزادنایم . نوریب  سلجم  زا  ار  وا  دننکیم و  زارد 

هک یسک  اما  دراد . دوجو  ینوگانوگ  یاھهزیگنا  هرخالاب  هن . تسا ؛ هتـسباو  تسین ، نیدتم  سک  رھ  هکنیا  هن  دوشیم . لصاح  ینید  یرگیلاباال  زا  یگتـسباو  نم ! نازیزع 

مسا دیاش  ینالف -   » دندوب هتفگ  تاباختنا ، لوا  هلحرم  شوح  لوح و  رد  یضعب  ماهدینـش  تسا . مھم  یلیخ  نیا  دراد . ندش  هتـسباو  یارب  هفاضا  عنام  کی  تسا ، نیدتم 

هب اھـسدنھم  اھرتکد و  دـننک . ادـیپ  هار  سلجم  هب  صـصختم  یاھمدآ  دـیاب  دراد ؟ یتیمھا  هچ  دـننکیم ، هیکت  نیدـت  یور  ردـق  نیا  رگید  یخرب  ای  دـندوب -  هدرواـین  مھ  ار  اـم 

صصخت زورما  ام  یلو  تسا . مزال  صصختم  سلجم ، یارب  ارچ ؛ تسین . مزال  صصختم  سلجم ، یارب  هکنیا  هن  تسا . هابتشا  نیا ، دننک »! هرادا  ار  تکلمم  دنورب و  سلجم 

فرـص هب  دـینک ! باختنا  ار  اھنیدـتم  دـیدرگب  اھـسانشراک ، اھـصصختم و  نیمھ  نایم  اـھرتکد ، اھـسدنھم و  نیمھ  نیب  ناریا ! تلم  یا  هک : تسا  نیا  نم  ضرع  میرادـن . مک 

. دنکیم یعمج  رطاخ  ساسحا  ناسنا  تقو  نآ  دش ، هک  نیدتم  دشاب . نیدتم  دیاب  دینیزگرب ، دیھاوخیم  هک  ار  یدرف  دینکن . افتکا  اعدا ،

نارگراثیا  / ٠٢/٣١/١٣٧۶ یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ی هلحرم رد  هچ  لوا و  ی  هلحرم رد  هچ  ار  ارآ  تیرثکا  یتمالـس  هب ادخ و  تساوخ  هب  هک  یرفن  راھچ  نیا  زا  مادکرھ  هک  دننک  هجوت  مرتحم  یاھدزمان  دوخ  ناریا و  تلم  ی  همھ

، هلئسم هک  ما  هدرک ضرع  ررکم  نم  ددرگب . حلـصا  لابند  دشکب و  تمحز  دیاب  دنکب ، ار  دوخ  شالت  دیاب  تلم  هتبلا  تسا . ینوناق  روھمج  سیئر وا  داد ، صاصتخا  دوخ  هب  مود 

ول لضافت و  هک  میتفگ  مھ  البق  تسا . یھلا  فیلکت  کی  مھ  حلـصا  باختنا  تسا ، یھلا  فیلکت  کی  تاباختنا  لصا  هک  نانچمھ  تسا . فیلکت  یادا  ادـخ و  نید و  ی  هلاـسم

نیا هب  لیلد  هچ  هب  امش  دیسرپ  لاعتم  یادخ  رگا  هک  دیورب  یھار  زا  دیناوتب  ینعی  دینک ؛ ادیپ  تجح  ادخ  ناتدوخ و  نیب  دیدرگب ، دیاب  تسا . رایـسب  هیـضق  نیا  رد  دشاب ، مک 

زا مھ  ام  دننکب و  ار  راک  نیا  دیاب  مدرم  دیھدب . یار  دیورب  تحار  لایخ  اب  دعب  دینک و  مھارف  یتجح  لیلد و  ادـخ ، ناتدوخ و  نیب  لیلد . نیا  هب  دـییوگب  دـیناوتب  دـیداد ، یار  درف 

مرتحم یاروش  هتبلا  دـنک . تیادـھ  تسا  رتـشیب  شتیحالـص  اـعقاو  هکنآ  حلـصا  دزماـن  تمـس  هب  ار  مدرم  یاـھلد  لاـعتم  یادـخ  هک  مینک  یم وزرآ  اـعد و  میھاوخ و  یم ادـخ 

هب دینک و  ادیپ  ییاسانش و  ار  رت  حلاص نآ  دیدرگب  دنرت . حلاص یضعب  دنحلاص ، یضعب  دنتـسین ؛ دح  کی  رد  اھ  نیا دب  ال  تسا . هتـسناد  حلاص  ار  نایاقآ  رفن  راھچ  نیا  نابھگن ،

. دیھدب یار  وا 

« حلصا دزمان   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 2 
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ساـسحا یور  زا  هک  هزادـنا  نیمھ  دـھدب ، یار  حلـصا  ریغ  هب  دـشاب و  هدرک  هابتـشا  هچ  دـشاب و  هداد  یار  حلـصا  هب  دـشاب و  بئاـص  وا  یار  هچ  دـھدب ، یار  دورب  هک  سکرھ 

هک هچنآ  تسا . یربھر  ماظن و  هب  دنم  هقالع صخش ، نیا  تسا و  باوث  بجوم  روجام و  لاعتم  یادخ  شیپ  یار  نیا  دھدب ، یار  دورب و  قودنـص  یاپ  هدنیآ  هب  تبـسن  فیلکت 

. دننکب دیاب  ار  فیلکت  ساسحا  نیا  تلم ، داحآ  ی  همھ تسا . فیلکت  ساسحا  نیا  تسا ، مھم 

جح  / ١٣٧٨/١١/٢۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رد هچ  ایند  رد  زورما  تسا . روشک  کی  یارب  یلم  رادتقا  ییاناوت و  رھظم  قح و  قاقحا  رھظم  مدرم ، روضح  رھظم  تاباختنا ، تسین . یـسایس  ی  هدـیدپ کی  طقف  تاباختنا ،

رظن زا  دـنداد . یار  دـندرک و  تکرـش  تاباختنا  کی  رد  دـنھدب ، یار  دنتـسناوت  یم هک  یناسک  زا  دـصرد  دـنچ  هک  دوش  یم باسح  نیا  یور  رگید  یاـجرھ  رد  هچ  اـم و  روشک 

نیا دـنھدب . یار  دـنیایب و  اھقودنـص  یاپ  تاباختنا  ماگنھ  رد  شمدرم  زا  یرتشیب  دادـعت  هک  تسا  مکحتـسم  یماـظن  نآ  ملاـع ، ناراذـگ  تسایـس نارگلیلحت و  اـیند و  مدرم 

روضح مدرم  میا و  هداد ناشن  هشیمھ  میا ، هتـشاد یلاوتم  یاھلاس  نیا  رد  هک  ینوگانوگ  یاھ  تاـباختنا رد  ار  نیا  اـم  دـمحب هللا  هک  تسا ؛ ماـظن  کـی  ماکحتـسا  ی  هناـشن

مدرم تسا . مدرم  هب  قلعتم  روشک  هک  اریز  دـننک ؛ نیعم  ناـشدوخ  تسد  هب ار  ناـشروشک  تشونرـس  دـنیایب و  هک  تسا  مدرم  فیلکت  مھ  قح و  مھ  دـنا . هتـشاد یا  یوق

نیا دننک . نیعم  تسا ، هدش  نیعم  نوناق  رد  هک  یبیترت  اب  ار  ناشدوخ  نایرجم  دـننک ؛ نیعم  هننقم  ی  هوق رد  ار  ناشناراذـگ  نوناق هنادازآ ، حیحـص و  باختنا  اب  دـنیایب و  دـیاب 

ی هتسب ماظن  تشونرـس  هن ، منک ؛ هدافتـسا  مقح  نیا  زا  مھاوخ  یمن نم  دیوگب  یکی  هک  تسین  روط  نیا تسھ . مھ  فیلکت  اما  تساھ ؛ نآ هب  قلعتم  تسا و  مدرم  قح 

رد اـما  دراذـگب ؛ مدرم  راـیتخا  رد  ار  قح  نیا  تسا  هتـسناوت  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  دـننک . تکرـش  همھ  دـیاب  تسا ؛ فـیلکت  نیا  تسا ؛ قـح  نیا  ذاقنتـسا  قاـقحا و  هب 

دنورب و مدرم  دیاب  تسا ؛ هداد  ار  قح  نیا  یمالسا  یروھمج  ماظن  دندوب . مورحم  یقح  نینچ  زا  هدافتسا  زا  مدرم  هتـشذگ ، یاھماظن  رد  میتشادن . ار  قح  نیا  ام  هتـشذگ 

امـش دراذگ . یم رثا  روشک  کی  تشونرـس  رد  یار ، دنچ  ای  یار  کی  یھاگ  دراد . یریثات  هچ  اھنت  نم  یار  دیوگن  سک  چـیھ تسا ؛ رثوم  مھ  یار  کی  یھاگ  دـننک . ذاقنتـسا 

دناوت یم هدنیامن  کی  یار  هک  ییاجنآ  ساسح  ی  هماگنھ رد  تفر ، سلجم  هب  هک  یـسک  نآ  دیتسرفب . سلجم  هب  ار  حلاص  نموم  صخـش  ناتدوخ ، نداد  یار  اب  دـیناوت  یم

رد هک  تسا  نیا  مھم  دراد . یریثات  هچ  نم  یار  هک  دیوگن  یسک  تقو  چیھ اذل  دوب . دھاوخ  زاسراک  وا  یار  دنک  نیعم  ار  داصتقا  تشونرـس  ای  رـشق ، کی  ای  روشک  تشونرس 

. دـننک قنوررپ  روشرپ و  ار  تاباختنا  دـنھدب و  یار  دـنورب و  دـھدب  یار  دـناوت  یم ینوناق  ظاـحل  زا  هک  سکرھ  ناوج و  ریپ و  درم ، نز و  مدرم  ی  همھ اـش هللا  نا  تاـباختنا ، زور 

تکرش تاباختنا  نیا  رد  دراد ، یا  هقالع یمالـسا  یروھمج  ماظن  یدنلبرـس  هب  هک  سکرھ  درک . دھاوخ  تکرـش  تاباختنا  نیا  رد  دراد ، هقالع  یمالـسا  ماظن  هب  هک  سکرھ 

مھ تاباختنا  نیا  رد  اش هللا  نا  میا ، هدـید ار  اھ  هنحـص ی  همھ رد  روضح  نونکات  دنمـشوھ  هاگآ و  گرزب و  تلم  نیا  زا  ام  هک  نانچ  نآ تسا : نیا  نم  ینیب  شیپ درک . دـھاوخ 

. داد دھاوخ  ناشن  یمالسا  ماظن  مالسا و  زا  ار  شا  یراد فرط عقاو  رد  درک و  دھاوخ  مالعا  ار  شدوخ  روضح  دنک و  یم تکرش  هقالع  اب  روشرپ و 

نالیگ  / ١٣٨٠/٠٢/١١ مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هدمع شخب  تشونرس  ندرپس  هلاسم  تاباختنا ، هلاسم  تسین . یکچوک  رما  نوچ  دنـشاب ؛ حلـصا  تخانـش  رکف  هب  دیاب  مدرم  هک  تسا  نیا  تاباختنا  باب  رد  یدعب  هتکن 

هیـضق نیا  هب  یدایز  دودـح  ات  رگید  نوگانوگ  لئاسم  یجراخ و  طـباور  یگنھرف ، لـئاسم  یداـصتقا ، لـئاسم  تشونرـس  تسا . هعومجم  کـی  رفن و  کـی  هب  روشک  تاـناکما 

هوق هب  دـتفایم ، نایرج  هب  روشک  فلتخم  یاھـشخب  رد  هک  ییاھتیلاعف  لئاسم و  نیرتمھم  اـما  دـنراد ، یفیاـظو  مادـک  رھ  مھ  رگید  یاوق  هک  تسا  تسرد  تسا . هتـسباو 

. دـش دـھاوخ  مولعم  ادرف  زا  دـش ؛ دـنھاوخ  دزماـن  یناـسک  هچ  مینادیمن  تسرد  زونھ  اـم  هتبلا  دوشیم . مولعم  تاـباختنا  نیا  رد  نآ  تشونرـس  هک  تسا  طوـبرم  هیرجم 

. درک دـھاوخ  صخـشم  دـنراد ، تیحالـص  ینوناق  یاھرایعم  ظاحل  زا  هک  ار  یناسک  دوخ ، ینوناق  هفیظو  قبط  نابھگن  یاروش  مھ  دـعب  دـنوشیم ؛ دزمان  دـنوریم  یناسک 

. تسا یمھم  رایسب  هفیظو  مھ  نیا  مینک . باختنا  تسا ، حلصا  هک  ار  یسک  مینک و  هاگن  هعومجم  نیا  نیب  رد  یتسیاب  امش  نم و  سپس 

نارھت  / ١٣٨٠/٠٢/٢٨ یهعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

حرطم نآ  فلتخم  لوصا  رد  هک  هدـش - هتـشاذگ  روھمج  سیئر شود  رب  ینیگنـس  فیاظو  مھ  یـساسا ، نوناق  رد  تسا . ییالاو  ماقم  روھمج  سیئر ام ، یـساسا  نوناق  رد 

درف هب  رـصحنم  فیاظو ، تاناکما و  ترایتخا و  نیا  ام ، یـساسا  نوناق  ماـظن  ی  هعومجم رد  تسا . روھمج  سیئر راـیتخا  رد  یداـیز  تاـناکما  تاراـیتخا و  مھ  تسا - هدـیدرگ 

. تسوا رایتخا  رد  نوگانوگ  یاھ  هناخترازو روشک و  ی  هجدوب هیرجم و  ی  هوق دراد : یناوارف  تارایتخا  روھمج  سیئر تسا .

دنناوت یم دنتسھ و  یددعتم  دارفا  دنا ، هدش نادیم  نیا  دراو  هک  یناسک  هناتخبشوخ  دننک . تیلوئـسم  ساسحا  هیـضق  نیا  هب  تبـسن  مدرم  داحآ  هک  دراد  اج  افاصنا  اقح و 

تلم نیا  حالـص  ریخ و  هک  هچنآ  دـنھاوخب  مھ  لاعتم  یادـخ  زا  دـنوش و  دراو  هبـساحم  لقعت و  تقد و  اـب  دـیاب  دارفا  اـجنیا  رد  دـننک . بذـج  ناـشدوخ  هب  ار  یفلتخم  قیـالس 

؛ میراد حلـصا  میراد ، حلاص  تسین ؛ هزادنا  کی  اھتیحالـص  هتبلا  دنحلاص . انوناق  دنا ، هدرک روبع  نابھگن  یاروش  دییات  زا  هک  یدارفا  دنھد . ماجنا  ات  دھد  قیفوت  اھ  نآ هب  تسا ،

بجوم دـیابن  اھ  نیا درادـن ؛ یلاکـشا  دـھد . یم رارق  کالم  ار  رگید  زیچ  یـسک  دـناد و  یم حلـصا  ار  یـسک  دـھد و  یم رارق  کالم  ار  یزیچ  یکی  تسا ؛ فلتخم  اھـصیخشت 

هچ دوش . ادیپ  یفالتخا  قاقـش و  مدرم  داحآ  نیب  رگید ، دزمان  کی  هب  رگید  ی  هتـسد یروھمج و  تسایر  دزمان  کی  هب  هتـسد  کی  یدـنم  هقالع رطاخ  هب  ادابم  دوش . فالتخا 

. دننک باختنا  دندرگب و  ناشدوخ  قیالس  قبط  مدرم  هک  تسا  هتساوخ  ار  نیمھ  نوناق  دراد ؟ یعنام 

یربھر  / ١٣٨١/١٢/١٣ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ات دنریگ  رارق  مدرم  رایتخا  رد  دنتسھ ، حلاص  هک  یدارفا  تقو  نآ  دوش ؛ تاعارم  لماک  روط  هب  تقد و  اب  دیاب  تسا و  مزال  رما  کی  اھهنیمز  اھشخب و  یهمھ  رد  طباوض  تیاعر 

رد ام  یتقو  دـننک . تیاعر  ار  انعم  نیا  دـیاب  همھ  دوب . دـھاوخ  دـیفم  هللااشنا  دراد ، دوجو  هک  یجیار  یهوحن  هب  تاباختنا  هاگنآ  دـنک ؛ باختنا  اھنآ  نیب  رد  ار  حلـصا  مدرم ، ارآ 

رارق نیمز  یهرک  تیعمج  زا  یمیظع  شخب  نید  هدـیقع و  ناـمیا و  تاـساسحا و  راعـش ، نیا  رـستشپ  تسین ؛ یکچوک  رما  نیا  میھدیم ، ار  مالـسا  قـقحت  راعـش  اـیند 

تیعمج رفن  نوـیلیم  دـص  دـنچ  دراـیلیم و  کـی  هاـگنآ  دراد ، ییآراـک  راعـش  نیا  هک  مینک  تباـث  میتـسھ و  راعـش  نیا  لاـبند  هب  اـتقیقح  هک  مینک  تباـث  میناوـتب  اـم  رگا  دراد .

. تسین یمک  زیچ  نیا  تفرگ ؛ دنھاوخ  رارق  راعش  نیا  رستشپ 

نیوزق  / ١٣٨٢/٠٩/٢۶ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد ندش  نکاس  راک و  بسک و  لغـش و  قح  لثم  یلومعم  یدنورھـش  قح  ندش ، باختنا  قح  درک . بلـس  یتسیابن  ار  ندش  باختنا  یدنورھـش  قح  دـنیوگ  یم یـضعب 

. دوش زارحا  دیاب  اھتیحالص  نیا  هک  تسا  مزال  ییاھتیحالـص  نآ  ی  هدنراد یارب  هک  تسا  یدنورھـش  قح  کی  نیا  تسین . لیبموتا و ...  ندیرخ  نابایخ و  رد  نتفر  هار  رھش و 

مدرم دوخ  اھدزمان  تیحالـص  زارحا  رد  دننک . زارحا  ار  اھتیحالـص  دـیاب  هک  نابھگن ، یاروش  مھ  تسا ، روشک  ترازو  مھ  تسین ؛ نابھگن  یاروش  طقف  مھ  شزارحا  لوئـسم 

صخـش نآ  یارب  دنناوت ، یم هک  یناسک  نآ  دننک و  یفرعم  رگیدمھ  هب  دـندرک ، تیحالـص  زارحا  ار  یناسنا  یتقو  هک  دـنراد  ار  اھتیلوئـسم  نیرتشیب  دنتـسھ و  دارفا  نیرتھب 

. دوش نادیم  نیا  دراو  دناوتب  حلاص  ناسنا  ات  دنیامن ، مھارف  تاناکما 

نیوزق  / ١٣٨٢/٠٩/٢۶ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لاوـس بیرغ  بیجع و  یاـھزیچ  اھھاگـشناد  هب  وجـشناد  دورو  یارب  وردـنت  یا  هدـع تصـش  ی  هھد یاـھلاس  رد  هک  مھ  ناـمز  نآ  متـسین و  قـفاوم  دـیاقع  شیتـفت  اـب  نـم 

ماظن یـشزرا  ینابم  اب  دـنک  رھاظت  هک  دراد  رارـصا  هدرک ؛ تابثا  هداد و  ناـشن  احیرـص  ـالمع و  هک  یـسک  مدرک . تفلاـخم  مـالعا مھ  اـھراب  مدوب و  فلاـخم  هدـنب  دـندرک ، یم

همھ تسا و  مزال  یقالخا  تیحالـص  نیاربانب  دورب . تسا ، ماـظن  نکر  هک  یمالـسا  یاروش  سلجم  هب  دوش و  مدرم  ی  هدـنیامن دـناوت  یمن درادـن ، تقفاوم  تسا و  فلاـخم 

. دنشاب ساسح  دعب  نیا  یور  دیاب 

« حلصا دزمان   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 3 
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مق  / ١٣٨٢/١٠/١٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هلمح لباقم  رد  دوخ و  لباقم  رد  نیدالوپ  هرز  کی  لثم  ار  نآ  دناوتیم  تلم  نیا  هک  تسا  ییاھهلیـسو  نیرتمکحتـسم  زا  یکی  تاباختنا  رد  روضح  تسا . شیپ  رد  تاباختنا 

هک منادیم  ماهتـساوخ و  لاعتم  یادـخ  زا  تاباختنا  رد  هدـنب  هک  هچنآ  تسا . مھم  رایـسب  تاباختنا  دراد . هگن  ناگدـننکتلاخد  ناربکتـسم و  یلد  دـب  تینوس و  نانمـشد و 

هک دـھد  قیفوت  اـم  تلم  هب  لاـعتم  یادـخ  هللااـشنا  دریگ و  ماـجنا  تلم  روضح  اـب  یوق و  ملاـس ، روـشرپ ، تاـباختنا  هک  تسا  نیا  دـھاوخیم ، ار  نیمھ  مھ  اـم  زیزع  تلم 

صالخااب و نموم ، ناگدنیامن  سلجم  رد  رگا  تسا . یمالـسا  یاروش  سلجم  ماظن ، ناکرا  نیرتمھم  زا  یکی  دتـسرفب . سلجم  هب  ار  یدمآراک  دنمناوت و  حلاص و  ناگدنیامن 

نادیم تاباختنا  هتبلا  تسا . تاباختنا  مراد ، نآ  هب  مامتھا  عقوت و  هدنب  هک  یعوضوم  نیرتمھم  دنک . زاب  دناوتیم  ار  اھهرگ  زا  یلیخ  سلجم  دنشاب ، هتـشاد  روضح  دنمناوت 

ماظن نیا  هک  یناسک  دوش . تاباختنا  نادیم  دراو  دناوتیم  تسا ، دنبیاپ  دـقتعم و  ماظن  نیا  هب  هک  سک  رھ  ملاس . تباقر  دـننک ؛ تباقر  مھ  اب  یتسیاب  دارفا  تسا و  تباقر 

تـسا موـلعم  تساـطخ . سلجم  هب  اـھنآ  ندـمآ  تلم  نیا  رظن  زا  هک  دـننادب  یتسیاـب  مھ  ناـشدوخ  تساـطخ و  سلجم  هب  ناشندـمآ  دـنرادن ، لوـبق  ار  یـساسا  نوناـق  و 

یساسا و نوناق  مالسا ، ماظن ، هک  یناسک  نآ  اما  دنیایب ؛ سلجم  هب  دیابن  دنرادن ، لوبق  ار  شفادھا  هار و  اھراعش و  اھراک و  تلم و  نیا  یساسا و  نوناق  نیا  هک  یناسک 

یـضعب دنرادن . یرابتعا  هدنب  رظن  زا  مھ  بازحا  طوطخ و  اھحانج و  نیا  زیمآدانع . هناجوجل و  تباقر  هن  ملاس و  تباقر  اھتنم  دنیایب ؛ تباقر  نادیم  هب  دیاب  دنراد ، لوبق  ار  ماما 

بلطم نیا  دـندراو ! اھنیا  یطخ  یحانج و  یاھاوعد  رد  هک  دـننک  دومناو  مھ  ار  ماظن  یاھھاگتـسد  یربھر و  هک  دـننکیم  یعـس  چـیھ ، دـننکیم  شکمـشک  هک  ناـشدوخ 

مکمرکا نا  : » تساوقت طرـش  نیلوا  دشاب . اوقت  اب  دیاب  سلجم ، هب  دیآیم  هک  یـسک  هک  مسانـشیم  ار  نیا  هدنب  مسانـشیمن ؛ تیـصخش  بزح و  هدنب  تسین . تسرد 

مھ داسف  دض  دـیاب  دـنک . تیمورحم  عفر  هک  دـشاب  وا  تمھ  یعـس و  تسھ و  تیمورحم  روشک  رد  هک  دـنادب  دـشاب ؛ نیمورحم  رادـفرط  دـیاب  هک  نیا  رگید  مکاقتا .» هللادـنع 

تیحالـص دشاب . مھ  ملاع  صالخا و  اب  دنمناوت ، هتبلا  دنک . هزرابم  داسف  اب  ات  دشاب ، فلاخم  ظفل ، هب  هن  نادندنب و  زا  دجهب ، تدشهب و  یداصتقا  یلام و  داسف  اب  دـشاب و 

تیلاعف لوغشم  زکارم  نیا  هعومجمریز  رد  هک  ییاھھاگتـسد  هچ  نابھگن و  یاروش  هچ  روشک ، ترازو  هچ  فلتخم -  یاھهاگتـسد  نالووسم  تسا و  لئاسم  نیا  ساسا  رب 

. تسا هدش  ینیبشیپ  لئاسم  نیا  نوناق  رد  اریز  دنھد ؛ رارق  نوناق  ار  ناشرایعم  دیاب  دنتسھ - 

مق  / ١٣٨٢/١٠/١٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

اھ هاگتـسد تساھ . نیا تیحالـص  یاضما  یفرعم ، نیا  دـنراد و  تیحالـص  اھ  نیا هک  تسا  نیا  شیانعم  دـنوش ، یم یفرعم  مدرم  هب  تاباختنا  دزماـن  ناونع  هب  هک  یناـسک 

ود رھ  دـب و  ود  رھ  حـلاصان ؛ مدآ  نتفریذـپ  مھ  حـلاص ، مدآ  ندرک  در  مھ  تسا ؛ مدرم  هب  نتفگ  غورد  نیا  دـشابن . غورد  فالخ و  هدوھیب ، اضما  نیا  هک  دنـشاب  بقارم  یتسیاب 

رظن هب  هک  ار  یـسک  تسرد ، یار  دازآ و  رکف  اب  دـننک و  هاگن  مدرم  دـسرب و  تاباختنا  زور  اش هللا  نا  ات  دریگن ، ماجنا  اھفالخ  نیا  هک  دنـشاب  بقارم  اـھ  هاگتـسد تسا . فـالخ 

. دشاب دیفم  یلیخ  روشک  یارب  دناوت  یم دنموربآ  ربتعم و  سلجم  کی  دنتسرفب . سلجم  هب  دننک و  باختنا  تفرعم  تخانش و  اب  تسا ، رت  حلاص ناشدوخ 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/١١/٢۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

سلجم تاباختنا  دـینز . یم مقر  هدـنیآ  لاس  راھچ  رد  ار  روشک  تشونرـس  عقاو  رد  سلجم ، ی  هدـنیامن باختنا  اـب  امـش  هک  تسا  نیا  سلجم  تاـباختنا  تیمھا  مود  تھج 

هداج نآ  زا  ییارجا  نالوئـسم  ات  دوش  یم زاب  هک  یا  هداج ینعی  نوناق  تسا . یراذـگ  نوناق زکرم  سلجم  نوچ  تسا ؛ ناشروشک  دوخ و  تشونرـس  رد  مدرم  تلاـخد  رھظم 

عـضو سلجم  رد  امـش  ی  هدنیامن مھ  ار  نوناق  تسا و  نوناق  ی  هدـھع هب  ینکزاب  هداج نیا  دـننک . حالـصا  دابآ و  ار  روشک  یایاوز  رانک و  هشوگ و  دوخ  شالت  اب  دـننک و  تکرح 

هار رد  اپ  دـنک ، تکرح  جـک  ای  دـب و  ییاج  رد  تلود  رگا  تسا . تلود  رب  رظان  سلجم  ام ، یـساسا  نوناـق  قبط  نیا ، رب  هوـالع  تسا . مھم  یلیخ  سلجم  نیارباـنب  دـنک ؛ یم

! تسا مھم  ردقچ  دینیبب  تسا ؛ سلجم  دریگب ، ار  فارحنا  داسف و  ولج  دناوت  یم هک  یزکرم  دیآ ، دوجو  هب  یداسف  دوشب و  یا  هدافتساوس هدرکن  یادخ  دراذگب و  یتسردان 

سلجم هب  ار  وا  دـیتسناد و  هتـسیاش  حـلاص و  ار  یـسک  یتـقو  امـش  دـش . دـھاوخ  رت  یوـق سلجم  دـشاب ، رتـشیب  ارآ  هچرھ  دوـش . یم لیکـشت  مدرم  ارآ  اـب  سلجم  نـیا 

روشک و حـلاصم  دوخ ، حـلاصم  یارب  مدرم  اذـل  تساجنیا . زا  سلجم  تیمھا  دـیریگب ؛ راک  هب  هدـنیآ  تفرـشیپ  نتخاس و  رد  ار  دوخ  ناوت  زا  یـشخب  دـیا  هتـسناوت دیداتـسرف ،

تفتلم دننزب ، فرح  دنناوت  یم و  نایب - ای  ملق  ای  دـنراد - نوبیرت  هک  یدارفا  زا  یـضعب  هنافـساتم  دـتفیب . شدوخ  تمظع  هوکـش و  نآ  زا  تاباختنا  دـنراذگن  دـیاب  ماظن  حـلاصم 

درـسلد نداد  یار  ی  هصرع تاباختنا و  ی  هنحـص رد  روضح  زا  ار  مدرم  هک  دـنیوگب  یزیچ  اـی  دـننک  یراـک  هک  دـنرادن  یفرح  دراد ؛ یتمظع  هچ  سلجم  تاـباختنا و  هک  دنتـسین 

دنموربآ یوق و  یـسلجم  ات  دـنک  شالت  دـیاب  تلم  تشونرـس  روشک و  یدابآ  ناریا و  تزع  هب  دـنم  هقالع رویغ و  یناریا  رھ  الا  و  تسا ، تلفغ  یھجوت و  یب رثا  رب  نیا  دـننک ؛

. دوش لیکشت 

ادھش  / ٠٣/٠٣/١٣٨۴ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. دزاس هدروآرب  ار  هعماج  یاھزاین  دـناوتب  دـنک و  قیبطت  دـیمھفیم ، هعماج  یارب  امـش  هک  یزاین  اـب  هک  تسا  یـسک  حلـصا  دـننک . باـختنا  ار  حلـصا  دـننک و  هاـگن  مھ  مدرم 

ار امـش  دنناوتیم  دینکیم  رکف  هک  یناسک  زا  دینکب ؛ ار  دوخ  تروشم  دینکب ؛ ار  دوخ  شالت  امـش  دنوشیم . دایز  یهغدغد  ساوسو و  راچد  حلـصا  تخانـش  رد  اھیـضعب 

هب میمھفیم و  هچنآ  هب  هک  میرومام  ام  داد . دھاوخ  لاعتم  یادخ  ار  امش  رجا  دیھدب ؛ یار  دینک و  لمع  دیدیسر ، هک  ییهجیتن  رھ  هب  دیھاوخب ؛ ییامنھار  دننک ، ییامنھار 

ظوفحم لاعتم  یادخ  شیپ  تسا ، فیلکت  هب  لماع  هک  یسک  رجا  تسا . ظوفحم  ام  رجا  دشن ، ای  دش  عقاو  اب  قباطم  مینک ؛ لمع  میھدیم ، صیخـشت  یھلا  فیلکت  هچنآ 

. تسا

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

یتاـباختنا دزماـن  کـی  هب  هک  یناـسک  دـنراد . هگن  ملاـس  مھ  مرگ و  مھ  ار ، تاـباختنا  یاـضف  هک  منکیم  شرافـس  ناریا  زیزع  تلم  یهمھ  نارھاوـخ و  ناردارب و  یهمھ  هب 

یتسرد راک  اساسا  بیرخت  هکنیا  رب  هوالع  دـنکیم ؛ داجیا  راقن  فالتخا و  مدرم  نیب  نیا  دـننکن ؛ بیرخت  ار  رگید  دزمان  وا ، هب  یهقالع  رطاخ  هب  دنـشاب  بقارم  دـندنمهقالع ،

فالخ طلغ و  راک  کی  مھ  دـنکیمن ؛ ادـیپ  تسد  شدوخ  دوصقم  هب  دـنک ، مک  ار  وا  ارآ  دـھاوخیم  یتاباختنا  دزماـن  کـی  بیرخت  اـب  هک  یـسک  درادـن . مھ  ییهدـیاف  تسین و 

دزمان زا  مھ  نارگید  دـینک ، تیامح  ناتدوخ  دزمان  زا  امـش  دـیراد . هگن  ملاس  ار  اضف  دـیآیمن . وا  ریگ  ییهدـیاف  مھ  دریگیم ، ماجنا  عرـش  فالخ  یرایـسب  دراوم  رد  قطنم و 

هب مدرم ، یایند  هب  مدرم ، بالقنا  هب  مدرم ، نید  هب  هک  دـینک  ادـیپ  شیارگ  یـسک  هب  دـینک . تقد  رظن  دروم  دزماـن  ندرک  ادـیپ  رد  دـنھد . یار  وا  هب  دـننک و  تیاـمح  ناـشدوخ 

. دھدیم تیمھا  مدرم  تزع  هب  مدرم و  یهدنیآ  هب  مدرم ، تشیعم 

مدرم  / ٠٣/٢۵/١٣٨۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

بلطواد رفن  تشھ  ام  میھاوخیمن . روھمجسیئر  رفن  ود  مھ  اـم  تسا و  یمومع  یهلاـسم  کـی  تسین ؛ یـصخش  یهلاـسم  کـی  تاـباختنا  هک  تسا  نیا  موس  یهتکن 

. دنھد ناشن  یلدمھ  یراکمھ و  دش ، روھمج  سیئر  هک  یـسک  هب  تبـسن  دنفظوم  همھ  دش . دـھاوخ  روھمجسیئر  رفن  تشھ  نیا  زا  یکی  هک  میراد ، یروھمج  تسایر 

هتشاد ار  اھتیحالص  لقادح  هرخالاب  تسا . رتحلاص  ندرک  ادیپ  رس  اوعد  فالتخا و  تسا . هدز  وا  هب  تیحالص  رھم  عقاو  رد  تسا ، هدرک  دییات  ار  وا  نابھگن  یاروش  هک  یـسک 

سپ دشن ؛ میتساوخیم ، ام  هک  یـسک  نآ  هک  دننکن  ساسحا  مدرم  داحآ  دندش ، روھمج  سیئر  اھنیا  زا  مادک  رھ  رگا  تسا . هدز  دـییات  رھم  وا  هب  نابھگن  یاروش  هک  تسا 

؛ مینکیم هبلاـطم  مھ  اـم  دـنھاوخب ؛ دـننک و  هبلاـطم  وا  زا  دـیاب  مدرم  هتبلا  تسا . روھمج  سیئر  وا  هلاـسراھچ ، یهرود  کـی  رد  هن ، تسین ؛ حـلاص  وا  دروـخیمن ؛ درد  هب  وا 

مدرم لباقم  رد  میایب  هک  نیا  لھا  هدنب  میاهتـساوخ . دـناهدوب ، روھمج  سیئر  هک  یناسک  زا  ار  ماظن  مدرم و  تابلاطم  ام  مھ  نالا  ات  میاهدرک . ار  راک  نیا  نالا  ات  هک  نانچمھ 

هک ینالوئسم  زا  ماظن  یاھـشزرا  مدرم و  قوقح  یهبلاطم  زا  هظحل  کی  راک ، نایرج  رد  تسا و  هدرک  کمک  لاعتم  یادخ  اما  متـسین ؛ مزادنیب ، هار  لاجنج  اوعد و  یـسک  اب 

« حلصا دزمان   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 4 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3214
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3214
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3223
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3291
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3295
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3296
http://farsi.khamenei.ir


هب یضعب  دناهتسناوت ، یرادقم  یضعب  دناهتسناوتن ؛ یضعب  دننک ، لمع  دناهتسناوت  یـضعب  هکنیا  اما  ماهدرک ؛ هبلاطم  اھنیا  زا  نم  ماهدوبن . غراف  دناهدوب ، راک  رـس  نونک  ات 

. تسا یرگید  ثحب  دناهدرکن ؛ لمع  یتاھج 

ناگربخ  / ٠٩/٠۶/١٣٨۵ سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رد هک  دراد  ار  راک  نیا  تیحالص  دناوتیم و  دنکیم  ساسحا  هک  یـسک  رھ  اعقاو  ینعی  دنھدب ؛ رارق  راک  نیا  ضرعم  رد  ار  دوخ  هک  دننک  یعـس  یتسیاب  مھ  تیحالـص  نابحاص 

دھاوخ اـھنآ  یهدـھع  رب  میرادـن ، ربخ  اـم  دراد و  ربخ  نآ  زا  لاـعتم  یادـخ  هک  یدـعوم  رد  هک  ار  یاهفیظو  دـشاب و  وضع  ادـخ  رطاـخ  یارب  فیلکت و  یارب  یـسلجم  نینچ  کـی 

هک تسوا  یعرـش  یهفیظو  نم  رظن  هب  دراد ، دوخ  زا  ار  یایعمجرطاخ  نینچ  کی  هک  یـسک  دـھدب ، ماجنا  یعرـش  فیلکت  هب  هجوت  اب  لقتـسم و  هنادازآ ، ار  نآ  تشاذـگ ،

سلجم یگدنیامن  یروھمج ، تسایر  تاباختنا  رد  هک  یناسک  میاهتفگ ، اھراب  مھ  رگید  یاھتاباختنا  دروم  رد  ام  دیایب . نادیم  هب  دـھدب و  رارق  انعم  نیا  ضرعم  رد  ار  شدوخ 

نیا دـننکیم  ساسحا  اعقاو  هک  یناسک  نآ  تسا . رتدـکوم  اھتاباختنا  نآ  زا  هلئـسم  نیا  اجنیا  رد  اما  دـنیایب ؛ نادـیم  لـخاد  هب  هک  دـننیبیم  تیحالـص  دوخ  رد  اـھنیا  لاـثما  و 

دیاب مھ  مدرم  داحآ  دنھدب . رارق  مرتحم  مھم و  سلجم  نیا  رد  روضح  مدرم و  باختنا  ضرعم  رد  ار  ناشدوخ  دـنوشب و  نادـیم  نیا  دراو  دـنیایب ، دـنراد ، ار  ییاناوت  تیحالص و 

رید مییوگیم . مدرم  یارب  هللااشنا  هک  میراد  ییاھهیـصوت  درک و  میھاوخ  ضرع  یبلاطم  مدرم  هب  ناگربخ  سلجم  یهرابرد  دوخ  تصرف  رد  هللااشنا  ام  ـالاح  دـننادب . هفیظو 

ییاھزیچ زا  یکی  مھ  نیا  دـنھدب . ماجنا  ار  راک  نیا  هک  دـنراد  هفیظو  دـننک  ساسحا  همھ  تسا ؛ یمومع  یهفیظو  کـی  نیا ، هک  مینکب  ضرع  اـجنیا  ـالامجا  تسا . هدـشن 

. دشاب هجوت  دروم  سلجم  نیا  رابتعا  ظفح  یارب  دیاب  هک  تسا 

ناگربخ  / ٠٩/٢٢/١٣٨۵ سلجم  تاباختنا  هناتسآ  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

، حـلاص لقاع ، نیما ، یاھناسنا  زا  دـشاب  هدـش  لیکـشت  و  دـشاب ؛ هدامآ  هشیمھ  دـیاب  ناگربخ  سلجم  تسام . یاھ  تاباختنا نیرت  مھم زا  یکی  ناگربخ  سلجم  تاـباختنا 

باـختنا زا  تسا  تراـبع  هک  ار - دوخ  گرزب  راـک  نیعم  ی  هظحل رد  دـنناوتب  اـت  دـیایب ؛ شیپ  تسا  نکمم  هک  یدوعوم  ی  هظحل اداـبم و  زور  یارب  قاریرـضاح  هعماـج ، هاوـخریخ 

هک دنـشاب  ینابختنم  مدرم - نابختنم  نآ - دارفا  دشاب ؛ رـضاح  دـنامب ؛ راک  هب  هدامآ  هشیمھ  سلجم  نیا  یتسیاب  تسا . یمھم  رایـسب  تاباختنا  اذـل  دـنھدب . ماجنا  ربھر -

ی هلئسم یلیخ  نیا  دریگب ؛ رارق  مدرم  لوبق  دروم  دنریذپب و  مدرم  ار  شنیزگ  نآ  درک ، دنھاوخ  اھ  نآ هک  ار  یشنیزگ  دنھدب . لد  اھ  نآ هب  دننک و  دامتعا  اھ  نآ هب  دنناوتب  مدرم 

ار یدارفا  هچناـنچ  دــننک . باــختنا  دنــسانشب و  ار  هتــسیاش  دارفا  یتسیاــب  مدرم  تـسا ؛ باــختنا  حطــس  نیرتــالاب  ناــگربخ ، سلجم  حطــس  نیارباــنب  تـسا . یمھم 

نیا لابند  دیـشاب . یعرـش  تجح  لابند  دـشاب ؛ یعرـش  تجح  ناسنا  یارب  اـھ  نآ یفرعم  هک  دـننک  هدافتـسا  ینئمطم  نموم و  یاـھناسنا  ییاـمنھار  زا  دنـسانش ، یمن

ینیما نئمطم و  دراو و  مدرم  میتسناد  یم هک  یناسک  نالف ار  دـیز  نیا  دـییوگب  امـش  دـیدرک ، باختنا  ناگربخ  سلجم  یارب  ارچ  ار  دـیز  دیـسرپ  لاعتم  یادـخ  رگا  هک  دیـشاب 

هک یناسک  یفرعم  نانیمطا ؛ دروم  یاھناسنا  یفرعم  درک . دامتعا  تسب و  لد  دوش  یمن یا  یفرعم رھ  هب  دیشاب . هتـشاد  تجح  ادخ  شیپ  دندوب ؛ هدرک  یفرعم  دنتـسھ ،

یفرعم هفیظو  یادا  ناونع  هب  هکلب  دـنا ؛ هدـشن نادـیم  دراو  وھایھ  لاجنج و  یـسایس و  یاھ  یـشکورگ یارب  ایند و  یارب  تسا ؛ ییادـخ  ناشتین  اھ  نیا هک  دـنادب  ناـسنا 

. دتسرف یم ناگربخ  سلجم  هب  هربخ  ناونع  هب  اھ  نآ یفرعم  اب  ار  یدارفا  دنک و  یم ادیپ  نانیمطا  اھ  نآ فرح  زا  ناسنا  دنا ؛ هدرک

کی مھ  اھ  نیا ی  هفیظو اما  تسا ؛ توافتم  ناگربخ  سلجم  نابختنم  عون  اب  اتـسور  رھـش و  یمالـسا  یاھاروش  ناـبختنم  عون  تسا . روط  نیمھ مھ  اـھاروش  ی  هلئـسم

هب ناشدوخ ، رکف  هب  دنشاب ؛ مدرم  هب  تمدخ  رکف  هب  قداص و  لاعف ، یراک ، یدارفا  هک  دنوش  تمدخ  لوغشم  رھش  یاروش  رد  دیاب  یناسک  تسا . یمھم  رایـسب  ی  هفیظو

رھش یاھاروش  اتسور ، رھش و  یاھنمجنا  رگا  دننک . شالت  راک و  مدرم  یارب  دنھاوخب  دنـشابن و  ناشدوخ  یارب  یویند  روما  ندرک  روج  عمج و  رکف  هب  ناشدوخ و  یایند  رکف 

. دش دھاوخ  لح  مدرم  یگدنز  یرھش و  تالکشم  زا  یرایسب  دنشاب ، یحلاص  یاھناسنا  دنتسھ - مدرم  باختنا  دروم  هک  اتسور - و 

دزی  / ١٠/١٢/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

امـش هب  نم  تاـباختنا . زا  تسا  یمدرم  ینادردـق  یمدرم و  روـضح  منک ، یم دـیکات  لوا  ی  هجرد رد  ار  ناـمھ  مھ  زورما  ما ، هدرک دـیکات  اـھتاباختنا  ی  همھ رد  هدـنب  هک  هـچنآ 

یمدرم ماظن  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دـنیوگب  دـنناوتب  نانمـشد  اـت  دوش  هتـسب  تاـباختنا  باـب  روشک ، نیا  رد  دـش  یعـس  میوگ - یم هتـسبرس  ـالاح  هتبلا  منکب - ضرع 

ددعتم و یاھ  هرود رد  دش  بذج  تاباختنا  تمـس  هب  مدرم  یاھلد  دمآ ، قئاف  ناھاوخدب  ی  هدارا رب  یھلا  ی  هدارا تشاذـگن ؛ لاعتم  یادـخ  راک ، نیا  یارب  دـش  شالت  تسین ؛

. تسا روجنامھ  مھ  تاباختنا  نیا  دندرک . تکرش  تاباختنا  رد  مدرم  نمشد ، مغر  یلع فلتخم ؛ یاھشخب 

نآ تسا . حلـصا  ی  هدـنیامن ندرک  ادـیپ  مھ ، نیا  تسا  یرایـسب  تیمھا  زئاـح  هتبلا  هک  دـعب  ی  هجرد رد  تسا . یمدرم  روـضح  لوا  ی  هجرد رد  منک ، یم ضرع  نم  هـک  هـچنآ 

هک یناسک  نیا  نیب  رد  تسا . رادروخرب  زاین  دروم  تیحالص  لقا  دح  زا  نیا  هک  تسا  نیا  شیانعم  دوش ، یم مالعا  اھ  نآ تیحالص  نابھگن  یاروش  ی  هلیسو هب  هک  یناسک 

، دننک تقد  هک  تسا  نیا  هیباختنا  یاھ  هزوح اھرھش و  مدرم  ناریا و  تلم  رنھ  رت . نییاپ حطـس  رد  دنتـسھ  یدارفا  رتالاب ، یاھتیحالـص  اب  دنتـسھ  یدارفا  دنوش ، یم مالعا 

رد روضح  یارب  یگداـمآ  یراد و  نید ظاـحل  زا  نیرتھب  تناـما ، صـالخا و  ظاـحل  زا  نیرتھب  ناـمیا ، ظاـحل  زا  نیرتھب  دـننک ؛ باـختنا  ار  نیرتھب  ار ، حلـصا  دنـسانشب  دـننک ، هاـگن 

نیا روشک - یاج  همھ  رد  ام  زیزع  مدرم  یتسیاب  تسھ ، یئاھ  تصرف اھ  نیا دننک . باختنا  ار  مدرم  یاھزاین  هب  تبـسن  نیرتدنمدرد  نیرت و  سانـشدرد بالقنا ؛ یاھنادـیم 

ی هعماج زاین  دروم  هک  ار  یـسلجم  نآ  ار - سلجم  دـننک و  لجـسم  دوخ  یار  اب  دـننک و  ادـیپ  دـننک ، شالت  مامت  تریـصب  اب  هنارایـشوھ ، تسین - دزی  ناتـسا  صوصخم  رگید 

. دنھدب لیکشت  تسام - ینونک 

فلتخم یاھ  هرود رد  مرتحم  یاھ  هدنیامن دوخ  اب  نم  تسین . کالم  یلمع  ریغ  یاھ  هدعو تسین ؛ کالم  عونتم  نیگنر و  تاغیلبت  هک  دنـشاب  هتـشاد  دیاب  هجوت  مدرم  هتبلا 

هب دوخ  یباختنا  ی  هقطنم رد  ار  راک  نالف  هژورپ ، نالف  ینارمع و  ی  هدعو هک  تسین  نیا  هدنیامن  ی  هفیظو هدـنیامن ! یاھمناخ  نایاقآ و  متفگ : اھ  نیا هب  مدـش ، هجاوم  یتقو 

- دش نوناق  یتقو  دنک . لعج  ار  نوناق  نآ  دنک ، ادیپ  ار  روشک  زاین  دروم  نوناق  دناوتب  هک  تسا  نیا  هدـنیامن  ی  هفیظو تسا . تلود  راک  تسا ، یئارجا  راک  اھ  نیا دـھدب ؛ مدرم 

گرزب یاھ  هدـعو نداد ، یلمع  ریغ  یاھ  هدـعو دـننک . یم لمع  دـننکب و  لمع  نوناق  قبطرب  دـنروبجم  یئاـضق  یئارجا و  یاـھ  هاگتـسد دوش - یم هتـشاذگ  یا  هدـعاق ینعی 

، یتاباختنا یاھ  یقالخادـب نوگانوگ ، یتاباختنا  یاھدزمان  هب  نادـنم  هقالع فرط  زا  تسھ . مھ  یفنم  تمالع  یھاگ  دـننک ؛ هجوت  مدرم  دـیاب  تسین ؛ کـالم  اـھ  نیا نداد ،

رد تاعوبطم ، رد  اھ ، همان بش رد  نداد  رارق  وربآ  کتھ  ضرعم  رد  ار ؛ یعرـش  یمالـسا و  ظاحل  زا  راد  تینوصم ار ، نموم  یاـھ  مدآ ندز  تمھت  تسین ؛ اـم  تلم  ی  هتـسیاش

، منک یم تساوخرد  دنراد ، یا  یدنم هقالع فلتخم  یاھدزمان  هب  تبـسن  هک  یناسک  ی  همھ زا  دج  روط  هب  نم  تسین . تحلـصم  الـصا  اھ  نیا هریغ ، یتنرتنیا و  یاھھاگیاپ 

ناتدوخ ی  هقالع دروم  دزمان  زا  دیھاوخ ، یم هچرھ  دیھدن . ناشن  نارگید  ندرک  مھتم  نارگید ، هب  تناھا  نارگید ، بیرخت  هار  زا  ار  ناتدوخ  یدنم  هقالع نیا  هک  منک  یم رارصا 

یاھـسکع دننک ، یم المرب  ار  رگیدکی  یگداوناخ  رارـسا  تسا  لومعم  ایند  رد  اھاج  یـضعب  تسا . یدب  تمالع  نیا  دینکن . بیرخت  ار  نارگید  اما  دینک ؛ فیرعت  دـینک ، دـیجمت 

تشم اب  مھ ، ناج  هب  دتفا  یم یا  هلئسم کی  رس  نویزیولت - رد  دیا  هدید سلجم - دنتفر  مھ  یتقو  هک  دنتـسھ  یئاھنامھ  بوخ ، دننک . یم اشفا  دنریگ ، یم مھ  زا  یناھنپ 

رد هدرتسگ  هبناج و  همھ روضح  یارب  ندش  هدامآ  دشاب ، ام  زیزع  مدرم  دای  هب  دیاب  تاباختنا  دروم  رد  هک  هچنآ  تسین . هدنیامن  یارب  زایتما  هکنیا  دننک ! یم راتفر  مھاب  دـگل  و 

. میدرک ضرع  ار  نیا  هک  تسا ، یتاباختنا  یاھراتفر  ندرک  تاعارم  حلصا و  یئاسانش  یارب  ندرک  ششوک  تاباختنا و 
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رگا دشاب . یصخشم  زرم  نمشد  اب  وا  زرم  دشاب ، یلم  عفانم  هب  وا  یدنبیاپ  دشاب ، تلادع  هب  وا  یدنبیاپ  دشاب ، مالسا  هب  وا  یدنبیاپ  هک  تسا  یـسک  نآ  حلاص  ی  هدنیامن

هب تبـسن  دنتـسھ ، هک  یا  یـسایس یاھ  هعومجم ام  روشک  رد  هناتخبـشوخ  دوب . دھاوخن  عقاو  رد  تلم  ی  هدنیامن دوب ؛ دھاوخن  یبوخ  ی  هدنیامن هدنیامن ، نآ  دـشن ، نیا 

ی هظحالم یـضعب ، دنراد ؛ یتسیابردور  نمـشد  زا  یـضعب ، درک . نشور  دـیاب  ار  اھزرم  اھتنم  دـنلوقلا ؛ قفتم یکچوک ، تیلقا  کی  زجب  همھ ، ابیرقت  بالقنا  مالـسا و  ینابم 

بقع هچرھ  ینک ، هظحـالم  هـچرھ  تـسا ؛ نمـشد  نمـشد ، ار . نمـشد  ی  هظحـالم هـن  درک ، دـیاب  ار  ادـخ  ی  هظحـالم درک ، دـیاب  ار  تـلم  ی  هظحـالم دـننک . یم ار  نمـشد 

« حلصا دزمان   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 5 
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. تسا نیمھ  اھصخاش  زا  یکی  دنھاوخ . یم ار  نیا  نانمـشد  دنک . یم ذوفن  وا  دشابن ، یمکحتـسم  زیرکاخ  نمـشد  لباقم  رد  امـش  زیرکاخ  رگا  دیآ . یم ولج  وا  ینیـشنب ،

. دننک هجوت  صخاش  نیا  هب  دنتسھ ، روشک  یاجرھ  رد  مدرم 

اب ینـشور  زرم  هک  دنـشاب  دـیاب  یناسک  دنتـسین . حلـصا  سلجم  هب  دورو  یارب  اھ  نیا تسا ، یگنر  مک زرم  نمـشد  ناگدـناشن  تسد نمـشد و  اب  ناشزرم  هک  یناسک  نآ 

ات دـیھاوخب ، کمک  تقادـصاب  نیما و  علطم و  یاھ  مدآ زا  دـیھاوخب ، کمک  مھ  ادـخ  زا  دـیدرگب ؛ منک ، یم رارکت  مھ  الاح  متفگ ، مھ  البق  نم  ار  نیا  دنـشاب . هتـشاد  نمـشد 

؛ هملک یعقاو  یانعم  هب  دـشخبب  مسجت  رولبت و  ار  تلم  یاـھ  ناـمرآ دـناوت  یم هک  دـش  دـھاوخ  یـسلجم  سلجم ، تقو  نآ سلجم ؛ دـیتسرفب  دـیاب  ار  یناـسک  هچ  دـینادب 

، دنتـشاذگ بوخ  نیناوق  دندرک ؛ لمع  روج  نیمھ اھ  نآ رد  عطاق  تیرثکا  کی  ای  هرـسکی  ای  هک  دندوب  یـسلاجم  میدید  نوگانوگ  یاھنامز  نیا  لوط  رد  دمحب هللا  هک  ینانچمھ 

نآ رب  تلود  تمھ  نایرجم و  تمھ  نالوئـسم و  تمھ  هک  هچنآ  هب  دنک ، کمک  ریخ  یاھراک  هب  هک  دشاب  یـسلجم  متـشھ  سلجم  اش هللا  نا  دـندرک . راک  هب  راداو  ار  اھتلود 

. دنک تراظن  دنارذگب و  تلم  بسانم  نیناوق  دنک ، زاب  ار  اھ  هار دنک ، کمک  اش هللا  نا  تسا ، هدش  هتشامگ 
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ینابم هب  دنبیاپ  دبعتم و  مدرم و  قوقح  رادفرط  حلصا و  یاھمدآ  باختنا  اب  دننمشد ؛ تاباختنا  رد  مدرم  یهدرتسگ  روشرپ و  روضح  اب  دننمشد ؛ تاباختنا  لصا  اب  [ نانمـشد ]

رد هتـسیاش  بسانم و  یاھمدآ  روضح  مھ  مدرم ، یهدرتسگ  روضح  مھ  تاباختنا ، مھ  اـھنیا  دـننادیم  نوچ  ارچ ؟ دننمـشد ؛ دـنفلاخم ، یمالـسا  یاھـشزرا  یمالـسا و 

. دننکیم تفلاخم  اذل  تساھنآ ؛ ررض  هب  سلجم ،

نانیرفآراک  / ١٣٨٧/٠٢/٠۴ نارگراک و  رادید  رد  تانایب 

مدرم یارب  هک  یناسک  دنمدرم ؛ رکف  هب  هک  یناسک  دنرتحلاص ؛ هک  یناسک  حلـصا ؛» ناگدنیامن   » میئوگب رتتسرد  ریبعت  هب  ای  تسا ، حـلاص  ناگدـنیامن  باختنا  مود ، یهتکن 

گرزب راک  کی  قافتا ، داحتا و  اب  دنھدب و  مھ  تسد  هب  تسد  فلتخم ، یاھشخب  رد  هیئاضق ، یهوق  رد  تلود ، رد  ناشدوخ  ناراکمھ  اب  دنرضاح  هک  یناسک  دننازوسیم ؛ لد 

نیب یرـصتخم  زیچ  کـی  دـینیبیم  امـش  دوریمن . شیپ  یگتـسدود  هقرفت و  اوعد و  اـب  تفر ؛ دـھاوخ  شیپ  داـحتا  اـب  روـشک  دـننک . باـختنا  ار  یدارفا  روـجنیا  دـنھدب ؛ ماـجنا 

فالتخا کی  مینک  ضرف  الاح  تسین . یمھم  زیچ  هیضق  لصا  هک  یلاح  رد  دنوشیم ؛ لاحشوخ  دننکیم ، لاجنج  دنراذگیم ، ریسفت  هناگیب  یاھویدار  ، دیآیم شیپ  نیلوئسم 

نیمھ زا  نمشد  اما  درادن ؛ یتیمھا  راک  نارذگ  رد  ردقنیا  نیا  تسا ؛ هدمآ  شیپ  لوئـسم  هورگ  ود  ای  لوئـسم  ود  نیب  یتشادرب  فالتخا  کی  یرظن ، فالتخا  کی  یاهقیلس ،

دننادیم و الاح  هک  یناسک  دنراذگیم . لیلحت  هناگیب  یاھویدار  دنـسیونیم و  دنیوگیم ، دننکیم ، یلاحـشوخ  دننکیم ، لاجنج  دـنک . هدافتـسا  دـھاوخیم  مھ  کچوک  یاھزیچ 

روشک رد  یلدمھ  داحتا و  شقن  هک  ام  هب  دـھدیم  ناشن  نیا  تسا . هدـش  ادـیپ  یرـصتخم  زیچ  کی  دارفا  نیب  هکنیا  زا  دـننکیم  یلاحـشوخ  ردـقچ  هک  دـننیبیم  دنونـشیم ،

. تسا ردقچ 

جدننس  / ١٣٨٨/٠٢/٢٢ یدازآ  نادیم  رد  ناتسدرک  ناتسا  مدرم  عمج  رد  تانایب 

تیحالـص نابھگن  یاروش  رد  دنوش و  یم یروھمج  تسایر  دزمان  هک  یناسک  نآ  دننک . باختنا  ار  نیرت  حلاص دننک  یعـس  مدرم  هک  تسا  نیا  تاباختنا  رد  یدعب  ی  هلئـسم

دیدرگب و حلاص ، دارفا  نیا  نیب  رد  امش  هک  تسا  نیا  مھم  اما  دنحلاص . ناش  همھ اھ  نیا دنک ، یم مالعا  ار  اھ  نآ تیحالـص  نابھگن  یاروش  دریگ و  یم رارق  نیب  هرذ  ریز  اھ  نآ

. دینک باختنا  ار  نیرتھب  دیشاب ؛ رثکا  دح  لابند  مینک ؛ افتکا  لقا  دح  هب  میناوتب  امش  نم و  هک  تسین  یئاج  اجنیا  دینک . ادیپ  ار  نیرت  حلاص

، دنادب ار  مدرم  درد  دمھفب ، ار  روشک  درد  هک  تسا  یسک  نآ  نیرتھب ، دراد . دوجو  یئاھصخاش  اما  منک ؛ یمن زاربا  یرظن  هنوگ  چیھ صخش ، هب  تبـسن  نم  تسیک ؟ نیرتھب 

لمجت و لھا  رگا  لوئـسم  نالف  تسا ؛ یتسرپ  لمجت یرگیفارـشا و  ام  گرزب  تفآ  دشابن . شدوخ  یرگیفارـشا  لابند  دـشاب ، رود  داسف  زا  دـشاب ، یمیمـص  هناگی و  مدرم  اب 

، تسا فرـصم  یوگلا  حالـصا  یوس  هب  تکرح  لاس  لاسما ، میتفگ  ام  هک  ینیا  داد . دھاوخ  قوس  فارـسا  تمـس  هب  یرگیفارـشا و  تمـس  هب  ار  مدرم  دشاب ، یرگیفارـشا 

زا رت  نیب عقاو ام  هن ، دوشب ؛ مامت  فارسا  لاس ، کی  لوط  رد  هرابکی و  یلکب و  میئوگ  یمن دنک . هزرابم  فارسا  اب  هک  دریگب  میمـصت  ناریا  تلم  هک  تسا  یلاس  لاسما  ینعی 

. مینک عورش  ار  راک  نیا  دیاب  میسرب ؛ گنھرف  نیا  هب  ات  دوشب  راک  دیاب  تسا و  یپرد  یپ نایلاس  لام  راک  نیا  میناد  یم میتسھ ؛ نیا 

راجیب  / ١٣٨٨/٠٢/٢٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

روضح رد  دراذگب ؛ ریثات  دیاب  یھاگآ  نیا  تلم  یاھهتـساوخ  نایب  رد  دـنک ؛ رثا  دـیاب  یھاگآ  نیا  تاباختنا ، رد  تسا . صخـشم  اھرایعم  دنـشاب . رادـیب  دنـشاب ، شوھب  اھناوج 

 - تساھنآ لمکم  مھ  نیا  مدرک ، ضرع  زور  نآ  نم  ار  تاباختنا  یاھرایعم  دوخ -  یاـھباختنا  رد  ناریا  تلم  دراذـگب . رثا  یتسیاـب  یھاـگآ  نیا  فلتخم ، لـئاسم  رد  نوگاـنوگ ،

اب دنھاوخب  هک  دنیاین  راک  رس  یناسک  دنربب . ار  ناریا  تلم  یوربآ  دنربب و  الاب  میلست  تسد  دنھاوخب  نانمشد  لباقم  رد  هک  دنیاین  راک  رـس  تلم  یار  اب  یناسک  دنک ؛ هجوت 

اھنیا دننک . اپ  تسد و  یللملانیب  حطـس  رد  یتیعقوم  ناشدوخ  یارب  دنھاوخب  ناشدوخ  لایخ  هب  ربکتـسم ، وگروز و  یاھتلود  هب  یبرغ ، یاھتلود  هب  برغ ، هب  یئوگقلمت 

زا ار  مدرم  دـننک ، ادـج  مھ  زا  ار  تلم  فوفـص  دـنناوتب  اھنآ  یهلیـسو  هب  هک  دـنزروب  عمط  ناریا  تلم  نانمـشد  هک  دـنیاین  راـک  رـس  یناـسک  درادـن . یـشزرا  ناریا  تلم  یارب 

هکنیا یاج  هب  یداصتقا  ای  یـسایس  نوگانوگ  زکارم  رد  هک  دنیایب  راک  رـس  رب  یناسک  رگا  دشاب . هاگآ  دیاب  تلم  دننک . رود  ناشیبالقنا  یاھـشزرا  زا  ناشلوصا ، زا  ناشنید ،

یارب دنشاب ، یللملانیب  ربکتسم  نالف  یبرغ و  تردق  نالف  لد  ندروآ  تسد  هب  رکف  هب  دنشاب ، ماما  یهلیسو  هب  یهدش  میسرت  لوصا  اھشزرا و  ماما و  هار  یهمادا  رکف  هب 

. تسا مزال  تلم  یارب  یھاگآ  نیا  دوب . دھاوخ  تبیصم  ناریا  تلم 

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

نیا دـشاب . روشک  بـالقنا و  یهفرـص  حالـص و  اـب  هارمھ  بوـخ و  شنیزگ  کـی  تاـباختنا ، یهجیتـن  هک  مینک  یراـک  مینک ؛ زاـب  ار  ناممـشچ  مھ  ناـمدوخ  میھاوـخب و  ادـخ  زا 

یارب دـننادیم ، حـلاص  ار  ناشدوخ  هک  یناـسک  نآ  هن . مینکب ؛ طـلغ  تخـس و  دـنت و  دروخرب  مینک ، یقالخادـب  وا  اـب  میدیدنـسپن ، ار  یـسک  اـم  رگا  هک  تسین  نیا  شیاـنعم 

، تسا کرتشم  اـھام  یهمھ  نیب  میدـقتعم و  هک  یئاـھرایعم  اـب  اـتقیقح  مینک ، هاـگن  مینک ، باـختنا  میھاوخیم  هک  مھ  اـم  دـنوش . نادـیم  دراو  دـنلئاق ، تیلھا  ناـشدوخ 

، میدرک هدـھاشم  ار  اـھرایعم  نیا  هک  یـسک  رھ  رد  تسا . کرتـشم  اـبیرقت  اـھرایعم  نیا  بـالقنا -  هب  نیدـقتعم  اـھیناریا -  یهمھ  نیب  هک  تفگ  دوشب  دـیاش  میجنـسب .

. دورب یسک  نینچ  کی  باختنا  تمس  هب  تاباختنا  هک  ملاس -  راک  مینک -  راک  مینک ، شالت  مینک ، ششوک 

مق  / ١٣٩١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

مرتحم یاروش  تسا و  یساسا  نوناق  رد  هک  مھ  ار  یئاھتیحالص  دنبایب ؛ ار  راب  نیا  ندیشک  یئاناوت  دوخ  رد  هک  دنـشاب  یناسک  دیاب  دنوشیم ، نادیم  دراو  هک  یناسک  نآ 

؛ دننک ارجا  ار  یـساسا  نوناق  دنھاوخب  دنـشاب ؛ یـساسا  نوناق  ماظن و  هب  یهتـسبلد  هتـسباو و  اعقاو  دـننک و  هظحالم  ناشدوخ  رد  درک ، دـھاوخ  هیکت  اھنآ  یور  رب  نابھگن 

. دروخ دوشیمن  هک  غورد  مسق  دنک ؛ ارجا  ار  یساسا  نوناق  هک  دروخیم  دنگوس  روھمج  سیئر  نوچ 

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

یـسررب اریز  تسا ، یاهنایـشان  ینف و  ریغ  نخـس  دـننک ، حرطم  یمالـسا  ماـظن  لاکـشا  کـی  ناوـنع  هـب  ار  تاـباختنا  رد  اھتیحالـص  یـسررب  دـنراد  شـالت  یخرب  هـکنیا 

... دراد دوجو  ایند  یاھیسارکومد  رد  ینوناق ، یاھیفاص  زا  اھنآ  روبع  اھادیدناک و  تیحالص 

... دنشاب یروھمجتسایر  تیلوئسم  یارب  مزال  یاھهزادنا  دح و  اھتیحالص و  یاراد  هک  دنبای  روضح  یدارفا  تاباختنا ، رد  دیاب 

« حلصا دزمان   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 6 
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یدرف رھ  تیاھنرد  دننک و  لمع  نوناق  بوچراھچ  رد  زین  یروھمجتسایر  تاباختنا  رد  دـناهدرک ، لمع  نوناق  ساسا  رب  لاح  هب  ات  هک  هنوگنامھ  دـیاب  نابھگن  یاروش  یاضعا 

. دوش تاباختنا  دراو  دناوتیم  درک ، روبع  یفاص  نیا  زا  ینوناق  طباوض  ساسا  رب  هک 

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

یاھناسنا زا  دـینک ، تقد  دـینک ، هظحالم  دـینک ، قیقحت  ناتدوخ  دـیاب  تسا . امـش  یار  امـش و  صیخـشت  دراد ، تیمھا  هک  هچنآ  تسا . هدـننک  نییعت  مدرم  یار  تیاھن ، رد 

یتقو ات  مھ  یار  نیا  مراد ؛ یار  کی  مدرم ، یهیقب  لثم  ریقح  یهدنب  درادن . رتشیب  یار  کی  یربھر ، دینک . باختنا  ار  حلصا  دیـسرب و  حلـصا  هب  ات  دیـسرپب ، ناتدامتعا  دروم 

، دنـسانشب ار  ریقح  نیا  طخ  دننک ، زاب  دعب  تسا ، اھنآ  تسد  قودنـص  هک  یناسک  نآ  تسا  نکمم  الاح  دوب . دھاوخن  علطم  نآ  زا  سک  چیھ  دوشن ، هتخادنا  قودنـص  رد  هک 

، تسا نالف  هب  شرظن  یربھر  هک  دھدب  تبـسن  دیایب  یـسک  هک  تسین  روجنیا  دش . دھاوخن  علطم  یـسک  نداد ، یار  زا  لبق  ات  اما  مداد ؛ یار  یـسک  هچ  هب  هدنب  دنمھفب 

ــ  اـھنیا لاـثما  اـھکمایپ و  نیا  ینوـنک ــ  یاهناـسر  بیجع  لـئاسو  نیا  اـب  اـھزور  نیا  هتبلا  تسین . تـسرد  تبـسن  نـیا  دـش ، هداد  یتبـسن  نـینچ  رگا  تـسین . ناـمھب  هـب 

نکمم هک  دنداد  شرازگ  نم  یارب  دتـسرفب . کمایپ  نارازھ  رفن  کی  تسا  نکمم  یھاگ  دراد . جاور  نوگانوگ ، صاخـشا  هب  نوگانوگ  یاھتبـسن  نوگانوگ ، یاھفرح  هنافـساتم 

دیسانشب و ار  حلصا  دیھدب ، صیخشت  دینک ، هاگن  دیریگن ؛ رارق  اھزیچ  نیا  ریثات  تحت  دیشاب ، بقارم  دوش . لدب  در و  کمایپ  نویلیم  دص  دنچ  یزور  تاباختنا ، مایا  رد  تسا 

ــ  درادن یلاکشا  نیا  دننک ــ  یارمھ  ناشدوخ  رظن  اب  مھ  ار  نارگید  دنناوتیم  یـسایس  نالاعف  ای  یـسک و  رھ  هتبلا  دیزادنیب . یار  قودنـص  هب  ار  وا  مسا  فیلکت ، یادا  یارب 

دننک و هیجوت  ار  رگیدکی  دننک ، هیـصوت  دننک ، دیکات  دننک ، شرافـس  دنیوگب ، رگیدمھ  هب  دنناوتیم  مدرم  لاح  نیع  رد  دینـش . دھاوخن  هنیمز  نیا  رد  یزیچ  یـسک  ریقح  زا  اما 

. تسا مدرم  داحآ  یار  تسا ، لمع  کالم  هک  هچنآ  لاح  رھ  هب  حلصا . تخانش  یارب  دننک  کمک  مھ  هب 

روشک  / ١٣٩٢/٠٢/٠٧ دیلوت  شخب  نالاعف  نارگراک و  رادید  رد  تانایب 

دراو هللااشنا  مھ  تلم  ینویلیم  اھهد  میظع  تیعمج  مدرم و  یهدوت  نادیم ؛ طسو  دـیایب  دراد ، یئاناوت  دـنکیم  ساسحا  هک  یـسک  رھ  فلتخم و  قئالـس  میدرک  ضرع  ام 

کی هب  روشک  هک  یزاین  یبایزرا  رد  هن  هچ . ینعی  روشک  یئارجا  تیریدم  دننادب  دـننکن ؛ هابتـشا  دـنوشیم ، بلطواد  هک  یناسک  نآ  هبـساحم ، رد  اما  دـش ؛ دـنھاوخ  نادـیم 

باختنا دنکیم ، هاگن  مھ  تلم  نادیم ؛ یوت  دنیایب  دنداد ، ماجنا  یتسرد  یبایزرا  هچنانچ  رگا  دننک . هابتـشا  ناشدوخ  ناوت  یبایزرا  رد  هن  دننک ، هابتـشا  دراد ، یئارجا  تردق 

. دنکیم

روضح تسا . اـجیب  اـعقاو  تسا ؛ یقطنم  ریغ  اـعقاو  دـننکیم ، یئاھـضارتعا  اھیـضعب  راـنک  هشوگ و  هکنیا  تسا . یمکحتـسم  راـکوزاس  اـم ، روـشک  رد  تاـباختنا  راـکوزاس 

هدـع کـی  صیخـشت  ناـبھگن ، یاروـش  صیخـشت  تسا . یکراـبم  روـضح  کـی  اـتقیقح  دـندرکیم -  دـیکات  نآ  یور  ررکم  مھ  ماـما  هک  یـساسا -  نوناـق  رد  ناـبھگن  یاروـش 

هداد صیخـشت  هک  یناسک  نیا  نیب  رد  دـعب  تسا . تلم  داحآ  یهمھ  یارب  ام و  یارب  یکرابم  زیچ  کی  نیا  تسا ؛ اھتیحالـص  هب  تبـسن  ریـصب  فرطیب و  لداع ، یاھناسنا 

اھفرح و هب  دننکیم ، هاگن  اھراعـش  هب  دننکیم ، هاگن  قباوس  هب  دـننکیم ، لاوس  دامتعا  دروم  یاھمدآ  زا  دنـسرپیم ، دارفا  زا  دـننکیم ، قیقحت  دـندرگیم ، مدرم  دـنحلاص ، دـش 

. دننکیم یریگمیمصت  سپس  دننکیم ، هاگن  اھهتفگ 

فادـھا تلم  نیا  دـشاب . مواقم  یهیحور  یاراد  ایناث  دـشاب ؛ هتـشاد  داقتعا  نامیا و  مدرم  نیا  هب  یـساسا و  نوناق  هب  بالقنا و  نیا  هب  ادـخ و  هب  دـیاب  ـالوا  تاـباختنا  دزماـن 

یناسک دـیاب  دـنریگیم ، رارق  یئارجا  یهوق  سار  رد  هک  یناسک  دـنزب . فرح  روز  ناـبز  اـب  تلم  نیا  اـب  دـناوتیمن  یـسک  تسین ، میلـست  دراد ، یگرزب  یاـھراک  دراد ، یدـنلب 

اب دنشاب ، یریبدت  اب  یاھناسنا  اثلاث  تسا . مزال  یاھطرش  زا  یکی  نیا  دنوشن ؛ جراخ  نادیم  زا  دوز  دنـسرتن ، دوز  دنـشاب ؛ مواقم  نانمـشد  یاھراشف  لباقم  رد  هک  دنـشاب 

رد تسا ، روـج  نیمھ  مھ  یلخاد  لـئاسم  رد  تسا ، روـج  نیمھ  مھ  روـشک  یهرادا  رد  تحلـصم ؛» تـمکح و  تزع و   » میتـفگ یجراـخ  تسایـس  رد  اـم  دنـشاب . تـمکح 

نادیم دراو  دننک ، هاگن  دننک ، هدھاشم  ار  اھراک  حیحـص  یهسدنھ  کی  اب  هبناجهمھ ، تدمدنلب و  هاگن  اب  ریبدت ، اب  تمکح ، اب  همانرب ، اب  دـیاب  تسا ؛ روج  نیمھ  مھ  داصتقا 

. دنوش

تارظن رب  ندرک  هیکت  داصتقا -  رد  صوصخب  اھشخب ، یهمھ  رد  تسا -  رـضم  مئاد ، روط  هب  یداصتقا  یاھتـسایس  رییغت  تسا ؛ رـضم  یداصتقا ، لئاسم  رد  ندرک  رکف  هرمزور 

داـصتقا  » یاھتـسایس دـیاب  داـصتقا  یاھتـسایس  تـسا . رـضم  برغ ، قرـش و  یلیمحت  یاـھداصتقا  یقیرزت  یاھهویـش  هـب  ندرک  داـمتعا  تـسا ؛ رـضم  یـسانشراک ، ریغ 

نآ ایند ، یهشوگ  نیا  رد  نوگانوگ  تارییغت  اب  دنک ؛ یگداتـسیا  دناوتب  دشاب ، مواقم  دوخ  ینورد  تخاس  رد  هک  دشاب  یداصتقا  دـیاب  مواقم -  داصتقا  کی  دـشاب -  یتمواقم »

، دنک یط  مدرم  یارب  مدرم و  کمک  هب  ار  راختفارپ  هار  نیا  دنک ، هرادا  ار  گرزب  روشک  نیا  دـھاوخیم  هک  یروھمج  سیئر  تسا . مزال  اھزیچ  نیا  دوشن ؛ مطالتم  ایند  یهشوگ 

اھتلود یهمھ  هب  ماهیـصوت  هدنب  تسا . یمزال  یاھزیچ  اھنیا  یـشاوح . هب  نتخادرپن  دشاب ؛ هتـشاد  یقالخا  بیذـھت  دـیاب  اعبار  دـشاب . هتـشاد  یتایـصوصخ  نینچنیا  دـیاب 

زا یدایز  ددـعتم و  دراوم  رد  مدرک ، مھ  هیـصوت  مدرک ؛ تیامح  هراومھ  یدامتم  یاھلاس  نیا  لوط  رد  روھمج  یاسور  زا  اـھتلود و  زا  نم  دـینادیم  تسا . هدوب  نیمھ  هشیمھ 

؛ دننکن ینارگن  شیوشت و  راچد  ار  مدرم  دننکن ، ینیرفآهغدغد  دننکن ، تسرد  لکشم  دننکن ، تسرد  هنیزھ  مدرم  یارب  هک  تسا  هدوب  نیا  هیکت  متـساوخ . مھ  حیـضوت  اھنآ 

؛ دنربب شیپ  ار  تکرح  لاعتم  یادخ  هب  لکوت  اب  تیعقاو و  اب  قبطنم  لوقعم ، یقطنم ، دننکن ؛ زاب  مھ  قطنمیب  یاھزبس  غاب  رد  دنھدن ، مھ  انبمیب  دوخیب و  یهدـعو  هتبلا 

. دشاب روج  نیمھ  دیاب  مھ  هدنیآ  رد  هللااشنا 

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

مھ دشاب ، یراک  دیاب  مھ  روھمج ، سیئر  دننیبب . دیاب  مھ  رانک  رد  ار  زیچ  همھ  دـننک ، یریگمیمـصت  نآ  ساسا  رب  دـننک و  هظحالم  ار  اھتیحالـص  دـنھاوخیم  هک  مھ  یناسک 

درد دیاب  مھ  تسا -  نوناق  یرجم  دشاب -  تاررقم  نیناوق و  هب  دنباپ  دیاب  مھ  دشاب ، ریبدتاب  دیاب  مھ  دشاب ، یـشزرا  دیاب  مھ  دشاب ، مواقم  دـیاب  مھ  دـشاب ، یمدرم  دـیاب 

، میرپسب وا  هب  ار  روشک  یئارجا  دیلک  میھاوخیم  ام  هک  یـسک  نآ  باختنا  رد  هک  تسا  یتایـصوصخ  اھنیا  دـنیبب ؛ ار  مدرم  فلتخم  تاقبط  دـیاب  مھ  دـنک ، ساسحا  ار  مدرم 

ساسحا همھ  دوشیم . لیکـشت  اھرفن  کی  نیمھ  زا  اھنویلیم  دراد . یرثا  هچ  رفن  کـی  نم  یار  هک  دـیوگن  مھ  سک  چـیھ  میریگمیمـصت . هنیمز  نیا  رد  مدرم  اـم  دراد . شقن 

یناگمھ و روضح  اب  روشک ، تفرشیپ  روشک ، تینوصم  روشک ، تینما  املـسم  دش . دھاوخ  مھ  روج  نیمھ  راگدرورپ ، قیفوت  هب  دنوش . نادیم  دراو  هللااشنا  دننک و  هفیظو 

. دورب شیپ  یمالسا  بالقنا  یالاو  فادھا  تمس  هب  رگید  ماگ  کی  تسناوت  دھاوخ  یھلا  قیفوت  هب  روشک  نیا  درک و  دھاوخ  ادیپ  شیازفا  مدرم  یرثکادح 

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

نیمھ اب  ار  ناتروشک  دناوتب  هک  دیدرگیم  یحلـصا  درف  کی  لابند  دینکیم ، تکرـش  تاباختنا  رد  هک  امـش  تسا . امـش  فدھ  لباقم  یهطقن  امـش ، نانمـشد  یهھبج  فدـھ 

یروھمج سیئر  یتلود ، یناـسک ، اـی  یـسک  هکنیا  یارب  دـیتاباختنا ، لاـبند  امـش  یونعم . یهصرع  رد  مھ  یداـم ، یهصرع  رد  مھ  دربب ؛ شیپ  نیا ، زا  شیب  هکلب  تعرس ،

اما دروآ ؛ دوجوهب  روشک  رد  یقوش  روش و  دیما و  دنک ، زاب  ار  اھهرگ  دنک ، رتهفرم  رتھب و  ار  امش  یگدنز  عضو  دنک ، رتقیمع  ار  امـش  لالقتـسا  دربب ، الاب  ار  امـش  تزع  دناوتب 

ار راک  نآ  دریگن ، ماجنا  تاباختنا  هک  دـننک  یراک  دنتـسناوتیم  رگا  هتبلا  دریگب ؛ ماجنا  تسا  انب  هک  الاح  دریگب -  ماـجنا  یتاـباختنا  تسا  لـیام  سکعب ، تسرد  امـش  نمـشد 

، یگتسباو تمس  هب  ار  روشک  هکلب  دشاب ؛ هتشادن  ار  تانسحم  نیا  روشک  یهدنیآ  یارب  هک  تفرگ -  دھاوخ  ماجنا  تاباختنا  دنرادن و  یاهراچ  هرخالاب  هک  الاح  اما  دندرکیم ؛

رد فدھ  ات  ود  سپ  تسا . نیا  ناشفدھ  اھنآ  دنارب ؛ بقع  هب  دناشکب ، بقع  هب  ار  روشک  دـھد ؛ تکرح  نوگانوگ  یاھهنحـص  رد  یگدـنامبقع  تمـس  هب  فعـض ، تمـس  هب 

رازگرب درس  الوا  تاباختنا  هک  دوشیم  لصاح  نیا  اب  نمشد  دوصقم  دوشیم ؟ لصاح  هنوگچ  نمـشد  دوصقم  . نانمـشد یهھبج  فدھ  ناریا ، تلم  فدھ  دراد : رارق  مھ  لباقم 

لاحشوخ ار  نمشد  اھنیا  میئایب . میھاوخیمن  ام  تسیچ ؟ شاهدیاف  مینک ؟ تکرـش  ارچ  اقآ  دنیوگب : یاهدع  کی  دننک ، تکرـش  یمک  یهدع  دنـشاب ، تبغریب  مدرم  دوش ؛

تمـس هب  رتشیب ، تیعبت  تمـس  هب  رتشیب ، یگتـسباو  تمـس  هب  ار  تلم  تلود ، عبت  هب  ار ، تلود  هک  دشاب  یاهجیتن  دیآیم ، نوریب  اھقودنـص  زا  هک  یاهجیتن  ایناث  دنکیم .

هچ نمـشد  تسا  مولعم  دیھاوخیم ، هچ  امـش  تسا  مولعم  تسا ؛ نشور  هنحـص  دینیبب ، سپ  . دـھاوخیم ار  نیا  نمـشد  دـھد ؛ رارق  نانمـشد  یاھتـسایس  رد  نتفرگ  رارق 

« حلصا دزمان   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 7 
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رگا هللااشنا  هک  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  یتاکن  تسیچ ، تسا ، نارگید  زا  حلصا  هک  یناسنا  کی  تاصخشم  مینک و  ادیپ  ار  حلصا  هنوگچ  هک  مود  بلطم  نآ  الاح  دھاوخیم .

. درک مھاوخ  ضرع  تاباختنا  زور  زا  لبق  ات  هدنیآ  رد  متشاد ، یرمع  هدنب 

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

، میدرک ضرع  هک  روط  نامھ  دنـشاب . هتـشاد  مھ  بوخ  باـختنا  رب  تمھ  روضح ، رب  تمھ  رب  هوـالع  مدرم  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  تصرف  نیا  رد  هلـصاف و  نیا  رد  هک  هچنآ 

دیاب درک ، رکف  دـیاب  بوخ  باختنا  یارب  دـنامیم . یقاب  روشک  یارب  شتاریثات  لاس  اھهد  لوط  رد  یھاگ  لاس ، راھچ  لوط  رد  طقف  هن  تسرد ، باختنا  کی  بوخ ، باختنا  کـی 

تکرح تزع و  ظفح  رب  ناشتمھ  هک  دنیایب  راک  رـس  یناسک  هک  تسا  نیا  یلـصا  رایعم  الامجا  اما  درک ؛ مھاوخ  ضرع  یبلاطم  هدنیآ  رد  هللااشنا  نم  تخانـش . ار  اھرایعم 

مک ام  هک  یئاج  رھ  تسا ؛ هدوب  بالقنا  یاھفدھ  تکرب  هب  میاهدروآ ، تسد  هب  تاکرب  تاریخ و  زا  ینالوط  یاھلاس  نیا  رد  ام  هچنآ  دـشاب . بالقنا  یاھفدـھ  تھج  رد  روشک 

نیذلا نا  : » قادصم هک  دنیایب  راک  رـس  یناسک  تسا . هدوب  یمالـسا  یاھفدـھ  یمالـسا و  بالقنا  یاھفدـھ  زا  تلفغ  رطاخ  هب  میدروخ ، تسکـش  میدـنام ، بقع  میدروآ ،

. دنوش نادیم  دراو  دنـشوپب و  ناشدوخ  نت  رب  ادخ  هب  لکوت  زا  ادـخ و  دای  زا  نیدالوپ  یھرز  دنـشاب ؛ یگداتـسیا  لھا  تماقتـسا ، لھا  دنـشاب ؛ اوماقتـسا » مث  انبر هللا  اولاق 

هک دنھدیم  یئاھراعش  ارآ ، بلج  یارب  دننکیم -  هابتشا  هتبلا  اھیـضعب -  یھاگ  تسا ؟ یئاھراعـش  روج  هچ  دننکیم ، نییعت  هک  یئاھراعـش  دنیبب  دینک ، هاگن  ار  اھراعش 

هچنآ تسا ، مزال  مدرم  یارب  هک  هچنآ  دننک . تقد  دننک ، تبقارم  دنـسانشب ، دنناوتیم  ام  دنمـشوھ  مدرم  ار  اھنیا  تسا ؛ نوریب  ناشتارایتخا  تردـق و  دودـح  زا  اھراعـش  نیا 

نیا دـنناجنگب ؛ ناشیاھراعـش  رد  ار  اھنآ  دـماجنایم ، تلم  ینورد  تردـق  شیازفا  هب  هک  هچنآ  تسا ، راگزاس  روشک  تاناکما  تایعقاو و  اب  هک  هچنآ  دراد ، یرتشیب  تیروف  هک 

. تسا اھرایعم  زا  یکی 

عبات دـیاب  مھ  همھ  درک . دـھاوخ  یفرعم  مدرم  هب  دـنراد ، تیحالـص  هک  ار  یناسک  نآ  دوخ ، ینوناق  فئاظو  قبط  ناـبھگن  مرتحم  یاروش  هللااـشنا  دـناهدمآ . یددـعتم  دارفا 

. دنشاب نوناق 

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

امـش نم و  دنوشیم ؛ یفرعم  دنحلاص ، هک  یدارفا  ناونع  هب  یاهدع  دـنھدیم و  یـصیخشت  نوناق  قبط  دـنھاگآ ؛ یقتم و  راگزیھرپ ، ینامدرم  بخ  نابھگن ، مرتحم  یاروش 

لماک تناما  اب  دنـشکب و  شود  رب  ار  نیگنـس  راب  نیا  دنناوتیم  رتشیب  مادک  دنروخیم ، مدرم  درد  هب  رتشیب  مادک  دنرتحلاص ، مادک  اھحلاص  نیا  نیب  رد  مینیبب  مینک  هاگن  دـیاب 

؛ میھاوخب کمک  دننک ، یئامنھار  دننک ، تیادھ  ار  ام  تسا  نکمم  هک  یدارفا  زا  میسانشب . مینیبب ، مینک ، هاگن  امش  نم و  دیاب  ار  نیا  دنربب ؛ شیپ  دنھد و  همادا  ار  هار  نیا 

ار مفیلکت  نم  دیوگیم  تسا ، زارفرـس  زاب  دیایبرد ، بآ  زا  مھ  طلغ  ادعب  هچنانچ  درک ، راک  یعرـش  تجح  قبط  رب  ناسنا  رگا  میناسرب . یعرـش  تجح  هب  ار  نامدوخ  هرخالاب 

. میرادن یتجح  میرادن ، یرذع  درک ؛ میھاوخ  تمالم  ار  نامدوخ  دیایبرد ، بآ  زا  اطخ  دعب  مینکن ، لمع  یعرش  تجح  قبط  رب  رگا  اما  مدرک ؛ لمع 

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

صیخـشت مینکیم ؛ هاگن  مھ  ام  دـندش ، دراو  نادـیم  نیا  رد  هک  یمرتحم  نابلطواد  تاراھظا  هب  دـننک  هاگن  مدرم  مینک . بترم  مظنم و  ار  نامدوخ  یاھراک  ناـمدوخ  دـیاب  اـم 

هنادنمتردق و یگداتسیا  یارب  تالکشم ، هرگ  ندرک  زاب  یارب  یلم ، تزع  یارب  هدنیآ ، یارب  روشک ، یارب  بالقنا ، یارب  دناوتیم  هک  یـسک  نآ  مینیبب  میھدب ، حیجرت  میھدب ،

کی صیخـشت  تسا  نکمم  تسیک ؟ دنک ، شالت  رتھب  رتشیب و  ملاع ، نافعـضتسم  مشچ  رد  یمالـسا  یروھمج  ندرک  وگلا  یارب  و  نادناعم ، یهھبج  لباقم  رد  هنادـنمتزع 

کی هب  ناتقیفر  دیوش ، دنمهقالع  اھدزمان  زا  یکی  هب  امـش  تسا  نکمم  میوگب : همھ  هب  نم  ار  نیا  درادن . یلاکـشا  چیھ  دشاب ؛ فلاخم  رگید  یاقآ  کی  صیخـشت  اب  یئاقآ 

رایسب تسا ، ساسح  مھ  رایسب  هک  روشک -  رد  یئارجا  ماقم  نیرتیلاع  شنیزگ  یارب  تاباختنا و  یارب  دیریگب . رارق  مھ  لباقم  رد  امش  هک  دوشن  بجوم  نیا  رگید ؛ دزمان 

وا هب  امش  مشاب ؛ دنمهقالع  رگید  یکی  هب  هدنب  دیشاب ، دنمهقالع  یکی  هب  امش  هک  درادن  یعنام  چیھ  نوناق . راکوزاس  دراد ؛ دوجو  یتسرد  یاھراکوزاس  تسا -  مھم  مھ 

ترودک مھ  اب  مدرم  داحآ  دش . دھاوخ  لمع  نآ  قبط  رب  تسھ ؛ ینوناق  تسھ ، یاهطباض  تسھ ، یتیلقا  تسھ ، یتیرثکا  هرخالاب  مھد ؛ یار  یرگید  هب  نم  دـیھد ، یار 

اب هسامح ، اب  ار  راک  دننک . تیاعر  دیاب  مھ  مرتحم  نابلطواد  دوخ  دنـشاب . بخ ، تسا ؛ دنمهقالع  نآ  هب  نیا  تسا ، دنمهقالع  نآ  هب  نیا  هکنیا  رطاخ  هب  دننکن ، تسرد  اجیب 

، دـشاب هتـشادن  دوجو  یگدومخ  دومج و  توکـس و  نوکـس و  تسا  نکمم  هک  تسا  اجنیا  راک  تفارظ  دـنربب . شیپ  ترفانم  نودـب  شلاـچ ، نودـب  اـما  یدـنمتریغ ، اـب  روش ،

نایاقآ هک  تسا  یاهتکن  کی  نیا  دوشیم . نیا  دـشابن ؛ ینکارپترفن  لاحنیعرد  غاد -  مرگ و  یاھوگتفگ  دـشاب -  وگتفگ  هصرع  رد  نادـیم و  رد  دـشاب ، کرحت  دـشاب ، طاـشن 

. دننک تیاعر  هک  تسا  بوخ  مرتحم  نابلطواد 

هاگآ دمآ ، دھاوخ  شیپ  ادعب  هک  هچنآ  هب  تبسن  ار  مدرم  داحآ  اھام و  دناوتیم  مزال  یهزادنا  زا  دایز  تاغیلبت  جرخ و  شاپوتخیر و  رد  نابلطواد  راتفر  هک  تسا  نیا  رگید  یهتکن 

اھزیچ نیا  هب  دنک ؛ بلج  ار  مدرم  نانیمطا  دناوتیمن  دنکیم ، هدافتسا  اھیضعب  مارح  هب  هبتشم  لوپ  زا  ای  دنکیم ، هنیزھ  لاملاتیب  زا  ای  هک  یسک  نآ  دنک . رادیب  رایشھ و  و 

. درک هجوت  دیاب  یلیخ 

ادابم دوش . تیبثت  ماظن  بالقنا و  یهنامیکح  هنالقاع و  حیحـص و  نیرفآتزع و  عضاوم  هک  تسا  نیا  دراد ، تیمھا  هک  هچنآ  یتاباختنا ، یاھراعـش  رد  یتاباختنا ، تاغیلبت  رد 

. میھد ناشن  زبس  غارچ  اھزرم ، لخاد  رد  یئاھمدآ  ای  اھزرم  نیا  زا  جراخ  رد  ورمع  دیز و  هب  ام  نامیاھراعش ، رد 

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

نیا رد  دورو  سفن  امـش -  نم و  لثم  دـنکیم -  باـختنا  هک  یـسک  نآ  هچ  تسا ، یروھمج  تساـیر  دزماـن  هک  یـسک  نآ  هچ  دـیوشیم ؛ تاـباختنا  یهصرع  دراو  امـش  هکنیا 

ای رگید ، رھاوخ  ردارب و  نآ  ای  امـش ، ای  هک  تسا  یـسک  هب  یار  مھ ، مود  یهجرد  رد  تسا ؛ تاباختنا  راکوزاس  هب  دامتعا  یمالـسا و  یروھمج  هب  دامتعا  یانعم  هب  نادیم ،

. تسا نارگید  زا  رتدیفم  روشک  یهدنیآ  یارب  هک  میاهداد  صیخشت  ریقح  یهدنب 

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

لمع تیارد  لقع و  اب  دنھدب  لوق  دنراذگب ؛ نایم  رد  مدرم  اب  ار  نآ  دنراد ، جایتحا  نآ  هب  مدرم  دنراد و  ار  نآ  ماجنا  یئاناوت  هک  هچنآ  دننزیم ، فرح  مدرم  اب  زورما  هک  یناسک  نآ 

لوق تفر ؛ دنھاوخ  شیپ  نادیم  نیا  رد  مدق  تابث  راکتـشپ و  اب  هک  دنھدب  لوق  دننک ؛ هئارا  مدرم  یارب  ار  همانرب  نآ  دنراد ، لئاسم  زا  یدروم  رھ  رد  یاهمانرب  رگا  درک ؛ دنھاوخ 

لوق تخادرپ ؛ دنھاوخ  روشک  عاضوا  تیریدم  هب  هک  دنھدب  لوق  درک ؛ دنھاوخ  هدافتسا  ناشدوخ  گرزب  یهفیظو  یارجا  یارب  یساسا  نوناق  یاھتیفرظ  یهمھ  زا  هک  دنھدب 

؛ دننکیمن یزاسهیـشاح  دنھدب  لوق  تخادرپ ؛ دـنھاوخ  یبوخب  تسا -  ناگناگیب  یوس  زا  ناریا  تلم  رب  یلیمحت  شلاچ  نادـیم  زورما  هک  داصتقا -  یهلئـسم  هب  هک  دـنھدب 

دنھاوخن تیمھا  ناریا  تلم  عفانم  زا  شیب  نوگانوگ ، یاھهناھب  هب  ناگناگیب ، عفانم  هب  هک  دـنھدب  لوق  تشاذـگ ؛ دـنھاوخن  زاب  ار  دوخ  نایفارطا  ناـسک و  تسد  دـنھدب  لوق 

نیا دـنھدیم ؛ حـیجرت  تلم  عفانم  رب  ار  اھنآ  عفانم  المع  مینک ، مک  نامدوخ  هب  تبـسن  ار  اھنآ  تینابـصع  ات  میھدـب  زاـیتما  نانمـشد  هب  هک  طـلغ  لـیلحت  نیا  اـب  یـضعب  داد .

. تسا هابتشا 

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

مھ مدرم  هب  دـنریگب ، میمـصت  میاهتفگ - اـھراب  هک  تسا  یفرح   - منکیم ضرع  ار  نیا  دنتـسھ  یروـھمج  تساـیر  تاـباختنا  دزماـن  هک  یمرتـحم  ناـیاقآ  نیا  یهمھ  هـب  نـم 

اھزرم نیا  زا  نوریب  هب  ناـشھاگن  اـھهرگ ، ندرک  زاـب  یارب  یداـصتقا ، یهعـسوت  یارب  روشک ، روما  تفرـشیپ  یارب  هک  دـنھدب  مھ  لوق  دـنیوگب ، مھ  ناـشتاغیلبت  رد  دـنیوگب ،

هنالقاع و یزیرهمانرب  اھتیفرظ ، نیا  زا  یهدافتـسا  اھتیفرظ ، نیا  هب  هجوت  تسا ؛ دایز  ام  یاھتیفرظ  تسا ، دایز  ام  یاھییاناوت  دوب . دـھاوخ  تلم  دوخ  هب  هاگن  دوب ، دـھاوخن 

« حلصا دزمان   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 8 
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نآ نیا ، دـنکیم ، سویام  ار  نمـشد  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، و  دـناسرب ؛ ینورد  تخاـس  ماکحتـسا  رادـتقا و  هب  ار  روشک  دـناوتیم  اـھتیفرظ  نیا  زا  یهدافتـسا  یارب  هناربدـم 

. داد دھاوخ  تینوصم  یھلا  قیفوت  هب  یمالسا ، ماظن  تلم و  روشک و  هب  هک  تسا  یزیچ 

نارگراک  / ٠٢/١٠/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

یارب دـینک ؛ ییادـخ  ار  ناتیاھتین  منکیم  ضرع  مرتحم  یاھدزمان  هب  نم  الوا  دنتـسھ . اھدزمان  مرتحم ، نایاقآ  زا  رفن  شـش  الاح  میراد ؛ مرتحم  یاھدزمان  هب  مھ  ضرع  کی 

فرح رھ  وا ، یهملک  رھ  وا ، تکرح  رھ  دوشب ، هزرابم  نادیم  دراو  فیعـض ، تاقبط  هب  تمدخ  صوصخب  مدرم ، هب  تمدخ  یارب  یـسک  رگا  دشاب . تمدخ  یارب  دشابن ، تردـق 

. لوا فرح  نیا  تمدخ . تین  اب  دیوشب ؛ دراو  تین  نیا  اب  دراد . رجا  لاعتم  یادخ  شیپ  تسا ، هنسح  وا 

[ مدرم  ] لکـشم دـینک ، تیاـمح  روشک  فیعـض  تاـقبط  روـشک و  فیعـض  یاھرـشق  زا  دـیھاوخیم  امـش  دـننادب  همھ  هک  دـینک  باـختنا  یروـج  ار  اھراعـش  هکنیا  مود  بلطم 

جاتحم اجک  دـسریمن ، نوخ  اجک  هب  تسا ، فیعـض  نامیاجک  مینیبب  تسا ؛ ناسنا  کی  رکیپ  لثم  هعماـج  میتسھ ؛ یاهرکیپ  کـی  اـم  دـینک . فرطرب  دـیھاوخیم  ار  رادلکـشم 

تاقوا یھاگ  فلتخم ، یاھتلود  رد  هدنب  میھدب . رارق  شخب ]  ] نیا ار  تیولوا  اما  هن ، مینک ؛ یئانتعایب  ندب  یاھاج  یهیقب  هب  هکنیا  هن  میسرب ؛ نآ  هب  تسا ، رتشیب  تیاعر 

یخلتتاقوا و اوعد و  زا  مدرم  نوچ  میروآیمن ؛ یمومع  راکفا  رھظم  رد  مدرم و  یولج  الومعم  ار  اھضارتعا  نیا  ام  الاح  نوگانوگ . نیلوئسم  هب  متـشاد  یتخـس  یاھـضارتعا 

داـیز دراوـم  زا  یکی  متـشاد . یداـیز  یاـھیخلتتاقوا  تاـقوا ، یھاـگ  هدـنب  روـشک  نیلوئـسم  دوـخ  اـب  اـما  درادـن ؛ مـھ  یاهدـیاف  دـیآیمن ، ناشــشوخ  یلیخ  اـھنیا  دـننام 

، دراد یگنھرف  یاھـشخب  دراد ، یداصتقا  یاھـشخب  روشک  بخ   - فلتخم یاھـشخب  رد  تسیچ ؟ تیولوا  دـینکیمن . تیاعر  ار  اھتیولوا  نیا  ارچ  هک  هدوب  نیمھ  یخلتتاـقوا ،

هک ینایاقآ  نیا  تخادنا . ولج  دیاب  ار  نآ  درک ، لابند  دیاب  ار  نآ  درک ، تیاعر  دیاب  ار  نآ  دراد ؛ دوجو  یتیولوا  کی  یـشخب  رھ  رد  هریغ - یملع و  یـسایس ، نوگانوگ  یاھـشخب 

هک ار  ییاجنآ  دننک ؛ تیاعر  ار  اھتیولوا  دندروآ ، یار  دندش و  لوبقم  مدرم  فرط  زا  رگا  هک  دـننک  دـھع  لاعتم  یادـخ  ناشدوخ و  نیب  دـنریگب و  میمـصت  دـنتاباختنا ، دزمان  زورما 

[. دننک لابند   ] روجنآ ار  اھهمانرب  دنھدب ؛ رارق  هجوت  دروم  رتشیب  دراد ، تبقارم  هب  زاین  رتشیب 

، اھـشخب یهمھ  رد  میناسرب . ناماس  هب  ار  روشک  نیا  تسناوت  میھاوخن  یبالقنا  راک  یداھج و  راک  اب  زج  ام  هک  دننادب  مھ  مرتحم  یاھدزمان  دوخ  دـننادب ، همھ  مھ  ار  نیا 

مجحرپ و ناوارف ، راـک  ینعی ] [ ؛ دوشیم هتفاکـش  دوشیم ، زاـب  اـھتسبنب  دوـب ، رگا  نیا  دـتفایم ؛ هار  اـھراک  دوـب ، رگا  نیا  تسا ؛ مزـال  رگداـھج  کـی  لـثم  ندوـب  هتـسبرمک 

مظن یرگیبالقنا ، یلـصا  طوطخ  زا  یکی  اقافتا  ریخن ، مظنیب ؛ ینعی  یبالقنا ، مییوگیم  یتقو  دـننکیم  لایخ  یـضعب  هچ ؟ ینعی  یبالقنا  یبالقنا . هنادـھاجم و  تیفیکاب و 

ار اھهار   ] زوجم کی  یارب  ینعی  یبالقنا  راک  مینکن ؛ اـھنیا  دـننام  یقربوقرز و  یتافیرـشت و  یاهیـشاح و  یاـھراک  مرگرـس  ار  ناـمدوخ  هکنیا  ینعی  یبـالقنا ، اـھتنم  تسا ؛

هدـنب دـندروآ و  مسا  الاح  هک   - کچوک زیچ  کی  زوجم  یارب  هک  دـنتفگ  دـندرک و  تاقالم  ام  اب  دـندمآ  شیپ  یدـنچ  نیدـتم ، صالخااب و  ناـنیرفآراک  نیا  زا  یاهدـع  دـننک .] هاـتوک 

، دـننکیم نییعت  ار  طباوض  هک  یناسک  نآ  ینعی  یبالقنا  راک  تسا . یبالقنا  ریغ  راـک  اـھنیا  دریگب ؛ زوجم  اـج  ای ٢۵  الثم ٢٠  زا  ناسنا  دـیاب  منک - ناـیب  ار  تاـیئزج  مھاوخیمن 

، تسا اھنیا  مزال  یاھراک  دـنکب ؛ تمدـخ  دـھاوخیم  هک  یـسک  یاپ  یولج  نیرفآراـک ، یاـپ  یولج  مدرم ، یاـپ  یولج  دـنراذگب  ربناـیم  یاـھهار  دـننک ؛ هاـتوک  ار  اـھهار  دـنیایب 

. دننک راک  اعقاو  دننزب و  رمک  هب  تمھ  نماد  نیلوئسم ] ]

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

ضرع نم  اھنآ  هب  میدرک - ضرع  مینکب ، ضرع  دـیاب  مدرم  هب  ار  هچنآ   - میوگیم اھنآ  هب  دنتـسھ و  یتاباختنا  یاـھدزمان  هک  یمرتحم  ناـیاقآ  نیا  یهمھ  هب  منکیم  هیـصوت  نم 

. تسا یداصتقا  لـئاسم  یکی  دـننکب : تیاـعر  اـمتح  ار  زیچ  هس  ود  هک  دـننک  هجوت  دـنھدیم ، مدرم  هب  هک  ییاـھهمانرب  رد  دوخ ، تاراـھظا  رد  دوخ ، یاھهدـعو  رد  هک  منکیم 

، لوا یهجرد  رد  هک  دنیوگب  تسا . مھم  لئاسم  زا  یکی  نیا  دننکب ؛ شالت  دنھاوخیم  روشک  داصتقا  یارب  هک  دـنیوگب  عطاق  دـنیوگب و  یداصتقا و  لئاسم  هب  دـننک  هجوت  امتح 

. تسا تیمھا  یاراد  ناشیارب  مدرم  تشیعم 

. تسا ناریا  تلم  لالقتـسا  یلم و  تزع  یهلئـسم  دنک ، ییامندوخ  دیاب  دـنھدیم ، مدرم  هب  هک  ییاھهدـعو  رد  ناشتاراھظا ، رد  ناشیاھیزیرهمانرب ، رد  هک  یمود  یهتکن 

رادتقا جوا  هب  ار  شدوخ  تسناوت  یگتسباو  فعـض و  تیاھن  زا  هک  تسا  یتلم  ناریا  تلم  تسا ، زارفارـس  تلم  کی  ناریا  تلم  تسا ، یبالقنا  تلم  کی  ناریا ، تلم  نایاقآ !

هب گرزب  یاھتردـق  لـباقم  رد  رگید ، یاـھتلم  لـباقم  رد  دـیابن  ار  تلم  نیا  درک ، هتـسکشرس  دـیابن  ار  تلم  نیا  درک ، فیعـضت  دـیابن  ار  تلم  نیا  دـناسرب ؛ یللملانیب  تزع  و 

کی دـیایب  دـھاوخب  هکنیا  هب  درکیمن  اـفتکا  نمـشد  دوـبیمن ، دـھدیم  ناـشن  دراد  تلم  نیا  هک  یرادـتقا  نیا  هچناـنچرگا  تسا ؛ هدـنز  رادـتقا  اـب  تلم ، نیا  تـشاداو ؛ میلـست 

نآ رد  دننکب و  دنھاوخیم  یمالـسا  یروھمج  اب  اھنیا  ار  یراک  نامھ  روشک . نیا  رب  دشیم  طلـسم  دمآیم  دھدب ؛ ام  رومام  نالف  هب  ای  ام  روھمجسیئر  نالف  هب  ار  یروتـسد 

دنتساوخیم ام  تلم  اب  ار  راتفر  نامھ  دنھدیم ؛ ماجنا  دنراد  ام  یهقطنم  رد  هلمجزا  ملاع  قطانم  زا  یضعب  یوربآیب  رودزم  یهتسباو  یاھروشک  نیا  اب  هک  دندرکیم  تروص 

رد اکیرمآ ، یھاوخهدایز  لباقم  رد  هک  دنھدب  ناشن  یتاباختنا ] یاھدزمان  [ ؛ دوشب ظفح  رابکتـسا  لباقم  رد  تلم  تمظع  تلم و  یدنلبرـس  یلم ، تزع  دیاب  دنھدب . ماجنا 

. دناهداتسیا اھتسینویھص  یاھتثابخ  لباقم 

یعـس تسا . یلم  شمارآ  نیمھ  تسا ، یلم  تینما  نیمھ  دریگب ، رارق  هجوت  دروم  مرتحم  یاھدزمان  یاھهدعو  تاراھظا و  اھهمانرب و  رد  یلیخ  دـیاب  هک  یموس  یهتکن 

. دـننکیم راک  اھلـسگ  نیا  یور  دـنراد  ام  نانمـشد  هک  تسا  یدامتم  یاھلاس  دنـشاب ! بقارم  دـننکن ؛ کیرحت  ار  یموق  ای  ینابز  ای  ییایفارغج  اـی  یداـقتعا  یاھلـسگ  دـننک 

راک ناجیابرذآ  رویغ  بصعتم و  مدرم  یور  رب  دندمآ  اھنیا  دـندیبوک . اھنیا  ناھد  هب  تشم  اب  ام  نموم  درک  مدرم  اما ]  ] دـندرک راک  ناتـسدرک  یور  یمالـسا  یروھمج  نانمـشد 

برع مدرم  اب  روجنیمھ  دـندرک ؛ دودرم  ار  اھنآ  دنداتـسیا و  اھنآ  یور  رد  دـندرک و  دـنلب  رـس  بالقنا ، نابحاص  لثم  ناـجیابرذآ  رویغ  مدرم  اـما ]  ] دـندرک یراذگهیامرـس  دـندرک ،

نیا دنناوتب  هکنیا  یارب  دننکیم ، تسرد  فرح  دنریگیم ، رودزم  دـنھدیم ، لوپ  دـننکیم ، یراذگهیامرـس  دـننکیم ، راک  دـنراد  نمکرت . مدرم  اب  ناتـسچولب ، مدرم  اب  ناتـسزوخ ،

دنـشاب بقارم  یروھمج  تسایر  یاھدزمان  دناهداتـسیا . نامیا  یهمھ  اب  صالخا ، یهمھ  اب  تیمیمـص ، یهمھ  اب  تردق ، یهمھ  اب  یناریا  ماوقا  اما  دـننک ؛ لاعف  ار  اھلـسگ 

. دننکن کیرحت  ار  اھلسگ  نیا  دننکن و  بیقعت  نمشد  عفن  هب  دربب ، شیپ  هتسناوتن  هداد و  ماجنا  هراکهمین  نمشد  هک  ار  یراک  صیخشت ، رد  یاطخ  رطاخهب 

مدرم  / ١٣٩٨/١١/١۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

نیا اـما  دوـشب ، باـختنا  اـت  یـسک  هب  منک  هراـشا  یتـح  هک  تـسین  هدـنب  مـسر  یتاـباختنا  چـیھ  رد  زگرھ  مـینکیمن . یفرعم  مدآ  اـم  بـخ  مـینکب ؟ باـختنا  ار  یـسک  هـچ 

یاپ فارحنا و  یورجک و  زا  هک  تسا  نامیا  دنشاب . نامیا  یاراد  هک  دینک  باختنا  ار  یناسک  دشاب . نموم  الوا  دشاب : هتـشاد  دوجو  دیاب ]  ] بختنم رد  نم  رظن  هب  تایـصوصخ 

دراو یتقو  اھتنم  دنتـسھ ، یبوخ  یاھمدآ  راک ، یادتبا  اھیـضعب  دنکب . رثا  ناسنا  رد  اھهسوسو  هک  دراذگیمن  نامیا ، دنکیم ؛ یریگولج  نتـشاذگ  جـک  یاپ  نتـشاذگ و  طلغ 

. دنشاب نموم  سپ ،] . ] دننامیم نوصم  اھفارحنا  نیا  زا  دشاب ، یوق  نامیا  رگا  دناشکیم ؛ فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ار  اھنیا  اھهسوسو  دنوشیم ، ییاھهصرع 

عاجش دعب ، دـینک . باختنا  ار  اھنیا  دنـشاب ؛ هتفریذـپ  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  ار  بـالقنا  دنـشاب و  هداد  بـالقنا  هب  لد  هملک ، یعقاو  یاـنعم  هب  اـعقاو  دنـشاب ؛ یبـالقنا  دـعب ،

. دنک یگدنیامن  تعاجش  نیا  اب  تزع ، نیا  اب  ناریا ، مدرم  یارب ]  ] دیایب هک  تسین  نیا  قیال  دسرتیم ، مھ  یجراخ  تردق  نالف  هیلع  ندز  فرح  زا  هک  یاهدنیامن  نآ  دنـشاب .

لمع  ] تعاجشاب یتسیاب  ( ۶ .) دنداد ماجنا  ار  یبوخ  تکرح  اکیرمآ  هیلع  ینامیلـس ، دیھـش  تداھـش  زا  دـعب  رخآ ، نیا  دـندرک ؛ یبوخ  راک  سلجم  ینونک  ناگدـنیامن  هتبلا 

. درک لمع  هنالقاع  هناربدم و  هتبلا  هناعاجش ، دیاب  تفر . دھاوخن  شیپ  سارھ  فوخ و  زرل و  سرت و  اب  یراک  چیھ  نوچ  درک ؛]

تلادع هب  تیرشب  دراد ، جایتحا  تلادع  هب  ام  روشک  دنشاب . تلادع  رادفرط  هملک  یعقاو  ینعم  هب  دنشاب ؛ دمآراک  دنـسانشن . زور  بش و  دنـشاب ؛ یداھج  یهیحور  یاراد 

تلادع لابند  هملک  یعقاو  یانعم  هب  دباوخب . مچرپ  نیا  هک  میراذگن  هدرک ؛ دنلب  ار  تلادع  مچرپ  یمالسا  یروھمج  تسا . بیرغ  روجھم و  ایند  رد  تلادع  اھتنم  دراد ؛ جایتحا 

. دشاب هتشاد  دوجو  دیاب  تلادع  اھهنیمز  یهمھ  رد  یسایس ؛ تلادع  مھ  یقوقح ، تلادع  مھ  یداصتقا ، تلادع  مھ  میشاب ؛

یقرش  / ١٣٩٩/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 
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دھاوخ کمک  روشک  یهدنیآ  هب  انیقی  نیا  دشاب ، مدرم  روشرپ  تکرـش  رگا  هک  تسا  هریخذ  کی  تسا ، ناکما  کی  تسا ، تصرف  کی  تسا ، راختفا  کی  روشک  یارب  تاباختنا 

یهلیسو هب  دوشب  باختنا  راک  هب  دنمهقالع  هزیگنارپ و  نامیااب و  دمآراک و  یورین  کی  اتقیقح  هک  تسرد  باختنا  کی  اب  دوشب  هارمھ  مدرم  روشرپ  تکرـش  نیا  رگا  هتبلا  درک .

دایز یاھفرح  مدوب ، هدـنز  رگا  تسھ ، تصرف  هک  هدـنیآ  یاـھهام  رد  تاـباختنا ، باـب  رد  نم  ـالاح  درک . دـھاوخ  نیمـضت  ار  روشک  یهدـنیآ  تسا و  رونٰیلعرون  نیا  بخ  مدرم ،

روـضح تاـباختنا و  ندوـب  روـشرپ  رد  روـشک  نمزم  یاـھدرد  جـالع  میوـگب  مھاوـخیم  منکب . ضرع  متـساوخ  ار  هـلمج  کـی  نـیمھ  زورما  درک ؛ مھاوـخ  ضرع  هـک  مراد  یرگید 

. تسا یروھمج  تسایر  تاباختنا  رد  بسانم  تیصخش  باختنا  حلصا ، باختنا  دعب ، مدرم و  یمومع 

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

مالعا یپردیپ  دارفا  هک  تسا  یتدـم  نالا  رگید ؛ هدـش  عورـش  الاح   - دـنوشیم یروھمج  تسایر  بلطواد  هک  یناسک  نآ  هب  منکب . ضرع  نابلطواد  هب  مھاوخیم  ار  یبلطم 

شود رب  دـیھاوخیم  ار  یزیچ  هچ  دـینادب  دـیاهدش ، بلطواد  هک  امـش  دـینادب ؛ ار  راک  ینیگنـس  میراد  راـظتنا  میوگب  اـھنآ  هب  مھاوخیم  دـننک - تکرـش  دـنھاوخیم  هک  دـننکیم 

راک ینیگنـس  هک  دشابن  روج  نیا  اما  دیوشب ؛ یتاباختنا  رازراک  دراو  بخ ، یلیخ  دیناوتیم ، دیدید  رگا  دینادب . ار  نیا  دیریگب ؛ شود  رب  دیھاوخیم  ار  ینیگنـس  راب  هچ  دیریگب ،

شاهلئسم اھهد  القا  هلئسم  اھدص  نیا  زا  هک  تسھ  هلئسم  اھدص  تسین ؛ هک  ات  ود  یکی  روشک  لئاسم  دیسانشب . ار  روشک  یلـصا  لئاسم  تالکـشم و  الوا  دینادن . ار 

هار یاهمانرب و  کی  مھ  لئاسم  نآ  لح  یارب  تسیچ ، روشک  لـئاسم  تسا و  اـجک  روشک  لکـشم  هک  دـینادب  دـینادب ، ار  اـھنیا  تسا ؛ روشک  مھم  یـساسا و  لـئاسم  وزج 

. تسا مھم  داصتقا  دیسانشب ؛ ار  داصتقا  یهلئسم  دیشاب . هتشاد  نآ  یارب  یلح  هار  کی  لامجا ، وحن  هب  ولو  یلیصفت ؛ مییوگیمن  الاح  یلامجا ؛ ولو  دیشاب ، هتـشاد  یلح 

داصتقا ناونع  لیذ  رد  اـھنیا  لاـثما  مروت و  یهلئـسم  یلم ، لوپ  تیوقت  یلم ، یراذگهیامرـس  دـشر  یلم ، دـیلوت  دـشر  تسھ ؛ یمھم  یاـھراک  داـصتقا  یهلئـسم  دوخ  رد 

یعامتجا یاھبیسآ  یهلئسم  روشک  مھم  لئاسم  نآ  زا  یکی  هک  یعامتجا  یاھبیسآ  عوضوم  تسا . یمھم  رایسب  یهلئسم  هک  روشک  تینما  یهلئسم  دعب ، تسا .

مھم رایـسب  یهلئـسم  نینچمھ ] . ] یجراخ تسایـس  یهلئـسم  دیوشب ؛ هجاوم  اھتـسایس  نیا  اب  دیھاوخیم  امـش  ایند ؛ یهدـیچیپ  یاھتـسایس  اب  ندـش  ورهبور  تسا .

هب ار  مھم  نیگنـس و  راب  نیا  دیناوتیم  دینیبیم  رگا  دینادب . ار  اھنیا  دریگب ؛ ماجنا  دیاب  راک  هچ  تسھ و  یراظتنا  هچ  تسا و  ربخ  هچ  روشک  رد  هک  دینادب  دیاب  امـش  گنھرف .

یدـب یلیخ  یهدـعو  دوشیم  راـک  نآ  دراو  دـناوتیمن و  ار  یراـک  کـی  هک  یـسک  نآ  هب  هک  دراد  تیاور  رد  هک  دـیوشن  دراو  هن ، دـیدید  رگا  دـیوشب ؛ دراو  هللامسب ، دـیریگب ، شود 

. منکیمن ضرع  ار  هدعو  نآ  رگید  الاح  نم  هک  دناهداد 

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

ای تسا  روج  نیمھ  اعقاو  دینیبب  دینک  هاگن  امش  میوگیم ، نم  دشاب ، تایصوصخ  نیا  یاراد  دیاب  بولطم  روھمجسیئر  دسریم  رظن  هب  هک  ار  یروھمجسیئر  کی  تایصوصخ 

یاراد دـشاب ، تیاـفکاب  ـالوا  دـھاوخیم . یروـھمجسیئر  نینچ  کـی  تسا  روـشک  تداعـس  لاـبند  هب  هک  یـسک  رھ  دـسریم  رظن  هب  تسین ؛ نم  صخـش  رظن  نیا  ینعی  هن ؛

؛ دشورفیم یتقو  کی  ار  مدرم  ار ، روشک  عفانم  ار ، روشک  نامیایب  مدآ  درک ؛ دامتعا  وا  هب  دوشیمن  دوب ، نامیایب  رگا  دشاب ؛ نامیااب  ایناث  دشاب . تیریدـم  تیافک  تیریدـم و 

یانعم هب  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  روھمجسیئر  رد  تسیاـب  هک  تسا  یتایـصوصخ  نیرتمھم  زا  یکی  نیا  دـشاب ؛ داسفدـض  دـشاب ، هاوختلادـع  دـعب ، دـشاب . ناـمیااب  سپ 

هدیـشکوتا درکلمع  اب  ینعی  دـشاب ؛ یداھج  یبالقنا و  درکلمع  یاراد  دـنک . هزرابم  دـھاوخب  داسف  اب  هملک  یقیقح  یانعم  هب  دـشاب و  تلادـع  یارجا  لابند  هب  هملک  یعقاو 

. دشاب یروج  نیا  شدرکلمع  یتسیاب  تسا ؛ مزال  یبالقنا  یداھج و  تکرح  کی  دراد ، دوجو  روشک  رد  هک  یایساسا  لئاسم  همھ  نیا  اب  درک ؛ راک  دوشیمن 

؛] دنزاسب  ] دنناوتیم ار  ( ٧) گنھلول طقف  لخاد ، رد  هک  دنیوگیم  ار  یمیدق  فرح  نامھ  دنرادن ؛ لوبق  الـصا  ار  لخاد  دنتـسھ  اھیـضعب  دشاب . دقتعم  لخاد  یاھیدـنمناوت  هب 

کی دنیایب  نایاقآ  ات  دـیراذگب  یعافد  روت  کی  ( ٨) متفگ نم  دوب ، هتفگ  یعافد  یهلئـسم  هب  عجار  یزیچ  کی  نایاقآ  زا  یکی  یتقو  کـی  تسا . ربخ  هچ  لـخاد  رد  هک  دـننادیمن 

دقتعم ناناوج  هب  و  اھیدـنمناوت . هب  دنـشاب  دـقتعم  دنـشاب و  نئمطم  اـعقاو  ار  روشک  یاھیدـنمناوت  تسا . ربخ  هچ  روشک  رد  یعاـفد  ظاـحل  زا  دـننیبب  دـنخرچب و  یاهدرخ 

اھلاس مدوب و  طبترم  اھناوج  اب  قباس  زا  هدنب  دننک . دامتعا  اھنآ  هب  دنسانشب و  روشک  یمومع  تکرح  نارشیپ  ناونع  هب  ار  اھناوج  دنشاب ، هتشاد  لوبق  ار  اھناوج  دنـشاب ،

تـسا یروج  نیا  مروایب - مسا  ار  اھنیا  دننام  نیوانع و  الاح  مھاوخیمن  نم   - دـنوشیم دراو  اھناوج  هک  ییاج  رھ  اعقاو  منکیم ؛ دامتعا  نوگانوگ  لئاسم  رد  اھنیا  هب  هک  تسا 

هاگن اب  نیبدب و  سویام و  مدآ  دشاب ؛ راودیما  دشاب . یمدرم  دـشاب . دـقتعم  اھناوج  هب  روھمجسیئر  نیا  دوخ  دـننکیم . ییاشگلکـشم  دـننکیم و  زاب  ار  تخـس  یاھهرگ  هک 

. دشابن هدنیآ  هب  کیرات  هدنیآ و  هب  خلت 

ییوجشناد  / ١۴٠٠/٠٢/٢١ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

نامیااب دـشاب ، هتـشاد  ار  مزال  تیریدـم  دـشاب ، تیافک  یاراد  هک  دوشب  لیکـشت  یتلود  ات  تسا  بوخ  باختنا  بولطم و  باختنا  دـعب  تسا ، الاب  تکراشم  لوا ، یهجرد  رد 

ادیپ بخ  میتشاذگ ، یراک  کی  سار  رد  ام  ار  یاهدرـسفا  دیماان و  مدآ  کی  رگا  دنـشابن . دیماان  ناشدوخ  دیاب  یتلود  نیلوئـسم  دشاب . دـیما  زا  زیربل  دـشاب ، یمدرم  دـشاب ،

ظاـحل زا  هچ  یعاـفد ، ظاـحل  زا  هچ  هک  تسا  دـقتعم  هک  نآ  دنـشاب . یلخاد  یاھیدـنمناوت  هب  دـقتعم  دنـشاب . دـیما  زا  زیربـل  دـیاب  تـفر ؛ دـھاوخن  شیپ  راـک  نـیا  هـک  تـسا 

یتسیاب تسین ؛ مدرم  نیا  رب  ینارمکح  ییاورنامرف و  قیال  اعقاو  داد ، ماجنا  دوشیمن  روشک  رد  یراک  اـھنیا  لاـثما  دـیلوت و  ظاـحل  زا  هچ  یداـصتقا ، ظاـحل  زا  هچ  یـسایس ،

درکلمع یاراد ] ، ] دـننادب ردـق  ار  ناوج  رـصنع  اعقاو  دنـشاب ، هتـشاد  اھناوج  هب  یهدـیقع  دنـشاب ، اھناوج  هب  دـقتعم  دنـشاب ، مدرم  هب  دـقتعم  هک  دـنیایب  راک  رـس  رب  یناـسک 

. دنـشاب داسفدـض  دنـشاب و  هاوختلادـع  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  دوـشب ؛ هدروآ  تلادـع  مسا  ناـبز  یهقلقل  هـب  هـکنیا  هـن  دنـشاب ؛ هاوختلادـع  اـتقیقح  دنـشاب و  یبـالقنا 

یتلود نینچ  کی  و  تسا . یراج  یراس و  تلادع  نوگانوگ ، یاھشخب  رد  اما  تسا  یداصتقا  تلادع  شمھم  مقر  هچ  رگا  تسین ؛ یداصتقا  تلادع  طقف  هتبلا  مھ  تلادع » »

؛ دـنک ادـیپ  یبوخ  ناماس  روشک  راک  هللااشنا  درامگب و  لیذ  ات  ردـص  زا  نوگاـنوگ  یاھـشخب  رد  ار  نموم  ناوج و  ریدـم  اھدـص  دـناوتیم  تقو  نآ  دـیایب ، دوجو  هب  رگا  هللااـشنا 

. دیشاب دیاب  نیا  لابند 
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