
ىمالسا  / ١٣۶٨/٠٣/١٨ بالقنا  یهتیمک  نارادساپ  زا  ىعمج  هدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

نیا دمحلا  دننک ؛ ترارـش  دـننک ، تنطیـش  ماما  ترـضح  دوجو  الخ  رد  تسناوت  دـنھاوخ  هک  دـننکیم  لایخ  اھنمـشد  اھزور  نیا  دـینک ؛ ظفح  ار  ناتماکحتـسا  تماقتـسا و 

زکارم رد  ناتروضح  امش  تسا ؛ نیمھ  ناشروضح  مدرم  یهماع  دوشن . افتکا  مھ  ىرادازع  تبسانمهب  اھرھش و  رد  روضح  نیا  هب  ىتسیاب  درک ؛ ناشـسویام  مدرم  روضح 

مکحم صرق و  ىمالـسا ، بالقنا  یهتیمک  تیلاعف  ورملق  اھتیلوئـسم و  یهدودـحم  رد  نارگهئطوت  اب  ناھاوخدـب ، اب  گرم ، نارگادوس  اـب  مکحم  ىوق و  دـیاب  تسا ؛ ناتتمدـخ 

ناشماما ىادخ  تسین ، ناشماما  رگا  دننادب و  رظان  دھاش و  هشیمھ  ار  ادخ  هک  دناهتفرگ  دای  ماما  زا  ار  نیا  ماما ، نادنزرف  ماما و  تما  هک  دیھدب  ناشن  دیاب  دـینک ؛ دروخرب 

. دینک سویام  ار  نمشد  دیھدب و  ماجا  هللااشنا  هبناجهمھ  عیسو و  روضح  اب  لماک ، تیعطاق  اب  مکحم ، ىلیخ  ىوق ، ىلیخ  ار  اھتیرومام  ار و  اھتیلوئسم  تسا . اھنآ  اب 

ىربھر  / ١٣۶٨/٠٣/١٨ تیلوئسم  زاغآ  رد  ناریا  تلم  هب  مایپ 

زمر هک  ام  تلم  فوفـص  تدحو  هملک و  تدحو  دناهدیزرو ، دـیکات  نآ  رب  زین  دوخ  یھلا  یـسایس ، یهمانتیـصو  رد  دـندرکیم و  رارکت  اھراب  ام  زیزع  ریبک و  ربھر  هک  روطنامھ 

ریغ تاساسحا  تیمھامک و  تافالتخا  ندرک  هدمع  ضراعتم و  یاھهتـسد  اھھورگ و  هب  تلم  ندش  میـسقت  تسھ . زین  نآ  موادت  تمالـس و  اقب و  زمر  دوب ، بالقنا  یزوریپ 

نمـشد و روضح  ندرپس  یـشومارف  هب  و  تسا ، کرتشم  ناـنآ  زا  یمیظع  تیرثکا  ناـیم  لـقاال  اـم و  تلم  یهمھ  ناـیم  هک  یمھم  لوصا  ندرپس  یـشومارف  هب  یقطنم و 

. دناھرب ناگناگیب  هب  یگتسباو  زا  ار  دوخ  دنک و  ایحا  ار  دوخ  یهدشعییضت  قح  دھاوخیم  هک  تسا  یتلم  یارب  هعجاف  نیرتگرزب  نآ ، زا  یشان  ریذپانناربج  تارطخ 

نآ هب  ندیـسر  هار و  نیا  ندومیپ  زا  ار  ام  تمیق ، رھ  هب  دـنلیام  هک  یدونع  نانمـشد  اـب  و  میراد ، شیپ  رد  ناـمتلم  روشک و  ناـشخرد  یهدـنیآ  یوس  هب  هک  یزارد  هار  اـب  اـم 

یماگنھ رد  اھشنیب ، یتح  اھهقیلس و  یگنوگود  میزیھرپب . تافالتخا  زا  مینک و  هچراپکی  مکحتسم و  ار  دوخ  فوفـص  دیاب  هبرجت ، نید و  لقع و  مکح  هب  دنوش ، عنام  هدنیآ 

. دماجنیب لادج  هضراعم و  هب  دیابن  هجوچیھهب  دھدیم ، دنویپ  داینب  نب و  زا  رگیدکی  هب  ار  تلم  یهمھ  یکرتشم  لوصا  هک 

زیزع نارھاوخ  ناردارب و  دنـشاب ، ام  تلم  نایم  یدیدش  تافالتخا  دھاش  نآ  رد  هک  دـندوب  هداد  هدـعو  دوخ  هب  شیپ  اھتدـم  زا  هناگیب  یاھتـسایس  هک  ساسح  نارود  نیا  رد 

مالعا و یاملع  هک  تسا  هتسیاش  دننک . سویام  ار  ناریا  مالـسا و  نانمـشد  هتـشذگ ، دننام  دنزرو و  مامتھا  یگنھامھ  تدحو و  ظفح  هب  هشیمھ  زا  شیب  دیاب  نھیممھ 

نیا نادـنمرنھ ، ناگدنـسیون و  نارکفنشور و  یمالـسا و  یاروـش  سلجم  مرتـحم  ناگدـنیامن  زیزع و  نایوجـشناد  بـالط و  یمالـسا و  ناگدـنیوگ  هـعمج و  مرتـحم  یهـمئا 

. دننک داشرا  نادب  ار  همھ  نشور و  همھ  یارب  نابز  رازھ  اب  ار  الاو  تقیقح 

ىربھر  / ١٣۶٨/٠٣/١٨ تیلوئسم  زاغآ  رد  ناریا  تلم  هب  مایپ 

نانکراک ناریدم و  ناییاتـسور ، نازرواشک و  ینف ، رـصانع  نارگراک و  زا  دنراد ؛ کچوک  ای  گرزب  یـشقن  روشک  یراج  روما  ی  هرادا میظنت و  رد  هک  یناسک  ی  همھ زا  بناج  نیا

یماظن و یاوق  حلـسم و  یاـھورین  نادـنمرنھ ، ناگدـنیوگ و  ناگدنـسیون و  نارو ، هشیپ هبـسک و  نایوجـشناد ، نایھاگـشناد و  مرتحم ، نویناـحور  مـالعا و  یاـملع  یتلود ،

راک و زین  نانآ  تسا ، فعاضم  ام  هب  تبـسن  نانمـشد  مامتھا  زورما  هکنیا  هب  هجوت  اب  هک  منک  یم تساوخرد  هنامیمـص  نارگید ، یبالقنا و  یاـھداھن  نالوئـسم  یماـظتنا ،

تلود زا  اصوصخم  دـننک . سویام  یمالـسا  یروھمج  هب  ضرعت  زا  ار  نانمـشد  یرایـشوھ ، یراکمھ و  صولخ و  افـص و  زا  هدـنکآ  ییاـضف  رد  دـننک و  فعاـضم  ار  دوخ  شـالت 

ماـمتھا لومـشم  ار  هلئـسم  نیا  مھاوـخ  یم دـنراد ، طاـبترا  روـشک  یزاـسزاب  ی  هلاـس جـنپ ی  هماـنرب اـب  یوـحن  هب  کـیرھ  هـک  یمالـسا  یاروـش  مـظعم  سلجم  مرتـحم و 

. دنیامنب دوخ  ی  هتسیاش

روشک  / ١٣۶٨/٠٣/١٩ رسارس  نارادناتسا  روشک و  ترازو  دشرا  نالوئسم  ریزو و  رادید  رد  تانایب 

هک منک  یم ساسحا  مرادـن . هدـنیآ  زا  یی  ینارگن منک ، یم هدـھاشم  منیب و  یم دـسر ، یم جراخ  زا  هک  یتاراـھظا  اـھربخ و  منک و  یم هاـگن  روشک  یلک  عضو  هب  یتقو  نم 

ار عوـضوم  نیا  همھ  دـشخب . موادـت  ار  نآ  هر )  ) زیزع ماـما  یاـھدومنھر  ساـسارب  تـسا ، هدرک  زاـغآ  هـک  ار  یتـکرح  دـناوتب  هـک  دراد  ار  دـشر  نآ  دـمحب هللا  ناریا  تـلم  زورما 

. تسا هداتفااج  ملاع  یسایس  تینھذ  رد  هشدخ ، لباق  ریغ  تقیقح  کی  تروص  هب  ناریا  یمالسا  بالقنا  هک  دنا  هتفریذپ

هار و بالقنا  دـنیوگب  نآ  ساسارب  دـنناوتب  ات  دـننک ، ساسحا  ار  یزیچ  یلخاد  یاھیریگ  عضوم تاراـھظا و  اـی  اـیاضق و  راـنک  هشوگ و  زا  دـیاش  هک  دنتـشاد  دـیما  اـم  نانمـشد 

یاھتردـق یـسایس  تاـماقم  تاراـھظا  اـھ و  یرازگربـخ راـبخا  اـھزور ، نیا  رد  دـندش و  سویاـم  دـندوب ، هتـسب  هک  یدـیما  زا  دـمحب هللا  تـسا . هدرک  ضوـع  ار  شیریگ  تـھج

. تسا سای  نیا  ی  هدننک سکعنم الماک  یرابکتسا ،

مدرم  / ١٣۶٨/٠٣/١٩ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

لالقتـسا و زا  یـشان  هک  یقیقح - یاھیـشوخ  شیاسآ و  ییاجرباپ و  ی  هرود هلحرم ، نیا  زا  روبع  زا  دـعب  دـنک . روبع  نآ  زا  دـیاب  هک  دراد  یتخـس  نارود  یبالقنا ، تلم و  رھ 

هناـھاگآ و یا ، هئطوت هنوگرھ  لـباقم  رد  دـیاب  یم نمـشد  لـماک  ساـی  اـت  و  تسا ، نارود  نیا  ندـنارذگ  لاـح  رد  ناریا  تلم  دـسر . یمارف تسادـخ - دوخ و  هب  یاـکتا  یدازآ و 

یتخس و تدم  نیرتشیب  ات  داد  قیفوت  هک  مینک  یم رکـش  ار  ادخ  دینک . یط  ار  راوشد  یاھ  هرود دیناوت  یم هک  دیداد  ناشن  امـش  دنک . یگداتـسیا  تمواقم و  هنارایـشوھ ،

. دیوش هدیدبآ  دینارذگب و  ار  یلیمحت  ی  هلاس تشھ گنج  یراوشد 

مدرم  / ١٣۶٨/٠٣/١٩ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تابثا هب  ار  ناریا  تلم  یھاگآ  دـشر و  دـینک و  سویام  یلکب  ار  نانمـشد  ات  دـیدروآ ، فیرـشت  اجنیا  هب  رود  یاھھار  زا  دیدیـشک و  تمحز  هک  نازیزع  امـش  ی  همھ زا  رگید  راب 

یریگ تھج طخ و  هار و  میناوتب  میراودیما  دیناسرب . نامزیزع  ریاشع  ناتسزوخ و  دابآ و  فجن نارھاوخ  ناردارب و  ی  هیقب هب  ار  نم  مالـس  منک . یم رکـشت  هنامیمـص  دیناسر ،

. میوش لیان  اھفدھ  نامھ  هب  اش هللا  نا  میھد و  همادا  یمدرم  یاھتیامح  رب  هیکت  اب  یھلا و  ددم  ورین و  هب  لاکتا  اب  تردق و  نامھ  اب  ار ، هر )  ) ماما

ىناگیاپلگ  / ١٣۶٨/٠٣/٢٢ ىمظعلااتیآ  هب  همان 

( هتاکرب تماد   ) ردق یلاع عجرم  یناگیاپلگ ، یاقآ  یمظعلا  هللا  تیآ ترضح 

قیمع رکـشت  بجوم  هیکزلا ،) هسفن  سدق هللا   ) ینیمخ ماما  ترـضح  بالقنا  ریبک  ربھر  رھطم  رکیپ  رب  زامن  ی  هماقا نارھت و  یالـصم  رد  بانج  نآ  روضح  تیحت . مالـس و  اب 

. تشگ یماکان  سای و  ی  هیام نانمشد  یارب  و  الست ، ناشلا  میظع دیقف  نآ  نادنمتدارا  یارب  دیدرگ و  بناج  نیا

هیملع و یاھ  هزوح ی  همھ هب  بانج و  نآ  هب  و  هجرف ) یلاعت  لـجع هللا  هادـف و  اـنحاورا   ) رـصع یلو ترـضح  هاگـشیپ  هب  گرزب  تبیـصم  نیا  تیلـست  ضرع  نمـض  بناـج ، نیا

. متسھ اعد  سمتلم  منک و  یم تلئسم  ناگمھ  یارب  ار  یھلا  تاقیفوت  مالعا ، یاملع 

ىمالسا  / ١٣۶٨/٠٣/٢۴ ىاروش  سلجم  ناگدنیامن  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

مینک شالت  دیاب  میراد ، رظن  قافتا  میتسھ و  لدمھ  دنتسب ، نوخ  نامیپ  اھ  نآ یور  راکادف  مدرم  هک  یا  هدش مالعا فادھا  ماما و  طخ  بالقنا و  یاھ  نامرآ هب  تبـسن  هک  ام 

هدش لزان  نامماما  سدقم  بلق  رب  هک  یی  هنیکس نامھ  هنیکس - زا  رپ  نئمطم و  مارآ و  بلق  اب  هک  یناسک  دنکن . ادیپ  ققحت  تمیق  چیھ  هب  نمـشد  دیما  ی  هطقن هس  نیا 

. دننک روک  ار  نمشد  دیما  طاقن  یتسیاب  دننک ، یم یزوسلد  ساسحا  ماما  یاھوزرآ  بالقنا و  هار  فادھا و  لوصا و  هب  تبسن  دوب -

« نمشد سأي   » 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 19هاگياپ  هحفص 1 
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سرد و امش  رظن  راھظا  و  شخبمارآ ، امش  نخس  دیـشاب . هتـشاد  تھج  نیا  رد  یدایز  شقن  دیناوت  یم یمالـسا  یاروش  سلجم  ی  هدنیامن زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  امش 

میراد و قفاوت  نآ  رب  ام  ی  همھ هک  یزیچ  نامھ  بالقنا - نشور  طخ  زج  هک  دـیدرک  شـشوک  هر )  ) ماما رھطم  حور  یاضر  ادـخ و  یارب  هتـشذگ  رد  هک  روط  ناـمھ تسا . ماـھلا 

سلجم زا  هک  امش  روتسد  زا  شیپ  قطن  رھ  دیھد . همادا  ار  شور  نیمھ  دیاب  مھ  رـضاح  طیارـش  رد  دیھدن ، رارق  رظن  دم  ار  یرگید  فدھ  دنا - هتـسب نوخ  نامیپ  نآ  اب  مدرم 

یمالـسا یاروش  سلجم  نوچ  دنتـسھ ؛ سلجم  ی  هتـسب لد رتـشیب  مدرم  اـھزور  نیا  منک  یم لاـیخ  نم  و  دـننک - یم شوگ  مدرم  دوش و  یم سکعنم  یمالـسا  یاروش 

. درک دھاوخ  سویام  ار  نمشد  داش و  ار  مدرم  لد  دشاب ، هتشاد  یماگمھ  یراکمھ و  قفاوت و  تبحم و  تدحو و  مایتلا و  مایپ  رگا  تسا - یشخب  نانیمطا نکر  اتقیقح 

یخرب رد  تسا  نکمم  دـنرادن . مھاب  یلوصا  یاھ  هنیمز رد  یفـالتخا  هنوگ  چـیھ هناتخبـشوخ  یمالـسا ، یروھمج  نالوئـسم  هک  تسا  هدوب  نم  یگـشیمھ  ی  هدـیقع نیا 

تکرح طخ  نیا  رد  نالوئـسم  هک  روط  نامھ دنھد . یمن ناشن  ار  ناشدوخ  هجو  چـیھ هب مھ  اھ  نآ دـمحب هللا  زورما  یلو  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  ییاھ  هقیلـس فالتخا  عقاوم ،

. دییامن ظفح  اھ  نآ رد  ار  ماما  بالقنا و  یافص  دینک و  ریزارس  مدرم  داحآ  یور  ار  تکرباب  ناشوج و  ضایف  ی  همشچ نیا  دیاب  دیتسھ ، مدرم  ناگدنیامن  هک  امش  دننک ، یم

یعـس دـنک و  یم یتاغیلبت  یراذـگ  هیامرـس تدـش  هب هتکن  نیا  یور  نمـشد  میزاس . سویاـم  ار  نمـشد  مینک و  تکرح  هنوگ  نیا اـش هللا  نا  هک  میریگب  میمـصت  اـم  ی  همھ

دیما ی  هطقن هس  نآ  دنراذگن  دننک و  شالت  دیاب  لوئسم  یاھ  هاگتسد ی  همھ دنک . هتفـشآ  شوشم و  دنا - هدیمرآ افـص  زا  یتشھب  رد  هک  ار - مدرم  یاھلد  یوحن  هب  دنک  یم

. دیشاب هتشاد  یمالسا  یاروش  سلجم  رد  اھ  نآ فادھا  ندرک  یثنخ  رد  یی  هدمع شقن  دیناوت  یم مرتحم  ناگدنیامن  امش  دراذگب . ار  شدوخ  وس  ریثات  نمشد ،

ىمالسا  / ١٣۶٨/٠٣/٢۴ ىاروش  سلجم  ناگدنیامن  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

عورـش هب  دوش ! راکـشآ  یمالـسا  یروھمج  رد  ماما  دوجو  الخ  هک  دـندوب  هتـسب  دـیما  ییاھزور  هب  اھ  نیا تسا . ساسح  اـم  روشک  عیاـقو  تاـیئزج  یور  تدـش  هب نمـشد 

یـسایس یگتفـشآ  راچد  یمالـسا ، یروھمج  هک  دـندوب  شوخلد  دـندوب ! هتـسب  دـیما  دـنمان ، یم تردـق )!(  گـنج  ار  نآ  اـھ  نآ هک  یزیچ  نآ  نالوئـسم و  ناـیم  تاـفالتخا 

رد مدرم  هک  دندوب  هتسب  دیما  دنھد ! همادا  ار  راک  دننک و  روجو  عمج ار  روشک  عاضوا  دنناوتن  دنشاب - هدرک  لح  مھ  ار  یربھر  ی  هلاسم رگا  یتح  نالوئـسم - دوش و  یدیدش 

رد ام  روشک  رد  هک  یھوکشاب  تایعقاو  زا  ار  اھ  نآ بجعت  تریح و  امش  زورما  دوش ! یقلت  بالقنا  ی  هلعـش ندش  شوماخ  یانعم  هب  ماما  نادقف  دننکن و  ادیپ  روضح  هنحص 

یدیماان و بجوم  هک  ناراکردنا - تسد نالوئـسم و  یـسایس  دشر  اھ و  نآ یبالقنا  نامیا  قمع  مدرم و  یـسایس  دشر  هعقاو ، کی  اب  زور  رھ  دینیب . یم تسا ، قافتا  لاح 

. دوش یم دییات  تسا - نانمشد  تریح 

نارھت  / ١٣۶٨/٠٣/٢۶ ناتسا  نازومآشناد  ناملعم و  زا  ىعمج  شرورپوشزومآ و  ترازو  نانواعم  ریزو و  رادید  رد  تانایب 

هب ار  نآ  یمالـسا  بالقنا  ماما و  هک  ار - نشور  دیما  ی  هطقن دـینک و  یم سویام  ار  یناھج  رابکتـسا  دـیزاس و  یم ار  ادرف  هک  دـیتسھ  ناوج  لسن  نایبرم و  ناملعم و  امش 

وزج عوـضوم ، نیا  هک  میراد  داـقتعا  اـم  دـندرک و  یم دـیکات  یـساسا  بلطم  نیا  رب  هـشیمھ  ناـمزیزع  ماـما  دـیراد . یم هـگن  هدـنز  ملاـع  نافعـضتسم  لد  رد  دـندروآ - دوـجو 

. تسا ماما  طخ  بالقنا و  تایرورض  تامکحم و 

؛ دنتسھ نمشد  یمالـسا  ماظن  مالـسا و  اب  دنقرغ ، طاطحنا  داسف و  رد  هک  ناھج  رـساترس  رد  روز  رز و  یاھیروتارپما  ملاع و  یـسایس  یاھردلق  یناھج و  رابکتـسا  زورما 

، دیآرب اھ  نآ ی  هدھع زا  یمالسا  یروھمج  یمالسا و  ماظن  مالسا و  هیلع  هک  یراک  رھ  تسا  یعیبط  تسا . نیملسم  یرادیب  مالسا و  اھ ، نآ ی  هدننکدیدھت رگاشفا و  اریز 

ار اھ  نآ شیوخ  رادـتقا  اب  هک  تسا  یتقو  نآ ، درادـھگن و  نوصم  نمـشد  بیـسآ  رطخ و  زا  لماک  روط  هب ار  دوخ  دـناوت  یم یمالـسا  یروھمج  ماظن  تروص ، کی  رد  دـننک . یم

هک تشاد  نانیمطا  ناوت  یم درک ، سویام  ار  نمشد  یگدنز ، ی  همادا تردق  تابثا  اب  دوخ و  یداصتقا  یسایس و  رادتقا  تابثا  اب  یمالـسا ، یروھمج  هک  یزور  دنک . سویام 

. تسا هدیاف  یب وا  شالت  دنک  یم ساسحا  نوچ  دیشک ؛ دھاوخ  تسد  هئطوت  زا  نمشد 

مدرم  / ١٣۶٨/٠٣/٣٠ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ثعاب هک  دیداد  ماجنا  هر )  ) ماما ترضح  تلحر  زا  دعب  زور  دنچ  نیا  یط  رد  امـش  هچنآ  هتبلا  منک . حیرـصت  ناجیابرذآ  رویغ  مدرم  امـش  یریگ  عضوم هب  هک  تسا  مزال  اجنیا  رد 

، بـالقنا زا  سپ  لاـس  هد  لوـط  رد  ناـجیابرذآ  دراد . راـظتنا  ار  هساـمح  روـش و  نـیا  دسانــشب ، ار  ناـجیابرذآ  سکرھ  دوـبن . هرظتنم  ریغ  نـم  یارب  دـش ، نمــشد  یدــیماان 

زا یبوخ  نیا  هب  دوب و  هجاوم  نآ  اب  ناجیابرذآ  هک  یراوشد  یاھناحتما  اب  روشک ، قطانم  زا  یا  هقطنم ناتـسا و  چـیھ  تسا . هدـنارذگ  هجو  نیرتھب  اب  ار  اھناحتما  نیرت  تخس

رارق نانمـشد  اب  هلباقم  یمالـسا و  یربھر  زا  تیعبت  مالـسا و  طخ  مدـقم  فوفـص  رد  هشیمھ  ناجیابرذآ  زورما ، اـت  تیطورـشم  تضھن  زا  دـشن . هجاوم  دـمآرب ، نآ  ی  هدـھع

. دنک یم سویام  ار  نمشد  توق ، طاقن  نیمھ  تسا . هتشاد 

مدرم  / ١٣۶٨/٠٣/٣٠ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

دنک و یم سویام  ار  نمـشد  تاباختنا ، یاھ  هنحـص رد  مدرم  روضح  دـننک . تکرح  روشک  یگدـنزاس  تھج  رد  دـھعتم و  یاملع  رـس  تشپ  مالـسا و  طخ  رد  تلم  داحآ  دـیاب 

. دزاس یم هدامآ  نآ  ناشخرد  ی  هدنیآ روشک و  تفرشیپ  یارب  ار  هنیمز 

تاعالطا  / ١٣۶٨/٠٣/٣٠ ترازو  نانکراک  ریزو و  رادید  رد  تانایب 

تعیبـط اھتردـق ، نآ  تعیبـط  هک  دـنلفاغ  دارفا  نیا  مینازیگنارب ! ناـمدوخ  هب  تبـسن  ار  اـھ  نآ مـشخ  مـینک و  ینمـشد  یناـھج  یاھتردـق  اـب  دـیابن  اـم  هـک  دـندقتعم  اھیـضعب 

تسا نیا  ام  عطاق  داقتعا  هک  منک  هفاضا  مھ  ار  هتکن  نیا  هلصافالب  هتبلا  دتفا . یمرد دشابن ، وا  رازگجاب  هک  یماظن  تلم و  رھ  اب  یناھج  رابکتـسا  ماظن  تسا و  یرگ  هطلس

زا یتقو  تشاد . دھاوخ  دوجو  دانع  هضراعم و  دنـشاب ، راودیما  دوخ  ضرعت  هب  تبـسن  هک  یمادام  دنوش . سویام  ام  زا  هک  تشاد  دھاوخ  همادا  ینامز  ات  نانمـشد  دانع  هک 

مک ای  عفر و  رطخ  هاگنآ  دـناسرت ، یمن ار  یـسک  اھ  نآ تبیھ  تسا و  هدـش  تیبثت  یمالـسا  یروھمج  دـندرک  ساسحا  دـندش و  سویاـم  یھاوخ  جاـب ماـظن و  هب  ندز  هبرض 

. دش دھاوخ 

ملعم و رھظم و  هک  درک ، یم سکعنم  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  عضوم  هکلب  دوبن ؛ وا  یـصخش  عضوم  عضوم ، نیا  کش  نودـب  مینادـب . ار  ماـما  عطاـق  عضوم  ردـق  دـیاب  اـم 

هلمج زا  بالقنا - یاـھزرم  زا  هدـننک  عاـفد یاـھورین  ماـمت  یطیارـش ، نینچ  رد  تسا . نیمھ  داـیز ، مک و  چـیھ  نودـب  مھ  اـم  عضوم  دوب . هر )  ) ماـما شا  هدـنھدطخ راـمعم و 

سویام نمشد  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  رادتقا  لامعا  اب  دنک . یم ینیـشن  بقع نمـشد  امـش ، یورین  توق و  اب  دننک . لمع  هنارایـشوھ  یوق و  دیاب  یتاعالطا - یاھورین 

اھ نآ رب  ار  رابکتـسا  دنداد ، نادیم  یناھج  یاھتردق  هب  هک  روخ  یرـسوت نوبز و  یاھتلود  فعـض  دراد . یمنرب تسد  ضرعت  زا  ینمـشد  چـیھ  یتسـس ، فعـض و  اب  دوش . یم

هک یمالسا ، میوگ  یمن تشاد - یم یناریا  فرش  یکدنا  میژر  نآ  رگا  درک . طلسم  مدرم  نیا  روما  مامت  رب  ار  رابکتـسا  روشک ، نیا  رد  هتـشذگ  دیلپ  میژر  فعـض  درک . رت  یرج

. دش یمن طلسم  روشک  روما  رب  نمشد  هزادنا  نیا  ات  دندوب - ربخ  یب نآ  زا 

راک هک  دوب  عوضوم  نیمھ  امـش ، هب  زیزع  ماما  ماـمتھا  تلع  تسا . تاـعالطا  راـک  صوصخ ، نیا  رد  اـھراک  نیرتیـساسا  زا  یکی  تشاد . رادـتقا  دوب و  یوق  دوخ  راـک  رب  دـیاب 

ی هقطنم ثحب و  اھ ، تظاـفح هتبلا  دـننک . یراـکمھ  رگیدـکی  اـب  دـیاب  یتاـعالطا  یاـھ  هاگتـسد دـندرک . یم هدـھاشم  امـش  رد  ار  صـالخا  دنتـسناد و  یم مھم  ار  تاـعالطا 

بوخ یاھورین  ی  همھ زا  مزال ، یفاک و  ردق  هب  تسناوت  دنھاوخن  لقتسم ، دحتم و  یھدنامرف  زکرمت و  نودب  روشک ، یتاعالطا  یاھ  هاگتسد ی  هعومجم دنراد . یی  هناگادج

. دھدب تھج  روشک  رد  ار  یتاعالطا  یاھورین  یمومع  تکرح  بناوج ، ی  همھ تیاعر  اب  زکرمتم ، بوخ و  تیریدم  دیاب  دننک . هدافتسا  دمآراک  و 

ماظن رد  دنشاب . هتـشاد  تیـساسح  نمـشد  کرحت  لباقم  رد  دننک و  ظفح  ار  دوخ  یتاعالطا  یرایـشوھ  دیاب  مدرم  دوش . ظفح  امـش  یمدرم  میظع  ینابیتشپ  دیاب  هتبلا 

تاـکرحت هک  تسین  نآ  یاـنعم  هب  هتکن  نیا  اـما  دـنک ؛ یم سویاـم  ار  نمـشد  یداـیز  نازیم  هب  دـھد و  یم ناـشن  ار  یھلا  رادـتقا  مدرم ، میظع  روـضح  یمالـسا ، یروـھمج 

، دـھد همادا  دـناوتن  نمـشد  هک  دوش  یم بجوم  هچنآ  دـنک . فقوتم  ار  دوخ  یاھتثابخ  نمـشد  هک  تشاد  راظتنا  ناوت  یمن ریخ ، تسا ؛ هدـش  ماـمت  وا  یاـھتثابخ  نمـشد و 

« نمشد سأي   » 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 19هاگياپ  هحفص 2 
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. دیھد رارق  دوخ  راک  ی  هحولرس ار  ادخ  اب  ی  هطبار اوقت و  صالخا و  دینک و  یوق  ار  مدرم  اب  طابترا  تسا . مدرم  یرایشوھ 

مدرم  / ٠١/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

دندیدنسپ یم ییادج  قرفت و  تریح و  یگتشگرس و  لاح  رد  ار  ام  گرزب  تلم  هک  ینانمشد  دنک ؛ یم دراو  نمـشد  رب  یی  هبرـض تاساسحا ، زاربا  اھتکرح و  نیا  زا  مادکرھ 

رت تابثاب رت و  یوق زور  هب  زور  ار  یمالـسا  یروھمج  و  سویام ، ار  اھ  نآ هشیمھ  هک  مییوگ  یم ساپـس  ار  ادـخ  دـشاب . ناوتان  فیعـض و  یمالـسا ، یروھمج  دنتـساوخ  یم و 

. تسا هدرک 

رد ار  دقتعم  نادجواب و  ناناملـسم  ام و  ناتـسود  لد  یمالـسا ، یروھمج  ماجـسنا  تابث و  هب  تبـسن  زیزع و  دیقف و  ماما  هب  تبـسن  ناریا  تلم  تاساسحا  زاربا  اھتکرح و 

دنلاحـشوخ و یگداتـسیا  تاـبث و  هدارا و  کرحت و  ماجـسنا و  هـمھ  نـیا  زا  زین  اـھروشک  زا  یرایـسب  نافعـضتسم  اھناملـسم و  ریغ  یتـح  دـنک ؛ یم داـش  ملاـع  رـساترس 

. دنوش یم سویام  نیگمشخ و  ام  نانمشد  الباقتم  دننک و  یم دیما  ساسحا 

مدرم  / ٠٣/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یارب وا  زا  دیربب . هانپ  لاعتم  یادخ  هب  شزغل ، زا  دنک . کمک  ام  هب  ادخ  رگم  مییآ ؛ یمن قیاف  نامتاساسحا  رب  یناسآ  هب  ام  میفیعـض ، ام  تفرگ . کمک  دیاب  مھ  ادـخ  زا  هتبلا 

همھ نیا  فلتخم  یاھنادیم  رد  دوبن ، یھلا  لضفت  ادخ و  کمک  رگا  تسا . هتفرگ  قلعت  بالقنا  نیا  رب  هتـشذگ - لثم  راگدرورپ - لضف  مراد  داقتعا  نم  دـیھاوخب . قیفوت  حالـصا 

راگدرورپ لضف  دـنا ، هدـیدرگ سویام  نآ  یاـھ  نمـشد تسا و  هدـش  ظـفح  بـالقنا  تیثیح  روشک  جراـخ  لـخاد و  رد  دـمحب هللا  هک  مھ  زورما  میدروآ . یمن تسد  هب  تفرـشیپ 

. تسا هدش  ام  لاح  لماش 

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

بالقنا و مالـسا و  فرط  هب  ار  اھلد  وا ، لازی  تردـق ال  یھلا و  بیغ  تسد  دـنک . یم سویام  ار  ماظن  نانمـشد  دـنوادخ ، هب  اھ  نآ نامیا  بالقنا و  یاـھ  هنحـص رد  مدرم  روضح 

تبسن ماما ، ردق  هب  هک  میا  هدید ار  یسک  رتمک  تسناد . یم ار  یمومع  هجوت  نیا  ردق  ام ، زیزع  دیقف  ماما  درک . بذج  یمالـسا  یروھمج  ماظن  نآ و  ریظن  یب مظعم و  ربھر 

ربھر هب  ار  قلطم  دامتعا  نآ  شاداپ  افاصنا  اقح و  مھ  مدرم  و  تشاد ، رواب  مدرم  روضح  افو و  نامیا و  تعاجـش و  هب  وا  دـنک . دامتعا  تبحم و  ساسحا  لد  قمع  زا  مدرم  هب 

. دنداد ناشراوگرزب  ماما  و 

روشک  / ٠۵/١٣۶٨/٠۴ رسارس  نارگراک  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا غارـس  هب  یتدم  ات  درک و  جیگ  سویام و  ار  اھ  نآ هک  دروخ  بالقنا  مالـسا و  نانمـشد  ناھد  هب  نانچ  رگراک ، ی  هقبط تشم  اھزور ، نآ  یتاغیلبت  یاھ  هنیمز هب  خساپ  رد 

یروھمج هب  نارگراک  یرادافو  لثم  بالقنا ، هب  یرادافو  دوش ، یم هجوت  رگراک  مسا  هب  افرـص  هک  یرگراک  یاھماظن  رد  یتح  تسا . ریظن  مک ایند  رد  هیحور  نیا  دندماین . رـشق 

. تسا زاتمم  هتسجرب و  ناریا ، روشک  رد  نارگراک  شقن  نیاربانب ، تسین . یمالسا 

روشک  / ٠۵/١٣۶٨/٠۴ رسارس  نارگراک  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

ام هاگآ  ناتسود  هک  منیب  یم منک . یم ساسحا  سویام  یتح  نارگن و  ار  نمشد  منک و  یم هدھاشم  ار  یدایز  یاھدیما  منیب و  یم ینشور  ی  هدنیآ دمحب هللا  ار  هدنیآ  نم 

نیب و شوخ رایـسب  یمالـسا ، یروھمج  ماـظن  ی  هدـنیآ هب  تبـسن  هاـگآ ، عـلطم و  دارفا  ناـمدوخ ، ی  هعماـج لـخاد  رد  دـننک و  یم کرد  بوـخ  ار  لـئاسم  ناـھج ، حطـس  رد 

ایلوا ناربمایپ و  ی  همھ ی  هیصوت نیا ، میـشاب . هتـشاد  داقتعا  یھلا  لضفت  هب  مینک و  ظفح  ار  دوخ  یاوقت  نامیا و  ام  هک  تسا  نیا  شطرـش  دنتـسھ . راودیما  لاحـشوخ و 

. تساحلص و  (ع )

هیئاضق  / ٠٧/١٣۶٨/٠۴ یهوق  نانکراک  تاضق و  نیلوئسم ، زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

هدرک و یط  تسا - یمالـسا  ماکحا  هب  لمع  مالـسا و  تیمکاح  هار  هک  ار - میقتـسم  هار  ام  تلم  ناوارف ، تالکـشم  اب  دروخرب  مغر  یلع زورما ، اـت  بـالقنا  لوا  زا  دـمحب هللا 

تکرح و رد  دنناوتب  هکنیا  زا  ار  اھ  نآ دیما  میا و  هدرک سویام  نامدوخ  هب  تبـسن  ار  یدایز  نانمـشد  ام  تسا . هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  یتخـس  یاھھاگرذگ  دایز و  تالکـشم 

. میا هدرک عطق  دنراذگب ، یرثا  ام  یاھفدھ 

مدرم  / ١٠/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هنوگ نیا دیاب  زین  هدنیآ  رد  دنک ، دیماان  ار  اھ  نآ دوش و  نانمشد  یاھینیب  شیپ ققحت  عنام  تسناوت  بالقنا  ماما و  هب  تبسن  امش  یرادافو  نامیا و  یھاگآ و  هتشذگ ، رد  رگا 

زا اـھزور  نیا  هک  ییاـھلیلحت  اـب  تسا . هدوب  ناریا  ثداوـح  یور  هعلاـطم  لوغـشم  اـمئاد  هتـشذگ ، راـب  تبیـصم ی  هثداـح نیا  عوـقو  زا  هک  ییاـھزور  ماـمت  رد  نمـشد  دـشاب .

، دنوشن سویام  ناشنارودزم  ناراد و  فرط هکنیا  یارب  هتبلا  دنک . یمن هدـھاشم  دوخ  یارب  یدـیما  چـیھ  نمـشد  هک  دـیمھف  ناوت  یم دوش ، یم رـشتنم  هناگیب  یاھ  هناسر

فـالتخا و هک  دیـشک  دـھاوخن  لوـط  یداـیز  تدـم  تسین و  رادـیاپ  مدرم  یراداـفو  ناـجیھ و  روـش و  ترارح و  دـنیوگ  یم دـنھد و  یم اـھ  نآ هب  ار  یمھبم  یھاو و  یاھدـیما 

. دنا هتسب دیما  ییاھزیچ  هچ  هب  اھ  نآ هک  مینک  یم ساسحا  یبوخب  ام  اریز  تسا ؛ دیفم  ام  یارب  مھ  نمشد  تاراھظا  هنوگ  نیا دمآ ! دھاوخ  دوجو  هب  یگتسدود 

یاھدادیور مامت  هک  یلاح  رد  دشابن ؛ راودیما  یھلا  فطل  دوخ و  ی  هدنیآ هب  ناریا  تلم  دیاب  ارچ  دننک . شالت  رتھب  یا  هدنیآ داجیا  هار  رد  یراودیما ، تردق و  مامت  اب  دیاب  مدرم 

. دنتشاد ار  ساسحا  نیمھ  هشیمھ  زین  راوگرزب  زیزع و  ماما  تسا ؟ هدوب  ام  هب  تبسن  راگدرورپ  رصح  دح و  یب فطل  زا  یکاح  لاس ، هد  نیا 

روشک  / ١٢/١٣۶٨/٠۴ رسارس  یهعمج  یهمئا  رادید  رد  تانایب 

نامھ رد  میدرک ، تلفغ  رگا  هنع .» منی  مل  مان  نم  و  : » هک ما  هدیـسر ع )  ) نینموملا ریما  مالک  نیا  هب  اـتقیقح  میا . هدرک بسک  یداـیز  یاـھ  هبرجت لاـس ، هد  نیا  لوط  رد  اـم 

نآ اھتنم  دش ؛ دھاوخن  فرـصنم  تقو  چیھ یمالـسا ، ینید و  طاسب  نیا  هیلع  ندرک  هئطوت  ندرک و  همجھ  ندز و  هبرـض  زا  نمـشد  دروخ . میھاوخ  ار  هبرـض  تلفغ ، ی  هظحل

، دش هتفرگ  وا  زا  نمـشد  دیما  یتقو  اھتنم  دنز ، یم هبرـض  دـناوتب ، مھ  سای  لاح  رد  هچرگا  دـش . دـھاوخ  سویام  نمـشد  میـشاب ، هدرک  مکحم  ار  راک  ی  هدـعاق ام  هک  یتقو

. دش دھاوخ  مک  مھ  وا  کرحت  شالت و  اعبط 

مدرم  / ١٣/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

رھظم دـش ، هداد  ناـشن  نیـشندرک  یاھـشخب  اھاتـسور و  اھرھـش و  ناتـسدرک و  قطاـنم  رد  هلمج  زا  روـشک ، طاـقن  ی  همھ رد  هک  یی  هملک تدـحو  تیمیمـص و  تـبحم و 

دھاوخ دـیماان  یمالـسا ، بـالقنا  مالـسا و  هب  تبـسن  هئطوت  ی  همادا زا  درک و  دـھاوخ  سویاـم  ار  یمالـسا  یروھمج  نانمـشد  کـش  نودـب  تسا و  مالـسا  ولع  تمظع و 

. تخاس

بیکرت و نیا  ما . هدـید ـالبق  ار  اھتیمیمـص  اـھتبحم و  تاـعامتجا و  نیمھ  هیبش  منک ، یم هدـھاشم  هعیـش  ینـس و  سراـف و  درک و  زیزع  ناردارب  زا  اـجنیا  رد  نم  هک  یبیکرت 

. دینک ظفح  ناتدوجو  ی  همھ اب  دیاب  ار  تمعن  نیا  تسا . روآدرد  نانمشد  یارب  و  تسابیز ، ناتسود  یارب  یگناگی ،

نامیا تیونعم و  تیـصخش و  توق و  مدرم و  یبالقنا  ی  هیحور بـالقنا و  تکرب  هب  یمالـسا  یروھمج  اـما  تسا ؛ هدـشن  لـح  اـیند  رد  زونھ  هک  دراد  دوجو  لـئاسم  زا  یلیخ 

« نمشد سأي   » 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 19هاگياپ  هحفص 3 
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ناریا رد  ماما  بالقنا و  مالـسا و  تکرب  هب  هک  تسا  یمالـسا  یاھ  هقرف اھتیموق و  ی  هلاسم لئاسم ، نآ  زا  یکی  تسا . هدرک  لح  ار  اھ  نآ ناشلا ، میظع دـئاق  راوگرزب و  ماما 

. تسا هدش  لح 

. دنک داجیا  ییادج  تلم ، یاھھورگ  اھرشق و  ماوقا و  نیب  دزادنیب و  فالتخا  یمالـسا  یاھ  هقرف نیب  تسا  لیام  نمـشد  هک  دنمھف  یم نامز  نیا  رد  دنمـشوھ  دارفا  ی  همھ

ناطیش رامعتـسا و  ناطیـش  ام  یتقو  دنک . یم داجیا  فالتخا  ناکیدزن  ناتـسود و  ناردارب و  نیب  ناطیـش  تسا . ناطیـش  راک  تسین ؛ یعیبط  رما  کی  ینمـشد ، ییادج و 

. دش لح  تالکشم  نیا  دوخ  یدوخ هب میدنار ، نوریب  روشک  زا  ار  اھیجراخ  ی  هنابلط هعسوت یاھتسایس  ناطیش  اکیرما و 

نآ یاھداشرا  تاھیجوت و  زا  مھ  نیا  مدوب . دنم  هقالع ساسح و  دشاب ، ناردارب  نیب  دیاب  دـش  یم رکف  هشیمھ  هک  یتیمیمـص  تلاح  هب  تبـسن  نونکات ، بالقنا  لوا  زا  نم 

. دوب هتملک ) یلعا هللا  هماقم و  یلعا هللا   ) یھلا یونعم و  حور  نآ  گرزب و  میکح 

تسا نیا  ناطیش  تعیبط  هتبلا  تسا . هدش  سویام  روشک  لخاد  رد  ناملسم  ناردارب  یناریا و  ماوقا  نایم  فالتخا  داجیا  زا  نمشد  هک  مینک  یم ساسحا  دمحب هللا  زورما 

؛ دنریگ یم رارق  ناطیـش  ی  هسوسو ضرعم  رد  مھ  نیـصلخملا » دابع هللا   » یتح دینیب  یم امـش  دوش . یمن سویام  لماک  روط  هب یراک  بارخ ذوفن و  هسوسو و  زا  زگرھ  هک 

شدوخ مادقا  لاحرھ  هب یلو  دسر ، یمن اھ  نآ هب  شروز  ناطیش  اھتنم  دنریگ ؛ یم رارق  یناطیش  یاھ  هسوسو ارآ و  تلاخد  ذوفن و  ضرعم  رد  مھ  یھلا  ماظع  یایبنا  یتح 

. دنک یم ار 

هجحلایذ ١۴٠٩  / ١۴/١٣۶٨/٠۴ لوا  مارحلااتیب  جاجح  هب  مایپ 

یروھمج ینعی  وا - شـالت  ثاریم و  دولوم و  هب  دـنمورین ، ناـبھاگن  رادـیب و  ناـب  هدـید نآ  تبیغ  رد  اـت  دندیـشک ، یم ار  وا  نادـقف  زور  راـظتنا  بـالقنا ، ی  هدروخ مخز نانمـشد 

هک ناریا  گرزب  تلم  ی  هناقشاع یافو  هناھاگآ و  نامیا  یبالقنا و  یرادیب  اما  دنروآ ؛ دراو  مخز  مشچ دننز و  دربتسد  ناھج - رد  نیملـسم  یرادیب  تضھن  ناریا و  رد  یمالـسا 

تبسن اقیرفآ  اپورا و  ایسآ و  رد  ناھج  ناناملسم  هک  یقیمع  ی  هطبار دنویپ و  زین  و  درک ، زورب  نآ  زا  سپ  ثداوح  راوگرزب و  نآ  یخیرات  یرادازع  ریظن و  یب ی  هزانج عییـشت  رد 

. تخاس رادنپ  هناسفا و  ار  نانآ  یاھینیب  شیپ اھلیلحت و  و  سویام ، ار  نانمشد  دنداد ، ناشن  دیقف  ماما  ناریا و  تلم  هب 

مدرم  / ٢١/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

درم نآ  صالخا  تسام . راوگرزب  ماما  رھطم  حور  تاکرب  زا  میظع و  رایسب  یی  هثداح نیا ، تسا . مکاح  یناگمھ  یافص  تیمیمص و  تدحو و  ام ، روشک  رب  هک  میدھاش  زورما 

دنویپ مھاـب و  مدرم  امـش  یھارمھ  هملک و  داـحتا  درک . مکحم  ار  اھدـنویپ  داد و  سنا  مھ  هب  ار  اـھلد  تشاذـگ و  رثا  هعماـج  نیا  یاـضف  رد  مھ  وا  تلحر  زا  دـعب  یھلا ، گرزب 

. دیدرگ نانمشد  سای  ثعاب  دندید و  ار  نآ  ایند  ی  همھ دش ، زاربا  نالوئسم  امش و  نیب  هک  یمکحم 

ار تاکرب  نیا  شدوجو  رد  هک  دوب  ماما  رب  ادخ  فطل  دش . شخبرمث  درک و  ادیپ  یراب  گرب و  تفای و  یرگید  توارط  بالقنا  لاس ۵٧ ، رد  روشک  یلخاد  ی  هنحص هب  ماما  دورو  اب 

لوا یاھزور  لثم  مھ  راوگرزب  نآ  تلحر  مایا  رد  بـالقنا  اـت  دـیدرگ  بجوم  دـش و  یھلا  فطل  تاـکرب و  لومـشم  زین  شیتوکلم  جورع  تاـفو و  ماـگنھ  رد  وا  رھطم  حور  داد . رارق 

. دنک سویام  ار  نانمشد  دوشب و  رادروخرب  تبیھ  هنمیھ و  زا  دنک و  ادیپ  رت  هزات راب  گرب و  یزوریپ ،

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

ناھد رب  مکحم  یتشم  رگید  رابکی  رما ، ود  نیا  رد  تکرـش  اب  هک  منکیم  اـضاقت  تلم  مومع  زا  یروھمج ، تساـیر  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 . سویاـم  ار  نمـشد  دـننزب و  ناھاوخدـب  ناـیوگهوای و 

یاــھتراسخ یار ، یاھقودنــص  یاــپ  رد  روـضح  رد  اــی  رما  نـیا  رد  یھاــتوک  و  تـسا ، یبــالقنا  یلقع و  یعرــش و  یاهـفیظو  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 

ىروھمج  / ٠٨/١٣۶٨/٠۵ تسایر  تاباختنا  ىساسا و  نوناق  یهیحالصا  ىسرپهمھ  رد  روضح  تبسانمهب  ناریا  تلم  هب  مایپ 

ار یی  هناحوبذم شالت  یلیمحت ، گنج  نانمشد و  یاھ  هئطوت زا  یشان  یاھراشف  اھیتساک و  زا  یریگ  هرھب اب  یناطیـش و  یاھ  هسوسو عاونا  اب  هک  یناھاوخدب  ناسانخ و 

فوفـص دـندیدرگ و  سویاـم  ماـکان و  زورما  دـندوب ، هدرک  زاـغآ  ناوـت  ماـمت  اـب  هنحـص  ندرک  یلاـخ  مدرم و  ندرک  دـیماان  یارب  نانمـشد  یتاـغیلبت  یاـھ  قوـب ی  همھ هارمھ  هب 

زا رتشیب  تکرب  تمحر و  لوزن  ی  هنیمز اش هللا  نا  دوب ، تماما  تیالو و  زور  مخ و  ریدـغ  گرزب  دـیع  ماـیا  اـب  یکیدزن  هب  کربتم  هک  دادرم  مشـش  ی  هعمج رد  تلم  ی  هدرـشف

. دوب قافن  رابکتسا و  رفک و  بلق  رب  یریت  درک و  مھارف  ار  هادف ) انحاورا   ) مظعالا یلو هللا  یدنسرخ  تیاضر و  تلم و  نیا  رب  لاعتم  دنوادخ  بناج 

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

ناـتراتفر دـیناد و  یم امـش  هتبلا  هک  تسین ؛ تلم  نیا  بـالقنا و  نیا  نداد  تسکـش  رب  رداـق  نمـشد  دـینادب ، هک  منک  ضرع  عاجـش  گرزب و  تلم  امـش  هب  مھاوخ  یم نم 

دنا و هنحص رد  ام  تلم  یاھرـشق  ی  همھ زورما  هک  نانچمھ  دنک  یم تیلوئـسم  ساسحا  تسا و  هنحـص  رد  تلم  هک  یمادام  دیفقاو . تقیقح  نیا  هب  هک  تسا  هداد  ناشن 

هملک تدحو  هک  یمادام  تسا  نوزفازور  ام  تلم  نایم  رد  نآرق ، مالـسا و  هب  کسمت  هک  تسا  نآرق  مالـسا و  هب  کسمتم  تلم  هک  یمادام  دننک  یم تیلوئـسم  ساسحا 

ار نمـشد  امـش  درادن . سای  یماکان و  زج  یماجنارـس  هراچ و  چیھ  نمـشد  تسا  ریگمـشچ  ام  تلم  نایم  رد  هملک  تدحو  دـمحب هللا  هک  تسامرفمکح  ام  تلم  نایم  رد 

. دیا هدرک سویام 

ماظن نیا  رـس  تشپ  مدرم ، یاھبلق  تاساسحا و  فطاوع ، تبحم و  مدرم ، یقیقح  یارآ  تسا . ماظن  تلود و  نیرتیمدرم  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  تلود و  ایند ، رد  زورما 

مالـسا هب  زور  هب  زور  هکلب  دـنریگ ؛ یمن هلـصاف  مالـسا  زا  مدرم  دـنا . هتفرگ هلـصاف  مالـسا  زا  مدرم  هک  دـننک  سکعنم  دوـمناو و  دـنھاوخ  یم نانمـشد  تسا . نآ  نالوئـسم  و 

. دنوش یم کیدزن  مالسا  هب  مدرم ، امش  یمالـسا  تکرح  مایق و  تکرب  هب  دنتـشاد ، هلـصاف  دندوب و  رود  مالـسا  زا  لاس  داتفھ  هک  ییاھ  نآ ایند ، مدرم  دنوش . یم رت  کیدزن

. دندرک یم یگتسکشرس  تراقح و  ساسحا  هتشذگ  رد  هک  یلاحرد دننک ؛ یم تزع  ساسحا  ناشدوخ  مالسا  زا  ایند ، ناناملسم  زورما 

، یھلا لضف  هب  دینیب . یم امش  ار  شیاھ  هناشن تسا و  نالوئسم  رایتخا  رد  مھ  ناکما  دنتسھ و  اھدوبمک  مدرم و  یاھزاین  عفر  رکف  هب  روشک ، نالوئـسم  زورما  دمحب هللا 

. درک دھاوخ  رت  سویام رت و  ینابصع ار  نانمشد  زور  هب  زور  یونعم ، یدام و  لئاسم  رد  یمالسا  یروھمج  تفرشیپ  هک  میوگ  یم لماک  نانیمطا  اب  نم 

روشک  / ١٣۶٩/٠٣/٠٧ رسارس  یهعمج  یهمئا  اب  رادید  رد  تانایب 

رگا دـننک . عاـفد  دـنیایب  دـیاب  هک  دنتـسھ  اـھ  نیا دوـشب ، یگنج  هدرکن  یادـخ  رگا  دنـشاب . یم هدـننک  نییعت ماـظن و  یلـصا  یازجا  دنتـسھ ، یرھـش  رھ  رد  هک  یمدرم  نـیا 

نمشد ی  هئطوت ندرک  یثنخ  رگا  دریگب . ماجنا  دیاب  اھ  نیا ی  هلیسو هب  دشاب ، یتکرح  زا  تیامح  رگا  دننک . تکرش  دیاب  یگدنزاس  رد  هک  دنتـسھ  اھ  نیا دشاب ، یگدنزاس 

یور ندرک  راک  رکف  هب  تسا ، سویام  یجراخ  مجاھت  یماظن و  یاتدوک  زا  نوچ  دھدب ، ماجنا  یراک  دھاوخ  یم هک  مھ  نمـشد  دریگب . ماجنا  دیاب  اھ  نیا ی  هلیـسو هب  دشاب ،

. دتفا یم مدرم  نیمھ  نھذ 

، یدامتم یاھتعاس  هک  ییویدار  اھھد  نیا  دـناد  یم ادـخ  دـننک . یم جرخ  یلوپ  هچ  دنـشک و  یم یتمحز  هچ  دـننک ، یم یـشالت  هچ  یجراخ ، یاـھویدار  نیا  هک  دـنیب  یم

؟ دـننک یم جرخ  هچ  یارب  ار  دایز  لوپ  نیا  تسا ؟ شجرخ  ردـقچ  ییویدار ، ی  همانرب کی  دـیلوت  تعاس  کیرھ  دوش . یم ردـقچ  ناش  هنیزھ دـننز ، یم فرح  اـیند  رد  اـم  هیلع 

لئاسم زا  ناشیعالطا  یب ی  همھ اب  مھ  اھ  نآ دـنراذگب . رثا  دـنبالقنا ، یلـصا  رـصانع  هک  یمدرم  نیمھ  یور  هکنیا  یارب  دـننک ؟ یم شخپ  همانرب  یـسراف  نابز  هب  هچ  یارب 

. دنا هراک همھ مدرم  ماظن ، نیا  رد  سپ  دینادرگرب . ار  مدرم  رظن  دیاب  دوشب ، یراک  دیھاوخب  رگا  دنمدرم . هراک  همھ ناریا ، رد  هک  دنا  هدیمھف ار  هتکن  نیا  ناریا ،
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اھھاگیاپ و نآ  مینک ، ضرف  ار  یربھر  هاگتسد  ینعی  یمومع  تیادھ  زکرم  تالیکشت ، نیا  طسو  رد  رگا  دینک . روصت  ار  مدرم  زا  رپ  یمیظع  ی  هنحص هعومجم و  ماظن ، نیا  رد 

هاگتـسد راک  زا  یـشخب  رھب و  روشک ، طاقن  زا  ییاجرھ  رد  هعمج  یاھزامن  ینعی  تسا . هعمج  یاھزامن  روشک ، رـساترس  رد  مدرم  مسج  شوگ و  نھذ و  هب  کـیدزن  زکارم 

انـشآ مزال  فراعم  اب  ار  مدرم  نھذ  دنراد ، یم هگن  رود  تاھابتـشا  زا  دنیامن ، یم راداو  هار  رد  تماقتـسا  هب  دننک ، یم هیجوت  ار  مدرم  دـنھد ، یم ماجنا  ار  روشک  نیا  یربھر 

رد شالت  تکرح و  هب  ار  مدرم  دنوش و  یم عنام  دراذگب ، وس  رثا  مدرم  یور  دناوتب  نمـشد  هکنیا  زا  دننک ، یم سویام  مدرم  ناھذا  رد  ذوفن  هب  تبـسن  ار  نانمـشد  دننک ، یم

، ماظن تکرح  دندرکن ، تکرح  مدرم  زا  یی  هدع رگا  الا  و  دتفیب ؛ هار  ماظن  ات  دننک ، تکرح  دیاب  مدرم  ی  همھ تسا ، یمدرم  ماظن  یتقو  دـننک . یم راداو  ماظن  یلک  ی  هعومجم

. دش دھاوخ  دنک 

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

یراکمھ تدحو و  اب  هتخاس ، صوصرم  دحتم و  ار  دوخ  فوفص  دیاب  تسا ، نارگید  هجوت  تواضق و  ضرعم  رد  ناشلمع  نخس و  هک  نانآ  اصوصخم  ناریا ، دیـشر  تلم  ی  همھ

. دنزاس سویام  دنتصرف ، دصرتم  هک  ار  هتفرگ  نیمک نانمشد  دننک و  تکرح  هنادنم  تردق مالسا ، ی  هیلاع فادھا  یوس  هب  راوتسا ، یاھماگ  اب  و 

یوب نآ ، زا  هک  یا  هراشا رھ  هملک و  رھ  یور  رب  دنیناھج ، یاھتسایس  نارادمدرس  ثیبخ  ضارغا  هنامصخ و  تاین  اھتسایس و  تالیامت و  رھظم  هک  هناگیب  یربخ  یاھ  هناسر

زا نیغورد  یاھطابنتسا  نتخاس  حرطم  زیر و  یاھ  هتکن ندرک  گرزب  اب  هداد و  ناشن  تیساسح  ادیدش  درک ، دومناو  نینچ  ناوتب  ای  دوش و  مامشتسا  یگتـسدود  فالتخا و 

زا رادروخرب  دمحب هللا  هک  یمالسا  ناریا  زا  یلخاد  دروخودز  تافالتخا و  هب  هدولآ  شوشم و  یریوصت  دنناوتب  دیاش  هک  دنـشالت  رد  مئاد  روط  هب ناریا ، رد  اھ  هتـشون اھ و  هتفگ

تـسا نآ  ی  هناشن همھ  اھ  نیا دـنروآ . دوجو  هب  اھ  هسوسو نیا  اب  ار  قافن  یگتـسدود و  ی  هنیمز دـنھد و  هیارا  ناھج  ناریا و  مدرم  هب  تسا  یریظن  مک یگچراپکی  تدـحو و 

. تسا هتسشن  یمومع  تدحو  تسکش  یلخاد و  تافالتخا  نیمک  رد  هناھاوخدب  هدنام و  رجاع  یمالسا  یروھمج  فیعضت  یارب  اھ  هار ی  همھ زا  نمشد  هزورما  هک 

١٣۶٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیلوا  مسارم  رد  تانایب 

عاجترا و اکیرما و  ینعی  نانمشد  دیاب  دوخ ، یرایشوھ  یھاگآ و  اب  روشک و  یمومع  یگدنزاس  رد  تکرش  لماک و  داحتا  ادخ و  هب  لکوت  تماقتـسا و  تردق و  اب  ناریا ، تلم 

زا هک  یناـنزھار  ناراکدـب و  ی  همھ لـثم  دـسرت ؛ یم ناریا  تلم  زا  یناـھج  رابکتـسا  دـنک . سویاـم  ناـمزیزع  روـشک  هب  بـالقنا و  نیا  هـب  یزادـنا  تـسد زا  ار  ناـگدروخ  مـخز

. دنسرت یم هاگآ  عاجش و  یاھناسنا 

ناگدازآ  / ٢٩/١٣۶٩/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دناوت یم دوب ، تردق  یالعا  دح  رد  یگنھرف ، یـسایس و  یداصتقا و  یماظن و  ظاحل  زا  ام  تلم  رگا  دننک . یوق  ار  دوخ  ناشقافتا ، داحتا و  مالـسا و  ددـم  هب  دـیاب  ناریا  تلم 

عماوج یارب  دومن ، لدبم  سای  هب  درک و  عطق  ار  زواجتم  گرزب و  یاھتردق  دیما  هک  تشاد  یعـضو  رگا  دوب ، ردتقم  یوق و  رگا  دھدب . تاجن  ار  ناملـسم  یاھتلم  دوخ و  یگدنز 

، درب دنھاوخ  تسد  وا  یگدنز  رد  درک ، دنھاوخ  عمط  نانمشد  دشاب ، هتشادن  ار  یمالسا  ی  هتسیاش مزال و  رادتقا  تلم ، نیا  هدرکان  یادخ  رگا  دوب . دھاوخ  وگلا  یمالـسا ،

. درک دنھاوخ  دیدجت  اب  ذایعلا  ار  هتشذگ  نارود  نیگنن  طاسب  نامھ  درک و  دنھاوخ  ادیپ  طلست 

ناگدازآ  / ٠١/١٣۶٩/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

اما دوب ؛ یگرزب  تمعن  ام ، زیزع  یاھمشچ  رون  تلم و  نادنزرف  امش  تشگزاب  تمعن  دوب . یگرزب  تمعن  یزوریپ ، تمعن  دوب . یلاوتم  ام  تلم  یارب  یھلا  معن  هزور ، دنچ  نیا 

: تساھ نیا زا  رتگرزب  رگید  تمعن  ود 

ناتـسود و راختفا  ی  هیام دینک و  یم راودیما  ار  دـنمدرد  زوسلد و  ناسنا  رھ  لد  دـینک ، یم داش  ار  مالـسا  قشاع  رھ  لد  هک  دـیا  هتـشگرب نانچ  نآ اھامـش  هکنیا  لوا  تمعن 

. تسین رت  کچوک دشابن ، رتگرزب  اھامش  نتشگرب  تمعن  لصا  زا  رگا  تمعن ، نیا  دینمشد . سای  بجوم 

چیھ تسا . بالقنا  نیا  ماظن و  نیا  روشک و  نیا  تلم و  نیا  رس  تشپ  نانچمھ  ادخ  دنمتردق  تسد  مینک  یم ساسحا  هک  تسا  نیا  مینک  یم فشک  ار  نآ  هک  مود  تمعن 

، روـشک نیا  رد  مالـسا  تیمکاـح  یزوریپ و  زا  لاـس  هدزاود  هب  بیرق  تشذـگ  زا  دـعب  زورما  تسین . دوـبن و  یـضار  مالـسا  تیمکاـح  هب  اـیند ، رد  یی  یتوغاـط تردـق  بحاـص 

زا تسین  نکمم  تسا و  هدـشن  مک  نزوسرـس  کی  اھ  نآ ینمـشد  زا  اما  دـنا ؛ هدرک یناوتان  ساسحا  مالـسا  لـباقم  رد  دـنا و  هدـش سویاـم  یداـیز  دودـح  اـت  اـم  نانمـشد 

ینمـشد میتسھ ، ادخ  ی  هدنب ام  ات  تسا . هتـسب  ینمـشد  رمک  اھ  نآ هب  تبـسن  تسا و  مصخ  ادخ  ناگدنب  اب  ناطیـش  دوشب . مک  ادخ  نید  هار و  اب  نیطایـش  ینمـشد 

. دش دھاوخن  مک  ام  اب  اھناطیش 

ناگدازآ  / ٠۵/١٣۶٩/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ماظن و  دنمتردق ، ار  ناریا  تلم  هک  تسین  هریغ  تسار و  پچ و  تسود و  نمشد و  یدام و  رگ  لیلحت چیھ  ایند ، رد  زورما  میرت . یوق راگدرورپ  لضف  هب  لبق ، هب  تبسن  الاح  ام 

تلم نیا  هک  درک  صخـشم  ار  یھار  وا  تسا . نامراوگرزب  ماما  تیادھ  رثا  رب  نیا ، دـنراد . فارتعا  همھ  دـنادن ؛ تابثاب  راد و  هشیر مکحتـسم و  یماظن  ار  یمالـسا  یروھمج 

نیرتـھب تـلم ، اـھ ؛ نیرتـھب وزج  نالوئــسم ، تـسا . هدرکن  لودـع  هار  نآ  زا  یی  هرذ دـنک و  یم تـکرح  بـلق  ماکحتــسا  ناـنیمطا و  هنیکــس و  اـب  هار ، ناـمھ  رد  زورما  گرزب ،

. دنور یم شیپ  تردق  اب  هار ، نیا  رد  تساھتلم و 

. دـشاب شوھب  دـیاب  ام  تلم  تسین . نامیـشپ  ینمـشد  زا  اما  تسا ؛ سویام  بالقنا  هب  یزادـنا  تسد زا  نمـشد  زورما ، دـش . رترھاظ  تلم  نیا  تردـق  دـیدمآ ، هک  اھامش 

یمالسا ناریا  هب  ندیـشخب  تردق  طخ  رد  یمالـسا ، یروھمج  تلود  یاھ  همانرب ی  همھ زورما ، مینک . دنمتردق  تھج  همھ  زا  ار  نامروشک  هک  تسا  نیا  ام  ی  هفیظو نیلوا 

یاھنیگن نیرت  هدنشخرد وزج  دیا ، هدرک روبع  رطخ  یاھنادیم  زا  هک  هدیدبآ ، هدیشکرجز و  هداد ، ناحتما هدیزرو ، رصانع  ناونع  هب  امش  تسام . ی  هناوتـشپ مھ  مالـسا  تسا .

. دیشاب دیناوت  یم هعومجم  نیا 

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

. دنز یم دـنزب و  ایند  رـسارس  رد  شدوخ  ناھاوخدـب  مامت  ناھد  هب  یمکحم  تشم  دـیاب  دوش ، یم رازگرب  هبنـشود  زور  هک  یتاباختنا  نیا  رد  ناریا  تلم  منک ، یم ضرع  نم 

لومشم هک  تلم  داحآ  مامت  دیرمشب و  مزال  بجاو و  یعرش ، بجاو  کی  لثم  ار  ناگربخ  سلجم  تاباختنا  رد  تکرـش  دوشب . سویام  هشیمھ  لثم  نمـشد  هک  دینک  یراک 

، هداد وا  هب  لاعتم  یادخ  هک  ییاھیزوریپ  تکرب  هب  تلم و  نیا  ناناوج و  نیا  تکرب  هب  یمالسا ، یروھمج  هک  دنادب  نمشد  ات  دننک ، تکرش  تاباختنا  رد  دنتسھ ، طیارش  نیا 

. تسا لمع  نیا ، درک و  تباث  دیاب  لمع  رد  ار  نیا  تسا . هداتسیا  دنمتردق  تبالصاب و  نانچمھ 

شترا  / ١٣۶٩/٠٩/٠٧ ییایرد  یورین  لنسرپ  ناراتسرپ و  نایجیسب و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دینیب یم هک  یتقو دنک . هنخر  دھاوخ  یم اجنیا  زا  نمشد  هک  دیمھفب  دیوشب و  ساسح  نآ  یور  مھ  امش  دھد ، یم ناشن  تیساسح  نآ  یور  نمشد  دیدید  هک  یزیچ  رھ 

یاھ هنحـص رد  اھ  نآ روضح  زا  بالقنا و  هب  مدرم  یدـنبیاپ  زا  نمـشد  هک  دـینادب  دـننک ، یم تاغیلبت  بالقنا  هب  مدرم  یدـنبیاپ  بـالقنا و  تلم و  هب  تبـسن  ثیبخ ، نانمـشد 

. درک دھاوخ  سویام  ار  نمشد  ناتیگدامآ ، یرایشوھ و  بالقنا و  یاھ  هنحص رد  امش  روضح  دسرت . یم بالقنا 

یماظتنا  / ١٣۶٩/١٠/٢٢ یماظن و  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

« نمشد سأي   » 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 19هاگياپ  هحفص 5 
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یماظن ی  هبرض هب  دنھدب ، ناشن  ار  ناشییامن  تردق دنھاوخ  یم اھتردق  هک  یتقو نآ  تسا . یماظن  ی  هبرض رابکتسا ، شور  نیرتدمآراک  زاب  نکیل  دراد ؛ ییاھ  هلمح نمشد 

زا سای  زا  دعب  یجیردت ، تدم و  دنلب  یاھـشور  هشیمھ  هک  دـیناد  یم اما  دـنریگ . یم شیپ  رد  ار  تدـم  دـنلب  یاھھار  دـننک ، نینچ  دـنناوتن  هک  یتقو نآ  دـنوش . یم لسوتم 

یوق و حلـسم ، یاھورین  نیا  یتسیاب  نیاربانب ، دنورب . بلط  تدم  لئاسم  غارـس  دنروبجم  دننکب ، یراک  دنتـسناوتن  هک  تدم  هاتوک  رد  تسا . یروف  تدم و  هاتوک  یاھـشور 

. دنشاب هدامآ 

فانصا  / ١٣/١٣٧٠/٠۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هار ار  ییاذـک  یاھناوراک  نآ  دـیدرک ، ینابیتشپ  اھ  هھبج یارب  دـیدید ، ار  اھ  هھبج هک  یناسک  ناناوج ، ناراد ، هقباس یبـالقنا ، یاـھ  هرھچ نیدـتم ، ناـناگرزاب  نموم ، فانـصا 

یاھروضح ی  همھ رد  هک  یناسک  دـنداد ، ناشن  رازاب  رد  ار  اھ  یگداتـسیا نآ  دـندرک ، ار  تازرابم  نآ  هتـشذگ  میژر  رد  هک  یناسک  دـیدرک ، لـمحت  ار  تمحز  ردـقچ  دـیتخادنا ،

یمالسا یتلود و  فادھا  تمدخ  رد  یداصتقا  نادیم  ینعی  اھنادیم  نیرتیساسا  رد  یتسیاب  دندرک ، سویام  ار  نمـشد  دنداد و  ناشن  ار  ناشدوخ  بالقنا  نارود  یـسایس 

. میشاب هتشاد  دنشاب و  هتشاد  لاعف  روضح  کی  یصخش  دوس  یارب  طقف  هن  یبالقنا و  ماظن  و 

ناگدازآ  / ٢٨/١٣٧٠/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لاس هدزاود  نیا  رد  ام  هک  تسا  تسرد  تسا . هدش  فرطرب  رطخ  دیدھت و  مالـسا ، یایند  زا  هک  دنکن  رکف  یـسک  تسا . مالـسا  یایند  یراتفرگ  نیا  هک  دینادب  ناناوج  امش 

تبسن ایند  رد  زورما  ام  دش و  ماجنا  تلم  نیا  یدرمیاپ  نامراوگرزب و  ماما  یاھیربھر  تکرب  هب  یدایز  یاھراک  میدرک ، فرصت  یسایس  ی  هنحص رد  ار  یقطانم  میتفر ، شیپ 

سویام یدایز  نازیم  هب  ار  نمـشد  ام  دنا و  هدرک دییات  ار  نآ  دنا و  هدیمھف ار  تلم  نیا  تمظع  تردـق و  ملاع ، یاھتلم  میرتدـنموربآ و  رتدـنم و  تردـق رت ، یوق لبق ، یاھلاس  هب 

. تسا هدشن  مامت  اھدیدھت  اما  میا ؛ هدرک

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

مدرم و نایم  مدرم و  داحآ  نایم  یلدمھ  اب  قافتا ؛ داحتا و  اب  زیچ ؟ هچ  اب  دیراد . هگن  مکحم  دیاب  ار  رگنس  نیا  تسا . یمالسا  یروھمج  ملاع ، حطس  رد  یلصا  رگنس  زورما 

یاھحانج فلتخم ، یاھھورگ  مدرم . داحآ  نایم  روشک و  نارازگراک  نایم  سلجم ، تلود و  ناـیم  سلجم ، مدرم و  ناـیم  تلود ، مدرم و  ناـیم  یلدـمھ  اـب  روشک ؛ نیلوئـسم 

؛ درادـن یعنام  یـسایس  فالتخا  دـنک . هدافتـساوس  نمـشد  هک  دـننکن  یراک  دنـشاب و  مھاب  دـیاب  نمـشد ، اـب  هلباـقم  رد  فلتخم ، یاـھ  یریگ تھج اھتـسایس و  فلتخم ،

ی هرھچ مدرم و  نھذ  ندرک  بارخ  روـشک ، ی  هرھچ ندرک  بارخ  رگیدـکی ، ندرک  بارخ  اـما  درادـن ؛ یعناـم  ملاـس ، لکـش  هب  یتاـباختنا  تازراـبم  درادـن ؛ یعناـم  رظن  فـالتخا 

نمشد لباقم  رد  نیدالوپ ، ژد  کی  لثم  صوصرم ،» ناینب  مھناک  ، » یگچراپکی تدحو و  اب  دراد . لاکشا  مدرم ، نھذ  رد  ماھبا  لاوس و  داجیا  دراد . لاکشا  زوسلد ، نیلوئـسم 

، دـنک یم هلمح  اـھ  نآ ی  هناـخ هب  هک  یـسک  لـباقم  رد  اـما  دنـشاب ، هتـشاد  مھ  هـلگ  ترودـک و  رگیدـکی  زا  ردارب  ود  تـسا  نـکمم  هناـخ . کـی  رد  ردارب  دـنچ  لـثم  دـیتسیاب ؛

یاھ هنحص رد  روضح  مود ، دینک . ظفح  دیناوت  یم رگنس  نیا  رد  هک  تسا  ییاھیگژیو  زا  یکی  نیا ، دنـشاب . هنوگ  نیا دیاب  تلم  داحآ  دنتـسیاب . مھ  رانک  رد  دیاب  شود ، هب شود

داد و یبوخ  رایسب  شیامزآ  نمشد ، لباقم  رد  ام ، زیزع  تلم  دوب . بوخ  رایـسب  نمھب ، مود  تسیب و  ییامیپ  هار دوب . بوخ  رایـسب  سدق ، زور  ییامیپ  هار تسا . یـسایس 

. درک سویام  ار  نمشد 

سلجم  / ١٣٧١/٠١/٢٧ هرود  نیمراھچ  تاباختنا  رد  مدرم  هدرتسگ  روضح  یپ  رد  رکشت  مایپ 

ناگدـنیوگ و زا  تسا . لصاح  نآ ، جـیاتن  هب  نانیمطا  هدـش و  ماجنا  ناقتا  تمالـس و  اـب  روشک ، رـسارس  رد  تاـباختنا  قثوم ، یاھـشرازگ  قبطرب  منک : یم مـالعا  بناـج  نیا

رب هیکت  ای  عقاو  فالخ  نانخـس  اب  دـننک و  ناـیب  ار  تقیقح  هتـشاد ، رظن  رد  ار  ادـخ  هراومھ  هک  منک  یم تساوخرد  دـنراد ، ار  مدرم  اـب  نتفگ  نخـس  قیفوت  هک  یناگدنـسیون 

. دننکن خلت  ار  مدرم  نیریش  ماک  هدرکن ؛ کمک  نمشد  تاغیلبت  هب  هتساوخان ، یادخ  یھاو ، نامگ 

تاباختنا رد  تکرش  یـسایس  یھلا و  فیلکت  زونھ  مدرم  هدش ، هدیـشک  مود  هلحرم  هب  تاباختنا  لماک  جیاتن  هک  ییاھ  هزوح رد  منک : یروآدای  نامزیزع  مدرم  هب  تسا  مزال 

یریگ یار زکارم  هب  دیاب  دوعوم  زور  رد  اھ ، هزوح نیا  رد  زیزع  مدرم  داحآ  تسا و  یـسایس  یعرـش و  بجاو  تاباختنا ، مود  ی  هلحرم رد  تکرـش  دـنا . هدرکن ادا  لماک  روط  هب ار 

هب هک  دننک  شـشوک  اش هللا  نا  ناگدـنھد  یار نینچمھ  دـنیامن . سویام  هرـسکی ، ار ، نیملـسم  مالـسا و  نانمـشد  دـنزیرب و  یار  یاھقودنـص  هب  ار  دوخ  یارآ  هدرب ، موجھ 

. دنسیونب ار  دوخ  رظن  دروم  نابلطواد  مان  تسا ، زاین  دروم  هزوح  رد  هک  یدارفا  ی  همھ دادعت 

سلجم  / ١٣٧١/٠٢/١٨ تاباختنا  هلحرم  نیمود  رد  تکرش  زا  سپ  تانایب 

سویام نانمشد  هک  دوش  بجوم  داد ، دنھاوخ  مدرم  هک  ییار  نیا  اش هللا  نا  زیزع ...  ناردارب  امش  نینچمھ  دیـشاب . دیوم  قفوم و  نایاقآ . دیـشابن  هتـسخ  اش هللا  نا  ... 

. امش ظفاح  ادخ  دنوش .

سلجم  / ١٣٧١/٠٣/٢٠ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

نیگنس یاھراب  یدامتم  یاھلاس  نیا  لوط  رد  هک  ییاھ  یجیسب دندرک و  هرادا  ار  گنج  یاھ  هنحـص هک  ییاھنامھ  صلخم و  نموم و  یاھورین  روشک و  یھللا  بزح ناناوج 

اجک دنیبب  دیاب  سکرھ  یطیارش ، نینچ  رد  دنریگ . یم مھ  رارق  و  دنریگ ؛ رارق  دیاب  مدقم  فوفص  رد  هک  دنتـسھ  اھ  نیا نانآ ، لاثما  ادھـش و  یاھ  هداوناخ دنتفرگ و  شود  رب  ار 

، نیا دـیزرو . یتسـس  نآ ، هب  تبـسن  درک و  تلفغ  دـیابن  راـک  نیا  زا  هظحل  کـی تسوا ؟ ی  هدـھع رب  یا  هدـمع راـک  هچ  تسوا ؟ شود  رب  یتیلوئـسم  هـچ  تـسا ؟ هـتفرگ  رارق 

شدروخرب یگنوگچ  نآ ، تسا ؛ شروتـسد  زا  شیپ  قطن  نآ  تسا ؛ شا  یراذگ نوناق نآ  هک  تسا  یـسلجم  نینچ  ام و  شود  رب  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، تسام . ی  هفیظو

تقیقح هب  دـننک و  یم رظن  لداـبت  دـننز ، یم فرح  دـننک ، یم هثحاـبم  مھاـب  هک  ناگدـنیامن ؛ نیب  تسا  سلجم  یلخاد  تاـثحابم  یگنوگچ  نآ ، تسا ؛ لـئاسم  اـیاضق و  اـب 

نیا هب  تسا  یخـساپ  نیا ، درک . دھاوخ  یـضار  دونـشخ و  ار  مدرم  هک  تساھ  نیا ی  هعومجم دراد . دوجو  ناگدـنیامن  رد  هک  تسا  یا  یرظن یب یعمط و  یب نآ  دنـسر ؛ یم

خـساپ دندرک ! سویام  ار  نمـشد  دندمآ و  هنوگچ  هک  دیدید  دییایب ،» اھقودنـص  یاپ  هب   » هک تفگ  اھ  نیا هب  ماظن  بالقنا و  ینعی  دییایب ،»  » دـش هتفگ  یتقو  هک  مدرم ؛ تباجا 

. میشاب هتشاد  ینینچ  نیا سلجم  کی  ام  هک  تسا  نیا  مدرم ، تکرح  نیا 

مق  / ١٣٧١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

. دـنھد تروص  یراک  دـنرادرب و  یمدـق  روشک  نیا  دروم  رد  ناریا ، ناملـسم  مدرم  ی  هدارا فالخرب  دنتـسین  رداق  همھ ، اـپورا و  اـکیرما ، هک  تسا  نیا  ملـسم  یعطق و  ی  هتکن

دیتسناوت امش  دینک . عافد  نآ  زا  ظفح و  ار  یمالسا  یروھمج  مالـسا و  دیتسناوت  نمـشد ، تساوخ  مغر  یلع هک  دییامـش  دیتسھ ؛ دنمتردق  امـش  دیتسھ ؛ بلاغ  امش 

ات هک  ینانچمھ  دیـشاب ؛ رایـشھ  دـیاب  دـنامب ، یقاب  ناتتردـق  دـیھاوخب  رگا  تسا . یعطق  ملـسم و  یا  هتکن نیا ، دـیتسھ . اھ  نآ زا  رت  یوق سپ  دـیبوکب ؛ مھ  رد  ار  اھ  هئطوت

مادـقا نید  ناـگرزب  اـملع و  نید و  نیتـسار  نیملعم  ینید و  میلاـعت  نید و  هیلع  هک  ار  یناـسک  تسا . هداد  تاـجن  ار  اـھ  نآ هدروـخ و  مدرم  نیا  درد  هب  یرایـشھ  مـھ  زورما 

امش لثم  ناملسم ، ناناوج  تخانش . دیاب  یسابل  رھ  رد  ار  نمشد  دیسانشب . دنراد ، نانآ  یاھشزرا  ندرک  طقاس  رد  یعس  دننیچ و  یم هئطوت  دننز ، یم فرح  دننک ، یم

تباـب نیا  زا  ار  ادـخ  دـیراد و  ار  تخانـش  نیا  دـیتسھ ، قـطنم  روعـشاب و  هارمھ  راعـش  یمالـسا و  ناـجیھ  روـش و  رھظم  دـمحب هللا  هـک  روـشک  طاـقن  ریاـس  مـق و  ناـناوج 

دنویپ تسا . شزرا  نیرتگرزب  ناریا ، تلم  یمالسا و  یروھمج  یارب  تسا و  یگرزب  درواتسد  یمالسا  بالقنا  دینک . رت  مکحتسم رت و  مکحم ار  ناتقافتا  داحتا و  میرازگرکش .

یلماوع یمالسا ، فراعم  هب  ندیشخب  قمع  یارب  شـشوک  روشک و  نارازگتمدخ  هب  مارتحا  نید ؛ نارازگتمدخ  هب  مارتحا  مدرم ؛ داحآ  نایم  دنویپ  نیلوئـسم ؛ مدرم و  نایم 

« نمشد سأي   » 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 19هاگياپ  هحفص 6 
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لعفلاب دیاب  هک  تسا  یا  هوقلاب تاناکما  زا  راشرس  دمحب هللا  ام  روشک  دنک . یم زاب  تفرشیپ  یارب  ار  هار  هک  تساھیگژیو  لماوع و  نیا  دنک . یم سویام  ار  نمشد  هک  تسا 

مھ ییاھلاس  اذل ، دنناریمب . ار  اھدادعتـسا  دـندرک  شالت  اھلاس  دـننک . هدافتـسا  ناشدوخ  عفن  هب  اھ  نآ زا  ای  دوبان ، ار  تاناکما  نیا  دـندرک  شالت  ام  نانمـشد  اھلاس  دوش .

. دوش ایحا  اددجم  اھ  نیا ی  همھ ات  دشک  یم لوط 

١٣٧٢/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمراھچ  رد  هعمجزامن  یاھهبطخ 

مھ نآلا  تسا و  هدوب  ام  هیلع  اھ  تردقربا یوس  زا  میتفگ ، هک  یللع  نیمھ  هب  ینمـشد ، تموصخ و  نیا  درذگ ، یم ام  بالقنا  یزوریپ  زا  هک  لاس  هدزناپ  هب  کیدزن  لوط  رد 

ار ام  گنج ، لیمحت  اب  اھ  نیا دندز . ررض  ام  تلم  حلاصم  هب  اھ  نیا ارچ ؛ تسا . هتشاذگن  یرثا  ام  زیزع  تلم  روشک و  عاضوا  رب  اکیرما ، یاھینمشد  هک  میوگ  یمن نم  تسھ .

روشک و لخاد  رد  زین  ار  ام  یساسا  عبانم  زا  یرایـسب  دندرک و  روشک  زا  عافد  هب  روبجم  میدرک ، یم تکرح  یگدنزاس  ی  هداج رد  دیاب  هک  ار  ام  دنتخادنا . بقع  لاس  تشھ 

هک تسا  نیا  نآ  دراد و  دوجو  مھ  نشور  رایـسب  تیعقاو  کی  اـھتنم  تسین . یدـیدرت  نیا ، رد  تسا و  یمتح  نمـشد  یوس  زا  ررـض  نیارباـنب ، دـندرب . نیب  زا  گـنج  نیح  رد 

دنوش طلسم  روشک  نیا  تشونرس  رب  هرابود  دنراداو و  میلست  هب  ار  وا  دنتساوخ  یم هک  ار  نانمشد  یاھ  هئطوت تسا  هتسناوت  دوخ ، تمواقم  یگداتـسیا و  اب  ناریا ، تلم 

تـسا هتـسناوت  اھ ، هئطوت لباقم  رد  دوخ  یگداتـسیا  اب  ام  تلم  دـنک . دـیماان  ار  نانآ  یثنخ و  دـننک ، تراغ  هتـشذگ  لاس  دـص  لاس ، هاجنپ  لثم  ار  تلم  نیا  یاـھ  ییاراد و 

ی هنحـص رد  ار  شنادـحتم  اکیرما و  دـیرداق  مھزاب  تلم ، امـش  منک : یم ضرع  نم  دـنک . ماکان  هتـشذگ  لاس  هدزناـپ  رد  تثاـبخ ، تموصخ و  همھ  نیا  مغر  یلع  ار  نمـشد 

هک یفرط  رھ  هک  تسا  نیا  عوضوم  اما  دـننیب . یم ییاھررـض  اھ و  هبرـض فرط  ود  رھ  هزرابم ، کی  رد  هتبلا  دـیناشکب . قلطم  تسکـش  هب  یمالـسا ، یروھمج  اب  ییوراـیور 

تکلمم نیا  رب  یولھپ  تنطلس  نارود  رد  هک  نانچمھ  دنھاوخ  یم اھ  نیا دش . دھاوخ  لباقم  فرط  یاھینمشد  شوختسد  شزیچ  همھ دریذپب ، ار  تسکش  دوش و  میلست 

طلسم روشک  نیا  روما  ی  همھ رب  اکیرما  هک  دینیبب  دننک ، یم ور  جیردتب  هتشذگ  میژر  لامع  دوخ  هک  ییاھ  هدنورپ رد  دیناوت  یم زورما  امش  دنوش . طلسم  زاب  دندوب ، طلـسم 

. دننک هدنز  اددجم  ار  ذوفن  نامھ  دنھاوخ  یم تسا . هدوب 

رطف  / ١٣٧٣/١٢/١١ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

هک نانچ  نآ درک . سویام  ار  ناھاوخدب  حالس و  علخ  ار  نمشد  سدق ،- زور  ناضمر - هام  رخآ  ی  هعمج رد  نمھب و  مود  تسیب و  زور  رد  امش  میظع  عامتجا  دمحب هللا  لاسما 

نیمھ اش هللا  نا  درک . همیب  نمـشد ، ی  هئطوت لباقم  رد  راب - اھھد  زا  دـعب  رگید - راب  کی ار  بالقنا  عقاو  رد  دومن و  لاحـشوخ  لد  قاـمعا  زا  اـیند  فارطا  رد  ار  امـش  ناتـسود 

رد ناریا  تلم  یماگمھ  یتسدـمھ و  نیمھ  تلود ، تلم و  نیب  امیف  یناـبرھم  نیمھ  هنحـص ، رد  روضح  نیمھ  یگچراـپکی ، نیمھ  طاـشن ، نیمھ  تدـحو ، نیمھ  هیحور ،

هک نانچ  نآ دازآ - دابآ و  ییایند  دمآ و  دھاوخ  قئاف  لحارم  ی  همھ رد  نمـشد  یاھ  هئطوت رب  تشاد ؛ دـھاوخرب  تلم  امـش  یاپ  شیپ  زا  ار  تالکـشم  مامت  اھ ، هنحـص ی  همھ

. دروآ دھاوخ  ناغمرا  هب  ناتیارب  تسا - گرزب  تلم  امش  ی  هتسیاش

سلجم  / ١٢/٢۵/١٣٧۴ تاباختنا  رد  دنمھوکش  روضح  رطاخب  ناشلامیظع  تلم  زا  ریدقت 

یارب یناگدـنیامن  باختنا  ینعی  تسا  نانآ  قح  مھ  هفیظو و  مھ  هک  یزیچ  هب  ار  مدرم  دوخ  کمک  قیفوت و  اب  هک  میوگ  رکـش  ار  ریدـق  میکح و  دـنوادخ  مناد  یم دوخ  هفیظو 

ساسح ی  هھرب نیا  رد  هک  منک  یم رکشت  هنامیمص  نموم  هاگآ و  دنمشوھ و  مدرم  زا  زین  تخاس و  قفوم  نادب  ار  ناشیا  دومرف و  تیادھ  رگید ، مھم  فیاظو  یراذگ و  نوناق

ار تلم  نیا  ناھاوخدب  روشک و  نیا  نانمشد  دوخ ، مادقا  اب  دنتفاتـش و  یار  یاھقودنـص  یاپ  هب  تاباختنا ، تیمھا  کرد  اب  هتفگ و  خساپ  بالقنا  یادن  هب  هشیمھ  دننام  زین 

ار مدرم  دندرک  یم یعـس  جرخرپ  رایـسب  عیـسو و  یتاغیلبت  اب  یمالـسا  یروھمج  زرو  نیک هاوخدب و  نانمـشد  هک  یماگنھ  رد  ینعی  دندرک . یدیمون  مشخ و  تریح و  راچد 

قح زا  ار  مدرم  هلیـسو  نیدـب  دـننک و  دومناو  یعنـصت  هدوھیب و  یراک  ار  روشک  یرـسارس  میظع و  تاباختنا  اھتمھت  اھغورد و  عاونا  اب  دـنزاس و  نیبدـب  تواـفت و  یب دـیمون و 

، دوـخ یبـالقنا  تکرح  اـب  ناریا  سانـش  نمـشد سانـش و  عـقوم رایـشوھ و  مدرم  ماـگنھ ، نیمھ  رد  تسرد  دـنرادب ، لـفاغ  دوـخ  ساـسح  هفیظو  زا  مورحم و  دوـخ  مـیظع 

بوکنم بولغم و  یسایس  هھبج  رد  ار  نمشد  دنفسا  مھدجھ  کرابم  ی  هعمج زور  رد  دندیشخب و  لکـش  ار  بالقنا  یزوریپ  زا  سپ  ی  هلاس هدفھ نارود  تاباختنا  نیرتگرزب 

. دنتخومآ وج  هنیک ریقح و  یاھتسینویھص  یللملا و  نیب نارگ  هئطوت اکیرما و  یرابکتسا  میژر  هب  یرگید  خلت  سرد  دندرک و 

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

. تسا بولطم  یرورـض و  مزال و  یرما  روشک ، نیا  تشونرـس  یارب  ناریا و  تلم  یارب  هک  تسا  یزیچ  نامھ  دراد ، نایرج  تاباختنا  ی  هنیمز رد  روشک  حطـس  رد  زورما  هچنآ 

ییارجا روما  ی  هدـنیآ هک  دـنک  یم ساـسحا  تلم  دنکیرـش . میھـس و  گرزب ، رما  نیا  رد  هک  دـننک  یم ساـسحا  همھ  تسا و  هتفرگارف  ار  اـج  همھ  تاـباختنا ، قوش  روـش و 

لئاسم روشک ، داصتقا  روشک ، گنھرف  روشک ، طباور  روشک ، ی  هرادا روشک ، یگدنزاس  ی  هدنیآ دتسرف . یم هیرجم  ی  هوق سار  رد  ار  رفن  کی  اریز  تسوا ؛ ناتـسد  رد  روشک 

شیپ رد  تسا  هدوب  هارمھ  تیقفوم  اب  دـمحب هللا  هک  هتـشذگ  یاھ  هرود لابند  هب  رگید  ی  هرود کـی  دوش . یم زاـغآ  اـج  نیمھ زا  همھ  همھ و  یناـسنا ، لـئاسم  یعاـمتجا ،

نآ زا  لد  رد  دوبن و  لیام  نمـشد  میتساوخ و  یم لاعتم  یادـخ  زا  ار  نآ  ام  هک  تسا  یزیچ  نامھ  تسرد  نیا ، دنمیھـس . ایاضق  نیا  رد  هک  دـننک  یم ساـسحا  مدرم  تسا .

رد دھاوخ ، یم نمشد  هک  هچنآ  سکع  زورما  اما  دوشن ؛ هجاوم  یمومع  لابقتسا  اب  ناریا  رد  تاباختنا  هک  تساوخ  یم نمشد  دشابن . هنوگ  نیا تساوخ  یم دوب و  تحاران 

زیچ نیا ، دنھدب . یار  تسا ، حلصا  اھ  نآ صیخشت  هب  تسا و  ناش  هقالع دروم  هک  یسک  نآ  هب  دنناوتب  هک  دنرظتنم  همھ  دنا . هعمج زور  رظتنم  همھ  تسا . دوھشم  هنحص 

یاـپ هب  نتفر  ماـگنھ  اـت  ار  تیلوئـسم  ساـسحا  نیمھ  راـگدرورپ ، هب  لـکوت  اـب  ادـخ و  دـیما  هب  هک  مھاوـخ  یم ناریا  تلم  ی  همھ زا  نـم  . تـسا یا  هتـسجرب بوـخ و  یلیخ 

بالقنا روشک و  هب  ار  ناشدوخ  نید  دننک و  تکرـش  یھلا  ناحتما  نیا  رد  مدرم  زا  ییالاب  ددع  اش هللا  نا  دننک . ظفح  قودنـص  لخاد  رد  ناشیار  نتخادـنا  یار و  یاھقودـنص 

یاپ ارآ  دایز  دادعت  اب  مدرم  نتفر  عقاو ، رد  درک . دھاوخ  هدروخ  مخز  تدـش  هب  ار  نمـشد  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، دـنیامن . افیا  روشک  ی  هدـنیآ رد  ار  شیوخ  مھـس  دـننک و  ادا 

هب یار  عقاو  رد  نیا ، تسا . مھم  تاباختنا ، لصا  رد  دایز  ارآ  ندـش  عمج  درک . دـھاوخ  سویاـم  ار  نمـشد  اـھدزمان ، ی  هعومجم یارب  داـیز  ارآ  ندـش  عمج  یار و  یاھقودـنص 

. دنبوکب تشم  وا  ناھد  هب  عقاو  رد  دننک و  سویام  ار  نمشد  راک ، نیا  اب  مدرم  تسا . یربھر  اب  یھارمھ  ماظن و  زا  تیعبت  هب  یار  روشک و  لالقتسا 

١٣٧۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتشھ  مسارم  رد  تانایب 

عـضوم رد  دـننک و و  یگتخاـبدوخ  لاـعفنا و  راـچد  ار  اـھ  نآ هک  تسا  نیا  دـنک ، یم دـیدھت  ار  تاـعامتجا  ناگدـننادرگ  ناربھر و  نالوئـسم و  یدراوم ، نینچ  رد  هک  یمود  تفآ 

هک مراد  رارـصا  نم  دریگ و  رارق  هجوت  دروم  دیاب  هک  یزیچ  نآ  داتـسیا . هوک  لثم  مھ  مود  تفآ  نیا  لباقم  رد  راوگرزب ، ماما  دنھد . رارق  نارگید  ی  هدارا زا  هتـساوخان  یریذـپریثات 

یروھمج ماـظن  نانمـشد  هک  تسا  نیا  دـننک ، هجوـت  نآ  هب  یمالـسا  یروـھمج  سدـقم  ماـظن  فـلتخم  یاھـشخب  نالوئـسم  نینچمھ  ناـناوج و  صوـصخب  اـم  زیزع  مدرم 

یلخاد راجفنا  دنناوت  یمن دـننزب ؛ یماظن  ی  هبرـض نآ  هب  دـنناوت  یمن ینعی  دـنھد ؛ ماجنا  ماظن  نیا  اب  یرثوم  راک  یورایور ، ی  هزرابم نادـیم  رد  دـنناوت  یمن یتقو  یمالـسا ،

ناشیارب هار  کی  دـنوش  یم سویام  اھ  نیا ی  همھ زا  یتقو  دـنروآرد  وناز  هب  ار  نآ  یداصتقا ، ی  هرـصاحم اب  دـنناوت  یمن دـننزب ؛ یتینما  یاـھ  هبرـض دـنناوت  یمن دـننک ؛ تسرد 

زا هک  دـننک  راداو  ار  نآ  رت ، نشور رت و  هداـس تراـبع  هب  اـی  دـنھد ، قوس  دوخ  لوـصا  فـالخرب  یعـضاوم  هب  ار  یبـالقنا  یمالـسا و  ماـظن  هک  تسا  نیا  نآ ، دـنام و  یم یقاـب 

یاھراشف هار  زا  دنھد ؟ یم ماجنا  یھار  هچ  زا  ار  نیا  دیامن ! ضقانت  راچد  ار  شدوخ  دنک و  هئطخت  ار  دوخ  عضاوم  فرح و  ددرگرب ؛ بالقنا  لئاسم  ی  هنیمز رد  دوخ  یاھ  هتفگ

تمواقم دـنناوت  یمن راشف  نیا  لباقم  رد  سفنلا ، فیعـض یاھناسنا  هک  دـننک  یم هتـشابنا  راشف  زا  نانچ  نآ ار  وج  یگنھرف . یاـھراشف  یـسایس ، یاـھراشف  یتاـغیلبت ،

. دننک

نارادساپ  / ٠٩/١٣/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

« نمشد سأي   » 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 19هاگياپ  هحفص 7 
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تبون ات  دوب  دھاوخ  روط  نیمھ لاس  نیدنچ  ات  مھ  نیا  زا  دعب  دـنتیرثکا و  ام  ی  هعماج رد  ناناوج  تسا . ناوج  هعماج  ی  هرھچ تسا ؛ ناوج  یا  هعماج دـمحب هللا  ام  ی  هعماج

هب یھلا  تالـضفت  رھظم  ناوج  تسا و  ناوج  ی  هرھچ ام ، ی  هعماج ی  هرھچ یدامتم ، یاھلاس  ات  العف  تسا . دعب  یاھلاس  هب  قلعتم  هک  دسرب  دـلاوت  رتمک  یاھدـشر  نآ  هب 

فعض طاقن  زا  بتارم  هب  ناوج  توق  طاقن  اما  دنک ؛ یم یزیر  همانرب ناوج  یور  نمشد  فعض ، طاقن  یخرب  رطاخ  هب  تسا . تیمیمـص  افـص و  یاراد  ناوج  اریز  تساھ ؛ ناسنا

. تسا رتشیب  وا 

تایاور نآرق و  هک  یلا هللا  لسوت  حیحـص  یانعم  کرد و  نودب  تفرعم و  نودب  لسوت  هن  ایمعلا ، یلع  لسوت  هن  دوش  باب  تفرعم  اب  هارمھ  لسوت  هجوت و  هعماج ، نیا  رد  رگا 

امـش اب  هک  یناناوج  امـش و  دوخ  دنک و  افیا  یبوخ  رایـسب  شقن  دناوت  یم دروم  نیا  رد  مھ  هیداجـس  ی  هفیحـص دـبای  جاور  دـننک ، یم هیـصوت  ام  هب  هغالبلا  جـھن  هیعدا و  و 

هجوت و تیونعم و  ی  هلحرم نیا  اب  یونعم و  ماقم  نیا  اـب  دـنراذگ ، یم اـپ  یناوج  ی  هلحرم هب  رورم  هب  هک  ار  دوخ  نادـنزرف  دـیوش و  سویاـم  یونعم  لـحارم  نیا  اـب  دنرـشاعم 

تقو نآ  دراد  ار  یونعم  حور  نیمھ  مھ  هغالبلا  جھن  هتبلا  اھزیچ و  لیبق  نیا  زا  هیداجس و  ی  هفیحص رد  مالسلا  هیلع داجس  ماما  تاملک  بلاق  رد  مھ  نآ  دینک ؛ انـشآ  روضح 

ات مالسا ، حور  ات  هک  دنادب  دیاب  دشاب ؛ دیماان  نآ  مضھ  بذج و  هب  تبسن  دیاب  دشاب ؛ کانمیب  نآ  زا  اتقیقح  دیاب  یربکتسم  نمشد  هنوگرھ  هک  تسا  یا  هعماج هعماج ، نیا 

فرحنم یمالسا  بالقنا  میقتـسم  طارـص  زا  ار  هعماج  نیا  تلم و  نیا  دناوت  یمن یلماع  چیھ  تسھ ، هعماج  رد  مالـسا  هب  ی  هدیقع مالـسا و  هب  دبعت  ات  مالـسا ، تیونعم 

. دنک

ید  / ١٠/١٨/١٣٧۶ رد ١٩  مق  مدرم  مایق  زورلاس  هناتسآ  رد  مایپ 

و دـنک . یثنخ  نونکات  ار  اـھ  هئطوت ی  همھ تسا  هتـسناوت  دوخ  یـسانش  عقوم یرایـشوھ و  تعاجـش و  اـب  مظعـالا  یلو هللا  ترـضح  تاـھجوت  یھلا و  ددـم  اـب  ناریا  تلم 

. دنک راداو  ینیشن  بقع هب  ار  یلخاد  تفصرکون  ریقح و  نانمشد  هچ  مسینویھص و  رابکتسا و  ی  هھبج هچ  نانمشد 

. دومن دھاوخ  سویام  ار  نمشد  درک و  دھاوخ  مادقا  هناعاجش  دوخ  یسانش  عقوم یرایشوھ و  اب  یھلا  لضف  هب  و  دوب ، دھاوخ  وحن  نیمھ  هب  زین  سپ  نیا  زا 

یگدنزاس  / ١٣٧٧/٠٧/١۵ داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تکلمم و نیا  درد  هب  تلم ، نیا  درد  هب  رتشیب  دنک ، ظفح  رتشیب  ار  تکربرپ  لاعف و  طاشنرپ و  باداش و  نامیا  نیا  شدوخ ، نورد  رد  دناوتب  هک  یا  هعومجم رھ  هاگتسد و  رھ 

. تسا نیا  هب  داھج  یلـصا  شزرا  دینک . ظفح  ناتدوخ  نورد  رد  ار  نامیا  نیا  دیتسناوت  امـش  دیتسھ . لیبق  نآ  زا  نارگداھج ، امـش  دروخ و  یم خیرات  نیا  درد  هب  ماظن و  نیا 

ار نارگداھج  امـش  نم  هک  درذگ  یمن یزور  هنابـش  هکنیا  میرادن . صاخـشا  اب  یـشیوخ  موق و  چـیھ  ام  تسا . نیا  رطاخ  هب امـش  ی  هعومجم لاثما  هب  هدـنب  تدارا  قشع و 

هب هک  تسا  نیا  دھد . تاجن  ار  روشک  دناوت  یم هک  تسا  نیا  دـینک . ظفح  ار  نیا  تسامـش . نایم  رد  امـش و  نورد  رد  کانبات  رھوگ  نیا  دوجو  رطاخ  هب  منکن ، اعد  صوصخب 

هتبلا دراد . یتیـصوصخ  زورما  هکنیا  هن  تسا ؛ هدوب  دایز  راشف ، مھ  بالقنا  لوا  زا  تسا . دایز  راشف ، دـنک . تمواقم  اھراشف  لباقم  رد  دـناوتب  هک  دـشخب  یم ورین  تلم ، نیا 

دوش و یم عیجـشت  عیمطت و  نمـشد ، هک  دـننک  یم ییاھراک  ای  دـننز ، یم ییاھفرح  تفـص ، هناگیب هبیرغ و  تفگ  دـیاب  اعقاو  هبیرغ  دارفا  زا  یـضعب  لـخاد ، رد  تاـقوا  یھاـگ 

اھ همانزور هب  تبـسن  نم  هکنیا  تسا . نامیا  نیمھ  تسا ، هدرک  در  سویام و  راودا  ی  همھ رد  ار  نمـشد  نیا  هک  هچنآ  تسین . روط  نیا مھ  یھاگ  دـنک ! یم دایز  ار  اھراشف 

ریثک لیلق و  دـنک ؛ یمن یقرف  تساھ . همانزور زا  یلیلق  دادـعت  ثحب  تسین ؛ اھ  هماـنزور ی  همھ ثحب  هتبلا  تسا . نیا  رطاـخ  هب منک ، یم رارکت  ار  نآ  مھزاـب  مداد و  رادـشھ 

مھ الاح  هلب ؛ مینک »! یم لمحت  ار  فلاخم  فرح  ام  دیتفگ  هک  امـش  دیفلاخم ؟ تاعوبطم  یدازآ  اب  امـش  رگم  اقآ   » هک دندرک  دنلب  دایرف  فرط  نآ  فرط و  نیا  زا  یـضعب  درادـن .

هب یسک  دننک ؛ رشتنم  پاچ و  دنیوگب ، دنسیونب ، ار  ناشدوخ  تفلاخم  هنیمز  رھ  رد  هلئـسم و  رھ  رد  دنراد  یفلاخم  رظن  هک  یناسک  میوگ : یم مھ  الاح  هدنب  مییوگ . یم

دـنک و یم هئطوت  فلاخم ، رظن  کی  مالعا  باقن  ریز  رد  هک  یـسک  اب  دـنک ، یم نایب  ار  فلاخم  رظن  نیا  دراد و  یفلاخم  رظن  هک  یـسک  نآ  نیب  تسا  قرف  اما  درادـن . یراک  نآ 

. تسا ینمـشد  ینمـشد ، مینک . هلباقم  وا  اب  دـیاب  تسام ، نمـشد  وا  دـنک ، لـالخا  رازگتمدـخ ، تلود  نیا  راـک  رد  یداـصتقا  ظاـحل  زا  یـسک  زورما  رگا  دزرو . یم ینمـشد 

نآ اب  دـیاب  تسا و  ینمـشد  یتینما ، راک  ی  هنحـص رد  ینمـشد  یماظن و  ی  هصرع رد  ینمـشد  درک . هلباقم  نآ  اـب  دـیاب  تسا و  ینمـشد  یداـصتقا  ی  هصرع رد  ینمـشد 

. تسا ینمشد  مھ  یگنھرف  راک  ی  هصرع رد  ینمشد  درک . هلباقم 

یگدنزاس  / ١٣٧٧/٠٧/١۵ داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

روشرپ هک  یتاباختنا  رھ  دشاب . روشک  یسایس  ی  هنحص رد  مدرم  روضح  یعقاو  ی  هدنھد ناشن تاباختنا ، نیا  دوش . رازگرب  روشرپ  تاباختنا ، نیا  هک  دننک  شالت  دیاب  همھ 

سویام ار  نمـشد  درک ، همیب  ار  روشک  یدایز  نازیم  هب  دوب و  دایز  مدرم  لابقا  دـش . رازگرب  روشرپ  هتـشذگ ، لاس  یروھمج  تسایر  تاباختنا  دـنک . یم همیب  ار  روشک  دوش ،

تسردان یاھلیلحت  هک  دندرک  عورش  مھ  تاباختنا  زا  دعب  اھ  نآ دندش . دراو  یرگید  هار  زا  اھ  نآ هتبلا  درک . یثنخ  دنتشاد  اھ  نآ هک  ار  یسایس  یاھ  هئطوت زا  یدراوم  دومن و 

. تسین یراظتنا  هک  نمشد  زا  دنک . یم اھراک  نیا  زا  نمشد  هک  تسا  یعیبط  دنراذگب . تاباختنا  یور 

مدرم  / ١٣٧٧/٠٧/٢٩ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

. دراد رارق  یا  هفیظو هچ  لباقم  رد  هک  دـناد  یم هشیمھ  لـثم  تسا و  هدرک  کرد  ار  ساـسح  تیعقوم  نیا  دوخ ، یرایـشوھ  اـب  ناریا  تلم  هک  دوش  یم ساـسحا  دـمحب هللا 

قفوم دنلبرـس و  زیزع ، تلم  نیا  روشک و  نیا  دـھاوخ  یم هک  سکرھ  تسا . تلم  نیا  تزع  لالقتـسا و  نانمـشد  لباقم  رد  ییارآ  فص عقاو  رد  ناگربخ ، تاباختنا  رد  روضح 

تاـباختنا نوگاـنوگ ، یاـھ  هھرب رد  تسا . تاـباختنا  نیمھ  مھ  نآ  یـالعا  رھظم  هـک  دـشاب  هتـشاد  روـضح  روـشک  نـیا  یـسایس  یعاـمتجا و  یاـھ  هنحـص رد  دـیاب  دـشاب ،

دـشر و زا  هک  داد  ناشن  هتـشذگ ، لاس  دـنچ  نیا  یاھ  هبرجت ی  همھ رد  تلم  دـمحب هللا  تساھ . نآ نیرت  مھم وزج  ناگربخ ، سلجم  تاباختنا  هک  دوش  یم رازگرب  ینوگاـنوگ 

دھاوخ روط  نیمھ یھلا  لضف  هب  مھ  هعفد  نیا  رد  دشخب . یم یا  هزات ناج  بالقنا ، تکرح  هب  دنک و  یم سویام  ار  نمـشد  ساسح ، عقوم  رد  تسا و  رادروخرب  یرایـشوھ 

. دھد یم ناشن  ار  دوخ  دشر  ناریا  تلم  دوب و 

مدرم  / ١٣٧٧/٠٧/٢٩ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هدوب رادروخرب  ایند  رد  یونعم  یـسایس و  رادتقا  زا  دمحب هللا  یدامتم  یاھلاس  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج  هکنیا  تلع  تسا . مدرم  روضح  هب  روشک ، کی  تلود و  کی  تردق 

یتسیاـب ناریا  تلم  دریگب . یمالـسا  یروھمج  زا  ار  نیا  دـھاوخ  یم نمـشد  تسا . مدرم  امـش  روضح  رطاـخ  هب  دـننک ، مک  ماـظن  نیا  رـس  زا  ییوم  دـنا  هتـسناوتن تسا و 

اش هللا نا  ناگربخ . سلجم  تاباختنا  نادیم  تسا ؛ نادیم  کی  نیا  دیامن . رت  یوق رت و  گنررپ زور  هب  زور  اھنادیم  ی  همھ رد  ار  دوخ  روضح  ینعی  دـنک ؛ لمع  نآ  لباقم  ی  هطقن

. دنزاس دیماان  سویام و  ار  نمشد  دننک و  مامتھا  یتسیاب  ناناوج  صوصخب  نادرم و  نانز و 

ماظن  / ١٣٧٧/٠٨/٢۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نیا مدرم  داحآ  زین  روشک و  نیا  ی  هیئاضق هننقم و  یاوق  روشک ، نیا  تلود  روشک ، نیا  روھمج  سیئر روشک ، نیا  نالوئـسم  دـنتردق  سار  رد  روشک  نیا  رد  هک  یناسک  زورما 

نارود تـمیق  یذ ی  هـبرجت نـیا  درک . دــنھاوخن  رظن  فرــص نآ  زا  دــنراد و  یم زیزع  یمارگ و  ار  ماـما  نارود  راـختفا  یاـھ  هـلق ماـما و  تـکرح  ماــما و  هار  ماــما و  هـمھ  روـشک ،

ناشخرد نامدوخ  لباقم  رد  ار  هدنیآ  یاھقفا  مالسا  تکرب  هب  میتفر ؛ شیپ  مالسا  تکرب  هب  میدرک ؛ زاغآ  ار  تکرح  مالـسا  تکرب  هب  ام  تسام . بالقنا  زا  دعب  ی  هلاس تسیب

یدام و ینادابآ  یوس  هب  ار  هار  مالـسا  تکرب  هب  میتسج ؛ نمـشد  یاھماد  زا  یرایـسب  زا  مالـسا  تکرب  هب  میدومن ؛ سویام  ار  نمـشد  مالـسا  تکرب  هب  میدرک ؛ یلـالتم  و 

. میراد نآرق  زا  میراد ، هچنآ  تسا . مالـسا  زا  میراد ، هچنآ  تسا . مالـسا  تکرب  هب  اھ  نیا میا . هدرک مھ  یداـیز  یاھتفرـشیپ  میور و  یم شیپ  میدرک و  زاـغآ  روشک  نیا  یونعم 

باریـس یوـنعم  یداـم و  یاـھ  همـشچرس زا  دـنک و  یم تخبـشوخ  ار  تلم  نیا  هک  تسا  هار  نیا  ی  همادا هک  مـیناد  یم مـیراد . گرزب  درم  نآ  یاـھییامنھار  زا  مـیراد ، هـچنآ 

« نمشد سأي   » 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 19هاگياپ  هحفص 8 
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نیا هب  مامت  مات و  داقتعا  اب  روشک  نالوئسم  ی  همھ زورما  دمحب هللا  هک  دش ؛ دھاوخ  لح  هار ، نیمھ  رد  لالقتـسا  مالـسا و  هب  کسمت  تکرب  هب  ام  تالکـشم  درک . دھاوخ 

. دنزادرپ یم شالت  هب  دنشک و  یم تمحز  دننک ، یم راک  تقیقح ،

شترا  / ١٣٧٨/٠١/٢۵ لنسرپ  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، متفگ هک  یرایشھ  نیا  تسا . فادھا  هب  ندیسر  رب  عطاق  مزع  میمـصت و  هار و  زا  ندشن  فرحنم  فدھ و  ندرکن  مگ  تبقارم و  یرایـشھ و  دراد ، ترورـض  ناسنا  یارب  هچنآ 

. دـنیوگ یم اوقت »  » نآ هب  نآرق  گنھرف  رد  یمالـسا و  فرع  رد  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  دورب ، تسرد  دورب و  هک  ندوب  دوخ  بظاوم  نیا  ندـشن ، فرحنم  نیا  ندوب ، بقارم  نیا 

لھا نا  ول  و  : » یعامتجا یدام و  تاریخ  مھ  یحور ، یونعم و  یورخا و  تاریخ  مھ  تسا ؛ هدـش  بترتم  اوقت  رب  تاریخ  ی  همھ هک  دـینیب  یم دـینک ، هاـگن  نآرق  هب  رگا  اـمش 

. ددرگ سویام  مھ  نمـشد  دـیایب ، تسد  هب مھ  تزع  دوش ، نیریـش  مھ  یگدـنز  هک  دوش  یم بجوم  اوقت  ضرالا .» امـسلا و  نم  تاکرب  مھیلع  اـنحتفل  اوقتا  اونمآ و  یرقلا 

. تسا نیا  دنیوگ ، یم هک  یتبقارم  نیا 

هعمجزامن  / ٠٨/١٣٧٨/٠۵ یاھهبطخ  رد  تانایب 

. تسا همھ  دـیما  ی  هیام تسا ؛ روشک  یاھھاگـشناد  روحم  نارھت ، هاگـشناد  دـندمآ . مشخ  هب  دـندش و  ینابـصع  تحاران و  هاگـشناد  یوک  ی  هثداح زا  وجـشناد  هدـع  کی 

یاھراعش هب  ییوجشناد ، یاھراعش  زا  ار  اھراعش  دندش و  اھ  نیا فوفص  لخاد  دننک ؛ هدافتسا  ناناوج  نیا  تینابصع  زا  دنتـساوخ  دندمآ و  اھ  نآ دندش ؛ ینابـصع  اھ  هچب

دراو تردق  اب  یماظتنا  یورین  اما  دنا ؛ هدرب شیپ  ار  راک  هک  دندرک  لایخ  دیناد . یم دیا و  هدینـش هک  ییایاضق  دندناشک و  اھنابایخ  هب  ار  نایرج  مھ  دعب  دندرک ؛ لیدبت  ماظن  دـض 

لوا ی  هبرض نآ  زا  دعب  یماظتنا  یورین  هک  دوب  نیا  راظتنا  دمآ . نادیم  هب  بوخ  یماظتنا  یورین  افاصنا  اما  دندز ، یماظتنا  یورین  هب  مود  لوا و  زور  نآ  ار  هبرـض  نآ  هکنیااب  دش .

یھدنامزاس اب  ناریا  تلم  میظع  یلـصا و  یورین  نآ  جیـسب  هک  مھ  دعب  دندرک . عافد  بوخ  دـندمآ و  نادـیم  هب  افاصنا  اما  دـنکب ؛ یعافد  چـیھ  دـناوتن  الـصا  یتیثیح  ی  هبرض

هب شوجدوخ  اعقاو  تروص  هب  تلم  هک  مھ  زور  نآ  یادرف  دندرک . هلاچم  ار  نمـشد  دننک ، هلاچم  هک  یذغاک  لثم  عطاق ، روط  هب دـش و  دراو  یمالـسا  بالقنا  نارادـساپ  هاپس 

رظن رد  دننک ؟ کچوک  یـسک  هچ  رظن  رد  دننک . کچوک  ار  نآ  دـندرک  یعـس  ناگناگیب  یاھتـسد  هک  دـنتخادنا  هار  ار  ینویلیم  میظع و  روشرپ و  تارھاظت  نآ  دـندمآ و  اھنابایخ 

رد دھـشم ، رد  زاریـش ، رد  ناھفـصا ، رد  نارھت ، رد  هک  یمدرم  اما  دـنھد ؛ هولج  رگید  روط  ار  هثداـح  دـنوش  قفوم  هک  تسا  نکمم  دنتـسھ . رگید  یاـھروشک  رد  هک  یمدرم 

، ناـشطلغ ی  هبـساحم نیلوا  ؟ دـننک ضوع  بلق و  ار  تقیقح  دـنناوت  یم مھ  اـھ  نیا رظن  رد  اـیآ  دوب ، ربخ  هچ  هک  دـندید  ناـشدوخ  اـج  همھ  نوگاـنوگ و  یاھرھـش  رد  زیربـت ،

رادـتقا اب  هک  تسا  یتلم  نامھ  تلم ، نیا  هک  دـندیمھفن  تسا . هدـیرب  ماما  زا  بالقنا و  زا  مالـسا و  زا  ناریا  تلم  دـندرک  لاـیخ  دوب . ناریا  تلم  ی  هراـب رد  طـلغ  ی  هبـساحم

ناـمھ تلم ، نیا  دـنک . دوباـن  ار  نآ  درادرب و  روشک  نیا  لـخاد  زا  دـندوب ، هدرک  تسرد  راـصح  تفھ  شفارطا  نارگید ، اـھییاکیرمآ و  هک  ار  یدـساف  ماـظن  تسناوت  دوخ  میظع 

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

شاشتغا رد  هک  تسا  یتلم  نامھ  تلم ، نیا  دومن . عطق  ار  اھدـیما  ی  همھ هک  درک  ادـیپ  یروضح  نانچ  نآ هنحـص  رد  نادـیم و  رد  لاس ۵٩ ، رد  روشک  نیا  رد  ییاکیرما  زاـب 

نامھ تلم ، نیا  درک . سویام  دوب ، هتـسب  لد  قفانم  هایـسور  هتخورفدوخ و  رودزم و  رـصانع  هب  هک  ار  ینمـشد  هک  داد  ناشن  ار  دوخ  تردـق  ناـنچ  نآ لاس ۶٠ ، رد  نیقفاـنم 

اب جیـسب ، نیمھ  اب  هنحـص ، رد  شدوخ  روضح  اب  دـندرک ، کمک  ام  لباقم  فرط  هب  اـیند  یداـم  دوجوم و  یاھتردـق  ی  همھ هک  ار  یگنج  ماـمت ، لاـس  تشھ  هک  تسا  یتلم 

هک تسا  یتلم  نامھ  تلم ، نیا  دنک . مامت  اھ  نآ دوخ  هیلع  تسناوت  اھیرھـش ، نیمھ  اب  ناییاتـسور و  نیمھ  اب  نارگراک ، نیمھ  اب  ناناوج ، نیمھ  اب  نایوجـشناد ، نیمھ 

رد تارھاـظت و  رد  اـھنابایخ و  رد  دوـخ  یاـسآ  لیـس روـضح  اـب  تسا ، هدرک  یور  هداـیز لاکـشا  زا  یلکـش  رھ  هب  نمـشد  ی  هئطوـت هـک  تـقو  رھ  لاـس ، تـسیب  نـیا  لوـط  رد 

تلم نامھ  نیا  تسا . هدرک  ماکان  ار  نمـشد  هدـش و  هنحـص  نادـیم و  دراو  درب ، یم نیب  زا  دـنک و  یم کاـپ  ار  اـھکاشاخ  سخ و  دـیآ و  یم هک  یا  هناـخدور لـثم  تاـعامتجا ،

تلم دندرک  لایخ  هک  دوب  نیا  ناش  هبـساحم رد  یاطخ  تسا . مالـسا  لسن  تسا ، هدمآ  ور  زورما  هک  یدیدج  لسن  نیا  تسا . لسن  نامھ  نیا  دنناناوج ؛ نامھ  نیا  تسا ؛

ار حلاص  دنمتردق و  ماظن  نیا  ردق  تسا ؛ ماظن  هب  ی  هتـسویپ تسا ؛ بالقنا  هب  دـنبیاپ  تسا ؛ مالـسا  هب  دـنبیاپ  ناریا  تلم  هک  دـندیمھف  هن . تسا ؛ هتـشگرب  مالـسا  زا  ناریا 

. دنک لح  ار  تالکشم  شدوخ  یگداتسیا ، اب  هک  تسا  ددص  رد  دناد و  یم

نارادساپ  / ١٣٧٨/٠٨/٢٢ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب نآ  اب  نمشد  هک  یزکارم  نآ  زا  یکی  تسا . هاپس  اھ  نآ زا  یکی  تساھ . نآ هب  هجوتم  دنک و  یم ینمـشد  همھ  زا  رتشیب  تلم ، نیا  رادتقا  یلـصا  زکارم  هب  نمـشد  زورما 

. تسا رابکتسا  تدمدنلب  راک  کی  نیا  هک  دننک ؛ مک  یونعم  تردق  نیا  زا  دنناوتب ، هک  هچنآ  دننک  یم یعـس  تسا . یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  تسا ، نمـشد  تدش 

هب هتـسب  نیا  دنوش ، قفوم  ردقچ  الاح  دنا . هتـشامگ تمھ  نآ  رب  اھ  نیا هک  تسا  ییاھراک  هلمج  زا  مدرم ، داحآ  نیب  رد  یتسرپ  عفن جیورت  یرگیدام و  جیورت  لاذـتبا ، جـیورت 

میمـصت ینموم  ناسنا  رھ  امـش و  رگا  دیـشاب  نئمطم  دـننک . ظفح  ار  ناشدوخ  هک  تسا  نامیااب  رونم و  یاـھناسنا  اـھلد و  ی  هدارا هب  هتـسب  تساـم ؛ نموم  تلم  ی  هدارا

نیا ناـمیا و  نیا  تردـق ، یونعم  یاـھ  هیاـپ نیا  دروآ . دـھاوخن  تسد  هب دوخ  لـضم  هدـننک و  هارمگ یاـھراک  نیا  رد  یقیفوـت  چـیھ  نمـشد  دـنک ، اـکتا  لـکوت و  ادـخ  هب  دریگب و 

، نیغورد گنراگنر  یاھ  هولج اھبیرف و  اھ و  هچیزاب اب  ار  امش  یاھلد  دیراذگن  دینادب . ردق  ار  روشک  رساترس  رد  هاپس  رصانع  نایم  رد  اھلد  تدحو  یگتـسبمھ و  یگتـسبمھ 

دمحب هللا زورما  ماظن  نیا  هک  تسا  نیمھ  امش  یزوریپ  دیدش . زوریپ  دیدرک و  تدھاجم  هزرابم و  عافد و  یگرزب  مھم و  تقیقح  هار  رد  امش  دننک . بذج  ناشدوخ  تمس  هب 

ماظن لباقم  رد  نمشد  زورما  . تسا یگرزب  یلیخ  قیفوت  نیا  دھد . تسکش  ار  ماظن  نیا  دناوت  یمن هک  دنک  یم ساسحا  نمشد  تسا و  هداتسیا  اپرس  لماک  ماکحتسا  اب 

ناسنا لاح  نیعرد اما  تسا ؛ هدـش  نادـیم  دراو  یگنھرف  ظاحل  زا  یغیلبت و  ظاحل  زا  یـسایس ، ظاحل  زا  یماـظن ، ظاـحل  زا  دوخ  گربوزاـس  ی  همھ اـب  یمالـسا ، یروھمج 

نیا هب  شدیما  تسین . وا  راک  ندروآ ، دراو  هشدخ  نآ  هب  ندش و  ریگرد  مکحتـسم  ماظن  نیا  اب  دنک  یم ساسحا  نمـشد  تسا . سویام  نمـشد  هک  دـبای  یمرد ینـشور  هب

نمـشد مینکن ، مھارف  ار  تسکـش  لـماوع  ناـمدوخ  رگا  اـم  مینک . مھارف  ار  دوـخ  تسکـش  لـماوع  ناـمدوخ  میراد ، شود  رب  ار  ماـظن  نیا  یاھتیلوئـسم  هک  اـم  هـک  تـسا 

زا ادخ  هک  یزیچ  نآ  زا  دننامب ؛ لفاغ  ناشدوخ  یقیقح  یاھتیلوئـسم  زا  تلم ، نآ  نایم  رد  نالوئـسم  هک  تسا  نیا  تلم  کی  یارب  تبیـصم  نیرتگرزب  دنک . یراک  دناوت  یمن

مرگرـس و دوخ  یتسرپ  عفن دوخ و  عفن  هب  دـنوش ؛ لوغـشم  مرگرـسئ و  تیمھا مک  یاھزیچ  هب  دـننامب ؛ لفاغ  تساھ ، نآ تیلوئـسم  یلـصا  ی  هیاپ تسا و  هتـساوخ  اـھ  نآ

یاھنامزاس ی  همھ رد  اھشخب و  ی  همھ رد  اھ ، هدر ی  همھ رد  نالوئـسم  دپتب . ریقح  کچوک و  لئاسم  یارب  یھلا ، ی  هفیظو یارب  ندیپت  یاج  هب  اھ  نآ لد  دنوش ؛ لوغـشم 

لماوع نیا  دراد و  دوجو  روفو  هب ماظن  نیا  رد  تلم و  نیا  نایم  رد  تردق  لماوع  دنشاب . هتشاد  رظن  رد  ار  ادخ  دنشاب و  تیلوئسم  نیا  هجوتم  دیاب  ماظن ، یرکـشل  یروشک و 

. دینک ظفح  دیاب  ار  لماوع  نیا  تسا . هدمآ  نوریب  زارفارس  تخس ، یاھ  هبرجت راوشد و  یاھنادیم  زا  تسا و  هداد  ناشن  لاس  تسیب  نیا  لوط  رد  ار  دوخ  تردق  یونعم ،

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

هدوب و نینچ  دشاب . بالقنا  مالسا و  مکحتـسم  هاگیاپ  دیاب  تسا و  یبالقنا  یمالـسا و  ماظن  مھم  نکر  یمالـسا ، یاروش  سلجم  هک  تسا  نآ  نخـس  نیرتمھم  نیرخآ و 

یاھنامرآ تمدخ  رد  هن  مشـش ، سلجم  هک  دـننکیم  دومناو  نانآ ، یناھج  یتاغیلبت  یهکبـش  بالقنا و  یهدروخیلیـس  نانمـشد  دوب . دـھاوخ  زین  نینچ  یھلا  دـییات  هب 

اب یتاغیلبت  دنفرت  نیمھ  هیبش  دادرخ ٧۶  رد  یروھمج  تسایر  تاباختنا  یلاوح  رد  زین  رگید  رابکی  تسا . نآ  ناضراعم  نادـقتنم و  یوس  تمـس و  رد  هک  بالقنا ، مالـسا و 

عطاق و حیرـص و  یریگعضوم  داتفا . هار  هب  ناوارف  یادـص  رـس و  لاجنج و  اب  ناھج ، ناریا و  رد  نویبالقنا  ندرک  سویام  یمالـسا و  ماظن  ناـضراعم  هب  ندیـشخب  هیحور  فدـھ 

ار نانمـشد  دـیاب  یمالـسا ، یاروش  سلجم  حیرـص  ماـگنھب و  یریگعضوم  زین  زورما  درک . یثـنخ  ار  نمـشد  یهشقن  تبون  نآ  رد  یبـالقنا ، نموم و  روـھمجسیئر  رمتـسم 

یعاجترا راعـش  رارکت  اب  هک  ییاھوگدـنلب  زا  یربت  و  ناشلامیظع ، ماما  راگدـنام  نشور و  هار  یمالـسا و  ماظن  بالقنا و  زا  ناگدـنیامن  راکـشآ  عطاق و  عاـفد  دزاـس . سویاـم 

ار نمشد  یهنیزھرپ  شالت  دنایمالسا ، یروھمج  یقرتم  ماظن  رارقتسا  یارب  ناریا  تلم  یهلاسدنچوتسیب  نینوخ  داھج  فذح  یهشیدنا  رد  تسایس » زا  نید  ییادج  »

هدـنام رارقرب  هدـمآ و  دـیدپ  نارگراثیا  تدـھاجم  نادیھـش و  نوخ  اب  هک  تسا  یـسلجم  ناگدـنیامن  زا  ناملـسم  یبالقنا و  تلم  راظتنا  نیرتمک  نیا  تخاس . دـھاوخ  هدوھیب 

« نمشد سأي   » 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 19هاگياپ  هحفص 9 
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. تسا

لیبدرا  / ٠٣/١٣٧٩/٠۵ ناتسا  مدرم  عمج  رد  تانایب 

راد هشدـخ ار  تلم  نیا  تدـحو  دـنناوت  یم هکنیا  لایخ  هب  دـنزادنیب ، فالتخا  روشک ، نیا  یاھتیموق  نیب  هک  دـننک  یم شالت  ناـسک  رایـسب  منک  ضرع  تسا  مزـال  اـجنیا  نم 

ناجیابرذآ رد  لیبدرا ، رد  ناجیابرذآ ، رد  نابز  یرذآ قطانم  نیمھ  رد  شیاھ  هیاپ نیرتمکحتـسم  زا  یکی  یمالـسا ، ماـظن  نیمھ  گرزب و  بـالقنا  نیمھ  هکنیا  زا  لـفاغ  دـننک ؛

. تسا هدش  هداھن  یبرغ 

دش و عورـش  ناجیابرذآ  زا  لوا ، تسا ، راعـش  ناونع  هب  مدرم  نیا  نابز  رد  زورما  هک  یزیچ  نآ  مدرم و  نیا  ی  هدـنز یاھراعـش  مدرم ، نیا  یگداتـسیا  مدرم ، نیا  یاھیراکادـف 

. دننک سویام  ناشدوخ  زا  ار  نمشد  دنتسناوت  نوگانوگ  یاھناحتما  رد  هک  دندوب  ناجیابرذآ  مدرم  نیا  نانمشد و  زا  یرازیب  تیالو و  مان  ماما ، مان  دمآ 

نارھت  / ١٣٧٩/١٢/٢۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

زا نم  دـش و  مھ  ییاھ  شـالت هتبلا  دـنھد ؛ رارق  یلم  تینما  یمومع و  تدـحو  تھج  ود  رد  ار  ناشـشالت  هک  مدرک  شھاوخ  نالوئـسم  مدرم و  زا  لاس ٧٩  یادتبا  رد  هدـنب 

ی هنیمز رد  هتفرگ ، ماجنا  یبوخ  یاھراک  تینما  ی  هنیمز رد  صوصخب  منک . یم یرازگـساپس  ابلق  هنامیمـص و  دندرک ، شالت  هنیمز  نیا  رد  لاس  لوط  رد  هک  یناسک  ی  همھ

شدوخ یاھفدھ  هب  دـناوت  یم یتقو  نمـشد  هک  حیـضوت  نیا  اب  منک ؛ رارکت  مھ  لاس  رخآ  رد  ار  لاس  لوا  فرح  نامھ  مھاوخ  یم نم  اما  تسا ؛ هدـش  ییاھراک  مھ  تدـحو 

. تسا هیضق  نیا  لابند  نمشد  دنک . داجیا  فاکش  فالتخا و  فلتخم ، یاھشخب  نالوئسم  رد  ماظن و  تیمکاح  ی  هندب رد  دناوتب  هک  دسرب 

لمع دنا  هتـسناوتن هار  نآ  زا  اما  لماک ، میوگ  یمن هتبلا  دـنا ؛ هدـش سویام  ابیرقت  نآ  هار  کی  زا  اھ  نیا تفرگ : شیپ  رد  ار  هار  ود  ناوت  یم درک ؟ داجیا  فاکـش  دوش  یم هنوگچ 

دـننک و ذوفن  تیمکاح  یالاب  زکارم  رد  دـنناوت  یمن اھ  نیا دوب . تیمکاح  ناکرا  رد  ذوفن  هار  دـنھد ، ناشن  کرحت  دـننک و  رونام  یلیخ  نآ  رد  دنتـسناوتن  اھ  نآ هک  یھار  دـننک .

رد اھ  هنومن اھ و  هرطاخ رایسب  هنیمز  نیا  رد  نآ ، زا  دعب  یروھمج و  تسایر  نارود  زا  هدنب  دنا و  هدرک یط  ار  نآ  بالقنا  لوا  زا  هشیمھ  هک  یرگید  هار  دنا . هتـسناوتن مھ  زونھ 

نیا زا  دنناوتب  دیاش  دنھد ؛ ناشن  وا  راد  فرط ار  دوخ  دننک و  تیامح  دـیجمت و  وا  زا  دـنھد ؛ رارق  دوخ  هجوت  دروم  ار  تیمکاح  زا  یـصخش  ای  یعمج  هک  تسا  نیا  مراد ، نھذ 

تاـغیلبت یگـشیمھ  یاـھ  هماـنرب وزج  نیا  دـنروآ . دوجو  هب  فاکـش  تیمکاـح  رد  ینعی  دـنیامن ؛ نیب  شوـخ ناـشدوخ  هب  ار  وا  مھ  دـننک ، نیبدـب  وا  هب  ار  نارگید  مھ  قـیرط ،

نیا ی  هنارکش ناونع  هب  تسا  مزال  دنا . هدروخ تسکش  مھ  یددعتم  دراوم  رد  دنا و  هدرک هبرجت  ار  نیا  مھ  اھراب  دراد ؛ دوجو  زورما  مھ  هدوب ، البق  مھ  تسا ؛ هدوب  نانمشد 

، لئاسم اب  ام  نالوئـسم  زا  یرایـسب  هک  تسا  نیمھ  هداد ، ام  هب  هک  ییاھتمعن  نیرتگرزب  زا  یکی  لاعتم  یادـخ  منک : ضرع  امـش  هب  ار  هتکن  نیا  نم  لاعتم ، یادـخ  تمعن 

نیمھ یلبق ، مرتحم  روھمج  سیئر یلعف و  مرتحم  روھمج  سیئر هب  تبسن  تسا . هنانمشد  ماد  کی  نمشد ، برچ  نابز  دندیمھف  دندرک و  دروخرب  هنادنمدرخ  هنارایشوھ و 

فلتخم یاھ  هاگتـسد هکنیا  زا  دـندرک  رپ  ار  یناھج  تاغیلبت  ناشیا ، باختنا  زا  دـعب  اـم و  یلعف  مرتحم  روھمج  سیئر باـختنا  زا  لـبق  دـندش . ماـکان  دـندرک و  لـمع  ار  هشقن 

دـمحلا  مھ  زورما  ات  دـندرک . سویام  ار  نمـشد  دـنداد ، ماجنا  تیلوئـسم  عورـش  زا  دـعب  هک  یا  هبحاصم نیلوا  نامھ  زا  ناـشیا  هتبلا  دـننک . یم تیاـمح  ناـشیا  زا  یبرغ 

فـالتخا روشک  لـخاد  رد  یا  هلاـسم رـس  رب  هکنیا  درجم  هب  دـنک . هدافتـسا  دـنفرت  نیا  زا  تسناوت  یدراوم  رد  دـش و  قفوم  یدراوم  رد  نمـشد  نکیل  تسا . هدوب  روط  نیمھ

، میشاب رایـشوھ  دیاب  ام  رگید ! فرط  کی  هیلع  ندرک ، میرکت  لیلجت و  میظعت و  ار  فرط  کی  رگید ؛ فرط  کی  عفن  هب  ندیبوک ، ار  فرط  کی  دنک  یم انب  دیآ ، یم دوجو  هب  یرظن 

ناوضر هللا ماما  دنروخ . یم بیرف  دنمھف و  یمن مھ  اھیضعب  دنمھف ، یم ار  دنفرت  نیا  اھ  یلیخ تسا . یلایخ  هچ  رکف و  هچ  رد  نمشد  هک  میمھفب  دشاب و  عمج  نامـساوح 

هک ما  هدید اج  همھ  ما ، هتشاد زورما  ات  یمالسا  یروھمج  زاغآ  زا  هک  یا  هبرجت لاس  ود  تسیب و  نیا  لوط  رد  هدنب  دندرک . یم زاربا  یلک  ی  هدعاق کی  دراوم  هنوگ  نیا رد  هیلع 

هعجارم اذل  دنراد ؛ امـش  رد  یعمط  دینادب  دـندرک ، فیرعت  امـش  زا  نانمـشد  تقو  رھ  هک  دـنتفگ  یم ماما  تسا . هدوب  تسرد  دـندز ، یم راک  هب  ماما  هک  یقطنم  شور و  نیا 

اجرھ ام  تسامش . ررـض  هب  نآ  هک  دینادب  دندرک ، توعد  نآ  هب  ار  فلتخم  یاھرـشق  ناناوج و  ار ، تعامج  ار ، مدرم  اھ  نآ هک  هچرھ  دیربب . نیب  زا  ار  عمط  نآ  ی  هنیمز دینک و 

. دوب بقارم  دیاب  رایسب  نیاربانب  تسا ؛ هدوب  روط  نیمھ میا ، هدرک هبرجت  نونکات 

ناھفصا  / ١٣٨٠/٠٨/٠٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

دھاوخ مک  ینمشد  یارب  وا  ی  هزیگنا دوش و  یم دیماان  دنتـسھ ، راک  رـس  رب  دمآراک  لدمھ و  مجـسنم ، دھعتم ، نموم ، هورگ  کی  ام  روشک  رد  هک  دنک  هظحالم  نمـشد  رگا 

ام دنزادنیب . فالتخا  نالوئسم  نیب  هک  تسا  نیا  روشک  نانمشد  تسایس  زورما  دننک . یم راک  هچ  دنمھفب  دننک ، یم قیوشت  ار  نالوئـسم  نیب  ی  هقرفت هک  یناسک  دش .

یاھناونع اب  روشک ، نالوئـسم  نیب  هک  تسا  نیا  اھ  نیا ی  هدـمع ی  همانرب میراد . هژیو  یاھربخ  جراخ ، رد  ناشرـس  کـی  تسا ، لـخاد  رد  ناشرـس  کـی  هک  ییاـھکھورگ  زا 

بیرخت ار  رگیدکی  دننابزمھ و  لدمھ و  دنتـسھ و  مھاب  نالوئـسم  دننیبب  اجرھ  مدرم  دنھاوخ . یم ار  نالوئـسم  تدحو  مدرم  دنزادنیب . فالتخا  رگید ، نیوانع  تسار و  پچ ،

. دوش یم دیماان  سکعب ، نمشد  اما  دنوش ؛ یم راودیما  لاحشوخ و  دننک ، یمن

شرورپ  / ٢۶/١٣٨١/٠۴ شزومآ و  ترازو  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد ار  مدرم  دـننک ؛ مک  ار  تاـفالتخا  نیا  دـنناوت ، یم هچرھ  تسا . یردارب  توـخا و  لوا ، ی  هجرد رد  تسا ، مھم  ناریا  تـلم  یارب  اـھتموصخ  نـیا  اـب  ی  هھجاوـم رد  زورما  هـچنآ 

راودیما نمـشد  هکنیا  یارب  دننک  یم تسرد  ار  ییاھ  هنیمز یا  هدع هنافـساتم  دننکن . شودخم  ار  اھ  نآ دیما  دـنراذگب و  تحار  دـنراد ، یمالـسا  ماظن  هب  هک  یدـیما  هقالع و 

رد دندرک . دیماان  ار  نمشد  دیما  دوخ  یھاگآ  اب  ام  نایوجشناد  اما  دش ؛ دھاوخ  مایق  یمالـسا  ماظن  هیلع  نارھت  رد  ریت  زور ١٨  هک  درک  یم لایخ  اکیرما  روھمج  سیئر دوش .

. تسا هدیمھف  هابتشا  دب و  نمشد ، دنک . هدافتساوس  نمشد  دنراذگ  یمن دوخ  یھاگآ  اب  تلم  داحآ  دنھاگآ . شنالوئسم  وجشناد و  ام ، روشک 

. دـنک یم دـیماان  ار  نمـشد  هک  تسا  یزیچ  نیا  بالقنا ؛ نامیا و  روحم  لوح  تدـحو  زا  تسا  تراـبع  درک ، دـھاوخ  ظـفح  ار  تلم  نیا  تبالـص  هچنآ  زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و 

تاعالطا طلغ و  لیلحت  مھ  نیا  دـننک ؛ یم هابتـشا  میتسھ . اـھزیچ  نیا  متا و  لاـبند  یعمج و  راتـشک  حالـس  لاـبند  دوخ  ماـظن  ماکحتـسا  یارب  اـم  دـننک  یم لاـیخ  اـھ  نآ

یـسک هک  تسا  نیا  هچراپکی ؛ دـحتم و  نموم ، مزاع ، ممـصم ، تلم  کی  زا  تسا  ترابع  دوش ، یمن رگراک  نآ  رد  مھ  متا  بمب  هک  یزیچ  نآ  میناد  یم ام  تسا . یتسردان 

تزع و هچنآ  میا ؟ هتشاد متا  بمب  نآلا  ات  بالقنا  لوا  زا  ام  رگم  تسا ؟ هدوب  مک  ینمـشد  ام  اب  لاح  هبات بالقنا  لوا  زا  رگم  الا  و  دنک ، ادیپ  هبلغ  دوش و  قئاف  نآ  رب  دناوت  یمن

. دوب اھ  نآ یگچراپکی  تدحو و  یگداتسیا و  مدرم و  نیا  خسار  مزع  نامیا و  درک ، هنادواج  ار  ماما  مان  دنلبرس و  ار  یمالسا  ماظن  درک ؛ ظفح  ار  تلم  نیا  نایک 

یتشھب  / ١٣٨٢/٠٢/٢٢ دیھش  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

دروخب و گنـس  هب  شریت  دوش ، سویام  هک  تقو  نآ  رگم  دنک ؛ اھر  تسا ، هتفرگ  شیپ  رد  دوخ  لباقم  ی  هھبج اب  هلباقم  یارب  هک  ار  یھار  تشاد  عقوت  دوش  یمن نمـشد  زا 

نمـشد یملع - لئاسم  هچ  بزح هللا و  ی  هلاسم هچ  نیطـسلف ، ی  هلاسم هچ  یداقتعا ، لئاسم  هچ  یـسایس ، لئاسم  هچ  لئاسم - ی  همھ رد  درادن . یا  هدـیاف دـمھفب 

ضرع میناد و  یم هک  یتایـصوصخ  نامھ  اب  ناریا ، رب  هطلـس  یبایتسد و  یارب  یمالـسا  یروھمج  اب  هلباـقم  تسیچ ؟ نمـشد  یـساسا  ی  هشقن دـنک . یم ینکفا  هھبش

. دراد یتیمھا  هچ  اکیرما  رابکتسا و  هاگودرا  یارب  ناریا  میدرک 

ماظن  / ١۵/١٣٨٢/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

لضف هب  مھ  تاقوا  یلیخ  هتبلا  دنتفرگ ؛ ار  نآ  ولج  دنتـسناوت ، رگا  اھ  نیا درک ، عورـش  درک ، یم کمک  روشک  ینادابآ  یگدنزاس و  هب  هک  ار  یتکرح  یمالـسا  یروھمج  اجرھ 

ینکشراک لماع  دنتسناوت ، هک  ییاجنآ  ات  اما  میدروآ ؛ یم تسد  هب اھ  نیا لیم  مغر  یلع ار  رگید  یاھزیچ  یلیخ  تاحیلست و  زا  یرایسب  ام  گنج ، رد  دنتسناوتن . راگدرورپ 

نوراک یور  رب  دس  ثادحا  ی  هژورپ دادرارق  اھینپاژ  یلبق ، تلود  نامز  رد  الثم  تسا . هدـش  ماجنا  هک  یناوارف  یاھراک  ی  هیقب ات  هتفرگ  زاگ  ی  هلول طخ  زا  دـندش ؛ یراک  بارخ و 

« نمشد سأي   » 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 19هاگياپ  هحفص 10 
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ار نامدوخ  راک  میا و  هتفر شیپ  ام  دنداد . همادا  ار  ناشیاھراک  دندرکن و  ییانتعا  مھ  اھیـضعب  دندرک ، انتعا  اھ  نآ هب  اھیـضعب  دندرک . شبارخ  دنتفر  اھ  نیا اما  دندوب ؛ هتـسب  ار 

هکلب مجنپ ، مراھچ و  یاھ  همانرب یارب  طقف  هن  دنوش . سویام  هک  یماگنھ  ات  تشاد  دھاوخ  مھ  همادا  هتبلا  دنا و  هتـشاذگن مک  چـیھ  دانع  ینمـشد و  زا  اھ  نآ اما  میا ؛ هدرک

دیاب دناوت ؛ یمن دنک  ساسحا  نمـشد  هک  میـسرب  ییاج  هب  دیاب  دشاب . رظن  دروم  امتح  هطقن  نیا  روشک ، رد  یداصتقا  یـسایس و  کرحت  رھ  یارب  یلک  یاھزادنا  مشچ رد 

درک دھاوخ  شالت  دنک ، نک  هشیر ار  یمالسا  ماظن  دناوت  یم هک  دشاب  راودیما  نمشد  یتقو  ات  دش . دھاوخ  مک  ای  دیـسر و  دھاوخ  نایاپ  هب  اھینمـشد  هاگ  نآ دوش . سویام 

ررـض هب  دـنک و  شغیت  دروایب ، دراو  یغیت  رھ  دـنک  ساسحا  نمـشد  هک  مینک  مکحتـسم  ار  تخاس  ناـنچ  نآ هک  دـشاب  نیا  دـیاب  اـم  تمھ  ی  همھ دروآ . دـھاوخ  دراو  هبرـض  و 

. درک دھاوخ  هنامک  شدوخ  فرط  هب  دنزب ، یا  هلولگ رھ  دش و  دھاوخ  مامت  شدوخ 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٧/٠٢ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

عماطم اھـسوھ و  اھاوھ و  ریـسا  ار  دوخ  دننک ؛ یراد  نتـشیوخ هجوت و  قیاقح  نیا  هب  ناشیا - رما  املع و  زا  معا  ناگبخن - ناگدبز و  نالوئـسم ، یمالـسا ، یروھمج  رد  رگا 

، درواین دوجو  هب  یلزلزت  اھ  نآ ی  هدارا رد  دنکن و  جراخ  نادیم  زا  ار  اھ  نآ نانمـشد ، دیدھت  باعرا و  دنکن ؛ دوخ  نوتفم  ار  اھ  نآ ایند  ی  هدننک هارمگ یاھ  هبذاج دـنزاسن ؛ یویند 

هکنیا راـظتنا  تسا . تیعقاو  کـی  دراد و  دوـجو  نمـشد  دـنک . شودـخم  یکدـنا  دراد ، دوـجو  روـشک  نیا  رد  هک  ار  یلم  مـیظع  ی  هدارا مزع و  تسناوـت  دـھاوخن  یتردـق  چـیھ 

نآ رد  یدام  دوس  وا  یارب  هک  یقطانم  ی  همھ هب  دھاوخ  یم دـنک و  یم مھ  ینمـشد  تسھ و  نمـشد  تسا . طلغ  دـنکن ، ینمـشد  نمـشد ، هکنیا  ای  دـشابن ، ینمـشد 

ار دوخ  یاھـشزرا  ناوت و  تیمھا و  ردـق و  یمالـسا  تما  هک  تسا  نیا  دـنک ، یم سویاـم  ار  نمـشد  هچنآ  دـنک . یم هدافتـسا  مھ  اـھرازبا  ی  همھ زا  دزادـنیب ؛ هجنپ  تسھ ،

. دنادب ردق  تسا ، هداد  رارق  وا  رد  لاعتم  یادخ  هک  ار  یا  یگداتسیا تردق  دمھفب و  دشاب - تدحو  وا  نایم  هک  یتقو ار - دوخ  تمظع  دسانشب و 

شترا  / ١٣٨٢/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لباقم رد  طقف  هن  زورما  ات  تسا  هتـسناوت  دوب - تدـھاجم  یارب  یگدامآ  نامیا و  مھ  تخاـس  نیا  تـالم  هک  دوخ - یمدرم  مکحتـسم  تخاـس  اـب  یمالـسا  یروھمج  ماـظن 

دھاوخ ادـیپ  همادا  اھراشف  نیا  یزور  نآ  ات  میا . هدرک یوق  ار  دوخ  ام  دوب . دـھاوخ  نیمھ  مھ  نیا  زا  دـعب  دـیامن ؛ رت  مکحتـسم ار  دوخ  زور  هب  زور  هکلب  دـنک ، تمواقم  اھراشف 

یشخب تسین . ریذپ  فقوت یمالـسا  یروھمج  رد  نتـشیوخ  تیوقت  کرحت و  دنور  دننک  ساسحا  هک  تسا  نیا  هب  تسیچ ؟ هب  اھ  نآ سای  دنوش . سویام  نانمـشد  هک  درک 

نارادمتـسایس ی  هدھع هب  یـشخب  تساھ ، هاگـشناد ی  هدـھع هب  یـشخب  تسا ، یماظن  ریغ  نادنمـشناد  ی  هدـھع هب  یـشخب  تسامـش ، ی  هدـھع هب  گرزب  راک  نیا  زا 

هگن دـیزاسب ، دـیاب  تسامـش . ی  هدـھع هب  یا  هدـمع شقن  لاحرھ  هب دـننک . افیا  شقن  درک ، دـھاوخ  مک  ای  رود  ار  اھراشف  هک  رواب  نیا  داجیا  رد  دـنناوت  یم مھ  اـھ  نآ تسا ؛

. دیزاسب رھام  یاھناسنا  دمآراک ، یاھرازبا  نتخاس  رانک  رد  دییامن و  تیوقت  ار  یھدنامزاس  دینک ، یروآون  دیھد ، شیازفا  دیراد ،

هعمجزامن  / ١٣٨٢/١١/٢۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

روشک بالقنا و  ی  هناوتشپ نیا  تسا و  یمدرم  روضح  رھظم  نیرتزراب  یار  یاھقودنص  یاپ  رد  امش  روضح  هک  تھج  نیا  زا  لوا  تسا ؛ تھج  ود  زا  سلجم  تاباختنا  تیمھا 

لئاسم میتسھ و  ناریا  تاباختنا  نارگن  ام  دـنیوگ  یم دـننک و  یم دـنلب  رـس  رانک  هشوگ و  زا  ایند  یـسایس  زکارم  هک  دـننیب  یم دـنراد ، راکورـس  رابخا  اب  هک  یناسک  تسا .

ماظن نیا  اب  دوش  یمن هتشذگ  لثم  دنراد ، رگا  هن ؛ ای  دنراد  روضح  هنحص  رد  مدرم  ایآ  دننیبب  ات  دننک  یم هاگن  تسا . رطاخ  نیمھ  هب  نیا  مینک ؛ یم یریگیپ  ار  ناریا  تاباختنا 

نتخادنا هجنپ  هطلـس و  تلاخد و  یارب  ار  هار  تروص  نیا  رد  تسا ؛ هداتفا  هلـصاف  ماظن  مدرم و  نیب  هک  دننک  یم جاتنتـسا  تقو  نآ  دوش ، فیعـض  مدرم  روضح  رگا  درک ؛ یراک 

یاـپ رد  مدرم  روضح  تسا ؛ روشک  رگنـس  تاـباختنا  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب تاـباختنا  لوا  تیمھا  سپ  دـنتاباختنا . هجوـتم  تھج  نیا  زا  دـننیب ؛ یم راوـمھ  روـشک  رب  هراـبود 

یارب ناریا  نانمـشد  لاـس ، جـنپ  تسیب و  نیا  رد  دراد . یمزاـب رتشیب  ییوررپ  زواـجت و  ضرعت و  زا  ار  نمـشد  تسا و  مدرم  تلم و  تشونرـس  زاـس  نوصم یار ، یاھقودـنص 

هار نیا  هب  مشچ  تسا ؛ ماظن  نالوئـسم و  زا  مدرم  ندرک  ادج  نآ ، تسا و  هدنام  یقاب  اھ  نآ یارب  هار  کی  ماکان . همھ  دندومیپ و  ار  ینوگانوگ  یاھھار  روشک  نیا  رب  طلـست 

نھد یوت  تاباختنا  دننک . ادج  ار  مدرم  دنھاوخ  یم تسا ؛ نیمھ  رطاخ  هب دننز ، یم هک  مھ  یا  یدایز یاھفرح  ی  همھ دننک و  یم هک  یتاغیلبت  اھـشالت و  ی  همھ دنا . هتخود

. دنا هداتسیا مکحم  صرق و  ناشماظن  حلاصم و  اھزرم و  روشک و  زا  عافد  نادیم  رد  مدرم  هک  دنک  یم ساسحا  دنک ؛ یم سویام  ار  وا  دنز و  یم نمشد 

رطف  / ١٣٨٣/٠٨/٢۴ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

یمالسا و ناریا  هب  یزادنا  تسد زا  ار  نمشد  هک  دشاب  یتکرش  دش ، دھاوخ  یلم  یاھ  هسامح وزج  اش هللا  نا  هک  هدنیآ  یروھمج  تسایر  تاباختنا  رد  مدرم  تکرش  دیاب 

دوش یم هدامآ  ناریا  تلم  اش هللا  نا  تسا و  هدرک  هدامآ  گرزب  یاھراک  یارب  ار  دوخ  تایونعم ، تاضویف و  زا  یریگ  هرھب اب  هشیمھ  ام  تلم  دنک . سویام  ناریا  زارفارس  تلم 

. دنک رازگرب  ار  یلم  یاھشنیزگ  اھتاباختنا و  نیرتروشرپ  نیرتھب و  زا  یکی  هک  تسا  ممصم  و 

نازومآشناد  / ١٣٨٣/١٢/٢۴ یمالسا  یاھنمجنا  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ینعی دننک ؛ یم هدافتـسا  لیاسو  نیمھ  زا  دنراذگب ، رثا  تلم  نیا  یور  دنھاوخ  یم نوگانوگ  قرط  زا  دـنا و  سویام تلم  نیا  اب  هرھچ  هب هرھچ دروخرب  زا  هک  ام  نانمـشد  زورما 

ار وا  دنرادبزاب و  ملع  لیصحت  زا  ار  ناوج  دننک ؛ لوغشم  نوگانوگ  یاھ  یمرگرس اھ و  هچیزاب هب  ار  ناوج  دننک ؛ دیماان  ار  ناوج  دنھد ؛ ناشن  رات  هریت و  ار  قفا  دننک  یم یعس 

هب لکوت  اب  لاح  نیعرد و  هدش ، یزیر  همانرب هناربدم و  راک  اب  اریگ ، مرگ و  هناراودیما و  شالت  اب  یگتـسبمھ ، اب  یراک ، نادجو  اب  دوب . رادیب  دیاب  اذل  دننک ؛ جرمو  جرھ هب  کیرحت 

. دشاب هتشاد  رظن  دم  مھاب  ار  اھ  نیا ی  همھ دیاب  ناوج  درک . یط  ار  هلصاف  نیا  دیاب  راگدرورپ ، زا  دادمتسا  ادخ و 

نامرک  / ٠٢/١۵/١٣٨۴ ناتسا  یماظن  یاھناگی  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

؛ قح زا  عافد  یارب  دنتـسھ  قوش  روش و  قشع و  زا  یھوک  مادکرھ  دنا ؛ یراکادـف ایند  کی  دامن  مادـکرھ  تسا ، هدـناشوپ  ار  نادـیم  نیا  فارطا  هک  یکرابم  یاھریوصت  نیا 

هب ددجم  ی  هلمح زا  نمـشد  دـنادرگرب ؛ ام  یاھزرم  هب  ار  تینما  دـش ؛ زوریپ  ام  تلم  روشک . نیا  رد  زیزع  مالـسا  ی  هتـشارفارب مچرپ  ندرک  دنلبرـس  یارب  ناریا ؛ زا  عافد  یارب 

. دش دیمون  اھتدم  ات  روشک  نیا 

ناجنسفر  / ٠٢/١٨/١٣٨۴ ناتسرھش  مدرم  رادید  رد  تانایب 

نوگانوگ یاھ  مجاھت زا  ار  اھ  نآ دنک و  سویام  ار  نانمشد  هکنیا  یارب  تلم  نیا  تسا . تلادع  یریگیپ  مالسا و  هار  ندومیپ  هملک و  تدحو  رد  تلم  نیا  روشک و  نیا  تداعس 

یریگیپ مالـسا و  ی  هیاس رد  دـنک  شالت  هک  تسا  نیا  دـیامیپب ، دـناوت  یم هک  یھار  اھنت  دـنک ، فرـصنم  دـنراد ، یمالـسا  یروھمج  ماظن  هب  تبـسن  هک  ییاـھ  یرگ یذوم و 

درک میھاوخ  تکرح  مامت  تردق  اب  مھزاب  میدرک و  تکرح  هار  نیا  رد  دمحب هللا  ام  دنک . رتدنمورین  زور  هب  زور  ار  دوخ  هملک ، تدحو  یلم و  یگتـسبمھ  اب  و  یمالـسا ، فادھا 

. میناد یمن زیاج  دوخ  یارب  هار  نیا  رد  ار  یتسس  هنوگ  چیھ و 

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

ام هک  یلاس  تشھ  لوط  رد  ما ؛ هتفگ اھراب  دیاش  مھ  ناشیا  دوخ  هب  میوگب ، ناتسود  امش  هب  ار  نیا  منک . رکشت  هنامیمص  مھ  یمتاخ  یاقآ  بانج  صخش  زا  تسا  مزال 

یاقآ هدـنب و  نیب  هک  یزیمآ  تبحم یفطاع و  دـنویپ  نآلا  رکـش . ار  ادـخ  هدوب ؛ نوزفازور  ناشیا  اب  ام  تیمیمـص  تقافر و  میدوب ، طابترا  رد  موادـم  رمتـسم و  روط  هب ناشیا  اـب 

نیدـت و مدرک . سح  ناـشیا  رد  تدـم  نیا  رد  نم  هک  تسا  یتایـصوصخ  زا  یـشان  نیا  و  تسا ؛ رت  مکحتـسم بتارمب  هدوب ، شیپ  لاـس  تشھ  رد  هچنآ  زا  تسھ ، یمتاـخ 

« نمشد سأي   » 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 19هاگياپ  هحفص 11 
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میدوب دھاش  ام  دنداد ؛ ماجنا  یمکارتم  شالت  تدم  نیا  رد  ناشیا  تسا . ناشیا  رد  هتـسجرب  لاصخ  تازایتما و  وزج  اعقاو  ناشیا  یتاذ  بیجن  ی  هیحور تباجن و  یدنبیاپ و 

ربص و دنتـشاد و  رارق  هھجاوم  نیا  زکارم  نیرت  ساسح زا  یکی  رد  ناشیا  و  دـندش ، هجاوم  یثداوح  اب  نالوئـسم  تلود و  روشک و  فلتخم ، یناـمز  عطاـقم  رد  میدـید . یم و 

. داد دھاوخ  ار  لمحت  ربص و  نیا  رجا  لاعتم  یادخ  اش هللا  نا  دندرک ؛ لمحت 

، دندوب هتـشادرب  زیخ  هدرک و  نیمک  هک  ار  ینانمـشد  تدم ، نیا  ی  همھ رد  ناشیا  هک  تسا  نیا  منک ، هیکت  اھ  نآ زا  یکی  یور  مھاوخب  نم  رگا  ناشیا ، تایـصوصخ  نایم  رد 

ام دندرک ؛ شالت  مھ  یلیخ  دنھد ؛ رارق  ماظن  اب  ی  هھجاوم هلباقم و  عضوم  رد  ار  یمتاخ  یاقآ  دنتساوخ  یم تلود - نیا  لیکـشت  لوا  زا  لاس ٧۶ - زا  اھ  یلیخ دندرک . دیماان 

لخاد رد  ار  دـیلپ  دـساف و  یاھ  هزیگنا نامھ  هنافـساتم  مھ  یناسک  اـھتنم  تساـھزرم ؛ نیا  زا  نوریب  رد  اھـشالت  نیا  ناـبنج  هلـسلس اـنبم و  هشیر و  هتبلا  میدوب . دـھاش 

هنیدـم نم  دارم  یندـم ،» ی  هعماج  » میوگ یم یتقو  دـندرک  مالعا  ناشیا  هک  یزور  نآ  دـندرک . تمواقم  اتقیقح  یمتاخ  یاقآ  اما  دـندرک ، شـالت  یلیخ  دـنداد . یم ساـکعنا 

. دندروآ راشف  دندرک و  هلمح  ناشیا  هب  اذل  دش ؛ اھ  یضعب راظتنا  فالخ  یلیخ  مدناوخ - ار  نیا  نم  ناشیا  یاھتبحص  زا  یکی  رد  زوریرپ  ای  زورید  اقافتا  هک  تسا - یبنلا 

نایجیسب  / ٠١/٠۶/١٣٨۵ رادید  رد  تانایب 

مھ روشک  نیلوئـسم  دـنور . یم شیپ  دـنا و  هدرک ادـیپ  ار  ناشدوخ  هار  یرادـیب ، یھاگآ و  اب  ام  تلم  راشقا  ی  همھ و  ام ، نز  درم و  ام ، مدرم  اـم ، یاـھناوج  دـمحب هللا  زورما 

دـننک و یم یط  ار  هار  دـنراد  لمع ، ملع و  رد  هیلاع  جرادـم  لیـصحت  هب  ام  ناـناوج  مومع  شیارگ  و  روشرپ ، ناوج و  ی  هیحور نیا  تکرب  هب  ریبدـت و  تعاجـش و  اـب  دـمحب هللا 

. دنک سویام  دننک ، یزادنا  تسد دنھاوخب  هکنیا  زا  ار  نانمشد  هک  دیسر  دھاوخ  یا  هطقن هب  روشک  نیا  اش هللا  نا  دنور . یم شیپ 

ناگربخ  / ١٢/٠١/١٣٨۵ سلجم  هرود  نیمراھچ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

اھفدھ نآ  هب  یمالسا  یروھمج  یبایتسد  زا  یریگولج  تھج  رد  هراومھ  ماظن ، نیا  ندرک  دوبان  زا  یدیمون  زا  سپ  یمالسا  ماظن  نانمشد  ی  هتسویپ مکارتم و  یاھ  هئطوت

. تسا هدوب  ناملسم  یاھتلم  رگید  یارب  ندش  وگلا  و 

ماظن  / ٣١/٠۶/١٣٨۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

زا اضعب  هک  یئاھ  لاجنج تلم . یوربآ  فیعـضت  ماظن و  فیعـضت  یارب  هن  یلم ؛ رادـتقا  شیازفا  یارب  یلم ، توق  یارب  دـیھدب  رارق  یا  هلیـسو ار  اـھتاباختنا  اـھنارود ، ی  همھ رد 

، فلتخم یاھحانج  تسا . ماظن  تلم و  روشک و  ی  هدننک فیعضت دوش ، یم تاباختنا  فارطا  رد  قالخادب  یاھحانج  یسایس و  یاھنایرج  اھھورگ و  بازحا و  زا  یـضعب  فرط 

فدـھ بوخ ، فدـھ  یلاع ، فدـھ  کی  ناونع  هب  ار  تاباختنا  دـننک و  جیـسب  ار  ناشلماوع  ی  همھ یدـنم  هقـالع قوذ و  قوش و  اـب  فلتخم ، یاھـشیارگ  فلتخم ، یاـھنایرج 

دیماان ار  نانمـشد  هکنیا  یارب  دـینکب  یا  هلیـسو ار  تاباختنا  دـنناشکن . ار  اـیاضق  ندیـشک  مھ  یور  هب  هجنپ  تناـھا و  لاـجنج و  اوعد و  هب  دـنھدب و  رارق  هجوت  دروم  نیریش 

. منک یم یھاوخ  ترذعم  مھ  امش  زا  تشذگ ، مھ  تقو  دشاب . مالسا  نوزفازور  تزع  ی  هیام اھتاباختنا  ی  هیقب لثم  مھ  تاباختنا  نیا  اش هللا  نا  دینکب و 

هوکربا  / ١٠/١۵/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هک نآ  تسا ، یزرواشک  لاح  رد  هک  نآ  تسا ، تعنص  راک  لوغشم  هک  نآ  تسا ، سرد  لوغشم  هک  نآ  درک ؛ دنلب  دیاب  ار  تمھ  دنراذگن ؛ مک  زیچ  چیھ دنلب  تمھ  زا  ام  ناناوج 

ار هفیظو  نیا  ار ، مھـس  نیا  دیاب  تساھ و  نآ هب  هجوتم  مھ  یمھـس  هفیظو و  کی  روشک  نیا  تفرـشیپ  لابق  رد  هک  دننک  ساسحا  همھ  دراد ، لاغتـشا  نوگانوگ  تامدخ  هب 

هک تسا  نیا  دراذـگ  یم هک  یرثا  نیلوا  ندوب ، طاـشناب  نیا  ندوب ، هدـنز  نیا  دـنراد . مھ  ار  ساـسحا  نیا  اـم  تلم  هناتخبـشوخ  دـنھد . ماـجنا  دوخ  مھـس  هب  دوـخ و  ردـق  هب 

هک یتلم  نآ  . تسا یگدامآ  راھظا  نمـشد ، ندناشن  بقع یارب  هار  نیرتھب  دـنک . یم سویام  دـنھدب ، تسکـش  ار  تلم  نیا  دـنناوتب  هکنیا  زا  ار  یناھج  یاھ  هئطوت ناحارط 

راکفا لباقم  رد  دـنک . یم سویام  دوخ  رب  ی  هبلغ دوخ و  رد  ذوفن  زا  ار  نمـشد  دراذـگ ، یم شیامن  هب  اھنادـیم  ی  همھ رد  ار  دوخ  خـسار  مزع  ار ، دوخ  روضح  ار ، دوخ  یگداـمآ 

. دنکن ینیشن  بقع فعض و  راھظا  دیاب  یا ، هلئسم چیھ  رد  ناریا  تلم  یناھج ، یاھھاگن  یناھج و 

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

نیربکتـسم نیمھ  ینعی  ناریا - تلم  نانمـشد  دـیما  عمط و  زورما  دـنک . یم سویام  ار  نانمـشد  نیمھ ، و  دوش ؛ یمن هتـسخ  تدـھاجم  زا  هک  تسا  هداد  ناشن  اـم  تلم 

تلم دننیب  یم نوچ  تسا ؛ رتمک  بتارمب  شیپ  لاس  تسیب  زا  ناریا ، تلم  رب  ندرک  ادـیپ  هبلغ  هب  تبـسن  ایند - رد  مسینویھـص  کانرطخ  یناطیـش و  ی  هکبـش یئاکیرمآ و 

هچ ناتـسناغفا ، رد  هچ  قارع ، رد  هچ  دنداد ؛ ماجنا  هک  یتایانج  عیاجف و  نآ  اب  ناشدوخ  تساھ . نآ تسد  تاغیلبت  هتبلا  تسا . ندرک  تکرح  لوغـشم  یطاشن  هچ  اب  ناریا 

ماجنا دراد  زورما  اکیرمآ  هک  یدولآ  گنن یاھراک  همھ  نیا  ناھنپ - یاھنادـنز  مدرم ، راتـشک  دـنھد - یم ماجنا  دـنراد  قارع  رد  اـھزور  نیا  هک  یتاـیانج  نیمھ  اـب  نیطـسلف ، رد 

مھتم موھوم  یاھفرح  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  دننز و  یم یـسارکومد  زا  مد  دننز ، یم رـشب  قوقح  زا  مد  تحاقو ، لامک  اب  اھ  نیا ی  همھ اب  هچ - هچ ، هجنکـش ، دھد - یم

تفرـشیپ رطاخ  هب  نیا  دننک ؛ یم تاغیلبت  دننز ، یم فرح  دننک ؛ یم زاب  ار  ناشناھد  درادن ، یگدنرب  ناشغیت  لمع  نادیم  رد  یتقو  تسا . تاغیلبت  اھ  نیا بوخ ، دـننک . یم

هدرک هدعو  لاعتم  یادخ  یلاعت . نوعب هللا  دش ؛ دھاوخ  هتـسب  مھ  اھناھد  نیا  دـنک . تکرح  ولج  هب  دـیاب  تلم  نیا  مھ  زاب  دـیورب ، شیپ  امـش  دـیاب  مھزاب  تسا . ناریا  تلم 

. دناسرب تیقفوم  هب  دنک ، یم شالت  تساھ و  نامرآ هب  یبایتسد  ددصرد  هک  ار  یتلم  هک  تسا 

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

میظع تکرح  کی  اـتقیقح  ناریا  تلم  تاـباختنا ، لوا  رود  رد  تسا . مھم  رایـسب  تاـباختنا  نیا  تسا . هدـنیآ  زور  هس  ود  نیمھ  هک  مینک  ضرع  تاـباختنا  باـب  رد  هلمج  کـی 

نیا هجیتن  دننک ؛ رود  اھقودنص  یاپ  زا  ار  ناریا  تلم  دنناوتب  دیاش  دننک ، قنور  یب ار  تاباختنا  یروج  کی دنناوتب  دیاش  دندناشک ، لاجنج  هب  ار  ایند  دندرک ، تاغیلبت  داد . ماجنا 

رظن رد  ناریا  دیـشر  عاجـش و  تلم  ی  هرھچ هب  ندیـشخب  هوکـش  رد  یمدرم  روضح  نیا  دنک  یم رثا  یلیخ  دش . نادیم  دراو  رتشیب  تیدج  اب  رت و  هزیگنااب ناریا  تلم  هک  دـش 

. نارگید

نکیل دوشب ؛ ربارب  ود  مدرم  تمحز  مھ  دوشب ، ربارب  ود  اھ  هنیزھ مھ  هک  دوشن  هدیـشک  مود  رود  هب  زگرھ  تاباختنا  هک  دشاب  روج  نیا هشیمھ  شاک  یا تسا . هراک  همین راک ،

دیاب سلجم  دنا . هدرکن باختنا  ناریا  تلم  زونھ  ار  ناگدنیامن  زا  یـشخب  کی  تسا . هدش  هدیـشک  مود  رود  هب  هک  دـش  نیا  هجیتن  دوب ؛ گنتاگنت  تباقر  دوب ، یدایز  یاھتباقر 

. دوش لماک 

اھ نآ یندـشن  ماـمت  ی  هزیگنا هک  دـننک  یراـک  ناریا  تلم  تسا . نادـیم  نیا  رد  روضح  لـصا  یکی  تسا : مھم  یلیخ  هدـنب  نیا  رظن  هب  ناریا  تلم  یارب  بلطم  ود  مھ  اـجنیا 

، دنک فیعض  ار  مدرم  ی  هزیگنا هتـسناوت  تاغیلبت  اغوغ و  اب  ینیرفآ و  لاجنج اب  هک  دھدب  لامتحا  رگا  نمـشد  دنک . یم سویام  ار  نمـشد  نیا ، دوش ؛ صخـشم  نمـشد  یارب 

دیاب ار  شدوخ  تاباختنا  مود  رود  رد  نیا  و  تسا ، یندشن  مامت  تلم  نیا  ی  هزیگنا هک  دـنک  ساسحا  نمـشد  دـیاب  دوش . یم رتدـیدش  شمجاھت  دوش ، یم رتشیب  شدـیما 

لابقا مھ  راب  نیا  ناریا  تلم  تفرگ ؛ دـھاوخ  ماجنا  یلاعت  نوعب هللا  مدرم  یاھلد  رد  راگدرورپ  ریثات  یھلا و  تردـق  تسد  هب  یھلا و  قیفوت  هب  اش هللا  نا  نیا  و  دـھدب ، ناشن 

. داد دھاوخ  ناشن 

تعنص  / ١٣٨٧/٠٩/٢۴ ملع و  هاگشناد  رد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

، تسا یمالـسا  یروـھمج  نـشور ، لـئالد  هـب  ینمـشد ، یارب  شلوا  جاـمآ  هـک  ملاـع  یتسینویھـص  ی  هکبـش یاھتـسایس  اـکیرمآ ، یاھتـسایس  رابکتـسا ، یاھتـسایس 

هتبلا میربب . شیپ  ار  نامدوخ  تکرح  تعرـس  اب  میناوت  یم ام  دننک . دنک  دنناوت  یمن دنروایب ، رد  اپ  زا  دـنناوت  یمن طقف  هن  دـنروایب . رد  اپ  زا  ار  یمالـسا  یروھمج  دـنناوت  یمن

« نمشد سأي   » 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 19هاگياپ  هحفص 12 
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، اھوجشناد امش  راک  نیا ، هک  روشک  ی  هبناج همھ رادتقا  زا  تسا  ترابع  عطقم  نآ  یعطقم ؛ کی  ات  درک ، دھاوخ  ادیپ  همادا  اھ  هئطوت نیا  میتسھ . نمـشد  ی  هئطوت رظتنم 

مھارف روشک  یارب  ار  یملع  تزع  دـیتسناوت  هک  یتقو نآ  دـیناسرب و  یداـصتقا  رادـتقا  هب  یملع و  رادـتقا  هب  ار  روشک  دـیتسناوت  هک  یتـقو نآ  تسا . ناوج  لـسن  امـش  راـک 

. دوب دیاب  اھ  هئطوت نیا  اب  ی  هلباقم ی  هدامآ دوب و  دیاب  اھ  هئطوت رظتنم  میا ، هدیـسرن هطقن  نآ  هب  یتقو  ات  دش . دنھاوخ  سویام  دش ؛ دھاوخ  مک  اھ  هئطوت هتبلا  زور  نآ  دینک ،

یرود زور  اـش هللا  نا  دوشب ، تلم  بیـصن  یئاـھن  یزوریپ  هک  یزور  نآ  دـش و  دـھاوخ  رت  فیعـض امـش  نمـشد  دوب ، دـیھاوخ  رت  یوق امـش  درذـگب ، هک  یزوررھ  اـش هللا  نا  و 

. دوب دھاوخن 

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

تلم گرزب  یاھنومزآ  زا  یکی  تاباختنا  تسا . یقاب  تاباختنا  زور  هب  هام  کی  زورما  تسا ؛ کیدزن  تاـباختنا  نم ! نازیزع  میوگب . تاـباختنا  ی  هلئـسم باـب  رد  مھ  هلمج  کـی 

بیش کی  اب  ناریا ، تلم  نانمـشد  یتاغیلبت  یاھ  هاگتـسد شیپ ، لاس  کی  دودح  زا  دنـساسح . ام  تاباختنا  یور  تھج  نیمھ  هب  تسا ؛ نانمـشد  مشچ  لباقم  رد  ناریا 

داھنـشیپ ینز و  هنامگ یریگربخ و  هب  دندش  لوغـشم  مھ  ناش  یتینما یاھ  هاگتـسد نتخاس ؛ بلطم  ندرک و  مادقا  ندز و  فرح  تاباختنا  نیا  هیلع  دندرک  عورـش  یمیالم 

تلم هب  تبـسن  یا  ینمـشدرپ هنیکرپ و  لد  اھ  نیا زا  یرایـسب  هک  یجراخ - نوگانوگ  یاھ  هناـسر یاـھربخ  هب  یتقو  امـش  مھ  زورما  دنـساسح . تاـباختنا  نیا  یور  نداد .

، لوا ی  هجرد رد  تسیچ ؟ ضارغا  نیا  دـننک . لمع  ار  ناشدوخ  ضارغا  دـننک  یم یعـس  دنتـسین و  توافت  یب ام  تاباختنا  هب  تبـسن  دـید  دـیھاوخ  دـینک ، هاگن  دـنراد - ناریا 

. دننک فقوتم  اھ  هلیح ماسقا  عاونا و  هب  ار  یمالـسا  یاروش  سلجم  تاباختنا  دـندرک  یعـس  یا  هرود کی  رد  دـشابن . تاباختنا  هک  تسا  تاباختنا  ندـش  لیطعت  ناشفدـھ 

تاباختنا هک  تسا  نیا  ناشفدھ  دعب ، ی  هجرد رد  دننک . لیطعت  یلکب  ار  تاباختنا  هک  دنسویام  نیا  زا  دنتـسناوتن . تشاذگن ؛ نموم  نادرم  ی  هدارا تساوخن و  لاعتم  یادخ 

. دشاب هتشادن  تاباختنا  رد  یلاعف  روضح  ناریا  تلم  دنھاوخ  یم دوشب . رازگرب  درس  کبس و 

. میشاب هتشاد  یلاعف  روضح  تاباختنا  رد  دیاب  ام  ی  همھ نانمشد ، تساوخ  لباقم  ی  هطقن رد  تسرد  منک ، یم ضرع  امش  هب  نم  ناریا ! زیزع  تلم 

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

فالتخا دندوب ؛ ینس  یـضعب  دندوب ، هعیـش  یـضعب  لئابق  نیا  دنتـشاد . مھ  ینیمزرـس  یخیرات و  تافالتخا  دوخ ، نایم  رد  لئابق  نیا  زا  یـضعب  دندوب ، فلتخم  لئابق  اجنیا 

ار نمـشد  هقطنم  نیا  رئاشع  دـنک . هدافتـسا  بالقنا  هیلع  تصرف  نیا  زا  تساوخیم  درکیم و  هاگن  تصرف  کی  مشچ  هب  تاـیعقاو  نیا  هب  نمـشد  دنتـشاد . مھ  یبھذـم 

، هقطنم نیا  یارب  طقف  هن  تکرح  نیا  هک  داد  ماجنا  یمالسا  بالقنا  رد  یتکرح  ناریا  تلم  نم ! نازیزع  دراد . شزرا  یلیخ  نیا  دیدرک ؛ ماکان  ار  نمشد  امـش  دندرک . سویام 

. دش دھاوخ  رتشیب  نیا ، زا  دعب  تسا و  هدش  رشب  یرکف  تکرح  رد  دیدج  طخ  کی  ادبم  ون ، هاگن  کی  ادبم  لوحت ، کی  ادبم  تیرشب  ناھج  یارب  هکلب 

راجیب  / ١٣٨٨/٠٢/٢٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

اب ناریا  تلم  یھاگآ . یکی  روضح و  یکی ، داحتا ؛ یکی  داد : ماجنا  یساسا  رصنع  هس  کمک  هب  دش ، یناھج  ناگدننیب  تریح  بجوم  هک  ار  یمیظع  تکرح  نیا  ناریا  تلم 

یاـھتلم دروآ . دوجو  هب  اـیند  یـسایس  ی  هشیدـنا رد  ون  یناـیرج  دـیدج ، یتـکرح  دـیدج ، یندـمت  تشادرب و  ار  دـنلب  ماـگ  نیا  دوخ  یھاـگآ  اـب  دوخ ، روضح  اـب  دوـخ ، داـحتا 

اذل دننک . ناربج  دوب ، هدـش  لیمحت  یمالـسا  تما  رب  هک  ار  ناشیاھ  یگداتفا  بقع  دـنناوت  یم دـندرک  ساسحا  دـندرک . ادـیپ  تیـصخش  دـندرک ، تیوھ  ساسحا  ناملـسم 

رد نانبل ، ی  هیضق رد  نیطسلف ، ی  هیـضق رد  درک . رادیب  ار  اھتلم  تشاذگ ، رثا  ایـسآ - قرـش  ات  اقیرفآ  لامـش  زا  ناملـسم - یاھتلم  یور  رب  ناریا  تلم  تکرح  دینیب  یم امش 

کیدزن مھ  هب  اھلد  یلم . داحتا  : دوب رصنع  هس  نیا  تکرب  هب  گرزب  راک  نیا  تسا . سوسحم  ناریا  تلم  امـش  سفن  ریثات  مدق ، هب مدق اج و  هباج ناتـسناغفا  قارع و  لئاسم 

مالسا مچرپ  ندش  هتشارفارب  یمالـسا و  یروھمج  لابند  فلتخم ، بھاذم  اب  فلتخم ، ماوقا  زا  روشک  رـسارس  مدرم  دندناسر ، همھ  شوگ  هب  ار  دایرف  کی  اھ  هرجنح دش ،

زا دعب  دنکشب . ار  توغاط  میژر  رمک  هک  دروایب  دراو  نمشد  رب  یراشف  نانچ  نآ تسناوت  بالقنا  زاغآ  رد  یگچراپکی  نیا  دندش . نخـس  مھ نامیپ و  مھ تسد و  مھ رگیدکی  اب 

تلم فوفـص  رد  دناوتب  هکنیا  زا  ار  نمـشد  تسا و  هدناسر  نانمـشد  شوگ  هب  ار  رخآ  نخـس  هک  تسا  هدوب  ناریا  تلم  تدحو  نیمھ  نوگانوگ ، یاھنومزآ  رد  زورما  ات  مھ  نآ 

. درک ظفح  دیاب  ار  تدحو  نیا  تسا . هدرک  سویام  دنک ، هنخر  ناریا 

هب یبھذم  فالتخا  دنراذگن  دنھد و  حیجرت  ینـس  هعیـش و  بھاذـم  قارتفا  رب  ار  یمالـسا  تدـحو  ناملـسم  ناردارب  منک ، یم رارکت  مھ  اجنیا  متفگ ، جدننـس  رد  نم  هکنیا 

، یــسایس نوگاـنوگ  یاـھنایرج  تدــحو  یمالــسا ، بھاذــم  تدــحو  یناریا ، ماوـقا  تدــحو  تـسا . نـیا  رطاـخ  هـب  دوـش ، یھتنم  یریگ  تـھج شور و  یــشم و  فــالتخا 

اب تیرثکا  هک  مھ  اجنیا  دوب . ام  ی  هیـصوت نیا  تسا ، تنـس  لھا  ناردارب  اب  تیرثکا  هک  ییاجنآ  منک . یم هیـصوت  همھ  هب  نم  مھ  اجنیا  تسا . روشک  تھبا  ی  هدـننک نیمـضت

. لوا ی  هتکن نیا  دینک . کمک  رگیدکی  هب  دیشاب ، تسد  مھ هارمھ و  رگیدکی  اب  دیشاب ، ردارب  رگیدکی  اب  تسام : ی  هیصوت نیا ، زاب  تسا ، هعیش  ناردارب 

ود تسیب و  یاھ  یئامیپ هار رد  دندرک ، یمن تکرش  اھتاباختنا  رد  لاس  یس  نیا  رد  مدرم  رگا  دنک . سویام  ار  نمشد  تسناوت  اھ  هنحص رد  مدرم  روضح  روضح . مود ، ی  هتکن

، ناریا تلم  تبیھ  املـسم  دندیـشک ، یمن نمـشد  خر  هب  ار  ناریا  تلم  میظع  مجح  نیا  ناـشدوخ و  روـضح  نوگاـنوگ ، مسارم  رد  دـندرک ، یمن تکرـش  سدـق  زور  نـمھب و 

. دینک ظفح  ار  روضح  نیا  دوب . یمن تسھ ، زورما  هک  نانچ  نآ

رد طقف  روضح  نیا  تسا . نیا  رطاخ  هب  دنـشاب ، هتـشاد  روضح  نوگانوگ  یاھ  هنحـص رد  دنـشاب و  رـضاح  اھ  هنحـص رد  مدرم  هک  مینک  یم دیکات  اھتاباختنا  ی  همھ رد  ام  هکنیا 

. دنشاب هتشاد  روضح  مدرم  یداصتقا ، ی  هصرع رد  یگدنزاس ، یاھ  هصرع رد  تسین ؛ تاباختنا  رد  طقف  تسین ، تسایس  ی  هصرع

زقس  / ١٣٨٨/٠٢/٢٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یمالسا و یروھمج  ماظن  نایم  مالسا ، یایند  رد  یبھذم  فالتخا  هب  هجوت  اب  دنناوتب  دندوب  راودیما  رابکتسا  یسایس  ناحارط  ناراذگ و  تسایـس بالقنا ، یزوریپ  زاغآ  رد 

هب تبـسن  اما  داتفا ، رگراک  یدودـح  ات  رابکتـسا  هب  ی  هتـسباو یاھتلود  زا  یـضعب  هب  تبـسن  هچرگا  هئطوت  نیا  دـنزادنیب . هلـصاف  ناملـسم  یاھروشک  ناملـسم و  یاھتلم 

ساسح یایفارغج  زا  هطقن  نیا  رد  لماک  تزع  لالقتـسا و  اب  یمالـسا ، تعیرـش  نآرق و  ماکحا  ساسا  رب  یـسایس  ماظن  کی  هکنیا  زا  مالـسا  یایند  نارکفتم  ادـبا . اـھتلم 

نایھاگـشناد گرزب ، یاـملع  هشیدـنا ، ناـبحاص  نارکفتم ، هتـشذگ ، یاـھلاس  نیا  لوـط  رد  اـم  دوـخ  هب  ار  نـیا  دـندرک و  راـختفا  ساـسحا  تـسا ، هـتفرگ  لکـش  هناـیمرواخ 

هب ام  هک  دنتفگ  ام  هب  دندرک ، حیرصت  ناملسم - یاھروشک  ایسآ - تسدرود  یاھروشک  زا  دنھ ، ی  هراق هبـش  زا  اقیرفآ ، لامـش  زا  یبرع ، یاھروشک  زا  ینموم  ی  هتـسجرب

داجیا فاکـش  یبھذـم  توافت  نیا  هکنیا  هب  دوب  هتـسب  دـیما  نمـشد  تشاد . دوجو  مھ  یبھذـم  توافت  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  مینک . یم راختفا  یمالـسا  یروھمج  دوجو 

. دندرک سویام  ار  نمشد  دوخ ، خسار  مزع  اب  دوخ ، خسار  ی  هشیدنا اب  نموم ، یاھ  هدوت ناملسم ، نارکفتم  اما  دنک ،

زقس  / ١٣٨٨/٠٢/٢٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ار تینما  یاھ  هنیمز ناشدوخ  نآ ، روالد  ناناوج  ناتـسدرک و  ناتـسا  مدرم  ینعی  تسا . یقیاقح  اھ  نیا متفگ ؛ مدرم  امـش  یھاگآ  ی  هراب رد  مدرک ، ضرع  تینما  ی  هراب رد 

نیع رد  اما  تسا . یتقیقح  کی  نیا  دـننک ؛ یثنخ  ار  نانمـشد  ی  هشقن دنتـسناوت  دـندمآ و  اھ  نیا کمک  هب  مھ  رگید  قطانم  راکادـف  ناناوج  دـندرک ، مھارف  ناتـسا  نیا  رد 

منی مل  مان  نم  : » دـیامرف یم هغالبلا  جـھن  باتک  رد  نینموملا  ریما  درک . دـیابن  تلفغ  چـیھ  دـننک ؛ ظفح  درک  زیزع  مدرم  دـیاب  ار  یھاـگآ  نیا  منک  ضرع  مھاوخ  یم نم  لاـح 

مدرم ی  همھ هب  ام  ی  هیـصوت نیا  تسین . مھ  اجنیا  صوصخم  نیا  دوب . دیاب  نمـشد  بقارم  درک ؛ دھاوخن  تلفغ  اموزل  امـش  نمـشد  دـیدرک ، تلفغ  امـش  رگا  ینعی  هنع ؛»

هتشاد دیما  رگید  هک  تسین  بالقنا  لوا  یاھزور  لثم  زورما  هک  هچرگا  نمشد  دینک . ظفح  ار  اھ  یھاگآ دیاب  تسا : روشک  رایـشوھ  هاگآ و  لاعف و  یاھرـشق  ی  همھ روشک و 

زورما یدیما  نینچ  دنـسویام ؛ زورما  دننک ، دوبان  ار  یمالـسا  یروھمج  ار ، بالقنا  دـنناوتب  دـندوب  راودـیما  زور  نآ  هن ، دـنزب ؛ ار  بالقنا  نیا  ی  هشیر دـناوت  یم هکنیا  هب  دـشاب 

. دوب دیابن  لفاغ  اھ  نآ دیک  زا  اما  تسا ؛ هدناود  هشیر  روانت  تخرد  نیا  دننیب  یم دنرادن ،

« نمشد سأي   » 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 19هاگياپ  هحفص 13 
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یربھر  / ١٣٨٨/٠٧/٠٢ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، افعـض اتدـش ، تسا ؛ هدوب  هشیمھ  اما  تسا ، هدوب  نوگانوگ  هضراعم  لاکـشا  تسین . یدـیدج  زیچ  دراد ؛ بـالقنا  نیا  رد  هلاـس  یـس ی  هقباـس کـی  ماـظن ، اـب  ی  هضراـعم

- دوخ لایخ  هب  دنتـسناوت - یم هک  ار  یا  هبرـض دننک ، ادیپ  یرت  یوق روضح  دنناوت  یم دندرک  ساسحا  تقو  رھ  دـندرک و  ساسحا  اجرھ  هدوب . لخاد  رد  ام  تیعـضو  اب  بسانتم 

یمالسا یروھمج  ماظن  روشک و  دمحب هللا  زور  هب  زور  هکلب  هدشن ، فیعض  طقف  هن  تسا ؛ هداتسیا  تابرض  نیا  لباقم  رد  لاس  یـس  نیا  لوط  رد  مھ  بالقنا  و  دندرک . دراو 

میورب و رتـشیپ  مینک و  رت  قیمع ار  ناـمدوخ  ی  هشیر میتـسناوت  یمالـسا ، یروـھمج  ماـظن  رد  اـم  هچرھ  هک  تسا  نیا  وا  دراد و  دوـجو  هتکن  کـی  اـھتنم  هدـش . مھ  رت  یوـق

ار هدش  لیمحت  یاھـشلاچ  رب  ی  هبلغ ی  هبرجت ام  هک  تسا  تسرد  تشاد . هجوت  دـیاب  ار  نیا  تسا ؛ هدـش  رت  هدـیچیپ مھ  نمـشد  ی  هئطوت مینکب ، رت  هدـیچیپ ار  نامیاھراک 

یلو تساھ - ینمـشد اھ و  هضراعم رب  اھـشلاچ و  رب  هبلغ  ی  هبرجت یمالـسا ، یروھمج  ماـظن  ی  هبرجت لاـس ، یـس  نیا  ماـمت  رد  دروم ؛ ود  دروم و  کـی  رد  طـقف  هن  میراد -

ام تسد  هب  ایند  یتینما  یـسایس و  ساسح  زکارم  زا  هک  یئاھربخ  تسا ؛ رادـیب  هنع ؛» منی  مل  مان  نم  ، » نمـشد دـندومرف - هراشا  هک  روطنامھ  هک - درک  هجوت  یتسیاب 

هک یئاھ  هزیگنا اب  دنتـسھ ؛ یمالـسا  یروھمج  ماظن  هب  هجوتم  مئاد  روط  هب  ینالک ، یاـھ  هجدوب اـب  یا ، هدرتسگ یمیظع ، یاـھ  هاگتـسد هک  دـھد  یم ناـشن  دـسر ، یم

یروھمج لـباقم  رد  ار  یدـیدج  ی  هصرع زور  رھ  دـنروآ و  یم نادـیم  هب  ار  یحرط  زور  رھ  دـننک ؛ یم راـک  دـنراد  امـش . اـم و  یارب  تسا  مولعم  تسا و  هدـش  هتفگ  هک  دـنراد ،

رد یسایس ، یاھ  هنیمز رد  یصخشم  یاھباصن  هب  یمالسا  یروھمج  ماظن  هک  یتقو نآ  دنوشب ؛ سویام  هک  یتقو ات  درک ، دھاوخ  ادیپ  مھ  همادا  نیا  و  دنیارآ . یم یمالسا 

همادا اھ  نیا تسا ، هدیسرن  نیعم  یاھباصن  نیا  هب  یمالسا  یروھمج  ات  دسرب . یقالخا  یاھ  هنیمز رد  یملع ، یاھ  هنیمز رد  یتینما ، یاھ  هنیمز رد  یداصتقا ، یاھ  هنیمز

یا هدیچیپ ی  هئطوت نمـشد ، ی  هئطوت زورما  لاح  رھ  هب  تفریذپ . دھاوخ  لماک  روط  هب  ار  تیعقاو  دش و  دھاوخ  سویام  اعبط  نمـشد  میدیـسر ، هک  اجنآ  هب  درک ؛ دھاوخ  ادیپ 

. تسا

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

. تسا رتشیب  دایعا  نیا  ی  همھ زا  دیع  نیا  ریثات  تسا ؛ رتزغمرپ  تسا ؛ رتالاب  دیع  نیا  یمالسا  میوقت  رد  دوجوم  دایعا  ی  همھ زا  ربکالا ؛» دیع هللا  : » دنا هدومرف ار  ریدغ  دیع 

رد مظعا  ربماـیپ  ی  هیـصوت قبطرب  هک  تسین  یفرح  تسا . هدـش  نیعم  ریدـغ  ی  هثداـح نیا  رد  تموکح ، ی  هنیمز رد  تیادـھ ، ی  هنیمز رد  یمالـسا  تما  فیلکت  نوچ  ارچ ؟

نازیم رایعم و  کی  تسا ، صخاش  کی  داجیا  ی  هلئـسم ریدـغ ، ی  هلئـسم اما  دـش - دـھاوخن  لـمع  هک  دوب  هداد  ربخ  اـھتیاور  زا  یـضعب  قبط  مھ  ربمغیپ  دـشن - لـمع  ریدـغ 

مرکا ربـمغیپ  هک  ینیا  دـننک . نیعم  ار  تما  یمومع  ریـسم  فیلکت  دـنھدب و  رارق  ناـشدوخ  یوـلج  ار  راـیعم  نیا  ار ، صخاـش  نیا  دـنناوت  یم ناناملـسم  اـیند  رخآ  اـت  تسا .

کیلا لزنا  ام  غلب  : » هک دیـسر  یحو  راگدرورپ  فرط  زا  دوب . لاعتم  یادـخ  باختنا  دوبن ، ربمغیپ  باختنا  نیا  درک ، باختنا  تیالو  ی  هلئـسم مـالعا  یارب  ار  ناـمز  نیرت  ساـسح

نوگانوگ ثداوح  مھ  دـعب  دوب . نشور  هلئـسم  ربمغیپ  یارب  تثعب  لوا  زا  ارچ ، تسناد ؛ یمن البق  راگدرورپ  یوس  زا  ار  تیالو  تماـما و  ی  هلئـسم ربمغیپ  هکنیا  هن  کـبر .» نم 

قاـفتا ناـمز  نیرت  ساـسح رد  دـیاب  یمـسر  نـالعا  اـما  تشاذـگ ؛ یمن یقاـب  یدـیدرت  یاـج  هک  درک  راکـشآ  درک و  ناـیرع  ار  تقیقح  نیا  ناـنچ  نآ لاـس ، هس  تسیب و  نیا 

هک مھ  دعب  یئوگب . دـیاب  هک  تسا  یھلا  تلاسر  کی  نیا  ینعی  هتلاسر ؛» تغلب  امف  لعفت  مل  نا  کبر و  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  : » داتفا قافتا  راگدرورپ  روتـسد  هب  داتفا و  یم

مکل تلمکا  مویلا  : » هک دمآ  هفیرـش  ی  هیآ دندرک ، نالعا  ار  بلطم  نیا  دندرک و  عمج  ار  جاجح  یاھناوراک  دندرک ، فقوتم  ار  مدرم  مرکم  یبن  هفحج ، یکیدزن  رد  مخ ، ریدغ  رد 

نیذـلا سئی  مویلا  : » تسا کرابم  ی  هیآ نیا  تلمکا ،» مویلا   » ی هیآ زا  لبق  هدـئام  کرابم  ی  هروس رد  دـش . لماک  نید  دـش ، لـماک  تمعن  یتمعن ؛» مکیلع  تممتا  مکنید و 

تقو رھ  دنھاوخب ، تقو  رھ  تما  دش ؛ مولعم  صخاش  دش ، صخـشم  رایعم  ینعی  تسا ؛ نانمـشد  یدـیماان  سای و  زور  زورما  نوشخا ؛» مھوشخت و  الف  مکنید  نم  اورفک 

. تسا نیا  ریدغ  تیمھا  دنام . دھاوخن  یقاب  یدیدرت  درک ، دنھاوخ  هدھاشم  ار  رایعم  دید ، دنھاوخ  ار  صخاش  دننک ، زاب  تقیقح  رب  ار  دوخ  مشچ 

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

ناورـشیپ و هک  دـندوب  اھ  نآ هک  نامزیزع  یادھـش  کاپ  ناور  رب  دـنوادخ  تمحر  و  دوب ؛ وا  میظع ، تکرح  نیا  نابنج  هلـسلس هک  نامراوگرزب  ماما  کاـپ  ناور  رب  دـنوادخ  تمحر 

رب زیزع ، مدرم  امـش  رب  ادخ  تمحر  و  دندرک ؛ راومھ  دـندرک ، زاب  ار  هار  هک  دنتـسھ  اھ  نیا نوبرقملا ؛» کئلوا  نوقباسلا . نوقباسلا  و   » هک دـندوب ، میظع  تکرح  نیا  نوقباس 

دنوادخ دـینک . یم سویام  ناتبالقنا  ناتماظن و  ناتروشک و  هب  یزادـنا  تسد زا  ار  نمـشد  دـیھد و  یم ناشن  ناتدوخ  زا  ار  یگدامآ  تریـصب و  روج  نیا هک  زیزع ، ناناوج  امش 

. دشاب امش  رادھگن  رای و  هللااش  نا

ع)  / ١٣٨٩/٠٣/٠٣  ) نیسح ماما  هاگشناد  ناگتخومآشناد  عمج  رد  تانایب 

تسا یمایپ  یمالـسا  ماظن  مایپ  تسا . مایپ  یاراد  ماظن  کی  تسین ؛ ایند  یاھ  یروھمج ریغ  اھ و  یروھمج اھتلود و  ی  هیقب لثم  یروھمج  کی  یمالـسا ، یروھمج  ماظن 

اب مھ  نآ  تسا ؛ یئایفارغج  ی  هدودـحم کی  رکف  رد  طـقف  هک  یـسایس  ماـظن  هنوگرھ  اـب  یتلود ، کـی  اـب  یروشک ، کـی  اـب  دـنک  یم قرف  دـننآ ؛ ی  هنـشت ناـھج  یاـھتلم  هک 

دنمک زا  اھتلم  تاجن  ی  هلئسم تسا ؛ تیناسنا  ی  هلئسم تساھشزرا ؛ ی  هلئـسم هلئـسم ، اجنیا  یرـشب . نوگانوگ  تاوھـش  هب  ی  هدولآ هتخیمآ و  نآ ، سار  رد  یئاھ ، مدآ

زور زورما  رگا  هداد . رارق  ناریا  تلم  لباقم  رد  ار  ملاع  ناراوخ  ناھج هک  تسا  مایپ  نیمھ  دراد . مایپ  تیرشب  یارب  ام  یمالسا  ماظن  تسا . بلط  هطلس رگ و  هلخادم یاھتردق 

، یماظن ی  هلمح دراد : دوجو  فلتخم  یاھلکـش  هب  یئورایور  نیا  هک  تسا  لاس  کی  یـس و  تسین . لوا  زور  زورما  اما  دزرلب ؛ یـضعب  لد  دوب  نکمم  دوب ، یئوراـیور  نیا  لوا 

یانب نیا  تسا . هداتـسیا  ناریا  تلم  اما  دـنتفر ، دـندمآ و  بلط  تردـق یاھروشک  رد  نوگانوگ  نارادمدرـس  نوگاـنوگ . یاھدـیدھت  یداـصتقا ، ی  هرـصاحم یـسایس ، ی  هلمح

رگا تسا . هدـش  رتراد  هشیر زور  هب  زور  هداـمآ ، دعتـسم و  نیمزرـس  نیا  رد  هـبیط  ی  هرجـش نـیا  یئادـخ ، روراـب و  لاـھن  نـیا  تـسا . هدـش  رتزارفارـس  زور  هـب  زور  مکحتـسم 

ار هار  اـھ  نآ دـننک . یم شـالت  دـنراد  یدـیمون  اـب  دـنرادن ؛ یدـیما  زورما  دنتـشاد ، یدـیما  زور  نآ  زیزع ، یمالـسا  ناریا  نانمـشد  یمالـسا و  یاھـشزرا  تیونعم و  نانمـشد 

اھ تردقربا بیقر  یب ی  هطلس نارود  لبق و  لاس  هاجنپ  لبق و  لاس  لھچ  لبق و  لاس  یس  تابساحم  اب  ار  زورما  تابـساحم  دنـسانش ، یمن ار  ناریا  تلم  دنـسانش ، یمن

ناناوج ناگتسجرب  ناگدبز و  هک  یناناوج  امش  ناریا و  تلم  امـش  زورما  اذل  دنا ؛ هدش رادیب  مھ  اھتلم  تسا ، هدش  ضوع  ایند  تسا . طلغ  هسیاقم  نیا  دننک ؛ یم هسیاقم 

دنناد یم هکنیااب  دننک . یم هاگن  امـش  هب  دنراد ، دیما  امـش  هب  مھ  اھتلود  زا  یلیخ  دـیتسھ . اھتلم  یاھلد  نیرفآدـیما  نارادـساپ - هاپـس  زیزع  یاھناوج  دـیتسھ - تلم  نیا 

ناـشن ار  دوـخ  اـھ  هصرع ی  همھ رد  هک  یوـنعم  تردـق  نیا  سفن  یگداتـسیا ، نیا  سفن  اـھمایپ ، نیا  سفن  اـما  تـسین ، اـھروشک  رد  ی  هلخادـم لـھا  یمالـسا  یروـھمج 

یمک یاھتلم  اپورا ، ی  هراق رد  یتح  اکیرمآ ، ی  هراـق رد  اـقیرفآ ، ی  هراـق رد  ایـسآ ، ی  هراـق رد  زورما  دـنک . یم راداو  یگداتـسیا  هب  ار  اـھ  نآ دـنک ، یم مرگلد  ار  اـھ  نآ دـھد ، یم

. دننک یم نیسحت  ار  امش  دنا و  هتخود مشچ  امش  هب  هک  دنتسین 

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

هک درک  لوبق  دوشیمن  میـشاب . هتـشاد  تدـمدنلب  یزیر  همانرب دـیاب  مھ  ام  سپ  دراد ، تدـمدنلب  یزیر  همانرب ام  بالقنا  اـم و  روشک  یارب  نمـشد  ی  هھبج هک  میراد  لوبق  رگا 

رگم دنک ، رواب  دناوتیمن  سک  چیھ  ار  نیا  دنشاب ؛ هتشادن  تدمدنلب  یزیر  همانرب دنوشیم ، دیدھت  یمالسا  یرادیب  ی  هیحان زا  تدشب  هک  بالقنا  مالـسا و  نانمـشد  ی  هھبج

دتفا یم قافتا  روشک  رد  دینیب  یم یھاگ  هک  مھ  یثداوح  نیمھ  هکنیاامک  دنراد ؛ تدـمدنلب  یاھ  همانرب امتح  مینک . رواب  ار  نیا  هک  میـشاب  لفاغ  میـشاب ، حول  هداس یلیخ 

یزیر همانرب تسا . هدوب  تدـمدنلب  تدـم و  نایم یاھ  همانرب مھ  اھنیا  تسین ؛ هعاـسلا  قلخ تسین ، هدـمآ  دوجو  هب  اـتعفد  یاـھزیچ  تسا ، ناـیامن  نآ  رد  هناـگیب  تسد  هک 

نئارق ناتسود  یضعب  هب  ی ٨٨  هنتف نیمھ  رد  نم  هن ، دندرک ؛ مادقا  ادرف  دننکب و  ار  راک  نیا  دنتفرگ  میمـصت  بش  نامھ  هکنیا  هن  نیا . هدش  یزیر  همانرب نیا  ی  هجیتن دـندرک ،

لاس رد  یزیر  همانرب نآ  رثا  تشاد ؛ دوجو  یزیر  همانرب ماما  تلحر  زا  دـعب  زا  تشاد . دوجو  یزیر  همانرب 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

« نمشد سأي   » 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 19هاگياپ  هحفص 14 
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مھ دـیاب  دـندروخ ، تسکـش  دـمحب  بوخ ، هک  دـنھد ؛ ماجنا  ار  راـک  نیا  نوگاـنوگ ، بناوج  تقو و  ی  هظحـالم اـب  دـندرک  یعـس  هتبلا  اـھ . یزیر هماـنرب نآ  یارب  دوب  یتاـیح 

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

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

نیا لابند  یگنھرف  یـسایس و  زکارم  رکف ، یاھنوناک  رکف ، زکارم  تسین - اجنیا  شحرط  یاج  تدـمدنلب  ی  همانرب نیا  هتبلا  میـشاب . هتـشاد  تدـمدنلب  یزیر  هماـنرب دـیاب  اـم 

یاـھ یزیر هماـنرب یارب  یـساسا  ی  هنیمز کـی  هک  تسا  نیا  منک ، ضرع  مناوتیم  هعوـمجم  رد  نم  هک  یزیچ  نآ  مھ - دـننکیم  دـننکب و  دـیاب  ار  اـھراک  نیا  دنتـسھ و  اـھفرح 

. تسا نتفای  تریصب ی  هلئسم نآ ، منک و  تبحص  رتشیب  شا  هرابرد یردق  کی  منادیم  مزال  مھ  اجنیا  مداد ، رکذت  اھراب  نم  ار  نیا  هک  تسھ  تدمدنلب 

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

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 

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

دھاوخ شوماخ  هلعـش  نیا  جیردتب  تفر ، هک  ماما  دندرکیم  لایخ  اھنآ  دش . دـھاوخ  هدز  دـیلک  سدـقم  ماظن  نیا  یـشاپورف  زاغآ  ماما ، تلحر  اب  دـندرکیم  روصت  ام  نانمـشد 

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 

لاس ١٣٩١  / ١٣٩١/٠١/٠١ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

هدارا و اب  یھلا و  قیفوت  هب  رگا  یلخاد . دـیلوت  یهلئـسم  هب  ددرگیمرب  یداصتقا  لئاسم  زا  مھم  شخب  کی  ار . یداصتقا  داھج  هب  طوبرم  لئاسم  منکیم  میـسقت  لاسما  نم 

یاهدمع شخب  دیدرت  نودب  میربب ، شیپ  میشخبب و  قنور  تسا ، نآ  یهتـسیاش  هک  نانچنآ  ار ، یلخاد  دیلوت  یهلئـسم  میناوتب  ام  نالوئـسم ، شالت  اب  تلم و  خسار  مزع 

یھاـگآ و اـب  دوـخ ، مزع  اـب  دوـخ ، تمھ  اـب  ناریا  تلم  رگا  تـسا . یلم  دـیلوت  یهلئـسم  یداـصتقا ، داـھج  زا  یمھم  شخب  سپ  دـنام . دـھاوخ  ماـکان  نمـشد  یاھـشالت  زا 

هک یئاھشلاچ  رب  دیدرت  نودب  دورب ، شیپ  نادیم  نیا  رد  دنک و  لح  ار  یلخاد  دیلوت  لکـشم  دناوتب  تسرد  یزیرهمانرب  اب  نالوئـسم ، کمک  یھارمھ و  اب  دوخ ، یدنمـشوھ 

. تسا یمھم  یهلئسم  یلم ، دیلوت  یهلئسم  نیاربانب  درک . دھاوخ  ادیپ  یدج  لماک و  یهبلغ  تسا ، هدرک  مھارف  ار  نآ  نمشد 

ماکحتسا هملک  یقیقح  یانعم  هب  یلخاد  داصتقا  دش ؛ دھاوخ  لح  لاغتشا  یهلئسم  دش ؛ دھاوخ  لح  مروت  یهلئسم  میـشخبب ، قنور  ار  یلخاد  دیلوت  میتسناوت  ام  رگا 

نمشد دیک  نمشد ، یهئطوت  نمشد ، شالت  دش ، سویام  نمشد  یتقو  دش . دھاوخ  دیماان  سویام و  تیعضو ، نیا  یهدھاشم  اب  نمشد  هک  تساجنیا  درک . دھاوخ  ادیپ 

. دش دھاوخ  مامت  مھ 

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

دراد هدروآرب و  رـس  یدام  یهتفـشآ  یایند  طسو  رد  ماظن  نیا  هک  تسا -  یـساسا  نکر  کی  یمالـسا  یاروش  سلجم  دـیدش -  عقاو  یـساسا  نکر  یماظن  کـی  رد  اـمش 

هـشوگ دـننکیم -  لاکـشا  یھ  یـضعب  هکنیا  دوشیم . هجاوم  اھینمـشد  اب  هک  تسا  یعیبط  بخ ، دـنکیم . هئطخت  ار  یدام  یاـیند  تکرح  ریـسم  دـھدیم ؛ تیونعم  یادـن 

دیئوگیم یتقو  دیراد ، ینید  یونعم و  تموکح  یهیعاد  هک  یتقو  امـش  تسا . ندیـشیدنین  رـس  زا  یفرح  نم  رظن  هب  دینکن ، لباقم  ناتدوخ  اب  ار  ایند  اقآ  هک  حیرـص -  هیانک ،

نیمھ دارم ، مـینکیم ، ضرع  هـک  اـیند  تـسا . نـید  توـعد  اـب  ندـش  هجاوـم  اـیند ، لکــشم  تساوـعد . لوا  شدوـخ  نـیا  یمالــسا ، یرـالاسمدرم  اـی  ینید  یرـالاسمدرم 

یارب یناسنا ، یاھشزرا  هب  یهبرض  تیناسنا ، هب  یهبرض  اھناسنا ، تراغ  ساسا  رب  ناشتیوھ  ناشماوق ، هک  دنتسھ  یناسک  اھنیا  تسایند ؛ یهدننکهرادا  یاھهاگتـسد 

، اھنیا اب  یهلباقم  رد  تساھنیا . تسد  ایند  دـنراد ؛ رارق  یناسنا  یاھـشزرا  لباقم  رد  خـیرات  یاھنوعرف  بخ ، دـیاهدید . دیاهدینـش ، ار  خـیرات  یاھنوعرف  تسا . یدام  تاعتمت 

یاھـشزرا زا  عافد  یناسنا ، یاھـشزرا  زا  عاـفد  تیونعم ، هب  شیارگ  زا  تسا  تراـبع  نآ  یهیعاد  هک  دـیروآیم  دوجو  هب  یتموکح  یتیریدـم و  هاگتـسد  کـی  هک  یتقو  اـمش 

نیا دوب . یکتم  یتردـق  کی  هب  دـیاب  هضراعم ، نیا  هار  رد  بخ ، دراد . یئاـھهضراعم  کـی  هک  تسا  یعیبط  تسا -  نیمھ  مھ  یناـسنا  یاھـشزرا  یاـنعم  حور و  هک  یھلا - 

 - امش زا  رتشیب  هدنب  امـش -  نم و  تسا . هیـضق  ساسا  نیا  تسادخ ؛ هب  اکتا  تسا ؛ یونعم  تردق  کی  تردق ، نیا  تسین ؛ اھنیا  متا و  بمب  یدام و  حالـس  تردق  تردق ،

نیا رگا  تفر ؛ میھاوخ  شیپ  ام  دش ، نیا  رگا  دش ؛ دـھاوخ  لح  تالکـشم  دـش ، نیا  رگا  مینک . یئادـخ  شیپ  زا  شیب  ار  نامفدـھ  ار ، ناملد  ار ، نامتین  هک  نیا  هب  میجاتحم 

هللادمحب مھ  امـش  و  تسین ، اجنیا  شیاج  هک  دراد  یلـصفم  ینالوط  یاھثحب  اھنیا  تسا ؛ دایز  نمـشد  یاھتیدودـحم  دـش . دـھاوخ  دـیماان  ام  رب  یهبلغ  زا  نمـشد  دـش ،

یھلا ماـظن  نیا  رد  ناـسنا  رگا  تسا ؛ نیا  هیـضق  عقاو  دـینک . لـیلحت  دـینادب و  ـالماک  ار  لـئاسم  دـیناوتیم  دـیرادروخرب ؛ ملع  داوس و  هشیدـنا و  رکف و  یـالاب  حوطـس  زا  همھ 

عناوم دـش ؛ دـھاوخ  دایز  ناـماھتیقفوم  نمـشد ، اـب  یهلباـقم  رد  کـشالب  میورب ، شیپ  هار  نیا  رد  هک  یتبـسن  رھ  هب  دـنک ، مکحتـسم  ار  ادـخ  اـب  شدوخ  یهطبار  تسناوت 

رد دراد ؛ یتائاضتقا  اعبط  مھ  سلجم  دراد ؛ دوجو  یتاـئاضتقا  کـی  یتیروماـم ، رھ  رد  یراـک ، رھ  رد  یتمـس ، رھ  رد  هتبلا  تفرگ . رظن  رد  دـیاب  ار  نیا  دـش ؛ دـھاوخ  هتـشادرب 

نیا دـیاب  فدـھ  دراد . دوجو  یرگید  تاـئاضتقا  دیـشاب ، هک  یتیمکاـح  یاھهاگتـسد  زا  جراـخ  رد  اـی  رگید  نوگاـنوگ  یاھهاگتـسد  رد  دراد ؛ یرگید  تاـئاضتقا  دیـشاب ، هک  تلود 

، میدرک تسرد  ار  یریگتھج  نیا  ار ، تین  نیا  هچنانچ  رگا  تسا -  دراو  ام  رب  مھ  شایلیخ  هک  دنریگیم -  ام  هب  زورما  هک  یتالاکـشا  زا  یرایـسب  مینک . راک  ادخ  یارب  دـشاب :

. دش دھاوخ  فرطرب  دوخیدوخ  هب  تالاکشا  نیا 

« نمشد سأي   » 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 19هاگياپ  هحفص 15 
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جح  / ١٣٩١/٠٧/٠٣ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

میظع و یهنحـص  نیا  نیب  ندنکفا  فالتخا  میـشاب -  بقارم  دیاب  همھ  اما  دش ، یثنخ  یدایز  دودـح  ات  هللادـمحب  هیـضق  نیا  رد  هتبلا  هک  نمـشد -  گرزب  یاھهئطوت  زا  یکی 

، یلمع یتدـیقع و  یرظن و  یاھفالتخا  زا  یخرب  رطاخ  هب  میتسھ ، زکرمتم  هطقن  کی  رب  همھ  مالـسا ، لئاسم  نیرتیلـصا  رد  لوصا ، رد  ینابم ، رد  هک  ام  تسا . هچراـپکی 

هک امش  لباقم  رد  دیمالسا ، نمشد  هک  امش  لباقم  رد  میئوگب : اما  دنراد ؛ فالتخا  نوگانوگ  لئاسم  رد  یمالسا  لحن  یمالـسا ، قرف  هلب ، دنھدب . رارق  مھ  لباقم  رد  ار  ام 

تما هک  دـننادب  مالـسا  دـض  یهھبج  ناگدـننکهرادا  ناربکتـسم و  نید ، نانمـشد  میدـحتم . میقفتم ، همھ  ام  دـیھدیم ، جرخ  هب  یئاوران  روجنیا  ام  ربمغیپ  سدـقم  دوجو  هب 

داحآ ام ، نیغلبم  دننک . داجیا  فالتخا  ام  نیب  دـنناوتب  هکنیا  زا  دـنوشب  سویام  دـننک ؛ رود  ناشدوخ  زا  ار  فالتخا  داجیا  نامگ  تسا ؛ قفتم  دـحتم و  اھنآ  لباقم  رد  یمالـسا 

هک ام -  نیب  فالتخا  داجیا  اب  نمشد  میراذگن  مینک ، تبقارم  دشاب ؛ نیا  هب  نامـساوح  دیاب  همھ  ام ، یهعیـش  ام ، ینـس  ام ، بھاذم  نوگانوگ  ناوریپ  ام ، ناریدم  ام ، مدرم 

یاطخ نیا  دـھدب ؛ تاجن  یمالـسا  تما  مشخ  اب  یهلباقم  زا  ار  شدوخ  میربب -  راـک  هب  ناـمدوخ  نورد  رد  ناـمدوخ و  هیلع  ار  ناـمدوخ  یاھبـضغ  ناـمدوخ ، یاھمـشخ  اـم 

. دوب دھاوخ  یگرزب 

نمھب  / ١٣٩١/١١/٢٣ زا ٢٢ دعب  هقف  جراخ  سرد  هسلج  رد  بالقنا  ربھر  تانایب 

بالقنا درگلاس  لاس ، هس  لاس ، ود  زا  دعب  دننک ، تدح  یلیخ  دننکیم ؛ رازگرب  هنوگچ  ار  بالقنا  یاھدرگلاس  اھنیا  دینیبب  دندرک ، بالقنا  هک  یئاھروشک  هب  دینک  هاگن  امش 

، مدرم تسا ؛ مدرم  دوخ  شود  یور  راک  اجنیا  اھنیا . لاثما  حلـسم و  یاھورین  دننام  دنورب ؛ هژر  اھنیا  یولج  دنیایب  مھ  هدع  کی  دنتـسیاب ، اجنآ  یاهدـع  کی  هک  تسا  نیا  هب 

اعقاو هک  تسا  هدنب  لاثما  هدنب و  یهفیظو  هک  مینکیم -  رکشت  مدرم  کیاکی  زا  ام  هکنیا  دنتسھ . هک  دننادیم ، روشک  نابحاص  دنتسھ ؛ هک  دننادیم ، بالقنا  نابحاص  ار  دوخ 

دوخ لام  بالقنا  هن ، دیدرک ؛ کمک  ار  بالقنا  هک  مینکیم  رکـشت  مدرم  زا  اذل  تسا ، مدرم  تبـسن  زا  رتکیدزن  بالقنا ، هب  ام  تبـسن  هک  تسا  نیا  یانعم  هب  هن  دننک -  رکـشت 

ار نیا  مدرم  هک  تسا  نیا  هتـسجرب  گرزب و  رنھ  راک و  نسح  تسا . مدرم  نیا  هب  قلعتم  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  تسا ، مدرم  نیمھ  هب  قلعتم  روشک  تسا ، مدرم  نیا 

رد تسرد  دـننکیم ؛ تیامح  تساھنآ ، لالقتـسا  تزع و  یهیام  هک  دوخ ، میظع  تورث  نیا  زا  دوخ ، یهتـشاد  نیا  زا  یـسانشعقوم ، اـب  تریـصب ، اـب  تعاجـش ، اـب  دـننادیم ؛

نادیم نیا  دراو  دـندمآ  دوجو  یهمھ  اب  مدرم  ناریا ، رـسارس  رد  نارھت ، رد  زورید  دـیدرک  هظحالم  هک  دـنھدیم ؛ ناشن  دـنھد ، ناشن  ار  ناشدوخ  روضح  دـیاب  هک  یئاج  نامھ 

میاهدرک و تداع  دیـشروخ  عولط  هب  هک  نانچمھ  میاهدرک ؛ تداع  اھهدـیدپ  زا  یلیخ  هب  اـم  تسا . یمھم  یهثداـح  یلیخ  نیا  تسا ، یبیجع  یهدـیدپ  یلیخ  نیا  دـندش ؛

، نمھب یود  تسیب و  نیلوا  زا  لاس  راـھچ  یـس و  تشذـگ  زا  دـعب  هک  دراد  تیمھا  یلیخ  مینکیمن . هجوت  نآ  تیمھا  هب  اذـل  تسا ، یمتح  زیچ  کـی  نیا  هک  مینکیم  لاـیخ 

اعقاو نیا  دننکیم ؛ ادیپ  روضح  سک ، همھ  اج ، همھ  روج ، همھ  فلتخم ، یاھرشق  فلتخم ، یاھاج  ناوج ، ریپ ، نز ، درم ، دنیآیم ؛ روجنیا  دنرـضاح ، هنحـص  رد  مدرم  روجنیا 

رکـشت دیاب  مدرم  کیاکی  زا  نینچمھ  و  دیایبرب . یھلا  رکـش  یادا  زا  دـناوتیمن  مھ  زاب  دـنک ، رکـش  نیا  یارب  ار  رمع  یهمھ  دـناوتب  ناسنا  رگا  هک  تسا  یھلا  تمعن  نیرتگرزب 

دنتشاد راظتنا  تلم  نیا  تزع  نانمشد  تلم ، نیا  لالقتـسا  نانمـشد  تلم ، نیا  نانمـشد  هک  یتقو  نامھ  رد  تسرد  اجب . تقوب و  دنداد ، ماجنا  یگرزب  راک  اتقیقح  مینک ؛

ار نمـشد  ناشدوخ  روضح  اب  مدرم  دننک ، هدھاشم  ار  مالـسا  یمالـسا و  ماظن  مدرم و  نیب  یئادج  و  دنھدن ، خساپ  یمالـسا  یروھمج  یادن  بالقنا و  یادـن  هب  مدرم  هک 

یمیظع یاھهنحـص  رد  دیدید  زورید  امـش  هک  ار  یزیچ  نیا  دنمھفیم . اما  دنرواین ، ور  هب  دننکیم  یعـس  نانمـشد  تاغیلبت ، رد  هتبلا  دندرک . سویام  ار  نمـشد  دندرک ، ماکان 

. دش هجاوم  تلم  نیا  اب  دوشیمن  هک  دنسریم  هجیتن  هب  اذل  دننکیم ؛ لیلحت  دنمھفیم و  دننیبیم ، مھ  اھنآ  دندیرفآ ، مدرم  هک 

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

یاھدـیدھت دـناوتیم  یار  یاھقودنـص  یاپ  مدرم  روضح  روشک و  رد  یتاباختنا  روش  دراد . تیمھا  تاـباختنا  رد  مدرم  یهدرتسگ  روضح  تکراـشم و  شرتسگ  لوا ، یهجرد  رد 

رد اھنآ  یهدرتسگ  روضح  دننادب ؛ ار  نیا  روشک  طاقن  یهمھ  رد  ام  زیزع  تلم  دنک . نیمات  ار  روشک  تینما  دـناوتیم  دـنک ؛ دـیماان  ار  نمـشد  دـناوتیم  دـنک ؛ رثایب  ار  نانمـشد 

. دراذگیم ریثات  روشک  مھم  لئاسم  یهمھ  رد  داصتقا ، رد  یلم ، تورث  رد  لالقتسا ، رد  تینما ، رد  دراد ؛ ریثات  روشک  یهدنیآ  رد  یار ، قودنص  یاپ 

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

راشف اب  میرحت و  اب  نمـشد  میئوگیم . میراد  هچ  ام  هک  دـیمھف  مھ  نمـشد  میئوگیم ؛ میراد  هچ  میدـیمھف  یداصتقا ، یـسایس و  یهساـمح  میدرک  ضرع  لاـس  لوا  هک  اـم 

هک تسا  نیا  یارب  راشف  نیرتشیب  تحاقو ! اب  تحار ، دنیوگیم ؛ غورد  میتسین . نمـشد  مدرم  اب  ام  هک  دنیوگیم  دـنک . جراخ  نادـیم  زا  ار  مدرم  درک  یعـس  نوگانوگ  یداصتقا 

رب راشف  فدھ ، دننک . داجیا  هلـصاف  یمالـسا  ماظن  مدرم و  نیب  هلیـسو  نیا  هب  دنناوتب  دیاش  دنریگب ، رارق  راشف  ریز  مدرم  دـنریگب ، رارق  انگنت  رد  مدرم  دـنوش ، تحاران  مدرم 

، فـلتخم حوطـس  رد  ارجا ، شخب  رد  هچ  یراذـگنوناق ، شخب  رد  هچ  تسرد ، یزیرهماـنرب  نیا  یداـصتقا ، شھج  نیا  یداـصتقا ، میظع  تکرح  نیا  هچناـنچ  رگا  تـسا . مدرم 

. دننک سویام  ار  نمشد  خسار ، مزع  اب  دیاب  روشک  نالوئسم  ناریا و  تلم  دش . دھاوخ  یثنخ  اھراشف  نیا  یهمھ  دریگب ، رارق  هجوت  دروم 

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

یهنادـنمتردق هناراودـیما و  قوشرپ و  روضح  مدرم ، یهچراـپکی  روضح  هک  منادـیم  منیبیم و  هک  تسا  نیا  رطاـخهب  ناریا  تلم  یمومع  یرثکادـح و  روـضح  رب  مرارـصا  هدـنب 

. داد دھاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  ییآراک  دش ، سویام  نمشد  یتقو  دوشب ؛ سویام  نمشد  هک  دوشیم  بجوم  مدرم 

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

لیکشت ساسا  نیا  رب  دمآ و  دوجوهب  ناریا  رد  رابکتسا  لماوع  رابکتـسا و  هب  ضارتعا  رد  بالقنا  تسا ؛ هدمآ  دیدپ  رابکتـسا  هب  ضارتعا  رد  اساسا  یمالـسا  یروھمج  ماظن 

، ناریا نالاعف  ناریا ، ناناوج  ناریا ، تلم  دوشب . سویام  هک  یتقو  رگم  دنک ، لمحت  دناوتیمن  رابکتسا ] . ] دیشک شلاچ  هب  ار  رابکتسا  قطنم  دش ، یوق  درک ، ادیپ  دشر  دش ،

سویام دیاب  ار  نمـشد  دیایب ؛ دوجوهب  نمـشد  رد  سای  نیا  هک  دننک  یراک  دیاب  دنراد ، هدیقع  ناشکاخ  ناشنھیم و  هب  یمالـساریغ  یلیلد  هب  ولو  یلیلد  رھ  هب  هکیناسک 

. درک

یتمواقم  / ١٣٩٢/١٢/٢٠ داصتقا  یاھتسایس  نییبت  هسلج  رد  تانایب 

دودـح زا  اھمیرحت  نیا  اھتنم  دوب ، لبق  زا  اـھمیرحت  بخ  تسا . یجراـخ  یداـصتقا  یاھدـیدھت  یتمواـقم ،] داـصتقا  یاھتـسایس  یهیھت  لـماوع  اـھهزیگنا و  زا   ] موس یهتکن 

نآ تلع  تسا . ام  تلم  هجوتم  هک  تسا  یداصتقا  رایعمامت  گنج  کی  تسین ، دنمفدھ  میرحت  نآ  مسا  رگید  یداصتقا ، گنج  هب  هدـش  لیدـبت  زورما ، ات  لاس ٩٠  ناتسمز 

، تلع مینادـیم ؛ مھ  ام  دـننادیم ، مھ  اـھنآ  دوخ  ار  نآ  تلع  تسا ؛ لـیبق  نیا  زا  یرگید  لـئاسم  هن  تسا ، رـشب  قوقح  یهلئـسم  هن  تسا ، یاهتـسھ  یهلئـسم  هن  مھ ،

هک دننادیم  دش ؛ دھاوخ  وگلا  ناملـسم  یاھتلم  رگید و  یاھروشک  یارب  هک  تسا  مالـسا  ینابم  یهیاپ  رب  ون  فرح  کی  نتـشاد  تلع ، تسا ؛ ناریا  تلم  یھاوخلالقتـسا 

. تسا نیا  هلئـسم  تسا ؛ یمھم  تکرح  کی  نیا  تفرگ و  دوشیمن  ایند  رد  ار  تکرح  نیا  دـشر  یولج  رگید  دـش ، قفوم  اھنادـیم  اھهصرع و  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج  رگا 

الصا هکنیا  زا  لبق  ام ، هیلع  اھمیرحت  تسا . لیبق  نیا  زا  ییاھفرح  زور  کی  تسا ، رشبقوقح  زور  کی  تسا ، یزاسینغ  زور  کی  تسا ، یاهتسھ  یژرنا  زور  کی  هناھب  الاح 

یلح یهطقن  هب  هللااـشنا  رگا  تارکاذـم  نیا  یاهتـسھ و  یهلئـسم  نیا  تشاد . دـھاوخ  دوجو  مھ  نیا  زا  دـعب  تشاد ، دوجو  دوشب  مھ  حرطم  یاهتـسھ  یژرنا  یهلئـسم 

دیاب ار  داصتقا  درک . یـشخبماکحتسا  یلخاد  یانب  هب  دیاب  درک ، یزاستینوصم  اھراشف  نیا  لباقم  رد  دیاب  تشاد ، دـھاوخ  دوجو  اھراشف  نیمھ  دـید  دـیھاوخ  زاب  دـسرب ،

. دش دھاوخ  تحار  مھ  روشک  نیلوئسم  تلم و  لایخ  دش ، سویام  نمشد  یتقو  دوشب ؛ سویام  هیحان  نیا  زا  یراذگریثات  زا  نمشد  ات  مینک  یوق 

« نمشد سأي   » 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 19هاگياپ  هحفص 16 
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مدرم  / ١٨/٠۶/١٣٩۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

؛ دـناهئطوت لوغـشم  ناریا  هیلع  اـکیرمآ  یهرگنک  رد  ـالاح  نیمھ  نـالا  تسین ، موـلعم  تسرد  اـجنآ  اـجنیا و  مھ  نآ  تشونرـس  هـک  یقفاوـت  نـیا  و  ماـجرب »  » یهیـضق زا  دـعب 

تـسرد داریا  یارب  ندرک و  تیذا  یارب  دنتـسھ  یاهبوصم  یحارط  لوغـشم  اکیرمآ  یهرگنک  لخاد  رد  یاهدع  کی  الاح  نیمھ  هک  دـھدیم  ناشن  دـسریم ، ام  هب  هک  ییاھربخ 

. تسین یندشمامت  تسا ؛ روجنیا  اھنیا  ینمشد  ناریا ؛ یمالسا  یروھمج  یارب  ندرک  مھارف  لکشم  یارب  ندرک و 

مجاھت زا  دوشب  سویام  نمـشد  هک  دوشب  یوق  نانچنآ  ناریا  تلم  یتقو  اـت  دـیوشب ، یوق  امـش  یتقو  اـت  دـنکیم ؟ ادـیپ  همادا  یک  اـت  دـنکیم ؛ ادـیپ  همادا  اھینمـشد  نیا 

. مینک یوق  ار  نامدوخ  لخاد ، رد  دیاب  میوشب ؛ یوق  ام  دیاب  کلذریغ . میرحت و  ای  یداصتقا  ای  یماظن  ای  یتینما  ای  یسایس 

مدرم  / ١٨/٠۶/١٣٩۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

؛ دـناهئطوت لوغـشم  ناریا  هیلع  اـکیرمآ  یهرگنک  رد  ـالاح  نیمھ  نـالا  تسین ، موـلعم  تسرد  اـجنآ  اـجنیا و  مھ  نآ  تشونرـس  هـک  یقفاوـت  نـیا  و  ماـجرب »  » یهیـضق زا  دـعب 

تـسرد داریا  یارب  ندرک و  تیذا  یارب  دنتـسھ  یاهبوصم  یحارط  لوغـشم  اکیرمآ  یهرگنک  لخاد  رد  یاهدع  کی  الاح  نیمھ  هک  دـھدیم  ناشن  دـسریم ، ام  هب  هک  ییاھربخ 

. تسین یندشمامت  تسا ؛ روجنیا  اھنیا  ینمشد  ناریا ؛ یمالسا  یروھمج  یارب  ندرک  مھارف  لکشم  یارب  ندرک و 

مجاھت زا  دوشب  سویام  نمـشد  هک  دوشب  یوق  نانچنآ  ناریا  تلم  یتقو  اـت  دـیوشب ، یوق  امـش  یتقو  اـت  دـنکیم ؟ ادـیپ  همادا  یک  اـت  دـنکیم ؛ ادـیپ  همادا  اھینمـشد  نیا 

یارب هک  یتوق  نیا  ماهدرک  ضرع  ررکم  هدـنب  مینک . یوق  ار  نامدوخ  لخاد ، رد  دـیاب  میوشب ؛ یوق  ام  دـیاب  کلذریغ . میرحت و  ای  یداصتقا  ای  یماـظن  اـی  یتینما  اـی  یـسایس 

یلمع راک  تروصهب  نیمز و  یور  رب  تسا و  هدش  غالبا  نآ  یاھتسایس  هک  یتمواقم  داصتقا  نیمھ  یوق ؛ داصتقا  کی  هار  زا  الوا  دوشیم ؛ نیمات  یروجهچ  تسا  مزال  روشک 

نیا یکی  هللادمحب ؛ دنھدیم  ماجنا  دنراد  تلود  رد  ام  ناتـسود  ار  ییاھراک  کی  بخ  دوشب ؛ لابند  تقو  توف  نودـب  رتمامت و  هچرھ  تدـش  اب  دـیاب  مھ  یئارجا  یتایلمع و  و 

. تسا شیاھهار  زا  یکی  نیا  دنامن ؛ نیمز  یور  اھناوج  یاھراکتبا  دنامن ، راکیب  روشک  ناوج  دوشب ، یوق  روشک  داصتقا  هک  تسا 

تیوقت یاھهار  زا  یکی  مھ  نیا  تسا ؛ هتسباو  ملع  هب  زیچ  همھ  مینک ، یورـشیپ  ملع  رد  دھدن ، تسد  زا  ار  دوخ  باتـش  ملع  ناوراک  تسا ؛ ملع  یهعـسوت  رگید ، هار  کی 

. تسا

، دـنروایب راب  یلاباال  ار  اـم  ناوج  هک  تسا  نیا  نانمـشد  یعـس  اـھناوج . رد  صوصخب  مدرم ؛ رد  تسا  یرگیبـالقنا  یهیحور  ظـفح  ینورد ، تیوقت  یاـھهار  نیرتمھم  زا  یکی 

ظفح دیاب  ار  یرگیبالقنا  یهیحور  ناوج ، داتـسیا . دـیاب  نیا  یولج  دـنربب ؛ نیب  زا  دنـشکب و  وا  رد  ار  یرگیبالقنا  هسامح و  یهیحور  دـنروایب ، راب  توافتیب  بالقنا  هب  تبـسن 

لاثما یطارفا و  مسا  هب  دنبوکن  ناگدنـسیون  ناگدنیوگ و  زا  یخرب  ار  یبالقنا  یھللابزح و  یاھناوج  همھنیا  دنرادب ؛ یمارگ  ار  یبالقنا  یاھناوج  روشک  نیلوئـسم  و  دـنک .

تـسا هیحور  نیا  دنکیم ؛ عافد  روشک  زا  دنکیم ، ظفح  ار  روشک  هک  تسا  هیحور  نیا  درک ؛ قیوشت  یرگیبالقنا  یهیحور  هب  دـیاب  تشاد ، یمارگ  دـیاب  ار  یبالقنا  ناوج  اھنیا .

رد یرگیبالقنا  یهیحور  ظفح  و  نوزفازور ، هتفرـشیپ و  ملع  مواقم ، یوق و  داصتقا  تسا : اـھنیا  یلم  رادـتقا  یـساسا  لـماع  هس  دـسریم . روشک  داد  هب  رطخ  ماـگنھ  رد  هک 

. دش دھاوخ  سویام  نمشد  تقونآ  دنک ؛ ظفح  ار  روشک  دناوتیم  هک  تسا  اھنیا  اھناوج ؛ رد  صوصخب  همھ 

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

ناریا یمالسا  یروھمج  تیوھ  تیھام و  یندشنمامت ، تموصخ  نیا  لماع  هک  دنھدیم  صیخشت  حوضوب  اھتلم ، زا  یرایسب  یمومع  راکفا  ملاع و  یسایس  نارظنبحاص 

یبلطهداـیز و ربارب  رد  یگداتـسیا  رابکتـسا ، هطلــس و  ماـظن  اـب  تفلاـخم  رد  یمالــسا  قـح  رب  عـضاوم  رب  یگداتــسیا  تـسا . یمالــسا  بـالقنا  زا  هتــساخرب  هـک  تـسا 

یاھهورگ نیطـسلف و  تلم  زا  هفقویب  عاـفد  لقتـسم ، یاـھتلم  بوکرـس  یئاطـسو و  نورق  یاـھیروتاتکید  زا  اـکیرمآ  تیاـمح  یاـشفا  فیعـض ، یاـھتلم  هب  یزادـناتسد 

دـض رب  ار  اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  میژر  ینمـشد  هک  دنھدیم  لیکـشت  ار  یاهدـمع  یاھملق  تسینویھـص ، بصاغ  میژر  رـس  رب  دنـسپایند  یقطنم و  دایرف  ینھیم ، تمواقم 

دھاوخ همادا  دنک  سویام  ار  نانآ  دوخ ، رادیاپ  ینورد و  تردق  اب  یمالسا  یروھمج  هک  یماگنھ  ات  ینمـشد  نیا  و  تسا ؛ هدرک  ریذپانبانتجا  نانآ  یارب  یمالـسا ، یروھمج 

. تشاد

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۴ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

. دوب دھاوخ  نمشد  یهدننکسویام  روضح  یھلا  لضف  هب  نوگانوگ ، یاھهصرع  رد  اھنابایخ و  رد  مدرم  روضح  نمھب ، مودوتسیب  رد  هللااشن 

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۴ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

دوجوهب ماـظن  مدرم و  نیب  کاـنرطخ  یبـطقود  کـی  هک  تسا  هدوـب  نیا  زورما  اـت  بـالقنا  لوا  زا  تسا - اـکیرمآ  مھ  شـسار  رد  هک   - نمـشد یهھبج  یمئاد  یاھفدـھ  زا  یکی 

؛ دنروایب دوجوهب  ار  فاکش  نیا  دناهتـساوخ  اھنآ  مدرم . اب  ماظن  لماک  یگتخیمآ  ینعی  تسا ؛ هدش  انب  نآ  ساسا  رب  یمالـسا  یروھمج  هک  یزیچ  نآ  سکع  تسرد  دروایب ؛

نیا تسا و  مدرم  اب  ماظن  مکحتـسم  طابترا  یهدـنھدناشن  ینعی  دـنکیم ؛ سویاـم  هصرع  نیا  رد  ار  نمـشد  هک  تسا  یدراوم  یهلمج  زا  تاـباختنا  دـناهدشن . قفوم  هتبلا 

. تسا اورصنت هللا » نا   » قادصم تاباختنا  رابتعا ، نیا  هب  دربیم . نیب  زا  یلکب  ار  نمشد  یهقالع  دروم  یبطقود 

یقرش  / ١١/٢٨/١٣٩۴ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

لباق دھدب ، تئرج  اھتلم  رگید  هب  دنکب و  نایب  رابکتـسا  هیلع  ار  دوخ  عطاق  تارظن  یاهظحالم  هنوگچیھ  نودـب  دتـسیاب و  احیرـص  یتلم  کی  هکنیا  ناریا  تلم  نانمـشد  یارب 

هک دینک  ادیپ  تسد  یتردق  نانچنآ  هب  ناریا  تلم  امش  هکیتقو  ات  تشاد ؟ دھاوخ  همادا  یک  ات  نمـشد  شالت  نیا  دننکیم . شالت  دنراد  دنناوتیم  هچرھ  اذل  تسین ، لمحت 

رـس رب  دیدرک  هظحالم  امـش  هک  ییاھاوعد  یهمھ  دوشب . هلحرم  نیا  هب  امـش  ندیـسر  عنام  هک  دوشیم  نیا  فورـصم  نمـشد  شالت  یهمھ  دـینک ؛ سویام  ار  اھنآ  دـیناوتب 

، مینکیم میرحت  هک  دننکیم  دیدھت  مھ  زاب  دـندرک و  هک  ییاھمیرحت  دـننکیم ، هک  ییاھدـیدھت  دـننزیم ، رـشب  قوقح  باب  رد  هک  ییاھفرح  دـنتخادنا ، هار  یاهتـسھ  یهلئـسم 

نیا اب  هک  تسا  یاهزیگنا  ناریا  تلم  یهزیگنا  هتبلا  دـننک ؛ فقوتم  ار  نآ  دـنزادنیب و  باتـش  زا  دـنکیم ، تکرح  دراد  باتـشرپ  هک  یھار  نیا  رد  ار  تلم  نیا  هک  تسا  نیا  یارب 

. دش دھاوخن  گنرمک  دش ، دھاوخن  مک  اھزیچ 

یقرش  / ١١/٢٨/١٣٩۴ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

دنچ دوشن ؛ رازگرب  تاباختنا  هک  دوب  نیا  ناشلد  هت  هتبلا  دوشب . رازگرب  دنھاوخیم  اھنآ  هک  یروجنآ  تاباختنا  دنھاوخیم  دننکیم ؛ شالت  دنراد  نانمشد  تاباختنا ، یهنیمز  رد 

اھنآ یعـس  هک  دننادیم  دنـسویام و  نآ  زا  تشاذگن ؛ لاعتم  یادـخ  دوشن ؛ رازگرب  تاباختنا  هک  دـننک  یراک  دـنناوتب  هکلب  هک  دـندرک  مھ  شالت  یاهرود  کی  رد  نیا  زا  لبق  لاس 

دنشاب هاگآ  دیاب  مدرم  دننک ؛ بارخ  ار  تاباختنا  دنناوتیم  روجرھ  تاباختنا و  رد  دننک  ذوفن  لامعا  دنھاوخیم  اذل  دیـسر ، دھاوخن  ییاج  هب  روشک  تاباختنا  ندرک  فقوتم  یارب 

. دننک لمع  دنھاوخیم ، اھنآ  هچنآ  لباقم  یهطقن  و 

تاباختنا  / ١٢/٠٧/١٣٩۴ رد  تکرش  زا  سپ  امیسوادص  راگنربخ  اب  وگوتفگ  رد  تانایب 

مھ شجیاتن  هک  دـننک  تکرـش  گرزب  راک  نیا  رد  روشک  لماک  لالقتـسا  روشک و  یارب  هدـنیازف  رابتعا  داجیا  دـصق  هب  دـننکب ؛ ییادـخ  دـصق  دـننکب ، ریخ  تین  دـصق  مدرم  اعقاو 

یتسیاب دـناهتخود ، عمط  مشچ  میراد و  ینانمـشد  ام  تسا . گرزب  زاین  نیا  هب  یخـساپ  کی  نیا  ینعی  دـنھدب ؛ خـساپ  یلم  لالقتـسا  هب  یلم ، تزع  هب  تسھ ؛ نیمھ 

« نمشد سأي   » 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 19هاگياپ  هحفص 17 
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. داد دھاوخ  رجا  اھنآ  هب  مھ  لاعتم  یادخ  هللااشنا  دنھدب ؛ یار  زاب  مشچ  اب  تریـصب ، اب  دننک ، تقد  دنک ؛ دیماان  دنک ، سویام  ار  نامنمـشد  هک  دشاب  یروج  ام  باختنا  نیا 

! نیا زا  رتھب  هچ  دراد ؛ مھ  یورخا  رجا  تدم ، دنلب  تدم و  هاتوک  یویند  رجا  رب  یهوالع  هک  تسا  یتانسح  یهلمج  زا  نیا 

ریدغ  / ٣٠/٠۶/١٣٩۵ دیع  تبسانم  هب  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

مھوشخت الف  مکنید  نم  اورفک  نیذلا  سئی  مویلا   » فورعم یهیآ  نیمھ  تسین . قیبطت  لباق  یرگید  یهلئـسم  هب  ریدغ  یهلئـسم  زا  ریغ  هب  هک  تسھ  یتایآ  میرک  نآرق  رد 

یهزادنا تیمھا و  نزو و  رد  یاهلئـسم  ریغ  اب  تسا ، هدـئام  یهروس  لیاوا  رد  هک  انید » مالـسالا  مکل  تیـضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  نوشخا  و 

نومـضم رد  هک  یناسکنآ  دیایب . شاهرابرد  مکنید » نم  اورفک  نیذلا  سئی  مویلا   » ریبعت دناوتیم  هک  تسا  یاهلئـسم  نینچکی  طقف  تسین ؛ قیبطت  لباق  ریدـغ ، یهلئـسم 

هیآ زا  شخب  نیا  نکل  دناهدرک  لیوات  یوحن  هب  ار  هیآ  نیا  دنرادن  لوبق  ار  ریدغ  یهیضق  هک  یناسک  نیفلاخم و  دناهتفگ ، یبلاطم  دننزیم ، ییاھفرح  دناهدرک ، هشدخ  تایآ  نیا 

نیا رد  هک  یماکحا  نآ  درک ؟ سویام  ار  نمشد  هک  دش  هفاضا  نید  رب  رگم  یزیچ  هچ  دندش . سویام  امـش  نید  زا  رافک -  - نانمـشد هک  تسا  یزور  زورما  تسین . لیوات  لباق 

داھج یهرابرد  تسا ، هدماین  تاکز  یهرابرد  تسا ، هدماین  زامن  یهرابرد  ریبعت  نیا  دراد ؟ تیمھا  ردقچ  رگم  تسا ، هدمآ  هرقف  نیا  زا  دـعب  لبق و  هدـئام ، یهروس  لوا  رد  هیآ ،

ماـکحا نیا  زا  ریغ  تسا ؛ یرگید  یهیـضق  کـی  نیا  سپ  مکنید ؛» نم  اورفک  نیذـلا  سئی  مویلا   » هک تسا  هدـماین  یھلا  یعرف  ماـکحا  زا  کـی  چـیھ  یهراـبرد  تسا ؛ هدـماین 

هکنیا امک   - دـننک فلخت  تسا  نکمم  هلب ، یمالـسا . یهعماج  رد  تماـما  تموکح و  ماـظن  یهیـضق  یمالـسا ؛ یهعماـج  یربھر  یهیـضق  تسیچ ؟ هیـضق  نآ  تسا . یعرف 

. ریدغ یهفسلف  هب  دنزیمن  یاهمطل  نیا  اما ] - ] دندرک تنطلس  دندرک ؛ یھاشداپ  اھنیا ، دننام  تفالخ و  تماما و  مان  اب  اھنیا  لاثما  سابعینب و  هیماینب و  نرق  دنچ  دندرک ؛

نآ درک ؛ عضو  ار  هدعاق  نیا  رمع ، رخآ  یاھهام  رد  مرکا  ربمغیپ  دش ؛ تسرد  مالسا  رد  یاهدعاق  کی  تسا . هدعاق  نییعت  تسا ، هطباض  نییعت  یارجام  ریدغ ، نییعت  یارجام 

، ار اھتموکح  نیا  مالـسا  تسا ؛ هدرک  هبرجت  ار  اھتموکح  ماسقا  عاونا و  رـشب  دنتـشاد ؛ تموکح  زابرید  زا  یرـشب  عماوج  تیالو . یهدعاق  تماما ؛ یهدـعاق  تسیچ ؟ هدـعاق 

. دراد لوبق  ار  تماما  درادن ؛ لوبق  ار  اھیرادمتردق  اھیدنمتردق و  عون  نیا 

ریدغ  / ٣٠/٠۶/١٣٩۵ دیع  تبسانم  هب  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هک تسین  نـیا  طـقف  ریدـغ  تـیمھا  تـسا . نـیا  ریدـغ  تـیمھا  دـش ؛ یراذـگهیاپ  دـش و  نـیعم  ریدـغ  اـب  یمالـسا ، یهعماـج  رد  یرادـمتردق  رادـتقا و  تموـکح و  یهدـعاق 

، یمالـسا یهعماـج  رد  هک  دـش  مولعم  دـندرک ؛ نیعم  ار  هدـعاق  دـندرک ، نیعم  ار  هطباـض  هک  تسا  نیا  رتمھم  نیا  زا  اـما  تسا  مھم  مھ  نیا  دـندرک ؛ نیعم  ار  نینموملاریما 

تموکح درادـن ، اـنعم  مدرم  رب  ربکت  تموکح  درادـن ، اـنعم  یفارـشا  تموکح  درادـن ، اـنعم  روز  رز و  تموکح  درادـن ، اـنعم  یـصخش  تموکح  درادـن ، اـنعم  یتنطلـس  تموکح 

ریدغ رد  هدعاق  نیا  تسا . یروجنیا  مالسا  رد  هک  دش  مولعم  درادن ؛ انعم  ینارتوھـش  تموکح  درادن ، انعم  ندوزفا  ندرک و  عمج  دوخ  یارب  یھاوخهدایز و  یھاوخزایتما و 

نوچ دـنوشیم ؛ سویاـم  دـنھدب  رییغت  ار  نید  نیا  ریـسم  دـنناوتب  هکنیا  زا  اھنمـشد  رگید  مکنید ؛» نم  اورفک  نیذـلا  سئی   » تقونآ دـش ، عضو  هدـعاق  نیا  یتـقو  دـش . عضو 

رییغت رگا  تسایر ؛ یهتـسھ  تیریدم ، یهتـسھ  تردق ، یهتـسھ  ینعی  دنک ؛ ادیپ  رییغت  یلـصا  یهتـسھ  نآ  یلـصا ، یهطقن  نآ  هک  دنکیم  ادیپ  رییغت  یتقونآ  نید  ریـسم 

، مالـسا ناونعهب  دـنیآیم  راـک  رـس  ساـبعینب  هیماینب و  یاـفلخ  لـیبق  زا  یدارفا  دـیآیم و  دوجو  هب  یتارییغت  یلمع ، تیعقاو  رد  هلب ، دـنکیم ؛ رییغت  زیچهمھ  دـنک ، ادـیپ 

دنتـسھ انـشآ  یمالـسا  فراعم  اب  هک  ییاھنآ  مالـسا ؛ یایند  رد  یناسک  رگا  زورما  دننزب . مھ  هب  دنناوتیمن  ار  هطباض  رگید  اھنیا  اما  دیآیم ، راک ] رـس   ] مھ فسوینبجاجح 

هب درادن  ناکما  تسا ، هدش  نیعم  نآرق  رد  اھتلم - ینعی   - قح ناگدنب  یریگتھج  یگدنز و  قح و  یگدنب  یارب  نآرق  رد  هک  یطباوض  هب  دننک  هعجارم  نآرق ، هب  دننک  هعجارم 

. مینک تباث  الماک  ار  اعدا  نیا  میناوتیم  تسا و  ام  یاعدا  نیا  تسا . وا  یهلابند  هچنآ  و  مالسلاهیلع )  ) نینموملاریما تماما  یهجیتن  زج  دنسرب  یاهجیتن 

شترا  / ٠١/٣٠/١٣٩۶ نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

نیمزرس نیا ]  ] رد ار  شترا  یهشیر  درک ، مکحم  ار  شترا  یهیاپ  هکنانچمھ  راک  نیا  دوب ؛ شترا  زور  نییعت  نامزیزع ، ماما  گرزب  یاھراک  نیرتهنادنمـشوھ  نیرتھب و  زا  یکی 

ماـظن بـالقنا و  هک  دوب  اـنعم  نیا  هب  ماـما  فرط  زا  شترا  زور  نییعت  دـندوب . هدرک  یرگید  یاـھرکف  اـھنآ  درک ؛ سویاـم  ار  نازادرپلاـیخ  نارگهئطوـت و  زا  یلیخ  درک ، مکحتـسم 

یسانشتالیکشت یسانشناسنا و  یسانشمدرم ، ظاحل  زا  تیوھ  نآ  بخ ، دنکیم . دییات  دراد و  لوبق  هعومجم  نیمھ  اب  تیوھ ، نیمھ  اب  ار  شترا  یمالـسا ، یروھمج 

هکنیا یارب  ماما  اما  دوب . یروجنیا  نامزاس ؛ نورد  رد  یجرفوللخ  انایحا  نئمطماـن و  سار  کـی  مدرم و  یهیقب  لـثم  نموم  ناملـسم و  یهندـب  کـی  ینعی  دوب ؛ لـمات  لـباق 

لوبق شتایـصوصخ  نیمھ  اـب  ار ، شترا  نیمھ  نم  ینعی  درک ؛ نیعم  ار  شترا  زور  دـنکب ، یثـنخ  یمالـسا  یروھمج  شترا  حلـسم و  یاـھورین  دروم  رد  ار  یاهئطوت  هنوگرھ 

اب ای  ود  هب  ود  ای   - مدوب هدرک  یـصوصخ  تبحـص  هیلعهللاناوضر )  ) ماما اب  شترا  تایـصوصخ  رد  هسلج  اھهد  راب ، اھهد  هک  هدنب  الاح  دراد . لوبق  مھ ]  ] یمالـسا ماظن  مراد و 

. دوب یتسرد  رکف  افاصنا  هک  درک  تیوقت  ار  شترا  دیاب  درک ، ظفح  ار  شترا  دیاب  درک ، تیامح  ار  شترا  دیاب  هک  دوب  ماما  قیمع  یبلق و  رکف  نیا  منادیم  رگید - یضعب  روضح 

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

لاس لھچ  بیرق  نیا  رد  تسا . هداد  رارق  ام  ربارب  رد  ار  مکارتم  یاھهبرجت  تسا ، هدرک  نشور  ار  هار  تسا ، هداد  یھاگآ  اھنآ  هب  ام ، تلم  رب  تسا  هدرک  لضفت  لاعتم  دنوادخ 

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

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

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

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

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

مھ مدرم  هب  دـنریگب ، میمـصت  میاهتفگ - اـھراب  هک  تسا  یفرح   - منکیم ضرع  ار  نیا  دنتـسھ  یروھمج  تساـیر  تاـباختنا  دزماـن  هک  یمرتـحم  ناـیاقآ  نیا  یهمھ  هب  نم  و 

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 

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 

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

رد هقطنم و  رد  ایند و  رد  هک  یفلتخم  نوگانوگ و  طیارش  اب  یمالسا  یروھمج  تسا ، هتـشذگ  یمالـسا  یروھمج  رب  هک  اھهرود  زا  یاهرود  رھ  زیزع ! نارھاوخ  زیزع ، ناردارب 

اما دـشابن ، عماج  ای  لماک  ای  تبثم  ای  بسانم  ییاھاج  کـی  رد  هدـنب ، لـیبق  زا  ینیلوئـسم  یاـھدرکلمع  تسا  نکمم  تسا . هتفر  شیپ  تسا ، هتـشاد  دوجو  روشک  دوخ 

زورهبزور و تفرـشیپ ، نیا  هللااـشنا  و  میاهتفر ؛ شیپ  تسا و  هدرک  ار  شدوـخ  راـک  یمالـسا ، ماـظن  اـب  مدرم  یراـکمھ  مدرم و  روـضح  یمالـسا و  یروـھمج  مـیظع  تـکرح 

یروھمج هب  تبـسن  ییوگهوای  ییوگهداـیز و  دـیدھت و  زا  دـنوشب و  سویاـم  نانمـشد ، هک  دـید  دـھاوخ  ار  یزور  نآ  یمالـسا  یروھمج  درک و  دـھاوخ  ادـیپ  همادا  هرودهبهرود 

. یھلا قیفوت  هب  دنرادرب ؛ تسد  ناریا  تلم  یمالسا و 

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

یوق یهجیتن  نیا  دسریمن ؛ هجیتن  هب  دوشیم و  هفخ  هفطن  رد  نمـشد  یاھهئطوت  دوشیم ، سویام  نمـشد  دوشب ، یوق  رگا  دوشب ؛ یوق  دیاب  ناریا  میاهدرک  ضرع  ررکم  ام 

« نمشد سأي   » 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 19هاگياپ  هحفص 18 
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تیادھ اب  مزال ، نیناوق  عضو  اب  نمـشد ، یاھهئطوت  لباقم  رد  هک  یـسلجم  میـشاب ؛ هتـشاد  یوق  سلجم  کی  هک  تسا  نیمھ  ندش  یوق  قیداصم  زا  یکی  تسا . ندـش 

. تسا یروج  نیا  یوق  سلجم  کی  دشخبب ؛ تینوصم  ار  روشک  دناوتب  بولطم ، تمس  هب  اھتلود 

ییوجشناد  / ١٣٩٩/٠٢/٢٨ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

دناوتب هکنیا  زا  تسا  هدشن  سویام  نمشد  ینعی  دنھدیم ]؛ همادا   ] دنراد ار  اھتـسایس  نامھ  مھ  زورما  ینعی  دھدیم ؛ همادا  ار  تلم  ریقحت  یارب  شالت  تسایـس  نمـشد 

تسا نیا  ددص  رد  زورما  نمشد  هک  میریگب  رظن  رد  نامیاھـضارتعا  رد  نامیاھرظنراھظا ، رد  نامیاھلیلحت ، رد  ام  یهمھ  یتسیاب  ار  هتکن  نیا  دراذگب . ریثات  مدرم  تایحور  رد 

ریدـقت ار  نیا  سکع  مھ  لاعتم  یادـخ  دـنکیم ، شالت  نمـشد  هتبلا  دربب . نیب  زا  دـنک و  شودـخم  ار  یلم  سفن  هب  نانیمطا  ار ، تردـق  ساـسحا  ار ، تزع  ساـسحا  نیا  هک 

. تسا ربخ  هچ  اکیرمآ  رد  یبرغ ، یاھروشک  رد  برغ ، رد  دـینک ، هظحالم  امـش  بخ  دـننک ؛ ادـیپ  یرتشیب  تزع  ساسحا  مدرم  هک  دـش  بجوم  انورک  یهثداـح  نیمھ  هدرک .

یاھراک دـندرک ، ادـیپ  مدرم  هک  یروضح  دـش ، هک  یتیریدـم  دوب : یروج  هچ  عضو  اجنیا  تسا ، یروج  هچ  عضو  دـینیبب  اجنآ  تفر ؛ مھ  اجنآ  دـمآ ، مھ  اجنیا  هک  هثداـح  نیمھ 

هک تسا  یثداوح  همھ  اھنیا  سوریو . نیمھ  تخانـش  یارب  دریگیم  ماجنا  دراد  نالا  هک  یایملع  یاھراک  ای  هراوھام ، باترپ  الثم ]  ] ای تفرگ . ماجنا  هنیمز  نیا  رد  هک  یگرزب 

، تسھ ینمـشد  نآ  تسھ ، یدنبهھبج  نآ  تسا . اھنیا  روشک ، طیارـش  سپ  تفرگ . ماجنا  هک  یتمدـخ  هنانموم و  کمک  میظع  تضھن  نیا  ای  هدرک ؛] ردـقم   ] لاعتم یادـخ 

. دراد دوجو  روشک  رد  مھ  تردق  تزع و  ساسحا  نیا  تسھ و  اھتیفرظ  نآ 

یمالسا  / ٢٢/١٣٩٩/٠۴ یاروش  سلجم  هرود  نیمھدزای  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

اھنیا دراد ؛ یبالقنا  نامیا  یمالـسا و  نامیا  رد  هشیر  اھنیا  یهمھ  هک  دراد  دوجو  ناریا  تلم  یگدامآ  یونعم و  روضح  یونعم و  تیفرظ  نیا  زا  مھ  یرگید  ناوارف  یاـھهنومن 

ادیپ لکـشم  ماظن  هک  ییاج  رھ  اھلاس  نیا  لوط  رد  دینیبب  امـش  دـشاب . هدـش  زور  طسو  رد  باتفآ  رکنم  هک  تسا  نیا  لثم  دوشب ، رکنم  یـسک  رگا  دـش ؛ رکنم  دوشیمن  ار 

رضم ماظن  یارب  هک  دنداد  ماجنا  یتکرح  کی  دعب - یاھلاس  رد  هچ  لاس ٨٨  رد  هچ  لاس ٧٨ ، رد  هچ   - نانمـشد کیرحت  اب  یناسک  هک  ییاجنآ  دندش ؛ نادیم  دراو  مدرم  درک ،

سپ تسا . ناریا  تلم  یوـق  یهینب  نیا  رتـھب ؟ نیا  زا  یوـق  یهینب  رتـالاب ؟ نیا  زا  تـیفرظ  دـندوب . مدرم  دـنک  سویاـم  ار  نمـشد  نادـیم و  طـسو  دـیایب  تسناوـت  هـک  نآ  دوـب ،

. تسا یوق  نوگانوگ  ثداوح  نیا  لباقم  رد  روشک  یهینب  هک  دمھفیم  دنیبیم ، ناسنا  هک  ار  اھتیعقاو  نیا  نیاربانب ،

(ع)  / ١٣٩٩/٠٨/١٣ قداص ماما  و  (ص ) مظعا ربمایپ  تدالو  زورلاس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

رد ار  اھنآ  یاھتـسایس  نوچ  میاهتفرن ، اھنآ  راب  ریز  نوچ  ینعی  میاهتخانـشن ؛ تیمـسر  هب  ار  اھنآ  یهناملاظ  یهطلـس  اـم  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  مھ  اـم  اـب  ناشینمـشد 

نیا دـننکیم و  ینمـشد  ام  اـب  اـھنیا  میاهدرکن ، لوبق  ار  اـھنآ  یهناـملاظ  یاھتـسایس  نوچ  میاهدرک ، در  ار  نیطـسلف  هب  تبـسن  ناشتـسایس  نوچ  میاهدرکن ، لوبق  هقطنم 

راک یمالسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلود  ناریا و  تلم  یتسیاب  ینعی  مینک ؛ سویام  ار  اھنیا  ام  هک  تسا  نیا  ینمشد  نیا  ندرک  فرطرب  هار  اھنت  دراد . مھ  همادا  ینمشد 

هب نامزیزع و  تلم  هب  ماهدرک  ضرع  اھراب  نم  ار  نیا  میوشب ؛ یوق  دـیاب  دـنکب . دراو  یـساسا  یهبرـض  دـناوتب  هکنیا  زا  دوشب  سویام  لباقم  فرط  هک  دـنناسرب  ییاـج  هب  ار 

رد یلاشوپ - تردـق  هن  یعقاو ، تردـق   - ار تردـق  یاھرازبا  نیا  یتسیاب  ماهدرک . حرطم  ررکم  یمومع ، هاـگن  رد  یـصوصخ ، تاـسلج  رد  یراـک ، تاـسلج  رد  مھ  نیلوئـسم 

. دش دھاوخ  سویام  نمشد  هاگنآ ] ، ] دوشب یوق  روشک  دوشب ، یوق  تلم  مینک ، تیوقت  نامدوخ 

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

نیا طاسب  رگید  هک  دندشیم  راودیما  دندمآیم ، قوش  رـس  نانمـشد  درکیم ، قوذ  نمـشد  یدـعب - ثداوح  رد  هچ  یتشھب ، دیھـش  تداھـش  رد  هچ  [ - ۶٠ لاس یایاضق  رد  ]

کی هب  یزیچ ، کی  هب  یعطقم  کی  رد  نمـشد  هدـش . رارکت  یدـیماان  نیا  ررکم  مھ  هھد  راھچ  نیا  رد  دـندش ، دـیماان  زور  نآ  دـندش . دـیماان  یلو  دـش ؛ عمج  یبالقنا  ماظن 

نیا رـس  دـناوتیمن  هک  تسا  نیا  نمـشد  لکـشم  اھتنم  هداتفا ؛ قاـفتا  اـھراب  نیا  هدـش ؛ دـیماان  دـعب  هتـسب و  دـیما  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  رد  یدوبمک  کـی  هب  یفعض ،

، دتسیاب دوشب  دنلب  دناوتیم  راشف  همھ  نیا  راب  ریز  زا  هعفد  رھ  یمالسا  یروھمج  هک  تسیچ  تلع  ارچ ، هک  دمھفب  دناوتیمن  دھدب ؛ صیخشت  دناوتیمن  دمھفب ، ار  یدیماان 

تابـساحم و کـی  یـسایس ، تابـسانم  تابـساحم و  زا  ریغ  رـشب  ملاـع  رد  هک  دـنمھفب  دنتـسناوتن  اـھنیا  دـمھفیمن . ار  نیا  دـھدب ؛ همادا  ار  شدوـخ  هار  دـنک ، رپـس  هنیس 

. تسا یھلا  یاھتنس  اھنآ  دنتسین ؛ نآ  مھف  هب  رداق  اھنآ  هک  دراد  دوجو  مھ  یرگید  تابسانم 

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

. دینک ادیپ  یرطاخ  شیاسآ  یگدوسآ و  کی  دیناوتیم  زور  نآ  دوشب ، سویام  نمشد  هک  دیوشب  یوق  ردق  نآ  امش  هک  یزور  نآ  تسھ . نمشد  میریگن ؛ مکتسد  ار  نمـشد 

اب تلم  هللادمحب  درک . سویام  ار  نمـشد  دـیاب  تسا . نیا  رطاخ  هب  دوشب  یوق  دـیاب  روشک  هکنیا  یارب  ریقح  نیا  رارـصا  رارکت و  دـیکات و  نیا  میوشب ؛ یوق  مینک  یعـس  دـیاب 

یدیفم رایسب  رثوم و  یاھداھن  میراد ، یبوخ  لماوع  دننکیم . کمک  دنماظن ، رس  تشپ  دنبالقنا ، رس  تشپ  دنبالقنا ، تمدخ  رد  یھلا ، تیادھ  اب  یھلا ، کمک  اب  تیونعم ،

. دنکیم زورب  رتشیب  روشک  یاھزرم  زا  جراخ  رد  بالقنا  تاحشر  زورهبزور  میراد ،

« نمشد سأي   » 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 19هاگياپ  هحفص 19 
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