
نارھت  / ١١/٠٣/١٣۶۵ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

ار زورما  برغ  گنھرف  رد  صوصخب  یرشب و  یاھگنھرف  رد  یدازآ  یمالسا و  گنھرف  رد  یدازآ  نیب  یساسا  قرف  ود  میدرک و  تبحص  یرادقم  یدازآ  دودح  یدازآ و  یانعم  رد 

ندوب دازآ  هک  متفگ  تسا و  یدازآ  یهشیر  نیا  تسا و  هتفھن  راـگدرورپ  یراـصحنا  تیدوبع  دـیحوت و  یمالـسا  یدازآ  موـھفم  رد  هکنیا  زا  دوـب  تراـبع  نآ  یمود  هک  مدرک  رکذ 

نیا دـشاب و  لاعتم  یادـخ  نامرف  تحت  طقف  دـشاب و  اھر  دـیاب  اھهطلـس  اھتردـق و  هچ  تاداع ، بادآ و  هچ  نوناق ، هچ  تسادـخ ، ریغ  هچنآ  رھ  زا  هک  تسانعم  نیدـب  ناـسنا 

ناشخرد عیسو و  یانعم  نیدب  یدازآ  یارب  هک  یتیمھا  رطاخ  هب  مالسا  اذل  دنکیم و  نیمات  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ار  وا  یدازآ  دھدیم و  شزرا  تمارک و  ناسنا  هب  هک  تسا 

هک تسھ  مھ  یموس  توافت  یدازآ . ظفح  بسک و  یارب  تسا  یاهلیـسو  کی  تقیقح  رد  داھج  تسا و  هداد  رارق  نید  یلـصا  ماکحا  وزج  ار  شخبیدازآ  داھج  تسا ، لئاق 

ینالوط الامتحا  مود  یهبطخ  لئاسم  ثحابم و  زورما  نوچ  ایناث  میزادرپب و  یدازآ  یهلئـسم  رد  رتینیع  رتیئزج و  ثحابم  هب  میناوتب  الوا  ات  راصتخا  هب  هتبلا  منکیم ، ضرع 

. منکب رتهاتوک  ار  هبطخ  نیا  تسا ،

نابھگن  / ١٣۶٨/٠٣/٢١ یاروش  یاضعا  تعیب  مسارم  رد  تانایب 

ترـضح هک  روطنامھ  تسا ؛ هدرک  عنم  دوخ  ریغ  تدابع  زا  ار  وا  لاعتم  راگدرورپ  هک  تسا  ناسنا  میرکت  نیا  تسا . هدرک  عونمم  کرـش  زا  ار  اـم  هدرک و  لـضفت  لاـعتم  یادـخ 

طقف هدرک و  عونمم  ار  کرـش  هک  تساھناسنا  رب  ادـخ  لضف  نیا  ینعی  ١ ؛) «) سانلا یلع  انیلع و  هللالضف  نم  کلذ  : » دومرف شینادـنز  ناھارمھ  هب  هیلعهللامالـس ) ) فسوی

هک یکرـش  دوش ؛ هدولآ  کرـش  یکدـنا  هب  ام  لمع  تین و  هک  میراذـگن  میوش و  دـنمهرھب  نآ  زا  مینک و  کرد  ار  یھلا  میرکت  نیا  دـیاب  اـم  تسا . هتـساوخ  ار  شدوخ  تیدوبع 

. دنک ادیپ  یلجت  یمالسا  تما  تماعز  یمالسا و  یروھمج  ماظن  یهرادا  یالاب  بتارم  رد  نارگید ، دوخ و  یاوھ  زا  عابتا  اب  تسا  نکمم 

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

رون هب  ار  نافعـضتسم  لد  دـنازرل و  ار  نامز  یاھنوعرف  تخت  تسب ؛ رمک  نامولظم  تاجن  هب  یوفطـصم ، ناقرف  نایب و  یوسوم و  یاـضیب  دـی  اـصع و  اـب  هک  دوب  هللاحور  نآ  وا ،

هب و  تکرح ، مالـسا  ناـھج  هب  و  تیوـنعم ، حوریب  یداـم و  یاـیند  هب  و  تکوـش ، توـق و  ناناملـسم  هب  و  تزع ، ناـنموم  هب  و  تمارک ، اـھناسنا  هب  وا  تخاـس . نشور  دـیما 

. داد تداھش  تماھش و  هللالیبسیف  نادھاجم  نازرابم و 

ىمالسا  / ١٣۶٨/٠٨/٢١ تاغیلبت  نامزاس  ىرنھ  یهزوح  نادنمرنھ  ناگدنسیون و  ناریدم ، زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

دید دیھاوخ  دینک ، هظحالم  ار  (ص ) مرکا لوسر  تانایب  روطنیمھ  نآرق و  رخآ  ات  لوا  زا  رگا  تسین . ریوصت  لباق  ام  یارب  الـصا  هک  دراد  یبیجع  یلیخ  یرنھ  یهیام  نآرق  اعقاو 

هب تبحم  ندشن و  هتسخ  راک و  شالت و  رب  میمصت  نینچمھ  دنزیم . جوم  دراد و  دوجو  تسا -  یدیلپ  یدب و  رش و  رھظم  هک  ناطیش -  تب و  کرش و  اب  ینمـشد  دیحوت و 

مالسا و ردص  تایبدا  رخآ  ات  لوا  زا  نآرق و  مامت  رد  دنتسھ ، بالقنا  یاھهیاپ  هک  ییاھزیچ  یمالسا و  لوصا  رگید ، ترابع  هب  دنزیم . جوم  تیناسنا  ناسنا و  میرکت  مدرم و 

. دنزیم جوم  هغالبلاجھن -  زین  هدیسر و  (ع ) همئا زا  هک  یتایاور  نیمھ  ینعی  یمالسا -  تسرد  تایبدا 

امیس  / ٠٧/١٣۶٩/٠۵ ادص و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هب شدوخ  یهتسیاش  راک  رد  ار  ناسنا  ناسنا ، نداد  دشر  ناسنا ، هب  نداد  شزرا  تسا -  مالسا  یاھیگژیو  زا  یکی  هک  ناسنا -  ناش  میرکت  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  رد 

. تسا یلوصا  یاھشیارگ  زا  رگید  یکی  ندناشوج ، یلاعتم  فادھا  تمدخ  رد  ار  وا  یاھورین  نتفرگ و  راک 

جح  / ١٣٧٠/٠٣/٢۶ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

دوخ یلھاج  یاھتنـس  یاوھ  لاح و  رد  یتلم  و  یتسرپهنھک ، قامعا  رد  یروشک  هکنیا  زا  شرودزم ، یاـھقوب  اـھملق و  یتاـغیلبت و  یربخ و  یهتـسدوراد  رابکتـسا و  یرآ ،

یگراوخیم و یگدزفرـصم و  اشحف و  داسف و  گنھرف  دوش و  نانآ  یبلطهطلـس  یھاوخنوزف و  میلـست  دـیاشگب و  نانآ  یور  هب  ار  دوخ  یدام  نیازخ  یاھرد  یلو  دـنک ، رس 

داھج و هار  دنک ، یروآدای  ار  تمظع  تزع و  نانآ  هب  هک  ییهتـشذگ  هب  اھتلم  تشگزاب  زا  نانآ  دندونـشخ ! یـسب  هکلب  دنتـسین ، نارگن  اھنت  هن  دریذـپب ، نانآ  زا  ار  ینارتوھش 

نیرفاکلل هللالعجی  نلو   » یهیآ دنک ، عطق  نانآ  سومان  لام و  هب  لواپچ  تراغ و  زا  ار  نارگهطلـس  تسد  دنادرگرب ، نانآ  هب  ار  یناسنا  تمارک  دنک ، زاب  نانآ  یور  هب  ار  تداھش 

هب ار  نیفعضتسملاو » هللالیبسیف  نولتاقتال  مکل  ام  و   » باطخ دناوخ ، ورف  نانآ  رب  ار  نینمومللو » هلوسرلو  هزعلا  و   » یهمیرک دزومایب ، نانآ  هب  ار  الیبس » نینموملایلع 

دبتسم ربکتسم و  تیغاوط  تسد  دزاس و  نانآ  یگدنز  روحم  ار  نآرق  نید و  ادخ و  هصالخ ، دنک و  ارجا  نانآ  یگدنز  رد  ار  الا  » مکحلا  نا   » نامرف دناسرب ، نانآ  لد  شوگ و 

زا دنھاوخیم  ییاھب  رھ  اب  اذل  دنکانمیب و  همیسارس و  دونـشخان و  یخیرات ، نینچ  اب  دنویپ  ییهتـشذگ و  نینچ  هب  تشگزاب  زا  دنک ، عطق  نانآ  یگدنز  زا  ار  بلطهطلـس  و 

. دنوش عنام  نآ 

نانز  / ١٣٧١/٠٩/٢۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مالسا میرشب و  قوقح  رادفرط  ام  تسین . رشب  قوقح  رشب ، قوقح  نیا  تسا . رشب  داحآ  رب  نارگمتس  قوقح  و  رـشب ، قوقح  دض  یبرغ ، گنھرف  هویـش  هب  رـشب  قوقح 

مالـسا یفرعم  فـیرعت و  رد  هـشیمھ  هـک  یمالـسا  لوـصا  زا  یکی  دـنادیمن . ـالاو  ار  ناـسنا  تـمارک  شزرا و  مالـسا ، ردـقهب  یبـتکم  چـیھ  تـسا . ناـسنا  قوـقح  رادـفرط 

ام دـننک ! ناسنا  قوقح  ظفح  هب  هیـصوت  ار  ام  ای  دـنھدب  دای  ام  هب  ار  رـشب  قوقح  دـنیایب  اھیبرغ  مینیـشنیمن  رظتنم  هک  ام  تسا . ناسنا » میرکت   » لصا تساهدـشحرطم ،

دوخ ماکحااب  هک  تسا  مالسا  دیآیم . باسح  هب  ناسنا  قوقح  دوشیم و  عافد  لباق  مالـسا  هیاس  رد  ناسنا  قوقح  اھتنم  میتسھ . ناسنا  قوقح  رادفرط  لوا  نامدوخ ،

رایتخا رد  هک  هچنآ  هن  تساهدرکعاـفد ؛ اـھناسنا  قوقح  زا  یـسایس -  لـئاسم  یمومع و  قوقح  یندـم و  ماـکحا  هچ  و  ییازج ، ییاـضق و  ماـکحا  هچ  ماـکحا : هنوگ  همھ  - 

. دناهدرک یراذگ  مسا  دناهدروآ و  باسح  هب  ناسنا  قوقح  بیرف -  هب  اھنآ -  هک  هچنآ  هن  تساھنآ ،

١٣٧١/١٠/١١ /  ( مالسلاهیلع  ) حیسم ترضح  دالیم  زورلاس  تبسانم  هب  کیربت  مایپ 

همھ ی دننام  مرکم  لوسر  نیا  میوگ . یم  کیربت  یحیسم  نانھیم  مھ  هب  اصوصخم  ناناملسم  نایحیسم و  همھ  هب  ار  حیسم  یاسیع  ترـضح  یھلا  گرزب  ربمایپ  دالیم 

. تسا دنمزاین  شخب  تاجن  مایپ  نیا  هب  هشیمھ  زا  شیب  تیرشب  زورما  دوب و  ناسنا  میرکت  دیحوت و  مچرپ  لماح  رشب و  تداعس  رشبم  یھلا  ماظع  ایبنا 

نارادساپ  / ١٣٧١/١١/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مھ ناـشدوخ  نآ . نیا و  زا  عقوت  اـعدا و  رد  هن  تسا ، هدرک  تباـث  لـمع  رد  ار  دوـخ  تمارک  تمظع و  هک  تسا  یتـلم  تسا . میرکت  مارتـحا و  هتـسیاش  ناریا ، زارفارـس  تلم 

اب ماـظن  نیلووـسم  یکیدزن  ماـظن ، مدرم و  نیب  تیمیمـص  میـسانشیم . ملاـع  راـطقا  رد  زورما  هک  تسا  یماـظن  نـیرت  یمدرم  یمالـسا ، یروـھمج  ماـظن  هـک  دـننادیم 

یداع رما  کی  ایند  یاھروشک  نالووسم  همھ  یارب  هک  ایند -  فراخز  هب  ماظن  نیلووسم  ییانتعایب  و  دناهتـساخرب -  اھنآ  دوخ  نورد  زا  هکنیا  رطاخهب  مدرم -  تاـساسحا 

. تسام ماظن  هتسجرب  تاکن  زا  تسا - 

 « ناسنا تمارک   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 1 
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مدرم  / ١٣٧٢/١٠/٠۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یرادا و یاھھاگتسد  مرتحم  نیلووسم  زا  یاهدع  امش ، عمج  رد  ایوگ  تسوگلا . دنتسھ ، یتلود  تالیکشت  یاھشخب  زا  یـشخب  لووسم  هک  یناسک  یارب  نینموملاریما 

مارتحا و ار  دوخ  عجارم  و  دـنھد . ماجنا  تنم  نودـب  دـیاب  دـنھد . ماجنا  مدرم  یارب  یزوسلد  اب  ار  راک  دـیاب  گرزب  هچ  کـچوک ، هچ  دنتـسھ  هک  اـجرھ  رد  دـنراد . روضح  یتلود 

یهمھ زا  هک  بلق  تمالس  هکلب  بیج ، تمالس  نابز ، تمالس  مشچ ، تمالس  تسد ، تمالس  دننکن . عقوت  اھنآ  زا  دنراذگن . تنم  اھنآ  رب  دننکن . ریقحت  ار  اھنآ  دننک . میرکت 

. درک راک  اھناسنا  یایحا  هار  رد  نینموملاریما  میشاب . هتشاد  هک  دناهتساوخ  ام  زا  ار  تسا  رتلکشم  اھنیا 

ماظن  / ٠٩/١٩/١٣٧۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

صالخا و رکـش ، ربص ، لثم  تسا -  ناسنا  دوخ  هب  طوبرم  هک  ییاھزیچ  نآ  هچ  تسا ؛ هدش  هداد  لیـصفت  حیـضوت و  مالـسا ، سدـقم  عرـش  رد  قالخا  مراکم  یھلا و  قالخا 

. تسا یمالـسا  یهعماج  هعومجم  اب  هطبار  رد  هک  ییاھزیچ  هچ  و  اھناسنا -  میرکت  راثیا و  عضاوت ، تشذگ ، لثم  تسا -  رگید  یاھناسنا  اب  هطبار  رد  هک  اھنآ  هچ  تعانق .- 

مالـسا و مرکم  یبن  شالت  مالـسا ، رد  و  یھلا -  نایدا  ناگرزب  ایلوا و  ایبنا و  همھ  شالت  نیرتشیب  هک  تسا  ییاـھزیچ  ناـمھ  اـھنیا  دراد . یعیـسو  هنماد  یمالـسا  قـالخا 

. دیآ دوجو  هب  اھنیا  هک  تسا  هدوب  نآ  یارب  ناگرزب -  همئا و 

ناملعم  / ١٣٧٨/٠٢/١۵ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد مھ  ملعم  دنتـسھ . ام  هعماج  صوصخب  یاهعماج ، رھ  راشقا  نیرتفیرـش  وزج  تفگ  دـیاب  لقاال  ای  نیرتفیرـش  رـشق ، ود  نیا  هک  منک  ضرع  دـیاب  نارگراک  ناملعم و  هرابرد 

، دـنملع لھا  مھ  دوخ ، هبون  هب  مھ  نارگراک  تسا . لماک  ناسنا  دـیلوت  تیبرت و  میلعت و  راک  هک  دـنھدیم  ماجنا  ناملعم  ار  اھراک  نیرترخاـف  زا  یکی  تسا . رگراـک  کـی  عقاو 

تامدـخ الاو . شزرا  ود  ینعی  دـنلمع ؛ ملع و  زا  یاهعومجم  رـشق ، ود  نیا  اعومجم  دریگیمن . ماجنا  یراک  دـشابن ، اناد  ملاع و  دوخ  راک  هب  رگراک  رگا  اریز  دـنلمع ؛ لـھا  مھ 

یزوریپ لوا  یاھلاس  نآ  رد  مھ  مراد و  دای  هب  ار  نارگراک  شقن  ناملعم و  شقن  بالقنا  زا  لبق  نارود  رد  مھ  هدـنب ، تسا . یریظنمک  تامدـخ  ام ، روشک  هب  مھ  رـشق  ود  نیا 

انیع مھ  ناملعم  دنک . راچد  یتالکـشم  هب  ار  روشک  تسناوتیم  اھنآ  مادک  رھ  هک  تسویپیم  عوقو  هب  روشک  نیا  رد  هئطوت  اھھد  دندوبن ، ام  نموم  نارگراک  رگا  هک  بالقنا 

نیرتالاب زا  یکی  هھبج ، هب  صاخـشا  مازعا  رد  هھبج و  تشپ  تیوقت  رد  هھبج ، مدـقم  فوفـص  بیترت  رد  نارگراک ، مھ  ناـملعم و  مھ  زین ، گـنج  نارود  رد  دـندوب . روطنیمھ 

. دنریگ رارق  میرکت  دروم  دیاب  یلیخ  هک  دنتسھ  یرشق  ود  دننکیم ، ینیرفآ  شقن  روطنیا  روشک  کی  یاھنامز  نیرتساسح  رد  هک  یرشق  ود  دنتشاد . ار  اھشقن 

ناھج  / ٠٩/١٣٧٩/٠۶ ینید  ناربھر  یهرازھ  سالجا  هب  مایپ 

رد روز  رز و  نارازگراک  هک  یبیرف  بعر و  روز و  زا  یـشان  توکـس  طیحم  دنـشخبب . تیعقاو  ار  تقیقح  نیا  دناهدیـشوک  ایبنا  دـشاب . هشیدـنا  نامیا و  زا  هتـساخرب  دـیاب  حـلص 

تفرعم اب  تلادع و  یانبم  رب  دیاب  حلص  تسا . ضقانتم  توافتم و  یلکب  دنناوخیم ، ارف  نادب  ناسنا  یراگتسر  نارـشبم  هک  یحلـص  اب  دنروآیم ، دیدپ  ملاع  زا  ییاھـشخب 

. دشاب ملاع  نارادمتردق  ضارغا  زا  رود  هب  ناسنا و  تمارک  هب 

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

 - ملاع نادنمتردق  هچرھ  دوشیم . رتلمتحم  مالسا  مایپ  قیفوت  دوش ، رتشیب  رـشب  ملع  هچرھ  تسا . رتشیب  رایـسب  هتـشذگ  زا  یوبن ، مایپ  مھف  یارب  ملاع  تیفرظ  زورما 

اھتردق ملظ  هک  اھناسنا -  ندیشک  ریخست  هب  یارب  یناسنا ، تاساسحا  ندرک  بوکرـس  یارب  دننک  هدافتـسا  رتشیب  هنوگ  عبـس  یناویح و  یاھرازبا  زا  ایند -  یاجک  رھ  رد 

هب ار  تیرشب  یگنشت  راثآ  ام  زورما  دش . دنھاوخ  هنـشت  رتشیب  اھناسنا  دش و  دھاوخ  زاب  رتشیب  مالـسا  رون  ییاسانـش  یارب  اج  دوش -  رتراکـشآ  بیترت  نیا  هب  رـشب ، هب 

. دنقاتشم اھناسنا  مینکیم ؛ ساسحا  تسا -  ناسنا  تمارک  مایپ  تسا ، تلادع  مایپ  تسا ، تیونعم  مایپ  تسا ، دیحوت  مایپ  هک  مالسا -  مایپ 

ماظن  / ١٣٧٩/٠٩/١٢ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

مادقا لمع و  رد  مھ  همھ  دراد ؛ یددعتم  لوصف  یمالسا - شنیب  ینیبناھج و  ینعی   - دیآیم تسدهب  اھنآ  زا  ام  فیاظو  درکلمع و  یلـصا  طوطخ  هک  یفراعم  هعومجم  نآ 

.... منکیم ضرع  ماهدرک و  باختنا  ار  رتمھم  رترثوم و  هطقن  جنپ  نم  هک  تسا ؛ ریثات  یاراد  تلود  درف و 

هدزوـن هدـجھ و  نورق  یاـپورا  مسیناـموا  اـب  یلکهب  یمالـسا ، شنیب  رد  یروحمناـسنا  هتبلا  یروحمناـسنا . مییوـگب  نآ  هب  میناوـتیم  اـی  تسا ؛ ناـسنا  میرکت  مود ، نکر 

، مالـسا یروحمناـسنا  دـنمھ . هیبـش  مسا  رد  طـقف  اـھنیا  اـما  تسا  یروحمناـسنا  شمـسا  مھ  نآ  تسا . رگید  زیچ  کـی  نیا  تسا ، رگید  زیچ  کـی  نآ  تسا . تواـفتم 

هاگن ار  ینید  راثآ  هغالبلاجـھن و  نآرق و  هک  یـسک  ضرالا .» یف  ام  تاومـسلا و  یف  ام  مکل  رخـس  نا هللا  اورت  ملا  . » تسا رگید  زیچ  کی  تسین ؛ ییاپورا  مسیناموا  اساسا 

تسھ یدایز  تایآ  رد  یروحمناسنا . دش  نیا  دخرچیم . ناسنا  دوجو  روحم  رب  شنیرفآ ، کلف  خرچ و  نیا  مامت  مالسا ، رظن  زا  هک  دنکیم  ادیپ  یبوخهب  ار  یقلت  نیا  دنک ،

تاومسلا یف  ام  مکل  رخس   -» متفگ هک  ار  یریبعت  نیمھ  هک  تسھ  نآرق  رد  مھ  هیآ  ود  اما  تسامش ؛ رخسم  ایرد  تسامش ، رخسم  هام  تسامش ، رخسم  دیشروخ  هک 

یور یریثات  دیناوتیمن  دیتسھ و  ناشهمھ  رخسم  امـش  لعفلاب  نآلا  ینعی  هچ ؟ ینعی  دنیامـش ، رخـسم  دنکیم . نایب  دنیامـش - رخـسم  اھنیا  همھ  ضرالا ؛» یف  ام  و 

تـشم یوت  ینعی  هچ ؟ ینعی  رخـسم  دنیامـش . رخـسم  همھ  هک  دـناهدش  هتخاـس  یاهنوگهب  تاـنئاک  دوجو و  ملاوع  دـیاهدش و  هتخاـس  یروـط  هوقلاـب  اـما  دـیراذگب  اـھنآ 

ار رمق  سمـش و  هراتـس و  نیمز و  نامـسآ و  ادخ  هک  یدوجوم  نیا  هک  تسا  نآ  هدنھد  ناشن  نیا  دینک . هدافتـسا  وحن  نیرتھب  هب  اھنآ  همھ  زا  دیناوتیم  امـش  دـنیامش و 

میرکت ار  مدآینب  « - مدآینب انمرک   » نیا مدآینب .» انمرک  دقل  و  : » تسا هدش  حیرصت  مھ  ندوب  زیزع  نیمھ  دشاب . زیزع  دیاب  رایسب  یھلا  شنیرفآ  رظن  زا  دنکیم ، وا  رخسم 

رد یمالـسا و  تموکح  رد  هک  ییاـھزیچ  نآ  اـب  یعیرـشت  میرکت  ینیوکت و  میرکت  تسا ؛ نیوـکت  هلحرم  لـماش  مھ  عیرـشت و  هلحرم  لـماش  مھ  هک  تسا  یمیرکت  میدرک -

. تسا یناسنا  یاھهیاپ  الماک  اھهیاپ  ینعی  هدش ؛ نیعم  ناسنا  یارب  یمالسا  ماظن 

لاس ٨٠  / ١١/١٣٨٠/٠۵ یروھمجتسایر  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

عورـش ناشتاغیلبت  رد  ار  نیا  هک  تسا  یلاـس  دـنچ  دـننک . بلـس  ار  بـالقنا  هب  اـھنآ  داـقتعا  دـنریگب و  ار  مدرم  ناـمیا  هک  تسا  نیا  مالـسا  نانمـشد  یاھتـسایس  زا  یکی 

هب مدـش و  هتکن  نیا  هجوتم  شیپ -  لاس  هدزای  هد ، دودـح  دوب -  هدـش  یتایلمع  ییارجا و  روشک ، نانمـشد  یاھراتفر  رد  تاـغیلبت  نیا  هک  یلیاوا  ناـمھ  زا  هدـنب  دـناهدرک .

نامز رد  یرـشب  خیرات  تاراختفا  زا  یکی  هک  یبالقنا  دـنربب ؛ لاوس  ریز  ار  بالقنا  رابتعا  لصا  دـنھاوخیم  اھنیا  متفگ  مداد و  رادـشھ  یگنھرف  نالووسم  هب  صوصخب  همھ ،

؛ دـش قفوم  درک و  اپ  رب  ار  نآ  هقطنم  نیا  رد  رابکتـسا  ریذپانریخـست  رھاظلایلع  ژد  کی  لباقم  رد  مھ  نآ  نامیا ، تکرب  هب  یلاخ و  تسد  اب  تلم  کی  هک  یبـالقنا  تساـم ؛

همھ رد  هک  یبالقنا  درک ؛ مرگلد  ناشیمالسا  تیوھ  هب  راودیما و  ناشمالسا  هب  ار  ناملسم  یاھتلم  هک  یبالقنا  یمالسا ؛ یاھـشزرا  هار  رد  یبالقنا  ادخ ؛ مان  هب  یبالقنا 

قئاف دوش و  زوریپ  عناوم  نیرتگرزب  رب  دناوتیم  دـھد -  ناشن  دوخ  زا  یاهدارا  مزع و  هک  یتقو  تلم -  کی  هک  دـندرک  ساسحا  اھنآ  دیـشخب و  یروابدوخ  ار  اھتلم  ناھج  طاقن 

یزیرهمانرب تروص  هب  هک  دوب  یراک  نیا  دـنریگب . هدـیدن  دوب ، بالقنا  نیا  رد  هک  ار  یایناـسنا  تمارک  تلیـضف و  شزرا و  تیونعم ، یدازآ ، ماـیپ  دنتـساوخیم  نانمـشد  دـیآ .

. دندرک لابند  ار  نآ  یتاغیلبت ، قرط  ماسقا  عاونا و  اب  هدش و 

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

هدیدپ کی  هک  بھذم -  درک . حرطم  ایند  رد  ار  اھناسنا  جیسب  رد  بھذم  تردق  هب  هجوت  تشاذگ و  ریثات  یمالسا  بالقنا  مھ  مالسا -  ریغ  یایند  رد  یتح  یناھج -  داعبا  رد 

هزاجا دناشنب و  هایـس  کاخ  هب  یلکهب  ار  یللملانیب  یاھتیامح  هب  یکتم  ماظن  کی  تسناوت  هک  درک  جیـسب  ار  تلم  کی  نانچنآ  ناھگان  دوب -  ضحم  یتافیرـشت  یوزنم و 

 « ناسنا تمارک   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 2 
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تیناسنا و تلادع ، هلاسم  دوب -  لآهدیا  تیرـشب  یارب  هک  ییاھفرح  همھ  نیلئاق  دنک . اپ  رـس  رب  ون  یاھفرح  اب  یماظن  هکلب  دیآ ؛ دوجو  هب  الخ  نآ ، یاھهناریو  یور  رب  دـھدن 

ار اھنآ  دـندرکیمن  تارج  یلو  دوب ، ییاھفرح  ناشیاھلد  رد  هک  یناسک  و  یللملانیب -  یاھییوگروز  اب  هلباقم  هزرابم و  موزل  اھداژن ، یربارب  اـھناسنا ، یربارب  ناـسنا ، میرکت 

مـشچ لباقم  رد  هتـشون و  دراکالپ  یور  ار  اھفرح  نیا  هدمآ ، دوجو  هب  ایند  زا  هشوگ  کی  رد  یرقتـسم  یـسایس  ماظن  دـندید  دـنتفاییمن ، زاربا  یارب  ینادـیم  ای  دـننک و  زاربا 

. دوب هداعلاقوف  رایسب  اھنآ ، یارب  نیا  تسا . هدرک  دنلب  نایناھج 

ماظن  / ١٣٨٠/١٢/٢٧ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

قوقح ناسنا ، تمارک  رکف ، یدازآ  ناسنا ، یدازآ  لوصا ، نیا  تسا . لومـشناھج  لوصا ، نیا  دـنیوگیم  دـننکیم و  یفرعم  ییاکیرما  لوصا  ناونع  هب  ار  یلوصا  اـھییاکیرما 

!؟ دیدرک رکذ  امش  هک  تسا  ییاھنیا  اکیرما  زورما  تموکح  هصخـشم  تساھنیا !؟ زورما  ییاکیرما  هعماج  هصخـشم  دنییاکیرما !؟ لوصا  اھنیا  تساھزیچ . لیبق  نیا  زا  رـشب و 

هک دـندوبن  تموکح  نیا  رد  رثوم  لـماوع  تموکح و  نیا  اـیآ  درک ؟ دوباـن  ار  اـکیرما  ناتـسوپخرس  درک ؟ ماـع  لـتق  ار  اـکیرما  نیمزرـس  یلـصا  ناـیموب  هک  دوبن  تموکح  نیا  اـیآ 

راتفر اھنیا  اب  اھهعجاف  نیرتتخـس  اب  یدامتم  یاھلاس  دـندوبر و  یگدرب  یارب  ار  اھنآ  ناوج  رـسپ  رتخد و  دـنتفرگ و  یگدرب  هب  ناـشیاھهناخ  لـخاد  زا  ار  ییاـقیرفآ  اـھنویلیم 

هک تسا  لاس  تسیود  بیرق  دـیاش  هک  دـھدیم  ناشن  اکیرما  رد  ار  یرادهدرب  یگدـنز  هک  « ماتومع هبلک   » ماـن هب  تسا  یرثا  یرنھ ، راـثآ  نیرتیدژارت  زا  یکی  زورما  دـندرک ؟

یدازآ هن  تسا ؛ نیا  هداد ، ناشن  ایند  هب  ییاکیرما  ماظن  هک  یاهزیمم  هصخشم و  نآ  تسا ؛ نیا  اکیرما  تموکح  تسا ؛ نیا  اکیرما  یاھتیعقاو  تسا . هدنز  زونھ  هتـشون  نیا 

رھ رد  مدآ  رفن  کی  رد  یتسوپخرـس  هگر  امـش  رظن  زا  مھ  زورما  نیمھ  دیتسین . لئاق  یربارب  دیفـس  هایـس و  نیب  مھ  زونھ  امـش  یربارب !؟ مادک  ناسنا . یربارب  هن  ناسنا ،

روھمج سیئر  یاقآ  ینارنخس  ای  ینارنخس ، نیمھ  دیرضاح  امـش  رکف !؟ یدازآ  اھناسنا !؟ یربارب  دوشیم . بوسحم  وا  یارب  فعـض  هطقن  کی  یرادا  شنیزگ  لحارم  زا  کی 

!؟ رکف یدازآ  مادـک  دـینک . شخپ  دـیرادرب  ار  یمتاخ  یاقآ  هتعاسمین  ینارنخـس  نیمھ  تسھ ، نایب  یدازآ  رکف و  یدازآ  اجنآ  رگا  دـینک ؟ شخپ  اکیرما  رد  ناتیاھهناسر  رد  ار 

یدازآ ینعم  نیا  تساھتسینویھص ! رایتخا  رد  ناشتیرثکا  هک  تساکیرما  گرزب  نارادهیامرـس  یرادهیامرـس و  هاگتـسد  هب  لصتم  همھ  فان  دنب  اما  تسا ، عونتم  اھهناسر 

هک دیتسھ  یک  امـش  تسا . لومـشناھج  ییاکیرما  لوصا  دنیوگیم  تقو  نآ  تسا !؟ ییاکیرما  لوصا  اھنیا  دییوگیم ؟ غورد  ایند  مدرم  هب  ارچ  تسا !؟ اکیرما  رد  اھهناسر 

لوصا مھ  نیلاتـسا  دنتـشاد ؛ لومـشناھج  لوصا  اھتـسینومک ، مھ  امـش  زا  لـبق  بوـخ ؛ دـینک ؟ عـضو  لومـشناھج  لوـصا  تیرـشب ، یارب  هک  دـیھدیم  قـح  ناـتدوخ  هب 

نیا دنتـشاد . لومـشناھج  لوصا  ناشدوخ  رظن  هب  مھ  ایند  یاھتـسیشاف  دنک . یوریپ  دیاب  لوصا  نیا  زا  دنک ؛ تعاطا  نم  زا  دـیاب  ایند  همھ  تفگیم  تشاد ؛ لومـشناھج 

دازآ تلم  کی  قطنم  قطنم ، نیا  میبوکب . ار  وا  متا  بمب  اب  میورب  دـیاب  دـنکن ، لوبق  اـیند  رد  هک  رھ  تسا ، لومـشناھج  لوصا  نیا  تساـم ؛ لوصا  نیا  هک  تسا  یقطنم  هچ 

!؟ دییوگیم غورد  تیرشب  هب  روطنیا  تسا !؟ ناسنا  تمارک  هب  دقتعم  اتقیقح  هک  تسا  یتلود  کی  قطنم  قطنم ، نیا  تسا !؟

١٣٨١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزیس  مسارم  رد  تانایب 

درادن قح  ایند  رد  یمیژر  چـیھ  دـنکیمن . لمحت  لوبق و  یـسک  زا  ار  تناھا  ریقحت و  دـھدیم و  تیمھا  دوخ  تمارک  تزع و  لالقتـسا و  هب  تسا ؛ تزعاب  تلم  کی  ام  تلم 

. دھد رارق  ریقحت  تناھا و  دروم  شلقتسم  عضاوم  رطاخ  هب  ار  ناریا  تلم 

ناجنز  / ١٣٨٢/٠١/٢٠ هعمج  تماما  هب  یظعاو  یقتدمحم  مالسالاتجح  باصتنا 

یاھهنحـص رد  دوخ  روضح  یھاـگآ و  تعاجـش و  ناـمیا و  یمالـسا ، یروھمج  سدـقم  ماـظن  نارود  لوـط  ردو  بـالقنا  لـحارم  یهمھ  رد  ناتـسا  نآ  فیرـشو  نیدـتم  مدرم 

. دنمارتحا میرکت و  روخرد  هتخاس و  نایامن  ینشور  هب  ار  نوگانوگ 

ناملعم  / ١٣٨٢/٠٢/١٠ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

میلعت و دای  اب  هک  ییاھزور  رد  تسا . هتخیمآ  مالـسلاوھالصلامھیلع -  اضرلایـسومنبیلع  ترـضح  مظعم و  طبـس  مرکم ، یبن  تقلخ -  ملاع  ناگتـسجرب  دای  اب  ماـیا  نیا 

شالت راک و  میرکت  تیبرت و  میلعت و  مچرپ  هدنزارفارب  رـشب و  ملعم  راوگرزب  نآ  هک  ارچ  درک ؛ یراج  نابز  رب  دروآ و  دای  هب  ار  مرکا  ربمغیپ  مان  دیاب  دراد ، طابترا  راک  دیلوت و  تیبرت و 

نامھ نینط  مھ  زورما  درک . دـنلب  ناھج  رد  ار  یونعم  یحور و  تلیـضف  تیونعم و  هب  مامتھا  هعماج و  رد  اھـضیعبت  نتـشادرب  ناسنا و  میرکت  تلادـع و  دایرف  راوگرزب  نآ  دوب .

نیا ام  ات  دوش  یراج  مرتحم  ناگدـنیوگ  ناحادـم و  ناـبز  رد  همئا ، ربمغیپ و  حدـم  ناونع  هب  دـیاب  هک  تساـھنیا  دـسریم . شوگ  هب  ینونک  یاـیند  خـیرات و  یاـضف  رد  اھادـص 

. میسانشب ار  تقلخ  ملاع  ناگدیزگرب  رشب و  خیرات  ناگرزب 

ناملعم  / ١٣٨٢/٠٢/١٠ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک دـشابن  یاهنوـگ  هب  دـننزیم ، هک  ییاـھفرح  دـنھدیم و  هک  ییاھراعـش  دنـشاب  هتـشاد  هجوـت  یملعم  یرگراـک و  یاـھهعومجم  دوـش . هیکت  یوـنعم  تمارک  شزرا و  رب 

هکیزیچ اما  یونعم ؛ مھ  تسا و  یداـم  مھ  اـھزاین  میدرک ، ضرع  هک  روطناـمھ  دریگب . یرگراـک  اـی  یملعم  هعماـج  زا  مدرم  مشچ  رد  ار  یقیقح  تمارک  یونعم و  تفارش 

. دنریگن لوپ  یسک  زا  دننکن و  زارد  تسد  یسک  فرط  هب  دننک و  ظفح  ار  ناشتمارک  وربآ و  دنرـضاح  اھیلیخ  تسا . یونعم  میرکت  دنکیم ، دنـسرخ  عناق و  مرگلد و  ار  ناسنا 

یعامتجا و تابـساحم  رد  لقع و  ادـخ و  شیپ  مھ  اعقاو  هک  دـنراد -  یرگراک  هعماج  یملعم و  هعماج  هک  ار  یتمارک  دـھدیم . تیمھا  یونعم  تمارک  هب  فرـش ، اـب  ناـسنا 

ام زا  کیمادک  تسا ؟ هدـشن  مخ  ملعم  کی  تنم  راب  ریز  نونکات  ام  زا  کیمادـک  هناش  میھد . ناشن  همھ  هب  میریگب و  تسدرـس  ار  نآ  میـسانشب ؛ دـنراد -  تمارک  یناسنا 

هک مینک  راکهچ  نم  لاـثما  ییاـھریقح  دیـسوب . ار  وا  تسد  ربمغیپ  هک  تسـالاو  ردـقنآ  مھ  رگراـک  شزرا  تسا . نیا  ملعم  شزرا  میاهدیـسوبن ؟ ار  دوخ  ملعم  تسد  نونکاـت 

. مینکن شومارف  ار  یونعم  یاھشزرا  نیا  دریگب ؟ ار  ربمغیپ  تسد  ندیسوب  یاج 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٨/١١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هصرع نیرتمھم  میھد ، زورب  نامدوخ  راتفر  لامعا و  و  دوب -  راکزیھرپ  یقتم و  دیاب  اعقاو  تسین ؛ یفاک  نآ  ندروآ  نابز  رب  اوقت و  یاعدا  نوچ  یگدنز -  رد  ار  اوقت  میھاوخب  رگا 

یاھناج نآ  ققحت  یارب  هک  دراد  ییاھراعش  اھفدھ و  یمالسا  بالقنا  تسا . ندرک  لابند  دجهب  ار  بالقنا  یاھفدھ  یعامتجا و  یاھتیلووسم  هصرع  نالووسم ، ام  یارب  نآ 

هک یاهطقن  هب  روشک  ندیـسر  یقالخا ، یلاعت  اـھنآ ، یور  رب  یراذـگریثات  مدرم و  ترخآ  اـیند و  نتخاـس  یداـم ، یونعم و  دـشر  اھفدـھ  نیا  تسا . هدـش  ادـف  اـھنوخ  کاـپ و 

اھنآ هلمج  زا  هک  تسا  یونعم -  بھاوم  هچ  یدام و  بھاوم  هچ  یھلا -  بھاوم  زا  دارفا  ندربهرھب  اھدادعتسا و  دشر  یارب  ییاضف  داجیا  تسا و  یناسنا  تمارک  هتسیاش 

. درک هراشا  یقالخا  لیاضف  ملع و  یدازآ ، هب  ناوتیم 

، دنریگیم ار  تردق  هک  هدع  نیا  هکنیا  نودب  دھدب ؛ میـشاب ، امـش  نم و  هک  یرگید  هدـع  تسدهب  دریگب و  یاهدـع  تسد  زا  ار  تردـق  هک  دـماین  دوجوهب  روظنم  نیا  هب  ماظن 

دـندرک و ظفح  ار  نآ  نوگانوگ  یاھنارحب  رد  دـندروآ و  دوجوهب  ار  بالقنا  هک  ناشورخ  یایرد  میظع و  جوم  نیا  مدرم ، دنـشاب . هتـشاد  مدرم  میظع  تکرح  نیا  لاـبق  رد  یدـھعت 

. تسا نیمھ  مھ  تقیقح  هک  مینکیم  هصالخ  مالسا  مان  رد  مالـسا  هب  نانموم  ام  ار  تاعقوت  نیا  دنراد . یتاعقوت  دندنارذگ ، کانرطخ  یاھهندرگ  زا  ار  ماظن  نیا  تمالـسهب 

، لالقتسا دراد : صخشم  یاھراعش  یمالسا » یروھمج  ، » دوش هابتـشا  دریگ و  رارق  اھیلیخ  دید  ضرعم  رد  طلغ  یاھنییبت  اھریـسفت و  اب  مالـسا  تسا  نکمم  نوچ  اھتنم 

. مینک تکرح  اھنآ  یارب  لابند و  ار  اھهتساوخ  نیا  دیاب  ام  اھناسنا . یارب  تمارک  اب  نما و  طیحم  داجیا  یدام ، یلاعت  یونعم و  دشر  یدازآ ،

هعمجزامن  / ١٣٨٢/٠٨/٢٣ یاھهبطخ  رد  تانایب 

 « ناسنا تمارک   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 3 
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؛ دوش نیمات  تلادع  هعماج  رد  هک  تسا  نیا  یارب  اھتدـھاجم  اھـشالت و  همھ  دوش . ارجا  تلادـع  میھاوخیم  ام  زورما  تسا . تلادـع  یمالـسا  ماظن  فرح  نیرتمھم  زورما 

. تسا زیچ  همھ  روحم  تلادع  نیاربانب  دنسریم . مھ  دوخ  یدازآ  قوقح و  هب  اھناسنا  دوشیم و  نیمات  مھ  یرشب  تمارک  ناسنا و  قوقح  دش ، نیمات  تلادع  رگا  هک 

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

خـساپ اذـل  تسا ، ینید  یهیاـپ  شاهیاـپ  نوـچ  تسین . روـطنیا  ینید  یرـالاسمدرم  اـما  درادـن ؛ درک ، هیکت  نآ  هب  دوـشب  هک  نـقتم  یرکف  یهیاـپ  کـی  یبرغ  یرـالاسمدرم 

تموکح هک  دشاب  هتشاد  قح  دشاب و  لوبق  دروم  وا  ات  دنھاوخب ، ار  مکاح  دیاب  مدرم  هک  تسا  حرطم  عوضوم  نیا  یھلا  تعیرـش  رد  ینید و  یرالاسمدرم  رد  دراد . ینـشور 

تمارک ساسا  رب  مدرم  یار  مالسا ، قطنم  رد  نوچ  مراد و  داقتعا  مالسا  هب  نوچ  مناملـسم ؛ نوچ  دیوگیم  تسا ؟ ربتعم  مدرم  یار  ارچ  یناملـسم ، هک  یـسک  یا  دنک .

لئاسم رد  هک  اجرھ  ام  دـنک . صخـشم  لاعتم  یادـخ  هکنیا  رگم  تسین ، لوبقم  اھناسنا  رب  یتیمکاـح  تیـالو و  چـیھ  مالـسا  رد  تسا . ربتعم  لاـعتم  یادـخ  شیپ  ناـسنا 

نیا زیوجت  رب  یعرش  لیلد  ایآ  هک  مینک  کش  دنکیم ، ادیپ  طابترا  دراد -  دوجو  تایالو  ماسقا  عاونا و  هک  نموم -  تیالو  هب  ای  یضاق  تیالو  مکاح ، تیالو  هب  هک  یھقف  ناوارف 

هدرک ذـیفنت  ار  نآ  عراش  هک  تسا  لوبق  دروم  تیالو  نیا  یتقو  نآ  تسا . مالـسا  قطنم  نیا  تسا . تیالو  مدـع  لـصا ، نوچ  ارچ ؟ هن ؛ مییوگیم  هن ، اـی  تسھ  مئاـق  تیـالو 

مدرم دشاب و  هتشاد  اوقت  تلادع و  ینعی  تیحالـص  تیلھا و  دیاب  تیالو -  زا  یاهبترم  رھ  رد  میھدیم -  وا  هب  ار  تیالو  هک  یـسک  نآ  هک  تسا  نیا  هب  عراش  ذیفنت  دشاب و 

؛ دنک لمع  نآ  هب  دریذپب و  ار  قطنم  نیا  لماک  داقتعا  اب  دناوتیم  نموم  کی  تسا . قیمع  مکحتسم و  رایـسب  هک  تسا  ینید  یرالاسمدرم  قطنم  نیا  دنھاوخب . ار  وا  مھ 

. درادن هسوسو  هھبش و  یاج 

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

مالـسا قطنم  نایب  تسین ؛ ینابز  فراعت  کی  افرـص  رگید -  نوگانوگ  یاھتبـسانم  رد  هچ  تبـسانم و  نیا  رد  هچ  مینک -  یم  رگراـک  ماـقم  اـی  ملعم  ماـقم  زا  اـم  هک  یلیلجت 

رد یتقو  تسا . ندـیمھف  طلغ  هعماج  کی  لکـشم  دراوم ، زا  یرایـسب  رد  تسا . هنیمز  ود  نیا  رد  یمالـسا  گـنھرف  هئارا ی  تسا ؛ رگراـک  راـک و  تیبرت و  میلعت و  هراـبرد ی 

شاداپ وا  هب  مھ  هچرھ  دوش ، یم  هتفرگ  هدـیدان  وا  یناسنا  تمارک  یناسنا و  تیـصخش  دوش و  یم  هاگن  دـیلوت  یارب  هلیـسو  کی  تروص  هب  طقف  رگراک  هب  الثم  یی  هعماج 

ناملعم زا  نالک  ینابیتشپ  نیناوق ، اھتـسایس و  اھ و  همانرب  رد  دـیایب و  باسح  هب  هعماـج  یتافیرـشت  وضع  کـی  ملعم  رگا  اـی  تسین . هدـننک  عناـق  وا  یارب  دـنھدب ، یداـم 

مھ دیاب  تسا و  یمھم  هلاسم ی  تشیعم ، انیقی  تسا . ملعم  هب  تناھا  دوش ، هتفرگ  هدیدان  ملعم  یشزرا  یقالخا و  یناسنا و  هبنج ی  دریگب و  دوخ  هب  یداصتقا  تلاح 

. دوش یمن  هصالخ  تشیعم  هیضق ی  رد  ناسنا ، شزرا  ناسنا و  هلاسم ی  نکیل  دنسرب ؛ نآ  هب 

هقف  / ١٣٨٣/٠٢/٢٧ جراخ  سرد  نایاپ  رد  تانایب 

ناتدوخ نازابرس  یهمکچ  ریز  ار  لقتسم  روشک  کی  ارچ  دیدش ؟ قارع  دراو  ارچ  تساھناسنا . تمارک  هب  یمارتحایب  ییانتعایب و  ملظ ، ترفن ، هاگتـسد  امـش ، هاگتـسد 

اھییاکیرما دوخ  رایتخا  رد  عقاو  رد  هک  یتردق  اھتنم  دننکیم ، تسرد  تردق  لاقتنا  حرط  دنراد  الاح  دیتفرگ ؟ هدیدان  ار  قارع  مدرم  شزرا  تمارک و  ارچ  دیدرک ؟ لامدگل  روطنیا 

مدرم شیپ  اکیرما  ردـق  هب  تردـق  نیا  دوش ، یقلت  اھییاکیرما  یهدـناشنتسد  دـیایب و  راک  یور  قارع  رد  هک  یتردـق  رھ  هک  دـننادب  یقارع  ناگبخن  نارادمتـسایس و  دـشاب .

هک تسا  نیا  هب  تردق ، لاقتنا  دننیبب . اجنآ  رب  ار  اکیرما  یاھهدناشنتسد  اکیرما و  یهطلـس  مادص ، نتفر  زا  دعب  هک  دنتـسین  رـضاح  قارع  مدرم  دوب . دـھاوخ  روفنم  قارع 

نارادمتسایس ناگبخن و  هب  دنلیام ، اھییاکیرما  هک  ار  یحرط  کی  اجنآ  دیایب  یسک  هکنیا  هن  دننک ، باختنا  مدرم  دریگ ؛ ماجنا  تاباختنا  دوش و  تردق  لاقتنا  قارع  مدرم  هب 

. دنوش اکیرما  حرط  نامھ  میلست  مھ  اھنآ  دنک و  هتکید  یقارع 

هعمجزامن  / ١٣٨٣/٠٨/١۵ یاھهبطخ  رد  تانایب 

، دوب هدمآ  دوجو  هب  یمالسا  هعماج ی  یکچوک  نارود  رد  مالـسا و  یاوزنا  نارود  رد  هک  یی  یمالـسا  یاھـشزرا  یمالـسا و  لوصا  هک  داد  ناشن  تدم  نیا  رد  نینموملاریما 

هلاسم تسا . مھم  یلیخ  مینک ، هجوت  هتکن  نیا  هب  رگا  تسا . ندش  هدایپ  لباق  مھ  یمالـسا  هعماج ی  یدام  هعـسوت ی  تفرـشیپ و  رادـتقا و  شرتسگ و  هافر و  نارود  رد 

اب ربمغیپ  نارود  رد  مالسا  یشزرا  یقالخا و  ینابم  یمالسا ، یگدنزاس  داھج ، هیحور ی  ناسنا ، میرکت  یمالسا ، تلادع  یمالـسا ، لوصا  تساھنیمھ . مھ  ام  زورما  ی 

. دش لامعا  یمالسا  هعماج ی  رد  ربمغیپ  هلیسو ی  هب  دوب ، نکمم  هک  یدح  نآ  ات  دش و  لزان  یھلا  یحو 

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

نارود زا  لاس  نارازھ  هکنیا  اب  زورما  دـینک ؛ هاگن  امـش  دناهتـشون . ادـخ  نادرم  ار  رـشب  یونعم  یقیقح و  خـیرات  دناهدیـشخب . حور  و  دنـشخبیم ، حور  خـیرات  هب  ادـخ  نادرم 

رـشب تمارک  یدازآ و  زا  نخـس  رگا  زورما  تسا . یرـشب  جیار  میھافم  نیرترب  زورما  تسا ، تیرـشب  هب  اھنآ  یهیدـھ  هک  یمیھافم  درذـگیم ، یـسیع  یـسوم و  میھاربا و 

اب یهزرابم  نادـسفم و  داسف و  اب  یهزرابم  رگا  تسا ، باذـج  راعـش  کی  ایند  رد  نانچمھ  ضیعبت  عفر  تلادـع و  رگا  دوشیم ، حرطم  عماوج  رد  ناـسنا  قوقح  رگا  دوریم ،

هـضرع خـیرات  هب  ادـخ -  نادرم  نیا  ناربمغیپ -  ار  میھافم  نیا  هک  تسا  نیا  رطاخهب  تسا ، نیریـش  باذـج و  تیرـشب  مشچ  رد  قح  هار  رد  یراکادـف  راثیا و  هب  هجوت  ملظ و 

اب دننکیم . نکمم  ار  اھنکممان  راگدرورپ ، زا  تیـشخ  اب  ادخ و  هب  دیما  اب  اھنآ  دننکیم . لوحتم  ار  خـیرات  ادـخ  نادرم  نیاربانب  دـنداد . رارق  تیرـشب  رایتخا  رد  ار  اھنآ  دـندرک و 

؛ تسادـخ هب  اـھنآ  یگتـسبلد  تسین ؛ اـیند  لـھا  دـیما  میب و  لـیبق  زا  ادـخ  نادرم  دـیما  میب و  درک . لوحتم  ار  تیناـسنا  ناـسنا و  دوشیمن  یناویح  یداـم و  اـجر  فوـخ و 

دوخ یاھفدـھ  تمدـخ  رد  تساھنآ -  رادهتـشررس  یھلا  دـنمتردق  تسد  هک  ار -  تعیبط  نیناوق  یهمھ  اھنآ  تسادـخ ؛ یناـمرفان  زا  اـھنآ  تیـشخ  تسادـخ ؛ هب  ناـشلکوت 

. دوب ینادرم  نینچ  یهرمز  زا  ام  راوگرزب  ماما  دننکیم . لوحتم  ار  ییایند  اذل  دننکیم ؛ تکرح  ادخ  هب  لکوت  اب  دننیبیم و 

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

مھ یناسنا ، تیوھ  ماما ، یـسایس  بتکم  رد  ناسنا . هدارا ی  ندوب  هدـننک  نییعت  مھ  ناسنا ، تمارک  مھ  تسا ؛ مدرم  شقن  هب  هناقداص  خـسار و  داقتعا  مود ، صخاـش 

دیاب مدرم  ارآ  هعماج ، کی  رشب و  تشونرس  هرادا ی  رد  هک  تسا  نیا  نتشاد  تمارک  یدنمشزرا و  هجیتن ی  تسا . زاسراک  دنمتردق و  مھ  تسا ، تمارک  یاراد  دنمشزرا و 

یرالاس مدرم  لثم  تسا ؛ یقیقح  یرالاس  مدرم  تسا -  هدش  هتفرگ  مالسا  نتم  زا  هک  ام -  راوگرزب  ماما  یسایس  بتکم  رد  یرالاس  مدرم  اذل  دنک . افیا  یـساسا  شقن 

؛ دـننک یم  باـختنا  ار  هار  دوخ  ناـمیا  اـب  دوخ و  تساوخ  اـب  دوـخ ، هدارا ی  اـب  دوـخ ، یار  اـب  مدرم  تسین . مدرم  یاـھنھذ  یرگاوـغا  بیرف و  راعـش و  نآ ، لاـثما  ییاـکیرما و 

هـسیاقم ار  نیا  امـش  تشاذگ . مدرم  یار  هب  ار  بالقنا  زا  هدمآرب ی  ماظن  لصا  ماما  هک  دوب  هتـشذگن  بالقنا  یزوریپ  زا  هام  ود  اذل  دـننک . یم  باختنا  مھ  ار  دوخ  نالووسم 

هام هدزناپ  زا  دـعب  اکیرما  زورما  دـنک . یم  اکیرما  زورما  هک  یراتفر  و  دـندرک ، یم  یتسینومک  یاھتموکح  هک  یراتفر  دـننک ، یم  ایند  رد  یماظن  نارگاتدوک  هک  یراتفر  اب  دـینک 

هدـنیامن ی دـنھاوخ . یم  ار  یناسک  هچ  زیچ و  هچ  دوخ  تموکح  یارب  دـنیوگب  هک  دـھد  یمن  هزاـجا  روشک  نیا  مدرم  هب  زونھ  تسا ، هتفرگ  ار  قارع  یماـظن  لاغـشا  اـب  هک 

! دوش تاعارم  تلود  رـصانع  باختنا  رد  ییاـکیرما  مکاـح  یار  دـیاب  دـنراد ، یماـظن  روضح  قارع  رد  اـھ  ییاـکیرما  نوچ  دـیوگ  یم  دـنک و  یم  هبحاـصم  زورید  لـلم  ناـمزاس 

هلیسو هب  یشورف  هولج  تسین ؛ یقیقح  یرالاس  مدرم  کی  مھ ، ناشدوخ  یاھروشک  رد  یتح  یسارکمد  تسا . یرگاوغا  یـسارکمد ، مان  تسا . نیا  اھنیا  یـسارکمد 

یم ریثات  هملک  یعقاو  یانعم  هب  مدرم  یار  ماما  یـسایس  بتکم  رد  تسا . مگ  مدرم  ارآ  اذل  دننک ؛ یم  جرخ  هار  نیا  رد  هک  تسا  یباسح  یب  یاھلوپ  نیگنر و  تاغیلبت  ی 

رد دوش  یم  مدرم  نیدالوپ  هدارا ی  اب  هک  دوب  دقتعم  مدرم  یار  تردق  هب  اکتا  اب  ماما  رگید  فرط  زا  تسا . مدرم  یار  یدنمـشزرا  تمارک و  نیا ، تسا . هدـننک  نییعت  دراذـگ و 

هتـساخرب مھنیب » یروش  مھرما   » زا تسا ؛ هتـساخرب  نید  نتم  زا  یرالاس  مدرم  ماما ، یـسایس  بتکم  رد  داتـسیا . و  داتـسیا ؛ یناھج  زواجتم  یاھتردـق  همھ ی  لباقم 

اھتموکح هرادا ی  رد  مدرم  شقن  هک  دننک  دومناو  دنھاوخ  یم  یی  هدع  میا . هتفرگن  ماو  یسک  زا  ار  نیا  ام  تسا . هتساخرب  نینموملاب » هرصنب و  کدیا  یذلا  وھ   » زا تسا ؛

 « ناسنا تمارک   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 4 
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لیبق زا  ییاھروتاتکید  یـسارکمد ، نایعدـم  نیمھ  اھ و  ییاکیرما  نیمھ  دـنراتفرگ ! هچوک  کی  مخ  رد  زونھ  ناـشدوخ  اـھیبرغ  دـنھدب ! داـی  اـم  هب  دـنیایب  اـھ  یبرغ  دـیاب  ار 

شوغآ رد  درک -  یروتاتکید  روشک  نیا  رد  لاس  تسیب  دودـح  شردـپ  وا  زا  لـبق  تشاد و  قلطم  یروتاـتکید  تکلمم  نیا  رد  لاـس  جـنپو  یـس  هک  ار -  یولھپ  یاـضر  دـمحم 

راتفر دورب  دورب . قارع  هب  دنیبب ، ار  اھنیا  یـسارکمد  دھاوخ  یم  سک  رھ  دنیوگ . یم  غورد  دنا !؟ یـسارکمد  رادفرط  اھنیا  دندرک . تیامح  اھنآ  زا  دندرک و  ینابیتشپ  دنتفرگ و 

اھنیا زا  اـم  تـسا ؛ نـیا  اـھنآ  یـسارکمد  دـنیبب . راـکتیانج  نوراـش  زا  اـکیرما  غـیرد  یب  تیاـمح  زا  ار  ییاـکیرما  یـسارکمد  دورب  دـنیبب . ناتـسناغفا  موـلظم  مدرم  اـب  ار  اـھنآ 

ایآ دنتسین ؟ ناسنا  اھ  ینیطسلف  ایآ  دتفا . یم  قافتا  دراد  یعیاجف  هچ  نیطـسلف  رد  زورما  دینیبب  امـش  دنلئاق ؟ شزرا  شقن و  ناسنا  یارب  اھنیا  میریگب !؟ دای  یـسارکمد 

رد نیا  زا  لبق  و  ناتـسناغفا -  قارع و  نیطـسلف و  رد  راـتفر  نیرت  عیجف  نیرت و  تشز  زورما  دنـشاب ؟ هتـشاد  هدـیقع  یار و  دـنرادن  قح  اـیآ  دنتـسین ؟ دوخ  نیمزرـس  بحاـص 

! دننک یم  یسارکمد  یاعدا  دنشک و  یمن  تلاجخ  دنھد ، یم  ماجنا  ار  تشز  یاھراتفر  نیا  هک  یناسک  نامھ  تقو  نآ  دریگ ؛ یم  تروص  دراد  رگید -  قطانم  زا  یرایـسب 

لاثما یاھنادـنز  رد  ار  اھنآ  یـسارکمد  دـنک ! یم  ینیگنـس  وا  شود  رب  هنایمرواخ  اـیند و  رد  یـسارکمد  شرتسگ  تلاـسر  هک  دـنک  یم  اـعدا  هناـحیقو  اـکیرما  روھمج  سیئر 

لخاد رد  یـسک  رگا  تسا  هنـالفاغ  رایـسب  تساـھنآ ! رـشب  قوقح  یـسارکمد و  نیا ، دـننیب . یم  دـنراد  اـیند  مدرم  دنتـسین -  مھ  مک  وماـناتناوگ  قارع و  رد  هک  بیرغوـبا - 

زا هک  یناگدنسیون  ناگدنیوگ و  میراد  عقوت  ام  دنھدب ! دای  یرالاس  مدرم  یـسارکمد و  ام  یاھتلم  هب  دنیایب  دیاب  اھ  یبرغ  هک  دنک  لایخ  یمالـسا  تما  نایم  رد  ام و  عماوج 

مدرم دروآ ؛ ماما  ار  یرالاس  مدرم  دـنھد . یم  یرـالاس  مدرم  ماـیپ  اـم  مدرم  هب  دـنراد  اـھنآ  زورما  ییوگ  هک  دنـسیونن  یروط  دـننزن و  فرح  یروط  دنتـسھ ، رادروخرب  فاـصنا 

یمن ار  مدرم  هدارا ی  یار و  یانعم  تسا -  هتـشذگ  هظحل  کی  لثم  هک  هاتوک -  رایـسب  یاھ  هھرب  رد  زج  یدامتم ، یاھنرق  لوط  رد  هک  یروشک  رد  دروآ . بالقنا  ار  یرـالاس 

نیرتشیب دوخ  تموکح  نارود  مامت  رد  اھروتاتکید  دوبن و  لئاق  شزرا  یـسک  ناریا  مدرم  یار  یارب  دوب ! هداتفین  یار  قودنـص  هب  ناممـشچ  دوخ  رمع  لوط  رد  اـم   ) دنتـسناد

مدرم نادـیم  دراو  میراد  هزات  ام  ایوگ  هک  دـننز  یم  فرح  یروط  یی  هدـع  دروآ . ار  یرالاس  مدرم  ام  یمالـسا  ماظن  بالقنا و  ماما و  دـندرک ) یم  اـم  مدرم  هب  ار  ییاـنتعا  یب 

؟ تسین تقیقح  یور  رب  نتسب  مشچ  نیا  تسین ؟ یفاصنا  یب  نیا  میوش ! یم  یرالاس 

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

زا دـیناوخیم ، هبدـن  یاعد  رد  هک  روطنامھ  ینعی  زورما ؛ ات  خـیرات  لوا  زا  تسا  یھلا  یاھتوعد  اـھتوبن و  تکرح  رارمتـسا  هادـفانحاورا )  ) اـھیقب ترـضح  سدـقم  دوجو 

تیب لھا  تیاصو و  یهلاسم  دعب  و  تسھ -  هلاوهیلعهللایلص )  ) ایبنالامتاخ هب  ندیـسر  هک  رمالا - » یھتنا  نا  یلا   » ات تسا -  مدآ  ترـضح  هک  کتنج - » هتنکـسا  ضعبف  »

توعد نآ  اھتوبن ، میظع  تکرح  نآ  هک  تسانعم  نیدـب  نیا ، تسا . رـشب  خـیرات  رد  مھ  هب  طبترم  لصتم و  یهلـسلس  کـی  همھ ، ناـمز ، ماـما  هب  دـسریم  اـت  راوگرزب ، نآ 

یقاب زورما  ات  جایتحا  نیا  تسا و  هتـشاد  جایتحا  یھلا  نایعاد  هب  یھلا و  توعد  هب  ربمایپ و  هب  رـشب  تسا . هدـشن  فقوتم  ییهطقن  چـیھ  رد  ناربماـیپ ، یهلیـسوهب  یھلا 

اھهد هک  ار -  ایبنا  میلاعت  زا  یرایسب  تفرعم ، تیندم و  رکف و  تفرـشیپ  اب  یرـشب  یهعماج  زورما  تسا . هدش  رتکیدزن  ایبنا  میلاعت  هب  رـشب  هتـشذگ ، نامز  هچ  رھ  تسا و 

جیار ایند  رد  زورما  هک  ییاھفرح  نیا  ناسنا -  تمارک  یهلاسم  یدازآ ، یهلاسم  تلادـع ، یهلاـسم  نیمھ  تسا . هدرک  کرد  دوبن -  کرد  لـباق  رـشب  یارب  نیا ، زا  شیپ  نرق 

رد ار  راکفا  نیا  ناربمغیپ ، توعد  راشتنا  ناربمغیپ و  ندمآ  یپردیپ  دندرکیمن . کرد  ار  میھافم  نیا  مدرم  یمومع  راکفا  مدرم و  یهماع  زور  نآ  تسایبنا . یاھفرح  تسا - 

مظعالااھیقب سدـقم  دوجو  تسا و  هدـشن  عطق  ناشهلـسلس  زورما  یھلا ، ناـیعاد  نآ  تسا . هدرک  هنیداـھن  لـسن  هب  لـسن  مدرم ، لد  رد  مدرم ، ترطف  رد  مدرم ، نھذ 

توعد نامھ  زورما  امـش  ینعی  هتایآ .» ینابر  هللایعاد و  ای  کیلع  مالـسلا  : » دـیناوخیم نیـسای  لآ  تراـیز  رد  هک  تسا ، یھلا  ناـیعاد  یهلـسلس  یهمادا  هادـفانحاورا ) )

مـسجم اـھیقب  ترـضح  دوجو  رد  ار  متاـخ  ربماـیپ  توـعد  یھلا و  ناحلـصم  ناربـمغیپ و  یهمھ  توـعد  ناـمھ  یـسیع ، توـعد  ناـمھ  یـسوم ، توـعد  ناـمھ  میھاربا ،

هـضرع رـشب  هب  دـناهدروآ و  نامز  لوط  رد  ایبنا  هک  یفراـعم  ناـمھ  هب  ار  اـیند  دراد و  تسد  رد  ار  اـھنآ  یهمھ  مچرپ  توعد و  تساـھنآ و  یهمھ  ثراو  راوگرزب ، نیا  دـینیبیم .

. تسا یمھم  یهتکن  نیا ، دناوخیم . ارف  دناهدرک ،

شترا  / ٠٩/٣٠/١٣٨۴ یرسفا  یاھهاگشناد  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

یروھمج ماظن  تیرشب و  ناھج  تیعـضو  زورما  سک  رھ  هک  تسا  یتقیقح  تسین ، راعـش  کی  طقف  نیا ، تسا ؛ راختفا  کی  یمالـسا  یروھمج  حلـسم  یاھورین  رد  روضح 

ام روشک  رد  یماظتنا ، یورین  جیسب و  نارادساپ ، هاپس  ناریا ، یمالسا  یروھمج  شترا  دنکیم . ناعذا  نآ  هب  دسانشب ، ار  تلم  نیا  یاھنامرآ  تمظع  ناریا و  یمالـسا 

عافد هکلب  تسا -  یگرزب  راختفا  دوخ  هک  نیمزرس -  زا  عافد  اھنت  هن  دننک ؛ عافد  ات  دننکیم  زھجم  هدامآ و  ار  دوخ  ام  حلـسم  یاھورین  دنایناسنا . دنلب  یاھنامرآ  نازابرس 

. تیناسنا تمارک  فرش و  زا  عافد  یناسنا ؛ یاھنامرآ  زا 

ید  / ١٠/١٩/١٣٨۴ هدزون  مایق  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

طخ تسا . یمالـسا  یروھمج  هب  قلعتم  اـھنیا  تسا ؛ مالـسا  هب  قلعتم  اـھنیا  تسا ؛ هدـنز  ناـنچمھ  یناـسنا  تمارک  راعـش  تسا ؛ هدـنز  ناـنچمھ  یبلطتلادـع  راـعش 

نیا ناملـسم  نارکفنـشور  اھتلم و  زورما  تسا . باذـج  نانچمھ  تسا ، ینید » یرـالاسمدرم   » نآ رھظم  تسا و  مدرم  یار  ناـمیا و  زا  هتـساخرب  هک  تلم  تکرح  نشور 

. تسامش تکرح  هب  ناشهاگن  تسا ؛ ناریا  هب  ناشهاگن  دننکیم و  هعلاطم  ار  اھنآ  دننیبیم و  ار  ثداوح  نیا  اھفرح و 

ییاوھ  / ١١/١٨/١٣٨۴ یورین  لنسرپ  رادید  رد  تانایب 

نیا هب  یداـیز  دودـح  اـت  مھ  اـیند  میاهتفر و  شیپ  مینکیم و  تکرح  ناـمدوخ  یناـسنا  یعیبط و  یاھدادعتـسا  زا  هدافتـسا  هار  رد  لالقتـسا ، هار  رد  تزع ، هار  رد  زورما  اـم 

هب ندیـسر  دسرب . تزع  هب  تسناوت  دھاوخن  ییاسآنت  یلبنت و  اب  یتلم  چـیھ  میھدـب . همادا  ار  هار  نیا  دـیاب  ام  اما  درادـن ؛ ییهراچ  تسا ؛ هدرک  لوبق  ار  نآ  هدرک و  فارتعا 

، راـک تبقاـع  هب  دـیاب  درک ؛ شـالت  دـیاب  دـش و  لـمحتم  ار  هنیزھ  نیا  دـیاب  هک  دراد ، هنیزھ  تلم  کـی  یارب  یناـسنا ، تمارک  هـب  ندیـسر  یلم ، تزع  هـب  ندیـسر  لالقتـسا ،

یاھشخب زا  یشخب  رھ  دنک . سویام  ار  امش  دھاوخیم  هک  تسا  نمـشد  نیا  دیـشخب . دھاوخ  ناسنا  هب  دیما  هنانیبعقاو ، هاگن  کی  هک  درک ، هاگن  هنانیبعقاو  هناراودیما و 

مامتھا یریگیپ و  اب  تقد و  اب  ار  فیاظو  نیا  دـیاب  دـنراد ؛ ار  ناـشدوخ  یهژیو  فیاـظو  ییاوھ ، یورین  یمالـسا ، یروھمج  شترا  حلـسم ، یاـھورین  دـنراد ؛ ییهفیظو  روشک 

. دنھد ماجنا 

روشک  / ١٢/٠٨/١٣٨۴ رسارس  نارادناتسا  رادید  رد  تانایب 

اھتدم ات  میتسھ و  میاهدوب و  ورهبور  یعقوتم  هدش و  ینیبشیپ  شلاچ  کی  اب  نامروشک  رد  ام  دـمآ ، راک  رـس  ماظن  نیا  دـش و  زوریپ  بالقنا  نیا  هک  یلوا  زا  زیزع ! ناردارب 

یاھتردـق لاح ، نیع  رد  میـشاب و  هتـشاد  ار  هدـش  فیرعت  یاھزرم  نیا  اب  اھرایعم و  نیا  اب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  میناوتیم  ام  هک  دـنک  لایخ  یـسک  رگا  دوب . میھاوخ 

راظتنا راظتنا ، نیا  دننکب ، کمک  ام  هب  یتح  هکلب  دننکب ، یضرعت  ام  هب  هن  دننیشنب و  ناشدوخ  یاج  رس  دنتسھ -  ام  یاھرایعم  نیا  لباقم  یهطقن  هک  ناھج -  رب  طلـسم 

ادخ نید  هب  شیارگ   » و ناسنا » عون  هب  نداد  تمارک  «، » تیونعم هب  شیارگ  «، » یللملانیب تلادع   » رایعم اب  ام  تشاد . دیابن  ار  شراظتنا  الـصا  تسا ؛ یاهدیجنـسان  الماک 

یروھمج یاھرایعم  اھنیا ، میاهدـمآ ؛ راکرـس  ملاع  نایوجهرطیـس  یھاوخهدایز  یبلطتردـق و  هب  ندادـن  نت  رایعم  اب  ام  میاهدـمآ ؛ راک  رـس  یونعم ،» قـالخا  تیونعم و  هب  و 

. دنکیم داجیا  شلاچ  نیا ، و  تشاد ؛ دنھاوخن  شزاس  رـس  امـش  اب  ملاع  یاھوگروز  تسا ، ییوگروز  اب  یهھجاوم  ناتیانب  امـش  یتقو  هک  تسا  یھیدـب  تسا . یمالـسا 

سویام هک  دـیناسرب  ییاج  هب  ار  روشک  نیا  ناتدوخ و  دـیاب  دراد . دوجو  دـناهدشن ، سویام  هک  یتقو  ات  مھ  نیا  زا  دـعب  تسھ ، مھ  نالا  اـت  هدوب ، بـالقنا  لوا  زا  شلاـچ  نیا 

هاگن نیا  اب  دـینادب و  نابلطنوزفا  اب  یهھجاوم  شلاچ و  نادـیم  رد  ار  ناتدوخ  هشیمھ  نیاربانب ، یرتمک . تاریثات  اب  اھتنم  دوب ؛ دـھاوخ  یقاب  اھشلاچ  مھ  تقو  نآ  دـنوشب .

. دینک لابند  ار  ناتدوخ  لئاسم 

 « ناسنا تمارک   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 5 
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بالقنا  / ١٢/١٣/١٣٨۴ ربھر  اب  نارھت  فلتخم  قطانم  نارادرھش  رادرھش و  یمالسا و  یاروش  یاضعا  رادید 

. دشاب یدج  هجوت  دروم  مھم  صخاش  راھچ  ناونع  هب  یزاس  دامتعا  نانآ و  میرکت  مدرم ، راک  عیرست  لیھست و  دیاب  یمدرم  تاعجارم  رد 

یمالسا  / ٠٣/٢٩/١٣٨۵ یروھمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

دوجو تمعن  هنیدم  مدرم  دمآ ؛ ناشرـس  یالاب  جاجح  هک  دندیمھف ، ار  نینموملاریما  تمعن  یتقو  هفوک ، مدرم  میمھفیمن . ینماان  هب  ندش  راچد  زا  دعب  زج  ار  تینما  تمعن 

رارقا دیاب  ناتهمھ  تفگ  مھ  دـعب  درک ، سومانیب  ار  ناشاھنز  درک ، ناشماعلتق  دـمآ ، ناشرـس  یالاب  هبقعنبملـسم  هک  دـندیمھف ، زور  نآ  ار  نسح  ماما  نینموملاریما و 

نینموملاریما و تموکح  هک  دـندیمھف  تقو  نآ  مدرم ، نآ  دز . ار  شندرگ  درکن ، رارقا  سک  رھ  دـندرک و  رارقا  شیوـلج  دـندمآ و  یکی  یکی  مدرم  دـیتسھ . دـیزی  یهدرب  هک  دـینک 

. تسا هتشاد  شزرا  ردقچ  لبق ، نارود  رد  مدرم  هب  میرکت  مارتحا و  تموکح  ناما و  نما و  تموکح 

زامن  / ٢٧/٠۶/١٣٨۵ یهماقا  داتس  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

اجنآ رد  اھنیا  اب  وت  هک  یناسک  دنیامرفیم : هک  دنراد  ار  یندشنشومارف  هنادواج و  یهلمج  نیا  رتشاکلام  هب  دوخ  نامرف  باطخ و  رد  مالسلاوھولصلاهیلع )  ) نینموملاریما

وت اب  هدـیقع  ظاحل  زا  هک  یناسک  یتح  دنتـسھ . کیرـش  وت  اب  ندوب  ناسنا  رد  ای  قلخلا ؛» یف  کل  کیرـش  اما  و   » ای دـنناسکی ، هدـیقع  ظاحل  زا  وت  اب  ای  یوشیم ، هجاوم 

مھوربـت و نا  مکراـید  نم  مکوـجرخی  مل  نیدـلا و  یف  مکولتاـقی  مل  نیذـلا  نع  مکاـھنی هللا  ـال  . » تشاد زیمآمـیرکت  دروـخرب  ناـسنا  اـب  دـیاب  دـنناسنا ، یلو  دنتـسین ، هارمھ 

یدعت دندرکن ؛ ضرعت  دندرکن ؛ زواجت  امش  هب  اما  دنتـسین ، هدیقعمھ  امـش  اب  هک  یناسک  اب  رافک ، اب  تسا -  نآرق  روتـسد  نیا  نیطـسقملا - » بحی  نا هللا  مھیلا  اوطـسقت 

ار نیا  یـسک  روطچ  تسا . نیا  مالـسا  روتـسد  دینک . یکین  اھنآ  هب  مھوربت ؛» نا  و  . » دینک یکین  دینک ؛ طسق  لامعا  اھنیا  هب  دـننکیمن ، دروخرب  هناملاظ  امـش  اب  دـندرکن ؛

هک دـنک ، ریـسفت  روـطنیا  ار  نیا  تسا ، ملاـظ  رگمتـس  یاھتردـق  لاـگنچ  زا  اـھتلم  ندرک  اـھر  یهزراـبم  تساـھتلم ؛ شخبیدازآ  یهزراـبم  هـک  ار  یمالـسا  داـھج  دـمھفن و 

ریخا یاھنارود  رد  ام  دـنتفگیم و  مالـسا  هب  تبـسن  ار  اھفرح  نیا  ییاـپورا  یاـھیناحور  اـھنرق  تسین ؛ هتبلا  مھ  زورما  هب  قلعتم  هدـش و  ریـسفت  تاـنایب  نیا  رد  هنافـساتم 

یراج دیابن  هک  ییاھنابز  رب  اھفرح  نیا  زا  هک  دنیبیم  زاب  هنافـساتم  ناسنا  اما  تسا ؛ هدرک  ار  شدوخ  راک  تقیقح  یرگنـشور  هدش و  مامت  اھفرح  نیا  هک  دوب  نیا  نامروصت 

. دوشیم یراج  دوش ،

سراف  / ١٣٨٧/٠٢/١٨ ناتسا  یئارجا  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

، ار مدرم  نیا  دـیراذگب . تقو  دـینک و  تمدـخ  اتقیقح  مدرم  هب  دـینک . رکـش  ار  ادـخ  دـینادب و  ردـق  ار  نیا  اھهبتر ، زا  یاهبتر  رھ  رد  هناگ ، هس  یاوق  زا  کی  رھ  دـیتسھ و  اج  رھ 

، دـنیبیم یتیعمج  کی  رد  یقـالخا  یناـسنا و  یاھیگتـسجرب  ناـسنا  هک  یئاـجنآ  و  دـنمیرکت ؛ روخ  رد  اـھناسنا  یهمھ  اـج  همھ  دـینک . مارتحا  دـینک ، میرکت  ار  نیعجارم 

. تسا زیزع  ناردارب  امش  هب  نم  یلصا  هدمع و  تحیصن  نیا ، دنک . میرکت  ار  اھنآ  تسا  لیام  رتشیب 

متشھ  / ١٣٨٧/٠٣/٢١ سلجم  ناگدنیامن  اب  رادید  نیلوا  رد  تانایب 

لالدتسا ناھرب و  هب  جایتحا  زورما  هک  تسین  یزیچ  نیا  هدشن . لیکـشت  ناسنا  تاجن  یهیاپ  رب  یداصتقا -  یاھماظن  هب  دینک  هاگن  ایند ، فارطا  هب  دینک  هاگن  زورما -  یایند 

هچ لکاک  یور  رب  روحم و  رب  اھماظن  تسیچ . رـس  رب  اجنآ  رد  اھاوعد  دینیبب  دینک و  هاگن  زورما  رادمان  جیار و  یاھیـسارکمد  ای  زورما  ندـمت  عیفر  یاھهلق  هب  دـشاب . هتـشاد 

ردقچ دننازوسیم ؛ لد  دنلئاق و  شزرا  ناسنا  وھ  امب  ناسنا  یارب  ناسنا ، تمارک  یارب  ناسنا ، یارب  ردقچ  دنخرچیم ؛ دـننکیم و  تکرح  دـنراد  ییاھزیچ  هچ  یناسک و 

اھفرح نیا  ایند  رد  دـینیبب  دـش . نارگید  قوقح  هب  زواجت  زا  عنام  تساک و  نارگید  قوقح  هب  زواـجت  رد  دوخ  قوقح  دودـح  زا  ناوتیم  دراد و  شزرا  اـھتلم  قوقح  ناـشیارب 

. تسین اھزیچ  نیا  زا  یربخ  تساھناسنا . رکف  تیلاعف و  کرحت و  روحم  ردقچ 

یھاگشناد  / ٠۵/١٣٨٧/٠۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

یهتفرشیپ یاھیروانف  الثم  ای  دھدیم . رارق  اھناسنا  بیرخت  تھج  ار  وا  تھج  هک  تسا  یسک  نآ  لام  هانگ  هدرکن ، یھانگ  چیھ  یاهتسھ  یژولونکت  دنرادن . یلاکـشا  اھبلاق 

عبانم و زا  ایند  رد  دناوتب  ناسنا  هکنیا  یارب  دنتسھ  یئاھرازبا  دنبوخ و  یلیخ  اھنیا  دنرادن ؛ یھانگ  اھنیا  لاثما  کیمانیدوریآ و  هتفرـشیپ و  رایـسب  کینورتکلا  عیانـص  ای  ونان ،

یارب یھلا ، یهنیجنگ  نیا  زا  یدادادـخ و  تمعن  نیا  زا  هـک  تـسا  یناـسک  نآ  لاـم  هاـنگ  دـنک . هدافتـسا  یھجو  نیرتـھب  هـب  هداد ، رارق  تعیبـط  نـیا  رد  ادـخ  هـک  یئاھتـصرف 

ناسنا تمارک  هب  هک  امـش  دیدقتعم ، ادخ  هب  هک  امـش  دیراد ، یبوخ  یانبم  هک  امـش  دـننکیم . هدافتـسا  نارگید  قوقح  ندرک  لاماپ  نارگید و  هب  طلـست  رـشب ، هب  یئوگروز 

امش دینکیم ، حیبقت  ار  یعمج  یصخش و  تاوھش  زا  یهدمآرب  یاھتموکح  ای  اھهعماج  رابکتـسا و  هک  امـش  دیفلاخم ، زواجت  یدعت و  بصغ و  ملظ و  اب  هک  امـش  دیدقتعم ،

!؟ تسا یدب  زیچ  نیا  دینک . مکاح  ایند  رد  ار  ناتدوخ  فراعم  دینک و  جیورت  ایند  رد  ار  ناتدوخ  یاھشزرا  ات  دیریگب  دای  ار  مولع  نیا 

ناضمر  / ٢۵/١٣٨٧/٠۶ کرابم  هام  رد  نارعاش  رادید  رد  تانایب 

زور هب  زور  هدرک ، ادیپ  هعسوت  زور  هب  زور  دنتسناوتن . دنربب ، نیب  زا  ار  نیا  دندرک  راک  رھ  تسا . اریمان  هک  هداد  ناشن  زورما  ات  هک  یون  فرح  مھ  نآ  هدروآ ، ار  یون  فرح  بالقنا 

رد تلود  مادک  روشک ، مادک  دنتـسھ ، ایند  رد  تلم  مادک  دینیبب  زورما  امـش  هدرک . یثنخ  ار  اھنیا  یاھراشف  هتفرگ و  شلاچ  هب  ار  گرزب  یاھتردق  هدرک و  ادیپ  رتشیب  ذوفن 

یرگید تلود  چیھ  درادن ، دوجو  یرگید  تلم  چیھ  ناریا ؟ تلم  زج  دتسیاب ، رابکتسا  یهنابلطهدایز  هنازواجتم و  فادھا  اھراعـش و  لباقم  رد  حیرـص  دناوتب  هک  دراد  دوجو  ایند 

یمھم یلیخ  زیچ  نیا  تفرگ ؛ مک  تسد  دوشیمن  هدرک ، ادـیپ  ون  مایپ  نیا  تکرب  هب  ماظن  نیا  تخاس  هک  ار  یماکحتـسا  نیا  تسا . مایپ  نیمھ  تکرب  هب  نیا  درادـن . دوجو 

یئاکیرمآ میرکت  هن  تسا ، ناسنا  یقیقح  یانعم  هب  میرکت  مایپ  مایپ ، نیا  تسا ؛ تیونعم  مایپ  مایپ ، نیا  تسا ؛ تلادـع  مایپ  ماـیپ ، نیا  دوشب . هداد  دـیاب  ماـیپ  نیا  تسا .

ناوتیمن مھ  ار  اھنیا  زا  مادـکچیھ  متفگ ، هک  روط  نامھ  درک و  لقتنم  تسرد  دـیاب  ار  اھنیا  تسا ؛ یمھم  یلیخ  یاھمایپ  اھنیا  تسا . لغد  غورد و  نآ  یاپ  اـت  رـس  هک 

کی یلم و  تورث  کی  هک  رعـش  میظع  تورث  نیا  داد . درک و  یجالح  درک ، لح  نھذ  رد  دیمھف ، اراھنیا  دیاب  ینعی  درادـن . هدـیاف  مھ  اھنآ  نتفگ  راویطوط  درک و  یرادربیپک 

. دوشب فرصم  دیاب  اھهار  نیا  رد  تسھ ، راگدنام  میظع  تورث 

زامن  / ١٣٨٧/٠٨/٢٩ سالجا  نیمھدفھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

راتفر تخادنا ؛ دھاوخن  تکالھ  هب  ار  امـش  وا  دیدیبوک ، وا  رـس  رب  بترم  شکچ  اب  دیدوب ، شبقارم  رگا  هک  تسم  لیپ  کی  دراد ، شکرـس  سفن  کی  دوخ  نورد  رد  یناسنا  رھ 

هار رد  دـنوش ، لرتنک  تسرد  زئارغ  نیا  رگا  هک  تسا  یناسنا  زئارغ  یهعومجم  سفن ، دـش . دـھاوخ  امـش  تفرـشیپ  یهیام  یناسنا  سفن  نیمھ  دـش و  دـھاوخ  لرتنک  وا 

هتشاد دوجو  یاهدننک  لرتنک  کی  یتسیاب  دننکیم . یتسم  هک  تسا  نیا  لاکشا  دناسر . دنھاوخ  لامک  جوا  هب  ار  ناسنا  دنوش ، لامعا  تسرد  دنوش ، هتفرگ  راک  هب  حیحص 

ناسنا هب  تناھا  رگا  روج ؛ نیمھ  تسھ ، ایند  رد  اشحف  رگا  تسا ؛ هعومجم  کی  ای  رفن  دنچ  ای  کی  تایناسفن  زئارغ و  یتسمدب  زا  یشان  تسھ ، ایند  رد  ملظ  رگا  دشاب .

هب دـننیمز ، یور  رب  یھلا  معن  زا  تیمورحم  راچد  یرـشب  یهعماج  زا  یمیظع  شخب  تسھ ، ایند  رد  رقف  رگا  روج ؛ نیمھ  دراد ، دوجو  اـیند  رد  ناـسنا  تمارک  ندرک  لاـماپ  و 

. دروآیم دوجو  هب  ار  ملظ  رگمتس ، یهعومجم  تایناسفن  تسا . نیمھ  رطاخ 

ع)  / ١٣٨٨/٠١/٢۶  ) نیسح ماما  هاگشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

تمارک دایرف  دوب ؛ تلادع  دایرف  دوب ؛ دیحوت  دایرف  دوب ؛ مالسا  دایرف  ام  بالقنا  دوب . تیعضو  نیا  دض  رب  یرشب  گرزب  مایق  کی  ناریا  تلم  میظع  یمالـسا  بالقنا  نم ! نازیزع 
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یتعیضو نینچ  کی  لباقم  رد  بالقنا  اھناسنا . بوکرس  یارب  دریگیم  رارق  یاهلیسو  اھناسنا ، هب  یھلا  یایادھ  ادخ ، یاھتمعن  هک  ملظ  زا  راشرس  یایند  نیا  رد  دوب  ناسنا 

. دمآ دوجو  هب 

١٣٨٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتسیب  مسارم  رد  تانایب 

کل ریظن  اما  نیدـلا و  یف  کل  خا  اما  . » دـنریگب رارق  مارتحا  دروم  هعماج  کی  رد  اھناسنا  کت  کـت  هک  تسا  نیا  هب  یلم  تزع  اـھناسنا ، اـب  طاـبترا  روشک و  یهرادا  یهوحن  رد 

دروم تسا ؛ مارتـحا  دروم  تسا ، ناـسنا  هکرھ  هعماـج  رد  تسا . مارتـحا  دروـم  تسین ، مھ  امـش  نیدمھ  رگا  تسا ؛ مارتـحا  دروـم  تسامـش ، نیدمھ  رگا  قـلخلا ؛» یف 

. دوب ماما  یهراشا  تشگنا  دوب ؛ ماما  دومنھر  هک  تسا  یلم  تزع  نوگانوگ  داعبا  اھنیا  دنکیم . یلم  تزع  داجیا  نیا  تسا ؛ میرکت 

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

. تسا یساسا  رصنع  ود  نیا ، اھتکرح . نیا  رد  ینید  یوس  تمس و  زا  تسا  ترابع  یرگید  و  مدرم ، روضح  زا  تسا  ترابع  یکی  دراد : دوجو  تالوحت  نیا  رد  تیـصوصخ  ود 

یراـک چـیھ  ینھذ  یاـھرگلیلحت  اھنیـشن و  جاـع  جرب  اھنیـشن و  زیم  تـشپ  بازحا و  داـتفا . یمالـسا  بـالقنا  رد  هـک  یقاـفتا  ناـمھ  ناـشدوخ ؛ مـسج  اـب  مدرم  روـضح 

تین و ار ، ناشدوخ  لد  ار ، ناشدوخ  مسج  دندمآ ، هصرع  هب  مدرم  یتقو  دنک . هنحـص  دراو  ار  مدرم  تسناوت  هک  دوب  نیا  ام  راوگرزب  ماما  گرزب  رنھ  دـنھد . ماجنا  دنتـسناوتن 

مدرم سنوت  رد  ای  رـصم  رد  دتفایم . رگید  یاھروشک  رد  دراد  قافتا  نیمھ  زورما  دش . هدوشگ  تسبنب  یاھهار  دش ، زاب  روک  یاھهرگ  دندرک ، هصرع  دراو  ار  ناشدوخ  تمھ 

فرح هب  یـسک  دندرکیم ، توعد  ار  مدرم  مھ  تاقوا  زا  یلیخ  دندزیم ؛ فرح  مھ  هشیمھ  دندوب ، هشیمھ  اھنیـشن  جاع  جرب  نارکفنـشور و  الاو  دندش ؛ هنحـص  دراو  دـندمآ 

تعاـمج زاـمن  تسا ، هعمج  زاـمن  ینعی  تسا ؛ ینید  یریگتھج  مھ  اـھنآ  یریگتھج  شیارگ و  دـندش و  هصرع  هنحـص و  دراو  مدرم  دوخ  اـجنیا  درکیمن . یھجوت  نادـنچ  اـھنآ 

یوت دـندمآ  مھ  مدرم  اذـل  دـندش ، نادـیم  دراو  اھنیا  دنتـسھ . اھروشک  زا  یـضعب  رد  ینید  نیون  رکفت  ناراذـگناینب  نید و  غلبم  دارفا  دـننید ، یاـملع  تسادـخ ، ماـن  تسا ،

سنوت و رد  رـصم ، رد  دوـب . اـھنآ  یناـسنا  تمارک  تزع و  یهلئـسم  یحـضاو  تروـص  هب  دـناشک ، ار  اـھنآ  هک  یزیچ  نآ  دـندمآ ؟ ارچ  تسا . هیـضق  نیا  تیـصوصخ  نیا ، هنحص .

رارق ناشروشک  سار  رد  هک  یـسک  دندرکیم  هدـھاشم  رـصم  مدرم  دـینک  ضرف  دوب . هدـش  رادهحیرج  ملاظ  نامکاح  نیا  تسد  هب  مدرم  رورغ  رگید ، یاھروشک  رد  نینچمھ 

تسناوتیمن لیئارسا  درکیمن ، یراکمھ  لیئارسا  اب  کرابم  ینسح  رگا  هزغ  یهرصاحم  یهیـضق  رد  دوشیم . بکترم  ار  اھتیانج  اھراک و  نیرتفیثک  لیئارـسا ، تباین  هب  دراد ،

هک دندرک  ادیپ  عالطا  دعب  تسب . ار  رصم  هب  هزغ  جورخ  دورو و  هار  درک ، کمک  دش ، نادیم  دراو  کرابم  ینـسح  دوش . بکترم  ار  اھتیانج  نآ  دھد و  رارق  راشف  ریز  روجنآ  ار  هزغ 

رتـم یـس  عاـفترا  هب  یدـالوف  یاـھراوید  دـنھد ، ماـجنا  مھ  ار  راـک  نیا  دـنناوتن  رگید  هزغ  موـلظم  مدرم  هکنیا  یارب  دـننکیم . تکرح  نیمزریز  زا  دـندز ، لاـناک  ریز  زا  هزغ  مدرم 

ریظن دش . رادهحیرج  تلم  رورغ  اذل  دننیبیم ؛ ار  نیا  دنراد  رصم  تلم  بخ ، درک . کرابم  ینـسح  ار  اھراک  نیا  دندنبب ! ار  اھلاناک  نیا  هار  ات  نیمز ، یوت  دندرک  دندرک ، تسرد 

. دراد دوجو  مھ  رگید  یاھروشک  رد  نیا 

مسیرورت  / ٠٣/١٣٩٠/٠۴ اب  یناھج  هزرابم  یللملانیب  شیامھ  هب  مایپ 

رگلاغـشا و اب  هلباقم  رد  دوخ  عورـشم  قح  زا  هک  ار  ینازرابم  نانآ  دنک . دـیدھت  ار  نانآ  عورـشمان  عفانم  هچنآرھ  زا  تسا  ترابع  مسیرورت  هطلـس ، ماظن  نارادمدرـس  رظن  رد 

. دنسانشیمن تسیرورت  دناهانگیب ، مدرم  تینما  ناج و  یالب  هک  ار  دوخ  رودزم  ثیبخ و  یاھهتسھ  یلو  دننادیم  تسیرورت  دننکیم ، هدافتسا  رگهلخادم 

. دشاب مسیرورت  زا  قیقد  نشور و  فیرعت  دناوتیم  امش  ینونک  تسشن  یساسا  یاھراک  زا  یکی 

هب و  دوریم ، رامش  هب  اھناسنا  یهمھ  لتق  یهباثم  هب  نآ  رد  هانگیب  ناسنا  کی  نتشک  تسا و  نآ  یاھهحولرس  زا  یکی  یناسنا  تمارک  هک  مالسا  میلاعت  رب  هیکت  اب  ام 

دوخ یارب  ریذپانفلخت  یفیلکت  ار  یناطیـش  هدـیدپ  نیا  اب  هزرابم  تسا ، هدـش  نشخ  مسیرورت  زا  نیگنـس  یاھتراسخ  لمحتم  هتـشذگ  یهھد  هس  رد  هک  یتلم  ناونع 

. هتوق لوحب هللا و  داد  میھاوخ  همادا  تردق  اب  ار  گرزب  یهزرابم  نیا  هار  رد  شالت  مینادیم و 

مسیرورت  / ٠٣/١٣٩٠/٠۴ اب  یناھج  هزرابم  یللملانیب  شیامھ  هب  مایپ 

(، ١) دوریم رامش  هب  اھناسنا  یهمھ  لتق  یهباثم  هب  نآ  رد  هانگیب  ناسنا  کی  نتشک  تسا و  نآ  یاھهحولرـس  زا  یکی  یناسنا  تمارک  هک  مالـسا  میلاعت  رب  هیکت  اب  ام 

یارب ریذـپانفلخت  یفیلکت  ار  یناطیـش  هدـیدپ  نیا  اب  هزرابم  تسا ، هدـش  نشخ  مسیرورت  زا  نیگنـس  یاھتراسخ  لمحتم  هتـشذگ  یهھد  هس  رد  هک  یتلم  ناونع  هب  و 

. هتوق لوحب هللا و  داد  میھاوخ  همادا  تردق  اب  ار  گرزب  یهزرابم  نیا  هار  رد  شالت  مینادیم و  دوخ 

نیملاعلا هللادابع  یلع  مکیلع و  مالسلاو 

یاهنماخ یلعدیس 

١٣٩٠/ هامریت /٣

یمالسا  / ٢۶/١٣٩٠/٠۶ یرادیب  یللملانیب  سالجا  رد  تانایب 

: تسا اھنیا  لوا  یهجرد  رد  اھروشک ، رگید  رصم و  هقطنم ، ینونک  یاھبالقنا  لوصا  هک  داد  صیخشت  ناوتیم  ینشورب  هبساحم  نیا  اب 

. تسا هدش  لامیاپ  هتسکش و  مھ  رد  برغ ، اکیرمآ و  یسایس  یهطلس  اب  دساف و  نامکاح  یروتاتکید  اب  نامز  لوط  رد  هک  یلم  تمارک  تزع و  دیدجت  ایحا و 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢۴ نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

رد یدازآ  شدوخ . یبرغ  یناعم  اب  هن  تسام ، رظن  دروم  شدوخ  یمالـسا  یناعم  اب  ناسنا -  میرکت  موھفم  یدازآ ، موھفم  تلادع ، موھفم  دـش -  هتفگ  هک  یمیھافم  نیا 

یمالـسا موھفم  رد  ناسنا  تیناـسنا  هب  نداد  شزرا  ناـسنا ، هب  مارتحا  ناـسنا ، میرکت  دراد . برغ  قطنم  رد  یدازآ  هک  یئاـنعم  نآ  زا  ریغ  دراد ، یئاـنعم  یمالـسا  قطنم 

یبرغ میھافم  اب  ار  یمالـسا  میھافم  دـناهدمآ  یدارفا  هک  هدوب  نیا  اھلاس  نیا  لوط  رد  اـم  تالکـشم  زا  یکی  یبرغ . یقلت  یبرغ و  یاـنعم  رد  موھفم  نیا  اـب  تسا  ریاـغم 

نیمھ داـصتقا ، یهنیمز  رد  یبرغ  یدازآ  تسین . نیا  یارب  یمالـسا  بـالقنا  هک  یلاـح  رد  دـندوب ؛ اـھنآ  ققحت  لاـبند  دـناهدرک ، رارکت  ار  اـھیبرغ  یاـھفرح  دـناهدرک ، همجرت 

جیردتب ار  شدوخ  یگتخیرورف  لالحنا و  دراد  نالا  هک  ایند ، دوجوم  یداصتقا  یروتاتکید  عضو  نیا  هب  ندیـسر  و  یتیمـسا » مادآ  داصتقا   » نیمھ دینیبیم ؛ هک  تسا  یبلاطم 

مـشچ رد  ار  نامدوخ  هکنیا  یارب  دـیابن  ام  تسین . یبرغ  یگنھرف  یرابودـنبیب  یقالخا  یدازآ  یانعم  هب  یناـسنا  یدازآ  تسین . نیا  هک  یدازآ  زا  اـم  دارم  دـھدیم . ناـشن 

مارتحا ناسنا ، هب  مارتحا  زا  ام  دـھدیم . ناشن  ار  شدوخ  نالطب  دراد  زورما  تسا و  لطاب  تسا ، طلغ  فرح  هک  دـننزیم ؛ اھنآ  هک  مینزب  یفرح  زا  مد  مینک ، نیریـش  اھیبرغ 

رظن دروم  یمالـسا  میھاـفم  دوشیم . ناـیب  دوـشیم و  هتفگ  دوـشیم و  همجرت  میھاـفم  نیا  ریز  رد  برغ  رد  هک  هچنآ  اـب  دوـشب  هابتـشا  یتسیاـبن  نیا  مینزیم ؛ فرح  نز  هب 

. تسا نیبم  تسا ، نشور  مالـسا  رد  همھ  اھنیا  هک  دوخ ؛ یمالـسا  یاـنعم  اـب  ناـسنا  تمارک  دوخ ، یمالـسا  یاـنعم  اـب  یدازآ  دوخ ، یمالـسا  یاـنعم  اـب  تلادـع  تسا ؛

. تسا یفرحنم  جک و  هار  اھنآ ، هار  یراذگشزرا ، نیا  رد  اھهنیمز ، نیا  رد  دنراد . یئاھفرح  کی  ناشدوخ  یارب  مھ  اھیبرغ 

١٣٩١/٠۴/٢١ /  « یمالسا یرادیب  نانز و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

هب یبرغ  گنھرف  هاگن  دراد . نز  سنج  هب  یبرغ  گنھرف  هک  تسا  یھاگن  لباقم  یهطقن  تسرد  هاگن ، نیا  تسا . نز  سنج  هب  مالسا  هاگن  دروم  رد  یساسا ، بلطم  کی 

ابیز یاـھمان  دوخ  تاـیانج  یهمھ  یور  رب  ریخا ، نرق  هس  ود  لوط  رد  اـھیبرغ  تسین . یدازآ  تقیقح  رد  نکل  دـنراذگیم ، یدازآ  ار  نآ  مسا  تسا . زیمآتناـھا  هاـگن  کـی  نز 
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یتایانج رگید  دندروآ و  دوجو  هب  اھتلم  نایم  یلیمحت  یاھگنج  رگا  دندرک ، هرداصم  ار  اھتلم  یاھتورث  رگا  دندیـشک ، یگدرب  هب  رگا  دندرک ، تراغ  رگا  دندرک ، لتق  رگا  دنتـشاذگ .

یریگتھج هک  هچنآ  رب  یدازآ  مان  اھنیا . لاثما  یسارکومد و  مان  رـشب ، قوقح  مان  یبلطیدازآ ، مان  دنتـشاذگ ؛ هدنبیرف  رھاظشوخ و  یاھمان  اھنیا  یهمھ  یور  رب  دندرک ، هک 

یهلیـسو کی  ناونع  هب  الاک ، کی  ناونع  هب  ار  نز  هک  تسا  نیا  برغ  گـنھرف  ساـسا  تسین . یدازآ  نیا ، تسا ؛ نیغورد  ماـن  کـی  تسا ، ناـنز  هب  تبـسن  یبرغ  گـنھرف 

ادـیپ شیازفا  هتـشذگ  لاس  تسیود  لاـس و  دـص  لوط  رد  یرازآنز  برغ ، رد  تسا . تھج  نیا  هب  یئارگناـیرع  رب  صیرحت  قیوشت و  دـنکب . هضرع  هعماـج  رد  درم  یارب  عتمت 

زا تسا ، یعیبـط  یزیرغ و  هک  یرـشب  توھـش  گـید  هک  تسا  هدـشن  بجوـم  برغ  رد  یـسنج  یراـب  دـنب و  یب  یـسنج و  یدازآ  تسا . هدرکن  ادـیپ  شھاـک  تـسا ، هدرک 

هک دش  مولعم  المع  دوشب ؛ مک  یـسنج  توھـش  صرح  ات  دنـشاب  هتـشاد  دازآ  طباور  هعماج  رد  درم  نز و  دیراذگب  دـنتفگیم  دـندرکیم ، غیلبت  روج  نیا  البق  دـتفیب . شـشوج 

تلاجخ اھیبرغ  زورما  دوشیم . رتشیب  رـشب  یناوھـش  صرح  دـندروآ ، دوجو  هب  هک  یعـضو  اـب  دوشب ، رتشیب  هعماـج  رد  درم  نز و  طـباور  یدازآ  هچ  رھ  تسا . سکعب  هیـضق 

برغ هاگن  دنشکیمن . تلاجخ  اھنآ  اما  دنیشنیم ، شایناشیپ  رب  مرش  قرع  تمارک ، اب  ناسنا  دننکیم . حرطم  شزرا  کی  ناونع  هب  ار  یزابسنجمھ  یهلئسم  دنـشکیمن و 

تیصخش تیوھ و  هب  یهدنھدلالقتـسا  نیرفآدشر ، شخبتمارک ، شخبتزع ، تسا  یھاگن  نز ، هب  مالـسا  هاگن  طلغ . هدننکهارمگ و  صقان ، طحنم ، تسا  یھاگن  نز ، هب 

، دنکیم یقالخا  دشر  دنکیم ، یتیصخش  دشر  دنکیم ، یملع  دشر  یمالسا  طیحم  رد  نز  مینک . تابثا  میناوتیم  هلدا  نیرتمکحم  اب  ار  اعدا  نیا  ام  تسام . یاعدا  نیا  نز ؛

کی تسا ، زایتما  یهطقن  کی  نز  یارب  ندوب ، نز  دنامیم . یقاب  نز  لاح  نیع  رد  دریگیم ، رارق  مدقم  فوفص  رد  یعامتجا  لئاسم  نیرتیساسا  رد  دنکیم ، یسایس  دشر 

گنن ار  یرادرھوش  ار ، یراددـنزرف  ار ، یرادهناخ  مینک . رود  هنانز  قالخا  زا  هنانز ، تایـصوصخ  زا  هنانز ، طیحم  زا  ار  وا  هک  نز  یارب  تسین  یراختفا  نیا  تسا . راـختفا  یهطقن 

تیوھ یب  نادـنزرف  شیازفا  تساھهداوناخ ، ندـش  یـشالتم  برغ ، یایند  گرزب  تالکـشم  زا  یکی  زورما  درک . یـشالتم  ار  هداوناخ  یبرغ  گـنھرف  میرواـیب . باـسح  هب  وا 

قرب قرز و  رپ  یدام  ندمت  نیا  دروخ و  دھاوخ  ار  اھهبرض  نیرتتخس  هطقن  نیمھ  زا  برغ  دیآیم . شیپ  رورمب  یعامتجا  ثداوح  تفرگ . دھاوخ  ار  برغ  نابیرگ  اھنیا  تسا .

. تخیر دھاوخ  ورف  هطقن  نیمھ  زا 

، ندوب درم  ای  ندوب ، نز  هب  دنک  ادیپ  فاصتا  هک  ینآ  زا  لبق  ناسنا  کی  تسا . کرتشم  درم  نز و  نایم  یناسنا  تایـصوصخ  یهمھ  دنکیم . هاگن  نز  هب  تمارک  رظن  اب  مالـسا 

هداد رارق  سنج  ود  رد  لاعتم  یادخ  یایمـسج  تایـصوصخ  تسا . نیا  مالـسا  هاگن  دـنناسکی . همھ  درادـن ، دوجو  یدرم  نز و  تیناسنا ، رد  ندوب . ناسنا  هب  تسا  فصتم 

ندیـشخب موادت  ناسنا ، راک  نیرتمھم  تسا . رتمھم  نز  شقن  و  دنراد ؛ هدھع  رب  خیرات  تکرح  رد  ناسنا ، یلاعت  دـشر و  رد  شنیرفآ ، یهمادا  رد  یـشقن  مادـکرھ  هک  تسا 

، تسا مھم  تھج  نیا  زا  هداوناـخ  تسا ، مھم  تھج  نیا  زا  هناـخ  تسین . درم  شقن  اـب  هسیاـقم  لـباق  راـک  نـیا  رد  نز  شقن  لـثم ؛ دـیلوت  ینعی  تـسا ؛ یرـشب  لـسن  هـب 

دراذگیم ار  اھنیا  مسا  هارمگ ، برغ  درک . هاگن  یمالسا  تعیرـش  ماکحا  هب  مالـسا و  لئاسم  هب  دیاب  دید  نیا  اب  تسا ؛ مھم  تھج  نیا  زا  یـسنج  زئارغ  لامعا  یاھتیدودحم 

. نز یهلئسم  یهرابرد  هتکن  کی  نیا  تسا . یبرغ  یاھبیرف  وزج  نیا  یدازآ ! دراذگیم  ار  هدننکهارمگ  تراسا  نآ  مسا  تیدودحم .

اھهاگشناد  / ٢٢/١٣٩١/٠۵ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

اـشنم هدـیئاز و  یاھهفـسلف  دنتـسھ و  مسیناموا  هب  یکتم  هک  یئاھبتکم  مسیناموا و  زا  دـعب  هک  ون -  یاھهشیدـنا  یئازنورب  رد  برغ  ندوب  ازان  نورتس و  لباقم  رد  اعبار 

یارب ام  تسا . یرکف  شیاز  یاراد  یمالـسا  یروھمج  هدادـن -  هئارا  ناـسنا  تاـیح  رـشب و  یارب  ون  یهدـیا  هتـشادن و  یرکف  شیاز  برغ  رگید  یبرغ ، مسیناـموا  زا  یهتفرگ 

یهمھ دـش ، هتفگ  رگا  هک  تسین  نیا  شیانعم  هزات  فرح  میراد . یاهزات  یاھفرح  ناسنا ، یتموکح  لئاسم  یارب  ناسنا ، یعامتجا  لئاسم  یارب  ناـسنا ، یحور  لـئاسم 

یهنیمز رد  زورما  اـم  دـنکیم . ینیرفآجوـم  دروآیم ؛ دوـجو  هب  یرـشب  رکف  میظع  یهچاـیرد  رد  ار  یدـیدج  ناـیرج  کـی  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  درک ؛ دـنھاوخ  لوـبق  ار  نآ  اـیند 

، نوگانوگ یاھهنیمز  رد  مینکیم ؛ هئارا  ار  تیونعم » رب  ندـمت  اـنتبا  ، » یعاـمتجا یمومع  لـئاسم  یهنیمز  رد  مینکیم ؛ هضرع  ار  ینید » یرـالاسمدرم  » یسایس ، لئاسم 

نارود زا  لـبق  یتـح  هتـشادن ؛ دوـجو  اـیند  رد  تقو  چـیھ  اـھنیا  تسا ؛ یئوـن  فرح  اـھنیا  مینکیم . حرطم  ار  یگدـنز » نید و  یگتخیمآ  « ؛ مـینکیم حرطم  ار  ناـسنا » تـمارک  »

نویناحور ایند  زا  یئاھـشخب  کی  رد  هلب ، ادـبا . دـشاب ؛ هارمھ  ماوت و  یگدـنز  اب  نید  هک  دوبن  روجنیا  مھ  رالوکـس  یاھهشیدـنا  ندـمآ  راک  یور  برغ و  مسیناموا  یرگیدام و 

یاھهاگتـسد لاح  رھ  هب  اما  دوب ؛ یگنج  کی  اھتموکح  یئاسیلک و  یاھهاگتـسد  نیب  دراد ، اپورا  هک  یاینالوط  هدیچیپ و  خیرات  اب  الاح  اسیلک . تموکح  دنتـشاد ؛ تموکح 

نینچ هجوچیھهب  تسا ؛ مدرم  یارب  یگدنز  نیناوق  تاررقم و  اشنم  نید  تسا ؛ نید  اب  یهتخیمآ  مدرم  یگدنز  هک  دوبن  نیا  شیانعم  نیا  دنتـشاد . تموکح  مھ  یئاسیلک 

نید میئوگیم  مینکیم و  حرطم  میراد  ام  زورما  هک  تسا  یئون  فرح  نیا  مالسا . ردص  رد  زج  هتشادن ، دوجو  زگرھ  مھ  یمالسا  یاھروشک  رد  هتشادن ؛ دوجو  برغ  رد  یزیچ 

. دوشیم حرطم  دراد  هک  تسا  یئون  فرح  نیا  زیچ ؛ همھ  داصتقا و  تراجت ، تیلاعف ، تسایس ، ینعی  یگدنز  تسیچ ؟ یگدنز  تسا . یکی  یگدنز  اب 

دھعت  / ٠٩/١٣٩١/٠۶ مدع  شبنج  نارس  سالجا  نیمھدزناش  رد  تانایب 

یاھتسایس هتفر و  رتارف  هقطنم  نیا  زا  نآ  یهدرتسگ  داعبا  یلو  تسا ، ام  یهقطنم  هب  طوبرم  هچرگا  هک  میوگب ؛ نخس  مھم  رایـسب  یهلئـسم  کی  زا  اجنیا  رد  منادیم  مزال 

یاراد لقتـسم و  روـشک  کـی  هـک  تـسا  نآ  ارجاـم  نـیا  یهصـالخ  تـسا . نیطـسلف  روآدرد  یهلئــسم  نآ ، تـسا و  هداد  رارق  ریثاـت  تـحت  هـھد  نیدـنچ  لوـط  رد  ار  یناـھج 

روز هب  بصغ و  نآ ، تلم  زا  متسیب ، نرق  یهھد ۴٠  رد  سیلگنا  یرادمدرس  اب  یبرغ  کانتشحو  یهئطوت  کی  ساسا  رب  نیطسلف ،»  » مان هب  یخیرات  نشور  یهمانسانش 

یعمج یاھراتـشک  اب  زاغآ  رد  هک  گرزب  بصغ  نیا  تسا . هدیدرگ  راذگاو  دناهدش ، هداد  ترجاھم  یئاپورا  یاھروشک  زا   ۶۴B اتدمع هک  یتعامج  هب  بیرف ، راتـشک و  حالس و 

اھتیانج نیمھ  اب  نانچمھ  هھد  شـش  زا  شیب  لوط  رد  دوب ، هارمھ  زرممھ  یاـھروشک  هب  دوخ  یهناـشاک  هناـخ و  زا  مدرم  ندـنار  اھاتـسور و  اھرھـش و  رد  عاـفدیب  مدرم 

زا تدـم  نیا  رد  تسینویھـص ، بصاغ  میژر  یماظن  یـسایس و  نارـس  تسا . تیرـشب  یهعماـج  لـئاسم  نیرتمھم  زا  یکی  نیا ، دراد . همادا  مھ  زورما  تسا و  هتفاـی  همادا 

تمارک هب  نیھوت  ریقحت و  ات  نانآ ، ناکدوک  یتح  نانز و  نادرم و  یهجنکش  یریگتسد و  نانآ و  عرازم  اھهناخ و  ندرک  ناریو  مدرم و  راتـشک  زا  دناهدرکن ؛ زیھرپ  یتیانج  چیھ 

اھنویلیم هک  هیاسمھ  یاھروشک  رد  نیطسلف و  دوخ  رد  نانآ  یاھھاگودرا  هب  هلمح  ات  و  یتسینویھص ، میژر  راوخمارح  یهدعم  رد  نآ  مضھ  یدوبان و  رد  یعـس  تلم و  نیا 

هدـش تبث  ام  یهقطنم  خـیرات  رد  نیطـسلف  مولظم  مدرم  نوخ  اب  اھنیا  لاثما  و  نیـسای » رید   » و اـناق »  » و ـالیتش »  » و اربص »  » یاـھمان تسا . هدادـیم  یاـج  دوخ  رد  ار  هراوآ 

اھنآ دراد . همادا  یلاغشا  یاھنیمزرس  رد  ناگدنامیقاب  اب  تسینویھـص  یهدنرد  ناگرگ  راتفر  رد  اھتیانج  نیمھ  نانچمھ  زونھ  لاس ، جنپ  تصـش و  زا  سپ  زین  نونکا  تسا .

هک دوشن  هرباخم  یئاھناوج  ندرک  ینادنز  حرج و  لتق و  زا  یربخ  هک  تسا  یزور  رتمک  دـننکیم . ورهبور  یاهزات  نارحب  اب  ار  هقطنم  دـننیرفآیم و  یدـیدج  یاھتیانج  یپردیپ 

مدرم راتشک  رابهعجاف و  یاھگنج  نتخادنا  هار  هب  اب  هک  یتسینویھـص  میژر  دناهدرک . ضارتعا  دوخ  یاھهناخ  عرازم و  یرگناریو  هب  هتـساخرب و  دوخ  تمارک  نطو و  زا  عافد  هب 

قح قاقحا  یارب  هک  ار  نیطسلف  تلم  هتخادنا ، هار  هب  ترارش  گنج و  رورت و  لاس  اھھد  ناھج ، هقطنم و  رد  یتلود  مسیرورت  یھدنامزاس  یبرع و  یاھنیمزرس  لاغـشا  و 

دھعت نتـشاذگ  اپ  ریز  اب  زین  رودزم  یبرغ و  یاھهناسر  زا  یرایـسب  مزینویھـص و  هب  قلعتم  یاھهناسر  یهکبـش  دـمانیم و  تسیرورت  دـننکیم ، هزراـبم  هتـساخ و  اـپ  هب  دوخ 

میژر نآ  زا  اورپ ، مرـش و  نودـب  هتـسب و  تیاـنج  همھ  نیا  رب  مشچ  زین  رـشب  قوقح  یعدـم  یـسایس  نارادمدرـس  دـننکیم . رارکت  ار  گرزب  غورد  نیا  یاهناـسر ، یقـالخا و 

. دنوشیم رھاظ  نآ  عفادملیکو  شقن  رد  هدرک و  تیامح  نیرفآهعجاف 

جح  / ١٣٩١/٠٧/٠٣ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

قمع یهدنھدناشن  فرط  کی  زا  دراد : ور  ود  دراد ، فرط  ود  دنداد ، ماجنا  اکیرمآ  رد  راوگرزب ، نآ  سدـق  هاگرد  هب  تناھا  دروم  رد  نانمـشد  راکھنگ  یاھتـسد  هک  یاهیـضق  نیا 

رد یرـشب  یناسنا و  دـماحم  نیرتدنمـشزرا  نیرترب و  لماح  اب  تمارک ، ربمایپ  اب  تزع ، ربمایپ  اب  تمحر ، ربمایپ  اب  تساھنآ  لماوع  نیربکتـسم و  نانمـشد و  یهنیک  ضغب و 

ناشنارادمتـسایس فرط ، نآ  زا  دننکیم ؛ ار  اھتناھا  نآ  فرط ، نآ  زا  دننمـشد . ربمغیپ  اب  اقیمع  ردقچ  اھنیا  دھدیم  ناشن  دوجو ؛ ملاع  یهمھ  رد  رـشب و  یگدنز  خیرات  لوط 

. دوب دیفم  یلیخ  مالسا  یایند  یارب  نیا  بخ ، هک  تسا ؛ هیضق  یور  کی  نیا  درادن ! یتوافت  چیھ  ینمشد  عضوم  اب  هک  دنریگیم  یعضوم  هیضق  نیا  رد 

جح  / ١٣٩١/٠٧/٠٣ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

 « ناسنا تمارک   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 8 
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، دـناهدمآ رگید  یاھروشک  زا  هک  یناملـسم  ناردارب  اب  رادـید  رد  دوشیم . لصاح  رگیدـکی  اب  اھتلم  داحآ  طابترا  اب  نیا  تسا ؛ یبلق  طاـبترا  یمالـسا ، تما  داـحآ  نیب  طاـبتران 

: لمع اب  دنتسین ، ندز  فرح  لھا  هک  یئاھنآ  دننک ؛ هیکت  کرتشم  طاقن  یور  رب  دننک ، فراعت  راھظا  دننک ، تبحم  راھظا  نابز  اب  دننزب ، فرح  دنناوتیم  دننابز ، لھا  هک  یئاھنآ 

دینک یعس  لمع  رد  دینزب . دنخبل  شلباقم  رد  امش  دنزب ، هنت  تسا  نکمم  یکی  دینک ؛ لمحت  ار  اھتنوشخ  اھیتخس و  زا  یـضعب  دینک ، تبحم  دینک ، ینابرھم  دیھدب ، اج 

تلم کی  هک  تسا  بوخ  ردقچ  تسا ؛ مھم  یلیخ  شدوخ  یاج  رد  نیا  هتبلا  هک  دینک -  ظفح  ار  ناریا  تلم  ناریا و  تزع  وربآ و  هکنیا  یارب  طقف  هن  دیایب ؛ دوجو  هب  طابترا  نیا 

، تسا یداژن  رھ  لھا  دوش . رارقرب  یبلق  طابترا  نیا  هکنیا  یارب  هکلب  دھدب -  ناشن  ار  یمالـسا  یناسنا و  قالخا  بادآ و  هب  دوخ  یدـنبیاپ  دوخ ، شزرا  دوخ ، تمارک  دـناوتب 

اب مھ  وا  دوریم ، ار  هار  نیمھ  دراد  مھ  وا  هدمآ ؛ ربمغیپ  قشع  هب  هدمآ ، هبعک  قشع  هب  امـش  لثم  مھ  وا  تسا ؛ ناملـسم  تسا ، یبھذـم  رھ  لھا  تسا ، ینابز  رھ  لھا 

ملاع طاقن  یصقا  رد  ناملسم  یتقو  دراد . دوجو  کرتشم  هجو  نیا  هک  دنمھفب  دیـشکب ؛ رگیدکی  خر  هب  ار  کرتشم  هجو  نیا  دیناوتیم ، هچرھ  دنزیم . فرح  دراد  لاعتم  یادخ 

رب ربکتـسم  ثیبخ  یاھتـسد  هک  یفعـض  زا  دـنکیم ؛ ادـیپ  سفن  هب  دامتعا  دـنکیم ، ادـیپ  یحور  توق  دراد ، یناردارب  رگید  یاھتلم  رد  رگید ، یاـھروشک  رد  هک  درک  ساـسحا 

. دوش تیوقت  دیاب  تلاح  نیا  دھدیم . تاجن  ار  شدوخ  دناهدرک ، لیمحت  اھناملسم 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٠ ناسارخ  یاھهاگشناد  دیتاسا  ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

مھ دراد ، دوجو  یگتـشرف  رـصانع  مھ  ام ، نورد  رد  تسا . یناسنا  نوردـنا  رد  لوحت  کی  تسا ؛ تروریـص  کی  یهلئـسم  مالـسا ، رد  تموکح  لیکـشت  مالـسا و  یهلئـسم 

دوشب دیاش  ابیرقت  طوقس ، لزنت و  دادعتسا  یلاعت و  یقرت و  ولع و  دادعتسا  ینعی  نیلفاس .» لفسا  هانددر  مث  میوقت . نسحا  یف  ناسنالا  انقلخ  دقل  « ؛ تیعبـس رـصانع 

رایتخا اب  یھلا ، یاھشزرا  ظاحل  زا  زاتمم  دیفم و  تبثم  یهتسجرب  یاھدادعتسا  نآ  هک  تسا  نیا  ناسنا  شنیرفآ  یهفـسلف  دراد . دوجو  ناسنا  دارفا  ام  رد  تیاھنیب  تفگ 

یریگتھج مھ  یناویح  یاھدادعتـسا  نامھ  تقو  نآ  دش ، ادیپ  هبلغ  نیا  رگا  هک  تیعبـس ؛ تیناویح و  یاھتلـصخ  نآ  رب  دنک  ادیپ  هبلغ  یناسنا ، تدـھاجم  اب  ناسنا و  دوخ 

یاھمیرح یعامتجا ، یاھمیرح  یناسنا ، یاھمیرح  سدقم -  یاھمیرح  هب  ضرعت  زا  تفرگ ، رارق  اوقت  تمدـخ  رد  هچنانچ  رگا  لواطت  ضرعت و  حور  درک . دـھاوخ  ادـیپ  یتسرد 

اب یهھجاوـم  ینعی  نتـشک ، ینعی  لاـتق  تسا . هدـش  رما  لاـتق »  » هب مالـسا  رد  نآرق و  رد  داـتفا . دـھاوخ  راـک  هب  یتـسرد  تھج  کـی  رد  درک ؛ دـھاوخ  یریگوـلج  یقـالخا - 

هب یلاعتم  دازآ و  دابآ و  یایند  کی  نتخاس  تمدخ  رد  تیرـشب و  تیادھ  تمدخ  رد  دراد ؛ دوجو  ناسنا  رد  هک  تسا  یاهیحور  نآ  زا  هنیھب  یهدافتـسا  لاتق ، نیا  اما  راتـشک ؛

تایقلخ و اھتلصخ و  نیا  هچنانچ  رگا  تسا . یناسنا  یرشب و  تمارک  عیفر  یاھهلق  هب  ناسنا  یبایتسد  عناوم  اھباجح و  ندرک  دوبان  یانعم  هب  عقاو  رد  لاتق  نیا  دوریم . راک 

یتسپ و ایند  نآ  رد  تسین ؛ یدعت  تسین ، زواجت  ایند  نآ  رد  دش . دھاوخ  تداعـس  یایند  دش ؛ دھاوخ  یبوخ  یایند  ایند ، دـش ، هداد  حـیجرت  تمارکاب  رترب و  یاھدادعتـسا 

یایند هچ  دینیبب  تسین . ضیعبت  تسین ، رقف  ایند  نآ  رد  تسین ؛ اھدادعتسا  نیا  ندیشک  فارحنا  هب  تسین ، یناسنا  یاھدادعتـسا  لیطعت  ایند  نآ  رد  تسین ؛ یگیامورف 

رشب یهبرجت  رشب و  شناد  زورما  ات  هک  تسین  نیا  ام  یدوجو  تیفرظ  دنک . هدافتـسا  دوخ  یدوجو  تیفرظ  یهمھ  زا  تسناوت  دھاوخ  ناسنا  ایند  نآ  رد  دش . دھاوخ  یبوخ 

مھ ار  نامدوخ  یمـسج  یاھتیفرظ  اـم  میتسھ ؛ یرظنگـنت  راـچد  مھ  ناـمدوخ  یمـسج  یاـھتیفرظ  هب  هاـگن  رد  اـم  تساـھنیا . زا  رتشیب  یلیخ  اـھتیفرظ  هدیـسر ؛ نآ  هب 

. میسانشیمن تسرد 

یدربھار  / ١٣٩١/٠٨/٢٣ یاھهشیدنا  تسشن  نیمراھچ  رد  تانایب 

، هدـش لـقن  مھ  مالـسلاهیلع )  ) یداـھ ماـما  زا  هک  تسھ  منھذ  رد  نم  هدـش ، لـقن  داجـس  ماـما  زا  ارھاـظ  مھ  هدـش ، لـقن  نینموملاریما  زا  مھ  هک  یفورعم  ثیدـح  نیا 

یولج ار -  یتسپ  ناویح  ناھد  ای  ینیب  بآ  ار ، هظامل  ار -  تسپ  عاـتم  نیا  هک  تسین  یاهدازآ  اـیآ  تسا -  یدازآ  نیا  اـھلھال - » هظاـمللا  هذـھ  عدـی  رح  ـال  ا و  : » دـیامرفیم

سیلف : » دیوگیم دعب  دورن . نیا  لابند  شدوخ  دزادنیب ، شلھا  یولج  ار  نیا  هک  تسا  یـسک  رح  هک  دوشیم  مولعم  دوشیمن . هدیمھف  یزیچ  اجنیا  ات  بخ ، دزادـنیب ؟ شلھا 

دندادیم ار  هظامل  نآ  ینعی  دنزادرپب ؛ تمیق  دنتساوخیم  هظامل  نآ  یارب  هک  دوشیم  مولعم  تسا . تشھب  طقف  امـش  تمیق  اھریغب ؛» اھوعیبت  الف  هنجلا  الا  نمث  مکـسفنال 

ناتـسفن ارچ  دینک ، هلماعم  تسانب  رگا  دنکیم . یھن  هلماعم  نآ  زا  هدوب ، راک  رد  هلماعم  ثحب  دنربب ؛ ار  نیا  تیـصخش  تیوھ و  دنربب ، ار  نیا  یتسھ  دنربب ، ار  نیا  سفن  هک 

هک دراد  دوجو  مھ  رگید  ینوناک  یهطقن  کی  هتبلا  تسا . نیا  ینوناـک ، یهطقن  نیارباـنب  دـیھدب . ادـخ  تیدوبع  تشھب و  لـباقم  رد  طـقف  دـیھدیم ؟ هظاـمل  نیا  لـباقم  رد  ار 

. میوشن هیضق  نیا  دراو  الاح  رگید  هک  دھدیم ؛ ناشن  ار  نآ  هنجلا » الا  نمث  مکسفنال  سیلف   » نیمھ هک  یناسنا ، تمارک  نامھ  زا  تسا  ترابع 

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٣/١٧ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

، مزیلاربیل هنایارگناسنا و  حالطصاهب  بتاکم  توعد  هچ  دوب ، هدرک  هجوتم  دوخ  هب  ار  ایند  یزور  کی  هک  مزیـسکرام ، توعد  هچ  یدام ، یھلاریغ و  یاھتوعد  هکنآ  زا  دعب  زورما 

اج رھ  تسا . هجوتم  مالسا  یوس  هب  اھلد  دننک ، نیمات  ار  رـشب  تداعـس  دنناوتیمن  هک  دنداد  ناشن  تسا ، هتفرگ  دوخ  یهضبق  رد  ملاع  قطانم  زا  یرایـسب  رد  ار  ندمت  هک 

دنلب ناسنا  تمارک  یادن  اج  رھ  تساجک ؛ زا  نیا  دننادن  دنھدیم ، رس  ار  دایرف  نیا  هک  یناسک  نآ  ولو  تسا ، مالسا  یادص  نیا  دوشیم ، دنلب  یھاوختلادع  تلادع و  یادص 

هتشاد رارق  نامیا  داقتعا و  دروم  نآرق  نآ ، رد  هک  تسا  یئاج  رھ  نامیا و  زکرم  مالـسا و  زکرم  همھ ، نیا  نوناک  هتبلا  و  تسا ؛ نایدا  یادن  تسا ، مالـسا  یادن  نیا  دوشیم ،

. دینکیم هدھاشم  دیراد  ار  نیا  زورما  تسا ؛ رتشیب  اجنآ  اب  مھ  نآرق  مالسا و  نانمشد  ینمشد  اعبط  دشاب ؛

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

همھ نآ  اب  الاو ، ماقم  نآ  رد  هک  ار -  دوخ  یگدنز  یهویـش  هکنآ  زا  دـعب  دادـس ؛ هفع و  داھتجا و  عروب و  ینونیعا  نکل  کلذ و  یلع  نوردـقت  مکنا ال  الا و  دومرف : نینموملاریما 

، ناتدوخ عرو  اب  عروب ،» « ؟ یزیچ هچ  اب  دینک ؛ کمک  نم  هب  دیناوتیم  اما  دینک ؛ راتفر  نم  لثم  دیناوتیمن  امـش  دومرف : درک ، نایب  دنکیم -  یگدنز  یدـھز  نانچنآ  اب  تاناکما ،

مھ ار ، یـصخش  یدرف و  یاھفدھ  مھ  دندرک ، میـسرت  ام  یارب  ار  اھفدھ  تسا . امـش  نم و  یهفیظو  اھنیا  ناتدوخ ؛ شالت  شـشوک و  داھتجا و  اب  هانگ ، زا  ناتدوخ  زیھرپ  اب 

نیا دنناوتب  هک  دناهدش  هداد  هدـعو  مھ  همھ  تسا ؛ ام  یالاو  فدـھ  یناسنا  تمارک  ماقم  جوا  هب  ندیـسر  یـصخش ، فدـھ  رد  ار . یلک  یـسایس و  یعامتجا و  یاھفدـھ 

. تسا رتشیب  مھ  اھام  زا  اھناوج  امش  ییاناوت  دنھدب ؛ ماجنا  ار  دحیب  دنلب و  زاورپ 

مالسلاهیلع  / ١٣٩٣/٠٢/٣١ نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

نیون ىاھشیور  ملاع ، رد  ىتضھن  تکرح و  رھ  ىبالقنا و  رھ  رگا  تسا . لئاسم  نیرتمھم  نیرتىساسا و  زا  ىکی  ىمالسا ، ىروھمج  ماظن  رد  ونهبونىاھـشیور  ىهلئـسم 

زورب زاین ، اب  بسانتم  ون و  ىاهولج  دوخ  زا  ىاهھرب  رھ  رد  تسا  هتـسناوت  لاس  نیا ٣۵  لوط  رد  ىمالسا  ىروھمج  تسا . انف  لاوز و  هب  موکحم  دشاب ، هتـشادن  ىپردىپ  و 

هک ىناسک  ىهمھ  ون و  لسن  هاـگن  هک  تسا  نیا  تسا  مھم  هچنآ  دـش . نیمھ  و  درک ؛ دـنھاوخ  هبلغ  اھـشزیر  رب  اھـشیور  دـش  هتفگ  دـندوب ؛ اھـشزیر  نارگن  ىدارفا  دـھدب .

ندمت داجیا  رود ، ىهدنیآ  مینیبن -  ار  نامدوخ  ىاپ  ىولج  طقف  دـشاب -  رود  نشور و  ىاھهدـنیآ  هب  دـیاب  دـنھاوخیم ، دـنلب  ىاھنامرآ  فادـھا و  هب  تمدـخ  رد  ار  ىناوج  ىورین 

تسا و نیگمغ  تسا ، حورجم  تسا ، هدروـخ  مخز  ریخا  ىاـھنرق  نوگاـنوگ  ثداوـح  زا  هک  ىتیرـشب  زورما  ىاـھتیفرظ  اـھزاین و  اـب  بساـنتم  نیوـن ، ندـمت  تـسا ؛ ىمالـسا 

بسانتم و هکنانچنآ  ار  اھنآ  دنک و  داش  ار  اھنآ  ىاھلد  دـناسرب ، ىدـیدج  قافآ  هب  ار  اھلـسن  نیا  دـناوتیم  مالـسا  دناىگدرـسفا . ىدـیمون و  سای و  راچد  نآ  ناوج  ىاھلـسن 

هب قلعتم  هدنیآ  دیندمت . نیا  داجیا  رد  ىلـصا  ىـساسا و  مھم و  ىاھهتـسھ  امـش  و  نیا . ىنعی  ىمالـسا  نیون  ندمت  دشخبب ؛ تمارک  تسا ، ناسنا  تمارک  ىهتـسیاش 

ىروھمج ماظن  رد  اھـشیور  دشرهبور  ىهعومجم  زا  ىـشخب  دیزورما . ىاھناوج  امـش  ناھج ، ىهدنیآ  عقاو  رد  ندمت و  نیا  ىهدـنیآ  روشک و  ىهدـنیآ  ناگدـنزاس  تسا . امش 

زا ىاهطقن  رھ  رد  اھناوج  ىهمھ  هچ  و  دنھاگـشناد ، نیا  رد  هک  ىیاھنآ  هچ  دـیتسھ ؛ اجرھ  رد  دـنکیم . ادـیپ  ققحت  نیـسحماما  هاگـشناد  رد  ىنعی  شخب  نیا  رد  ىمالـسا 

. دنشاب نیرفآشقن  دنناوتیم  دننکیم ، دھعت  ساسحا  هک  روشک 

 « ناسنا تمارک   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 9 
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ىمالسا  / ١٣٩٣/٠٣/٠۴ ىاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

غورد دننکیم ، تنایخ  دنراد  گنج ، ندرک  هزیروئت  هب  ای  ىبلطگنج  هب  دننکیم  مھتم  ار  ماظن  نایوگروز ، لباقم  رد  تعاطا  میلـست و  شزاس و  ندرک  هزیروئت  ىارب  هک  ىیاھنیا 

هچ اھهنحـص ، نیا  ىهمھ  رد  ( ١ . ) ریخ حلـصلا  و  تسا ؛ تمالـس  ماظن  تسا ، رـشب  تمارک  هب  مارتحا  ماظن  تسا ، فرـش  ماظن  تسا ، ىناسنا  ماـظن  ماـظن  هن ، دـنیوگیم .

تارکاذـم ىهصرع  هچ  نینقت ، ىهصرع  هچ  ىراذگتسایـس ، ىهصرع  هچ  هریغ ، ىگنھرف و  ىملع ، ىداـصتقا ، نوگاـنوگ  ىاـھتیلاعف  ىهصرع  هـچ  روـشک ، ىهرادا  ىهـصرع 

. مینادب دیاب  ار  نیا  مینکیم ؛ تکرح  میراد  دش ، ىھتنم  ماظن  ىاقب  ماظن و  شیادیپ  هب  هک  ىھار  ىتازرابم و  ىهمادا  رد  میاهزرابم ؛ لاح  رد  ام  مینادب  دیاب  هریغ ، ىجراخ و 

ىمالسا  / ١٣٩٣/٠٣/٠۴ ىاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

غورد دننکیم ، تنایخ  دنراد  گنج ، ندرک  هزیروئت  هب  ای  ىبلطگنج  هب  دننکیم  مھتم  ار  ماظن  نایوگروز ، لباقم  رد  تعاطا  میلـست و  شزاس و  ندرک  هزیروئت  ىارب  هک  ىیاھنیا 

ىهصرع هچ  اھهنحص ، نیا  ىهمھ  رد  ریخ . حلصلا  و  تسا ؛ تمالس  ماظن  تسا ، رشب  تمارک  هب  مارتحا  ماظن  تسا ، فرش  ماظن  تسا ، ىناسنا  ماظن  ماظن  هن ، دنیوگیم .

ىجراخ و تارکاذـم  ىهصرع  هچ  نینقت ، ىهصرع  هچ  ىراذگتسایـس ، ىهصرع  هچ  هریغ ، ىگنھرف و  ىملع ، ىداـصتقا ، نوگاـنوگ  ىاـھتیلاعف  ىهصرع  هچ  روشک ، ىهرادا 

. مینادب دیاب  ار  نیا  مینکیم ؛ تکرح  میراد  دش ، ىھتنم  ماظن  ىاقب  ماظن و  شیادیپ  هب  هک  ىھار  ىتازرابم و  ىهمادا  رد  میاهزرابم ؛ لاح  رد  ام  مینادب  دیاب  هریغ ،

ىمالسا  / ١٣٩٣/٠٣/٠۶ ىاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نآ ملاـع ؛ ناـگدازآ  ىهمھ  هب  نینچمھ  ملاـع و  ىهطقن  رھ  رد  ناناملـسم  کـیاکی  مالـسا و  ىاـیند  هب  ناملـسم ، ىاـھتلم  ىهمھ  هب  ار  گرزب  زور  نیا  منکیم  ضرع  کـیربت 

. دنربیم تذل  نآ  زا  دننکیم و  ناجیھ  ساسحا  ناسنا ، میرکت  تیناسنا و  مایپ  تلادع و  مایپ  ىدازآ و  مایپ  زا  هک  ىناسک 

نآ هب  دیاب  تسا و  مزال  مالسا  ىایند  ىارب  مدرم و  ام  ىارب  زورما  هچنآ  تسا ؛ نتفگ  ندرک و  ىسررب  لباق  ىنوگانوگ  نانخس  ربمایپ  تثعب  ىهرابرد  زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و 

تثعب تلع  هک  دومرف  هراـشا  نآ  هب  هغالبلاجـھن  ىهبطخ  رد  مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) نینموملاریما هک  تسا  ىاهطقن  نآ  ىکی  تسا : ىلـصا  ىهطقن  هس  ود  دوش ، هجوـت 

ترطف هب  ار  اھناسنا  ( ١ ( ؛ لوقعلا نئافد  مھل  اوریثی  و  هتمعن ...  ىـسنم  مھورکذی  هترطف و  قاثیم  مھوداتـسیل  تسا : هدرک  ىفرعم  هنوگنیا  ار  ىھلا  گرزب  ناربمایپ  ربمایپ و 

. دنک ثوعبم  ار  هدشنفد  ىاھدرخ  دروایب و  اھنآ  دای  هب  ار  ىھلا  ىهدششومارف  ىاھتمعن  دنادرگرب ؛ تسا  تمارک  فرش و  اب  هارمھ  هک  تیناسنا  تشرس  ىناسنا و 

ىمالسا  / ١٣٩٣/٠٣/٠۶ ىاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نامھ ىاھهناشن  دمآ . دوجوهب  رـشب -  ىگدنز  طیحم  زا  نآ -  ندودز  ىارب  ربمغیپ  تثعب  هک  تسا  ىتیلھاج  نامھ  دننکیم ، جـیورت  برغ  ىـسایس  ىاھهاگتـسد  زورما  هچنآ 

ندرک هدـمع  نامھ  ناسنا ، تمارک  نتفرگ  هدـیدان  نامھ  ضیعبت ، نامھ  ىتلادـعىب ، نامھ  دوشیم ؛ هدـھاشم  ىبرغ ، دـساف  جـیار  ندـمت  نیا  رد  ایند ، رد  زورما  تیلھاج ،

. ىسنج ىاھزاین  ىسنج و  لئاسم 

ىمالسا  / ١٣٩٣/٠٣/٠۶ ىاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ناملـسم مالـسا و  هب  زازتعا  ساسحا  اب  راک ، هب  ىهدامآ  سفنهزات ، ام  تلود  هللادـمحب  زورما  دـنراک ؛ لوغـشم  نوگانوگ  ىاھهصرع  رد  تیلوئـسم ، ساسحا  اـب  نیلوئـسم 

هار رـسرب  دراد ؛ دوجو  تالکـشم  دراد ، دوجو  شلاچ  دننکیم . شالت  دنراک و  لوغـشم  تسھ -  مھ  نیمھ  هک  دنتزع -  ىاراد  ادـخ  هب  نامیا  رطاخهب  دـننکیم  ساسحا  ندوب ؛

تمارک ىناسنا و  فرـش  تزع و  هب  ندیـسر  رطاـخهب  ار  تالکـشم  ریبدـت ، درخ و  ىاراد  ىاـھناسنا  دـشاب ، هنادـنمتزع  دـھاوخب  ىگدـنز  رگا  تسھ . تالکـشم  نیا  ىگدـنز ،

ار ىھلا  تیالو  هکنیا  ىاج  هب  دـننکیم ، لمحت  تلذ  اب  ار  اھنآ  تسھ ، اھنآ  ىگدـنز  رد  تالکـشم  نیمھ  دـندرخىب  هک  ىیاـھناسنا  دـننکیم ؛ لـمحت  هللاىلا  برقت  ىناـسنا و 

. دننکیم لوبق  ار  نیطایش  تیالو  دننک ، لوبق 

نایوجشناد  / ٠١/١٣٩٣/٠۵ رادید  رد  تانایب 

ناسنا و رشب و  قوقح  رشب و  هب  داقتعا  اقلطم  دنراد ؛ هدھعرب  ار  روشک  دنچ  نیا  تیریدم  هک  دنتسھ  ىیاھنیمھ  رشب ، قوقح  هب  ایند  نارادمتسایس  نیرتانتعاىب  زورما 

تمارک ناسنا و  تمرح  هب  هن  دنراد ، داقتعا  رشب  قوقح  هب  هن  دنرادن : ىداقتعا  چیھ  اھنیا  دنکیم . تابثا  دراد  ار  نیا  ثداوح ، نیا  لاثما  هزغ و  رد  اھنآ  راتفر  دنرادن ؛ تیناسنا 

دوجو ىرگید  قطنم  چـیھ  روز ؛ لوپ و  زا  تسا  ترابع  دـنراد ، لوبق  اھنیا  هک  ىزیچ  اھنت  دـنرادن . داقتعا  زیچ  چـیھ  هب  دـنراد ؛ داـقتعا  اـھتلم  ىار  هب  هن  دـنراد ، داـقتعا  ناـسنا 

. تسا رشب  قوقح  ندرکرخسمت  تسا ؛ ىدازآ  ندرک  هرخسم  نم  رظن  هب  دوشب ، ىراج  اھنیا  نابز  رب  اھنیا  دننام  رشب و  قوقح  ىدازآ و  ىهلئسم  هب  عجار  مھ  هچرھ  درادن .

ناریا  / ١٣٩٩/٠١/٠٣ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

هب یرـشب  نوگانوگ  عماوج  رـشب و  داحآ  رگا  هک  تسا  یوحن  هب  قیاقح  نیا  درک . نشور  ار  یقیاـقح  تیرـشب  یارب  درک ؛ نشور  مدرم  یارب  ار  یقیاـقح  یھلا ، یحو  تثعب و 

دیسر . دھاوخ  اھنیا  هب  هبیط  تایح  دنوشب ، مزتلم  المع  دنروایب و  نامیا  قیاقح  نیا 

...

داحآ هک  تسا ؛ هتخانـش  ار  اھنآ  شزرا  ناونع  هب  ینعی  تسا ، هدرک  تیبثت  ار  اھنآ  مالـسا  هک  ییاھـشزرا  تسا ، مالـسا  یـشزرا  یهموظنم  قیاقح ، نیا  زا  رگید  شخب  کی 

یاراد ناسنا  هک  یدرف  تایقلخ  لثم  زا  تسا . نیا  رد  ناشتداعـس  دنربب ؛ شیپ  اھنآ ] تمـس  هب  و   ] دننک کیدزن  اھـشزرا  نیا  هب  ار  ناشدوخ  دنفظوم  یمدرم  عماوج  مدرم و 

، یعامتجا تلادع  لثم  یدازآ ، لثم  زاسیگدنز  یمومع و  میھافم  ات  تسا ، اھناسنا  یدرف  تافـص  هک  اھنیا  لاثما  دـشاب و  تشذـگ  یاراد  دـشاب ، ملح  یاراد  دـشاب ، ربص 

دننکیم روصت  اطخب  یاهدع  کی  ام . هب  هدش  میھفت  هدش و  نایب  مالسا  رد  هک  تسا  یمالسا  یاھشزرا  یهلسلس  نآ  وزج  اھنیا  یگدنز ؛ کبس  لثم  یناسنا ، تمارک  لثم 

الماک نیا  دـناهتفرگ ؛ دای  اھیبرغ  زا  ار  اھنیا  یمالـسا  نیرکفتم  ای  تسا ، هدـمآ  مالـسا  ملاع  هب  برغ  زا  اھنیا  دـننام  یدازآ و  یعامتجا و  تلادـع  لثم  جـیار  میھافم  نیا  هک 

لاس مالـسا ١۴٠٠  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدش  انـشآ  میھافم  نیا  اب  سناسنر  زا  دـعب  زا  هدـش ؛ انـشآ  میھافم  نیا  اب  هک  تسین  رتشیب  نرق  راھچ  هس  برغ  تسا . هابتـشا 

هب هن   - دـناهدرکن لمع  نآ  هب  هناقداص  تقو  چـیھ  دـناهدرک ، حرطم  ار  اھنیا  هک  اھیبرغ  هک  توافت  نیا  اب  تسا ؛ هدرک  نایب  نآرق  رد  نشور  روط  هب  ار  میھاـفم  نیا  نیا ، زا  لـبق 

لدعال ترما   » ترابع نیا  دش . لمع  ربمغیپ  نامز  رد  دوب و  مالـسا  رد  میھافم ] نیا  [ ؛ دندرکن لمع  دنتفگ و  اھنآ ] - ] دندرک لمع  یعامتجا  تلادـع  هب  هن  دـندرک ، لمع  یدازآ 

انلـسرا دقل  دیامرفیم :]  ] ای تسا ؛ هبناجهمھ  تلادع  یعامتجا و  تلادـع  نامھ  نیا  دـنکب ؛ تلادـع  یارجا  هک  تسا  نیا  ربمغیپ  روتـسد  رگید ؛ تسا  نآرق  لام  ( ٧ «،) مکنیب

ینعی  - طـسق هک  تسا  هدوـب  نیا  یارب  بتک  لـسر و  لاـسرا  اـیبنا و  یهمھ  تـثعب  لـصا  ینعی  ( ٨ (؛ طسقلاب ساـنلا  موقیل  نازیملا  بٰت و  ـ کلا مھعم  اـنلزنا  تٰنیبلاـب و  انلـسر 

. تسا یمالسا  یمیدق  میھافم  اھنیا  نیاربانب  دشاب ؛ رارقرب  مدرم  نیب  رد  یداصتقا - لدع  یعامتجا ، لدع  نیمھ 
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