
مدرم  / ١۵/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

، رکف لوپ و  اب  روشک  یزاسزاب  رد  تکرـش  یتلود ، یاھهاگتـسد  اب  یراکمھ  شالت و  راکتبا و  یداصتقا ، یهعـسوت  نارمع و  ینادابآ و  تمـس  هب  تکرح  روشک و  یگدـنزاس 

دھاوخ دونشخ  ار  هر )  ) ماما سدقم  حور  تسا و  هتـشادھگن  طاشناب  توارط و  توارطاب  ار  بالقنا  نونکات  هک  تساھراک  نیمھ  داد . دھاوخ  ناشن  هنحـص  رد  ار  مدرم  روضح 

. درک

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

تمھ و هک  روطنامھ  و  تسین ؛ هتشذگ  یهلاستشھ  نارود  رد  گنج  تیمھا  زا  رتمک  زورما ، رد  یزاسزاب  تیمھا  هک  منکیم  ضرع  زیزع  تلم  هب  عطاق  روط  هب  بناجنیا 

. دـنک اـفیا  یزاـسزابرد  ار  یمھم  شقن  دـناوتیم  مدرم  تکراـشم  روضح و  یراـکمھ و  زین  زورما  دوب ، رثوـم  رایـسب  گرزب و  یـشقن  یاراد  گـنج  رد  مدرم  تکراـشم  هدارا و 

روضح و یزاسزاب ، رد  . دنک یثنخ  ار  نانمـشد  یهئطوت  دناوتیم  مدرم  یبالقنا  یهدارا  اما  درک ؛ دنھاوخ  ینمـشد  ینکـشراک و  گنج  دـننام  زین  یزاسزاب  راک  رد  نانمـشد 

ماجنا هب  رداق  تیمیمـص  قشع و  دزاس . لدـبم  هاتوک  یاھنامز  هب  ار  ینـالوط  یاھتدـم  ناـسآ و  ار  راوشد  یاـھراک  تسناوت  دـھاوخ  اـنیقی  یبـالقنا  یاـھورین  لاـعف  تکرش 

راک و هب  نداد  تھج  یمدرم و  یبالقنا و  یاھورین  یھدـنامزاس  اب  یتلود  نالوئـسم  تسا  هتـسیاش  تسا . ناوتان  نآ  ماـجنا  زا  هاـگ  ریبدـت  یهجنپرـس  هک  تسا  ییاـھراک 

. دنزاس فرطرب  مدرم  یراک  یلام و  یرکف و  تکراشم  هار  رس  زا  ار  عناوم  دنناسرب و  ققحت  یهلحرم  هب  ار  یزاسزاب  مدرم ، راکتبا  هیامرس و 

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

رگا دـننک . عاـفد  دـنیایب  دـیاب  هک  دنتـسھ  اـھنیا  دوـشب ، یگنج  هدرکن  یادـخ  رگا  دنـشابیم . هدـننکنییعت  ماـظن و  یلـصا  یازجا  دنتـسھ ، یرھـش  رھ  رد  هک  یمدرم  نـیا 

نمشد یهئطوت  ندرک  یثنخ  رگا  دریگب . ماجنا  دیاب  اھنیا  یهلیسو  هب  دشاب ، یتکرح  زا  تیامح  رگا  دننک . تکرش  دیاب  یگدنزاس  رد  هک  دنتـسھ  اھنیا  دشاب ، یگدنزاس 

یور ندرک  راک  رکف  هب  تسا ، سویام  یجراخ  مجاھت  یماظن و  یاتدوک  زا  نوچ  دھدب ، ماجنا  یراک  دھاوخیم  هک  مھ  نمـشد  دریگب . ماجنا  دیاب  اھنیا  یهلیـسو  هب  دشاب ،

. دتفایم مدرم  نیمھ  نھذ 

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

تمس هب  ناملحار ، راوگرزب  ماما  یاھدومنھر  تھج  رد  نآرق و  مالسا و  هب  کسمت  اب  مالـسا ، میلاعت  وترپ  رد  میناوتب  دیاب  ناریا  تلم  ام  تسا . ناریا  تلم  هجوتم  زورما  ایند 

راودـیما هک  ییاھنآ  هدروخ  مخز  نانمـشد  مینادـب  دـیاب  ام  تسین . زیاج  فقوت  هظحلکی  میھدـب . همادا  رتشیب  هچرھ  باتـش  اب  ار  نامتکرح  بالقنا ، نیا  یلاعتم  یاھفدـھ 

تلفغ اذـل  مینک . تلفغ  هظحلکی  ام  ات  دـننیمک  رد  نانچمھ  تسا  هدـش  رتریگملاع  ایند  رد  زور  هب  زور  مالـسا  نانآ ، تساوخ  مغریلع  دوشب و  وحم  اـیند  زا  مالـسا  دـندوب 

نانمـشد دیاب  دوخ ، یرایـشوھ  یھاگآ و  اب  روشک و  یمومع  یگدنزاس  رد  تکرـش  لماک و  داحتا  ادـخ و  هب  لکوت  تماقتـسا و  تردـق و  اب  ناریا ، تلم  تسا . مارح  ام  یارب 

ناراکدب و یهمھ  لثم  دسرتیم ؛ ناریا  تلم  زا  یناھج  رابکتـسا  دـنک . سویام  نامزیزع  روشک  هب  بالقنا و  نیا  هب  یزادـناتسد  زا  ار  ناگدروخمخز  عاجترا و  اکیرما و  ینعی 

. دنسرتیم هاگآ  عاجش و  یاھناسنا  زا  هک  ینانزھار 

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

دیاب همھ  نیا . ینعی  ماما ، هب  یهقالع  دننک . تکرـش  روشک  یگدنزاس  راک  رد  دوشیم ، نیعم  هفیظو  اھنآ  یارب  دنناوتیم و  هک  یدح  ات  دـنراد ، هفیظو  مدرم  داحآ  یهمھ 

زا ار  روشک  نیا  لاس  اھھد  یھاشمتـس ، میژر  دـننک . میمرت  ار  توغاط  یهطلـس  نارود  زا  یـشان  یاھیناریو  گنج و  یاھیبارخ  تلود ، رـس  تشپ  دـننک و  تیاـمح  تلود  زا 

نآ ناریا ، تلم  هک  تسا  ینارود  زورما  تسا . هدرک  ناگناگیب  هب  یهتـسباوار  نآ  هدرب و  یناریو  یبارخ و  تمـس  هب  ملع ، قیقحت و  قالخا و  گنھرف و  دیلوت و  داصتقا و  ظاحل 

ظفح اب  هملک ، تدـحو  اب  دـنناوتب  یھلا  قیفوت  هب  ناریا  تلم  رگا  تسین . ریذـپناکما  تلود ، یزیرهمانرب  یگنھاـشیپ و  یھدـنامزاس و  اـب  زج  نیا ، دـننک و  میمرت  ار  اـھیناریو 

دھاوخ داش  اھنآ  زا  ماما  سدقم  حور  دنربب ، شیپ  ار  یگدنزاس  تلم ، نیا  یناینب  نانمشد  اھتردقربا و  هب  تبـسن  دوخ  ینمـشد  تموصخ و  ظفح  اب  بالقنا ، یاھراعش 

. درک دھاوخ  کمک  اھنآ  هب  مظعالا ، هیقب هللا  ترضح  یاعد  دش و 

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

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

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

همھ دنریگن . مک  تسد  ار  تاباختنا  نیا  دیاب  مدرم  دراد . یمھم  یلیخ  هاگیاج  سلجم ، نیا  تسین . یمک  زیچ  تسا  ناگربخ  سلجم  یهدھع  رب  هک  یاهدننکنییعت  رایـسب 

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

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

نمشد هک  دینک  یراک  دنزیم . دنزب و  ایند  رسارس  رد  شدوخ  ناھاوخدب  مامت  ناھد  هب  یمکحم  تشم  دیاب  دوشیم ، رازگرب  هبنـشود  زور  هک  یتاباختنا  نیا  رد  ناریا  تلم 

رد دنتسھ ، طیارش  نیا  لومشم  هک  تلم  داحآ  مامت  دیرمشب و  مزال  بجاو و  یعرش ، بجاو  کی  لثم  ار  ناگربخ  سلجم  تاباختنا  رد  تکرش  دوشب . سویام  هشیمھ  لثم 

تبالـصاب و نانچمھ  هداد ، وا  هب  لاعتم  یادخ  هک  ییاھیزوریپ  تکرب  هب  تلم و  نیا  ناناوج و  نیا  تکرب  هب  یمالـسا ، یروھمج  هک  دـنادب  نمـشد  ات  دـننک ، تکرـش  تاباختنا 

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

هعمجزامن  / ١٣٧١/٠١/٠٧ یاھهبطخ  رد  تانایب 

اب تاـباختنا  نیا  هک  دـنک  یراـک  اـت  هدرک  جیـسب  ار  دوخ  یتاـغیلبت  یاـھورین  زا  یرایـسب  نمـشد ، دـنادب . بجاو  لـمع  کـی  هضیرف و  کـی  ار  تاـباختنا  رد  تکرـش  ناریا ، تلم 

ام هک  ار  یناسک  ای  دارفا  یهمھ  تسا . نیا  نمـشد  فدـھ  تفرگن .» ماجنا  تلم  روضح  اـب  یتسرد  تاـباختنا  رگید  ماـما ، زا  دـعب   » دـیوگب تقو  نآ  دوشن و  هجاوم  لابقتـسا 

اھویدار رد  ناشیربخ ، یاھهاگتـسد  رد  شیپ ، مین  هام و  کی  هام ، کی  زا  دنزکرمتم  رگید  طاقن  اکیرما و  رد  هک  اکیرما  رودزم  فلاخم و  براحم و  یاھکھورگ  نیا  میـسانشیم 

ناشفدھ تسیچ ؟ ناشفدھ  تسا . نیا  ناشـشالت  مامت  دیاین . رد  بآ  زا  یبوخ  تاباختنا  تاباختنا ، نیا  هک  دننک  یراک  دنناوتب  دیاش  ات  دـننکیم  شالت  ناشیاھهمانزور  و 

«. دینکن تکرـش  تاباختنا  رد   » هک دننکیم  هیـصوت  ناریا  مدرم  هب  بترم  تسین .» مدرم  لابقتـسا  دروم  دریگیم ، ماجنا  ماما  بایغ  رد  هک  یتاباختنا   » دـنیوگب هک  تسا  نیا 

رتشیب دـنراد ، مھ  ار  اھنآ  اب  تفلاخم  یهزیگنا  دوخ ، یهزیگنا  رب  هوالع  هک  مدرم  دـینکن ، تکرـش  راک  نالف  رد  دـنیوگب  مدرم  هب  اھنآ  تقو  رھ  دـندید  دـندرک و  ناحتما  هکنیااب 

دننادیم  هکنیا  دوجو  اب  دننکیم  تکرش 

«! دینکن تکرش  تاباختنا  رد   » هک دننکیم  هناسمتلم  رارصا  مدرم  هب  ناشیاھویدار  رد  مھزاب  دنکیم  راتفر  اھنآ  رظن  فالخرب  تلم ،

رد مدرم  داـحآ  تکرـش  یـسایس ، یهفیظو  ناونع  هب  یمالـسا و  ینید و  یهفیظو  ناونع  هب  یوناـث ، یهفیظو  ناوـنع  هب  یلوا ، یهفیظو  ناوـنع  هب  هک  منکیم  ضرع  نم 

اکیرما ناھد  رب  یمکحم  تشم  راک ، نیا  اب  دننک و  تکرش  تاباختنا  رد  دیاب  مدرم  تسا . بجاو  تفرگ ، دھاوخ  ماجنا  نیدرورف  موس  یهھد  رد  اش هللا  نا  هک  هدنیآ  تاباختنا 

« مدرم تکراشم   » 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 25هاگياپ  هحفص 1 
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. دنبوکب یمالسا  یروھمج  نیفلاخم  نیملسم و  مالسا و  نیفلاخم  اھکھورگ و  رابکتسا و  و 

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

یمالـسا تموکح  زا  ناشلد  یاهدع  دـننکن ! دـننکیمن . تکرـش  تسا ، نیکرچ  مالـسا  زا  ناشلد  هک  یاهدـع  هتبلا  دـننک . تکرـش  دـیاب  همھ  تسا . شیپ  رد  مھ  تاباختنا 

داد میرادـن . یراک  اھنآ  اـب  اـم  دـنجراخ . باـسح  زا  اـھنآ  میھاوخیم ». ار  اـکیرما  هب  هتـسباو  میژر  ناـمھ  اـم   » دـنیوگیم دـیھاوخیم »؟ هچ   » دیـسرپب رگا  تسا . نیکرچ 

نمـشد هب  یتسدود  ار  تکلمم  دـنھاوخیم  هک  یناسک  دـنھدب  هزاجا  هک  تسا  نیا  تاباختنا  یدازآ  تسیچ ؟ هب  تاـباختنا  یدازآ  تسین »! دازآ  تاـباختنا   » هک دنـشکیم 

دنـسانشیم و هک  ار  یـسک  ناـمھ  تحار ، لاـیخ  اـب  مدرم  هک  تسا  یتاـباختنا  دازآ ، تاـباختنا  تسا !؟ نیا  یدازآ  دـنوش !؟ یمالـسا  یاروش  سلجم  دراو  دـننک ، میلـست 

. دنتسرفب سلجم  هب  تساھنآ ، تمدخ  رد  هک  دننکیم  ادیپ  نانیمطا  دننادیم و 

یمالسا  / ١٣٧١/٠١/٢١ یاروش  سلجم  هرود  نیمراھچ  تاباختنا  رد  بالقنا  ربھر  تکرش 

زورما هک  میراودیما  نینچمھ  دزاس . هدنخرف  نومیم و  ار  تاباختنا  نیا  راثآ  دـھد و  رارق  کرابم  ناریا  زیزع  تلم  یارب  ار  تاباختنا  نیا  هک  مینکیم  تساوخرد  لاعتم  یادـخ  زا 

مالـسا و نیدـناعم  ناـیوگهوای و  ناـھد  هب  دـشاب  یمکحم  تشم  ناـشرظن ، دروم  حـلاص  یاھادـیدناک  هب  نداد  یار  اھقودنـص و  یاـپ  رد  مدرم  یهچراـپکی  روـضح  اـش هللا  نا 

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

داد

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

یھارمھ و ناـحتما  ناـتیھاگآ ، ناـحتما  ناـتداحتا ، ناـحتما  دـیداد : ینـالوط  نارود  نـیا  رد  ار  یبوـخ  رایـسب  یاـھناحتما  امـش  ناریا ! گرزب  تـلم  زیزع ؛ نارھاوـخ  ناردارب و 

یمومع یهفیظو  کی  تاباختنا  رد  تکرـش  تسا . حرطم  یروھمج  تسایر  تاباختنا  عوضوم  زورما  نوگانوگ . یاھهنحـص  رد  ناتروضح  ناـحتما  نیلوئـسم ، اـب  ناـتیراکمھ 

زا درک  دھاوخ  ادیپ  قیفوت  هک  یـسک  هب  امـش  یار  دـینادب  هکنیا  یکی  دـیراد : هار  ود  تسا ، هفیظو  تکراشم  نیا  ارچ  دـیبایرد  هکنیا  یارب  امـش  تسا . ناریا  تلم  داحآ  یارب 

، امش روضح  هک  دینادب  دراذگیم ! رثا  ردقچ  لخاد ، رد  وا  تیلاعف  تردق  رد  وا و  یناھج  تیثیح  رد  وا ، یاھییاناوت  رد  وا ، درکلمع  رد  وا ، یهیحور  رد  دوش ، بختنم  امـش  فرط 

باـختنا تسا ، بساـنم  روشک  یهیرجم  یهوق  سار  رد  روـشک و  ییارجا  ماـقم  نیرتـالاب  یدـصت  یارب  دـیھدیم  صیخـشت  هک  ار  یـسک  امـش  تسا . هدـننکنییعت  رایـسب 

هقباس اھنرق ، لوط  رد  خـیرات و  لوط  رد  یمالـسا ، بالقنا  زا  لبق  ات  روشک ، نیا  رد  تسا و  هدوب  یمالـسا  بالقنا  گرزب  رنھ  هک  تسا  یمدرم  روضح  نامھ  نیا ، دـینکیم .

هب عورـش  دـنراد ، تسد  رد  یقوب  ییوگ و  دـنلب  هک  مادـکرھ  نونکات ، رتشیب  هکلب  لبق  هام  هس  ود ، زا  نانمـشد  دـینیبب  هک  تسا  نیا  مود  هار  هار . کـی  نیا ، تسا . هتـشادن 

هار ویدار  اکیرما  لوپ  اب  هدع  کی  دـناهدرک . ملع  دـق  ایند  یهشوگ  رھ  رد  مادـکرھ  دـشاب . تولخ  یروھمج  تسایر  تاباختنا  هک  دـننک  یراک  دـنناوتب  دـیاش  ات  دـناهدرک  تاغیلبت 

یاھروشک یاھویدار  لیبق  زا  ییاھویدار  هک  ریقح  نانمـشد  نیمھ  بالقنا ؛ دـض  یاھکھورگ  نیمھ  یرگید . یرگید و  لوپ  اب  هدـع  کـی  قارع ؛ لوپ  اـب  هدـع  کـی  دـنزادنایم ؛

دنھد و رارق  ریثات  تحت  ار  ناریا  تلم  دنناوتب  دیاش  ات  دننکیم  قاتلـش  دناهدمآ و  نادیم  هب  دـنراد  ناشدوخ  هک  یلیاسو  رب  هوالع  تساھنآ  راکفا  یهدـننکسکعنم  نوگانوگ 

. دنھاکب تاباختنا  رد  ناگدننکتکرش  روضح  یروھمج و  تسایر  یارآ  زا  دنناوتب  هچرھ  دوش ، نکمم  ناشیارب  رگا 

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

. دراد یتیصوصخ  تاباختنا ، نیا  منکیم  نامگ  نکل  درک . دھاوخ  تکرـش  هتـشذگ ، یاھهرود  تاباختنا  لثم  مھ  تاباختنا  نیا  رد  نامزیزع ، تلم  هک  مراد  نانیمطا  هتبلا  نم 

تلحر زا  لاس  راھچ  تشذگ  اب  دنیوگب  ات  دناهداد ، مھ  تسد  هب  تسد  همھ  هتشذگ ، میژر  یاھهلافت  اھهدنامسپ و  اھکھورگ ، نارادهیامرـس ، اھتـسینویھص ، اکیرما ، زورما 

یار یاھقودنص  رس  رد  روضح  اب  مامت ، تردق  تیعطاق و  اب  دیاب  ناریا  تلم  دننک . دومناو  ار  نیا  دنھاوخیم  دناهدش . درـس  ماما ، هار  بالقنا و  هب  تبـسن  مدرم  راوگرزب ، ماما 

رد دیاب   » تسا هدومرف  مدرم  هب  هک  وا ، یهمانتیصو  هب  وا و  یهیـصوت  هب  وا ، هار  هب  مدرم  اما  تسا ، هتـشذگ  راوگرزب  نآ  تلحر  زا  لاس  راھچ  هچرگا  هک  دنک  تباث  تاباختنا ، و 

. دنرادافو نانچمھ  دینک ،» تکرش  تاباختنا 

نویناحور  / ١٣٧٢/٠٣/٢۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یراکورس نادنچ  هناگیب ، یاھقوب  اھویدار و  هب  ییانتعایب  رثا  رب  هناتخبشوخ  ام ، زیزع  تلم  هتبلا  دوب . راک  لوغـشم  نافوت  کی  لثم  یناھج  تاغیلبت  تاباختنا ، نیا  زا  لبق 

تاباختنا زا  ار  یمالـسا  بـالقنا  دـناوتب  دـیاش  هکنیا  یارب  نمـشد  هک  میدـیدیم  نشور  روطهب  دنتـسھ ، راکردـناتسد  هک  یناـسک  اـم و  یلو  درادـن . نمـشد  تاـغیلبت  اـب 

تاغیلبت ماسقا  عاونا و  هب  دـندرک  عورـش  رتشیب ، مھ  دـیاش  ای  تاـباختنا ، زا  شیپ  هاـم  ود  زا  دـنکیم . یناردهقی  دـنک ، مورحم  مدرم ، زا  یمیظع  رـشق  تکرـش  اـب  یمومع 

هک یقیرط  رھ  زا  دنناوتب  دیاش  ات  تیثیحیب  وربآیب و  بالقنا  دض  هتشذگ و  میژر  یاھهلافت  اھیرارف و  زا  هلمج  نم  سکان  سکرھ و  زا  هدافتسا  میقتسم و  ریغ  میقتـسم و 

، تسا یزرواـشک  لـصف  سرادـم و  تاـناحتما  لـصف  هکنیا  دوجو  اـب  تسا . ربخ  هچ  ناریا  رد  هک  دـندید  اـھنیا  تاـباختنا ، زور  رد  دـننک . دراو  هبرـض  تاـباختنا  هب  تسا ، هدـش 

ناشن رامآ  هک  روطنآ  لاحهبات  بـالقنا  لوا  زا  هک  دـندرک  تکرـش  تاـباختنا  رد  رفن  نویلیم  هدـفھ  هب  بیرق  دـندش و  عمج  یار  یاھقودنـص  یاـپ  مدرم  هک  دـندید  لاـحنیعرد ،

. دش هتفشآ  ناشیرپ و  تدش  هب  هبرض ، نیا  زا  نمشد  هک  تسا  یھیدب  دندوب . هدرکن  تکرش  دادعت  نیا  هب  مدرم  یروھمج ، تسایر  تاباختنا  چیھ  رد  دھدیم 

نویناحور  / ١٣٧٢/٠٣/٢۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یراک تسا  مھم  اھنآ  یارب  ردقچ  تسا ! مھم  ردـقچ  یروھمج  تسایر  تاباختنا  صوصخب  ناریا و  تاباختنا  اھنآ  یارب  هک  دـیمھفیم  درکیم ، هاگن  تاغیلبت  هب  یـسک  رگا 

هظحالم امـش  دز . ینھدوت  اھنآ  هب  شدوخ  روضح  اب  ناریا  تلم  دندروخ . ینھدوت  یلو  دیمھف . دشیم  اھنآ  تاغیلبت  زا  ار  نیا  دننکن ! تکرـش  تاباختنا  رد  مدرم  هک  دننک 

. نابوتا اھهداج  تسا و  کچوک  اھروشک  اجنآ ، رد  درک . یط  دوشب  تعاس  ود  فرظ  رد  ار ، نآ  ات  روشک  رـس  نیا  زا  هک  تسین  ییاپورا  روشک  نالف  لثم  اـم ، روشک  دـییامرف :

رازھ تصـش  تسین . ناسآ  اھنآ  هب  یـسرتسد  هک  دراد  دوجو  ییاھاتـسور  زونھ  لاحنیعرد  تسا ، هدـش  یـشکهداج  همھ  نیا  بالقنا ، زا  دـعب  هکنیااب  اـم  روشک  رد  اـما 

، دسریم هک  مھ  ییاھنآ  هب  دسریمن . یرایسب  هب  مھ  یار  قودنص  دناهداد . اج  ناشدوخ  رد  ار  تیعمج  زا  یمین  ابیرقت  تسا و  هدرتسگ  روشک  فلتخم  طاقن  رد  اتـسور 

هدـفھ دـنراد ، ار  نداد  یار  طیارـش  هک  یتیعمج  زا  لاحنیعرد ، اما  دوش . مک  ارآ  هک  دوشیم  بجوم  اھنیا  یهمھ  دـنامیمن . هد  کی  رد  رتشیب  تعاس  کی  ای  تعاس  مین 

. تسا مدرم  لابقا  نیا ، دنھدیم . یار  تسھ  مھ  ییالاب  دصرد  هک  نویلیم 

نویناحور  / ١٣٧٢/٠٣/٢۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لایخ دننک و  هابتـشا  لیلحت  رد  روشک ، فلتخم  یاھـشخب  نیلوئـسم  ادابم  دننادب . ار  هنحـص  رد  اھنآ  روضح  مدرم و  یراکادـف  نیا  ردـق  دـیاب  یمالـسا  یروھمج  نادرمتلود 

ار ماما  دنراد ، تسود  ار  بالقنا  مدرم ، تسین . روط  نیا  دندونـشخ . نیلوئـسم  یاھراک  کیاکی  زا  اھنآ  هک  تسا  نیا  شیانعم  تاباختنا ، رد  مدرم  عیـسو  تکرـش  هک  دـننک 

، فلتخم یاھـشخب  نیلوئـسم  یاھراک  کیاکی  یور  مدرم ، هک  تسین  نیا  شیاـنعم  اـما  دـنراد . تسود  ار  ماـظن  دـنراد ، تسود  ار  یمالـسا  یروھمج  تلود  دـنراد ، تسود 

. دنراذگیم هحص 

. دننک عمج  ار  ناشساوح  دیاب  نیلوئسم 

« مدرم تکراشم   » 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 25هاگياپ  هحفص 2 
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دمحاریوب  / ١٣٧٣/٠٣/١٧ هیولیگھک و  نویناحور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زوریپ ریـشمش  رب  ار  نوخ  قطنم ، لیلحت و  نیمھ  اب  مرحم ، تکرب  هب  دومن و  حرطم  دوشیم ، زوریپ  ریـشمش  رب  نوخ  نآ ، رد  هک  یھام  ناونع  هب  ار  مرحم  ام ، راوگرزب  ماما 

تمعن نیا  زا  دیاب  نویناحور ، مھ  مدرم و  مھ  اذل  دیدید . امـش  هک  تسا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دای  رکذ و  سلاجم  مرحم و  هام  تمعن  یاھهولج  زا  هنومن  کی  نیا ، درک .

رتشیب دنناوتیم  هچرھ  فلتخم - حوطس  رد  ار - سلاجم  نیا  دندنبب و  لد  مالـسلاهیلع ، ادھـشلادیس  یرادازع  سلاجم  هب  هک  تسا  نیا  مدرم  یهدافتـسا  دننک . هدافتـسا 

یورخا باوث  ناونع  هب  طقف  یاهنایماع ، تروص  هب  ای  ندنارذگ ، تقو  یارب  هن  دننک ؛ تکرش  ینیسح  یرادازع  سلاجم  رد  هدافتـسا ، یارب  هناصلخم و  دیاب  مدرم  دننک . هماقا 

؟ دیآیم اجک  زا  یورخا  باوث  نیا  مھ ، دننادیمن  هک 

تھج نآ  رگا  هک  تسا  یتھج  هب  طوبرم  املـسم  تسا ؟ تھج  هچ  هب  هیحان و  هچ  زا  ازع ، سلاجم  یورخا  باوث  اما  دراد ؛ یورخا  باوث  روکذـم ، سلاـجم  رد  تکرـش  املـسم 

دننک هدافتسا  سلاجم  نیا  زا  دننادب ، ار  یرادازع  سلاجم  ردق  دننک ، تکرش  سلاجم  نیا  رد  دیاب  همھ  دنتسین . هتکن  نیا  هجوتم  مدرم  زا  یضعب  تسین . مھ  باوث  دشابن ،

رارق نآرق  مالسا و  حور  ربمغیپ و  نادناخ  مالسلاهیلع ، یلع  نب  نیسح  ناشدوخ و  نایم  رتمکحم  هچرھ  لاصتا  طابترا و  داجیا  یارب  یاهلیـسو  ار  سلاجم  نیا  ابلق  احور و  و 

. تسا مدرم  هب  طوبرم  صوصخ  نیا  رد  هک  یفیاظو  زا  نیا  دنھد .

یوضر  / ٠١/٠٣/١٣٧۴ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

. دندرک ادیپ  روضح  دیلقت - گرزب  عجارم  ماما و  دنزرف  یهزانج  عییـشت  سدق ، زور  نمھب ، رد ٢٢  دوب - مزال  هک  اجنآ  مھف ، تسایس  هاگآ و  دنمـشوھ ، رادافو ، نموم ، مدرم  نیا 

کمک رگید ، یاھروشک  ناگدـنھانپ  یگنج و  نیرجاھم  ناگدزهلزلز ، هب  ملاع ؛ نوگانوگ  قطانم  نانبل و  نیطـسلف ، وویاراس ، مدرم  هب  ناـمروشک و  نیلوئـسم  هب  مدرم ، نیا 

؛ دـنک تکرـش  دـیاب  تاباختنا  رد  داد . باوج  نآ  هب  دز ، ادـص  ار  تلم  نیا  بالقنا  هک  اجرھ  دـنداد . ماجنا  بوخ  ار  یـسایس  یلاـم و  یناـج ، تاـبجاو  اـم ، مدرم  دـندرک . یلاـم 

. درک تیامح  دنک ؛ تیامح  دیاب  زوسلد  لوئسم  کی  زا  درک . تکرش 

. تسا بالقنا  تابجاو  اھنیا 

١٣٧۴/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمشش  مسارم  رد  تانایب 

یرثا نیرتمک  نیبنشور ، تلم  نیا  راکفا  ناھذا و  رد  دـناوتن  نمـشد  تاغیلبت  ات  دـنک  ظفح  ار  شدوخ  یگچراپکی  تدـحو و  تلم ، دـننک . تکرـش  همھ  روشک ، یگدـنزاس  رد 

روشک نیا  هب  ایند  یاجرھ  زا  سکرھ  هک  دیزاسب  یناریا  مالسا ، یهیاس  رد  رگید ، لاس  دنچ  تشذگ  اب  راگدرورپ ، لضف  هب  تسا . هدوب  هنوگنیا  زورما  ات  هک  نانچمھ  دراذگب ؛

. دنیبب دوخ  مشچ  هب  تلم  روشک و  کی  یگدنزاس  رد  ار  مالسا  یهزجعم  درک ، هاگن 

یراس  / ٠٧/٢٢/١٣٧۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

کی زا  تاقیقحت  تفرشیپ  شناد و  یلغش ، تینما  یعامتجا ، تینما  یسایس ، تزع  هبناجهمھ ، تفرـشیپ  یداصتقا ، قنور  هافر و  دوش ، دابآ  ناریا  روشک  دیھاوخیم  رگا 

، بساک تسا . هاگآ  یاھرـشق  اصوصخم  اھرـشق ، همھ  هفیظو  زیچ ، ود  نیا  دیریگب . رظن  رد  دیاب  ار  زیچ  ود  دـنک ، ینارون  نشور و  ار  روشک  نیا  فرط  کی  زا  تیونعم  و  فرط ،

. دنریگب رظن  رد  مھ  اب  دیاب  ار  زیچ  ود  نیا  مرتحم ، نویناحور  یگنھرف و  ممعم ، داتسا ، لصحم ، رگراک ، رگتعنص ، زرواشک ،

؛» نوحلفت مکلعل  نونموملا  اھیا  اعیمج  یلا هللا  اوبوت  و  . » دننک ششوک  دوخ  سفن  یگدنزاس  رد  هکنیا  مود  دننک . تکرش  مھاب  دیاب  همھ  روشک ، یگدنزاس  رد  هکنیا  یکی 

. تسین یفاک  ییاھنت  هب  مادکچیھ  میشاب . هتشاد  نشور  هار  کی  ناونع  هب  ار  راگدرورپ  هب  لسوت  عرضت و  ادخ ، هب  هجوت  هار  ام  یهمھ  هک  تسا  نیا  هب  یراگتسر  حالف و 

یراس  / ٠٧/٢٢/١٣٧۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

. دـندرکیم یریگمیمـصت  دندیـشکیم و  ناشنوطخ  ملاع  نوگانوگ  یاھروشک  هب  تبـسن  دنتـسھ ؛ ایند  رایتخا  بحاص  دـندرکیم  لایخ  اـھییاکیرمآ  هک  ینارود  نآ  تشذـگ 

سرد دـیناوخب ، سرد  ینعی  یملع - یگدـنزاس  مھ  روشک ؛ یگدـنزاس  رد  تکرـش  یکی  دـینکن : شومارف  ار  راـک  ود  نیا  تلم ، امـش  هک  تسا  نیا  تکرب  هب  اـھنیا  یهمھ 

. یلمع راک  مھ  دیورب - ولج  دیفاکشب و  ار  اھتسبنب  دینک ؛ ادیپ  ار  ربنایم  یاھھار  دینک و  راکتبا  دینک ، یروآون  رکف و  قیقحت ، دییوگب ،

دنکیم هتبلا  هک  دنک  تیادھ  دیاب  مھ  تلود  دشکب . رانک  ار  دوخ  دیابن  سکچیھ  دنوش . میھس  دیاب  همھ  روشک ، یگدنزاس  رد 

نابھگن  / ١١/١۴/١٣٧۴ یاروش  تراظن  یاھتایھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

. دنیامن باختنا  ار  اھنآ  ادیپ و  ار  حیحص  یاھدزمان  دننک و  تکرش  تاباختنا  رد  دنراد  هفیظو  مدرم  دراد . یاهفیظو  مھ  یسکرھ 

هعمجزامن  / ١١/٢٠/١٣٧۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

یتاـباختنا دزماـن  سلجم ، یگدـنیامن  یارب  یریگیار  زور  رد  هـمھ  دـینک . تکرـش  تاـباختنا  رد  هـمھ  مـنکیم  ضرع  امــش  هـب  نـم  تـسا . شیپ  رد  تاـباختنا  نـم ! نازیزع 

. دننکب ار  راک  نیا  همھ  دیزادنیب . تاباختنا  یاھقودنص  رد  دیسیونب و  اھهقرو  رد  ار  اھنآ  مسا  دینک و  صخشم 

ناریزو  / ٠٨/٠۶/١٣٧۵ تایھ  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

ناوضر هللا ماما  میدرک . هیکت  مدرم  تکراشم  یور  بالقنا ، لـیاوا  زا  لـصا ، کـی  تروص  هب  اـم  هک  تسا  نیا  تسا ، مزـال  یگدـنزاس  یاـھهنیمز  یهمھ  رد  هک  یرگید  بلطم 

نوگانوگ یاھنادیم  زا  ابیرقت  ار  مدرم  هک  تشاد  دوجو  مھ  یرکفت  اھزور ، نآ  دندزیم . فرح  دندرکیم و  هیصوت  مدرم ، نداد  تکراشم  یهراب  رد  ررکم ، رد  ررکم  هیلع ، یلاعت 

یـسایس لئاسم  رد  اھهنیمز - ریاس  هچ  یداصتقا و  لئاسم  هچ  روشک ، نوگانوگ  لئاسم  رد  یتسیاب  مدرم  هن ؛ هک  دندیـسر  نیا  هب  همھ  دـمحب هللا  مھ  دـعب  درکیم . رود 

. دشاب مھ  دیاب  تسا ؛ یروط  نیا  مھ  زورما  دنشاب . هتشاد  تلاخد  تکرش و  دنراد - تلاخد  مھ  الاح  دمحب هللا  هک 

هک تسا  نیا  دراد ، دوجو  اجنیا  رد  هک  یساسا  یهتکن  نکیل  دنشاب ؛ راک  رشابم  راکمھ و  کیرش ، میھـس ، تلود ، یاھراک  رد  یتسیاب  مدرم  هک  تسھ  مھ  لصا  کی  نیا ،

یهدـع هک  یلاح  رد  دـنربب ؛ هدروآداب  نالک و  یاـھدوس  مدرم ، ناـیم  رد  گـنرز  دارفا  زا  یـضعب  اـی  مدرم  یاھرـشق  زا  یـضعب  هک  دوش  نیا  هب  رجنم  دـیابن  مدرم ، تلاـخد  عون 

رارق هجوت  دروم  دیاب  فلتخم ، یاھشخب  رد  اھرشق  یهمھ  هب  یگدیسر  یعامتجا و  تلادع  یـساسا  یهلاسم  نامھ  ینعی  دننامب . رد  یگدنز  تایلوا  رد  مدرم ، زا  یرگید 

مھ بوخ  هک  دراد - دوجو  صاـخ  یهناـخترازو  نیا  رد  هک  ییاھتـسایس  قبط  اـی  نوناـق ، قبط  اـی  فلتخم ، یاـھهناخترازو  رد  تلود  روشک ، فـلتخم  یاھـشخب  رد  نـآلا  دریگ .

هک تلود - یدوجوم  تاـناکما و  لـبق  زا  هک  دـینک  هجوت  دـیاب  اـمتح  نکیل  دـننکیم ؛ نزاوتم  گـنھامھ و  مدرم ، اـب  ار  ناـشلئاسم  یوـحن  هب  مادـکرھ  درادـن - یداریا  تسھ و 

مورحم یاهدـع  تسا ، روشک  رد  هدروآداب  تورث  دوجو  یهمزال  هک  نانچمھ  لباقم ، رد  دـیآ و  دوجو  هب  یاهدروآداب  یاـھتورث  هک  دوشن  روط  نیا  تسا - مدرم  یهمھ  هب  قلعتم 

. دننامب

رطف  / ١١/٢١/١٣٧۵ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

. دـنک جراخ  بالقنا  میظع  یهصرع  زا  ار  مدرم  هک  دوب  نیا  نمـشد  شالت  یهمھ  منک . ضرع  ار  بلطم  نیا  مدرم ، امـش  زا  دـنوادخ و  زا  یرازگرکـش  ناونع  هب  تسا  مزال  نم 

رابکتسا هب  امش  خساپ  دوش ، راکشآ  نآ  رد  مدرم  روضح  دیاب  هک  ییاھنادیم  رد  درذگیم ، بالقنا  نیا  رب  هک  ییاھلاس  یهمھ  رد  هک  تسا  هدوب  نانچنآ  مدرم ، امش  خساپ 

لاس هک  تسا  بیجع  دوب . سدـق - زور  لاسما - ناضمر  کرابم  هام  رخآ  یهعمج  زور  رد  امـش  میظع  عامتجا  هنومن ، کی  تسا . هدوب  رتعطاق  رتحیرـص و  رتهدـنبوک و  یناھج ،

« مدرم تکراشم   » 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 25هاگياپ  هحفص 3 
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هچ تمھ و  هچ  تکرح و  هچ  نیا ، دننکیم . تکرش  مھدزناش  لاس  زا  رتشیب  مھدفھ ، لاس  دننکیم . تکرش  مھدفھ  لاس  زا  رتشیب  مدرم  سدق ، زور  مالعا  زا  مھدجھ 

! تسا گرزب  تلم  نیا  هب  ملاع  راگدرورپ  فرط  زا  یفطل 

ماظن  / ١١/٢١/١٣٧۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

اما تسا ؛ دایز  فالتخا  یهنیمز  سپ ، تسا ، جـیار  فلتخم  یاـھنابز  دـنراد و  روضح  فلتخم  ماوقا  ناریا ، تلم  یهعومجم  رد  نوچ  هک  دوب  نیا  بـالقنا  زا  لـبق  زا  اـھینیبشیپ 

کی هب  تبـسن  هدـیقع  زاربا  یاـج  هک  ییاھهنحـص  رد  نوگاـنوگ و  مسارم  رد  دـینیبب  امـش  تسا . قـفتم  دـحتم و  تلم  کـی  اـم  تلم  هک  دـندید  همھ  دـش و  تباـث  شفـالخ 

- دوب زکرم  رد  هچ  برغ و  قرش و  رد  هچ  ناریا ، رسارس  رد  ییاغوغ  هچ  هک  دیدرک  هظحالم  امش  دش و  رازگرب  زوریرپ  هک  سدق » زور   » مسارم لثم  تسا - یسایس  یهلاسم 

- ناشنمکرت ناشچولب و  ناشبرع ، ناشدرک ، ناشکرت ، ناشـسراف ، دنتـسھ - هک  اجرھ  رد  فلتخم ، ماوقا  دنراذگیم ! شیامن  هب  ار  دوخ  تدحو  هنوگچ  ام  یهچراپکی  تلم 

مدرم دـسریم ، هک  مھ  تاـباختنا  تبون  تسا . گرزب  بیجع و  یتدـحو  رگناـشن  همھ ، نیا  دـننزیم . ار  فرح  کـی  دـنھدیم و  راعـش  کـی  دـننکیم ، تکرح  ناـسکی  همھ 

همھ دنھدیم ؛ دیھـش  همھ  دننکیم ؛ تکرـش  اج  همھ  زا  هنوگنیمھ  مدرم  ام - یهلاستشھ  گنج  دسریم - هک  مھ  سدـقم  عافد  تبون  دـننکیم . تکرـش  روطنیمھ 

هب هک  هفیظو  زابرـس  ام - نابلطواد  نیب  رد  سدـقم ، عافد  نارود  رد  یتح  دـننکیم . مادـقا  کرتشم ، یهفیظو  ساـسحا  کـی  لوح  همھ  دـنوشیم و  نادـیم  دراو  ادـخ  یارب 

ار اھنیا  دندرک . ادف  هار  نیا  رد  مھ  ار  ناشناج  دنتفر و  گنج  نادیم  هب  هنابلطواد  هک  دندوب  ینایحیسم  دنتشاد . تکرش  مھ  ناملسم  ریغ  نانھیم  مھ  ظوفحم - دوخ  یاج 

لخاد رد  نیاربانب ، تسا . هدرک  راک  یلیخ  نآ  ندرب  نیب  زا  یارب  مھ  نمـشد  هکنیااب  دراد ؛ دوجو  ام  تلم  نایم  رد  یبیجع  تدحو  ینعی  میـسانشیم . میتخانـش و  میدـید ،

مھ هدنیآرد  تسا و  نیمات  یمومع  تدحو  یھلا و  رکذ  روحم  ود  رھ  نیرفآ ، تدـحو  یـساسا  یاھروحم  دوجو  تکرب  هب  مالـسا و  تیمکاح  تکرب  هب  یمالـسا ، ناریا  روشک 

. تسین هنوگنیا  طیارش ، یمالسا ، تما  حطس  رد  هنافساتم  نوچ  تسا ؛ یمالسا  تما  تباب  ینارگن ، دوب . دھاوخ  هتشذگ  لثم  اش هللا  نا 

نویناحور  / ٠٢/١٣/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اب حـلاص  درف  اما  دنـشاب ، مک  تاـباختنا  رد  ناگدننکتکرـش  رگا  تسا . مھم  یلیخ  مھ  تاـباختنا  رد  مدرم  تکرـش  سفن  هک  دـننک ، تکرـش  تاـباختنا  رد  دـینک  راداو  ار  مدرم 

نیا دـشاب ، ریاد  رما  تروص ، ود  نیا  نیب  هچنانچ  دوش ، باختنا  دـصرد  جـنپ  هاجنپ و  اب  الثم  حـلاص ، درف  دنـشاب و  دایز  ناگدننکتکرـش  هک  نیا  ای  دوش ؛ باختنا  ارآ  دون  یدـص 

یرتشیب تیمھا  تسالاب ، ناشمقر  ناگدننکتکرش  عومجم  هک  یلاح  رد  وا ، نتـشاد  رتمک  دصرد  اما  دوش ؛ باختنا  حلاص  درف  دیاب  تروص  رھ  رد  هتبلا  تسا . مدقم  یمود 

اش نا  دراد ، دوجو  زور  نیا  رد  هک  یمھم  شیامزآ  ناحتما و  رد  مدرم  دینک ، ششوک  اذل  دشاب . الاب  حلاص  درف  نیا  دصرد  دنشاب و  مک  ناگدننکتکرـش  عومجم  هک  نیا  زا  دراد 

. درک دھاوخ  کمک  امش  هب  مھ  لاعتم  یادخ  دنیآرب ؛ هدھع  زا  هللا 

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

دیشاب بظاوم  دنکن . خلت  اھماک  رد  ار  هصرع  نیا  نمشد  هک  دیـشاب  بظاوم  تسا . نیریـش  یهصرع  هنحـص و  کی  گرزب و  ناحتما  کی  هبرجت و  کی  تسا ، شیپ  رد  هک  هچنآ 

نیا رد  مدرم  تکراشم  تلاخد و  یهدیدپ  ینعی  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  بوخ  یهدیدپ  نیا  راگدرورپ ، لضف  هب  ات  دننکب ، یلالخا  هدرکن  یادـخ  دـنناوتن  نمـشد  یدایا  هک 

. دسرب یبولطم  جیاتن  هب  رگید  تاعفد  لثم  مھ  هعفد 

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

رد ناشیار  نتخادـنا  یار و  یاھقودنـص  یاپ  هب  نتفر  ماگنھ  ات  ار  تیلوئـسم  ساسحا  نیمھ  راگدرورپ ، هب  لـکوت  اـب  ادـخ و  دـیما  هب  هک  مھاوخیم  ناریا  تلم  یهمھ  زا  نم 

یهدنیآ رد  ار  شیوخ  مھـس  دننک و  ادا  بالقنا  روشک و  هب  ار  ناشدوخ  نید  دننک و  تکرـش  یھلا  ناحتما  نیا  رد  مدرم  زا  ییالاب  ددع  اش هللا  نا  دـننک . ظفح  قودنـص  لخاد 

دایز ارآ  ندش  عمج  یار و  یاھقودنـص  یاپ  ارآ  دایز  دادـعت  اب  مدرم  نتفر  عقاو ، رد  درک . دـھاوخ  هدروخ  مخز  تدـش  هب  ار  نمـشد  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، دـنیامن . افیا  روشک 

ماظن زا  تیعبت  هب  یار  روشک و  لالقتـسا  هب  یار  عقاو  رد  نیا ، تسا . مھم  تاباختنا ، لصا  رد  دایز  ارآ  ندش  عمج  درک . دھاوخ  سویام  ار  نمـشد  اھدزمان ، یهعومجم  یارب 

. دنبوکب تشم  وا  ناھد  هب  عقاو  رد  دننک و  سویام  ار  نمشد  راک ، نیا  اب  مدرم  تسا . یربھر  اب  یھارمھ  و 

سلجم  / ٠٣/٠٧/١٣٧۶ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

یهراتـس دـمآ ، شیپ  ناریا  تلم  یارب  ینویلیمیـس  تاباختنا  نیا  رد  هچنآ  هک  منک  رارکت  مراد  رارـصا  نم  تسا . هدرک  مامت  اـم  مدرم  رب  ار  تمعن  شلـضف ، هب  لاـعتم  یادـخ 

یرامآ قبط  تاباختنا  رد  طیارش  نازئاح  زا  دصرد  تشھ  داتشھ و  هک  دیراد  غارس  ار  نیا  ایند  یاھیسارکمد  زا  کی  مادک  رد  امـش  دش . ناریا  تلم  یناشیپ  رب  یناشخرد 

ار همھ  دنـشکیم و  نآ  نیا و  خر  هب  ار  نآ  دننزیم و  یدازآ  یـسارکمد و  مدرم و  قوقح  زا  مد  ایند  رد  هک  یناسک  نیا  دنوش ؟ رـضاح  یار  یاھقودنـص  یاپ  دـناهداد  ام  هب  هک 

تکرـش مدرم  زا  ردـقچ  ناـشتاباختنا  رد  رگم  دـننکیم ، مھتم  ییاردوـخ  هب  دـشاب ، هتـشاد  داـقتنا  اـھنآ  هب  دـشابن و  وـسمھ  اـھنآ  اـب  هـک  ار  یـسکرھ  دـننکیم و  مـھتم 

؟ دننکیم

، دـندرک هسیاقم  ییاپورا  یاھروشک  رگید  سیلگنا و  تاباختنا  اب  زین  اکیرما و  یروھمج  تسایر  یهرود  ود  تاباختنا  اب  ار  اـم  تاـباختنا  دـندروآ و  یاهسیاـقم  راـمآ  متفگ ، نم 

دـصردتصش دصرد ، راھچ  هاجنپ و  دصرد ، هاجنپ  دصرد ، هن  لھچ و  ینعی  تسین ؛ مھ  نیا  هب  کیدزن  تسین ، هزادـنا  نیا  هب  هکنیا  هن  تسین . یروط  نیا  مادـکچیھ  هک  مدـید 

تکرـش دـننک ، تکرـش  تاباختنا  نیا  رد  دنتـسناوتیم  هک  یناسک  زا  یدایز  یهدـع  اجک ؟ ام  روشک  رد  دـصرد  هن  تشھ و  ای  دـصرد  تشھ  داتـشھ و  و  اجک ، اھنیا  دـندوب .

. دنداد یار  ماظن  هب  نانمشد  مشچ  یروک  هب  مھ  همھ  دنداد . یار  دندرک و 

سلجم  / ٠٣/٠٧/١٣٧۶ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

رد مدرم  دـنام  دـھاوخن  یقاب  ماظن  نیا  مھ  هام  کی  درکیم  روصت  نمـشد  هک  راوگرزب  ماما  تلحر  زا  لاس  هن  زا  دـعب  بالقنا ، یزوریپ  زا  لاـس  هدزون  هدـجھ ، تشذـگ  زا  دـعب 

. دـننکیم یھدـنامزاس  ار  ینیریـش  تاباختنا  نینچ  تسا ، یزوریپ  لوا  ناجیھ  روشرپ و  یاھزور  روآدای  هک  دوخ  روضح  اـب  دـننکیم و  تکرـش  یروھمج  تساـیر  تاـباختنا 

. درک یرازگرکش  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  یگرزب  تمعن  نیا ،

جرک  / ٠٧/٢۴/١٣٧۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

لاس ١٣۴۵ رد  مدوب . هدـید  کیدزن  زا  تکرح ، تضھن و  هب  طوبرم  یاھهنیمز  رد  یبالقنا ، یاھهیام  رد  ار  رھـش  نیا  بـالقنا  زا  لـبق  زا  نوچ  منکیمن ؛ یبجعت  چـیھ  نم  هتبلا 

اھزور و نم  دنونشب . ار  ینانخس  قلطم ، قانتخا  مایا  نآ  رد  ات  دندشیم ، عمج  ینموم  روشرپ و  تیعمج  رھش  نیا  عماج  دجسم  رد  لبق  لاس  کی  یس و  تسرد  ینعی 

هام نآ  هک  دـندادن  هزاجا  یدازآ ، دـض  راـبناقفخ و  یقاـنتخا و  میژر  نآ  تینما  هاگتـسد  سیلپ و  هتبلا  مدزیم . فرح  مدرم  نیا  اـب  مدـمآیم و  نارھت  زا  ناـضمر  هاـم  یاـھبش 

یبجعت اذل  متخانـشیم ؛ رھـش  نیا  رد  ار  یگدنزرـس  طاشن و  جرک و  یهیحور  جرک و  مدرم  تقو ، نآ  زا  نم  دـندرک . عطق  ار  تاسلج  و  دوش ، مامت  بولطم  لکـش  هب  ناضمر 

. منکیمن

نموم ناناوج  جرک و  مدرم  زا  ادھـشلادیس  پیت  لیکـشت  هب  ناوتیم  صوصخ  نیا  رد  تسا . هدـش  رارکت  هیحور  نیمھ  تسا ، هتـشذگ  هچرھ  مھ  بالقنا  یزوریپ  تاـظحل  زا 

ینامزاس و رکشل  کی  زورما  هک  درک  هراشا  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  یهعومجم  رد  دعب  دنمورین و  ردتقم و  رکـشل  کی  هب  پیت  نآ  لیدبت  یکدنا  زا  دعب  رھـش و  نیا 

اب مھ  اجنیا  رد  یمالسا  یاھاروش  یتح  ناتسرھش و  نیا  جیـسب  مدینـش  نم  تسا و  هقطنم  نیا  ناناوج  نیمھ  زا  لکـشتم  تردق ، ناوت و  مامت  هب  یتایلمع  هاپـس  کی 

« مدرم تکراشم   » 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 25هاگياپ  هحفص 4 
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تمعن روشک  یدنلبرـس  وربآ و  تزع و  زا  بالقنا و  نایک  زا  عافد  رد  مدرم  تکراشم  تمعن  ینعی  تمعن  نیا  سپ ، دـنلاعف . طاـشناب و  زونھ  بـالقنا ، زا  لاـس  هدـجھ  تشذـگ 

افیا روشک  یناداـبآ  هعـسوت و  دربـشیپ و  رد  یاهلحرم  رھ  رد  ار  دوـخ  شقن  تسناوـت  دـنھاوخ  ناـناوج  هک  تسا  هیحور  نیمھ  اـب  هک  منک  ضرع  امـش  هب  نم  تسا . یگرزب 

. دنناریا تلم  دننام  زیزع  هدنز و  تلم  کی  لاعف  وضع  هک  دنوش  یعدم  یاهیحور  نینچ  اب  دنناوتیم  امش  نوچ  یمدرم  و  دننک ،

یمالسا  / ٠٩/١٨/١٣٧۶ یاھروشک  نارس  سالجا  نیمتشھ  زاغآ  رد  تانایب 

لیم زین  اـعدا و  سکع  تھج  رد  هدرک و  ظـفح  ریظنمک ، یلکـش  هب  ار  دوخ  یلم  تدـحو  نمـشد ، یتاـغیلبت  یاـھهئطوت  مغر  یلع  یمالـسا و  ناـمیا  تکرب  هب  ناـیناریا  اـم 

هچراـپکی و تلود ، دوـب . نوزفا  زور  روـضح  نـیا  یهنوـمن  روـھمجسیئر ، شنیزگ  یارب  لاـسما  ناـشخرد  تاـباختنا  مـیاهداد . شیازفا  ار  یمدرم  روـضح  نامنانمـشد ، ینطاـب 

یـسایس و یملع و  یاھـشالت  یهمھ  رد  سفن ، هب  اـکتا  داـمتعا و  دـندامتعا . زا  راشرـس  یفطاـع و  طـباور  زا  رادروخرب  تلود ، تلم و  یمیمـص و  مھاـب  همھ  نالوئـسم ،

یهداتفابقع ناریو و  روشک  میتسناوت  نامتخومآ ، لحار  ینیمخ  ماما  هک  یروابدوخ  نیمھ  تکرب  هب  ام  تسا . یلصا  تھج  طخ و  یهدننکمیسرت  ام ، یگنھرف  یداصتقا و 

زا رگید  یخرب  رد  ار  تمھ  نـیا  مـینک . رادروـخرب  یگدـنزاس  طاـشن  قـنور و  زا  یزاـسزاب و  دوـب ، هدـش  رتهـناریو  یلیمحت  گـنج  لاـس  تـشھ  لوـط  رد  هـک  ار  یوـلھپ  نارود 

دناهتسناوت یـسایس ، یدج  تکراشم  مالـسا و  هب  کسمت  تکرب  هب  ام  تلود  تلم و  تسا . یـسایس  رادتقا  تزع و  رتمھم ، همھ  زا  یلو  میدھاش ؛ زین  ردارب  یاھروشک 

نآ هار  رد  همھ  دـیاب  تسا و  لالقتـسا  نیا  تزع و  نیا  سفن و  هب  داـمتعا  نآ  یهنـشت  زین  یمالـسا  تما  زورما  دـننک . نک  هشیر  دوخ  روشک  رد  ار  ناـگناگیب  تلاـخد  ذوـفن و 

. تسا مھارف  مالسا  ناھج  لماک  لالقتسا  رادتقا و  تزع و  بسک  نآ و  یادا  یهنیمز  زورما  تسا و  یخیرات  تیلوئسم  کی  نیا  مینک . شالت 

سردم  / ١٢/١٣٧٧/٠۶ تیبرت  هاگشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

تاـھج زا  بوخ و  رایـسب  نآ ، رد  یمومع  تکرـش  تسا . یزاـتمم  تاـباختنا  تسا ؛ مھم  اـعقاو  تاـباختنا  نیا  هک  منک  ضرع  مھ  نم  دـش ، ناـگربخ  تاـباختنا  تبحـص  نوچ 

راداو ار  مدرم  دینک و  شالت  دیتسھ ، یلاعف  ناناوج  یملع و  یاھتیصخش  هک  امش  اذل  تسا . یجراخ  نانمـشد  لباقم  رد  یلم  رونام  کی  شلقا  دح  تسا . مزال  یفلتخم 

تاباختنا نیا  دننیزگیمرب . یناتـسا  رھ  رھـش و  رھ  رد  اش هللا  نا  ار  تیحالـصاب  دزمان  دننکیم و  تکرـش  ناشدوخ  مدرم  هتبلا  دـننک . تکرـش  تاباختنا  لصا  رد  هک  دـییامن 

. دشاب یبوخ  عیسو و  تاباختنا  اش هللا  نا  دیاب 

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

همیب ار  روشک  یدایز  نازیم  هب  دوب و  دایز  مدرم  لابقا  دش . رازگرب  روشرپ  هتـشذگ ، لاس  یروھمج  تسایر  تاباختنا  دـنکیم . همیب  ار  روشک  دوش ، روشرپ  هک  یتاباختنا  رھ 

دندرک عورش  مھتاباختنا  زا  دعب  اھنآ  دندش . دراو  یرگید  هار  زا  اھنآ  هتبلا  درک . یثنخ  دنتشاد  اھنآ  هک  ار  یسایس  یاھهئطوت  زا  یدراوم  دومن و  سویام  ار  نمـشد  درک ،

زا یـسک  هچ  هکنیا  زا  رظن  فرـص  مھ  زورما  . تسین یراظتنا  هک  نمـشد  زا  دنکیم . اھراک  نیا  زا  نمـشد  هک  تسا  یعیبط  دـنراذگب . تاباختنا  یور  تسردان  یاـھلیلحت  هک 

تاـباختنا رد  همھ  دـیاب  تسا  مود  یهجرد  رد  نیا  تفرگ  دـنھاوخ  شود  رب  ار  تیلوئـسم  یناـسک  هچ  دـش و  دـھاوخ  باـختنا  یـسک  هـچ  دـمآ ، دـھاوخ  نوریب  یار  قودـنص 

لوا یهلاسم  تسا . مود  یهلاسم  تسین ؛ لوا  یهلاسم  دوش ، باختنا  یـسک  هچ  هکنیا  متفگ . مدرم  هب  ار  نیمھ  مھ  یروھمج  تساـیر  تاـباختنا  رد  نم  دـننک . تکرش 

. دننک باختنا  دنھاوخیم ، هک  ار  یـسک  نآ  دـننک و  قیقحت  دـننک ، رکف  دـننک ، تکرـش  هناھاگآ  دـننک ، تکرـش  روشرپ  دـننک ؛ تکرـش  تاباختنا  رد  همھ  مدرم ، هک  تسا  نیا 

تـسا دقن  تیمھا  مدرم ، روضح  تاباختنا و  تیمھا  اما  تسا ؛ تیمھا  زئاح  مھ  ناگربخ  سلجم  هتبلا  تسا . مھم  تاباختنا  رد  مدرم  روضح  تسا . مھم  شدوخ  تاباختنا ،

. دنکیم همیب  لعفلاب  ار  روشک  و 

هعمج  / ١٣٧٧/٠٨/٠٨ زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

هئطوت هک  تصـش -  هنوهاجنپ و  یاھلاس  ینعی  بالقنا -  نیا  نارود  نیرتتخـس  دـش . نییبت  اھهعمج  زامن  رد  تفرگ و  ورین  اھهعمج  زاـمن  زا  اـم  سدـقم  عاـفد  لاـس  تشھ 

کی نابز  زا  هعمج ، زامن  رد  تدـم ، نیا  لوط  رد  مدرم  دروخ . تسکـش  اھهعمج  زامن  رد  هئطوت  نیا  دـشیم ، ارجا  یحارط و  روشک  بـالقنا و  ماـما و  هیلع  یـسایس  میظع 

ناھج لئاسم  ناشروشک و  لئاسم  هب  تبسن  دننزیم -  فرح  مدرم  اب  اھناتسرھش  نارھت و  رد  هک  دنتسھ  یمرتحم  هعمج  همئا  نیمھ  هک  نیما -  سفن  کی  لداع و  ماما 

. دوب بالقنا  تاکرب  زا  نیا  درادن . دوجو  یزیچ  نینچ  ایند  یاج  چیھ  رد  دش . زورهب  ناشتاعالطا  دندش و  هاگآ 

زا یمیجح  نیگنس  تاغیلبت  هتفھ  رھ  تسا . هدش  هعمج  زامن  اب  زورما  ات  بالقنا  لوا  زا  هک  تسا  ییاھینمشد  هتکن ، کی  تسا : هجوت  لباق  رایسب  هنیمز  نیا  رد  هتکن  ود 

؛ دندزیم فرح  ناشدوخ  ررض  هب  دنتخانشیمن . ار  ناریا  تلم  نوچ  دنتـشادن ؛ مھ  ریـصقت  هک  دندزیم  ییاھفرح  تفرگیم . تروص  هعمج  زامن  هب  تبـسن  نانمـشد  فرط 

ناریا تلم  شیپ  ار  دوخ  عقاو  رد  اھنیا  دننکیم . رظن  راھظا  دننزیم و  فرح  ناریا  مدرم  هب  تبـسن  نمـشد ، یاھادـص  هناگیب و  یاھویدار  هک  رگید  یاھاج  زا  یرایـسب  لثم 

دارفا زا  مادـکرھ  هـب  دـنتفگیم  دوـب . هـعمج  زاـمن  رد  هدننکتکرـش  مدرم  یهدـنخ  یهیاـم  هـک  دـندزیم  اـھفرح  دـنھدیم . ناـشن  ار  ناـشدوخ  یربـخیب  دـننکیم و  اوـسر 

میظع گنج  نآ  ناشدوخ ، یلام  یاھینابیتشپ  اب  هک  دندوب  یمدرم  نامھ  اھنیا  دنھدیم ! سنج  ردق  نالف  دنھدیم ، لوپ  ردق  نالف  نارھت ، یهعمج  زامن  رد  هدننکتکرش 

نیا یهراب  رد  اھسانـشانیناریا ، نیا  ردقنیا  دـشیم . هناور  اھهھبج  تمـس  هب  یمدرم  یایادـھ  سنج و  لوپ و  هوبنا  نارھت ، یهعمج  زامن  نیمھ  رد  دـندرک . ینابیتشپ  ار 

! دنتفگیم هوای  هب  نخس  دندومنیم و  افج  دندرکیم ، هابتشا  مدرم 

موحرم یـضاق ، هللاتیآ  موحرم  دندناسر : تداھـش  هب  ار  فورعم  ربتعم  یهعمجماما  جنپ  دنداد . رارق  نینوخ  مجاھت  دروم  ار  هعمج  زامن  دـندرکن و  افتکا  مھ  تاغیلبت  هب  اھنآ 

هتفھ رھ  هک  ار  نمادکاپ  اسراپ و  راکزیھرپ  یاوقتاب  درمریپ  دھتجم  ملاع  جـنپ  یفرـشا . هللاتیآ  موحرم  بیغتـسد ، هللاتیآ  موحرم  یقودـص ، هللاتیآ  موحرم  یندـم ، هللاتیآ 

دصق وس  مھ  رگید  یرایسب  هب  دندناسر . تداھـش  هب  هعمج  زامن  رد  مدرم  نیمھ  مشچ  ولج  دندرکیم ، ادتقا  اھنآ  هب  دنداتـسیایم و  اھنآ  رـس  تشپ  ناج  لد و  اب  مدرم 

هدوب یثداوح  هچ  دـھاش  هک  دـیراد  دای  هب  امـش  زا  یرایـسب  دیاهتـسشن ، نآ  رد  هک  یاهطوحم  نیمھ  نارھت و  یهعمج  زامن  نیمھ  دیـسرن . ییاـج  هب  دـمحب هللا  هک  دـندرک 

یبش زور و  رھ  دوب و  هام  ود  ای  زور  هاجنپ  دودح  رد  هک  تبون  کی  دندرکیم . تکرـش  هعمج  زامن  رد  مدرم  دوب ، تبون  دـنچ  رد  هک  نارھت  تدـم  ینالوط  نارابکشوم  رد  تسا .

مدرم دوب و  رطخ  نوچ  دشیم . تیعمج  زا  ولمم  تاقوا  ریاس  زا  شیب  تفگ  دوشب  دیاش  میظع  یعامتجا  اب  هعمج  زامن  نیا  دمآیم ، دورف  رھش  نیا  هب  نمشد  یاھکـشوم 

یانثا رد  هک  مراد  دای  هب  ار  ییاھهعمج  زامن  هدنب  دندرکیم ! تکرـش  فعاضم  باوث  یارب  اذل  تسادخ ، یارب  تسا و  یریذپرطخ  اجنیا  رد  ناشروضح  هک  دندرکیم  ساسحا 

هطقن نیمھ  رد  مدرم  مشچ  ولج  تخادنا و  هار  هب  ار  ینینوخ  راجفنا  نمـشد  هعمج ، زامن  نیمھ  رد  دمآیم . هعمج  زامن  لحم  نیمھ  فارطا  زا  اھکـشوم  راجفنا  یادص  نآ ،

میدرک لایخ  لوا  داتفا . قافتا  راجفنا  نآ  هک  مدوب  هداتسیا  اجنیمھ  رد  زور  نآ  هدنب  دندروخن . ناکت  دنداتسیا و  راوتـسا  هوک  لثم  مدرم  نیا  اما  دندیـسر ؛ تداھـش  هب  یاهدع 

نیا هک  دـنادیم  ادـخ  میدوب . هتخانـشنتسرد  ار  ناممدرم  مھ  ام  هک  دوشیم  مولعم  دروخ . دـھاوخ  مھ  هب  هعمج  زامن  هک  مدـش  نارگن  تسا ؛ ییاوھ  نارابمب  ای  کشوم 

هعمج زامن  دنتسشن و  اج  نامھ  مدرم  اما  دندرب ؛ ار  ناحورجم  ادھـش و  دعب  دش ، ییوھایھ  کی  اج  نامھ  هظحل  دنچ  دش و  عقاو  راجفنا  نیا  اجهلگ  کی  دروخن . ناکت  اھفص 

لاس تسیب  نیا  رد  دـش ، ضرع  هک  یتاکرب  راثآ و  نامھ  رطاخ  هب  نارھت ، یهعمج  زاـمن  تسا . هدوب  دـھاش  ار  یرظاـنم  نینچ  هعمج ، زاـمن  نیا  درک ! ادـیپ  همادا  اـھهبطخ  و 

. تفرگ رارق  نمشد  تالمح  نیرتتخس  جامآ  زکرم و 

هعمجزامن  / ١٣٧٧/١٠/١٨ یاھهبطخ  رد  تانایب 

نیا تسناوت  درک و  تمھ  دمحب هللا  ام  یلعف  تلود  تسا و  یساسا  نوناق  لصا  رب  قبطنم  هک  تساھاروش  یهلاسم  منک ، حرطم  امتح  نم  تسا  مزال  هک  یرگید  عوضوم 

مھ همھ  اش هللا  نا  هک  مراودیما  تسا و  یگرزب  نیگنـس و  راک  تسا ؛ هنیمز  نیا  رد  لوا  یهبرجت  نیا  دیامن . فرطرب  تشاد ، دوجو  هک  ار  یعناوم  دـنک و  ایحا  هدـنز و  ار  لصا 

نیا هب  مدرم  هک  تسا  نیا  شطرش  اھتنم  دنیآ . نوریب  دنلبرس  هبرجت  نیا  زا  دش  دنھاوخ  باختنا  اھاروش  تاباختنا  رد  هک  یناسک  نآ  مھ  مدرم ، داحآ  مھ  ناراکردناتسد ،
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لیکـشت یارب  یـساسا  نوناق  رد  هک  یفادھا  هکنیا  زا  دشاب  ترابع  مھ  فدھ  دنریگب و  یدج  ار  نآ  دنیامن ، تکرـش  نآ  رد  دننک ، هجوت  تاباختنا  نیا  هب  دننک ، لابقا  اھاروش 

تـسا روشک  رد  یبالقنا  تموکح  بالقنا و  تردق  ماکحتـسا  بالقنا و  یاھهیاپ  میکحت  تھج  رد  هک  یفادھا  یبالقنا ، فادـھا  ییادـخ ، فادـھا  تسا  هدـش  نیعم  اھاروش 

. دننک تکرش  نآ  رد  دنرامشب و  مھم  دنریگب و  یدج  ار  تاباختنا  نیا  همھ  هک  منکیم  هیصوت  نم  دنک . ادیپ  ققحت 

١٣٧٧/١١/١٣ /  ( ناناوج یمالسا و  بالقنا  زور   ) رجف هھد  زا  زور  نیمود  رد  ناناوج  اب  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

زا دـعب  یاھهرود  رد  یزوریپ  زمر  دوب . هملک  تدـحو  مھ  گنج  رد  یزوریپ  زمر  دوب . هملک  تدـحو  اـعقاو  مھ  اـم  بـالقنا  یزوریپ  زمر  تسا . یتلم  رھ  یزوریپ  زمر  هملک ، تدـحو 

یهمھ میـشاب ، هتـشادن  یلم  میظع  قـفاوت  یهطقن  رگا  میـشاب ، هتـشادن  هملک  تدـحو  رگا  اـم  تسا . هملک  تدـحو  زاـب  تسا ، یگدـنزاس  یهرود  هک  مھ  زورما  اـت  گـنج 

هک ییاجنآ  یمدرم ، میظع  تاعامتجا  رد  اھییامیپهار ، رد  دینیبب  امـش  دـندحتم . نآ  درگ  مدرم  میراد و  ار  نیا  هناتخبـشوخ  تفر . دـھاوخ  تسد  زا  تلم  نیا  یاھدرواتـسد 

. دنرادن رگیدمھ  اب  مھ  یفالتخا  چیھ  دننکیم و  تکرش  اھرشق  یهمھ  زا  روطچ  مدرم  دوشیم ، حرطم  مدرم  یمومع  یاھوزرآ  کرتشم و  یاھراعش 

ییوجشناد  / ١٣٧٧/١٢/٠۴ تایرشن  ناریبدرس  لوئسم و  ناریدم  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

هک اھاروش  تاباختنا  ندوب  کیدزن  هب  تیانع  اب  میتسھ و  ماظن  تیبثت  یهلحرم  رد  نونکا  درذـگیم و  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  رارقتـسا  زا  لاـس  تسیب  هکنیا  هب  هجوت  اـب 

هچ یلاعترضح  یهشیدنا  رد  مدرم  هک  تسا  نیا  امش  رـضحم  زا  نم  لاوس  تسارجا ، یریگمیمـصت و  یهصرع  رد  مدرم  رتهنیداھن  رتریگارف و  روضح  نآ  یهولج  نیرت  یلاع 

؟ دینادیم رتھب  رتاراک و  ناشدوخ  تشونرس  رد  مدرم  تکراشم  یارب  ار  مزیناکم  مادک  دنراد و  یھاگیاج 

.... تسا یبوخ  لاوس  بوخ ؛ یلیخ 

اب یروحم  ادخ  یهشیدنا  یمالسا ، تشادرب  یمالسا و  رکفت  رد  دنتـسھ . هراکهمھ  ایاضق و  لصا  مدرم  ام  رظن  هب  دنتـسھ . اجک  ام  نھذ  رد  مدرم  دیدرک  لاوس  هکنیا  اما  و 

دوجو هب  الـصا  روشک  نآ  رد  ینید  تموکح  دنـشابن ، ینید  هب  دقتعم  نیدتم و  مدرم  ات  الوا  دنریگیم . رارق  مھ  یور  رب  اھنیا  درادن ؛ یتافانم  چـیھ  یروحم  مدرم  یهشیدـنا 

نیا اـت  دنتـساوخ ، ار  تموـکح  نیا  مدرم  ینعی  تسا ؛ مدرم  نیدـت  یاـنعم  هب  روـشک ، کـی  رد  ینید  تموـکح  دوـجو  نیارباـنب ، دریگیمن . لکـش  ینید  یهعماـج  دـیآیمن و 

رگا هن . دناهراکچیھ ؟ مدرم  هک  تسا  نیا  شیانعم  ایآ  تسا  یھلا  میلاعت  ماکحا و  ساسارب  مھ  یمالـسا  یروھمج  هک  ینید  تموکح  مییوگیم  ام  هکیتقو  دیایب . تموکح 

. تسا حضاو  مدرم  شقن  هک  یمالسا  یروھمج  رد  دمآ ؟ دھاوخ  راک  رس  وا  دشاب  مالسلاهیلع  نینموملا  ریما  ول  دنھاوخن و  ار  وا  دننکن و  تعیب  یمکاح  اب  مدرم 

مدرم هب  تسیچ ؟ هب  یلـصا  یهیکت  تسیچ ؟ هب  شفادھا  هب  ندیـسر  یارب  شدوخ  یاھـشور  نآ  لامعا  رد  نید ، تردق  نید و  ذوفن  نید و  تیمکاح  ساسا  ینید ، رکفت  رد 

هنیدم مدرم  رگا  ار  ربمایپ  دوشیم ؟ رگم  دنشاب ، هتشادن  داقتعا  ات  دنشاب ، هتشادن  نامیا  ات  دنھاوخن ، مدرم  ات  تسا .

ار هنیدم  تفرن  ریشمش  اب  هک  ربمایپ  دشیم ؟ لیکشت  یندم  یهعماج  دمآیم و  هنیدم  هب  رگم  دنتفریمن ، شغارس  اھراب  دنتـسشنیمن و  وا  راظتنا  رد  دنتـساوخیمن و 

لکـش نامھ  تاحوتف  ینارود ، رد  هتفرگن ؛ ماـجنا  یحیحـص  لوصف  رد  تاـحوتف  یهمھ  نوچ  تسا  هتفرگ  ماـجنا  تسرد  هک  ییاـجنآ  اـت  یمالـسا  تاـحوتف  هکنیااـمک  دریگب .

زا ناـشدوخ  مدرم  دنتـشادرب ؛ هار  رـس  زا  دوـب ، لـحم  نآ  ملاـظ  دـساف و  تموـکح  تردـق  هـک  ار  عناـم  نآ  دـنتفر  مالـسا  ناگدـنمزر  درک  ادـیپ  ار  نیطالـس  یاـھییاشگناھج 

نیا رد  ینیریش  ابیز و  یاھلاثم  ناوارف و  یاھهنومن  تسا . دوجوم  صخشم و  ام  خیراوت  رد  نیا  یبرغ و  یهیحان  رد  مھ  یقرش ، یهیحان  رد  مھ  دندرک  لابقتـسا  ناگدنمزر 

زا رتالاب  یتح  مدرم ، نامیا  هدارا و  تساوخ و  نیاربانب ، دـینک . هعجارم  دـیناوتیم  دـیھاوخب ، رگا  تسھ ؛ اھباتک  رد  نکیل  تسین ، اجنیا  رد  شنتفگ  یاج  هک  تسھ  صوصخ 

لکـش کی  هب  هتکن  نیمھ  یمالـسا ، یروھمج  یـساسا  نوناق  رد  میدـقتعم . نیمھ  هب  مھ  ام  تسا و  مالـسا  رظن  نیا  تسا . تموکح  یلـصا  یهیاپ  اـھنآ ، فطاوع  نیا ،

یتالکـشم اعبط  میروآرد ، ارجا  لباق  نوناق  لکـش  هب  ار  رکف  کی  میھاوخب  رگا  تسا و  رکف  کی  هدیا و  کی  میتفگ ، ام  هکنیا  تسا . هدش  هدـناجنگ  ینوناق  یقطنم و  لوقعم و 

دراد و دوجو  حیحـص  یقطنم و  وحن  هب  تردـق  عیزوت  یـساسا ، نوناق  رد  تسا . هدـش  لح  اـم  یـساسا  نوناـق  رد  هدوب ، نکمم  هک  یھجو  نیرتھب  هب  تالکـشم  نکیل  دراد ؛

رد تموکح  نیا  دنھاوخن ، ار  یتموکح  مدرم  رگا  دنتسھ و  هدنریگمیمصت  هدننکنییعت و  مدرم  دنراد و  طابترا  مدرم  ارآ  اب  میقتسم  ریغ  ای  میقتـسم  مھ ، تردق  زکارم  یهمھ 

. تسا نیا  مدرم  یهراب  رد  ام  رظن  تسا . هداد  تسد  زا  ار  شدوخ  تیعورشم  یهیاپ  عقاو 

اتسور  / ١٣٧٧/١٢/٠٧ رھش و  یمالسا  یاھاروش  تاباختنا  رد  تکرش 

اتقیقح دـننادب و  هفیظو  کی  لثم  ار  تاـباختنا  رد  تکرـش  ینعی  دنـشاب . یدـج  رایـسب  دـیاب  تاـباختنا  رد  مدرم  هک  تسا  نیا  منک  ضرع  منادیم  بساـنم  نم  هک  هچنآ  اـما 

. دننک باختنا 

اتسور  / ١٣٧٨/٠٢/٠٨ رھش و  یمالسا  یاھاروش  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

تالکـشم زا  عالطا  نانآ و  نایم  رد  روضح  مدرم و  اب  دوخ  یمئاد  طابترا  مرتحم  یاـضعا  تسا ، مدرم  روما  لیھـست  یارب  یمدرم و  تکراـشم  رھاـظم  زا  اـھاروش  هک  اـجنآ  زا 

. دنزاس ناسآ  دوخ ، هب  ار  مدرم  یسرتسد  دننادب و  دوخ  رمتسم  یهفیظو  ار  نانآ 

اتسور  / ١٣٧٨/٠٢/٠٨ رھش و  یمالسا  یاھاروش  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

هیکت و اب  هک  دوریم  راظتنا  مرتحم  ناگدنوش  باختنا  زا  دناهدیزگرب ، تیلوئـسم  نیا  یارب  ار  دوخ  دامتعا  دروم  صاخـشا  یرـسارس ، یتاباختنا  رد  مدرم  دمحب هللا  هک  نونکا 

ار مدرم  هب  تمدخ  دننک و  فورصم  تسا ، نیعم  اھاروش  نیا  یارب  نوناق  رد  هک  یفیاظو  یادا  هب  ار  دوخ  ناوت  یهمھ  هدیـشک  شود  رب  ار  تیلوئـسم  راب  یھلا  لضف  هب  دیما 

تکراشم بلج  یارب  اـھبنارگ  ناـکما  نیا  زا  هک  تسا  مزـال  مھ  مرتحم  نالوئـسم  تلود و  رب  دـنھد . رارق  دوخ  یاـھهزیگنا  یهمھ  یهحولرـس  تسا  تاداـبع  نیرتگرزب  زا  هک 

. دننکب ار  هدافتسا  رثکا  دح  تلم  روشک و  دوسب  تسا ، هدش  لوحم  اھاروش  هب  هک  یروما  رد  مدرم 

مدرم  / ١٣٧٨/١١/١٣ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

روش اب  طاشناب و  ار  اضف  هک  تسا  یـسک  نآ  هاوخریخ  دنـسانشیم . ار  دوخ  ناھاوخدـب  ناھاوخریخ و  نانمـشد و  ناتـسود و  ایاضق ، نیا  رد  دـننکیم و  هاگن  تقد  اب  مدرم 

. دننک تکرش  تاباختنا  رد  دنیایب و  مدرم  ات  دنکیم  هدامآ  تاباختنا  یارب  ار  اضف  دوخ ، شخبشمارآ  یاھفرح  اب  لاح  نیع  رد  درادیم و  هگن 

جح  / ١٣٧٨/١١/٢۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

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

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

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

روضح مدرم  میاهداد و  ناشن  هشیمھ  میاهتـشاد ، یلاوتم  یاھلاس  نیا  رد  هک  ینوگانوگ  یاـھتاباختنا  رد  ار  نیا  اـم  دـمحب هللا  هک  تسا ؛ ماـظن  کـی  ماکحتـسا  یهناـشن 

مدرم تسا . مدرم  هب  قلعتم  روشک  هک  اریز  دـننک ؛ نیعم  ناـشدوخ  تسدهب  ار  ناـشروشک  تشونرـس  دـنیایب و  هک  تسا  مدرم  فیلکت  مھ  قح و  مھ  دناهتـشاد . یایوـق 

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

یهتسب ماظن  تشونرـس  هن ، منک ؛ هدافتـسا  مقح  نیا  زا  مھاوخیمن  نم  دیوگب  یکی  هک  تسین  روطنیا  تسھ . مھ  فیلکت  اما  تساھنآ ؛ هب  قلعتم  تسا و  مدرم  قح 

رد اـما  دراذـگب ؛ مدرم  راـیتخا  رد  ار  قح  نیا  تسا  هتـسناوت  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  دـننک . تکرـش  همھ  دـیاب  تسا ؛ فـیلکت  نیا  تسا ؛ قـح  نیا  ذاقنتـسا  قاـقحا و  هب 
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دنورب و مدرم  دیاب  تسا ؛ هداد  ار  قح  نیا  یمالسا  یروھمج  ماظن  دندوب . مورحم  یقح  نینچ  زا  هدافتسا  زا  مدرم  هتـشذگ ، یاھماظن  رد  میتشادن . ار  قح  نیا  ام  هتـشذگ 

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

دناوتیم هدنیامن  کی  یار  هک  ییاجنآ  ساسح  یهماگنھ  رد  تفر ، سلجم  هب  هک  یـسک  نآ  دیتسرفب . سلجم  هب  ار  حلاص  نموم  صخـش  ناتدوخ ، نداد  یار  اب  دـیناوتیم 

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

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

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

مھ تاباختنا  نیا  رد  اش هللا  نا  میاهدـید ، ار  اھهنحـص  یهمھ  رد  روضح  نونکات  دنمـشوھ  هاگآ و  گرزب و  تلم  نیا  زا  ام  هک  نانچنآ  تسا : نیا  نم  ینیبشیپ  درک . دـھاوخ 

. داد دھاوخ  ناشن  یمالسا  ماظن  مالسا و  زا  ار  شایرادفرط  عقاو  رد  درک و  دھاوخ  مالعا  ار  شدوخ  روضح  دنکیم و  تکرش  هقالع  اب  روشرپ و 

جح  / ١٣٧٨/١١/٢۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

قیالـس دیاقع و  ارآ و  اب  ینوگانوگ  یاھدزمان  اج  همھ  رد  هک  تسا  یھیدب  دشاب . ترفن  یاضف  یریگرد و  جنـشت و  زا  رود  دریگ و  ماجنا  افـصاب  مارآ و  یاضف  رد  دیاب  تاباختنا 

راختفا نیا  دریگ . ماجنا  مارآ  یاضف  رد  دیاب  راک  نیا  داد . دـنھاوخ  یار  دـننکیم و  باختنا  ربدـت  اب  ییاسانـش و  اب  اش هللا  نا  دـننکیم و  هاگن  مھ  مدرم  دنتـسھ و  یفلتخم 

نیا درک . میھاوخ  رازگرب  نامروشک  رد  ار  تاباختنا  نیمکی  تسیب و  زین  دـعب  زور  دـنچ  میتفرگ و  نشج  ار  بالقنا  درگلاس  نیمکی  تسیب و  نیا ، زا  لـبق  زور  دـنچ  اـم  تساـم .

رگا تسیچ ؟ یـسارکمد  دورب ! یـسارکمد  فرط  هب  دـیاب  روشک  نیا  هک  دـنروخب  هصغ  ام  تلم  یارب  دننیـشنب و  نارگید  لاـح ، تسا . یمھم  یلیخ  زیچ  تسین ؛ یمک  زیچ 

یسایس تردق  لوپ و  اب  هک  یناسک  نآ  دیراد !؟ غارـس  ار  یزیچ  نینچ  ایند  یاجک  دییامرفب ؛ تسا ، مدرم  باختنا  تکرـش و  تلاخد و  روضح و  نیمھ  یـسارکمد ، زا  روظنم 

دوجو هب  روشک  نیا  رـساترس  رد  ار  یتاباختنا  نینچ  هک  دـنتفای  قیفوت  رابکی  ایآ  دـنداد ، داـب  هب  ار  تکلمم  نیا  زیچ  همھ  دـندرک و  تموکح  تکلمم  نیا  رب  اـھلاس  اـھییاکیرمآ 

؛ تسا هدوب  روطنیا  زورما  اـت  روشک  نیا  یاـضف  هناـگکیوتسیب ، یاھـشیامزآ  نیا  ماـمت  رد  تسا !؟ یخوـش  نیا  لاـس ؛ کـی  تسیب و  رد  تاـباختنا ، کـی  تسیب و  دـنروآ !؟

ار هدع  کی  تسا . رضم  تاباختنا  لاح  هب  ترفن ، یسایس و  جنشت  یسایس و  تنوشخ  یاضف  دننزیم . فرح  دننکیم و  غیلبت  اھیضعب  هتبلا  یمیمص . یاضف  مارآ ، یاضف 

. دھاکیم ار  اھدیما  دناریمیم و  ار  اھلد  دیامنیم ، دیدرت  راچد  ار  هدع  کی  دنکیم ؛ رازیب  تاباختنا  رد  روضح  یهصرع  زا 

مدرم  / ١٣٧٨/١٢/١١ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تلم امئاد  اھزرم  نیا  یارو  زا  هک  یناسک  نآ  مشچ  یروک  هب  دوب . یمالـسا  یروھمج  ماظن  تیبثت  یارب  یمدرم  میظع  تکرح  کی  لاـسما ، نمھب  مھن  تسیب و  تاـباختنا 

هک دنداد  ناشن  تاباختنا  نیا  رد  مدرم  دننکیم ، مھتم  یھاو  یاھتمھت  هب  ار  ماظن  نیا  دنھدیم و  رارق  ناشدوخ  یتاغیلبت  مجاھت  دروم  ار  یمالسا  یروھمج  ماظن  ناریا و 

گرزب تعیب  کـی  نیا  دـنراد . لوـبق  ار  اـھنآ  مدرم  هک  تسا  یناـسک  یهلیـسوهب  هدـنوش  تیادـھ  تـسا و  مدرم  یهدارا  ارآ و  هـب  یکتم  یمدرم و  یماـظن  یمالـسا ، ماـظن 

تردق رابکتسا و  زکارم  لاحنیعرد  درک ؛ لاحشوخ  ملاع  رـساترس  رد  دنراد  رظن  ریز  ار  ام  روشک  یایاضق  هک  ار  امـش  ناتـسود  تاباختنا ، نیا  دوب . یمالـسا  ماظن  اب  یمدرم 

رد اعومجم  دندش و  رـضاح  یار  یاھقودنـص  یاپ  رد  دصرددون  زا  شیب  ات  یتح  روشک ، طاقن  زا  یـضعب  رد  مدرم  هکنیا  زا  دننکن  قیدصت  نابز  رد  دنرواین و  ور  هب  هچرگا  یناھج 

. دنتفرورف رکف  هب  دندش و  هچاپتسد  تسا  یناھج  یالاب  باصن  کی  نیا  هک  دندرک  تکرش  تاباختنا  رد  دصرد  جنپ  تصش و  زا  شیب  روشک  لک 

جح  / ١٣٧٨/١٢/٢٣ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

نیا تسا . هدنادرگ  یور  دوخ  یهدشمیـسرت  یاھفدھ  زا  نآ  یمالـسا  تلود  ناریا و  تلم  دـنک  دومناو  هک  تسا  نآ  رابکتـسا  یتاغیلبت  یهدـمع  دـنفرت  هشیمھ  دـننام  زورما 

. تسا ام  روشک  لخاد  رد  ناناوج  تمھ  ندرک  تسس  ناھج و  رسارس  رد  مالسا  تیمکاح  ناگتفیش  ندرک  دیمون  نآ  فدھ  هک  تسا  یزیمآتلاذر  غورد 

رابکتسا نارس  دنکیم ، صخشم  ار  یمالـسا  یاروش  سلجم  ناگدنیامن  هک  ام  یرـسارس  تاباختنا  نیمکی  تسیب و  زا  سپ  هک  تسا  یرابکتـسا  یهعدخ  نیمھ  یپ  رد 

ات بالقنا  زا  دعب  یاھلاس  مامت  رد  یمدرم  تکراشم  دوجو  هب  هک  تسا  راوشد  نانآ  یارب  دندرک . ینامداش  زاربا  ناریا  رد  دنھنیم  یـسارکومد  مان  نآ  رب  هک  یزیچ  روضح  زا 

. دننک فارتعا  زورما 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٠١ گرزب  یالصم  رد  ناناوج  اب  رادید  رد  تانایب 

عماجم رد  یتقو  دینکیم ، تکرش  اعد  سلاجم  رد  یتقو  دیھدیم  ناشن  ناتدوخ  زا  ینید  ای  یبالقنا  ای  یمالـسا  تارھاظت  کی  هک  ییاجرھ  رد  دینادب ، زیزع  ناناوج  امش 

روھمجسیئر و لثم  روشک  نالوئـسم  یتقو  دـینکیم ، تکرـش  سدـق  زور  رد  یتقو  دـینکیم ، تکرـش  نمھب  مود  تسیب و  تارھاظت  رد  یتقو  دـینکیم ، تکرـش  فاـکتعا 

تحاراـن دـنزرلیم و  ناـشدوخ  هـب  نیقفاـنم  دـشاب ، بـالقنا  هـب  امــش  یدـنمهقالع  یرادنـید و  یهدـنھدناشن  هـک  ناـتتکرح  رھ  زا  دـیھدیم  رارق  مارتـحا  دروـم  ار  نارگید 

! دنوشیم

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

رد زورما  هک  تسا  یماکحتـسا  نیا  هب  شندوب  یمدرم  یاھهیاپ  هک  یروشک  نآ  دینیبب  ایند ، رگید  یاھروشک  زا  یرایـسب  ام و  یهقطنم  یاھروشک  نیا  هب  دینک  هاگن  امش 

هدـید نامیا  یهطبار  تبحم و  قشع و  یهطبار  یـساسحا ، یفطاـع و  یهطبار  مدرم ، نالوئـسم و  نیب  رگید ، یاـھاج  رد  تساـجک ؟ دـینکیم ، هدـھاشم  یمالـسا  ناریا 

تکرـش تاـباختنا  رد  دـنراد ، یفطاـع  یهـطبار  یناـمیا و  یهـطبار  یبـلق ، یهـطبار  اـھنآ  اـب  دنـسانشیم و  ار  ناشنالوئـسم  مدرم  نوـچ  یمالـسا ، ناریا  رد  دوـشیمن .

. دننکیم تکرش  تبغر  لیم و  اب  دننک ، دادمتسا  اھنآ  زا  روشک  نالوئسم  هک  اجرھ  رد  دننکیم ؛ تکرش  یگدنزاس  رد  تازرابم و  رد  دننکیم ؛

اھناتسا  / ١٣٧٩/١١/٢۵ نیمات  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

لئاسم رد  مدید  عاعـش  هک  یرادقم  نآ  هب  مدوخ و  هب  نم  میوگب ؛ حیرـص  امـش  هب  نم  نم ! نازیزع  دنیولج  ام  زا  مدرم  دننادیم ؛ رد  مدرم  دنھدیم ؛ باوج  تدـحو  هب  مدرم 

ماما و هیلع  بالقنا ، هیلع  ماظن ، هیلع  همھ  نیا  دـینک ؛ هاـگن  ار  لاـسما  نمھب  مود  تسیب و  دـنیولج . اـم  زا  مدرم  هک  منیبیم  منک ، هاـگن  اـت  دـھدیم  هزاـجا  نم  هب  روشک 

، تسا مدرم  روضح  لحم  هک  ییاجنآ  اما  تسا ؛ هدـش  هدز  فرح  ایند  رد  یناریا ، بطاخم  نداد  رارق  ریثات  تحت  فدـھ  اب  لاس ، نیا  ات  لاـس  نآ  زا  نمھب ، مود  تسیب و  هیلع 

ار اھیدایز  اھهلابز و  نیا  یهمھ  ناشورخ ، طش  کی  لثم  دـندرک و  رپ  ار  اھنابایخ  دـندمآ و  اھرـشق  یهمھ  زا  زاـب  تسا . هظحـالمیب  مزاـع و  ردـتقم ، راوتـسا ، اـھنآ  روضح 

یـسایس و یاھحانج  تاجتـسد و  هنافـساتم  اما  دننکیم ؛ تکرـش  تدحو  رھظم  رد  دنیآیم و  اھنآ  یهمھ  دـنتدحو و  لھا  مدرم  نیاربانب  دـندرب . ناشدوخ  اب  دنتـسش و 

مل  » اما دش ؛ تبحـص  نآ  نیا و  اب  رازگرب و  یددعتم  تاسلج  دندمآ و  میتساوخ ، ار  نایاقآ  دـنریذپانقح . ریذـپانفرح و  لمعمک و  اعدارپ و  مدآ ، یدودـعم  دادـعت  ناشیاسور و 

! تسا هدشن  هدز  یفرح  چیھ  اھنیا  اب  راگنا  اروکذم ؛» ائیش  نکی 

ماظن  / ١٣٧٩/١٢/٢٠ یلک  یاھتسایس  غالبا  هناگهس و  یاوق  نارس  هب  همان 

عبانم نیا  دیلوت  دنور  هب  ندیشخب  تعرس  بسانم و  یروهرھب  شیازفا  تظافح و  یارب  یھایگ  ششوپ  یهعسوت  هدنوش و  دیدجت  یعیبط  عبانم  یایحا  رب  یلم  مزع  داجیا 

. هنیمز نیا  رد  مدرم  تکراشم  بلج  یمومع و  گنھرف  هب  ندیشخب  اقترا  و 

« مدرم تکراشم   » 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 25هاگياپ  هحفص 7 
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ماظن  / ١٣٧٩/١٢/٢٠ یلک  یاھتسایس  غالبا  هناگهس و  یاوق  نارس  هب  همان 

. شخب نیا  یاھتیلاعف  یهمھ  رد  همیب  ششوپ  شرتسگ  مدرم و  تکراشم  بلج  یجراخ و  یلخاد و  یاھهیامرس  بذج  یهنیمز  ندرک  مھارف 

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

. تسا هفیظو  کـی  نیا  دـنھد . رارق  ضرعم  رد  ار  ناـشدوخ  دـنورب و  دـیاب  دـنریگ ، رارق  تیعقوـم  نآ  رد  دـنناوتب  هک  دـنباییم  ار  تمھ  ییاـناوت و  نیا  ناـشدوخ  رد  هک  یناـسک 

زا تبون  رھ  رد  دننک . تکرش  هنالوئسم  هنازوسلد و  دوشیم ، طوبرم  روشک  تشونرـس  هب  هک  یمھم  رایـسب  یهثداح  نیا  رد  هک  تسا  نیا  مھ  تلم  میظع  داحآ  یهفیظو 

لوغـشم شیپاشیپ  نانمـشد  یتاغیلبت  یاھقوب  تسا - رتمھم  یروھمج  تسایر  تاباختنا  اھتنم  تسا ؛ روطنیمھ  زین  رگید  تاـباختنا  هتبلا  یروھمج - تساـیر  تاـباختنا 

- دینادیم هک  منادیم  و  دـینادب - ناریا  زیزع  تلم  یهمھ  امـش و  دـننزب . یاهمطل  تاباختنا  هب  دـنناوتب  دـیاش  ات  دـنوشیم  اضف  ندومن  نیگآرھز  ندرک و  هدولآ  یـشاپمس و 

تاـباختنا هک  تسا  لـیام  نمـشد  لوا ، یهجرد  رد  تسا . مھم  نیا  اـھنآ  یارب  دوـش . یقنوریب  تاـباختنا  یروـھمج ، تساـیر  تاـباختنا  هک  تسا  هـتخود  مـشچ  نمـشد 

صخـش ماـظن و  نازوـسلد  یارب  نآ ، لـباقم  یهطقن  تسا ؛ یدـعب  یهجرد  نآ  اـما  دـنھد ؛ حـیجرت  یـسک  رب  ار  یـسک  تسا  نکمم  مود  یهجرد  رد  هـتبلا  دوـش - قـنوریب 

. دننادب ناشدوخ  یهفیظو  ار  تاباختنا  رد  تکرش  مدرم ، میظع  داحآ  دوش و  یروشرپ  قنوررپ و  تاباختنا  تاباختنا ، هک  تسا  مھم  نیا  لوا  یهجرد  رد  بناجنیا ،

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

هک یتورب  داب و  یهمھ  اب  دـینیبیم  امـش  هک  ییاھتلم  زا  یـضعب  لثم  تلم - کی  یارب  تسا . ناریا  تلم  دـشر  باختنا و  تردـق  یدازآ و  رھظم  یروھمج ، تسایر  تاـباختنا 

هن دوخ  یـسایس  ماظن  هب  مدرم  هک  تسادـیپ  دـننک . تکرـش  طیارـش  نازئاح  دـصرد  لھچ  ای  دـصرد  جـنپ  یـس و  شایروھمج ، تسایر  تاـباختنا  رد  هک  تسا  گـنن  دـنراد -

یار یـسک  هچ  هب  دندوب  هتفگ  دندوب و  هدرک  هبحاصم  ناشریخا  تاباختنا  نیمھ  زا  لبق  ییاکیرما ، نادنورھـش  زا  یـضعب  اب  دنراد . دیما  هن  دننکیم و  انتعا  هن  دنراد ، دامتعا 

داتفھ و دصرد ، داتفھ  یمالسا ، ناریا  رد  دندرک . تکرـش  دصرد  دنچ  یـس و  المع  دش ؛ مھ  روطنیمھ  سکچیھ ! هب  دنکیم ؛ یقرف  هچ  هدیاف ، هچ  دندوب  هتفگ  دیھدیم ؟

لئاسم هب  هداتـسیا و  شدوخ  یاـپ  یور  تلم  نیا  هک  تسا  نآ  یهدـنھدناشن  نیا  تسا ؛ راـختفا  یلیخ  نیا  دـندرک . تکرـش  طیارـش  نادـجاو  دـصرد  داتـشھ  دـصرد ، جـنپ 

. دریگب میمصت  هلئسم  نیا  رد  دھاوخیم  دنکیم و  هاگن  شدوخ 

، دیـشاب نآ  لاـبند  دـینادب و  یلم  رادـتقا  لاـس  ار  لاـسما  هک  میدرک  ضرع  لاـس  یادـتبا  اـم  هکنیا  تسا . یلم  رادـتقا  رھاـظم  نـیرتمھم  زا  یکی  تاـباختنا ، رد  مدرم  روـضح 

یار دـنورب و  یار  یاھقودنـص  یاـپ  مدرم  هک  تسا  نیمھ  یلم  رادـتقا  یاـھهیاپ  زا  یکی  ناـمدوخ . مھـس  هب  مادـکرھ  اـھتنم  مینکب ؛ ار  راـک  نیا  هک  تساـم  یهمھ  یهفیظو 

یار رفن  کی  هب  مھ  مدرم  دنراد و  یرظن  هقیلـس و  مھ  اھنآ  زا  مادـکرھ  دـنددعتم ؛ مھ  اھدزمان  تسا ؛ فلتخم  مدرم  قیالـس  هتبلا  دـننک . باختنا  ار  روھمجسیئر  دـنھدب و 

هب تسا و  هدـنز  ناریا  تلم  هک  دـنھد  ناـشن  دـننک و  تکرـش  ناریا  تلم  یموـمع  نوـمزآ  نیا  رد  همھ  هک  تسا  نیا  لوا  یهلاـسم  تسا . یدـعب  یهلاـسم  نیا  دـنھدیم ؛

رد زین  یـضعب  دـناهدید و  مھ  یـضعب  دـننادیم و  اھنآ  زا  یلیخ  دـننکیم ؛ باسح  عوضوم  نیا  یور  اـیند ، فارطا  رد  نوگاـنوگ  نارگلیلحت  دراد . هقـالع  شروشک  تشونرس 

سلجم یار  یاھقودنص  هب  مدرم  یدودعم ، رایسب  دراومزج  دوب - هلصاف  لاس  تصـش  دودح  هک  بالقنا - زا  لبق  ات  تیطورـشم  لوا  زا  تکلمم ، نیا  رد  هک  دناهدناوخ  اھهدنورپ 

ار روشک  نالوئـسم  ناشدوخ  دنوشیم و  نادیم  دراو  ناریا  مدرم  زورما  هک  دـننیبیم  اھنآ  دوب . هدـناشنتسد  یهداوناخ  رایتخا  رد  هک  مھ  روشک  یرادـمامز  دـندرکن . انتعا 

. تسا ناریا  تلم  یارب  یگرزب  تزع  فرش و  نیا  دننکیم . باختنا 

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

یسک نآ  دیدرکیم و  تکرش  دیاب  امـش  دشن . راک  نالف  ارچ  دنیوگب  دعب  دننکن ؛ تکرـش  یریگیار  رد  تسا  نکمم  یـضعب  دنوردیم . دنراکب ، هچنآ  دننادب  دیاب  ام  تلم  داحآ 

دعب مینکن ؛ تکرـش  تاـباختنا  رد  اـم  دوشیمن  دوشب . دـیھاوخیم ، هک  روطنآ  اـت  دـیدرکیم  باـختنا  دیدنـسپیم ، دـھد و  ماـجنا  ار  راـک  نیا  دـناوتیم  دـینکیم  رکف  هک  ار 

کی نیا  دـننک ؛ تکرـش  دـیاب  همھ  تسا . نیمھ  دـنکن ، تکرـش  ناسنا  یتقو  هلب ، دـشن ! ارچ  مییوگب  سپـس  دوشن ؛ میدنـسپیم ، ام  هک  روطنآ  انایحا  تاـباختنا  یهجیتن 

- تسا یـسایس  یهفیظو  مھ  تسا ، هتـسباو  نیا  هب  روـشک  تکوـش  تزع و  ظـفح  تسا و  یلم  ینھیم و  یهفیظو  مھ  تسا ، یمالـسا  یهـفیظو  مـھ  تـسا ؛ هـفیظو 

هک ییاھراک  دنوش . دراو  نادیم  نیا  رد  هک  دنکیم  اضتقا  مدرم  قوقح  تسا ؛ یقالخا  یهفیظو  مھ  دنوش - دراو  دنراد  هفیظو  دنراد ، یسایس  صیخشت  مھف و  هک  یناسک 

یمھم رایـسب  یهثداح  دینک ؛ تکرـش  نآ  رد  دینادب و  ردق  دیرامـشب و  منتغم  ار  تاباختنا  دوش . دراو  نادـیم  نیا  رد  ناسناهک  دـنکیم  اضتقا  دریگ ، ماجنا  روشک  نیا  رد  دـیاب 

. تسا

١٣٨٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزاود  مسارم  رد  تانایب 

، امـش روضح  اب  نوچ  تسا ؛ مدرم  فیلکت  دـننک . باختنا  ار  روشک  ییارجا  ریدـم  دـنیایب و  هکنیا  یارب  تسا ؛ مدرم  قح  تساھنآ . یهفیظو  مھ  مدرم و  قح  مھ  تاباختنا ،

لطاب دنکیم - مھتم  مدرم  ارآ  زا  ییادج  هب  ار  مالسا  هک  نمـشد - یهئطوت  ددرگیم و  زارفارـس  ایند  رد  مالـسا  تیمکاح  دوشیم ؛ زیزع  مالـسا  دنکیم ؛ ادیپ  تیوقت  ماظن 

یمالـسا ماظن  رتشیب  رادـتقا  یهناشن  دـشاب ، رتیوق  رتعیـسو و  روضح  نیا  رادـقم  رھ  دوش . بوسحم  بالقنا  روشک و  مالـسا و  زا  عاـفد  دـناوتیم  امـش  روضح  دوشیم .

یهیام نیا  تسا . دایز  یار ، یاھقودنـص  یاپ  رد  ناگدـنوش  رـضاح  دادـعت  هک  دـلابیم  نیا  هب  ایند  رد  دوخ  نانمـشد  ناتـسود و  یاھمـشچ  لباقم  رد  یمالـسا  ماظن  تسا .

. دننک تکرش  یھلا  شیامزآ  نیا  رد  هک  دنراد  هفیظو  دننکیم ، تیلوئسم  ساسحا  روشک  نیا  یهدنیآ  مالسا و  لباقم  رد  هک  یناسک  یهمھ  تسا . یمالسا  ماظن  راختفا 

صیخـشت قبطرب  دیاب  دنکیم ، باختنا  ار  یدرف  دھدیم و  یار  هک  یـسک  دشاب . ادخ  دوخ و  نیب  تجح  ندروآ  تسد  هب  اب  قیقحت و  یور  زا  هناھاگآ و  دیاب  روضح  نیا  هتبلا 

ام فلتخم  تاباختنا  یهمھ  لاس ، ود  تسیب و  نیا  لوط  رد  دمحب هللا  . دینک تکرـش  یھلا  شیامزآ  نیا  رد  تیعطاق  اب  اش هللا  نا  دـیروآ و  تسد  هب  ار  صیخـشت  نیا  دـشاب .

دناهتساوخ الوا  دننک ، مکاح  مدرم  نیا  روشک و  نیا  رب  ار  ناشدوخ  موش  یهدارا  تساوخ و  دنھاوخیم  اھزرم  نیا  زا  جراخ  زا  هک  یناسک  تسا . هدش  رازگرب  مارآ  طیحم  رد 

نیا لوط  رد  مدرم  اما  دـشاب . هارمھ  یریگرد  عزانت و  اوعد و  بوشآ و  اـب  دریگیم ، تروص  تاـباختنا  رگا  اـیناث  دـشاب ؛ قنوریب  تاـباختنا  دـننکن و  تکرـش  تاـباختنا  رد  مدرم 

. دشاب روطنیمھ  دیاب  زیزع ، مدرم  امش  تمھ  اب  ادخ و  دیما  هب  مھ  راب  نیا  دناهدز و  نمشد  نھد  یوت  دوخ  شمارآ  اب  تسا ، هدوب  یتاباختنا  تقو  رھ  لاس  ود  تسیب و 

ماظن  / ١٣٨٠/٠٣/٢٠ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

مغریلع دناهدشن و  قفوم  دننک ، رود  روشک  یمومع  یاھهنحـص  رد  روضح  زا  ار  مدرم  هک  دناهتـساوخ  روشک  نیا  تلم و  نیا  ناھاوخدـب  یدامتم ، یاھلاس  لوط  رد  هچرھ 

گرزب و تلم  نیا  لاعتم  یادخ  هک  میراودیما  تسا . یاهدننیب  رھ  نیسحت  بجوم  نیا  دناهتشاد و  روشک  تشونرس  نییعت  رد  ینیرفآراختفا  هدرتسگ و  تکرـش  مدرم  اھنآ ،

. دھد رارق  دوخ  یهژیو  تالضفت  لومشم  ار  بیجن  نموم و  رایشوھ و  میھف و 

تلود  / ٠۵/١٣٨٠/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

، مدرم داحآ  یمالـسا ، یروھمج  لثم  هک  تسا  روشک  مادک  میراد ، لماعت  اھنآ  اب  مینکیم و  یگدـنز  نآ  رد  ام  هک  ییاھهعومجم  رد  یمالـسا و  یاھروشک  نایم  رد  زورما 

زا دـننک ، ذوفن  لامعا  یتالیکـشت  حانج و  بزح و  رد  دـنھاوخب  مھ  اھرادهیامرـس  تقوکی  رگا  دـننک ؟ تکرـش  تاباختنا  رد  دـنیایب و  نآ  طسوتم  تاقبط  نوگانوگ و  یاھرـشق 

مدرم تسد  رد  تیمکاح  دشاب و  هتشاد  دوجو  یایرالاسمدرم  دش  رارق  رگا  ام  روشک  رد  منک ، ضرع  امش  هب  نم  . دنتـسھ ماندب  نوچ  دننکیم ؛ هنایفخم  ار  راک  نیا  سرت ،

تیناحور و ذوفن  مالسا و  تکرب  هب  دوب ، تکلمم  نیا  رد  یمالسا  یروھمج  مالسا و  یهیاس  رگا  تسین . نکمم  راک  نیا  یمالسا  یروھمج  مالـسا و  یهیاس  رد  زج  دشاب ،

دادرم و یاتدوک ٢٨  هک  یناسک  نامھ  دـشابن ، لماوع  نیا  رگا  الا  و  تشاد ؛ هگن  اجنیا  رد  ار  یرـالاسمدرم  دوشیم  دراد ، دوجو  یـساسا  نوناـق  رد  هک  ییاـھزیچ  تکرب  هب 

« مدرم تکراشم   » 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 25هاگياپ  هحفص 8 
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تمھ یلیخ  رگا  دنربیم . ار  اھنآ  دننزیم و  یرالاسمدرم  یرکفنشور و  یاھهیعاد  یهزوک  هساک  ریز  دنیآیم و  دنتخادنا ، هار  ار  ناخ  اضر  دنفسا  موس  یاتدوک  نآ  زا  لبق 

مییوگن رگا  دوب ؛ دـھاوخن  نیا  زا  شیب  درک . دـنھاوخ  تسرد  اجنیا  رد  تساـھنیا - لاـثما  اـھیناپمک و  هب  قلعتم  هک  ار - ناـشدوخ  یاـھیرالاسمدرم  زا  یاهدـیاز  دـننک ، فطل  و 

. دنروآیم راک  رس  رب  ار  ینانچنآ  یهتخاسدوخ  بازحا  نایماظن و 

مق  / ١٣٨١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نآ یهمھ  درک . داجیا  یعیاجف  هچ  دـمآ ، دوجو  هب  اـھنآ  رد  گرزب  یاـھبالقنا  هک  ییاـھروشک  رد  اـھبالقنا  هک  دـننادیم  دـناهدناوخ ، ار  اـیند  یاـھبالقنا  خـیرات  هک  یناـسک 

لـبق و نرق  کـی  رد  یوروـش  یهیــسور  بـالقنا  لـبق ، نرق  ود  رد  هـسنارف  بـالقنا  دـندش . یھتنم  هایــس  یاـھیروتاتکید  هـب  مـھ  اـھنآ  نـیرتمھم  نیرتـشیب و  اـی  اـھبالقنا 

بـالقنا دـنتفرگ . هدـیدان  یلکهب  ار  مدرم  یارآ  هدرک و  فقوتم  ار  اھیـسارکمد  دـندرک ، لاـمیاپ  ار  مدرم  قوقح  دـندمآ ، دوـجو  هب  نآ  لاـثما  اـتدوک و  لکـش  هب  هک  ییاـھبالقنا 

روما رد  ندرک  تلاخد  یانعم  نداد و  یار  یانعم  اـھنرق  هک  ار  مدرم  نیمھ  دـش - اـیند  تریح  بجوم  هک  هلـصاف - نیرتمک  رد  دـھدب و  تلم  نیا  هب  ار  یدازآ  تسناوت  یمالـسا 

نیرتمک دـناوتیمن  دـنادیم و  ربتعم  ار  نآ  نردـم  یایند  هک  یاهویـش  نامھ  اـب  ار  اـھنآ  درواـیب و  یار  یاھقودنـص  یاـپ  دنـشچب ، سوملم  روطهب  دـندوب  هتـسناوتن  ار  روشک 

رنھ نیا  دناهدرک . تلاخد  تکرـش و  یاهعیاض  چیھ  نودب  مدرم  تسا ، هداتفا  قافتا  روشک  نیا  رد  تاباختنا  همھنیا  دیامن . لیخد  روشک  روما  رد  دـنک ، دراو  نآ  رد  یاهشدـخ 

نوگانوگ تاباختنا  رد  تناتم  لامک  اب  ام  تلم  دیآیم . دوجو  هب  خلت  نینوخ و  ثداوح  تاباختنا  رد  یھاگ  مھ  کیتارکمد  حالطصا  هب  یاھروشک  رد  دوب . یمالـسا  ماظن  گرزب 

یمالـسا ماظن  دوب . هدش  اھر  تلم  دـشیم . هصالخ  لیماف  رازھ  هافر  رد  تلم  نیا  هافر  دـندوب . هتـسب  تلم  نیا  یرگنناھج  ینیبنشور و  دادعتـسا ، رب  ار  هار  درک . تکرش 

. تفای تسد  یرایسب  یاھتیقفوم  هب  درک و  لابند  حیحص  یاھهویش  اب  ار  گرزب  تالکشم  نیا  یهمھ 

١٣٨٢/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدراھچ  مسارم  رد  تانایب 

چیھ یاھماظن  یماظن و  یاھاتدوک  یولھپ ، نارود  یدادبتسا  ماظن  هاش ، یتوغاط  ماظن  هک  یناسک  نامھ  تسا . خیرات  یهطقن  نیا  ام و  زورما  گرزب  یاھزنط  زا  یکی  نیا 

رد تاباختنا  دنچ  تسیب و  شرمع ، لاس  راھچ  تسیب و  لوط  رد  هک  ار  یمالسا  یروھمج  ماظن  دنھدیم ، رارق  قیدصت  لوبق و  دروم  ار  هتخانـشن  هدیمھفن و  یـسارکمد  زا 

ار اـھنآ  مدرم  دـنیآیم و  راـک  رـس  مدرم  باـختنا  هب  هطـساویب ، هطـساو و  اـب  نآ ، ماـظن  ناـکرا  سلجم و  ناگدـنیامن  اـت  یروـھمج  تساـیر  اـت  یربـھر  زا  هدـش و  رازگرب  نآ 

باختنا رد  تکرـش  هب  مدرم  لیم  یرالاسمدرم و  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـننکیم ! توعد  یرالاسمدرم  یـسارکمد و  هب  دـننکیم ، باختنا  دندنـسپیم و  دنـسانشیم و 

. درادن دوجو  دنھدیم - رارق  بطاخم  ار  ام  ام و  تلم  دوخ ، یاھوگدنلب  تشپ  زا  ییاکیرما ، یوگهفازگ  یاھتردق  ام و  نانمشد  هک  اکیرما - دوخ  رد  ام ، روشک  لثم  نالوئـسم ،

. دننادیم همھ  ار  نیا  تسا ؛ هدمآ  راک  رس  شروشک  یرالاسمدرم  دعاوق  فالخرب  اکیرما  زورما  روھمجسیئر 

ناجنز  / ١٣٨٢/٠٧/٢١ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تبون نیا  رد  اش هللا  نا  دناهداد و  یار  هنادازآ  دناهدرک و  لابقتسا  دناهتفر ؛ یار  یاھقودنص  یاپ  هب  رابکی  لاس  رھ  رد  طسوتم  روطهب  هتشذگ  لاس  جنپ  تسیب و  رد  ام  مدرم 

یاھزاین اھتـساوخ و  دننکیم و  لمع  یتسردهب  دوخ  فیاظو  هب  یمالـسا  یاروش  سلجم  رد  اھنآ  ناگدنیامن  هک  دننک  ساسحا  رگا  صوصخب  درک ؛ دنھاوخ  لابقتـسا  مھ 

مدرم تکرـش  یهنیمز  نیا ، دـینک . مھارف  ار  مدرم  تکرـش  یهنیمز  دوشیم  هتفگ  دـنوشیم . قـیوشت  دـننک ، هدـھاشم  ار  عوـضوم  نیا  مدرم  رگا  دـننکیم . لاـبند  ار  ناـنآ 

ناگدـنیامن یهدـیزگرب  هـک  یتـلود  نالوئـسم  دـننیبب  رگا  و  دـننکیم ، شـالت  دـنراد و  هجوـت  ناشتالکـشم  هـب  هنازوـسلد  اـھنآ  ناگدـنیامن  دـننک  ساـسحا  رگا  مدرم  تـسا .

. دناهداد ناحتما  ام  مدرم  دنیوجیم ؛ تکرش  تبغر  قوش و  اب  تاباختنا  رد  دننکیم ، راک  یدج  روطهب  دوخ  یاھتیریدم  اھتیلوئسم و  رد  دنسلجم ،

ماظن  / ١٣٨٢/٠٨/١١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ریاس تلود و  رد  هچ  سلجم و  رد  هچ  ناگبخن - نالوئـسم و  زا  یـضعب  هکنیا  دریگب . ماجنا  بوخ  تاـباختنا  دـننک  یعـس  همھ  منک : ضرع  ار  نیمھ  طـقف  تاـباختنا  یهراـبرد 

هجوت ار  نیا  دراد ؛ یمالسا  یروھمج  ماظن  رد  لوئسم  کی  هک  تسین  یاهفیظو  دننکیمن ، تکرش  مدرم  دوش ، روط  نالف  رگا  هک  دننابنجب  شیر  دننک و  رظن  راھظا  اھشخب -

فرح یروط  درادن  قح  هک  تسا  نیا  دراد - یرگید  ثحب  تسا ، هاگتـسد  نیا  لخاد  یذوفن  هکنآ  دنادیم - هاگتـسد  وزج  ار  دوخ  هک  نیما  لوئـسم  یهفیظو  دیـشاب . هتـشاد 

. تسا ناملوا  تاباختنا  رگم  تاباختنا ، نیا  دننکیم . تکرش  بوخ  مھ  یلیخ  دننکن !؟ تکرش  تاباختنا  رد  مدرم  ارچ  تسا . یمالـسا  ماظن  حلاصم  لباقم  یهطقن  هک  دنزب 

هام دـنچ  اش هللا  نا  هک  هدـنیآ  تاباختنا  منامگ  هب  هک  میاهتـشاد  تاباختنا  هس  تسیب و  زورما  ات  مینکیم و  رازگرب  تاباختنا  بالقنا  لوا  زا  هک  تسا  لاـس  جـنپ  تسیب و  اـم 

، دـندرک میرحت  ییاـھھورگ  هک  یتاـباختنا  رد  میوگب . امـش  هب  ار  نیا  دـننکیمن ؛ اـنتعا  اـھفرح  نیا  هب  مدرم  هتبلا  تسا . تاـباختنا  نیمراـھچ  تسیب و  دوشیم ، رازگرب  رگید 

یرجم روشک  ترازو  دشاب . نوناق  قباطم  ملاس و  دازآ ، دیاب  تاباختنا  هتبلا  دننک ! میرحت  ار  تاباختنا  هک  میوش  اھیـضعب  نماد  هب  تسد  دیاب  ام  دندرک ؛ تکرـش  رتشیب  مدرم 

اما ظوفحم ؛ دوخ  یاج  هب  اھنیا  دـننک . یطخت  مھ  فیاـظو  زا  دـیابن  دـنھد و  ماـجنا  ار  ناـشفیاظو  دـیاب  هک  دـنراد  یفیاـظو  مھ  مادـکرھ  رظاـن . مھ  ناـبھگن  یاروش  تسا ،

نم راتفر  ار  ریثات  نیرتشیب  هتبلا  دنھد . ناشن  یروآقوش  یاضف  ار  اضف  دننک و  قیوشت  ار  مدرم  هک  دشاب  نیا  دیاب  تاعوبطم  نوگانوگ و  ناتسود  نالوئسم و  شالت  یهمھ 

مھ ار  بـالقنا  نـیا  ردـق  دـننکیم و  تکرـش  دـنبوخ - یلیخ  مدرم  مـیراد - هـگن  ار  اـھنآ  مارتـحا  مـینک ، راـک  مدرم  یارب  میـشاب ، مدرم  تمدـخ  رد  اـم  رگا  دراذـگیم . امـش  و 

. تسا یھلا  تمحر  فطل و  لومشم  نارگید  زا  رتشیب  ناناوج  لد  دمحب هللا  تسا و  ناوج  تیرثکا  یاراد  ام  یهعماج  هک  صوصخب  دننادیم ؛

نیوزق  / ١٣٨٢/٠٩/٢۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هک تسا  یتاباختنا  بولطم  تاباختنا  تسا ؟ مادـک  بولطم  تاباختنا  دـنکیم . نیمات  مھ  ار  ینونک  تینما  نیمـضت و  ار  هدـنیآ  دریگ ، ماـجنا  بولطم  تروص  هب  رگا  تاـباختنا 

هب فظوم  ار  دوخ  مدرم  یهمھ  ینید ، یهفیظو  ناونع  هب  هک  یتاباختنا  دـننک ؛ تکرـش  نآ  رد  طاشن  روش و  اـب  مدرم  هک  یتاـباختنا  دوش ؛ رازگرب  نوناـق  قبط  دازآ و  ملاـس ،

. دنیبب کرادت  روشک  یارب  بولطم  یسلجم  هملک ، یقیقح  یانعم  هب  دناوتیم  تاباختنا  نیا  دننادب . نآ  هوکشاب  یرازگرب 

یهدـننکنیمات دـھد ؛ ناشن  ایند  هب  ار  اـم  یلم  تزع  یمالـسا و  تزع  دـناوتیم  تساـم ؛ یلم  تزع  هاـگیلجت  تسا ؛ تلم  یهناـخ  تسا ؛ یمھم  رایـسب  هاـگیاج  سلجم 

یمکحتـسم دس  دناوتیم  دشاب ؛ یلم  تینما  ظفاح  دناوتیم  سلجم  دنورب . شیپ  دننک و  تکرح  دـنناوتیم  نالوئـسم  هک  تسا  سلجم  نیناوق  اب  تسا . یمومع  عفانم 

یسک تریصب ، اب  زاب و  مشچ  اب  دننک و  تکرش  تاباختنا  رد  مدرم  یتقو  تسا . نیا  بولطم  سلجم  کی  تایـصوصخ  دشاب . ناگناگیب  یزروعمط  نانمـشد و  ضرعت  ربارب  رد 

- دندومرف ماما  هک  روطنامھ  سلجم - دنک . افیا  ار  یگرزب  شقن  نینچ  تسناوت  دھاوخ  سلجم  دنتـسرفب ، سلجم  هب  دـننک و  باختنا  دـننیبیم ، وا  رد  ار  مزال  طیارـش  هک  ار 

. دنکیم ادیپ  یناسرتمدخ  ناوت  دوشیم و  رتشیب  سلجم  رابتعا  یدمآراک و  دننک ، تکرش  رتشیب  تاباختنا  رد  مدرم  یتقو  تسا . تلم  لیاضف  یهراصع 

نیوزق  / ١٣٨٢/٠٩/٢۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هب ار  دوخ  شالت  یهمھ  ام  نانمـشد  اھباختنا ، بلغا  رد  تسا . هدوب  روطنیمھ  هشیمھ  دوش . رازگرب  روشک  رد  یبوخ  تاـباختنا  دـنھاوخیمن  اـم  تلم  روشک و  نانمـشد 

یاپ رد  روضح  زا  ار  مدرم  دندرکیم  یعس  فلتخم  قرط  زا  لخاد  رد  مھ  نانمشد  هب  ناگتسباو  زا  یـضعب  دوشن . رازگرب  روشرپ  یمرگ و  اب  تاباختنا  دیاش  ات  دنتفرگیم  راک 

توعد تاباختنا  رد  روضح  هب  ار  مدرم  هملکلا  قفتم  روشک  نالوئسم  یهمھ  تسا و  تاباختنا  هب  لیم  روشک  یمومع  یاضف  نوچ  نآلا  هتبلا  دننک . فرصنم  یار  یاھقودنص 

، تلم نیا  نانمـشد  روشک ، نیا  نافلاخم  دینادب  اما  دـینکن ؛ تکرـش  تاباختنا  رد  دـنیوگب  احیرـص  دنـسرتیم  یمومع  راکفا  یمومع و  یاضف  زا  دـننکیمن . تارج  دـناهدرک ،

یهنحـص رد  روـضح  زا  ار  مدرم  اـت  دـنھدیم  ماـجنا  دـنناوتب ، هچرھ  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  نانمـشد  ناریا و  تـلم  یقرت  تفرـشیپ و  نانمـشد  ناریا ، یزورھب  نانمـشد 

. تسناوت دنھاوخن  مھ  هدنیآ  رد  یھلا  یهوق  لوح و  هب  دناهتسناوتن ؛ زورما  ات  دنرادبزاب . یرگید  یهنحص  رھ  یمالسا و  یاروش  سلجم  تاباختنا 

« مدرم تکراشم   » 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 25هاگياپ  هحفص 9 
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نیوزق  / ١٣٨٢/٠٩/٢۶ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تسیب و مھ  لاحهبات  بالقنا  لوا  زا  میدوب ، هدـناوخ  اھباتک  رد  بالقنا  زا  لبق  تسین . نارگید  تاغیلبت  رطاـخهب  تاـباختنا  رد  تکرـش  هب  توعد  هک  منک  ضرع  امـش  هب  ار  نیا 

یروھمج هب  تبـسن  ندرک  ییوگدـب  زا  تسد  تقوچـیھ  اـھنیا  مینکیم . هبرجت  ار  یتسینویھـص  اتدـمع  یروتارپـما  نیا  اـھهناسر و  یناـھج  تاـغیلبت  هک  تسا  لاـس  جـنپ 

، دننکن تکرش  رگا  دننزیم ؛ فرح  روط  کی  دننک ، تکرش  روشرپ  تاباختنا  کی  رد  ناریا  مدرم  رگا  دنرادیمنرب . دنـشابن ، قفاوم  نآ  اب  هک  ایند  رد  یتالیکـشت  رھ  یمالـسا و 

یمیظع تیعمج  دـش ؛ یروشرپ  تاباختنا  هک  شـش - داتفھ و  لاس  دادرخ  مود  تاباختنا  رد  تسین . اھنآ  نھد  نتـسب  رطاخ  یارب  ام  فرح  دـننزیم . فرح  رگید  روط  کـی 

- دندرک تکرـش  یبوخ  رایـسب  دـصرد  تاباختنا  نآ  رد  اما  دـندوب ؛ هدرک  تکرـش  رگید  یاھتاباختنا  زا  یـضعب  رد  مھ  البق  دـصرد  نآ  دوبن و  هقباسیب  هتبلا  هک  دـندرک  تکرش 

، یربھر توعد  هب  مدرم  دینیبب ؛ ادخ  هب  ار  امـش  هن ! دنیوگب  یمالـسا  یروھمج  هب  هکنیا  یارب  دـنتخیر ، اھقودنـص  رد  یار  دـندش و  عمج  ناریا  تلم  دـنتفگ  هناگیب  یاھویدار 

رد دنتفگ ؛ روطنآ  دندرک ، تکرش  الاب  دصرد  اب  اھقودنص  یاپ  تیعمج  دوب و  غولـش  هکیتقو  دندرک . باختنا  یمالـسا  یروھمج  یارب  ار  یلوئـسم  دندمآ و  نالوئـسم  ماظن و 

! هن دـنتفگ  یمالـسا  یروھمج  هب  ینعی  دـندرکن ؛ تکرـش  مدرم  دـنتفگ  زاب  دوب ، نییاپ  یلیخ  مدرم  تکرـش  نارھت ، اصوصخم  گرزب ، یاھرھـش  رد  هک  مھ  اھاروش  تاباختنا 

، دننک تکرش  مدرم  مھ  هچرھ  تسا . هنوگنیا  نمشد  تاغیلبت  هن ! دناهتفگ  دننکن ، مھ  تکرش  رگا  هن ؛ دناهتفگ  دننک ، تکرش  تاباختنا  رد  مدرم  رگا  اھنآ  رظن  هب  نیاربانب و 

. تسھ نمشد  تاغیلبت 

نابھگن  / ١٣٨٢/١٠/٢۴ یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

تـسا هتـسناوت  هک  یزیچ  نآ  تسام . روشک  رد  یمھم  رما  اتقیقح  تاباختنا  نوچ  دـنروجام ؛ لاعتم  یادـخ  شیپ  دـننکیم ، شالت  راک و  تاباختنا  یارب  هک  یناسک  یهمھ 

رد مدرم  تلاخد  باختنا و  تکرش و  روضح و  دنایامنب ، تسـس  یھاو و  اھمـشچ  یهمھ  رد  ار  اھنآ  یاھهناھب  ددنبب و  ار  یمالـسا  یروھمج  جوجل  دونع و  نانمـشد  ناھد 

. دنتشاد ناشدوخ  یهنافصنم  ریغ  یاھتواضق  یارب  یرتشیب  یاھنادیم  نانمشد  دوبن ، رادروخرب  گرزب  یهناوتشپ  نیا  زا  ینید  تموکح  رگا  انئمطم  تسا . تموکح  رما 

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

ار ناریا  ناوتیم  تسین . یھاو  لایخ  کی  ماخ و  یوزرآ  کی  نیا  میروایب ؛ دوجو  هب  روشک  نیا  رد  ار  دوخ  یلم  یمالسا و  گنھرف  رب  ینتبم  هنومن و  یهعـسوت  میناوتیم  ام 

طورـشم نیا  اما  داد ؛ همادا  رتیوق  رتھب و  یریگتھج  اب  رتشیب و  تعرـس  اب  تسا ، هدومیپ  زورما  ات  بالقنا  هک  ار  یریـسم  نیمھ  ینعی  درک ؛ لیدبت  هتفرـشیپ  روشک  کی  هب 

. هبناجهمھ یلم و  شالت  زا  تسا  ترابع  هک  تسا ، نآ  مزال  طرش  هب 

تکرش یراکمھ و  زا  تسا  ترابع  علض  کی  روشک ؛ نالوئسم  شالت  تمھ و  زا  تسا  ترابع  علـض  کی  تسا : یـساسا  علـض  هس  یاراد  یمومع  هبناجهمھ و  شالت  نیا 

یهدـھع رب  مھ  نیا ، هک  روشک ، رد  یعاـمتجا  یداـصتقا و  حیحـص  تابـسانم  داـجیا  زا  تسا  تراـبع  موس  علـض  و  تساـھنآ ؛ یـساسا  یهفیظو  هک  ییاھـشخب  رد  مدرم 

. منکیم ضرع  دراوم  نیا  زا  مادکرھ  یهراب  رد  یرصتخم  حیضوت  نم  تسا . مدرم  یهدھع  رب  مھ  نالوئسم و 

مق  / ١٣٨٣/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

مدرم هک  تاباختنا  یاـیاضق  نیمھ  رد  دـنراذگن . هک  دـننکیم  شـالت  هتبلا  تسھ ؛ روش  یھاـگآ و  مھ  تسھ ، ناـمیا  مھ  تسھ ، داـحتا  مھ  دـمحب هللا  اـم  روشک  رد  زورما 

. تسادیپ الماک  یمدرم  روضح  دننکیم ، تکرش  هزیگنا  روعش و  روش و  اب  اتقیقح 
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. منک ضرع  ار  یتاکن  مھ  هراب  نیا  رد  تسا ؛ یلم  یگتسبمھ  یمومع و  تکراشم  تاکرب  راثآ و  زا  رگید  یکی  مھ  نیا  نانمشد . دیدھت  یزاسیثنخ  یهلاسم  اما  و 

زیت نشخ و  نابز  دیدھت و  مخا و  اب  دشابن ، یللملانیب  یاھتردق  یهرطیس  تحت  دنک و  یگدنز  لقتـسم  دھاوخب  یتلم  رھ  تسا . یعیبط  یرھق و  زیچ  کی  نمـشد ، دیدھت 

تلود اـھنآ  سار  رد  یللملانیب و  ناـیاشگناھج  ناراوخناـھج و  هک  تسا  لاـس  شـش  تسیب و  تسا . هدرک  تداـع  اھدـیدھت  نیا  هب  اـم  تلم  دـش . دـھاوخ  ورهبور  اـھنآ 

. دنوشیم ورهبور  دننکیم و  تبحص  ناریا  تلم  اب  دیدھت  نابز  اب  اکیرما 

یمالـسا و یروھمج  ماظن  زورما  تسا . هداد  همادا  ار  دوخ  هار  نمـشد ، دـیدھت  هب  ییانتعایب  اـب  ناریا  تلم  تسا . هدرک  تداـع  اھدـیدھت  نیا  ندینـش  هب  ناریا  تلم  شوگ 

یاھهنیمز رد  وا  یاھییاناوت  تسا و  رتیوق  ناریا  تلم  زورما  هدرک . توافت  نامـسآ  ات  نیمز  درک ، زاغآ  ار  هار  نیا  هک  یزور  نآ  اب  شیاھییاناوت  بالقنا ، زا  یهتـساخرب  تلود 

. دراد دوجو  مھ  اھدیدھت  نیا  تسا . رتالاب  بتارمب  هریغ  یتاحیلست و  یداصتقا ، یملع ،
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کی نیا  هتـسب ؛ لد  مدرم  نایم  رد  دوخ  نارودزم  اھیذوفن و  هب  هناحولهداس  نمـشد ، تسا . هتفرگ  فدـھ  ار  مدرم  داـحتا  نمـشد ، دـینک . ظـفح  ار  ناـتداحتا  یگتـسبمھ و 

هب ناریا  رد  ام  دـنیوگیم  تسا . ناربکتـسم  یارب  ادـخ  یاھتبکن  زا  یکی  مھ  نیا  دـننکیم ؛ نایب  راکـشآ  ار  دوخ  یاھفدـھ  اھییاکیرما  زورما  تسا . یھاو  ماـخ و  لـظایخ 

ناریا لخاد  رد  میھاوخیم  ام  هک  دنیوگیم  نیا  زا  نخس  احیرص  اذل  دناهتخانـشن ؛ ار  ام  تلم  اھنیا  مینکیم . یلام  کمک  دننک ، کمک  اھییاکیرما  فادھا  هب  هک  یناسک 

دنک راک  اکیرما  عفانم  یارب  دھاوخب  اکیرما  نادرمتلود  تیامح  اب  اکیرما و  لوپ  اب  هک  یـسک  دننادب ؛ دیاب  همھ  مینک . تسرد  نویـسیزوپا  ناشدوخ - لوق  هب  ضراعم و - لوپ ، اب 

یهزوح هک  یناسک  نایوجـشناد و  ناناوج ، ناگبخن ، صوصخب  ناریا ، تلم  یهمھ  تسا . ناـسنا  نیرتروفنم  ناریا  تلم  مشچ  رد  دریگب ، شدوخ  هب  نویـسیزوپا  یهفاـیق  و 

. تسا یمومع  تکراشم  یگتسبمھ و  روشک ، نیا  تالکشم  یهمھ  جالع  زورما  دننادب  دنراد ، ناشدوخ  شوحولوح  زا  رتارف  یریثات 
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. تسا مدرم  ارآ  هب  یکتم  ام  روشک  تسا . روشک  تشونرـس  رد  تکراشم  کی  مدرم ، داحآ  یوس  زا  هنادنمـشوھ  باـختنا  یروھمج و  تساـیر  تاـباختنا  رد  هناـھاگآ  روضح 

رد مدرم  تکراـشم  هدارا و  روـضح و  دـننک ، دراو  یدـنزگ  هتـشذگ  لاـس  شـش  تسیب و  لوـط  رد  دناهتـسناوتن  کاـخ  بآ و  نیا  هب  نازروعـمط  تـلم و  نانمـشد  هـکنیا  تـلع 

ار روشک  نیا  هتـشذگ ، یاھلاس  نوگانوگ  یاـھتاباختنا  رد  امـش  تکرـش  سدـق و  زور  رد  اـی  نمھب  مود  تسیب و  رد  امـش  یاـھییامیپهار  تسا . هدوب  فلتخم  یاـھهنحص 

افیا ار  شقن  نیرتگرزب  مھ  نانمشد  ینمشد  ندرک  یثنخ  رد  دراد ، شقن  روشک  تیریدم  نییعت  هرادا و  رد  هکنیا  رب  هوالع  روشک  تشونرـس  رد  تکراشم  تسا . هدرک  همیب 

. دنکیم

لاس ١٣٨۴  / ٠١/٠١/١٣٨۴ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

دنفظوم نالوئـسم  هچنآ  لاـبق  رد  تلم  یمومع  یگتـسبمھ  یلم و  تدـحو  ظـفح  یراـکمھ و  زا  تسا  تراـبع  تسا ، تیمھا  زیاـح  ود - رھ  نالوئـسم - مدرم و  یارب  هچنآ 

نیاربانب دـنک . کمک  الاو  فادـھا  نیا  دربشیپ  هار و  نیا  تفرـشیپ  رد  ار  ام  دـناوتیم  رگید ، یوس  زا  نالوئـسم  مدرم و  یراکمھ  و  فرط ، کی  زا  هار  نیا  یهمادا  دـنھد . ماجنا 

هک ینوگانوگ  لئاسم  رد  هچ  تاباختنا و  رد  هچ  مدرم - یمومع  تکراشم  انیقی  دشاب . ناریا  تلم  گرزب  راعـش  دـناوتیم  یمومع » تکراشم  یلم و  یگتـسبمھ   » لاسما

. دنک کمک  اھهمانرب  تفرشیپ  هب  تسناوت  دھاوخ  نانآ  یلم  یگتسبمھ  و  دراد - ورشیپ  رد  هدنیآ  تلود  نینچمھ  تلود و  نیا 

« مدرم تکراشم   » 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 25هاگياپ  هحفص 10 
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تکراـشم یلم و  یگتـسبمھ  تیوـقت  هب  دراد  جاـیتحا  درواـیب ، تسدهب  تسا - نآ  یهتـسیاش  هک  اھهنحـص - یهـمھ  رد  ار  مزـال  تفرـشیپ  دـشر و  هـکنیا  یارب  ناریا  تـلم 

دناهتخاس ناریا  تلم  مھ  ار  ادرف  زورما و  تسا ؛ تلم  نیا  هب  قلعتم  مھ  هدنیآ  تسا ؛ ناریا  تلم  هب  قلعتم  روشک  تلم . روضح  یهدننکبلط  یاھنادیم  یهمھ  رد  یمومع 

نداد وزاب  هب  وزاب  یلدمھ ، یراکمھ ، تسا ؛ لئاسم  یهمھ  رد  تلم  گرزب  زاین  هب  هراشا  یمومع » تکراشم  یلم و  یگتـسبمھ   » هب لاسما  یراذگمان  اذل  دنزاسیم ؛ و 

. نتفر شیپ  تسا - مزال  شروشک  وا و  تفرشیپ  یزورھب و  یارب  هک  تلم - نیا  یالاو  یاھفدھ  تمس  هب  ندرک و  طبترم  رگیدکی  هب  ار  اھلد  و 
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رگید رابکی  هکنیا  رطاخهب  ایناث  تسا ؛ شیپ  رد  هک  یروھمج  تسایر  تاباختنا  مھم  رایـسب  یهلاسم  رطاخهب  الوا  دراد ؛ یاهژیو  تیمھا  یلم  یگتـسبمھ  صوصخب  لاسما 

یاھفرح تسا . یقاـب  یروھمج  تساـیر  تاـباختنا  هب  هاـم  هس  زا  رتمک  دـننک . یثنخ  ار  یمالـسا  ناریا  نانمـشد  یاـھهئطوت  دوخ  تکراـشم  یگتـسبمھ و  اـب  ناریا  تلم 

. دش دھاوخ  ضرع  زیزع  تلم  هب  تدم  نیا  لوط  رد  هک  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  یناوارف 
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راک کی  نیا  دـننیزگرب ؛ تسا ، کیدزن  اھرایعم  نیا  هب  دـننکیم  ساسحا  هک  ار  یـسک  نوگانوگ ، یاھدزمان  نایم  رد  دـننک و  باختنا  هناـھاگآ  هنادنمـشوھ و  یتسیاـب  مدرم 

اب درف  ات  دنک  تیادھ  ار  مدرم  یاھلد  دنک و  کمک  لاعتم  یادخ  اش هللا  نا  دنوش و  رـضاح  مھم  یهنحـص  نیا  رد  زاب  مشچ  اب  دیاب  مدرم  تسا . مدرم  امـش  راک  تسا و  گرزب 

ار مدرم  قح  هب  دـقتعم  مدرم و  یورین  هب  نموم  مدرم ، هب  نموم  بالقنا ، یاھـشزرا  اھفدـھ و  هب  نموم  طاشناب ، باداش و  یمدرم ، حور  یاراد  صـالخااب ، عاجـش ، تیاـفک ،

. تسا نیرتیدیلک  یهلمج  زا  نیا  و  تسا ، مھم  یمومع  تکراشم  زیچ  همھ  رد  تسا . لاسما  رد  مدرم  یمومع  تکراشم  شخب  نیرتمھم  نیا  دننک ؛ باختنا 
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رگید رابکی  هکنیا  رطاخهب  ایناث  تسا ؛ شیپ  رد  هک  یروھمج  تسایر  تاباختنا  مھم  رایـسب  یهلاسم  رطاخهب  الوا  دراد ؛ یاهژیو  تیمھا  یلم  یگتـسبمھ  صوصخب  لاسما 

یاھفرح تسا . یقاـب  یروھمج  تساـیر  تاـباختنا  هب  هاـم  هس  زا  رتمک  دـننک . یثنخ  ار  یمالـسا  ناریا  نانمـشد  یاـھهئطوت  دوخ  تکراـشم  یگتـسبمھ و  اـب  ناریا  تلم 

. دش دھاوخ  ضرع  زیزع  تلم  هب  تدم  نیا  لوط  رد  هک  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  یناوارف 

، مدرم داحآ  یوس  زا  هنادنمـشوھ  باختنا  یروھمج و  تسایر  تاـباختنا  رد  هناـھاگآ  روضح  هکنیا  یکی  تسا : هتکن  دـنچ  منکیم ، ضرع  هلئـسم  نیا  یهراـب  رد  زورما  هچنآ 

تسیب و لوط  رد  دناهتـسناوتن  کاـخ  بآ و  نیا  هب  نازروعمط  تلم و  نانمـشد  هکنیا  تلع  تسا . مدرم  ارآ  هب  یکتم  اـم  روشک  تسا . روشک  تشونرـس  رد  تکراـشم  کـی 

سدق و زور  رد  ای  نمھب  مود  تسیب و  رد  امـش  یاھییامیپهار  تسا . هدوب  فلتخم  یاھهنحـص  رد  مدرم  تکراشم  هدارا و  روضح و  دـننک ، دراو  یدـنزگ  هتـشذگ  لاس  شش 

روشک تیریدـم  نییعت  هرادا و  رد  هکنیا  رب  هوالع  روشک  تشونرـس  رد  تکراشم  تسا . هدرک  همیب  ار  روشک  نیا  هتـشذگ ، یاھلاس  نوگانوگ  یاـھتاباختنا  رد  امـش  تکرش 

. دنکیم افیا  ار  شقن  نیرتگرزب  مھ  نانمشد  ینمشد  ندرک  یثنخ  رد  دراد ، شقن 

ار مدرم  باختنا  درک و  خسن  ار  اھتردق  یباصتنا  یاھماظن  یمالسا  یروھمج  ماظن  تسا . یلم  یهفیظو  کی  مھ  تسا ، تلم  قح  مھ  تاباختنا ، هک  تسا  نیا  دعب  یهتکن 

هب تسھ ؛ مھ  هفیظو  رگید  یوس  زا  دنـشاب . شقن  یاراد  روشک  ریدـم  نییعت  رد  دـننک و  باختنا  دـنناوتب  هک  تسا  تلم  داحآ  قح  نیا  درک . شقن  یاراد  روشک  تیریدـم  رد 

. دـشکب تلم  نیانانمـشد  خر  هب  ار  هنحـص  رد  مدرم  روضح  دراد و  هگن  هدـنز  هعماـج  رد  هشیمھ  ار  تیلوئـسم  ساـسحا  طاـشن و  حور  دـناوتیم  تکرـش  نیا  هک  رطاـخ  نیا 

. تسا یمومع  یهفیظو  مھ  تسامش ، قح  مھ  تسین ؛ مھ  قح  کی  طقف  تسین ، هفیظو  کی  طقف  تاباختنا 

نامرک  / ٠٢/١١/١٣٨۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تکراشم هکنیا  یارب  هکلب  دریگب ، ماجنا  یراذـگمان  کی  هکنیا  یارب  طقف  هن  میماـنب ؛ یمومع » تکراـشم  یلم و  یگتـسبمھ  لاـس   » ار لاـسما  هک  میدرک  ضرع  لاـس  لوا 

هب ار  دوخ  درادرب و  ماظن  یلاعتم  فادھا  یوس  هب  ار  یدنلب  یاھماگ  دناوتب  یبالقنا  نموم و  ریبدت و  اب  نالوئـسم  رـس  تشپ  ام  یهچراپکی  تلم  دنک و  ادیپ  ققحت  یمومع 

. دنک کیدزن  اھفدھ  نآ 
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دروآیم و دوجو  هب  روشک  یاـضف  رد  یاهزاـت  یاوھ  دـنکیم ؛ رطعم  دـھدیم و  رییغت  ار  اـضف  هک  تسا  یمیـسن  لـثم  روشک  یمومع  یاـضف  اـم و  تلم  یارب  یتاـباختنا  رھ 

تکراشم یاھهنحـص  نیرتهبذاجرپ  نیرتروشرپ و  نیرتیدـج و  زا  یکی  یروھمج - تساـیر  تاـباختنا  صوصخب  تاـباختنا - یهنحـص  دزیگنایمرب . اـھلد  رد  یاهزاـت  یاھدـیما 

. تسا مدرم  یمومع 

نامرک  / ٠٢/١١/١٣٨۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

اھتساوخ و اھنامرآ و  دناوتب  یدرف  رھ  هک  تسا  نیا  یارب  هلیـسو  نیرترثوم  تسا ؛ یمومع  تکراشم  باذـج  ابیز و  رایـسب  یهولج  تاباختنا  میدرک ، ضرع  هک  روطنامھ 

ادیپ ققحت  اھوزرآ  نآ  هک  ناکما  نیا  دیدرک ، باختنا  ناتدوخ  یاھوزرآ  اھنامرآ و  قبط  ار  یـسک  رگا  دنک . کیدزن  ققحت  هب  ار  نآ  دـھد و  رارق  ییارجا  بلاق  رد  ار  دوخ  بولطم 

بسانم و تسا ، حرطم  یگدـنز  رد  امـش  یارب  هک  یمھم  یاھهرگ  ندوشگ  اھوزرآ و  اھتساوخ و  ققحت  یارب  دـینکیم  رکف  هک  یـسک  دوشیم . کـیدزن  تیعقاو  هب  دـنک ،

نیا رد  یونعم - هچ  یدام و  هچ  ییهتـساوخ - رھ  دورب . نیب  زا  تالکـشم  نیا  هکنیا  یارب  دیاهتـشادرب ؛ ار  مدق  نیرتدنلب  عقاو  رد  دـیدرک ، باختنا  ار  وا  یتقو  تسا ، هتـسیاش 

. دنک ادیپ  ققحت  دناوتیم  ییارجا  یهوق  لوئسم  نییعت  رد  باختنا و 

دنرز  / ٠٢/١۴/١٣٨۴ ناتسرھش  مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد قرغ  ولگ  ات  دساف و  تموکح  یتوغاط و  تردق  تسناوت  دوخ  هب  هاگن  تکرب  هب  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  مینک ، ضرع  ناریا  تلم  هب  لحارم  یهمھ  رد  میراد  رارصا  ام  هچنآ 

فانکا زا  ناریا  تلم  یمالـسا و  یروھمج  ماـظن  هیلع  مالـسا  نانمـشد  یاھهدـبرع  هک  مھ  زورما  دزاـس . اـپرب  یمدرم  تموکح  کـی  دـنک و  نوگنرـس  ار  یگتـسباو  داـسف و 

ناونع هب  لاسما  هک  داحتا - یگتـسبمھ و  ظفح  اب  خسار و  یهدارا  مزع و  اب  یگداتـسیا ، اب  دوخ ، هب  دامتعا  اب  دناوتیم  ناریا  تلم  زاب  تسا ، دنلب  یرابکتـسا  یاھوگدـنلب 

ار ایند  یون  یاھیروانف  مھ  دـسرب ؛ یملع  تفرـشیپ  هب  مھ  دـسرب ؛ یدام  هافر  تورث و  هب  مھ  دـش - مالعا  یمومع  تکراشم  یلم و  یگتـسبمھ  لاس  نیدامن ، راک  کی 

ینید تفرعم  دـنک و  نیمات  شدوخ  یارب  ار  نامیا  دروایب ؛ دوجو  هب  دوخ  یارب  دراد ، رارق  نآ  الخ  رد  برغ  یدام  یایند  هک  ار  یزیچ  تیونعم ، نامیا و  ظاحل  زا  مھ  دـنک ؛ نیماـت 

. دشخبب قمع  دوخ  رد  ار 

تفریج  / ٠٢/١٧/١٣٨۴ ناتسرھش  مدرم  رادید  رد  تانایب 

مھم باختنا ، نیا  زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و  مدرک . ضرع  یبلاطم  تاباختنا  یهراب  رد  مھ  نامرک  رفـس  رد  نم  تسا . مھم  تاباختنا ، نیا  میراد ؛ تاباختنا  رگید  یهتفھ  دنچ 

یگتـسبمھ یهدـنھدناشن  یمومع  تکراـشم  اریز  تسا ؛ مھم  تاـباختنا  یهنحـص  رد  مدرم  روضح  لـصا  تسا . ناریا  تلم  یهمھ  هب  باـطخ  عقاو  رد  نخـس  نیا  تسا .

هدافتساوس مدرم  ارآ  تتشت  زا  دربیم و  دوس  تافالتخا  زا  نمـشد  دشخبب . تینوصم  روشک  هب  نانمـشد  یاھهئطوت  لباقم  رد  دناوتیم  یلم  یگتـسبمھ  تسا و  یلم 
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اب همھ  روشک  نالوئـسم  دشاب و  تسدکی  هچراپکی و  تلم  کی  یتقو  دـنکیم . هدافتـسا  روشک  لخاد  یاھیزورفاگنج  اھیرگهنتف و  اھیگتـسدود و  زا  نمـشد  دـنکیم .

مدرم تکراشم  دنک . هاگن  هئطوت  مشچ  هب  وا  اب  دزادنیب و  دب  رظن  یتلم  روشک و  نینچ  هب  دنکیمن  تارج  دوشیم و  دنک  نمشد  ریشمش  دنـشاب ، هارمھ  لدمھ و  رگیدکی 

اھراب نم  اذـل  دـشخبب . تینوصم  ام  روشک  تلم و  هب  دراذـگب و  شیامن  هب  رگهلیح  دونع و  نمـشد  نامـشچ  لباقم  رد  ار  یلم  یگتـسبمھ  نیا  دـناوتیم  تاـباختنا  رما  رد 

. دراد تیمھا  رایسب  مھ  حلصا  باختنا  هچرگا  تسا ؛ رتمھم  مھ  حلصا  باختنا  زا  یتح  تاباختنا ، رد  مدرم  روضح  لصا  هک  ماهتفگ 

نامرک  / ٠٢/١٩/١٣٨۴ ناتسا  نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

کی ناوـنع  هب  دـیاب  تلم  تاـباختنا ، نیا  رد  هک  مدـقتعم  هدـنب  دـنامیم . هراـکهمین  اـبلاغ  تسا و  رادهنماد  اـھثحب  نیا  هتبلا  منک . ضرع  تاـباختنا  هب  عـجار  مھ  هلمج  کـی 

ضرع نـآلا  هچنآ  اـما  ماهدرک ؛ تبحـص  لـصفم  رفـس  نیمھ  رد  رگید  یاھینارنخـس  ناـمرک و  ینارنخـس  رد  تاـباختنا  هب  عـجار  نم  هتبلا  دـنک . تکرـش  قـح  کـی  فـیلکت و 

ناریا رد  هک  دـنروایب  یدـھاش  دـنناوتب  هکنیا  یارب  ارچ ؟ دوشن . رازگرب  تاباختنا  الـصا  دـنھاوخیم  ام  نانمـشد  تسا . تاباختنا  اب  نانمـشد  یاھشلاچ  هاگدـید  زا  منکیم ،

؛ تسا تاـباختنا  ندـشن  رازگرب  اـھنآ  یاھهتـساوخ  نیلوا  نیارباـنب  دوـشیم . مگ  اـھنآ  یهبرح  مینکیم ، رازگرب  تاـباختنا  اـم  یتـقو  تسین . یـسارکمد  یرـالاسمدرم و 

دندومیپ و ار  اھهار  ماسقا  عاونا و  دندرک ؛ شالت  یلیخ  اھنآ  تشاذگن . ادخ  اما  دـننک ؛ لیطعت  ار  تاباختنا  دـندرک  شالت  مھ  متفھ  سلجم  تاباختنا  یرازگرب  نامز  هکنیاامک 

تاباختنا دمحب هللا  تفرگ و  ار  شیولج  داد و  خساپ  ار  اھنآ  رکم  لاعتم  یادخ  ادـیک ؛» دـیکا  ادـیک و  نودـیکی  مھنا   » اما دـنتفرگ ؛ راک  هب  مھ  ار  یلخاد  لفاغ  رـصانع  زا  یـضعب 

. دوشن رازگرب  تاباختنا  هک  تسا  نیا  اھنآ  فدھ  نیلوا  مھ  تاباختنا  نیا  رد  دش . رازگرب  بوخ 

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

یهبـساحم مھ  هبـساحم  دـنفلاخم . تدـشهب  نیا  اـب  مھ  ناریا  تلم  نانمـشد  تسا . یعرـش  بجاو  یعرـش و  فیلکت  مھ  تسا و  مدرم  قـح  مھ  تاـباختنا ، رد  تکرش 

رطاـخ هب  دـننادیم ، ناـشدوخ  عفاـنم  فـالخرب  ار  نآ  دـنفلاخم و  تدـشهب  ناریا  تلم  یمالـسا  تیوـھ  اـب  یمالـسا و  یروـھمج  ماـظن  اـب  هـک  یناـسک  تساـتراھچاتودود .

مک یلدگنس  یمحریب و  یسانشنادخ و  ثیبخ و  یاھهدارا  کنات و  پوت و  متا و  بمب  ایند  یدام  یاھتردق  الا  و  دناهدنامرد ؛ یمالسا ، یروھمج  ماظن  زا  مدرم  ینابیتشپ 

رتحضاو یروضح  تاباختنا ، زور  رد  مدرم  روضح  تسا . مدرم  امـش  روضح  هتفرگ ، یمالـسا  یروھمج  ماظن  هب  ار  اھنآ  ضرعت  یولج  یدس  لثم  زورما  ات  هک  یزیچ  نآ  دنرادن .

عقاو رد  دیآیم ، یار  قودنـص  یاپ  سکرھ  تسا . یناگمھ  روضح  کی  نیا  دنیایب ؛ دنناوتیم  دنیآیم و  یار  یاھقودنـص  یاپ  روشک  مدرم  یهمھ  تسا . رگید  یاج  همھ  زا 

عافد ینعی  مدرم ، روضح  دھدیم . یمالسا - یاھشزرا  مالسا و  ینعی  یساسا - نوناق  رییغت  لباق  ریغ  داوم  هب  یار  یـساسا و  نوناق  هب  یار  یمالـسا ، یروھمج  هب  یار 

گنرمک ار  مدرم  روضح  دننکیم  یعس  اذل  تسین ؛ بولطم  ناریا  تلم  نانمشد  یارب  نیا  یمالـسا . یروھمج  ماظن  یـساسا  نوناق  زا  عافد  ینعی  یمالـسا ؛ یروھمج  زا 

. دننک

یروھمج  / ٠٣/٢٧/١٣٨۴ تسایر  تاباختنا  رد  تکرش  زا  سپ  امیس  ادص و  راگنربخ  اب  هبحاصم 

یدادعت هب  طوبرم  تسین ؛ یبرغ  یـسارکمد  یایند  یهعومجم  هب  طوبرم  دننکیم - قیوشت  تاباختنا  رد  ندرکن  تکرـش  هب  ار  مدرم  هکنیا  دیدرک - هراشا  نآ  هب  هک  یتاغیلبت 

دناوتن مالسا  دنلیام  اھنآ  دشاب . مدرم  ارآ  هب  یکتم  رالاسمدرم و  لاحنیعرد  دوخ و  ینید  تیوھ  اب  یمالسا  ماظن  کی  دنرادن  تسود  هک  ینانمـشد  تسام ؛ نانمـشد  زا 

گرزب رھظم  نیا  دـنرادیم  تسود  اذـل  تساھنآ ، عفانم  فالخرب  یماظن  نینچ  لیکـشت  نوچ  دـناسرب . ماوق  هب  ار  نآ  دروایب و  دوجو  هب  ار  یقیقح  یرالاسمدرم  ماـظن  کـی 

ای تسا  سکنالف  ام  نمـشد  هک  میروایب  مسا  ام  درادـن  یموزل  هتبلا  دـننکیم ؟ جـیورت  ار  رکف  نیا  هک  دنتـسھ  یناـسک  هچ  اـم  نانمـشد  دـشابن . روشک  رد  یرـالاسمدرم 

یـسارکمد یایند  هب  طوبرم  دـیدرک ، هراشا  امـش  هک  یزیچ  نآ  نیاربانب ، تسام . نمـشد  دـشاب ، هتـشاد  یمالـسا  ماـظن  یهراـب  رد  ار  روصت  نآ  سکرھ  تسین ؛ سکنـالف 

یرایسب لقتسم  رصانع  اپورا - رد  هچ  اکیرما ، رد  هچ  اھیبرغ - نیب  رد  هناتخبشوخ  مھ  زورما  دنلاحشوخ . دشاب ، یـسارکمد  هک  اجرھ  ایند  هاوخیـسارکمد  مدرم  تسین .

. تسین یمالسا  یروھمج  یسارکمد  ییاویش  شرتسگ و  رارقتسا و  هب  ام - یهقطنم  رد  لقاال  یایسارکمد - چیھ  هک  دننکیم  ناعذا  دنھدیم و  یھاوگ  هک  دنتسھ 

دادرخ  / ٠٣/٢٨/١٣٨۴ روشرپ ٢٧  یهسامح  تبسانم  هب  مایپ 

یهبیط یهرجـش  نیا  هدـیناود و  هشیر  تلم  نیا  داھن  رد  یمالـسا  یرالاسمدرم  هک  دـیناسر  تاـبثا  هب  رگید  راـب  یار  یاھقودنـص  یاـپ  رد  امـش  زیگناروش  توارطرپ و  روضح 

ربارب رد  ار  سانـشنامز  رایـشھ و  هدنزرـس و  یتـلم  یرثکادـح ، هوبنا و  تکراـشم  اـب  امـش  تسا . هدرک  ریقحت  دوـخ  رارقتـسا  تاـبث و  اـب  ار  فلاـخم  یاـھداب  یهمھ  یھلا ،

دوخ نانمشد  یهئطوت  رگید  رابکی  دوخ ، هوکشاب  یناگمھ و  نیتم و  روضح  اب  امش  دیداد . هناعاجـش  یخـساپ  دوخ  روشک  زاین  نیرتگرزب  هب  دیتشاذگ و  شیامن  هب  نایناھج 

. دیدروآرد هولج  هب  هاوخدب  لددب و  ناشیدناجک  ربارب  رد  ار  ناملسم  یناریا  تبالصرپ  ریذپانذوفن و  رھوگ  دیدرک و  لطاب  ار 

دادرخ  / ٠٣/٢٨/١٣٨۴ روشرپ ٢٧  یهسامح  تبسانم  هب  مایپ 

ناگدـنراد یـسایس و  رـصانع  زا  هژیوهب  همھ و  زا  دـندز ، مقر  ار  ناشخرد  یلـصف  ناریا  تلم  یمومع ، تکراشم  یلم و  یگتـسبمھ  لاس  یاھھام  نیتسخن  رد  هک  نونکا 

زیگناهـقرفت و راـتفگ  راـک و  رھ  زا  دـننک و  تیوـقت  ار  تکراـشم  یگتـسبمھ و  یهـیحور  ناـنچمھ  هـک  مھاوـخیم  نارگید  اـھهناسر و  یموـمع و  راـکفا  تیادـھ  یاـھھاگیاج 

. دنزیھرپب هدننکدرسلد 

یروھمج  / ٠٣/٠۴/١٣٨۴ تسایر  تاباختنا  مود  یهلحرم  رد  تکرش  زا  سپ  امیس  ادص و  راگنربخ  اب  هبحاصم 

یارب روشک ، تنایص  یارب  دوش ، باختنا  یرتشیب  ارآ  اب  تفرگ ، دھاوخ  ار  یروھمج  تسایر  توسک  مدرم  ارآ  زا  زورما  هک  یروھمجسیئر  دننک و  تکرـش  رتشیب  مدرم  هچرھ 

یهفیظو زورما  اذل  درک ؛ دـنھاوخ  زاب  یرتشیب  باسح  روھمجسیئر  نآ  یور  نمـشد  تسود و  دوب و  دـھاوخ  رتھب  تلم  نیا  یالاو  یاھفدـھ  دربشیپ  یارب  ناریا و  تلم  تزع 

. میھدب یار  مینک و  تکرش  امتح  ام  هک  تسا  نیا  نآ  تسام و  یور  شیپ  یرگید 

رطف  / ٠٨/١٣/١٣٨۴ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

یارب ار  دوـخ  هک  میدرک  ضرع  ناریا  تلم  هب  رطف  دـیع  یهبطخ  رد  یزور ، نینچ  رد  هتـشذگ  لاـس  درک . قـفوم  ار  اـم  تلم  فـلتخم ، یاـھهصرع  رد  هک  میرازگـساپس  ار  ادـخ 

تباجا اب  ام  زیزع  تلم  دـنھد . رارق  یمومع » تکراشم  یلم و  تدـحو  لاس   » ار لاسما  هک  میدرک  ضرع  مدرم  هب  مھ  لاس  لوا  رد  دـننک . هدامآ  یروھمج  تسایر  تاـباختنا 

یمالسا یروھمج  خیرات  رد  روشک و  رد  یییندنام  راگدای  تاباختنا  دش و  دراو  طاشن  روش و  اب  یزارفارـس و  ینامداش و  اب  تاباختنا  نادیم  رد  هناعـضاوتم ، تساوخرد  نیا 

. تسا هدامآ  ام  تلم  دورب و  رتشیپ  رتشیپ و  طباوض ، لوصا و  اب  قبطنم  رتیدج و  دیاب  زور  هب  زور  اھنامرآ  تمس  هب  ناریا  تلم  تکرح  دیرفآ .

ماظن  / ٠٧/١٨/١٣٨۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

اب مدرم و  داحآ  اب  یاهناگدنچ  یاھرادید  اش هللا  نا  ام  الاح  هک  دنبطاخم ، مھ  مدرم  داحآ  دننک . کمک  نآ  نتفای  ققحت  هب  نیمـضت و  ار  یمومع  تکراشم  دننک  یعـس  همھ 

. دننک کمک  تھج  نیا  رد  همھ  مینکیم ، ضرع  الاح  مھ  امش  هب  مینکیم . ضرع  اھنآ  هب  تشاد و  میھاوخ  دشاب - یرمع  رگا  نآ - زا  لبق  رطف و  دیع  رد  تلم  مومع 

نانمس  / ٠٨/١٧/١٣٨۵ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 
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یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 25هاگياپ  هحفص 12 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3290
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3296
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8868
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=170
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=170
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17909
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3320
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3355
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3361
http://farsi.khamenei.ir


ام دـنریگب . دای  ار  رگیدـکی  ندرک  لمحت  دـنھدب و  تیمھا  داحتا  هب  هتـشذگ  زا  رتشیب  دـیاب  ام  تلم  یمومع  روط  هب  مھ  اـھتاباختنا و  نیا  رد  مھ  منکیم : ضرع  ناـممدرم  هب 

نم یایدوخیب  داریا  کـی  ییوگیم ، امـش  یزیچ  کـی  میتسھ ! مھ  لـثم  لوصا  یناـبم و  رد  هک  یلاـح  رد  مینکیم ، ود  کـی و  مھاـب  کـچوک  یاـھزیچ  رـس  تاـقوا  یھاـگ 

، دوش عقاو  یزیچ  نینچ  روشک  میظع  طـیحم  رد  یتقو  اـما  درادـن ؛ یتـیمھا  یـصخش ، طـیحم  کـی  رد  رفن و  ود  نیب  ود  کـی و  هتبلا  ندرک . ود  کـی و  مینکیم  اـنب  مریگیم ،

، هدـنیآ هب  نداد  لکـش  یارب  تکراشم  داحتا و  یهلئـسم  هب  مینک و  زیھرپ  دوخیب  یاھیریگداریا  یلمحتیب و  زا  دـیاب  اـم  نیارباـنب ، دـنکیم . بولطماـن  ار  یـسایس  یاـضف 

. دیھدب لکش  نیا  هب  دیاب  تسامش ؛ تسد  روشک  یهدنیآ  میھدب . تیمھا 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

ناریا تلم  یداصتقا  کرحت  یارب  نادـیم  منکیم  ضرع  نم  دـنھد . رارق  انگنت  رد  یداصتقا  لئاسم  ظاحل  زا  ار  ناریا  تلم  دـنھاوخیم  تسا . رگید  یکی  مھ  یداـصتقا  گـنج 

هن تسا ؛ زاب  یداصتقا  راک  نادیم  دنک ، لابند  مھ  دیاب  دـشخبب و  ققحت  ار  اھنیا  هک  تسا  نیا  لابند  هنادـجم  مھ  تلود  دـش و  غالبا  هک  لصا ۴۴  یاھتسایس  اب  تسا . زاب 

ام دـشاب . یداـصتقا  درکیور  دـیاب  روـشک  نـالاعف  درکیور  تـلود و  درکیور  دـعب  لاـس  ود  یکی  اـت  دــیاش  لاـس ٨۶ و  مدرم . داـحآ  یارب  یتـح  دـندنمتورث ، هـک  یدارفا  یارب  طـقف 

هب میرحت  لاح  رد  ام  دناهدرکن ؟ میرحت  الاح  ات  رگم  دـنزب . یاهبرـض  ام  هب  دـناوتیمن  میرحت  مینکیم . میرحت  هک  دـننکیم  دـیدھت  مینک . افوکـش  ار  نامدوخ  داصتقا  میناوتیم 

یطئارش رد  میرحت  میاهدیسر . روشک  رد  عیسو  یاھیگدنزاس  نیا  هب  میرحت  لاح  رد  ام  میاهدیسر ؛ یملع  یاھتفرشیپ  هب  میرحت  لاح  رد  ام  میاهدیسر ؛ یاهتسھ  یژرنا 

ود یکی  یتح  و  تسا ، نآ  لوا  زورما  هک  یلاس  رد  روشک  درکیور  دـنک . رتشیب  تیلاعف  شالت و  یارب  ار  اـم  تمھ  هک  تھج  نیا  زا  دوش ؛ ماـمت  اـم  عفن  هب  تسا  نکمم  یتح 

دنناوـتیم هـک  یدارفا  یتـح  دـنراد ، یراذگهیامرـس  ییاـناوت  هـک  یناـسک  دـننک . هدافتــسا  دـیاب  هـمھ  لـصا ۴۴  یاھتــسایس  زا  دـشاب . یداـصتقا  درکیور  دـیاب  دــعب ، لاـس 

کیرش رگیدکی  اب  هار  نیا  رد  دنناوتیم  دننک ؛ یراذگهیامرس  دنناوتیم  مدرم  فلتخم  فونص  مدرم و  داحآ  دراد . هار  اھنیا  دنھد ، ماجنا  تکرش  عامتجا و  اب  ار  یراذگهیامرس 

زا دـنناوتیم  مھ  مدرم  داحآ  یهیقب  تسا - هعماج  نیئاپ  کھد  ود  لام  هک  دوشیم - لماش  ار  رفن  نویلیم  هد  ابیرقت  هک  یتلادـع  ماھـس  رب  هوالع  دنـشاب . میھـس  دـنوش و 

تورث دـیلوت  یانعم  هب  اھتـسایس  نیا  دـنیوگب . اھنآ  هب  یداصتقا  یاھتیلاعف  رد  ار  مدرم  تکراشم  یاھهار  دـیاب  یتلود  نیلوئـسم  دراد . هار  دـننک ؛ هدافتـسا  اھتـسایس  نیا 

یزاردتسد یموـمع  لاوـما  هب  یـسک  تقوکـی  دراد . قرف  نارگید  تورث  تراـغ  اـب  تورث  دـیلوت  تسا . عناـمیب  یمالـسا  رظن  زا  تورث  دـیلوت  تـسا . هعماـج  یارب  یموـمع 

سدقم و عراش  رظن  زا  تورث  دیلوت  ینوناق ، قیرط  زا  اما  تسا ؛ عونمم  اھنیا  دسریم ؛ یدام  یاھدرواتـسد  هب  نوناق  زا  یوریپ  نودب  نوناقیب و  یـسک  تقوکی  دنکیم ،

ییارگفرصم دینکن . فارسا  اما  دینک ، دیلوت  تورث  دیوگیم  ام  هب  مالسا  دشابن . فارسا  شرانک  رد  اھتنم  دننک ، دیلوت  ار  تورث  تسا . نسحتـسم  بولطم و  مالـسا ، رظن  زا 

رد ازاـن  دـکار و  تروص  هب  هن  ار  لاـم  دـینکب . رگید  تورث  دـیلوت  یارب  یاهلیـسو  ار  ناـمھ  زاـب  دـیروآیم ، تسد  هب  تورث  دـیلوت  زا  هک  هچنآ  تسین . مالـسا  لوبق  دروـم  یطارفا 

، اھنیا هب  هجوت  اب  اما  دـینک ؛ یگدـنز  مزال  ریغ  یاھزیچ  رد  فرـص  ار  نآ  لام ، فرـصم  رد  یراگنلو  یجرخلو و  تروص  هب  هن  تسا - ندرک  زنک  شمـسا  مالـسا  رد  هک  دـیروایب -

هک دوشب  یروط  تسا . نیا  لصا ۴۴  یاھتسایس  لصا ۴۴ و  حور  دـنربیم . دوس  نآ  زا  همھ  تسا ؛ روشک  مومع  تورث  مدرم ، داحآ  تورث  دـینک . دـیلوت  ناتدوخ  یارب  ار  تورث 

. تسا یمومع  هافر  هار  رد  دنلب  ماگ  کی  نیا  دننک ؛ ادیپ  یشیاشگ  دنناوتب  مدرم  دوش ؛ عونتم  فیعض ، تاقبط  صوصخب  مدرم ، داحآ  یدمآرد  عبانم 

اتسور  / ٠٢/٠٨/١٣٨۶ رھش و  یمالسا  یاھاروش  هرود  نیموس  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

رھـش و تیریدـم  یـساسا  نوناق  قبط  هک  داد  رارق  ییاھاروش  یهدرتسگ  شـشوپ  رد  ار  روشک  دوخ ، عون  یاھباختنا  یهمھ  زا  رترب  یباـصن  اـب  هتـشذگ ، رذآ  تاباختنا ٢۴ 

. دنراذگیم ناگمھ  مشچ  ربارب  رد  ار  مدرم  تسد  هب  روشک  یهرادا  زا  رگید  یدامن  دنراد و  هدھع  رب  ار  اتسور 

رھش و یلاھا  یهرمزور  یگدنز  رب  هک  دننک  یتمدخ  فقو  ار  دوخ  و  دش ، هداد  ناشن  هتشذگ  زا  شیب  هرود  نیا  رد  هک  دنـشاب  مدرم  تکراشم  نادردق  دیاب  اھاروش  نیا  اضعا 

. تسا کیدزن  میقتسم و  یریثات  یاراد  اتسور 

. تسا یدنورھش  یگدنز  ندرک  رتیقالخا  رتتحار و  نآ  فدھ  تسا و  اتسور  رھش و  رد  مدرم  صخشم  ینیع و  تالکشم  یهنایارگلمع  لح  رب  یعامتجا  داھن  نیا  داینب 

شترا  / ١١/١٩/١٣٨۶ یئاوھ  یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

تلود ندوب  اب  هک  تسین  یزیچ  نیا  تسا ؛ یلم  یهفیظو  کی  نیا  دننک ؛ تکرـش  تاباختنا  رد  دیاب  همھ  تسا ؛ مدرم  یمومع  روضح  تسا ، مھم  رایـسب  تاباختنا  رد  هچنآ 

دننادب فظوم  ار  دوخ  دیاب  همھ  دننک ؛ تکرـش  دـیاب  همھ  تسا ؛ هضیرف  کی  تاباختنا  دریذـپب . رییغت  فلتخم ، یاھحانج  فلتخم ، یاھنایرج  ندوب  راک  یور  فلتخم ، یاھتلود 

تـسا نیا  یارب  یئوجهناھب  یھاگ  تسا ، یقیقح  یئوجهناھب  یھاگ  تسا . یئوجهناھب  اھفرح  زا  یـضعب  دوشب . دیابن  یئوجهناھب  دننک . تکرـش  تاباختنا  رد  هکنیا  یارب 

؛ تساـھنیرتملاس وزج  میراد ، ار  شربـخ  دریگیم و  ماـجنا  دراد  اـیند  رد  مینیبیم  اـم  هک  یئاـھتاباختنا  اـب  یهسیاـقم  رد  اـم  روشک  رد  تاـباختنا  دـنوشب . درـسلد  مدرم  هک 

. تسا یبوخ  تاباختنا 

مدرم  / ١٢/٢٢/١٣٨۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هب یار ، قودنص  رس  دمآ  دیاب  تسا . روضح  رب  اھتاباختنا  یهمھ  رد  مرارصا  نم  تسا . روضح  تسا ؛ لیبق  نیمھ  زا  مھ  تاباختنا  رد  روضح  میراد . تاباختنا  رگید  حابص  دنچ 

هتـشادن سدـق  یئامیپهار  دـشاب ، هتـشادن  نمھب  ود  تسیب و  یئامیپهار  دـشاب ، هتـشادن  تاباختنا  تلم  هک  دـھاوخیم  نمـشد  داد . یار  یتسیاـب  نمـشد  مشچ  یروک 

داسف رد  قرغ  تاوھش و  هب  یهدرپسلد  انتعایب و  گریب و  توافتیب و  ام  ناوج  دشاب . هتشادن  ینید  تاساسحا  دشاب ، هتـشادن  ینید  میظع  مسارم  رد  روضح  دشاب ،

دیدـھت ناـبز  هب  یھاـگ  یژولوئدـیا ، ناـیب  ناـبز  هب  یھاـگ  دـننکیم ؛ جـیورت  ار  نیا  اذـل  تسا ، بوـخ  نمـشد  یارب  نیا  دـھاوخیم ؛ ار  نیا  نمـشد  دـشاب . ردـخم  داوـم  رد  و 

دراو روج  همھ  نمـشد  توھـش ؛ جـیھم  یاھملیف  جـیورت  یهلیـسو  هب  یھاگ  ردـخم ، داوم  قاچاق  یاھدـناب  یهلیـسو  هب  یھاگ  یماظن ، دـیدھت  نابز  هب  یھاگ  یـسایس ،

- دوشیم هک  مھ  تاباختنا  تقو  دـنک . فرـصنم  زیزع  یوق و  میقتـسم و  تکرح  نیا  زا  ار  تلم  نیا  دـناوتب  هکلب  هک  دـنکیم  نوشکدوخ  دـنکیم و  شـالت  دوشیم و  نادـیم 

هب یھاگ  دننکیم ؛ شالت  دننکیم ، یئاھراک  دینکن ؛ تکرش  تاباختنا  رد  مدرم  هک  تسا  نیا  شیانعم  هک  دننزیم  یفرح  کی  تاباختنا  زا  لبق  ابلاغ  تسھ - ناتدای  دیاش 

تاباختنا هک  دنرادبزاب ، میظع  مسارم  نیا  رد  تکرش  زا  ار  مدرم  هکلب  هک  دننکیم  یئاھراک  هتسباو ، یاھمدآ  یهلیـسو  هب  یھاگ  هدروخ ، بیرف  لفاغ و  یاھمدآ  یهلیـسو 

. تسا میظع  رایسب  مسارم  نیا  زا  یکی 

مدرم  / ١٢/٢٢/١٣٨۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ار شرکف  امـش  مینک . رود  یار  یاھقودنـص  زا  ار  ناریا  مدرم  هکنیا  یارب  میریگب  همانعطق  تینما  یاروش  زا  ناریا  هیلع  میھاوخیم  اـم  تفگ : اـکیرمآ  هتـشذگ  یهتفھ  نیمھ 

زا ریغ  شیانعم  رگید  یسارکومد  تسا ؛ یرالاسمدرم  تاباختنا ، رد  ایند  زا  یاهطقن  رھ  رد  مدرم  روضح  بوخ ، دنایسارکومد ! یرالاسمدرم و  یعدم  تقونآ  اھنیا  دینکب ؛

الاح نیمھ  زا  هتبلا  دشابن . نیا  دنھاوخیم  دنکیم ، قلخ  تزع  دـنیرفآیم ، تردـق  دوخ  یارب  تاباختنا  رد  روشرپ  روضح  اب  ناریا  تلم  هک  دـننادیم  نوچ  اما  تسیچ ؟ نیا 

، دـندرک تاغیلبت  دـننکن و  تکرـش  یتاباختنا  رد  مدرم  دـندرک  یعـس  تلم  نیا  نانمـشد  تقو  رھ  هک  تسا  هدوب  مولعم  مھ  هتـشذگ  لاـس  یـس  نیا  لوط  رد  تسا ، مولعم 

. یھلا قیفوت  هب  دش  دھاوخ  روجنیمھ  مھ  هعفد  نیا  دناهدرک . تکرش  تاباختنا  رد  رتروشرپ  سکعب  مدرم 

ات دننکن  تکرـش  تاباختنا  رد  مدرم  دـنھاوخیم  اھنآ  دـنھاوخیمن . ار  نیا  اھنآ  تساھنآ . یللملانیب  تھبا  تردـق و  یهیام  تاباختنا  رد  اھنآ  روضح  هک  دـننادیم  مدرم 

. دننک دراو  راشف  همھ  تلود و  روشک و  تلم و  هب  دنناوتب  اھنآ  دوشب و  فیعض  هلیسو  نیا  هب  یمالسا  ماظن  دشاب و  یمالسا  ماظن  زا  مدرم  ینادرگور  یهناشن  نیا 

. دشابن نیا  دنھاوخیم  دننک . ارجا  ناریا  هب  تبـسن  ار  ناشیاھهشقن  دنناوتیمن  رگید  اھنآ  دھدیم و  تردـق  مدرم  هب  تاباختنا  رد  مدرم  روشرپ  روضح  هک  دـننادیم  اھنآ 

لئاسو اھویدار و  زا  ریغ  هنافـساتم ؛ دنتـسھ  هتبلا  مھ  ناشلماوع  دـننک . فرـصنم  تاباختنا  رد  روضح  زا  ار  مدرم  هک  دـناهتخادنا  هار  هب  ار  ناشیتاغیلبت  یاھهاگتـسد  ماـمت 

« مدرم تکراشم   » 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 25هاگياپ  هحفص 13 
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هک یمیظع  تامدـخ  زا  روشک ، رد  هک  هچنآ  هب  تبـسن  اھنآ  دـننک . درـسلد  تاباختنا  زا  ار  مدرم  هکنیا  یارب  دنتـسھ ، مھ  لخاد  رد  رانک  هشوگ و  رد  یھاگ  اھنآ ، یتاـغیلبت 

هتفرگ ماجنا  هک  یمیظع  یاـھراک  دـناهدرک . روشک  نیا  هب  سلجم  تلود و  ار  یگرزب  تامدـخ  هچ  هک  دوشب  رکنم  دـناوتیم  یک  دـننکیم . دـیدرت  داـجیا  تسا ، هتفرگ  ماـجنا 

، دـننک درـسلد  ار  مدرم  دـننک و  رود  مدرم  مشچ  زا  ار  اـھنیا  هکنیا  یارب  دـید . دـنھاوخ  رورمب  مدرم  ار  نآ  جـئاتن  نآ و  تارمث  یھلا  قـیفوت  هب  هللااـشنا  هک  یئاـھراک  تـسا و 

نیا ایآ  هک  تاـباختنا ، دوخ  رد  یهھبـش  ـالثم  اـی  دـننک . درـسلد  ار  مدرم  اـت  دـننکیم ، ناـیب  نیلوئـسم  هیلع  سلجم ، هیلع  تلود ، هیلع  دـنراد ، هتنچ  رد  دـنناوتیم و  هچرھ 

رد هچ  تاباختنا - هک  منک  ضرع  امـش  هب  لماک  نانیمطا  اب  مناوتیم  نم  دوشیمن ؟ بلقت  دوشیمن ، یراکتـسد  تاباختنا  نیا  رد  ایآ  تسین ؟ دازآ  ایآ  تسا ، دازآ  تاـباختنا 

رارکت مھزاـب  میتفگ ، اـم  هک  تسھ  مھ  لـئالد  نیمھ  هب  دریگیم . ماـجنا  تسرد  لـبق - یاـھهرود  رد  هچ  اـش هللا ، نا  تفرگ  دـھاوخ  ماـجنا  رگید  زور  هس  ود  هک  یاهرود  نیا 

ار شدوخ  ندـب  یناسنا  کی  هک  تسا  نیا  لثم  نیا  تسا . ینید  یهضیرف  کی  مھ  تسا ، یـسایس  یهضیرف  کی  مھ  مدرم ، یارب  تاباختنا  رد  روضح  تکرـش و  مینکیم :

. دنک عافد  شدوخ  زا  دناوتیم  درک ، هلمح  رگا  مھ  ینمـشد  دننک ؛ ذوفن  وا  رد  دنناوتیمن  رگید  اھبورکیم  دش ، تیوقت  ندب  یتقو  دنک ؛ تیوقت  یوقم  یاھاذغ  اب  نیماتیو و  اب 

. مدرم روضح  ینعی  تسا ؛ تاباختنا  باب  رد  هلئسم  نیرتمھم  نیا ،

یمالسا  / ١٣٨٧/٠٣/٠٧ یاروش  سلجم  یهرود  نیمتشھ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

دامتعا دروم  هک  دناهتفای  نآ  قیفوت  هک  یناگدنیامن  تسا . هتفای  لکـش  دنمنوناق ، تکراشمرپ و  یتباقر و  یتاباختنا  رد  تلم  یانعمرپ  عطاق و  یار  اب  متـشھ  سلجم  نونکا 

دنمنوناق دـیآ و  دـیدپ  مدرم  تکراشم  اب  هک  یـسلجم  لیکـشت  هراومھ  ریخا ، لاس  دـصکی  رد  هک  دنـشاب  هتـشاد  دای  هب  دـنبای  هار  سلجم  یالاو  هاـگیاج  هب  هتفرگ  رارق  مدرم 

تلم یاھهتـساوخ  ردص  رد  دنک ، نیمـضت  فافـش  اسر و  نیناوق  بلاق  رد  ار  مالـسا  کرابم  طباوض  اھفدھ و  هب  ندیـشخب  ققحت  ناریدم و  یریذپتراظن  اھتیریدـم و  ندـش 

روـشک و تفرــشیپ  هار  رد  ار  تروـشم  حور  یعاـمتجا و  لـقع  هـک  یــسلجم  قـقحت  یارب  تـسا و  هتــشاد  رارق  ناـنآ  یهـنیزھرپ  تازراـبم  رد  یلم  ینید و  ناربـھر  ناریا و 

. تسا هتخیر  نیمز  رب  یفیرش  یاھنوخ  هدش و  ادف  یرایسب  کاپ  یاھناج  دریگ ، راک  هب  یمالسا  یلاعت  تلم و  حلاصم  هب  ندیشخبناماس 

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

اما دنروآیم ؛ ار  مدرم  مسا  یضعب  دنرادن . مدرم  تکراشم  هب  یداقتعا  اتقیقح  اما  دنروآیم ؛ ار  مدرم  مسا  اھیضعب  مدرم . تکراشم  هب  یعقاو  یهدیقع  مدرم ، هب  دامتعا 

. تسا مدرم  تکراشم  هب  داقتعا  مدرم و  هب  دامتعا  رب  یمالسا  یروھمج  یانب  دنرادن . دامتعا  مدرم  هب 

هعسوت  / ١٣٨٧/١٠/٢١ مجنپ  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

یتینما یعافد و  یسایس ، روما  - 

. یگنھرف یداصتقا و  یعامتجا ، یسایس ، یاھهصرع  رد  مدرم  تکراشم  روضح و  تیوقت 

اضرلا  / ١٣٨٨/٠١/٠١ یسومنبیلع  ترضح  هاگراب  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

؛ دوشیمن فرح  اـب  ینید  یرـالاسمدرم  تسا . تاـباختنا  اـھهیاپ ، زا  یکی  تسا . تاـباختنا  نیمھ  اـم  ماـظن  یهیاـپ  تسین . یـشیامن  تکرح  کـی  اـم  روشک  رد  تاـباختنا 

تاباختنا کی  اب  زج  مھ  نیا  دریگیم ؛ تروص  روشک  تالوحت  اب  مدرم  یفطاع  ینالقع و  یرکف و  طاـبترا  مدرم ، یهدارا  مدرم ، روضح  مدرم ، تکرـش  اـب  ینید  یرـالاسمدرم 

بیھن زا  لاس  یـس  نیا  لوط  رد  دیاهتـسناوت  امـش  هکنیا  تسا . ناریا  تلم  یرادـیاپ  لماع  یرالاسمدرم ، نیا  تسین . نکمم  مدرم  عیـسو  تکراشم  یناگمھ و  حـیحص و 

تعاجـش و نیا  نوگانوگ  یاھنادیم  هب  دورو  رد  روشک  ناناوج  هکنیا  دننزب ، امـش  هب  یـساسا  یهبرـض  دنتـسناوتن  بیھن  زا  ریغ  مھ  اھتردـقربا  هکنیا  دیـسرتن ، اھتردـقربا 

امـش هکنیا  لـثم  تسا ؛ ناریا  تلم  مـیظع  یراذگهیامرـس  تاـباختنا  مینادـب . ردـق  یلیخ  دـیاب  ار  نـیا  تـسا ؛ ینید  یرـالاسمدرم  زا  یـشان  دـنھدیم ، ناـشن  ار  صـالخا 

ناریا تـلم  تـسا . یزیچ  نـینچ  کـی  تاـباختنا  دـینکیم ؛ هدافتـسا  شدوـس  زا  امـش  دـنکیم و  راـک  نآ  اـب  کـناب  دـیراذگیم ، کـناب  رد  ار  یمیظع  نیگنــس و  یهیاـمرس 

یراذگهیامرــس و ناـمھ  زا  تـسا  یمھــس  مدرم  امــش  کـیاکی  ارآ  دربیم . ار  نآ  دوـس  دــھدیم و  ماــجنا  ار  یگرزب  یراذــگهدرپس  دــنکیم ، ار  یمیظع  یراذــگهیامرس 

هچرھ دراد . تیمھا  مھ  یار  کـی  دـینکیم . نیماـت  دـیراد  ار  هدرپـس  نآ  لوپ  زا  یـشخب  کـی  هک  تسا  نیا  لـثم  دـیزادنایم ، قودنـص  رد  امـش  هک  ییار  رھ  یراذـگهدرپس .

امش ناتسود  تشاذگ ؛ دنھاوخ  یرتشیب  تمرح  ناریا  تلم  یارب  دش ؛ دھاوخ  هدید  شنانمـشد  نافلاخم و  مشچ  رد  رتشیب  ناریا  تلم  تمظع  دشاب ، رتروشرپ  تاباختنا 

رب میعـس  تاباختنا  رد  لوا  یهجرد  رد  هراومھ  هدنب  تسا . نیا  تاباختنا  دـھدیم ؛ ناشن  تاباختنا  رد  مدرم  روضح  ار  ناریا  تلم  تمظع  دـنوشیم . لاحـشوخ  ایند  رد  مھ 

کی طـقف  هلئـسم  تسا . یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  ندرک  مکحتـسم  دـییات و  قیدـصت و  نیا ، تسا . مھم  تاـباختنا  نیا  رد  امـش  روـضح  منک  ضرع  مدرم  هب  هک  تسا  نـیا 

هک یروھمج  تسایر  تاباختنا  صوصخب  دراد ؛ راکورس  مدرم  تشونرس  اب  تاباختنا  تسا . هبناجهمھ  یهلئسم  کی  تسین ؛ ضحم  یقالخا  یدرف و  یسایس و  یهلئسم 

. دراد تیمھا  تاباختنا  ردقنیا  دننک ؛ هرادا  لاس  دنچ  تدم  یارب  ار  روشک  هک  تسا  هعومجم  کی  رفن و  کی  تسد  هب  روشک  یهیئارجا  یهوق  ندرپس 

اضرلا  / ١٣٨٨/٠١/٠١ یسومنبیلع  ترضح  هاگراب  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

تقو تاـباختنا  اـت  هتبلا  منکب . هلئـسم  نآ  هب  مھ  یاهراـشا  کـی  هک  میراد ؛ شیپ  رد  اـم  هک  تـسا  یتاـباختنا  یهلئـسم  روـشک ، یلخاد  لـئاسم  یهـنیمز  رد  رگید  عوـضوم 

کی ام  روشک  رد  تاباختنا  الوا  منکیم : ضرع  ار  هتکن  دـنچ  نکیل  تسین - رید  مراذـگیم - ناـیم  رد  ناـمزیزع  مدرم  اـب  منادـب ، مزـال  هک  ار  یـضیارع  دوب ، یرمع  رگا  تسھ ؛

تکرـش اب  ینید  یرالاسمدرم  دوشیمن ؛ فرح  اب  ینید  یرالاسمدرم  تسا . تاباختنا  اھهیاپ ، زا  یکی  تسا . تاباختنا  نیمھ  اـم  ماـظن  یهیاـپ  تسین . یـشیامن  تکرح 

تکراشم یناگمھ و  حیحـص و  تاباختنا  کی  اب  زج  مھ  نیا  دریگیم ؛ تروص  روشک  تالوحت  اب  مدرم  یفطاـع  ینـالقع و  یرکف و  طاـبترا  مدرم ، یهدارا  مدرم ، روضح  مدرم ،

تسا ناریا  تلم  یرادیاپ  لماع  یرالاسمدرم ، نیا  تسین . نکمم  مدرم  عیسو 

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

؛ تساـم یلم  یوربآ  تاـباختنا  میـشاب . هتـشاد  یلاـعف  روـضح  تاـباختنا  رد  دـیاب  اـم  یهمھ  نانمـشد ، تساوـخ  لـباقم  یهطقن  رد  تسرد  منکیم ، ضرع  امـش  هب  نـم 

یاپ یھاگآ  لماک و  کرد  اب  روعـشاب و  روش و  اب  ناریا  تلم  هک  دننیبب  یتقو  تسا . یلم  تزع  یارب  یاهلیـسو  تاباختنا  تسام ؛ یلم  دـشر  یاھـصخاش  زا  یکی  تاباختنا 

نالوئـسم دراذگب و  رثا  روشک  یهدنیآ  رد  دھاوخیم  تسا ؛ لئاق  یریگمیمـصت  ناوت  قح و  دوخ  یارب  تلم  تسا  نیا  شیانعم  تسیچ ؟ شیانعم  دنوریم ، یار  یاھقودنص 

رگا دینیبیم  و  تسوا . رایتخا  رد  روشک  تاناکما  بلغا  هک  یـسک  هیرجم و  یهوق  سیئر  باختنا  ینعی  روھمجسیئر  باختنا  دنک . باختنا  ار  روشک  یلـصا  ناریدـم  روشک و 

: منکیم ضرع  نم  دشابن . نیا  دـنھاوخیم  دـھدیم ؛ ماجنا  روشک  نیا  یارب  ار  یگرزب  تامدـخ  هچ  دـشاب ، هتـشاد  هدارا  قوش و  طاشن و  روش و  یروھمجسیئر  هچنانچ 

، لوا یهلئسم  تسین ؛ صخش  نآ  ای  صخش  نیا  باختنا  یهلئسم  تاباختنا ، رد  لوا  یهلئـسم  نم  رظن  هب  دینک . تکرـش  تاباختنا  رد  هک  دیـشاب  هتـشاد  رارـصا  دیاب  همھ 

رد ار  روشک  تماقتـسا  دنکیم ، دایز  ار  ناریا  تلم  یوربآ  دنکیم ، مکحتـسم  ار  ماظن  یاھهیاپ  دنکیم ، میکحت  ار  ماظن  هک  تسامـش  روضح  تسامـش . روضح  یهلئـسم 

؛ تسا مھم  رایسب  یهلئسم  کی  نیا  دنکیم . فرصنم  هنتف  داسف و  هعسوت و  ندز و  هبرـض  رکف  زا  روشک و  هب  ندیزرو  عمط  زا  ار  نمـشد  دنکیم و  دایز  اھینمـشد  لباقم 

. تسا تاباختنا  رد  تکرش  لوا ، یهلئسم  سپ 

راجیب  / ١٣٨٨/٠٢/٢٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

سدق زور  نمھب و  ود  تسیب و  یاھیئامیپهار  رد  دندرکیمن ، تکرش  اھتاباختنا  رد  لاس  یـس  نیا  رد  مدرم  رگا  دنک . سویام  ار  نمـشد  تسناوت  اھهنحـص  رد  مدرم  روضح 

« مدرم تکراشم   » 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 25هاگياپ  هحفص 14 
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زورما هک  ناـنچنآ  ناریا ، تلم  تبیھ  املـسم  دندیـشکیمن ، نمـشد  خر  هب  ار  ناریا  تلم  میظع  مجح  نـیا  ناـشدوخ و  روـضح  نوگاـنوگ ، مـسارم  رد  دـندرکیمن ، تـکرش 

. دینک ظفح  ار  روضح  نیا  دوبیمن . تسھ ،

یروھمج  / ١٣٨٨/٠٣/٢٣ تسایر  تاباختنا  یهرود  نیمھد  رد  مدرم  یسامح  روضح  یپرد  مایپ 

اھقودنص و یاپ  رد  مدرم  یدصرد  داتـشھ  زا  شیب  تکراشم  دروآ . دیدپ  یلم  یاھباختنا  ینالوط  یهلـسلس  رد  یاهزات  باصن  ناریا ، تلم  یئامنرنھ  اب  دادرخ ، تاباختنا ٢٢ 

یلم و تینما  روشک و  یـالتعا  تفرـشیپ و  تسناوت  دـھاوخ  یھلا ، یهوق  لوـح و  هب  هک  تسا  یعقاو  نشج  کـی  بختنم ، روـھمجسیئر  هب  ینوـیلیم  راـھچ  تسیب و  یار 

نانچ زا  یناور  یسایس و  مجاھت  ربارب  رد  یمالـسا ، بالقنا  یاھـشزرا  اھراعـش و  تکرب  هب  ناریا  هک  دینک  تباث  دیتسناوت  امـش  زورید  دنک . نیمـضت  ار  رادیاپ  طاشن  روش و 

هتـشگ و رـضاح  هنحـص  رد  رتهدنزرـس  رتسفنهزات و  هشیمھ  زا  روشک ، نیا  رد  ینید  یرـالاسمدرم  زاـغآ  زا  لاـس  یـس  تشذـگ  اـب  هک  تسا  رادروخرب  یتبالـص  تینوصم و 

. دزاسیم نئمطم  دوخ  نشور  هار  یهمادا  هب  ار  نانمشد  ناتسود و 

نارھت  / ١٣٨٨/٠٣/٢٩ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

لزلزت راچد  ماظن  تیعورشم  دش ، فیعض  هنحص  رد  روضح  تکراشم و  یتقو  دش ؛ دھاوخ  فیعض  تکراشم  تشادن ، دوجو  دامتعا  یتقو  هک  دننادیم  ناریا  تلم  نانمـشد 

، نیا دنریگب . یمالـسا  یروھمج  زا  ار  تیعورـشم  ات  دنریگب ، ار  تکراشم  ات  دنریگب  ار  دامتعا  دنھاوخیم  تسا . نیا  نمـشد  فدھ  دنھاوخیم ؛ ار  نیا  اھنآ  دـش ؛ دـھاوخ 

نینچ کی  رد  دـنیایب  مدرم  تسین . هسیاقم  لـباق  یرگید  تراـسخ  چـیھ  اـب  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، تسا . رتشیب  سوبوتا  ندـنازوس  کـناب و  ندز  شتآ  زا  بتارمب  شررض 

ار نیا  نمـشد  دوبن . دامتعا  لـباق  ماـظن  دـیدرک ؛ داـمتعا  ماـظن  هب  دـیدرک  هابتـشا  امـش  هک  دوشب  هتفگ  مدرم  هب  دـعب  دـننک ، ادـیپ  روضح  هناقاتـشم  روجنیا  یمیظع  تکرح 

. دھاوخیم

نارھت  / ١٣٨٨/٠٣/٢٩ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

کی دـندروآ ، ناـبز  رب  ار  ناـشلد  فرح  دـندز ، فرح  تحار  فافـش و  همھ  ینوـیزیولت ، یاـھراتفگ  نیا  رد  اـھوگتفگ و  نیا  رد  اـھهرظانم و  نیا  رد  هک  دوـب  نیا  تبثم ، تھج  نآ 

عـضاوم دندرک . عافد  ناشدوخ  زا  دندمآرب و  یئوگخـساپ  ماقم  رد  اھنآ  دـش ، داقتنا  اھنآ  هب  دـننک . یئوگخـساپ  دـندش  روبجم  همھ  داتفا و  هار  هب  داقتنا  دـقن و  زا  یبالیس 

مادک ناشیاھیدنباپ  تسیچ ، ناشیاھهمانرب  ، تسیچ ناشیاھتـسایس  تفرگ ؛ رارق  مدرم  مشچ  لباقم  رد  نایرع ، یئوگهدیچیپ ، نودب  ماھبا ، نودب  اھهورگ  عضاوم  دارفا و 

، دنیآیمن باسح  هبهناگیب  یمالـسا  ماظن  رد  هک  دندرک  ساسحا  مدرم  دـننک . تواضق  دنتـسناوت  مدرم  تفرگ و  رارق  مدرم  مشچ  لباقم  رد  اھنیا  تسا ؛ دـح  هچ  ات  تسا ،

تالمات اھتقد و  نیمھ  زا  یـشان  مدرم  یار  دش  مولعم  دش و  نایب  مدرم  لباقم  رد  تارظن  یهمھ  راکـشآ ، مدرم  لباقم  رد  زیچ  همھ  درادـن . ینوریب  ینوردـنا و  روشک  ماظن 

. داد ناشن  ار  نیا  اھهرظانم  نیا  دـننک . باختنا  هنارایـشھ  هناھاگآ ، دـنھاوخیم  مدرم  تسا ، مدرم  هب  قلعتم  اتقیقح  باـختنا  قح  تسین . یتنیز  مدرم  یار  دوب . دـھاوخ 

اھنآ دـمآ و  هصرع  هب  دـش ، هداد  تکراـشم  مدرم  رکف  مدرم ، نھذ  هک  دوب  نیمھ  لـبق  یاـھهرود  باـصن  دـح  نیرخآ  هب  تبـسن  ارآ  ینوـیلیم  هد  شیازفا  لـلع  زا  یکی  اـنیقی 

روجنیا دربیم . الاب  ار  مدرم  باختنا  تردـق  اھنیا  هک  تفر ، مھ  اھهناخ  لخاد  دـش ، هدیـشک  مھ  اھنابایخ  حطـس  هب  اـھهرظانم  نیا  دـندش . نادـیم  دراو  دـنداد ، صیخـشت 

. تسا یبولطم  زیچ  یمالسا  یروھمج  رظن  زا  نیا  دربیم . الاب  ار  باختنا  تردق  دھدیم ، شرورپ  ار  اھنھذ  اھوگتفگ  تاثحابم و 

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

رد ناریا  تلم  نایامن  روضح  لاس  دوب ؛ ناریا  تلم  یزوریپ  لاس  دوب ؛ ناریا  تلم  لاـس  لاس ٨٨ ، مدرک - ضرع  ناریا  تلم  هب  مھ  یزورون  مایپ  رد  هک  روط  ناـمھ  نم - رظن  هب 

دـصرد جـنپ  داتـشھ و  ینعی  دـندمآ ؛ یار  یاھقودنـص  یاپ  رفن  نویلیم  لـھچ  دادرخ  مود  تسیب و  رد  اـجکی  دوب . ناـمروشک  رد  مالـسا و  ماـظن  رد  یگدـنز  میظع  یاـھهصرع 

اساسا ار  ناشدوخ  تیعورشم  برغ ، رد  هک  یناسک  نآ  دراد . شقن  ماظن  کی  تیعورـشم  رد  مدرم  روضح  انیقی  تسا . یمھم  رایـسب  زیچ  نیا  تاباختنا ؛ رد  مدرم  تکرش 

سیلگنا روشک  رد  ام ، تاباختنا  نامز  دودـح  رد  دـنرادن . نآلا  ار  یروضح  نینچ  کی  اھنآ  دـننادیمن ، لـیخد  نآ  رد  ار  یرگید  لـماع  چـیھ  دـننادیم و  مدرم  روضح  زا  یـشان 

روضح نیا  یمدرم ، تکرح  نیا  اجک !؟ دـصرد  یـس  اجک ، دـصرد  جـنپ  داتـشھ و  دـنھدب . یار  دنتـسناوتیم  هک  یناسک  دـصرد  یـس  ابیرقت  روضح  اب  دـش  رازگرب  یتاـباختنا 

؛ دـننکن سکعنم  ار  نیا  ناـشتاعوبطم  رد  تسا  نکمم  دـنرذگیمن . یناـسآهب  اـھزیچ  نـیا  زا  اـیند  لـئاسم  یـسایس  نارـسفم  نارگلیلحت و  دراد . تـیمھا  یلیخ  یمدرم 

دوخ فرح  یاـپ  تلم  نیا  . دـنمھفیم تسا ، رثوم  ناـشلد  رد  اـما  دـننک ؛ ناـمتک  دـنرواین و  ناـبز  رب  ار  نیا  دوشیم ، غیلبت  هک  ناـشیاھفرح  رد  اھرادمتـسایس  تسا  نکمم 

یماظن هک  یمالسا - ماظن  رارقتسا  زا  لاس  یس  تشذگ  زا  دعب  هک  دننک  تبث  ار  نیا  روشک  خیرات  رد  دنتسناوت  تلم  نامتلم . زا  دوب  میظع  تکرح  کی  نیا  تسا . هداتسیا 

هب دنباپ  نانچنآ  دنتخانـشن - ار  یمالـسا  یروھمج  دـننکیم ، کیکفت  مھ  زا  ار  ود  نیا  هک  یئاھنآ  دـنریذپانکیکفت ؛ مھ  زا  اھنیا  تسا و  تیروھمج  تیمالـسا و  یهیاپ  رب 

، تکرح نیا  لاـبق  رد  دوب . یمدرم  میظع  تکرح  کـی  نیا  بوخ ، دـننکیم . تکرـش  تمظع  نیا  اـب  قوـش ، روـش و  نیا  اـب  یتاـباختنا  کـی  رد  هک  دنتـسھ  ماـظن  نیا  یناـبم 

روضح کـی  لاـس ٨٨  دادرخ  یود  تسیب و  تاـباختنا  رد  مدرم  امـش  روـضح  رگا  ندرک . لـمع  هب  دـندرک  عورـش  ار  اـھهشقن  نیا  دنتـشاد ؛ یئاـھهشقن  ناریا  تـلم  نانمـشد 

. دندشیم قفوم  امش  نانمشد  دایز  لامتحا  هب  دیدوب ، هدرک  تکرش  نویلیم  یس  الثم  نویلیم ، لھچ  یاج  هب  رگا  دوب ، یفیعض 

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

دنراذگب و مدرم  رایتخا  رد  نیلوئـسم  دیاب  ار  اھنیا  هک  تسا ؛ مزال  تاعالطا  دنمزاین  تسا ، ندش  دنمناوت  دـنمزاین  نیا  تسا . مزال  داصتقا ، رما  رد  مدرم  میقتـسم  تکراشم 

دروخرب لاعف  دیاب  مھ  تلود  دننک ؛ هاگآ  ار  مدرم  دنناوتیم  دنراد ، شقن  نویزیولت  ویدار و  دنراد ، شقن  اھهناسر  هتبلا  دنک . ادیپ  هعـسوت  زورهبزور  دنور  نیا  هللااشنا  میراودـیما 

. دنربب شیپ  ار  یداصتقا  یهلئسم  هللااشنا  دنناوتب  دنک و 

یدازآ  / ١٣٩٠/٠٧/٢٠ هاگشزرو  رد  مدرم  عمج  رد  ینارنخس  هاشنامرک و  هب  بالقنا  ربھر  رفس 

تدـحو یلم و  سفن  هب  دامتعا  یمومع ، تکراـشم  تینما ، تفرـشیپ ، دراد و  اـھتکرح  نیا  یریگتھج  رد  یداـیز  ریثاـت  هقطنم  ریخا  یاـھتکرح  یوگلا  ناونعب  ناریا  تلم 

. تشاد دھاوخ  هدنربشیپ  تبثم و  ریثات  اعطق  ناریا ، یلم 

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

یاھلومرف ار ، مومع  مھف  لباق  یلمع و  یاـھلومرف  ار ، اھلدـم  ار ، اـھهنیمز  دـیاب  نیلوئـسم  هک  تساـجنیا  تسا . یلـصا  یهتکن  ناـمھ  نیا ، تسا ؟ یروج  هچ  مدرم  روضح 

دوخ صاخ  یهویش  هب  هننقم  یهوق  مھ  هیئاضق ، یهوق  مھ  هیرجم ، یهوق  مھ  درک . ار  اھراک  نیا  دوشیم  یـشخب  رھ  رد  دننک . مھارف  مدرم  تکراشم  یارب  ار  شخبدامتعا 

هدافتـسا دـنناوتیم  دنتـسھ -  یعیـسو  میظع و  رـشق  هک  ام -  ناناوج  یناوج  طاشن  زا  مدرم ، یهزیگنا  ورین و  زا  مدرم ، رکف  زا  مدرم ، راکتبا  زا  دـننک ؛ نیمات  ار  نیا  دـنناوتیم 

هدش زاب  یئاھهار  تسا ، هدش  فلتخم  یاھهنیمز  رد  یئاھراک  هتبلا  دریگب . ماجنا  نیلوئسم  یوس  زا  فافـش  راکوزاس  اب  هللااشنا  دیاب  هک  تسا  یئاھراک  وزج  نیا  دننک ؛

رارق اجک  رد  یمومع  تکرح  نیا  رد  هک  دـنادب  رکتبم  کی  رگتعنـص ، کی  ریپ ، کـی  ناوج ، کـی  اـت  درک ، نیماـت  ار  مدرم  یهمھ  روضح  درک و  راـک  دوشیم  نیا  زا  شیب  اـما  تسا ؛

. هتشذگ لثم  دسریم ؛ ناماس  هب  یراکوزاس  نینچ  کی  اب  زیچ  همھ  دریگیم .

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

« مدرم تکراشم   » 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 25هاگياپ  هحفص 15 

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=7157
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7190
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7190
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9054
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=11804
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=17506
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17510
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17510
http://farsi.khamenei.ir


، میشاب تفرشیپ  یاراد  ام  رگا  دـننکیم ؛ هاگن  ام  روشک  هب  اھنآ  تسا . ریثات  یاراد  تدـشب  اھروشک  نیا  رد  اـم  روشک  ثداوح  هک  دـننادب  روشک  یاـج  همھ  رد  اـم  زیزع  مدرم 

دنھاوخ باختنا  تھج  نیا  رد  ار  هار  اھنیا  میـشاب ، هتـشاد  یلم  تدـحو  میـشاب ، هتـشاد  یلم  سفن  هب  دامتعا  میـشاب ، هتـشاد  یمومع  تکراشم  میـشاب ، تینما  یاراد 

هتشاد ام  دھاوخیم  نمشد  هک  یئاھزیچ  نیمھ  میشاب -  هتشاد  هقرفت  میشاب ، هتشاد  دوکر  میشاب ، هتـشاد  فعـض  میـشاب ، هتـشاد  ینماان  ام  هدرکن  یادخ  رگا  اما  درک ؛

هب ناریا  تلم  هک  ار -  نامدوخ  یتسیاب  هک  میراد ، هنیمز  نیا  رد  یمھم  تیلوئـسم  کی  ام  اذـل  درب . دـھاوخ  نیب  زا  ار  اھنآ  طاشن  درک ، دـھاوخ  سویاـم  ار  اـھنآ  نیا  میشاب - 

. دنک راودیما  ناشهدنیآ  هب  ار  اھنآ  دنک ، داجیا  طاشن  دشاب ؛ شزرا  یاراد  اھتلم  نیا  یارب  هک  میربب  شیپ  یروج  تسا -  هدش  هتخانش  وگلا  ناونع 

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

دـنکیم و عـنم  ضرعت  زا  ار  اـھنآ  دـناشکیم و  نانمـشد  خر  هب  ار  وا  یوـنعم  تردـق  دـنکیم ، ظـفح  ار  تلم  نیا  تبیھ  هک  یزیچ  نآ  تسا . روـشک  هـب  شخبتینوـصم  تاـباختنا 

هچرھ دیراد . لباقم  رد  امش  هک  تسا  ینمھب  یود  تسیب و  نیمھ  مھ  شرھاظم  زا  یکی  تسا ، تاباختنا  نیمھ  شرھاظم  زا  یکی  هک  تسا ؛ یمدرم  روضح  دناسرتیم ،

رتشیب مدرم  تکرـش  شرتسگ  دـشاب ، رتغولـش  یار  یاھقودنـص  هچرھ  تسا . روج  نیمھ  مھ  تاـباختنا  تفر . دـھاوخ  رتـالاب  یلم  شزرا  راـبتعا و  دـشاب ، رتگـنررپ  روضح 

ملاس و حلاص و  سلجم  کی  دنک . نیمـضت  نیمات و  ار  روشک  یهدـنیآ  دـناوتیم  مدرم  تکراشم  دـش . دـھاوخ  رتشیب  روشک  تینوصم  تفر ، دـھاوخ  الاب  روشک  رابتعا  دـشاب ،

سلجم دراذگب . رثا  دناوتیم  حلـسم  یاھورین  درکلمع  رب  یتح  هیئاضق ، یهوق  درکلمع  رب  تلود ، درکلمع  رب  دراذگب ؛ رثا  روشک  یاھهاگتـسد  یهمھ  درکلمع  رب  دـناوتیم  یوق 

تسا هام  هس  ود  نالا  دھاوخیمن . ار  نیا  نمشد  مدرم ؟ زج  دھدب ، لیکـشت  دناوتیم  یک  ار  سلجم  نیا  بخ ، دراد . یعـضو  نینچ  کی  ملاس ، سلجم  حلاص ، سلجم  یوق ،

دنراد راک  هچ  دـنمھفب  هکنیا  نودـب  لخاد  رد  مھ  یـضعب  دـننکن ؛ تکرـش  تاباختنا  رد  ات  دـننک  سویام  دـیماان و  ار  مدرم  هک  دـننکیم  شالت  دـنراد  نمـشد  یتاـغیلبت  یاـھقوب 

. دنلفاغ اھنیا  دنضرغم ، اھنآ  دنوشیم ! ادصمھ  اھنآ  اب  هنافساتم  دننکیم ،

لاس ٩١  / ١٣٩١/٠١/٠١ زاغآ  رد  یوضر  مرح  رد  تانایب 

رد تسا ؛ هدـشن  مامت  زونھ  تاـباختنا  میوگب  اـج  نیمھ  هتبلا  دوب . دنفـسا  مھدزاود  تاـباختنا  نیمھ  لاـس ٩٠ ، رد  ناریا  تلم  زیگناربنیـسحت  یاـھتکرح  زا  گرزب  ملق  کـی 

مھ البق  منک ، ضرع  امـش  هب  نم  تشاد . تیمھا  یلیخ  تاباختنا  نیا  دـنھدب . ناشن  ار  یئابیز  هوکـش و  نیمھ  هللااشنا  یتسیاـب  اـم  مدرم  مھ  تاـباختنا  مود  یهلحرم 

دنتفگ یھاگ  دوشیم ؛ بلقت  تاباختنا  رد  دـنتفگ  یھاگ  دـننک . درـسلد  تاباختنا  هب  تبـسن  ار  مدرم  ات  دنتـشاذگ  ار  ناشدوخ  شالت  یهمھ  اھنیا  هاـم  شـش  دودـح  متفگ ؛

رورت اـب  یھاـگ  یار . یاھقودنــص  یار و  زکارم  زا  مدرم  ندرک  ادـج  یارب  دــندرک  ار  تاـغیلبت  ماـسقا  عاوـنا و  دوـشیم ؛ مـک  نمــشد  ینمــشد  دــنیاین ، تاـباختنا  هـب  رگا  مدرم 

نیا یئاضف ، نینچ  کی  رد  دـننک . دـیماان  درـسلد و  ار  مدرم  دـنناسرتب ، ار  مدرم  دنتـشاد  دـصق  دـنداد -  ماجنا  ار  رورت  هس  هاـم ، شـش  زا  رتمک  فرظ  رد  هک  اـم -  نادنمـشناد 

سلاجم یاھتاباختنا  طسوتم  زا  منکب ؛ ضرع  امـش  هب  نم  تسا . یمھم  مقر  یلیخ  دصرد ، زا ۶۴  رتالاب  تکراشم  نیا  یتکراشم ! نینچ  کی  اب  اما  تفرگ ؛ ماجنا  تاـباختنا 

ناشهرگنک و تاباختنا  رد  اکیرمآ  مدرم  تکراـشم  هتـشذگ  لاـس  هد  رد  تسا . دـصرد   ٣۵ هرگنک ، تاباختنا  رد  تکراشم  مقر  طـسوتم  اـکیرمآ  رد  تسا . رتـالاب  مقر  نیا  اـیند ،

بلطم تیمھا  هاگنآ  ار -  دوجو  راھظا  نیا  ار ، روضح  نیا  ار ، طاشن  نیا  ناریا -  تلم  اب  دـینک  هسیاقم  ار  نیا  بخ ، هدیـسرن . دـصرد  هب ۴٠  ناشانـس  سلجم  یلم و  سلجم 

یروھمج ماظن  ناریا و  تلم  یگدروخرـس  زور  ار  دنفـسا  هدزاود  زور  اھرورت ، نیا  اب  اھدـیدھت ، نیا  اـب  یناور ، وج  نیا  اـب  اـھراشف ، نیا  اـب  دنتـساوخیم  اـھنیا  دوشیم . مولعم 

قداص و یهناسر  کی  لثم  تاباختنا  نیا  ناریا . تلم  یمالسا و  ماظن  یدنلبرس  زور  دش  زور  نیا  اھنآ ، مشچ  یروک  هب  اھنآ ، یهتساوخ  سکع  هب  اما  دنھدب ؛ رارق  یمالسا 

دنناوتیمن ار  تاباختنا  نیا  اما  دنرادیم ، هگن  موتکم  ار  تسار  یاھربخ  دننکیم ، هرباخم  ناریا  لخاد  زا  ار  نیغورد  ثداوح  دننکیم ، فیرحت  ار  ناریا  یاھربخ  درک . لمع  تردقرپ 

ناشن ایند  هب  ار  یمالـسا  ماظن  ناریا و  تلم  تسناوت  دـنمتردق  گرزب و  یهناـسر  کـی  یهباـثم  هب  تاـباختنا  نیا  تسا . همھ  مشچ  یولج  تسا ، هدـش  عقاو  دـننک ؛ راـکنا 

. دھدب

تلود  / ٠٢/١٣٩١/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

هراشا تسا ، یداصتقا  دـسافم  یداصتقا و  نیدـسفم  یریگیپ  زا  یـشان  هک  یثداوح  نیا  زا  یخرب  هب  ناتـسود  تاـنایب  رد  هتبلا  دوش . هداد  نادـیم  اـعقاو  دـیاب  مھ  مدرم  هب 

نیا هب  عجار  نم  هک  مھ  شیپ  لاس  دنچ  نامھ  تسا . یندشن  اعقاو  نیا  مینکن ؛ هزرابم  یداصتقا  دسافم  اب  اما  مینکب ، یوق  تسرد و  یداصتقا  راک  ام  دوشیمن  اعقاو  دش .

هتـشاد یمدرم  ملاس  راک  یمدرم و  یراذگهیامرـس  میناوتیم  ام  دوشن  روصت  هک  متـشاد ، هجوت  هتکن  نیمھ  هب  متفگ ، روشک  نیلوئـسم  هب  ار  یبلاطم  مدرک و  ثحب  هیـضق 

هتـشاد مک  ار  مدرم  یراذگهیامرـس  مدرم و  تکراشم  ام  هک  دوشیم  بجوم  یداصتقا  دـسافم  اب  یهزرابم  هک  دوشن  روصت  و  یداصتقا ؛ دـسافم  اـب  یهزراـبم  نودـب  میـشاب ،

ادـیپ ملاسان  یاھمدآ  مھ  رفن  ود  یکی  الاح  دنتـسھ ؛ یملاس  ناـمدرم  دـنملاس ، راـک  لـھا  دـنوشب ، یداـصتقا  نادـیم  دراو  دـنھاوخیم  هک  یناـسک  رثکا  نوچ  هن ، میـشاب ؛

اما دـنریگب ، یکناب  تالیھـست  ینیرفآراـک  راـک و  داـجیا  لاغتـشا و  داـجیا  ناونع  هب  دـنیاین  یناـسک  هک  دـینک  تبقارم  نیبرود  نیبزیر و  نیبزیت ، یاھمـشچ  اـب  دـیاب  دـنوشیم .

اجنیا رد  هیئاضق  یهوق  هیرجم و  یهوق  یراکمھ  نم  رظن  هب  دنک . تبقارم  هیئاضق  یهوق  مھ  دینک ، تبقارم  امش  مھ  دینک ؛ تبقارم  دیاب  ار  نیا  دریگن . ماجنا  یعقاو  ینیرفآراک 

. تسا یمزال  رایسب  راک  کی 

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

؛ دـشاب یمیظع  تکراشم  کی  تاباختنا ، رد  مدرم  تکرـش  هکنیا  لوا  تسا : زیچ  دـنچ  نیا  تسام ، یوزرآ  تسام ، رکف  تسام ، یهتـساوخ  تاباختنا  دروم  رد  هک  یزیچ  نآ 

. دشاب یاهدرتسگ  روضح  مدرم ، روضح  دشاب : نیا  دیاب  تارخوم ، تامدقم و  یانثا  رد  تاباختنا و  زور  ادرف و  زورما و  ناراکردناتسد ، شالت  یهمھ  تسا . هدننکنوصم  نیا 

نایوجشناد  / ١٣٩١/٠٨/١٠ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

، دوب هدرک  تداع  یدادبتـسا  تموکح  هب  دوب ، هدرک  تداع  یدرف  تموکح  هب  یدامتم  یاھنرق  هک  یروشک  دـش . دابآ  درک و  تفرـشیپ  داعبا  یهمھ  زا  نمـشد ، مغر  هب  روشک 

تـسا یبالقنا  نامھ  نیا  یمومع . یاھتکراشم  یمومع و  لئاسم  رد  روضح  رد  تاباختنا ، ماگنھ  روضح  رد  درک ؛ ادیپ  دـشر  روشک  نیا  رد  اھیرالاسمدرم  نیرتھب  زا  یکی 

اھیئاکیرمآ تفر . دھاوخ  نیب  زا  رگید  هام  دنچ  ات  هک  دندادیم  هدعو  ناشدوخ  هب  دوش ، فیعـض  دنتـساوخیم  دوش ، دوبان  دنتـساوخیم  دشابن ، دنتـساوخیم  اھیئاکیرمآ  هک 

دـشر هللادـمحب  زورهبزور  بالقنا  دوشیم ! دوبان  دوریم و  نیب  زا  بالقنا  دـینک ، ربص  رگید  تقو  دـنچ  ات  هک  دـندادیم  یـشوخلد  یھ  ناـشیاهقطنم  دبتـسم  یاـھرکون  نیا  هب 

. هدرک

نایوجشناد  / ١٣٩١/٠٨/١٠ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

تلم کـی  دوب ؛ هدـش  شومارف  روـشک  کـی  دوـب ؛ هدـنامبقع  روـشک  کـی  بـالقنا ، زا  لـبق  نارود  ناریا  تسین . بـالقنا  زا  لـبق  نارود  ناریا  دـینیبیم ، امـش  زورما  هک  یناریا 

یهنحـص رد  هن  تشاد ، ایند  ملع  یهنحـص  رد  هن  یروھظ  زورب و  چـیھ  تلم  نیا  ینغ ، گنھرف  نیا  اـب  یخیراـت ، ثیراوم  همھ  نیا  اـب  دادعتـسا ، همھ  نیا  اـب  دوب . راـکتبایب 

. دوب ضحم  عبات  تشاد ؛ ایند  لئاسم  هقطنم و  لئاسم  یهنیمز  رد  یراکتبا  هن  تشاد ، ایند  یارب  یئون  فرح  هن  تشاد ، ایند  یروانف  یهنحـص  رد  هن  تشاد ، ایند  تسایس 

یهشوگ کی  زا  زورما  دوب . ینادابآان  راچد  یناریو و  راچد  روشک  قطانم  یهیقب  دوب ، میژر  نارادمدرس  نالوئسم و  هجوت  دروم  هک  یدودعم  قطانم  کی  زجب  روشک ، لخاد  رد 

، دنتـشادن قرب  دنتـشادن ، بآ  دنتـشادن ، یگدنز  مدرم  دوب ، ناماسبان  دوب ؛ یروجنآ  روشک ، طاقن  بلغا  زور  نآ  دنوشیم . ساسح  همھ  دـسریم ، ناماسبان  ربخ  کی  روشک 

یگدـنز تبکن  رد  تسا ؛ ربخ  هچ  دنتـسنادیمن  الـصا  مھ  یرایـسب  دـندرکیم ؛ هاگن  ترـسح  اب  دنتـسنادیم ، هک  یئاھنآ  دـندوبن . رادروخرب  یگدـنز  لئاسو  زا  دنتـشادن ، هداج 

نامز نآ  اھفرح  نیا  اھـشخب . یهمھ  رد  یوق  روضح  یگدـنزاس و  ملع و  نادـیم  رد  اـھناوج  زورب  نیا  تاراـکتبا ، نیا  اـھراک ، نیا  دراد ؛ ار  اھتفرـشیپ  نیا  زورما  ناریا  دـندرکیم .

« مدرم تکراشم   » 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 25هاگياپ  هحفص 16 
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هک یرادـقم  نآ  دـش . رتشیب  شایھاگآ  زورهبزور  تلم  دـش ، رترادهشیر  رتروراب و  زورهبزور  ماـظن  دـنام ، هدـنز  بـالقنا  تسا . یزوریپ  نیا  هتفر ؛ شیپ  روشک  تشادـن . دوجو 

رادـقم نـیا  اھرکفنـشور  زا  یلیخ  زور  نآ  دـینکیم ، لـیلحت  دوـشیم ، ناترـس  دـیمھفیم ، اـیند  لـئاسم  زا  لیــصحت ، نارود  یاـھناوجون  یناتــسریبد و  یاـھناوج  امــش  زورما 

یهنیمز رد  میتفر ؛ شیپ  ام  هدـش . یناگمھ  روشک  رد  لـئاسم  رد  قمع  یـسایس و  لـیلحت  یھاـگآ و  تریـصب و  زورما  دوبن . مھف  لـباق  ناـشیارب  رادـقم  نیا  دـندیمھفیمن ؛

یاعد مسارم  روشک  رـساترس  رد  هتـشذگ  یهتفھ  رد  دـیدید  یونعم . یاھهصرع  رد  روضح  نیا  یونعم ، تاـھجوت  نیا  میتفر ؛ شیپ  یونعم  یهنیمز  رد  میتفر ، شیپ  یداـم 

کی یداش  روج ، کی  یرادازع  روج ، کی  مرحم  مایا  روج ، کی  ناضمر  هام  روج ، کی  فاکتعا  مایا  ناوج . همھ  دـندوب ؟ هفرع  یاعد  مسارم  رد  یناسک  هچ  دوب . ربخ  هچ  هفرع 

. تریصب تسایس و  یهصرع  نآ  بھذم ، یهصرع  نیا  ملع ، یهصرع  نآ  روج .

، دوب هدرک  تداع  یدادبتـسا  تموکح  هب  دوب ، هدرک  تداع  یدرف  تموکح  هب  یدامتم  یاھنرق  هک  یروشک  دـش . دابآ  درک و  تفرـشیپ  داعبا  یهمھ  زا  نمـشد ، مغر  هب  روشک 

تـسا یبالقنا  نامھ  نیا  یمومع . یاھتکراشم  یمومع و  لئاسم  رد  روضح  رد  تاباختنا ، ماگنھ  روضح  رد  درک ؛ ادیپ  دـشر  روشک  نیا  رد  اھیرالاسمدرم  نیرتھب  زا  یکی 

اھیئاکیرمآ تفر . دھاوخ  نیب  زا  رگید  هام  دنچ  ات  هک  دندادیم  هدعو  ناشدوخ  هب  دوش ، فیعـض  دنتـساوخیم  دوش ، دوبان  دنتـساوخیم  دشابن ، دنتـساوخیم  اھیئاکیرمآ  هک 

دـشر هللادـمحب  زورهبزور  بالقنا  دوشیم ! دوبان  دوریم و  نیب  زا  بالقنا  دـینک ، ربص  رگید  تقو  دـنچ  ات  هک  دـندادیم  یـشوخلد  یھ  ناـشیاهقطنم  دبتـسم  یاـھرکون  نیا  هب 

. هدرک

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 

هک لوا ؛ یهتکن  نیا  دراذـگیم . ریثاـت  روـشک  مھم  لـئاسم  یهمھ  رد  داـصتقا ، رد  یلم ، تورث  رد  لالقتـسا ، رد  تـینما ، رد  دراد ؛ ریثاـت  روـشک  یهدـنیآ  رد  یار ، قودنـص  یاـپ 

. دنک ادیپ  ققحت  هدرتسگ  تکراشم  اب  ناریا ، تلم  تمھ  اب  راگدرورپ ، کمک  هب  یھلا ، قیفوت  هب  دیاب  تاباختنا 

نایگنھرف  / ١٣٩٢/٠٢/١٨ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ــ  یتفرعم یگنھرف و  یهنیمز  رد  هچ  یعامتجا ، یهنیمز  رد  هچ  یـسایس ، یهنیمز  رد  هچ  یملع ، یهنیمز  رد  هچ  ار ــ  تفرـشیپ  باتـش  تعرـس و  نیمھ  ناریا  تلم  رگا 

نیا زا  یدایز  شخب  تسا . ناریا  تلم  یهتـسیاش  هک  یزیچ  نآ  تفرگ ؛ دـھاوخ  رارق  دوخ  یهتـسیاش  هاگیاج  رد  هک  دیـشک  دـھاوخن  لوط  یدایز  نامز  کـشالب  دـنک ، ظـفح 

رد دنکیم  ساسح  ار  روشک  لئاسم  هک  تسا  اھنیا  دنکیم ؛ ادیپ  طابترا  یئارجا  یاھهنیمز  رد  روشک  ناریدم  هب  نآ  زا  یمھم  شخب  دراد ، طابترا  شرورپ  شزومآ و  اب  هلئسم 

، دـشاب طاشن  روش و  دـشاب ، هسامح  هک  یتقو  نآ  دـیآیمن . دوجو  هب  اھـشھج  نیا  هسامح ، نودـب  دراد . مزال  هساـمح  هک  تسا  اـھنیا  یاهدـننیب ؛ ریـصب و  ناـسنا  رھ  رظن 

ار نیا  دندش ، هداد  تکراشم  مدرم  هک  مھ  یئاج  رھ  رد  میدرک ؛ ناحتما  ار  نیا  سدقم  عافد  نارود  رد  ام  دریگب . ماجنا  شھج  هک  درک  ضرف  ناوتیم  تسا ؛ روصت  لباق  شھج 

امـش یهدـھع  هب  نیا ، زا  یداـیز  شخب  و  دـنیبب ؛ مشچ  هب  ناریا  تلم  ار  نیا  دـیاب  مھ  یداـصتقا  یهساـمح  یـسایس و  یهساـمح  یهنیمز  رد  هللااـشنا  مـیدرک . ناـحتما 

. تسا زیزع  نیملعم 

ناریا  / ١٢/١٣٩٢/٠۵ یمالسا  یروھمجتسایر  یهرود  نیمھدزای  ذیفنت  مکح  نتم 

رتزارفارس و هرود ، رھ  رد  ار  شخبرمث  زبسرس و  تخرد  نیا  هدومیپ و  طاشن ، هزیگنا و  اب  یپردیپ  یاھهرود  رد  ار  یمالسا  یرالاسمدرم  ریـسم  هک  تسا  رختفم  ناریا  تلم 

چیھ زا  مدرم  ندرکدرـسلد  یارب  هک  نانمـشد  هب  تخاس و  نیزم  دوخ  کرابم  روضح  اـب  ار  نادـیم  تریـصب ، یھاـگآ و  اـب  ناریا ، تلم  زین  تبون  نیا  رد  تسا . هدرک  رترادهشیر 

هھد هس  زا  شیب  نومزآ  هک  یئهتـسیاش  بختنم  ندـیزگرب  مدرم و  یهدرتسگ  تکراشم  داد . ینعمرپ  عطاق و  یخـساپ  دـندوب ، هدرکن  راذـگورف  یتاغیلبت  یـسایس و  شالت 

ربارب رد  تمواقم  هب  تیناحور  رگنـس  زا  بالقنا ، یزوریپ  زا  سپ  اـھهھد  اـت  یبـالقنا  تازراـبم  نارود  زا  هتـشاگن و  دوخ  یهماـنراک  رد  ار  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  هب  تمدـخ 

هب دامتعا  مایپ  یمالسا ، یروھمج  ماظن  هب  دیما  دامتعا و  مایپ  بالقنا ، هب  ریذپانهشدخ  یرادافو  مایپ  دیناسر ؛ همھ  هب  نشور  یئاھمایپ  تسا ، هتخادرپ  بالقنا  نانمشد 

. دنھاکب تالکشم  زا  هدوزفا و  اھتیقفوم  رب  هک  دننآرب  دوخ  راکتبا  تمھ و  اب  هک  ینارازگتمدخ  هب  دامتعا  و  ورشیپ ، عاجش و  تیناحور 

ینارازگتمدخ ندیـشکرب  ندـیزگرب و  روشک و  تیریدـم  رد  ینیرفآشقن  اھنت  تسا ، هدروآ  تسد  هب  شنتیب  روشرپ و  یتاباختنا  روضح  زا  نونکا ، هراومھ و  ناریا  تلم  هچنآ 

راکفا رد  ار  وا  دزیمآیمرد و  تینالقع  تمکح و  اب  ار  وا  یلم  رادـتقا  هک  تسا  یئیـسایس  غولب  یگتخپ و  ندادناشن  نآ ، زا  رتارف  هکلب  تسین ، هزات  یئهرود  یارب  سفنهزات 

تیعجرم دــنبوشآرب و  ار  زیگنارب  شیاتــس  یلداـیرد  نـیا  دوـخ ، یاـھهسوسو  اـب  دناهتــساوخ  هـک  ناـنآ  دــناشنیم . هوکــش  تزع و  زا  یئـالاو  یهـبتر  رد  ناـھج ، یموـمع 

. دناهدش ورهبور  یلم  مزع  راوتسا  رگنس  اب  یئهنوگهب ، راب  رھ  دننک ، یفن  ار  نآ  ینوناق  یهخرچ  یار و  یاھقودنص 

لاس ١٣٩٣  / ١٣٩٢/١٢/٢٩ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

ود رھ  رد  تسا . گـنھرف  یهلئـسم  یرگید  داـصتقا و  یهلئـسم  نیمھ  هلئـسم  کـی  تسا : هلئـسم  ود  تسا ، همھ  زا  رتمھم  ریقح  نیا  رظن  هب  هـچنآ  لاس ٩٣  هب  هاـگن  رد 

، تسا راظتنا  دروم  هدنیآ  یگدـنزاس  یگدـنز و  یانب  یارب  هچنآ  مدرم . داحآ  روشک و  نالوئـسم  نایم  تسا  یکرتشم  شالت  دراد ، دوجو  هک  یعقوت  هنیمز  ود  رھ  رد  هصرع و 

یهصرع مھ  تسا ؛ یرورـض  مزال و  هصرع  ود  رھ  رد  مدرم  روضح  دـنھدب ، ماجنا  دـیاب  نیلوئـسم  هک  یتیریدـم  رب  هوالع  نیارباـنب  تسین . ریذـپققحت  مدرم  تکراـشم  نودـب 

یلم خسار  مزع  هدارا و  اب  یمدرم  نوگانوگ  یاھهورگ  رد  مدرم  درک . دھاوخن  ادـیپ  ققحت  دوصقم  تفر و  دـھاوخن  شیپ  راک  مدرم  روضح  نودـب  گنھرف . یهصرع  مھ  داصتقا ،

لاعتم و یادخ  هب  لکوت  اب  یتسیاب  مھ  اھنآ  دنراد . مدرم  ینابیتشپ  هب  جایتحا  دنربب ، شیپ  یتسردهب  ار  راک  دنناوتب  هکنیا  یارب  مھ  نیلوئسم  دننک . ینیرفآشقن  دنناوتیم 

حیـضوت هللااشنا  نم  گنھرف . یهنیمز  رد  مھ  داـصتقا و  یهنیمز  رد  مھ  دـنوشب ؛ لـمع  نادـیم  دراو  هنادـھاجم  یمدرم ، کـمک  یھلا و  تادـییات  تاـقیفوت و  زا  دادمتـسا  اـب 

هب هک  یداصتقا  زا  تسا  ترابع  میراد ، ور  شیپ  دیدج  لاس  نیا  رد  هچنآ  نم  نامگ  هب  اذل  دـناسر . مھاوخ  ناریا  تلم  ضرع  هب  هعمج  زور  ینارنخـس  رد  ار  دراوم  نیا  یهمھ 

راعش نم  اذل  دنک . نیعم  ار  ام  تلم  ام و  روشک  گرزب  تکرح  یوس  تمس و  دناوتب  مدرم  نالوئسم و  تمھ  اب  هک  یگنھرف  و  دنک ، ادیپ  ییافوکـش  مدرم  نالوئـسم و  کمک 

«. یداھج تیریدم  یلم و  مزع  اب  گنھرف  داصتقا و  : » مداد رارق  نیا  ار  لاسما  مان  ار و  لاسما 

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« مدرم تکراشم   » 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 25هاگياپ  هحفص 17 
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٧٢ دننکیم ؛ هعجارم  یار  قودنـص  هب  دـننادیم ، رادهفیظو  یار  قودنـص  لباقم  رد  ار  دوخ  اھرھـش ، رد  اھاتـسور ، رد  روشک ، رـساترس  رد  مدرم  تساذـل  تسا ؛ هدـش  لیدـبت 

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

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

رد اریخا  درکن ، ادیپ  ققحت  تشاد  هک  یدصاقم  ناتسکاپ  رد  ناتسناغفا و  رد  دیسرن ، هجیتن  هب  قارع  رد  دیسرن ، هجیتن  هب  هیروس  رد  دیسرن ، هجیتن  هب  نیطـسلف  رد  اکیرمآ 

نیا هیلع  هک  یـشالت  لاس  یـس  زا  دـعب  اھنآ  مھ ، ام  زیزع  روشک  رد  مینادـب  دـیاب  تسا . هدـش  بآ  رب  شقن  اکیرمآ  یاـھهشقن  هک  دیونـشیم  دـینکیم و  هظحـالم  مھ  اـپورا 

اکیرمآ و تلود  رد  رثوم  دارفا  تسا . مدرم  روضح  نیمھ  شاهناشن  دـننک ؛ ادـیپ  تسد  یجیاتن  هب  دنتـسناوتن  زاب  دـنداد ، ماجنا  ام  یبالقنا  تلم  هیلع  دـنداد و  ماـجنا  بـالقنا 

یارب میرحت  هک  دنتفگ  احیرـص  ار  نیا  اھنابایخ ؛ هب  میناشکب  ماظن ، دـض  ار  مدرم  هک  میدرک  دـیدشت  میدروآ و  دوجوهب  ار  اھمیرحت  ام  دـنتفگ  دـنتفگ ، احیرـص  ار  نیا  اکیرمآ  ماظن 

ماجنا یتاباختنا  لاس ١٣٩٢  رد  میدرک ، ضرع  هک  دـش  نیا  هجیتن  دـش ؟ هچ  هجیتن  دـنھدب . رارق  یمالـسا  ماظن  لباقم  رد  ار  مدرم  دـننک و  نکهشیر  ار  بالقنا  هک  تسا  نیا 

. رگید لاسرھ  یاھییامیپھار  زا  رتگرزب  رتعیسو و  رتروشرپ و  تفرگ  ماجنا  یاییامیپھار  لاس ٩٢ ، نمھب  مودوتسیب  رد  و  مدرم ، تکراشم  زا  الاب  باصن  اب  تفرگ 

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

تاباختنا  ٣٢ لاس ، نیا ٣۵  لوط  رد  و  تسا ، هتشذگ  ام  بالقنا  زا  تسا  لاس  هک ٣۵  روشک  نیا  رد  ىرالاسمدرم  ىالاب  ىهولج  ىعامتجا ، ىسایس و  لئاسم  ىهنیمز  رد 

ىاھتکراشم اب  ىمالـسا  ىروھمج  ىاھتاباختنا  تسا ؛]  ] ریظنىب ىهنومن  کی  تسا ؟ ىخوش  نیا  تسا ؛ هدـمآ  دوجوهب  روشک  نیا  رد  ىرـسارس  تاباختنا   ٣٢ میتشاد ؛

[. تسا ] ىرالاسمدرم ىهولج  تسا -  لـیبق  نیا  زا  اـم  ىاـھتاباختنا  ىدـصرد ؛  ٧٢ ىدصرد ، تکرـش ٧٠  رتالاب ؛ رایـسب  اضعب  ىناھج و  نیگناـیم  طـسوتم و  زا  رتـالاب  ـالاب - 

ىیامیپهار زا  تسا  ترابع  نآ  و  تسا ، مھم  باذـج و  هداعلاقوف  ىناھج  رظاـن  کـی  ىارب  اـما  میاهدرک  تداـع  اـھنآ  اـب  مدرم ، اـم  هک  تسا  ىاهدـیدپ  ود  رگید  ریظنىب  ىهنومن 

هوکشرپ روشرپ  میظع  ىیامیپهار  کی  اب  دناهتفرگ ، لاس  نیا ٣۵  ات  لاسرھ  موادم ، روطهب  مدرم  ار  بالقنا  نشج  ناضمر . هام  رد  سدـق  زور  ىیامیپهار  نمھب و  مودوتسیب 

هدـننکهریخ رایـسب  وا  ىارب  دـنیبیم و  ار  اھنیا  ىناھج ، رظان  اما  دـیآىمن  ناممـشچ  هب  عوضوم  تمظع  عوضوم و  تیمھا  میاهدرک و  تداع  ام  نمھب . نایاپ  درـس  ىاھزور  رد 

هئارا دـنقیقحت ، راسفتـسا و  لاوس و  لـھا  هک  ىدارفا  نادـنمهقالع و  ىاـھنھذ  هب  ار  ىیون  هار  دـنکیم و  کـیرحت  ار  اـھىواکجنک  هک  تسا  ىتیباذـج  نآ  لـماوع  اـھنیا  تسا ؛

مھف لھا  هک  ىناسک  ناھاگآ و  نارکفنـشور ، اھناوج ، ىوس  زا  مالـسا  ىاـیند  رد  ىمومع  ىواـکجنک  هجوت و  زا  تسا  تراـبع  هک  تسا  اـم  نارود  مھم  تیعقاو  نیا  دـھدیم .

. تسا هدرک  دشر  زورهبزور  تسا و  هتفای  ققحت  ىھلا  دییات  هب  ىھلا و  قیفوت  هب  ىمالسا ، ناریا  روشک  رد  هک  ىاهدیدپ  نیا  هب  تبسن  دنلئاسم ،

تاباختنا  / ١٠/٣٠/١٣٩۴ یرازگرب  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

تکرش میدرک ، ضرع  هک  روطنیمھ  لوا  طرـش  دننک . تکرح  بوخ  همھ  دننک ، یزاب  بوخ  همھ  هک  تسا  نیا  ملاس  تباقر  تسیچ ؟ ملاس  یهقباسم  ملاس و  تباقر  بخ ،

هتشاد هلئسم  یتح  مھ  یمالسا  یروھمج  ماظن  هب  تبسن  تسا  نکمم  هک  یناسک  نآ  هک  متفگ  همھ  هب  ار  نیا  مھ  یلبق  تبحـص  رد  هدنب  دنیایب . همھ  تسا ؛ ناگمھ 

، تسا هدرک  ظـفح  ار  روـشک  تینما  ماـظن ، نیا  زورما  بخ ، دـنرادن . هلئـسم  رگید  هک  روـشک  رادـتقا  هب  تبـسن  دـنرادن ، هلئـسم  رگید  هک  روـشک  تینما  هـب  تبـسن  دنـشاب ،

تزع یارب  دنوشب  نادیم  نیا  دراو  سپ ] [ ؛ دـنراد تسود  هک  ار  اھنیا  تسین ، راکنا  لباق  رگید  هک  اھنیا  تسا ؛ هداد  تزع  تلم  نیا  هب  تسا ، هدرک  عیرـست  ار  روشک  تفرـشیپ 

دراو دیاب  اھنیا  یارب  هتفر ؛ شیپ  هفقویب  زورما  ات  هدش و  عورش  بالقنا  لوا  زا  هللادمحب  هک  یتفرشیپ  نیمضت  یارب  یلم ، تینما  رارمتسا  یارب  یناریا ، ناریا و  هب  ندیشخب 

رایـسب هک  دراد  مھ  یرگید  درواتـسد  کی  تاریخ ، نیا  رب  هوالع  دوشیم ، نادیم  دراو  هفیظو  قبطرب  ادخ و  یاضر  ضحم  هک  یـسکنآ  هتبلا  دـنوشب . دراو  دـیاب  همھ  دـنوشب .

مھ دراو  هک  منکب  ضرع  امش  هب  نم  و  دنوشب ؛ دراو  طاشن  اب  دنوشب و  دراو  همھ  تسا : لوا  طرش  نیا ، تسا . ادخ  یاضر  تسا ، یھلا  یاضر  درواتـسد ، نآ  تسا و  میظع 

دراو نامزیزع  تلم  هللااشنا  یھلا  قیفوت  هب  یھلا ، نذا  هب  یھلا ، لضف  هب  هداد ، ناشن  دوخ  زا  تلم  نیا  هک  یتریـصب  یھاـگآ و  نیا  میاهدـید و  اـم  هک  یتلم  نیا  دـنوشیم .

. دش دھاوخ 

ماظن زا  یریگچم  کی  درک - مھاوخ  هراشا  الاح  هک   - تاباختنا ندرکتسـس  اب  ای  تاباختنا  میرحت  اب  ای  تاباختنا  یهصرع  رد  مدرم  دورو  مدع  اب  هک  دـناهدرک  نیمک  یاهدـع  کی 

نیا داد . دھاوخ  ناشن  مھ  زورما  تسا ، هداد  ناشن  ار  شدوخ  یدمآراک  راکبان ، یاھهدرکنیمک  نیا  لباقم  رد  تلم  دـناهدرک . نیمک  یاهدـع  کی  دـننکب ؛ یمالـسا  یروھمج 

. مدرم طاشناب  یناگمھ و  تکرش  تسھ : مھ  نالا  تسا ، هدوب  تاباختنا  یاھهرود  یهمھ  رد  نم  فرح  نیرتمھم  نم و  لوا  فرح 

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

دنتفگ دندوب  رظنبحاص  یداصتقا  لئاسم  رد  هکیناسک  یهمھ  میدرک ، غالبا  شیپ  لاس  دنچ  هک  ار  لصا ۴۴  یاھتـسایس  ام  دنوشب .] هداد  تلاخد   ] دیلوت راک  رد  دیاب  مدرم 

زا عافد  گنج و  راک  الومعم  هک   - روشک زا  عافد  گنج و  راک  رد  یمالسا  یروھمج  دنھدب . تلاخد  ار  مدرم  دننک ؛ لابند  ار  نیمھ  بخ  تسا ؛ یسایس  راک  رد  بالقنا  کی  نیا 

، دنک جیـسب  ار  مدرم  تسناوت  حیحـص  یاھشنیزگ  اب  تسرد و  تیریدم  اب  تسا - اھتلود  راک  تسا ، اھـشترا  راک  تسین ؛ مدرم  راک  تسا ، اھتلود  راک  اھزرم  زا  عافد  روشک و 

؛ دـنورب شیپ  دنتـسناوت  تسا - اھـشترا  هب  طوبرم  اھتلود و  هب  طوبرم  هک  یراک   - دـندش نادـیم  دراو  اـھزرم  زا  عاـفد  راـک  رد  مدرم  یتقو  دربب . ار  گـنج  دـنک و  نادـیم  نیا  دراو 

ٰیلوا قیرط  هب  داصتقا  راک  بخ  دندش ؛ دیھـش  مھ  یجیـسب  دـندرک ، هزرابم  مھ  یجیـسب  دـندوب و  یجیـسب  دنایجیـسب ؛ یمدرم و  ام ، یماظن  ناگتـسجرب  زا  یرایـسب 

نادیم داصتقا و  نادیم  رد  دـنوشب  نیرفآشقن  مدرم  مینکب و  دراو  نادـیم  رد  ار  مدرم  یداصتقا  لئاسم  یهنیمز  رد  رگا  تسا ؛ یمدرم  راک  کی  داصتقا  راک  تسا .] روطنیمھ  ]

. تفر دھاوخ  شیپ  انیقی  دیلوت ،

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

تاباختنا تسا . روجنیمھ  مھ  اھاروش  تاـباختنا  تسا ، روجنیمھ  مھ  سلجم  تاـباختنا  یروھمج ؛ تساـیر  باـختنا  طـقف  هن تسا ، مھم  رایـسب  ام  روشک  رد  تاـباختنا 

تکرب هب  اـم  تسا . تاـباختنا  تـسا ، مدرم  یار  نوتـس  ود  نـیا  زا  یکی  تـسا ؛ هداتـسیا  نوتـس  ود  یور  ینید  یرـالاسمدرم  تـسا . ینید  یرـالاسمدرم  نـکر  ود  زا  یکی 

تاباختنا دـھدیم  ناشن  نیا  دـننکیم . مھتم  دـنریگیم و  هدـیدن  ار  ام  تاـباختنا  یمالـسا  یروھمج  ناریا و  تلم  ندـیبوک  یارب  نانمـشد  میـشورفیم . رخف  اـیند  هب  تاـباختنا 

هللااشنا تاباختنا  باب  رد  هتبلا  تسا . ناریا  تلم  یوربآ  یهیام  تسا ؛ ناریا  تلم  تیوقت  یهیام  تسا ؛ یلم  تزع  یهیام  تسا . مھم  رایسب  تاباختنا  تسا . مھم  یلیخ 

رد ایند  نارظن  بحاص ایند ، مدرم  تسا ؛ نیرفآرادتقا  یهدیدپ  کی  نیا  هک  تسا  نیا  منکیم  ضرع  تاباختنا  یهلئـسم  ی ] هراب ] رد زورما  هچنآ  درک ؛ مھاوخ  تبحص  مھ  زاب  نم 

راوگرزب ماما  اھنیا ، لاثما  مسیـشاف و  مسینومک و  مسیلاربیل و  لثم  نوگاـنوگ  بتاـکم  لـباقم  رد  دـندش . بوذـجم  دـش ، حرطم  اـیند  رد  هک  ینید  یرـالاس  مدرم رکف  لـباقم 

. درک دوخ  بوذـجم  ایند  یاھروشک  یهمھ  رد  ملاع ، ی  هنکما یهمھ  رد  ار  صاوخ  ار و  اھتلم  درک و  نادـیم  دراو  تسا ، یمالـسا  یروھمج  نامھ  هک  ار  ینید  یرـالاسمدرم 

، تسا مھم  ریقح  نیا  یارب  لوا  یهجرد  رد  منکیم و  ضرع  نـم  هـچنآ  دـشخردب . ناریا  تـلم  اـعقاو  تاـباختنا  رد  دـیاب  تاـباختنا و  هـب  تـسا  یکتم  ینید  یرـالاس  مدرم نیا 

نیلوا نیا  دـننک ؛ روـشرپ  ار  تاـباختنا  دـنوشب و  تاـباختنا  دراو  دـننوناق  لومـشم  دـنھدب و  یار  دـنناوتیم  هک  یداـحآ  یهمھ  هـکنیا ]  ] تـسا و تاـباختنا  رد  یموـمع  تـکرش 

. تسا ام  یهتساوخ  نیرت  مھم هتساوخ و 

نایگنھرف  / ٠٢/١٧/١٣٩۶ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

، روـشک یاـھتاباختنا  یهمھ  هکلب ] ، ] صوصخلاـب تاـباختنا  نیا  هن  تسا ؛ یتاـیح  تاـباختنا  هک  دـینادب  دینـش ! دـیھاوخ  هک  ناریا  تـلم  یهـمھ  زیزع و  نارھاوـخ  ناردارب و 

کی نیا  هک   - تسا مھم  تاباختنا  سفن  ظاحل  هب  مھ  تسا ؛ یتاـیح  روشک  یارب  اـعقاو  اـھهرود ، یهمھ  رد  تسا ، رتمھم  همھ  زا  هک  یروھمج  تساـیر  تاـباختنا  صوصخب 

« مدرم تکراشم   » 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 25هاگياپ  هحفص 18 
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ار نیا  تسا ؛ مدرم  زا  تسا ، تلم  روھمج  زا  یهدـمآرب  ام  تاماقم  ام و  بصاـنم  میتسھ ؛ یروھمج  اـم  یروھمج ، تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  بخ  تسا ؛ یمھم  یهلوقم 

هب بالقنا  نآ  اب  هک  یماظن  زا  زورما  تشادـیمن ، دوجو  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  تاـباختنا ]  ] نیا رگا  تسا ؛ شزرااـب  یلیخ  نیا  مینک ، ظـفح  تقد  لاـمک  اـب  اـم  یتسیاـب 

هب مضنم  میـشاب و  هتفرگ  ار  یروھمج  اـم  هک  تسین  روجنیا  دوشیم ؛ هدافتـسا  دـیآیمرد و  اـنعم  نیا  مالـسا  لد  زا  تسا ؛ مھم  یلیخ  نیا  دوبن ، یقاـب  یربخ  دـمآ ، دوجو 

هب تلم  عفانم  روشک و  ظفح  روشک و  یهرادا  یارب  هچنآ  نیا ، رب  یهوالع  نکل  تسا - یاهلوقم  کی  نیا  الاح  دھدیم ؛ دای  روجنیا  ام  هب  مالسا  دوخ  هن ، میشاب ؛ هدرک  مالسا 

یروـھمج تبیھ  زا  ار  نانمـشد  هک  تسا  مدرم  روـضح  تسا ، اـشگهرگ  هک  تسا  مدرم  روـضح  تسا ! مدرم  روـضح  تسا ؛ مدرم  روـضح  تسا ، مزـال  یتوـف  یروـف ، تروـص 

. دینادب ار  نیا  تسا ، یتیعقاو  نیا  دناسرتیم ؛ یمالسا 

نایگنھرف  / ٠٢/١٧/١٣٩۶ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

رد ار  شدوخ  رادتقا  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  دیھاوخیم  رگا  دینک ؛ تکرـش  تاباختنا  رد  دیاب  ام ، یارب  دنامب  یقاب  تینوصم  نیا  تمظع ، نیا  ساسحا ، نیا  دـیھاوخیم  رگا 

ظفح تسا ، روشک  تھبا  ظـفح  تسا ، روشک  رادـتقا  ظـفح  تاـباختنا ، رد  روضح  دـینک . تکرـش  تاـباختنا  رد  دـیاب  دـنکب ، ظـفح  تسود - هچ  نمـشد ، هچ   - ناـیناھج مشچ 

رد دوشب  یھاتوک  دننک و  سویام  دننک ، درـسلد  ار  مدرم  هک  دنوشب  راکردناتسد  یلماوع  دوشب ، یھاتوک  تاباختنا  دروم  رد  هچنانچرگا  تسا . نیا  تسا ؛ روشک  تینوصم 

تکرش همھ  تاباختنا ، رد  دیاب  تسا . لوئسم  لاعتم  یادخ  شیپ  دشاب ، میھس  همطل  نیا  رد  مھ  یسکرھ  دروخ ؛ دھاوخ  هبرـض  دروخ ، دھاوخ  همطل  روشک  هب  تاباختنا ،

یار دـیز  هب  امـش  یدنـسپیم ؛ ار  ورمع  امـش  یدنـسپیم ، ار  دـیز  امـش  تسا ؛ فـلتخم  یـسایس  یاھقاذـم  تسا ، فـلتخم  تارظن  تسا ، فـلتخم  قیالـس  هتبلا  دـننک .

زا مالسا ، زا  دنرضاح  هک  دنھدب  ناشن  همھ  دنـشاب ، همھ  دنیایب ، همھ  هک  تسا  نیا  مھم  تسین ، مھم  اھنیا  درادن ؛ مھ  یلاکـشا  یھدیم ؛ یار  ورمع  هب  امـش  یھدیم ،

رد یھلا - یهوق  لوح و  هب   - هدارا نیا  تمھ ، نیا  هچنانچرگا  دینادب ! و  دننک . ظفح  ار  ناشروشک  تینوصم  دـننک ، عافد  دـننک ، تیامح  یمالـسا  یروھمج  زا  یمالـسا ، ماظن 

. دنکب تسناوت  دھاوخن  روشک  لباقم  رد  یطلغ  چیھ  زگرھ  نمشد  دنک ، ادیپ  همادا  دراد  دوجو  هک  یتھبا  تدش و  نیمھ  اب  ام ، مدرم 

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

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

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

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

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

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

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

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

امـش اـکیرمآ  یتلود  یاھهاگتـسد  زا  اـھروشک ، نالوئـسم  ینعی  مینکیم  ضرع  هک  همھ  مینکب . ضرع  ار  نیا  تسا ؛ امـش  تاـباختنا  نیا  هب  ناشمـشچ  اـیند  رد  مھ  همھ 

یهمھ  - یتسینویھص میژر  یهتـسکشندرگ  ریزوتسخن  نآ  ات  دنتـسھ ، اکیرمآ  ورهلابند  هک  هقطنم  نیا  رد  ییاھتلود  ات  ییاپورا ، یاھروشک  ییاپورا و  یاھتردق  ات  دیریگب ،

؛ دـیوشیم تاباختنا  یهصرع  دراو  یاهیحور  هچ  اب  دـیوشیم ، نادـیم  دراو  یمجح  هچ  اب  دـیوشیم و  نادـیم  دراو  هنوگچ  هعمج  زور  امـش  هک  تسا  نیا  هب  ناشمـشچ  اھنیا -

اھنآ زا  یلیخ  دـننکیم و  هاگن  ناریا  تلم  هب  تمظع  مشچ  اب  ابلاغ  هک  دـناهقطنم  یاھتلم  مھ  هیـضق  رگید  فرط  کـی  تسا ؛ هیـضق  فرط  کـی  نیا  دـننکیم . هاـگن  دـنراد  همھ 

مھ اـھنیا  دنتـسھ ؛ امـش  نارادتـسود  مھ  اـھنیا  دـننکیم . نیـسحت  ار  ناریا  تلم  دـننکیم و  هاـگن  دـنربیم و  تسھ  اـجنیا  رد  هک  ار  یرـالاسمدرم  نـیا  یدازآ و  نـیا  ترـسح 

یریگمیمـصت روجکی  دـننکیم ، تواضق  روجکی  دـشاب ، فیعـض  مدرم  تکرـش  دـشاب ، یفیعـض  تاباختنا  کی  ام  تاـباختنا  رگا  تسا . تاـباختنا  هب  هعمج  زور  رد  ناشمـشچ 

اب یمالـسا  یروھمج  اتقیقح  دنھدیم . رظن  یرگید  روج  دننکیم ، تواضق  یرگید  روج  دشاب ، دایز  مجح  اب  هنحـص و  رد  یوق ، هنادنمـشوھ ، روضح  مدرم ، روضح  رگا  دننکیم ؛

هب یاهتسجرب ، لکش  هب  یدیدج ، لکش  هب  ایند  مدرم  یاھمـشچ  اھلد و  رد  ار  دوخ  دنکیم ؛ ادیپ  یاهزات  توارط  نیعم ، یاھهرود  نیعم و  یاھلاس  رد  اھتاباختنا  نیا  دیدجت 

. تسا روش  یداش و  زور  تسا ، نشج  زور  یمالسا ، یروھمج  ماظن  یارب  تاباختنا  زور  اعقاو  هک  تسا  نیا  دھدیم ؛ ناشن  دنکیم و  مسجم  یاهفرط  لکش 

اتسور  / ٠٢/٢٩/١٣٩۶ رھش و  یمالسا  یاھاروش  یروھمج و  تسایر  تاباختنا  رد  تکرش  زا  سپ  تانایب 

، دنتـسھ تمعن  نیا  رازگرکـش  مھ  ام  مدرم  هللادـمحب  تسا . یگرزب  تمعن  نیا  مینکیم ، یرازگساپـس  مدرم ، روضح  تاباختنا و  یرـالاسمدرم و  تمعن  رب  ار  لاـعتم  یادـخ 

. دننکیم تکرش  هک  دینیبیم  نوچ 

. تخادنا دیابن  ریخات  هب  داد ؛ ماجنا  نآ  تقو  لوا  رد  یتسیاب  ار  کین  راک  مدقتعم  دنیایب ، اھقودنص  یاپ  رتدوز  هچ  رھ  دننک ، تکرش  رتشیب  هچ  رھ  هک  تسا  نیا  نم  یهیصوت   

راک نیا  تیمھا  هب  اذل ] [ ؛ دننکیم باختنا  ار  هیرجم  یهوق  سیئر  هک  تسا  مدرم  داحآ  تسد  روشک  تشونرـس  تسا ، مھم  رایـسب  یروھمج  تسایر  تاباختنا  هک  مدقتعم   

. دننک هجوت 

نآ دنراد ؛ رایتخا  رد  ار - مدرم  یهرمزور  لئاسم  ینعی   - ار ییاتسور  یرھش و  تامدخ  هک  دنوشیم  باختنا  یناسک  اریز  تسا ، مھم  مھ  اتسور  رھش و  یاھاروش  تاباختنا   

. تسا مدرم  داحآ  هب  نم  یهیصوت  نیا  دننک ؛ تکرش  تاباختنا  رد  هللااشنا  تخانش  اب  هظحالم ، اب  تقد ، اب  تسا ؛ مھم  مھ 

تاباختنا  / ٠٢/٣٠/١٣٩۶ رد  مدرم  یسامح  هدرتسگ و  روضح  تبسانم  هب  مایپ 

موـجھ و  امـش ، روـشرپ  هدرتـسگ و  تکراـشم  دروآ . هوـلج  هب  ناـیناھج  مـشچ  ربارب  رد  ار  یلم  یهدارا  مزع و  ناـشخرد  رھوـگ  رگید  راـب  زورید ، تاـباختنا  یـسامح  نـشج 

زا راکشآ  یئهناشن  یعامتجا ، یاھرشق  یهمھ  زا  و  روشک ، یاج  همھ  رد  یار  یاھقودنـص  هب  ندیـسر  یارب  ینالوط  یاھفـص  لیکـشت  و  یریگیار ، زکارم  هب  هناقاتـشم 

. درک دیفـسور  زارفارـس و  لمع ، نادـیم  نومزآ  رد  ار  یناریا  ناریا و  دوب و  راگدرورپ  گرزب  تبھوم  نیا  هب  یناگمھ  یگتـسبلد  یمالـسا و  یرـالاسمدرم  یاـھهیاپ  ماکحتـسا 

ناریا تلم  نوزفازور  تفرـشیپ  دمآ و  دیدپ  یروھمج  تسایر  تاباختنا  رد  یئهزات  باصن  اھقودنـص ، رد  یار  یهگرب  نویلیم  لھچ  زا  شیب  ندـنکفا  مکارتم و  روضح  نیا  اب  زورید 

ار دوخ  ناگدننکنیـسحت  ناتـسود و  لد  دـیناشن و  بقع  ار  نادوسح  نازرونیک و  ناھاوخدـب و  رگید  راـب  یمالـسا  ناریا  داد . ناـشن  هنادـنمتردق  زورب  روضح و  یهصرع  رد  ار 

نیا دامتعا  تسا  هتـسناوت  نانمـشد ، شالت  هئطوت و  مغرهب  هک  تسا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دـیناریا و  مدرم  امـش  زورید ، تاـباختنا  زوریپ  درک . راـختفا  یداـش و  زا  زیربل 

تباـجن تناـتم و  شمارآ و  دوبن ، هدرتـسگ  تکراـشم  اـھنت  زورید  یهتـسجرب  نومزآ  دـھد . ناـشن  یئهزاـت  شـشخرد  هرود  رھ  رد  دـنک و  بلج  هدـنیازف  روـطهب  ار  گرزب  تلم 

رد یـسایس  یاھـشیارگ  یهمھ  اھهقیلـس ، یهمھ  اھرـشق ، یهمھ  دوب . هدننکهریخ  نومزآ  نیا  زا  یمھم  شخب  زین  درک ، نیمـضت  ار  تاباختنا  تینما  هک  ناگدـننکتکرش 

. دنداد یار  یمالسا  یروھمج  ماظن  هب  رگیدکی  شوداشود  دندمآ و  هنحص  هب  مھ  رانک 

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

ار اھناوج  زا  مدرم و  فلتخم  یاھرشق  تسناوت  هک  دوب  یوق  ردقنآ  اھتیباذج  نیا  تشاد ؛ دوجو  ماما  یاھراعـش  رد  ییاھتیباذج  کی  تشاد ، یـصخش  یاھتیباذج  کی  ماما 

. دنک نادیم  دراو 

...

باختنا مدرم  دشاب ؛ مدرم  تسد  رد  روشک  تیمکاح  رایتخا  ینعی  دوب ؛ یرالاسمدرم  یهلئسم  راوگرزب ، ماما  یاھراعش  ماما و  یهلیسوهب  یهدشحرطم  ینابم  یهلمجزا 

« مدرم تکراشم   » 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 25هاگياپ  هحفص 19 
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درکیم رارکت  تفگیم و  مدرم  هب  هکنیا  ینعی  دوب ؛ تلم  یروابدوخ  یهلئـسم  ماما  یاھراعـش  زا  یکی  یگدنز . یاھهصرع  یهمھ  رد  دننک ؛ هدارا  مدرم  دنھاوخب ، مدرم  دننک ،

دیتسھ رداق  امـش  هریغ ، داصتقا و  رد  روشک ، مھم  یاھـشخب  تیریدم  رد  روشک ، یهرادا  رد  یـساسا ، یاھراک  رد  تعنـص ، رد  ملع ، رد  دـیرداق ؛ امـش  دـیناوتیم ، امـش  هک 

هب بالقنا  دنتـسویپ ، راوگرزب  ماما  تضھن  هب  دـندمآ  اھناوج  و  دـنک . بذـج  ار  اھناوج  تسناوت  هک  دوب  ماما  تیـصخش  یاھتیباذـج  اھنیا  دـیتسیاب . ناتدوخ  یاـپ  یور  ناـتدوخ 

. دیسر یزوریپ 

نایوجشناد  / ٠٣/١٧/١٣٩۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک یمان  رھ  تحت  دـنمیظع ؛ یهزرابم  نیا  هب  دـقتعم  دنایمالـسا ، ماظن  هب  دـقتعم  دـننید ، هب  دـقتعم  دـنبالقنا ، هب  دـقتعم  یماـن ، رھ  تحت  هک  میوگیم  ار  ییاھلکـشت  نم 

. تسا اھنآ  هب  مباطخ  دنکیمن ؛ قرف  دنتسھ 

...

: دینکن شومارف  ار  یلصا  یاھهژاودیلک  نیا  تسھ ، یلصا  یهژاودیلک  دنچ  یدعب . یهیصوت 

رد دیوگیم  مادم  ینالف  هک  دننکیم  بجعت  یبالقنا  بوخ و  یاھهچب  زا  اھیـضعب  تسا . هژاودیلک  نیا  تسا ؛ اھهژاودیلک  نیا  زا  یکی  تموکح » رد  مدرم  شقن   » یهلئـسم - 

یزورنآ تبیصم ، هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  ناجاقآ ! دینک . تکرش  تاباختنا  رد  دییایب  دیتفگ  مادم  امش  ارچ  هک  دنوشیم  دنمهلگ  نم  زا  دینک ؛ تکرش  دینک ، تکرـش  تاباختنا 

هک ار  ییاھادص  ماهتفنـش  مھ  هدنب  دیونـشب ، نم  زا  رتدوز  دیاب  اھامـش  نالا  دھاوخیم . ار  نیا  نمـشد  و  تسا ؛ تبیـصم  نیا  یار ؛ قودنـص  هب  دـننک  تشپ  مدرم  هک  تسا 

اھقودنـص یاپ  دصرد  دنچوتسیب  دـنتفگ  هک  دـینک  ضرف  الثم  الاح  دـننکن . تکرـش  اھقودنـص  یاپ  مدرم  دـصرد  دون  هک  ار  یزور  دنـشکیم  راظتنا  دـننکیم و  وزرآ  دوشیم ، دـنلب 

مدرم روضح  منیبیم . ار  نآ  هدنب  تسا . نآ  تبیـصم  دنیاین ؛ یار  یاھقودنـص  یاپ  مدرم  دصرد  دون  هک  مینک  یراک  دیاب  تسین ، یفاک  نیا  دـنیوگیم  دـندماین ؛ دـندرکن ، تکرش 

قودنص نالف  یاپ  مدرم  هک  دیھاوخیم  امش  بخ ، دینکن . شومارف  ار  نیا  تسا ؛ یلصا  یاھهژاودیلک  وزج  نیا  یرالاسمدرم ،» . » تسا یگرزب  تمعن  کی  یار ، قودنـص  یاپ 

. دیتسیان یار  قودنص  یاپ  مدرم  روضح  یولج  دنک . ادیپ  ققحت  دیھاوخیم  امش  هک  یراک  نآ  ات  دینک  شالت  بخ  دنیاین ، قودنص  نآ  یاپ  دنیایب ،

...

هدافتسا ماما  تانایب  زا  دننک . نییبت  تسرد  ار  یلـصا  یـساسا و  یاھهژاودیلک  نیا  هک  تسا  نیا  ییوجـشناد  یاھلکـشت  هب  نم  یهیـصوت  ینعی  دینک . نییبت  دیاب  ار  اھنیا 

. اھنیا دننام  دینک و 

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نییعت دـندش و  نتم  دراو  هیـشاح  زا  دـندرک ، ادـیپ  شقن  بالقنا ، زا  دـعب  ناریا  تلم  فرط - نیا  هب  ناتـساب  نارود  زا  خـیرات  ینرق ، نیدنچ  خـیرات   - ام خـیرات  لوط  رد  راب  نیلوا 

راک رـس  دننکیم و  ادـیپ  تیلوئـسم  تلم  باختنا  اب  رگید ، نوگانوگ  نیلوئـسم  یروھمج ، تسایر  یربھر ، زا  روشک ، لوئـسم  نیرتالاب  زا  تسا ، مولعم  هک  نانچمھ دننکیم .

زا دـعب  نیاربانب ، درک . داجیا  بالقنا  هک  دوب  یتالوحت  دوب ، یتارییغت  دوب ، یثداوح  نیرت  مھم زا  ملق  کی  نیا  دنھدب . باوج  تلم  هب  دیاب  دنھدب ؛ باوج  دیاب  تلم  هب  دـنیآیم و 

هب اـھیروتاتکید  مـیدرک ، ضرع  هـک  روـطنیمھ  دــش ، بـالقنا  هـکنآ  زا  دــعب  درک . ادــیپ  رییغت  اـعبط  یلم  عفاـنم  یارب  اـھرایعم  ینعی  درک ؛ ادــیپ  رییغت  یلم  عفاـنم  بــالقنا ،

رد یناسنا ، یورین  رد  اـھ ، تخاسریز رد  دش ؛ لیدبت  هجوت  لباق  یاھتفرـشیپ  هب  یگدـنام  بقع دش ، لیدبت  یسایس  لالقتـسا  هب  اھیگتـسباو  دش ، لیدبت  یرالاسمدرم 

شزومآ رد  ملع ، رد  میتسھ ؛ روشک  یاهدرخوتسیود  نیب  رد  ایند و  رد  اھنآ  یالاب  یاـھهجرد  وزج  زورما  اـھام  هک  یگرزب  عیانـص  یرواـنفتسیز ؛ وناـن ، لـثم  یمھم  عیاـنص 

. هدروآ دوجو  هب  ار  اھنیا  ام  یبالقنا  تیوھ  هک  هدوب  یثداوح  اھنیا  بخ  هریغ . یلاع و 

بالقنا  / ٠٣/٣٠/١٣٩۶ ربھر  اب  قارع  ریزوتسخن  رادید 

یاھنایرج همھ  ماجـسنا  تدـحو و  زا  لـیلجت  اـب  هارمھ  تاـیھ  قارع و  ریزو  تسخن  یداـبعلا  ردـیح  یاـقآ  رادـید  رد  یمالـسا  بـالقنا  مظعم  ربھر  یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

یگچراـپکی ظـفح  موزل  رب  دـیکات  اـب  دـندناوخ و  قارع  رد  رادـتقا  لـماع  کراـبم و  مـھم و  یا  هدـیدپ  ار  یمدرم » یاـھورین  ، » شعاد اـب  هزراـبم  رد  قارع  یبھذـم  یـسایس و 

« قارع تدـحو  تیوھ و  لالقتـسا ،  » فلاخم وا ، بانذا  اکیرمآ و  اریز  درکن  داـمتعا  اـھنآ  هب  هجو  چـیھ  هب  دوب و  رایـشوھ  اـھییاکیرمآ  لـباقم  رد  دـیاب  دـنتفگ : قارع ، نیمزرس 

. دنتسھ

تیقفوم نیا  تسا و  قارع  زا  جورخ  رارف و  لاح  رد  شعاد  نونکا  دـندرک : ناشنرطاخ  نامز ، زا  عطقم  کـی  رد  دادـغب  یکیدزن  اـت  شعاد  یاـھورین  روضح  هب  هراـشا  اـب  ناـشیا 

طـسو رد  اـھنآ  روضح  قارع و  نموم  ناوج و  یاـھورین  هب  داـمتعا  رد  قارع  تلود  تسرد  تسایـس  نینچمھ  قارع و  رد  ینورد  ماجـسنا  تدـحو و  هجیتـن  زیگنارب ، نیـسحت 

. تسا نادیم 

هب یمدرم  یاھورین  اب  اھییاکیرمآ  تفلاخم  دـندوزفا : دـندرک و  هراشا  یمدرم ، یاھورین  نامھ  ای  یبعـشلادشح »  » اب وا  بانذا  اکیرمآ و  تفلاخم  هب  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

. دھدب تسد  زا  ار  دوخ  رادتقا  مھم  لماع  قارع ، دنھاوخیم  اھنآ  هک  تسا  تلع  نیا 

ناریا  / ١٢/٠۵/١٣٩۶ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزاود  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

زا هبترم  هدزاود  ناریا  تلم  ینعی  تسا ؛ زورما - ات  بالقنا  لوا  زا   - لیبقنیازا یهسلج  نیمھدزاود  نیا  تسا . یرالاسمدرم  دامن  یروھمجتساـیر [ مکح  ذـیفنت   [ هسلج نیا 

یاروش سلجم  هد  یمدرم ، یاـھشنیزگ  مدرم و  تاـباختنا  تسا . یمھم  یهلئـسم  یلیخ  نیا  دـناهدرک ؛ ینیرفآشقن  روـشک  لوا  زارط  ناریدـم  باـختنا  رد  بـالقنا ، زاـغآ 

دیدج لسن  تسا . بالقنا  تکرب  زا  همھ  اھنیا  هدروآ ؛ دوجو  هب  ار  ناگربخ  سلجم  جنپ  تسا ؛ هداد  لیکشت  ار  اتسور  رھش و  یاروش  جنپ  تسا ؛ هدروآ  دوجو  هب  مھ  یمالسا 

یهمھ اب  ار  تموکح  رما  رد  مدرم  هب  یئانتعایب  ار ، مدرم  ندوب  هیـشاح  رد  ار ، یروتاتکید  میدرک ؛ سمل  نامدوجو  یهمھ  اب  ار  بالقنا  زا  لبق  یهرود  ام  دـنکن ، شومارف  اـم 

ناـھاشداپ و نیطالـس ، اـسور ، دناهتـشادن ؛ ناریدـم  نییعت  روشک و  تیریدـم  رد  یـشقن  چـیھ  بـالقنا  یزوریپ  زا  لـبق  مدرم ، دـناهدیدن . اـم  یاـھناوج  میاهدـید ؛ ناـمدوجو 

بحاص دندش  مدرم  دروآ ؛ نتم  هب  هیشاح  زا  ار  مدرم  دمآ و  یمالسا  بالقنا  دنتشادن . یـشقن  چیھ  دندوب ؛ یچاشامت  طقف  مدرم  اما ] ، ] دنتفریم دندمآیم ، ناشنایفارطا ،

. تسا یمھم  یهسلج  سلجم ، نیا ]  ] اذل دوشیم ؛ صخشم  هیرجم  یهوق  تیریدم  یارب  مدرم  شنیزگ  یهجیتن  هک  تسا  یراب  نیمھدزاود  نیا  بالقنا ، لوا  زا  رایتخا .

لاس ١٣٩٧  / ١٢/٢٩/١٣٩۶ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

تـسایر تاـباختنا  رد  مدرم  یهدـننکهریخ  میظع و  رایـسب  روضح  لاـس ، لـیاوا  لاـس . رخآ  اـت  لاـس  لوا  زا  دوـب  یلم  روـضح  تلم و  رادـتقا  تمظع و  زورب  لاـس ٩۶  ینیریش 

رد سدـق  زور  ییامیپهار  رد  مھ  دـعب  دوب . یبوخ  انعمرپ و  رایـسب  روضح  نیا  دـندرک و  تکرـش  تاباختنا  رد  روشک  تیعمج  زا  نویلیم  لھچ  زا  شیب  دوب ؛ اـھاروش  یروھمج و 

هب هک  ییاھـشاشتغا  رثا  رب  ید  مھن  رد  هتبلا  لاسما . نمھب  مودوتسیب  ییاشامت  ییامیپهار  همھ  زا  رترب  ید و  مھن  ییامیپهار  مھ ، لاس  نایاپ  رد  ناـضمر و  کراـبم  هاـم 

گرزب تلم  روضح  یهدنھدناشن  اھنیا  یهمھ  هک  دنتشاد  شوجدوخ  یاھییامیپهار  روشک  فلتخم  یاھرھـش  رد  یپردیپ  زور  دنچ  مدرم  منکیم - هراشا  نم  و   - دمآ دوجو 

. دوب تسا  مزال  وا  روضح  هک  ییاھنادیم  یهمھ  رد  ناریا  راکهبهدامآ  کالاچ و  ریصب و  تلم  ناریا و 

ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

رارق عیرـس  تفرـشیپ  ریـسم  رد  دوب ، هدـنام  بقع  تدـشب  هدـش و  ریقحت  تدـشب  راجاق  یولھپ و  نارود  رد  هک  روشک  داد و  نایاپ  ینـالوط  یخیراـت  طاـطحنا  کـی  هب  بـالقنا 

هبناجهمھ و تفرـشیپ  یهیامناج  هک  ار  یلم  یهدارا  رـصنع  درک و  لیدـبت  یرالاسمدرم  یمدرم و  تموکح  هب  ار  یدادبتـسا  تنطلـس  نیگنن  میژر  تسخن ، ماـگ  رد  تفرگ ؛

« مدرم تکراشم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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لقتنم ناگمھ  هب  ار  میناوتیم » ام   » رواب هیحور و  درک ؛ تیریدـم  یهصرع  دراو  ثداوح و  یلـصا  رادنادـیم  ار  ناناوج  هاـگنآ  درک ؛ دراو  روشک  تیریدـم  نوناـک  رد  تسا  یقیقح 

: دش گرزب  تاکرب  اشنم  نیا  تخومآ و  همھ  هب  ار  یلخاد  ییاناوت  هب  اکتا  نانمشد ، میرحت  تکرب  هب  درک ؛

...

تاعوضوم رد  دیناسر و  جوا  هب  یزیتسرابکتسا  یلم و  یاھهنحـص  رد  روضح  یلخاد ، یاھهنتف  اب  هلباقم  تاباختنا ، دننام  یـسایس  لئاسم  رد  ار  یمدرم  تکراشم  اثلاث :

رد یناسرتمدخ  یهقباسم  رد  مدرم  بالقنا ، زا  سپ  داد . ریگمـشچ  شیازفا  دوب ، هدش  زاغآ  بالقنا  زا  شیپ  زا  هک  یراکوکین  یاھتیلاعف  اھیناسرکمک و  دننام  یعامتجا 

. دننکیم تکرش  هناقاتشم  یعامتجا  یاھدوبمک  یعیبط و  ثداوح 

هیئاضق  / ٠۵/١٣٩٨/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

دننام دـیدھت و  میرحت و  راشف و  اب  ار  ناریا  هک  دوشیم  رارکت  دایز  اھزور  نیا  اھنیا  دـننام  اـھتاملپید و  اھرادمتـسایس و  ناـبز  زا  یجراـخ  یاـھیرازگربخ  رد  دـینیبیم  هکنیا 

کال زا  ناریا  تلم  تسا . ناریا  تلم  تکرح  لاس  لھچ  زا  یشان  هکلب ] ، ] تسین هک  ریخا  هام  شش  هام و  ود  هام و  کی  یایاضق  زا  یشان  نیا  دروآرد ، وناز  هب  دوشیمن  اھنیا 

، هدرک زورب  وا  رد  یمالسا  تایصوصخ  اب  یناریا  تیوھ  نوریب . دمآ  تسکـش ، ار  کال  نیا  درک ؛ صالخ  بالقنا  اب  ار  شدوخ  دوب ، هدش  لیمحت  وا  هب  هک  یتلذ  یروخیرـسوت و 

نیا دـینک  هاـگن  امـش  دراذـگیمن . وا  رد  یریثاـت  دـنروآیم  راـشف  ملاـظ  نانمـشد  هچ  رھ  هک  تساذـل  تـسا ، تفرـشیپ  بلاـط  تـسا ، لالقتـسا  بلاـط  تـسا ، تزع  بلاـط 

ینکـشراک همھ  نیا  ار ؛ اھتاباختنا  نیا  دینک  هاگن  امـش  تسا ؟ یخوش  تسا ، لاس  لھچ  ار ؛ نمھب  مودوتسیب  نیا  ار ، سدق  زور  نیا  دـینک  هاگن  امـش  ار ، اھییامیپهار 

زاب تسھ ؛ یتاباختنا  کی  مھ  لاسما  رخآ  الاح  دنوشیم . رـضاح  تاباختنا  یاھنادیم  رد  زیگناربنیـسحت  اعقاو  یهدارا  مزع و  اب  مدرم  اما ] ، ] دندرک روشک  یاھتاباختنا  یارب 

ار ناریا  تلم  تمظع  اھنیا  درک ؛ دنھاوخ  تکرش  تاباختنا  نیا  رد  قوش  روش و  اب  مدرم  هک  منادیم  نم  دننکیم ، دارفا  زا  یضعب  هک  ییاھینیرفآدیدرت  زا  یـضعب  دوجو  اب  مھ 

. دھدیم ناشن 

نارھت  / ١٣٩٨/١٠/٢٧ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

. تسا تاباختنا  شنیرتمھم  زا  یکی  تسا ؛ یددـعتم  یاھاج  رد  روضح  نیا  تسا و  رادـتقا  لماع  نیرتمھم  ناریا  تلم  روضح  ناریا ! زیزع  تلم  زیزع ، نارھاوخ  زیزع ، ناردارب 

اب مدرم  هک  دـنراذگن  لیح  ماـسقا  عاونا و  اـب  هک  تسا  نیا  رب  نانمـشد ]  ] شـالت یعـس و  دـنکیم . سویاـم  ار  نمـشد  دـنکیم ، همیب  ار  روشک  ناریا  تلم  روضح  تاـباختنا  رد 

هک تسھ  یتارکذت  تاباختنا ، یهرابرد  ینوگانوگ  لئاسم  الاح  دـننک . تکرـش  تاباختنا  رد  دـیاب  قوذ  قوش و  اب  مدرم  منکیم : ضرع  نم  دـننک . تکرـش  تاباختنا  رد  قوش 

هنیمز نیا  رد  دـناوتب  نمـشد  اداـبم  هک  دـینک  تبقارم  تسا ؛ هیـضق  نیا  لـصا  مـنکب  ضرع  متـساوخ  زورما  هـک  هـچنآ  درک . مھاوـخ  ضرع  میدوـب  هدـنز  رگا  هدـنیآ  رد  هللااـشنا 

. دشخبب ققحت  تاباختنا  ندرک  قنوریب  ندرک و  گنرمک  زا  تسا  ترابع  هک  ار  شدوخ  یهتساوخ 

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

، دیاین ششوخ  ریقح  نیا  صخـش  زا  یکی ، تسا  نکمم  مینکیم ؛ رارکت  مھ  الاح  میاهدرک ، ضرع  ار  نیا  ام  مھ  اھلبق  دھدب .] یار  دیاب   ] تسا دنمهقالع  ناریا  هب  یـسک  رھ 

لح هک  یسک  رھ  دراد ، تسود  ار  روشک  تینما  هک  یـسک  رھ  دنک . تکرـش  تاباختنا  رد  دیاب  سپ ] [ ؟ هن ای  دراد  تسود  ار  شروشک  ار ، ناریا  اما ] ، ] درادن یبیع  دیاین  بخ 

هدنب هتبلا  دننک . تکرـش  دیاب  همھ  دنک ؛ تکرـش  تاباختنا  رد  دیاب  دراد  تسود  روشک  رد  ار  حیحـص  یناگبخن  شدرگ  هک  یـسک  رھ  دراد ، تسود  ار  روشک  تالکـشم  ندش 

ینید یهزیگنا  دنرادن ، یبالقنا  یهزیگنا  هک  مھ  یناسک  نآ  اما  دننکیم  تکرـش  یرتشیب  یهزیگنا  اب  بالقنا ، تشونرـس  هب  دنمهقالع  یبالقنا و  نموم و  دارفا  هک  منئمطم 

. دننک تکرش  تاباختنا  رد  دیاب  مھ  اھنیا  دنراد ؛ تسود  هک  ار  ناشروشک  بخ  دنرادن ،

تاباختنا  / ١٣٩٨/١٢/٠٢ رد  تکرش  زا  سپ  امیسوادص  راگنربخ  اب  وگوتفگ  رد  تانایب 

هک تسا  تلم  یندـم  قح  قاقحا  زور  ایناث  میوگیم ؛ کیربت  روشک  رـسارس  رد  نامزیزع  نانھیممھ  یهمھ  هب  ار  نشج  نیا  تسا ؛ یلم  نشج  کـی  زور  تاـباختنا  زور  ـالوا 

مھ البق  ام  ار  اھنیا  هک  تسا  یعرـش  فیلکت  کی  اثلاث  دنروایب ؛ تسد  هب  تسا ــ  اھنآ  قح  هک  ار ــ  روشک  روما  یهرادا  رد  ناشدوخ  تکرـش  دنھدب و  یار  دـنیایب  دـنھاوخیم 

. دنکیم تکرش  تاباختنا  رد  تسا ، دنمهقالع  روشک  یلم  عفانم  هب  هک  یسک  رھ  تسا . روشک  یلم  عفانم  نمضتم  تاباختنا  هک  تسا  نیا  تقیقح  و  میاهدرک . ضرع 

تاباختنا  / ١٣٩٨/١٢/٠۴ رد  ناریا  تلم  روضح  زا  رکشت  هقف و  جراخ  سرد  هسلج  یادتبا  رد  تانایب 

رھ زا  نوگانوگ ، یاھهاگتسد  رد  یزاجم ، یاضف  رد  دش ؛ راک  یمجح  هچ  تاباختنا  رد  مدرم  تکرش  هیلع  هک  دینادیم  امش  ناریا . گرزب  تلم  زا  درک  رکـشت  یتسیاب  اتقیقح 

یاروش هکنیا  تسین ، یعقاو  باختنا  هکنیا  تسین ، تاباختنا  هکنیا  : » شیپ هام  ود  زا  شیپ ، هام  کی  زا  ریخا ؛ زور  دنچ  نیا  رد  هن  الاح  دندرک . هدافتسا  دنتسناوت  هک  یلماع 

بـش یبوخ . یهناھب  کی  دش  مھ  نیا  هک  دـیدج ]  ] یرامیب نیا  مھ  یرخآ  الاح  دـش ؛ رتشیب  مجح  نیا  میدـش ، رتکیدزن  هچ  رھ  اھفرح . لیبق  نیا  زا  و  هدرک » نینچ  نابھگن 

ادابن مدرم   » هک ندرک  تاغیلبت  درک  عورـش  هبنـشجنپ  رحـس  زا  نمـشد ] ، ] دـش هداد  ـالثم  مق  رد  یراـمیب  نیا  سوریو و  نیا  زورب  ربخ  دوب ، تاـباختنا  شاهعمج  هک  هبنـشجنپ 

نیرتمک زا  ینعی  دـینیبب ! تسھ ؛» سوریو  تسھ ، ضرم  تسھ ، یرامیب  تسا ، نانچ  تسا ، نینچ  اجنآ  دـیتسیاب ، نداد  یار  فص  رد  دـیتسیاب ، تاـباختنا  فص  رد  دـیورب 

. دندرک دیکات  مئاد  نتفگ و  هب  دندرک  عورش  هلصافالب  دورب ؛ ردھ  تعاس  دنچ  یتح  دنتشاذگن  دندرک و  هدافتسا  یتصرف 

ار شتاکرب  لاعتم  دنوادخ  هک   - مق مدرم  هکنیا  اب  ار . مدرم  عامتجا  دیاهدید  امتح  دیداد  یار  دیتفر  اجرھ  مھ  نوریب  دیدید ، نویزیولت  رد  امـش  اھقودنـص ؛ یاپ  دندمآ  مدرم  بخ   

، دینیبب دندمآ . اھنآ  هک  دوب  مق  یاھهزوح  تاباختنا ، رد  یباختنا  یاھهزوح  نیرتغولش  زا  یکی  دش ، هدروآ  اھنآ  مسا  لوا  دندوب ، یرامیب ]  ] نیا زکرمرد  دنک  - دایز  مدرم  نیا  رب 

، تسا ادـخ  بولقلابلقم  نوچ  دراد ، ار  راگدرورپ  زا  رکـش  یاج  دراد ؛ رکـشت  یاج  اعقاو  نیا  هللااـشنا . دـنک ؛ زوریپ  ار  نآ  هدرک  هدارا  لاـعتم  یادـخ  هک  تسا  یتلم  تلم ، نیا 

. درک رکشت  دیاب  نیا  رطاخ  هب  اتقیقح  مھ  مدرم  زا  تسا ؛ وا  تسد  اھلد 

شتاباختنا هب  یتح  تسین ، ینید  یبالقنا و  یاھرواب  یهلئـسم  طقف  تسین ، گنھرف  یهلئـسم  طقف  تسین ، داصتقا  یهلئـسم  طقف  دراد ؛ راک  اھاجک  هب  نمـشد  دینیبب 

؛ دوشب تیبثت  باختنا  تمدخ  رد  یار و  قودنص  یاپ  رد  نید ، مان  هب  مدرم  تکرش  یهدیدپ  هرھاظ و  نیا  دنھاوخیمن  دراد ؛] راک  ]

١٣٩٩/٠١/٢١ /  ( جع ) نامز ماما  ترضح  تدالو  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

. دندیشخرد بوخ  نردم ، یابو  نیا  تفگ  دیاب  عقاو  رد  هک  یمومع  یرامیب  نیا  رد  انورک ، نومزآ  رد  ناریا  تلم  دیشخرد ؛ شوخ  نومزآ ، نیا  رد  ناریا  تلم 

...

مـسا صوصخب  ار  دروم  دـنچ  نم  تسھ ؛ اج  همھ  رد  هک  هدروآ  دوجو  هب  ار  یزیگناتفگـش  بلاج و  یاھهنحـص  ابیز و  رایـسب  یاھتکراشم  مھ ، یمدرم  یاھتکراشم  افاصنا 

کی هلحم  رھ   » حرط راوزبس ، رد  الثم  منکیم : ضرع  نم  ار  اھنیا  هدش ، شرازگ  هدنب  هب  اھنیا  الاح  هن ، دنراد ؛ صاصتخا  دروم  دنچ  نیا  هک  تسین  نیا  یانعم  هب  نیا  مروآیم .

تسا یبلاج  راک  مھم و  مزال و  زیچ  یلیخ  نیا  دنھدیم ؛ تشوگ  لحم  نامھ  نادنمزاین  هب  دننکیم ، ینابرق  دنفـسوگ  کی  دنوشیم  عمج  لحم  لھا  هدش ؛ عورـش  ینابرق »

ار ناشدوخ  یاھهناخ  ار ، ناوناب  زا  یاهدـع  دوخ  اب  هدرک  هارمھ  هک  ناوناب  زا  یعمج  یراکمھ  اب  یدیھـش  رداـم  دزی ، رد  اـی  نادـنمزاین . ماـعطا  یارب  دـنھدیم  ماـجنا  اـھنیا  هک 

نان سدقم  عافد  نامز  رد  هک  ناوناب  زا  یھورگ  دنواھن ، رد  ای  دنراذگیم . مدرم  رایتخا  رد  یناجم  دننکیم و  دیلوت  کسام  اھهناخطایخ  نیا  رد  هک  هناخطایخ  هب  دناهدرک  لیدـبت 

مھ ار  مدرم  یاھهناخ  لخاد  یتح  دناهداد و  لیکـشت  هاگرارق  بالط  ناتـسزوخ ، رد  دننکیم . کمک  یرامیب و  راھم  یارب  دـناهدش  لاعف  دنداتـسرفیم ، هھبج  یارب  دـنتخپیم و 

کمک دنھدب و  تلھم  ای  دنھدب  فیفخت  ای  دنریگن  هراجا  هک  دننکیم  تبحص  اھهزاغم - اھهناخ و  نابحاص   - کالما نابحاص  اب  یلحم  نیدمتعم  زاریـش ، رد  دننکیم . ینوفعدض 

« مدرم تکراشم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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تاباختنا رد  هک  یایھللابزح  دزمان  اھرھـش ، زا  یکی  رد  تسا . تیلاعف  لوغـشم  ینادیم  لکـش  هب  هدـش و  دراو  شدوخ  هیملع  یهزوح  سیئر  زیربت ، رد  بساک . هب  دوشب 

یدودـحم یاھـشرازگ  هتبلا  اھنیا  هدرک . یھدنامزاس  انورک  اب  یهزرابم  یداـھج و  تکرح  تمدـخ  رد  ار  نـالاعف  هتـشاد و  هگن  هدرکن و  لـیطعت  ار  شدوخ  داتـس  هدرواـین ، یار 

هک دراد  دوجو  نوگانوگ  یاھلکـش  هب  روشک  رـساترس  رد  نیا  هیبش  دروم  اھرازھ  هکلب  نیا ، هیبش  دروم  اھدـص  نکیلو  متـشاد ؛ رایتخا  رد  هلاجعلایلع  ـالاح  هدـنب  هک  تسا 

. ماهدرک هراشا  ( ١٢) یلبق تبحص  رد  مھ  اھنیا  زا  یضعب  هب  نم 

یدیلوت  / ١٣٩٩/٠٢/١٧ یاھهعومجم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

. دھدب ناماس  ار  روشک  داصتقا  دناوتیمن  مدرم  تکراشم  نودـب  یتلود  چـیھ  دزادـنیب ؛ هار  هب  ار  هعماج  داصتقا  روتوم  مدرم  تکراشم  نودـب  تسین  رداق  مھ  اھتلود  نیرتیوق 

ار اھتلود  دـنناوتب  هک  دـندرک  ار  اـھرکف  نیا  مسیلایـسوس - عاونا  یهمھ  هن  هتبلا   - اھمسیلایـسوس زا  یعون  لـثم  یداـصتقا ، یـسایس ، یرکف ، یاـھراک  زاـس و  زا  یـضعب 

هار  ] ار داصتقا  روتوم  دھدب و  ناماس  ار  روشک  داصتقا  تسناوت  دھاوخن  یتلود  چیھ  مدرم  تکراشم  نودب  درادن و  ناکما  دـندروخ . تسکـش  اما ]  ] دـننک داصتقا  راک  یدـصتم 

. مینکب روشک  داصتقا  نادیم  دراو  ار  مدرم  نوگانوگ  یاھتیفرظ  مدرم ، یاھراکتبا  مدرم ، یاھدادعتسا  هک  دشاب  نیا  دیاب  ام  مھم  لئاسم  زا  یکی  نیاربانب  دزادنیب .]

بالقنا  / ١٣٩٩/٠٨/٠٣ ربھر  روضح  رد  انورک  اب  هلباقم  یلم  داتس  هسلج 

شالت موزل  روشک و  رد  انورک  یرامیب  رابفسات  تیعضو  دش ، لیکـشت  ناشیا  توعد  هب  هک  ار  هسلج  نیا  لیکـشت  زا  فدھ  ناشنانخـس ، یادتبا  رد  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

طقف تسا و  ریگارف  ایند  همھ  رد  نآ  یزییاپ  جوا  نینچمھ  عوضوم و  نیا  لصا  هتبلا  دندوزفا : دندرک و  نایب  سوریو ، نیا  اب  یهھجاوم  یارب  دـیدج  تاراکتبا  یریگراکب  فعاضم و 

. تسین ناریا  صوصخم 

...

یراکمھ نینچمھ  اھهاگتـسد و  همھ  یراکمھ   » و یمومع » راکفا  عاـنقا  «، » یتیمکاـح عطاـق  یاھمیمـصت  ذاـختا   » ار بساـنم  حیحـص و  تیریدـم  لاـمعا  یهمزـال  ناـشیا 

روشک اریز  دشاب  هتشاد  دوجو  یـسایس  لئاسم  صوصخب  لئاسم  یهمھ  رد  دیاب  هکلب  تسین  انورک  اب  هلباقم  صتخم  طقف  یراکمھ  نیا  هتبلا  دندوزفا : دنتـسناد و  مدرم »

. تسا هجاوم  یلخاد  یناھج و  هصرع  رد  یمھم  لئاسم  اب  یعیبط  روطهب  تسا ، دیدج  نخس  دیدپون و  ماظن  دنمتردق ، یتلم  یاراد  هک 

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

دھاوخ کمک  روشک  یهدنیآ  هب  انیقی  نیا  دشاب ، مدرم  روشرپ  تکرـش  رگا  هک  تسا  هریخذ  کی  تسا ، ناکما  کی  تسا ، تصرف  کی  تسا ، راختفا  کی  روشک  یارب  تاباختنا 

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

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

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

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

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

یعافد تاناکما  هلب ، هک  مینک  ناعذا  مینادب و  دیاب  همھ  ار  نیا  تسا . یلم  رادتقا  یهدـنھدناشن  مدرم ، تکراشم  مدرم و  روضح  تاباختنا و  مھ  یجراخ  یهھجو  تھج  زا 

همھ یتقو  دـنھدیم . رادـتقا  هک  دـنتلم  دـنروشک ، کی  مدرم  اھنیا  یهمھ  زا  شیب  اما  تسین  یکـش  نیا  رد  دـھدیم ، رادـتقا  روشک  هب  اھنیا  لاثما  یـساملپید و  یاھتردـق  و 

رد یتبیھ  کی  یرادـتقا ، کی  روشک  نیا  تسا ، هزیگنارپ  تسا ، مزاع  تسا ، اپ  رـس  تسا ، رادـیب  تسا ، رایـشوھ  تلم  نیا  هک  تسود - نمـشد و   - ایند رد  دـننک  ساسحا 

، یبالقنا تاـعامتجا  تسا ؛ مدرم  روضح  رھظم  تاـباختنا ، و  دـش . دـھاوخ  روشک  رادـتقا  بجوم  مدرم  روضح  نیارباـنب  نمـشد . هچ  تسود و  هچ  دـنکیم ؛ ادـیپ  همھ  مشچ 

. تسا تاباختنا  هتبلا  رتمھم  همھ  زا  تسا و  مدرم  روضح  رھظم 

نانمـشد و یاھینمـشد  دنیبیم  هک  یتلم  یروشک و  بخ ، مینک . یوق  ار  روشک  مینک  شالت  دیاب  ام  ینعی  ( ۶ (؛ ماهدرک تبحـص  یوق » ناریا   » هب عجار  ررکم  البق  هدنب  بخ 

نآ دـنراد ؛ لوبق  همھ  ار  نیا  تسا ، یمومع  راعـش  کی  یوق » ناریا   » روشک و توق  نیا  دـنک . یوق  ار  شدوخ  هک  تسا  نیا  شجالع  راک و  هار  ار ، ناربکتـسم  ناھاوخهدایز و 

یاراد زیزع و  ناریا  یوق ، ناریا  تسا ؛ روخیرـسوت  ناوتان و  فیعـض و  ناریا  زا  رتھب  یوق  ناریا  املـسم  دراد . لوبق  ار  یوق » ناریا   » راعـش درادن ، لوبق  مھ  ار  هدـنب  هک  یـسک 

تلم و روـضح  دنـشخبیم و  روـشک  هب  ار  توـق  نیا  هک  دنتـسھ  تـلم  تـلم ؛ مـیدرک ، ضرع  هـک  روـط  ناـمھ  دـشخبیم ؟ ناریا  هـب  یـسک  هـچ  ار  توـق  نـیا  ـالاح  بـخ  تزع .

. دراد ریثات  یلم  توق  نیا  رد  املسم  ناشتکراشم - یهزادنا  ناشتکراشم ، لصا   - مھ ناشتکراشم 

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

روشک رتدب  همھ  زا  ییاھروشک و  یتاعالطا  یاھسیورس  یـسوساج و  یاھهاگتـسد  هک  دننادب  مھ  زیزع  تلم  تسا - ام  تاعالطا  رگید  اھنیا   - منکب ضرع  مھ  ار  نیا  نم 

و  ] دـننکیم مھتم  ار  ناگدـننکرازگرب  اـی  دـننک ؛ قـنوریب  ار  دادرخ  رخآ  تاـباختنا  هـک  دـننکیم  شـالت  دـنراد  زورما  هـن  شیپ و  یدـنچ  زا  یتسینویھـص  مـیژر  نـینچمھ  اـکیرمآ و 

و  ] دننکیم درـسلد  ار  مدرم  ای  دننکیم - مھتم  ار  نابھگن  مرتحم  یاروش  ای  دـننکیم  مھتم  دـنراد  ار  تاباختنا  ناگدـننکرازگرب  عقاو  رد  « - هدـش یـسدنھم  تاباختنا  [ » دـنیوگیم

. دننکیم دنراد  اھراک  نیا  زا  مامت  تدش  اب  دینکیم .»! هتسخ  ار  ناتدوخ  یدوخیب  ارچ  دراذگیمن ؛ یریثات  عاضوا  دوبھب  رد  درادن ، یرثا  امش  یار  [ » دنیوگیم

مدرک نم  هک  یدـیکات  همھ  نیا  دوجو  اب  مزال  یاھتیاعر  نآ  هک  مھ  ام  روشک  یزاجم  یاـضف  رد  هنافـساتم  بخ  دـننکیم . دـنراد  ار  هدافتـسا  رثکادـح  مھ  یزاـجم  یاـضف  زا  و 

ناشدوخ یزاجم  یاضف  یور  ایند  یاھروشک  یهمھ  دـشاب . ناشـساوح  دنتـسھ  لوئـسم  هک  یناسک  نآ  یتسیاب  هک  تسا ، لو  اـعقاو  یتاـھج  کـی  رد  دریگیمن و  تروص 

ار یزاجم  یاضف  درادن . راختفا  هجو  چیھ  هب  نیا  درادن ؛ راختفا  نیا  میاهدرک ! لو  ار  یزاجم  یاضف  ام  هکنیا  هب  مینکیم  راختفا  ام  هک ] یلاح  رد  ، ] دننکیم تیریدـم  لامعا  دـنراد 

نمـشد رایتخا  رد  ار  هلیـسو  نیا  دـیابن  اما  تسا  بوخ  مھ  یلیخ  تسا ، یدازآ  یهلیـسو  کشالب  مدرم  یارب  دـننک ، هدافتـسا  مدرم  ناـکما  نیا  زا  درک . تیریدـم  یتسیاـب 

رد ار  مدرم  تکراشم  یناور ، یاھهویـش  اب  هک  تسا  نیمھ  مھ  ناشفدھ  اضف و  نیا  زا  دـننکیم  هدافتـسا  دـنراد  دـنک . هئطوت  تلم  هیلع  روشک و  هیلع  دـناوتب  هک  تشاذـگ 

. دنامن رود  مھم  نیا  دننک و  دیماان  ار  نمشد  هک  دننک  یراک  دنھدب و  اھنیا  هب  در  خساپ  مدرم  هللااشنا  هک  مراودیما  و  دنھدب . شھاک  تاباختنا 

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

، هدش هک  ییاھـضارتعا  دـندرک . ضارتعا  اھیـضعب  تفرگ و  ماجنا  ( ٧) لماحت یرادـقم  کـی  یروھمج ) تساـیر  یاـھدزمان  تیحالـص  زارحا   ) هنیمز نیا  رد  ناـبھگن  یاروش  هب 

یزوسلد دوشیم ؛ مک  تکراشم  تیعـضو  نیا  اب  دنیوگیم  هک  دننکیم  ضارتعا  نابھگن  یاروش  هب  تھج  نیا  زا  اھیـضعب  تسا : فلتخم  اھهزیگنا  درادـن ، یکرتشم  یهزیگنا 

 ... تکراشم یارب  دننکیم 

کی میرادن ؛ راک  ار  صاخ  یاھهورگ  الاح   - مدرم تکراشم  رد  هک  دسریم  روج  نیا  مرظن  هب  هدنب  دش . دھاوخ  مک  تکراشم  دـننارگن  یـضعب  هک  تکراشم ، یهلئـسم  دروم  رد 

لابند مدرم  یهماع  دنتسین ؛ نآ  نیا و  مسا  لابند  مدرم  مومع  مدرم و  یهماع  میرادن - راک  ار  اھنیا  دنشاب ؛ ناونع  نالف  ای  حانج  نالف  ای  مسا  نالف  لابند  تسا  نکمم  هورگ 

ار روشک  تالکشم  دناوتیم  هک  تسا  یایدمآراک  کی  یاراد ] ، ] تسا یاهدارا  توق  ای  لمع  توق  کی  یاراد ] ، ] تسا یتیریدم  کی  یاراد  یـسک  هچ  دننیبب  هک  دنتـسھ  نیا 

یاھهورگ یارب  تسین ؛ حرطم  مدرم  مومع  یارب  دوشب ، نادیم  دراو  یحانج  هچ  زا  یناونع و  هچ  اب  یمان ، هچ  اب  یـسک  هچ  الاح  هکنیا  دنتـسھ . نیا  لابند  درادرب ؛ نایم  زا 

اھقودنص یاپ  مدرم  دنتسھ ، یدمآراک  نیا  یاراد  هک  دنھدب  ناشن  مدرم  هب  دننک و  نایب  دنناوتب  دناهنحص  رد  زورما  هک  ییاھدزمان  رگا  ریخن . مدرم  مومع  یارب  اما  ارچ ، صاخ 

« مدرم تکراشم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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اقآ نیا  هک  دنناسرب  هجیتن  نیا  هب  ار  مدرم  دننک ، عناق  ار  مدرم  دنناوتب  اھدزمان  هک  تسا  نیا  مھم  یھلا . قیفوت  هب  هللااشنا  دوب  دـھاوخ  مھ  ییالاب  تکراشم  دـنوریم و  مھ 

. دنسانشب ار  هعماج  یاھدرد  هک  دنشاب  یناسک  دوشب و  هتخانش  دارفا  تقادص  دیاب  دنتقادصاب ؛ دنربدم ، دنریدم ، دننک ، هرادا  ار  روشک  دنناوتیم  صاخشا  نیا  ای 

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

تـسایر  - تلود بیکرت  عـضو  تصـش ، یهھد  رد  ینعی  هیلع ) ناوـضر هللا   ) ماـما ناـمز  رد  ـالاح  یداـمتم ؛ یاـھلاس  لوـط ] رد  ، ] لوا زا  دـنفلاخم . اـم  تاـباختنا  اـب  نانمـشد 

یئارجا سیئر  تلود و  سیئر  یروھمج  تسایر  دش و  ضوع  نوناق  هکنآ  زا  دعب  اما  درکیمن  ادـیپ  یدومن  اجنآ  رد  یلیخ  لئاسم  نیا  هک  دوب  یروج  یریزوتسخن - یروھمج و 

نکمم تاباختنا  رد  دـننکیمن ، تکرـش  مدرم  هک  تسا  نیا  هب  هجوتم  نمـشد  تاغیلبت  دوشب ، تاـباختنا  هکنیا  زا  لـبق  هک  تسا  هدوب  روج  نیا  هشیمھ  ـالاح  اـت  دـش ، تلود 

تاباختنا دـندرکیم و  تکرـش  مدرم  هکنآ  زا  دـعب  دـننکن ، تکرـش  مدرم  هکنیا  یارب  دـننکیم ]  ] تاغیلبت دوشب . اـھنیا  دـننام  ییاـھراک  دوشب و  هدرب  تسد  دوشب ، بلقت  تسا 

لام طقف  و  هدوب ، هشیمھ  نیا  دیآیم ؛ نوریب  قودنص  زا  یـسک  هچ  هک  تسا  مولعم  تسا ، هدشیـسدنھم  تسا ، مولعم  بخ  هک  دنتفگیم  اھنآ  تفرگیم ، ماجنا  یروشرپ 

، وا زا  ریغ  ای  دندزیم  سدح  اھنآ  هک  یـسک  نآ  ای  الاح  هدشیم ، باختنا  یرفن  کی  هکنآ  زا  دـعب  فلتخم . صاخـشا  هب  تبـسن  دـندزیم  ار  اھفرح  نیمھ  هشیمھ  تسین . زورما 

یراک دنراد  مھ  زورما  تسا . نیمھ  مھ  زورما  هدوب ، نیا  اھلاس  لوط  رد  نمـشد  یتاغیلبت  تسایـس  درادن . یرایتخا  هک  روھمجسیئر  درادن ؛ هک  رایتخا  هدیاف ، هچ  دـنتفگیم 

هچ الثم  هک  تسا  مولعم  درادن ، یاهدیاف  امـش  تکراشم  نیا  بخ  هک  دنیوگب  دندرک ، تکراشم  مدرم  هچنانچ  رگا  دنھدب ؛ شھاک  ار  مدرم  تکراشم  دنناوتب ، رگا  هک  دـننکیم 

دنھاوخ اھنآ ، ینیبشیپ  قباطم  ریغ  هچ  اھنآ ، ینیبشیپ  قباطم  هچ  یسک - رھ  الاح   - دمآ نوریب  قودنـص  زا  هک  یـسک  کی  هک  مھ  نآ  زا  دعب  دش ؛ دھاوخ  باختنا  یـسک 

. منیبیم نم  ار ] اھفرح  نآ  رارکت   ] لخاد رد  هنافساتم  دنکیم ، لابند  دراد  نمشد  ار  نیا  درادن . یاهدیاف  نیا  بخ  هک  تفگ 

١۴٠٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمودویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

رد روضح  هب  ار  مدرم  دـنراد ، یذـفان  نخـس  هک  یناسک  متفگ  متفگ ، یاهلمج  کی  نم  اجنآ  مدرک ؛ سلجم  مرتحم  ناگدـنیامن  اب  یتبحـص  کـی  ( ١۵) شیپ یهتفھ  ـالبق ، نم 

، مدرم داـحآ  یهمھ  هکلب ] [ ؛ تسین ذـفان  نخـس  یاراد  دارفا  صوصخم  نیا  هک  منکب  ضرع  نآ  رب  یهوـالع  مھاوـخیم  ـالاح  نم  متفگ ؛ اـجنآ  ار  نیا  دـننک ؛ قـیوشت  تاـباختنا 

: تسا قح  هب  یصاوت  نیا ، دننک ؛ توعد  تاباختنا  رد  تکرش  هب  مھ  ار  نارگید  دننکیم  تکرـش  تاباختنا  رد  هکنیا  رب  هوالع  هک  دننادب  فظوم  ار  ناشدوخ  مدرم  داحآ  کتکت 

، ناراـکمھ ناتـسود ، هداوناـخ ، دارفا  دـنھدب ؛ ماـجنا  ار  راـک  نیا  تسا و  هفیظو  نیا  تـسا ؛ قـح  هـب  ندرک  هیـصوت  نـیا ، تـسھ ؛ مـیرک  نآرق  رد  هـک  ( ١۶ «) قحلاـب اوصاوت  «و 

. دینک توعد  تاباختنا ] رد  تکرش   ] هب ار  دیراد  راک  رس و  اھنآ  اب  هک  یناسک  مدرم و  داحآ  نیرشاعم ،

١۴٠٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمودویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

تـسا نکمم  تسا ؛ ریذپناکما  تاباختنا  یهلیـسو  هب  مدرم  روضح  یرالاسمدرم و  زورما  ینعی  تسھ ؛ مھ  روج  نیمھ  و   - تسنادیم یرالاسمدرم  رھظم  ار  تاباختنا  ماما 

مھ ماـما  ناـمز  تسا ، تاـباختنا  زورما  مدرم ؛ رظن  راـھظا  مدرم و  روضح  یارب  دـیایب  دوـجو  هب  یرگید  یاھلکـش  دوـشب ، ینعمیب  تاـباختنا  هک  دـیایب  هدـنیآ  رد  ینارود  کـی 

رد تاباختنا . یهرابرد  ینید » یهضیرف   » ریبعت هب  ماما  دندرک  حیرـصت  دنتـسنادیم ؛ ینید  یهضیرف  ار  تاباختنا  دـنراد : یمھم  یاھنایب  ماما  تاباختنا ، یهرابرد  دوب - تاباختنا 

؛» هریبک ناھانگ  سار  رد  دشاب  یھانگ  اسب  هچ  عطاقم  یضعب  رد  تاباختنا ، رد  روضح  مدع  : » دنیامرفیم هک  تسھ  یاهدنھدرادشھ  رایسب  ترابع  کی  ماما  یهمانتیصو 

هچ یویند ، یاھدـمایپ  یاراد  تاباختنا - رد  تکراشم  ینعی   - تکراشم رد  یھاتوک  : » دـنیامرفیم رگید  ناـیب  کـی  رد  اـی  تسا . نیا  ماـما  رظن  تاـباختنا  یهراـبرد  ینعی  ( ١٣)

، دـندرک راوتـسا  ار  یمالـسا  یروھمج  اھیراکمکحم  نیمھ  اب  تانایب و  نیمھ  اب  هک  تسا  ماما  تاشیامرف  نیا  تسا ؛» یھلا  تساوخزاب  مزلتـسم  دـعب و  اھلـسن  ات  اـسب 

تلم هب  راوگرزب  ماما  تسد  هب  دوب و  یھلا  یهیطع  هک  ار  ینید  یرالاسمدرم  نیا  ینعی   - ار یھلا  یهیطع  نیا  ناریا  تلم  مھ  ماما  تلحر  زا  دـعب  هللادـمحب  و  دـندرک . اجرباپ 

. دندرک ظفح  دش - ادھا  ناریا 

تاباختنا ١۴٠٠  / ١۴٠٠/٠٣/٢٨ رد  تکرش  زا  سپ  امیسوادص  راگنربخ  اب  وگوتفگ  رد  تانایب 

یلک و فیلکت  عقاو  رد  یار ، نداد  اب  یار و  یاھقودنص  رانک  رد  روضح  اب  هک  دنتسھ  مدرم  دنمدرم . یلـصا  نادرگهنحـص  رادنادیم و  زورما  تسا . ناریا  تلم  زور  تاباختنا ، زور 

یار و قودنـص  رانک  رد  روضح  زا  دـنھدب ، ماجنا  بش  ات  زورما  ناریا  تلم  هک  یراک  رھ  تسا و  مدرم  هب  قلعتم  زورما  دـننکیم . نیعم  هدـنیآ  یاھلاس  یارب  ار  روشک  یـساسا 

هک دـنکیم  مکح  ناسنا  درخ  دـنکیم ، مکح  لقع  هک  تسا  لیلد  نیمھ  هب  تسرد  تسا . اھنآ  یهلاسدـنچ  تشونرـس  یهدـننکنییعت  اـھنآ و  یهدـنیآ  یهدـنزاس  یار ، نداد 

مدرم دوـخ  هب  روـضح  نیا  یهجیتـن  رثا و  نیلوا  تاـباختنا ، رد  روـضح  هب  ار  مدرم  مینکیم  توـعد  ررکم  اـم  هـکنیا  دـننک . تکرـش  یرـسارس  یلم و  گرزب  نوـمزآ  نـیا  رد  هـمھ 

نیا زا  دوشیم  عفتنم  لوا  هک  نآ  نکل  دروآیم  تسد  هب  یللملانیب  یهصرع  رد  ار  یگرزب  تازاـیتما  مھ  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  روشک و  مدرم ، روضح  اـب  هتبلا  ددرگیمرب .

. تسا تیمھا  یاراد  مدرم  کیاکی  یهدنیآ  یارب  روشک و  یهدنیآ  یارب  هک  تسا  یزیچ  نیا  دیھدب . یار  دینکب و  باختنا  دیھدب و  صیخشت  دییایب و  دنمدرم . دوخ  نداد ، یار 

کی یار  کی   - تسا اھیار  نیمھ  تسا و  تیمھا  یاراد  اعطق  مھ  یار  کی  هن ، داتفا ؛ دھاوخ  یقافتا  هچ  نم  یار  کی  اب  الاح  هک  دیوگن  سک  چیھ  تسا . مھم  مھ  یار  کی 

. دیھدب ماجنا  ار  راک  نیا  دیربب و  باوث  دیوشب ، دراو  ییادخ  تین  اب  نم  داقتعا  هب  دھدیم . لیکشت  ار  تلم  ینویلیم  ارآ  هک  تسا - یار 

هیئاضق  / ٠٧/١۴٠٠/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

، دریگیم ماجنا  ییاھـشالت  بخ  دـندیرفآ . هسامح  هک  دوب  مدرم  نیا  یهسامح  هملک  یعقاو  یانعم  هب  تشذـگ ، هک  یتاباختنا  نیا  دوب ؛ هسامح  افاصنا  اقح و  تاـباختنا  نیا 

راک راک ، تسا ؛ هدوھیب  شالت  نیا  درادن ؛ یاهدیاف  دننک ؛ راکنا  ار  تاباختنا  نیا  تمظع  هک  دننزیم  فرح  اھهاگتسد  رد  یزاجم ، یاضف  رد  دنـسیونیم ، همان  دنـسیونیم ، ذغاک 

یاھهاگتـسد یهمھ  هک  دوـشیم  هدـید  تسا و  لوـمعم  اـیند  یاـجک  رد  داـتفا . یقاـفتا  هچ  دـنمھفیم  اـھنآ  دوـب ، تاـباختنا  نیا  هب  ناشمـشچ  هـک  ینارگلیلحت  دوـب . یگرزب 

دیراد غارس  امش  روشک  مادک  رد  تسھ ؟ یزیچ  نینچ  اجک  دینکن ؟ تکرـش  تاباختنا  رد  هک  دننزب  بیھن  مدرم  هب  هکنیا  یارب  دنتفیب  راک  هب  رثوم  لاعف و  فلاخم [،  [ یتاغیلبت

زا مھ  ینئاخ  رصانع  ناشدوخ ، زا  یرـصانع  دنتفیب ، راک  هب  هایـسور  عجترم و  یاھروشک  زا  یـضعب  یاھویدار  سیلگنا ، یاھویدار  اکیرمآ ، یاھویدار  هک  ار  یزیچ  نینچ  کی 

یاـضف رد  صوصخب  هراوھاـم ، رد  نویزیولت ، رد  ویدار ، رد  شیپ  اھتدـم  زا  دـننک  عورـش  دـننکیم ، قازترا  اـھنآ  زا  دـننکیم و  یگدـنز  سیلگنا  اـکیرمآ و  مچرپ  ریز  هک  ییاـھیناریا 

مدرم یتشیعم  لکـشم  دنتـشاد ؛ مھ  ییاھهناھب  کی  بخ ، دـننک ؟ رود  تاباختنا  زا  ار  مدرم  هکنیا  یارب  ریـسم  راک و  هکبـش و  نارازھ  هکلب  اھدـص  ات ، ود  یکی  هن  یزاـجم ،

. دننکیم هناھب  مھ  ار  اھنیا  اھتیحالص ، زارحا  مدع  ای  تیحالص  زارحا  ثحب  الثم  داتفا ، قافتا  ادعب  هک  یثداوح  زا  یضعب  دندوب ؛ هتسب  دیما  نآ  هب  دوب و  اھهناھب  زا  یکی 

لمع نوناق  قبط  رب  دـنکیم ، لمع  ینید  یهفیظو  قبط  رب  نابھگن  یاروش  اما  مشابن  مھ  قفاوم  نابھگن  مرتحم  یاروش  تارظن  نیا  زا  یـضعب  اـب  تسا  نکمم  هدـنب  ـالاح 

ود دروم ، کی  اب  الثم  هدنب  تسا  نکمم  الاح  دننکیم . لمع  ینید  یهفیظو  قبط  دنتـسھ ، ینید  یهفیظو  هب  دـیقم  دنتـسھ و  یراکزیھرپ  عرـشتم و  نامدرم  اھنیا  دـنکیم .

زا یکی  دوب ، نیا  اھهناھب  زا  یکی  دـنداد ؛ رارق  هناھب  اھنیا  ار  نیمھ  دـننکیم .] لمع  روج  نیا   ] اـھنآ هک  تسا  نیا  رب  مداـقتعا  اـما  مشاـبن  مھ  قفاوم  رتشیب  اـی  رتمک  اـی  دروم 

رد مدرم  تکراشم  هک  دوب  نیا  مھ  ناشدـیما  دـننک و  فرـصنم  اھقودنـص  یاپ  روضح ]  ] زا ار  مدرم  هکنیا  یارب  ندرک  یناردهقی  دـندرک  عورـش  دوب و  یتشیعم  لئاسم  اھهناھب 

دوجو اب  دننکیم ؛ تکرـش  دنیآیم  روج  نیا  مدرم  یعـضو ، نینچ  کی  اب  بخ  دنتفگ . ار  اھنیا  دـندروآ ؛ نابز  هب  مھ  ار  اھنیا  دـشاب . دـصرد  ای ٢۵  دصرد  دودح ٢٠  الثم  تاباختنا 

هب کیدزن  مینک ، هبـساحم  ار  نآ  هچنانچ  رگا  هک  تسا  انورک  هب  طوبرم  اھتکرـش  مدع  زا  دصرد  لقاال ١٠  دنیوگیم  دندرک ، سانـشراک  یاھمدآ  هک  یتابـساحم  اب  الاح  هک  انورک 

زا هزیگنارپ  تاراھظا  دنزادنایم و  یار  دندنبیم و  فص  دوز  حبـص  زا  دنوشیم ، نادـیم  دراو  دـنیآیم  مدرم  نیا ، دوجو  اب  تسا . یبوخ  تکراشم  هک  تسا  تکراشم  دـصرد   ۶٠

نیـضراعم نیفلاـخم و  ناگدـننکمیرحت و  نآ  یهنیـس  هب  مدرم  هک  تسا  یمکحم  تشم  نیا  تسیچ ؟ اـھنیا  دـنکیم . هدـھاشم  ناـسنا  هک  نویزیولت  رد  دوشیم  شخپ  اـھنآ 

. تسا یمدرم  میظع  تکرح  کی  اعقاو  نیا  تسا ، هسامح  اعقاو  نیا  دنداتسیا ؛ مدرم  دندز ؛ تاباختنا 

« مدرم تکراشم   » 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 25هاگياپ  هحفص 23 
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مدرم یتشیعم  لکـشم  دنتـشاد ؛ مھ  ییاھهناھب  کی  بخ ، دـننک ؟ رود  تاباختنا  زا  ار  مدرم  هکنیا  یارب  ریـسم  راک و  هکبـش و  نارازھ  هکلب  اھدـص  ات ، ود  یکی  هن  یزاـجم ،

. دننکیم هناھب  مھ  ار  اھنیا  اھتیحالص ، زارحا  مدع  ای  تیحالص  زارحا  ثحب  الثم  داتفا ، قافتا  ادعب  هک  یثداوح  زا  یضعب  دندوب ؛ هتسب  دیما  نآ  هب  دوب و  اھهناھب  زا  یکی 

لمع نوناق  قبط  رب  دـنکیم ، لمع  ینید  یهفیظو  قبط  رب  نابھگن  یاروش  اما  مشابن  مھ  قفاوم  نابھگن  مرتحم  یاروش  تارظن  نیا  زا  یـضعب  اـب  تسا  نکمم  هدـنب  ـالاح 

ود دروم ، کی  اب  الثم  هدنب  تسا  نکمم  الاح  دننکیم . لمع  ینید  یهفیظو  قبط  دنتـسھ ، ینید  یهفیظو  هب  دـیقم  دنتـسھ و  یراکزیھرپ  عرـشتم و  نامدرم  اھنیا  دـنکیم .

زا یکی  دوب ، نیا  اھهناھب  زا  یکی  دـنداد ؛ رارق  هناھب  اھنیا  ار  نیمھ  دـننکیم .] لمع  روج  نیا   ] اـھنآ هک  تسا  نیا  رب  مداـقتعا  اـما  مشاـبن  مھ  قفاوم  رتشیب  اـی  رتمک  اـی  دروم 

رد مدرم  تکراشم  هک  دوب  نیا  مھ  ناشدـیما  دـننک و  فرـصنم  اھقودنـص  یاپ  روضح ]  ] زا ار  مدرم  هکنیا  یارب  ندرک  یناردهقی  دـندرک  عورـش  دوب و  یتشیعم  لئاسم  اھهناھب 

دوجو اب  دننکیم ؛ تکرـش  دنیآیم  روج  نیا  مدرم  یعـضو ، نینچ  کی  اب  بخ  دنتفگ . ار  اھنیا  دـندروآ ؛ نابز  هب  مھ  ار  اھنیا  دـشاب . دـصرد  ای ٢۵  دصرد  دودح ٢٠  الثم  تاباختنا 

هب کیدزن  مینک ، هبـساحم  ار  نآ  هچنانچ  رگا  هک  تسا  انورک  هب  طوبرم  اھتکرـش  مدع  زا  دصرد  لقاال ١٠  دنیوگیم  دندرک ، سانـشراک  یاھمدآ  هک  یتابـساحم  اب  الاح  هک  انورک 

زا هزیگنارپ  تاراھظا  دنزادنایم و  یار  دندنبیم و  فص  دوز  حبـص  زا  دنوشیم ، نادـیم  دراو  دـنیآیم  مدرم  نیا ، دوجو  اب  تسا . یبوخ  تکراشم  هک  تسا  تکراشم  دـصرد   ۶٠

نیـضراعم نیفلاـخم و  ناگدـننکمیرحت و  نآ  یهنیـس  هب  مدرم  هک  تسا  یمکحم  تشم  نیا  تسیچ ؟ اـھنیا  دـنکیم . هدـھاشم  ناـسنا  هک  نویزیولت  رد  دوشیم  شخپ  اـھنآ 

. تسا یمدرم  میظع  تکرح  کی  اعقاو  نیا  تسا ، هسامح  اعقاو  نیا  دنداتسیا ؛ مدرم  دندز ؛ تاباختنا 

یمالسا  / ١۴٠٠/٠٩/٠٨ تاغیلبت  یگنھامھ  یاروش  تیریدم  هب  روپیسوم  مالسالاتجح  باصتنا 

یگزاـت توارط و  و  یبـالقنا ، ناـناوج  یاـھتیقالخ  تاراـکتبا و  یریگراـکهب  و  یمدرم ، یاـھداھن  دـجاسم و  ندرک  لاـعف  و  اھتشادــگرزب ، ندرک  یمدرم  بناـجنیا  یهیــصوت 

. تسا نآ  یاھیگدوسرف  اھهدئاز و  ندودز  تالیکشت و  ندرک  کبس  کباچ و  رگید  یهیصوت  تسا . یبالقنا  ینید و  مسارم  هب  ندیشخب 

مق  / ١۴٠٠/١٠/١٩ مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

مـشچ زا  تسا  نکمم  هک  تسھ  یراوـخهژیو  تسھ ، داـسف  هک  تسھ  یدراوـم  روـشک  راـنک  هشوـگ و  رد  دـننک . هدافتـسا  یموـمع  تراـظن  یارب  مـھ  یمدرم  تـیفرظ  زا 

یمدرم نیاربانب  دوشب . هدافتـسا  مھ  هنیمز  نیا  رد  مدرم  تیفرظ  زا  دننیبیم ؛ دننکیم ، هدھاشم  مدرم  ار  اھنیا  دـشاب ؛ هدـنام  ناھنپ  دـشاب ، هدـنام  رود  طبریذ  نیلوئـسم 

. دننکب لابند  دش  ضرع  الامجا  هک  یلکش  نیمھ  هب  ار  نیا  نادرمتلود  دیاب  تسا و  یساسا  رایسب  یاھراک  زا  یکی  ندوب 

یقرش  / ١۴٠٠/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

روج نیا  رابکتـسا  یهھبج  دینیبیم  امـش  هکنیا  تسا . هدننکدیلوت  هدنیاز و  مھ  تسا ، هدنز  مھ  بالقنا ، هللادمحب  زورما  بالقنا ، رارمتـسا  بالقنا و  موادت  تکرح  نیمھ  اب 

دنتـشادن یعاد  اھنیا  دوبن ، بالقنا  رگا  تسا . هدنز  بالقنا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دنکیم ، ینمـشد  روج  نیا  دتـسیایم و  ناریا  یبالقنا  تلم  لباقم  رد  بالقنا و  لباقم  رد 

زورما بالقنا . یاھنامرآ  هب  روشک  دـیدج  یاھلـسن  یگتـسبلد  ینعی  هچ ؟ ینعی  بالقنا » ندوب  هدـنز   » الاح ناریا . تلم  لباقم  رد  دـنھدب  جرخ  هب  تنعلم  تثاـبخ و  ردـق  نیا 

، تیاھن رد  یمالسا و  یهعماج  ققحت  یعامتجا ، تلادع  یلم ، هافر  یلم ، تزع  یلم ، لالقتسا  ینعی  درک ؛ حرطم  بالقنا  هک  دنتـسھ  ییاھنامرآ  نامھ  یهتـسبلد  مدرم 

ناشتـسد زا  یراک  دـندنمهقالع ؛ دناهتـسبلد ، اھفدـھ  نیا  هب  زورما  ام  مدرم  تسا . بالقنا  گرزب  یاھفدـھ  اھنیا  یمالـسا ؛ نیون  ندـمت  داجیا  میدرک ، ضرع  هک  روط  ناـمھ 

رانکهشوگ تسا  نکمم  مھ  یدارفا  الاح  دنراد . ار  یگتسبلد ]  ] نیا روشک  زا  یمیظع  تیرثکا  کی  ینعی  دنھدیم ؛ ماجنا  اعقاو  دھدب - ماجنا  یراک  دناوتب  یـسک  رھ   - دیایبرب

بالقنا تسا ، هتسبلد  تلم  تسا . اھنامرآ  نیا  هب  یهتسبلد  امومع  ناریا  تلم  نکل  دنوشن ، لخاد  تکرح  رد  ای  تکرح  رد  دنشاب  دنک  یرادقم  کی  هک  دنشاب  هتشاد  دوجو 

. تسا اھفدھ  نیا  رس  رب  ماظن  یگداتسیا  رطاخ  هب  هک  تسا  رابکتسا  یهھبج  ینمشد  نیمھ  یکی  مھ  بالقنا  ندوب  هدنز  لیلد  تسا و  هدنز 

تلود  / ٠٨/١۴٠١/٠۶ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

ار مدرم  تکراشم  دیناوتب  دـیاب  تسین ؛ یفاک  اما  تسا  مزال  راک  نیا  مدرم ؛ نایم  دـیورب  هک  تسین  نیا  هب  طقف  یمدرم  تلود  یمدرم ؛» تلود   » دـییوگیم ار ] ناتتلود   ] امش

ار مدرم  تکراشم  بلج  تیفیک  دینیشنب  هک  متفگ  دیاش  امش  عمج  رد  ارھاظ  ار ، نیا  ماهتفگ  یتقو  کی  مھ  البق  نم  دینک . بلج  نوگانوگ  یاھشخب  نوگانوگ و  یاھراک  رد 

رکف زا  دوشیم  هنوگچ  یـسایس ، یاھهنیمز  رد  هچ  یداصتقا ، یلام و  یاھهنیمز  رد  هچ  درک ؛ بلج  ار  مدرم  تکراشم  دوشیم  روج  هچ  هک  دـینک  فیرعت  دـینک ، یزیرهماـنرب 

یھاگ دسریم ، ام  هب  نآ  ریغ  ای  یمدرم  طابترا  قیرط  زا  هک  ینوگانوگ  یاھهمان  نیا  رد  دھاوخیم . یزیرهمانرب  نیا  فلتخم . یاھـشخب  رد  درک  هدافتـسا  مدرم  رظن  زا  مدرم و 

، دراد یداھنشیپ  کی  یدروم  کی  رد  تسا ، یسک  هچ  میسانشیمن  الصا  هک  یمدآ  کی  تسا ؛ یبوخ  رایسب  یاھداھنشیپ  دنیبیم  ناسنا  هک  تسھ  ییاھداھنشیپ  کی 

. مینک هدافتسا  اھنیا  زا  میناوتیم  هنوگچ  دینیبب ] . ] تسا اشگراک  رایسب  یھاگ  دھدیم ، ار  رظن  نیا  دراد ، یرظن  کی 

تلود  / ٠٨/١۴٠١/٠۶ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

ار مدرم  تکراشم  دیناوتب  دـیاب  تسین ؛ یفاک  اما  تسا  مزال  راک  نیا  مدرم ؛ نایم  دـیورب  هک  تسین  نیا  هب  طقف  یمدرم  تلود  یمدرم ؛» تلود   » دـییوگیم ار ] ناتتلود   ] امش

ار مدرم  تکراشم  بلج  تیفیک  دینیشنب  هک  متفگ  دیاش  امش  عمج  رد  ارھاظ  ار ، نیا  ماهتفگ  یتقو  کی  مھ  البق  نم  دینک . بلج  نوگانوگ  یاھشخب  نوگانوگ و  یاھراک  رد 

رکف زا  دوشیم  هنوگچ  یـسایس ، یاھهنیمز  رد  هچ  یداصتقا ، یلام و  یاھهنیمز  رد  هچ  درک ؛ بلج  ار  مدرم  تکراشم  دوشیم  روج  هچ  هک  دـینک  فیرعت  دـینک ، یزیرهماـنرب 

یھاگ دسریم ، ام  هب  نآ  ریغ  ای  یمدرم  طابترا  قیرط  زا  هک  ینوگانوگ  یاھهمان  نیا  رد  دھاوخیم . یزیرهمانرب  نیا  فلتخم . یاھـشخب  رد  درک  هدافتـسا  مدرم  رظن  زا  مدرم و 

، دراد یداھنشیپ  کی  یدروم  کی  رد  تسا ، یسک  هچ  میسانشیمن  الصا  هک  یمدآ  کی  تسا ؛ یبوخ  رایسب  یاھداھنشیپ  دنیبیم  ناسنا  هک  تسھ  ییاھداھنشیپ  کی 

. مینک هدافتسا  اھنیا  زا  میناوتیم  هنوگچ  دینیبب ] . ] تسا اشگراک  رایسب  یھاگ  دھدیم ، ار  رظن  نیا  دراد ، یرظن  کی 

« مدرم تکراشم   » 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 25هاگياپ  هحفص 24 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=48211
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=49108
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=49361
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=49633
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=50834
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=50834
http://farsi.khamenei.ir


« مدرم تکراشم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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