
مق  / ١٣۶٨/١٠/١٩ مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ىاھبتکم زا  رـشب  ىاھلـسن  هک  ىماگنھ  رد  میاهتـساوخ  ام  میروایبرد . شـشخرد  هب  ار  مالـسا  نازورف  دیـشروخ  متـسیب ، نرق  تیلھاج  تاملظ  ناـیم  رد  میاهتـساوخ  اـم 

ناشن رـشب  هب  ار  نیریـش  بولطم و  ملاس و  ىگدنز  هار  ار و  شخبتایح  بتکم  میناوتب  دـندش ، هدزلد  قرـش -  دـحلم  مسینومک  ات  برغ  دـیلپ  ىرادهیامرـس  زا  نوگانوگ - 

نیریش ىگدنز  تمسق ، نامھ  رد  میتفر ، شیپ  مالـسا  هار  رد  ام  هک  ىتمـسق  رھ  رد  هچرھ و  لاس ، هدزای  نیا  لوط  رد  ابیرقت  تسا . ىمالـسا  یهبیط  تایح  نآ ، میھدب و 

تایح ىمالـسا ، تایح  هدنام . ىقاب  خلت  گنت و  هدـنام ؛ ىقاب  تخـس  ىگدـنز  شخب ، نآ  رد  مینکب ، تکرح  مالـسا  تھج  رد  میدرکن  ادـیپ  قیفوت  هک  ىـشخب  رھ  رد  هدـش ؛

ماظن لیکـشت  رد  ام  دـنک . شیاسآ  شمارآ و  ساسحا  ىگدـنز ، نآ  اب  ناسنا  دـنک ؛ نیریـش  ار  ناسنا  ماک  هک  ىایگدـنز  ىنعی  هزیکاـپ ، ىگدـنز  هبیط و  تاـیح  تسا . هبیط 

رد اذل ] [ ؛ میدرک تیاعر  نارادمامز  ماکح و  رد  دوب ، رودقم  ام  ىارب  هک  ىدح  نآ  ات  ار  اھـشزرا  میدـش ؛ کیدزن  مالـسا  هب  ىمالـسا ، تیمکاح  تلود و  لیکـشت  رد  ىمالـسا و 

. دش نیریش  ىگدنز  هزادنا  نیمھ  هب  شخب ، نیا 

روشک  / ١٣۶٨/١٠/٢۶ رسارس  ناوناب  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

یاھتنیز فراخز و  نیمھ  هب  هتسبلد  ار  وا  دننک و  کچوک  ریقحت و  ار  نز  هک  دناهدرک  یعس  متسیب -  نرق  تیلھاج  رد  هچ  میدق و  تیلھاج  رد  هچ  خیرات -  لوط  رد  هک  ییاھنآ 

مدق هار  نیا  رد  المع  دنیامن و  دومناو  یگدنز  یاھینارذگـشوخ  یارب  ییهیام  تسد  هلیـسو و  دننک و  تالآ  رویز  الط و  شیارآ و  سابل و  دم و  دـنبیاپ  دـنیامن و  یفرعم  یرھاظ 

. دوریم نیب  زا  دوشیم و  بوذ  مالسلااھیلع ) ) ارھز یهمطاف  یونعم  ماقم  دیشروخ  یامرگ  لباقم  رد  خی ، فرب و  لثم  هک  تسا  یقطنم  اھنآ  قطنم  دنرادرب ،

نارھت  / ١٣۶٩/٠١/١٠ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

اب هک  دـنک  تیبرت  ار  ییاھناسنا  یراگزور ، رد  تسناوت  هک  تسا  ینآرق  تایآ  نیمھ  دـش . دـھاوخ  نیا  زا  رتشیب  رتیوق و  اـم  تماقتـسا  هدارا و  مینکب ، لـمات  نآرق  تاـیآ  رد  رگا 

متسیب نرق  تیلھاج  نردم و  تیلھاج  تیلھاج -  ملظم  نردم  یایند  اب  هک  دومن  زھجم  درک و  راداو  ار  ام  گرزب  تلم  هک  تسا  فراعم  نیمھ  دنزیتسب . تاملظ  رفک و  یایند 

. دنوشب رتکیدزن  ینآرق  قیاقح  نآرق و  هب  زورهبزور  ام  تلم  هک  میراودیما  دنک . هلباقم  - 

نارھت  / ١٣۶٩/٠١/١٠ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

اب هک  دـنک  تیبرت  ار  ییاھناسنا  یراگزور ، رد  تسناوت  هک  تسا  ینآرق  تایآ  نیمھ  دـش . دـھاوخ  نیا  زا  رتشیب  رتیوق و  اـم  تماقتـسا  هدارا و  مینکب ، لـمات  نآرق  تاـیآ  رد  رگا 

متسیب نرق  تیلھاج  نردم و  تیلھاج  تیلھاج -  ملظم  نردم  یایند  اب  هک  دومن  زھجم  درک و  راداو  ار  ام  گرزب  تلم  هک  تسا  فراعم  نیمھ  دنزیتسب . تاملظ  رفک و  یایند 

. دنوشب رتکیدزن  ینآرق  قیاقح  نآرق و  هب  زورهبزور  ام  تلم  هک  میراودیما  دنک . هلباقم  - 

هرقب  / ١٣٧٠/٠٨/٠٨ هروس  ریسفت  مھد  هسلج  رد  تانایب 

نآ رد  هک  تسا  یکاپانو  یگدولآ  یھارمگ و  تلفغ و  هچ  نیا  دنیوگیم  دنھدیم و  میب  ناشدوخ  عضو  زا  ار  اھنآ  دنوشیم  وربور  هارمگ  یرـشب  عماوج  اب  دنیآیم  یتقو  ناربمغیپ 

یاهدع کی  هتبلا   ) دنتـسین و تفتلم  اعقاو  دناتیلھاج و  رد  قرغ  نوچ  اما  دنراد  رایتخا  رد  ار  ملع  رازبا  دننادیمن ، ابلاغ  دنتـسھ  قرغ  ناشدوخ  هک  یناسک  دنتـسھ ؟ قرغ 

هب دنتـسناد و  بوخ  هدروآ  دوجوب  ار  یگدولآ  نیا  هک  ار  ار  یدـب  یاھزیچ  یهمھ  دنتـسھ و  یگدولآ  رد  قرغ  تیلھاج و  رد  قرغ  دـنمھفیمن  دـنزورفایم ) ار  اھنیا  یمھفن  شتآ 

. دنداد ناشن  ار  یرشب  نیب  جیار  یاھراعش  یاھهرھچ  نیرتدب  دندرک . تاھابم  اھنآ 

ناراتسرپ  / ١٣٧٠/٠٨/٢٢ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لوبق ار  نیا  اھنآ  گنھرف  نوچ  ارچ ؟ دننمـشد . رتشیب  زیچ  همھ  زا  امـش  نقتم  حیحـص و  باجح  رداچ و  اب  اھنآ  وا . باجح  اب  دننمـشد ؟ رتشیب  ناملـسم  نز  زیچ  هچ  اب  اـھنآ 

دنھاوخیم اھنآ  دنھدب . هبلغ  ملاع  تفرعم  رب  ار  ناشدوخ  تیلھاج  هک  دنلیام  دنک ! دیلقت  ام  زا  دیاب  ایند  میاهدیمھف ، ام  هک  ار  هچرھ  دنیوگیم  اھنآ  دنروطنیا ؛ اھییاپورا  درادـن .

؛ سنج ود  نیب  یـسنج  لـئاسم  نداد  رارق  هـبعلم  موـمع و  راـظنا  رد  شیارآ  فرـصم و  دـم و  کبـس  زا  تـسا  تراـبع  هـک  دـنھدب ؛ جاور  هعماـج  رد  ار  ییاـپورا  کبـس  هـب  نز 

نیمھ دنتـسھ ! مھ  تقاطمک  اھنیا  دوشیم ! دـنلب  ناـشدایرف  دوشب ، تفلاـخم  اـھیبرغ  یریگفدـھ  نیا  اـب  اـجرھ  دـنھدب . جاور  ناـنز  یهلیـسو  هب  ار  اـھزیچ  نیا  دـنھاوخیم 

. دننکیمن لمحت  ناشدوخ  یهتفریذپ  ینابم  اب  ار  یتفلاخم  نیرتمک  یبرغ ، نایعدم 

هک اجرھ  ایـسآ و  قرـش  نیتال و  یاکیرما  اقیرفآ و  ریقف  یایند  هب  رگا  امـش  ار . یعقاو  یمالـسا  یاھطیحم  رگم  دـنھدب ؛ رارق  ریثاـت  تحت  دناهتـسناوت  مھ  ار  اـیند  یاـج  همھ 

هبعلم روطنامھ  ندرک و  فرـصم  روطنامھ  ندرک ، شیارآ  روطنامھ  ناشدوخ -  یاھوگلا  نامھ  دناهتـسناوت  مھ  اجنآ  هک  دـید  دـیھاوخ  دـینک ، هعجارم  دنتـسھ ، یعماوج 

نیا اب  تدشب  اذـل  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  گرزب  یهعماج  اھنآ  رھظم  و  تسا ، یمالـسا  یاھطیحم  دروخن ، ناشن  هب  اھنآ  ریت  هک  ییاج  اھنت  دـنھدب . جاور  ار  نز -  ندـش 

. دننکیم هزرابم 

تظفاحم یمالسا  گنھرف  مکحتسم  راصح  نیا  زا  دیراد  هک  دیتسھ  امـش  دیتسھ . برغ  یایند  یلھاج  عضو  لباقم  رد  یمالـسا  یاھـشزرا  نابرگنـس  نانز ، امـش  زورما 

زاتـشیپ دورب و  اج  همھ  یـسایس و  یداصتقا و  یعامتجا و  یاھنادیم  رد  دـنک ؛ ادـیپ  یمالـسا  شرورپ  دـیاب  نز  زیچ ، همھ  رد  تسایـس و  رد  گنھرف ، رد  ملع ، رد  دـینکیم .

. تسام فرح  نیا  دوشن ؛ نآ  نیا و  تسد  یهبعلم  یسنج ، یناوھش و  لئاسم  رد  اما  دشاب ؛

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

وا هب  هزرھ  یاھمـشچ  ات  دنک  شیارآ  نادرم  مشچ  رد  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  هب  نز  رابتعا  شزرا و  دـنکیم  لایخ  هک  تسا  هابتـشا  رد  تیلھاج ، زا  راشرـس  ىرابکتـسا  یایند 

نیا هیاپرب  تساهدـشنھپ ، یبرغ  طحنم  گـنھرف  یوس  زا  اـیند و  رد  نز » یدازآ   » ناونعهب زورما  هک  یزیچنآ  طاـسب  دـنیامن . نیـسحت  ار  وا  دـنریگ و  عتمت  وا  زا  دـننک و  هاـگن 

هک یناسک  تسا ؟ نز  یدازآ  نیا ، دنوش . نادرم  ذاذتلا  هلیـسو  اھنز  دنربب و  تذل  اھنآ  زا  نادرم  دنربب . یـسنج  تاعتمت  وا  زا  ات  دنھد  رارق  درم  دـید  ضرعم  رد  ار  نز  هک  تسا 

ات دـینک ، هاگن  الاو  ناسنا  کی  مشچ  هب  ار  نز  دنتـسھ . نز  هب  نارگمتـس  تقیقح  رد  دنرـشب ، قوقح  رادـفرط  دـننکیم  اعدا  یبرغ  ندـمت  هارمگ  لـفاغ و  لـھاج و  یاـیند  رد 

. تسیچ وا  یدازآ  وا و  قح  لماکت و  هک  دوش  مولعم 

یماظتنا  / ١٣٨٩/٠١/٢٢ یماظن و  دشرا  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

مدرم رثکا  رب  اھوگروز  اھنارتوھـش و  یهبلغ  یایند  تسا ؛ تیلھاج  یاـیند  تسا ؛ یدـب  یاـیند  تسین ؛ یبوخ  یاـیند  تسا ؛ ملظ  یاـیند  تسا ؛ یئوگروز  یاـیند  مھ  اـیند 

. درک لمع  هناعاجش  درک ، لمع  هناربدم  درک ، لمع  هنارایشوھ  دیاب  یلیخ  دوب ، بقارم  دیاب  یلیخ  یئایند  نینچ  کی  رد  تسا . ناھج 

ثعبم  / ١٩/١٣٨٩/٠۴ دیع  زور  رد  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

رد دنکفایم و  رد  هجنپ  ضراعم  نیا  اب  مالـسا  تسا ، قح  توعد  ضراعم  تسا ، ناسنا  تداعـس  ضراعم  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  یـضراعم  رگا  دنکیمن . لمع  لعفنم  مالـسا 

یهعـسوت یارب  دننکیم  گنج  دـننکیم ؛ لمع  مھ  زورما  دـناهدرک ، لمع  خـیرات  لوط  رد  ملاع  زواجتم  یاھتردـق  هک  هچنآ  اب  دـینک  هسیاقم  ار  نیا  دـنکیم . یگداتـسیا  وا  لباقم 

« نردم تیلھاج   » 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 5هاگياپ  هحفص 1 
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. یتلادعیب یهعسوت  یارب  دننکیم  گنج  تردق ،

هن یتلادعیب ، شرتسگ  یارب  تلادع ؛ شرتسگ  یارب  هن  تیرشب ، دیدھت  یارب  دننکیم ، تسرد  تاحیلـست  ملاع  ربکتـسم  طلـسم و  یاھتردق  دینک ؛ هاگن  ایند  رد  امـش  زورما 

. تسا نیا  ایند  رد  هلئسم  زورما  دنشابن . اھنآ  میلست  هک  یناسک  زا  تینما  بلس  یارب  هکلب  رشب ؛ هب  تینما  نداد  یارب 

اب یهلباقم  قح ، اب  یهلباقم  ینعی  تیلھاج  تسا . هتفاین  نایاپ  تیلھاج  نارود  تسا . نیمھ  رطاخ  هب  میمانیم ، نردـم  تیلھاج  ار  ایند  زورما  رقتـسم  تیلھاج  اـم  هکنیا 

اب نردـم ، لکـش  اـب  تسھ ؛ مھ  زورما  تیلھاـج ، نیا  تسا . هدوـشگ  تداعـس  تھج  رد  اـھناسنا  یارب  ادـخ  هـک  یھار  اـب  یهلباـقم  ناـسنا ، قوـقح  اـب  یهلباـقم  دـیحوت ،

یاھتعنص نابحاص  یهسیک  ندرک  رپ  یارب  تاحیلست  عاونا  زا  یهدافتسا  اب  یاهتسھ ، حالس  زا  یهدافتسا  اب  هتفرـشیپ ، یاھیروانف  زا  یهدافتـسا  اب  شناد ، زا  یهدافتـسا 

. رشب یگدنز  یهدننک  مدھنم  برخم و 

، دنزاسیم ار  اھحالس  عاونا  یزاسهحلسا  یاھهناخراک  ایند  رد  زورما  تسا . تیرـشب  زیگنامغ  یاھناتـساد  زا  یکی  ایند  رد  زورما  یماظن ، یاھهنیزھ  تاحیلـست و  ناتـساد 

دنناوتب ات  دـننکیم  دـیدھت  داجیا  دـنھدیم ، رارق  مھ  لباقم  رد  ار  اھتلود  دـنزادنایم ، مھ  ناج  هب  ار  اھناسنا  دـننکیم ، داجیا  گنج  ایند  رد  دورب . شورف  اھحالـس  نیا  هکنیا  یارب 

. دننک اضرا  عابشا و  نیمات و  ار  ناشدوخ  دولآتثابخ  عمط  هنانئاخ و  رکف 

تلادع هار  رد  گنج  گنج ، نیا  تسا . یدام  عفانم  یاراد  اھنآ  یارب  گنج  دوشیمن . مامت  ایند  رد  گنج  دنتـسھ ، یناھج  لئاسم  نابنجهلـسلس  اھتردقربا  هک  یتقو  ات  اذـل 

یماظن تکرح  یماظن و  روضح  اج  رھ  تسا . نیا  سکع  تسرد  هن ، میھدـب ؛ تینما  هکنیا  یارب  مینکیم  گنج  اـم  دـنیوگیم  هک  نارگید  اـھیئاکیرمآ و  دـنیوگیم  غورد  تسین .

راچد اھناسنا  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  ایند  رد  نردم  یاھرازبا  نیا  هک  یتقو  زا  دنتسھ . اھناسنا  یارب  یگدنز  ندرک  تخـس  بجوم  یتلادعیب و  بجوم  ینماان و  بجوم  دنراد ،

یاھـشرازگ رد  دوشیم ، هدـیمان  درـس » گنج   » نارود حالطـصا  هب  هک  یحیـسم -  لاس ١٩٩٠  ات  مود  یناـھج  گـنج  زا  دـعب  زا  ینعی  لاـس -  جـنپ  لـھچ و  لوط  رد  دـنراشف .

. تسا هتشاد  دوجو  یئاھگنج  ایند  رانک  هشوگ و  رد  لاس ، جنپ  لھچ و  نیا  مامت  رد  تسا ! هتـشادن  دوجو  گنج  ایند  رد  هتفھ  هس  طقف  هک  تسا  هدمآ  یللملانیب  ىمـسر 

قبط تساھهنیزھ . نیرتروآماسرـس  زا  یکی  زورما  گرزب ، یاھتردق  یماظن  یاھهنیزھ  دـننکیم . دـیلوت  ار  تاحیلـست  هک  یناسک  نامھ  دروآیم ؟ دوجو  هب  یک  ار  اھگنج  نیا 

ام ار  یماظن  یاھهنیزھ  نیا  تسا ! هدرک  یماظن  یاھهنیزھ  فرـص  رالد  درایلیم  دصـشش  زا  شیب  اکیرمآ  تلود  یحیـسم ، یهتـشذگ  لاس  نیمھ  رد  ناشدوخ ، یاـھرامآ 

رد یارب  دوشیم ، قارع  فرـص  ناتـسناغفا ؛ ناملـسم  تلم  بوکرـس  یارب  دوشیم ، ناتـسناغفا  فرـص  اھهنیزھ  نیا  مینکیم . هدـھاشم  میراد  نامدوخ  یگیاسمھ  رد  زورما 

. تسا نیا  دساف  یاھتردق  تھج  زورما  هنایمرواخ . یگشیمھ  نتـشادھگن  بھتلم  یارب  دوشیم ، یتسینویھـص  ثیبخ  میژر  هب  کمک  فرـص  قارع ؛ تلم  نتـشادھگن  هضبق 

. دنکیم تفلاخم  اھنیا  اب  دنکیم ، هزرابم  اھنیا  اب  مالسا 

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

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

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

. ىسنج ىاھزاین  ىسنج و  لئاسم 

زورما تسا . هنانز  جربت  ىلوا ، تیلھاج  ىاـھهناشن  زا  ىکی  (. ٣) ىلوالا هیلھجلا  جربت  نجربتال  نکتویب و  ىف  نرق  و  دـیامرفیم : ربمغیپ  مرکم  نارـسمھ  هب  باطخ  میرک  نآرق 

، دـنکب زھجم  نردـم  تاغیلبت  حالـس  اب  ار  دوخ  تسا  هتـسناوت  هک  ىتیلھاج  اھتنم  تسا ، تیلھاج  نامھ  نیا  تسا ؛ جربت  نیمھ  ىبرغ ، ندـمت  رھاظم  نیرتهدـمع  زا  ىکی 

. مینادب دیاب  ار  اھنیا  میمھفب ، اھناملسم  ام  دیاب  ار  اھنیا  دناشوپب ؛ مدرم  مشچ  زا  ار  قیاقح 

ىمالسا  / ٠٢/٢۶/١٣٩۴ ىاھروشک  ىارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

صوـصخم تیلھاـج ، نـیا  هـک  درک  روـصت  دـیابن  تـسا . مرکم  ربماـیپ  توـبن  عوـلط  زا  لـبق  نارود  یمالـسا ، تاـیبدا  رد  تیلھاـج  دـمآ . تیلھاـج »  » اـب یهلباـقم  یارب  تـثعب 

رد قرغ  مھ  زور  نآ  مور  یروتارپـما  دوـب ، تیلھاـج  رد  قرغ  مھ  زور  نآ  ناریا  تشاد ؛ تیموـمع  تیلھاـج  نآ  هن ، دوـب ؛ طاـقن  یهیقب  زاـجح و  هکم و  یاـھبرع  برعلاـھریزج و 

تایبدا رد  یمالـسا و  تاریبعت  رد  تسین ؛ ملع  نادـقف  یاـنعم  هب  طـقف  تیلھاـج  دـمآ . دـیدپ  تیلھاـج  نیا  یهمھ  اـب  یهلباـقم  یارب  ربماـیپ  تثعب  مالـسا و  دوب ؛ تیلھاـج 

تیمکاح هبلغ و  زا  تسا  ترابع  عیسو  یانعم  هب  تیلھاج  اما  تسا  ملع  نتشادن  ملع و  نادقف  تیلھاج ، زا  یشخب  دراد ؛ یرتعیسو  رایـسب  یانعم  تیلھاج  یمالـسا ،

هب دوخ  نایاورنامرف  اتدمع  یبضغ  یوھـش و  تالیامت  ریثات  تحت  یناسنا ، عماوج  ینعی  تیلھاج  تیلھاج . دوشیم  نیا  یگدنز ؛ طیحم  رب  یناسنا  بضغ  توھـش و  یورین 

. تیلھاج دوشیم  نیا  دوشب ؛ مکاح  لئاذر  دوشب و  مگ  نآ  رد  لئاضف  هک  دیایبرد  یلکش 

نیمھ امش  الاح  نآ -  لاثما  یسنج و  تاوھش  یناسفن ، تاوھش  یگتخیسگراھم  فرط  کی  زا  تشاد : دوجو  یلھاج  مدرم  یگدنز  رد  یھارمگ  زا  یعیـسو  یهصرع  کی 

زا و  درکیم -  ینارتوھش  تسناوتیم ، یسکرھ  دندوب و  تاوھش  رد  قرغ  یاهتخیسگراھم  لکـش  هب  دوب ؛ روجنیمھ  مھ  اھطیحم  یهیقب  دینک ؛ هاگن  ار  برعلاھریزج  طیحم 

ار ناشدوخ  ناکدوک  ینعی  دـنتفریم ، تسا  روصت  لباق  هک  یزرمودـح  تیاھن  ات  زاب  یزیرنوخ ، یرگناریو و  تواسق و  ماقم  رد  دوخ ، توھـش  عباـت  یاـھناسنا  نیمھ  فرط ، نآ 

ناـمھ تھافـس  نیا  تسا ؛ تھافـس  یور  زا  نـیا  ( ٣ (؛ ملع ریغب  اھفـس  دـندناسریم -  لـتق  هب  ار  دوـخ  دـالوا  هـک  یناـسک  ( - ٢) مھدالوا اولتق  نیذلا  رـسخ  دـق  دنتـشکیم ؛

فرط نآ  زا  تیلھاج . دوشیم  نیا  دنکیمن ! محرت  مھ  دوخ  دنزرف  رب  چیھ ، هک  نارگید  هانگیب  یهچب  نز و  چیھ ، هک  مدرم  کدوک  هک  دسریم  اجنیا  ات  تواسق  تسا . تیلھاج 

رد نیمھ  انیع  هتبلا  دـنک . نوگرگد  ار  تیعـضو  نیا  دـمآ  مالـسا  دریگیم . رارق  راھمیب  شکرـس  ساـسحا  ود  نیا  ریـسا  یگدـنز ، طـیحم  تقونآ  بضغ ؛ فرط  نیا  زا  توھش ،

دوجو دوب  یتوغاط  هناملاظ و  یاھینارمکح  اھرابرد و  اھیروتارپما و  هک  مھ  ییاھاج  یهیقب  رد  دوب ، مھ  مور  یروتارپما  یاھرابرد  رد  دوب ، مھ  یناساس  ناریا  یاـھرابرد 

. تسا مالسا  مایپ  نیا  داد ؛ رارق  دوخ  رادشھ  بطاخم  ار  ناھج  یهمھ  ( ۴ (؛ اریذن نیملعلل  تشارفارب ؛ دق  تشز  تیعقاو  نیا  یهمھ  لباقم  رد  مالسا  تشاد .

، راھمیب باسحیب ، ینارتوھش  دراد ؛ دوجو  انعم  نیمھ  انیع  مھ  زورما  میـسانشب ؛ ار  تیلھاج  مینک و  زاب  ار  ناممـشچ  دیاب  ام  دراد ؛ دوجو  ایند  رد  مھ  زورما  تیلھاج ،

لیاـمت کـی  نیا  بخ ، دـنیوگیم  دـینکیم ؟ جـیورت  ار  ییارگسنجمھ  ار ، یزاـبسنجمھ  ارچ  مییوگیم  تسا ؛ لـیامت »  » برغ یاـیند  رد  ینارتوھـش  قـطنم  زورما  قـطنمیب .

یگداتسیا و یرشب  نوگانوگ  تاوھش  یسنج و  تاوھش  باب  رد  یزمرق  طخ  چیھ  تیاعر  مدع  ینارتوھش و  یهصرع  رد  هک  اھنیمھ  تسا ! ناشقطنم  نیا  تسا ؛ یرشب 

چیھ نودب  دنشکیم ، ار  اھهانگیب  دنشکیم ، ار  اھناسنا  دنکیم : هدھاشم  مھ  اجنیا  ناسنا  ار  تیعـضو  نامھ  دسریم ، هک  تواسق  هب  تبون  دنوریم ، شیپ  دننکیمن و  فقوت 

ریبعت هب  یلوا  تیلھاج  لوا -  ردـص  تیلھاج  اب  تیلھاج  نیا  قرف  نردـم . تیلھاج  دراد ؛ دوجو  زورما  هک  تسا  یتیلھاج  نیا  دـنھدیم ؛ رارق  بوکرـس  دروم  ار  اـھتلم  یمرج 

تـسا هدش  یاهلیـسو  دشاب ، دـیاب  ناسنا  یراگتـسر  یهیام  هک  ملع  ینعی  شناد ؛ حالـس  هب  ملع ، حالـس  هب  تسا  زھجم  حلـسم و  تیلھاج ، زورما  هک  تسا  نیا  نآرق - 

؛ دـنیوگیم روز  دـنراد  هک  تسا  دوخ  شناد  یاھهدروارف  هب  یهیکت  اب  دـنیوگیم ، روز  دـنراد  ایند  هب  زورما  هک  یناسک  نآ  یرـشب . عماوج  یتخبدـب  یارب  ناسنا ، یزورهریت  یارب 

اھنیا دـنراد ، هک  یتاـغیلبت  میظع  یاـھرازبا  دـنراد ، هک  یتـینما  یاـھرازبا  دـنراد ، هـک  یتاـعالطا  یاـھرازبا  تـسا ، شناد  یهدروارف  هدـشهتخاس و  دـنراد  هـک  یحالـس  نـیا 

ار نیا  تسا و  هجاوم  یتیعقاو  نینچ  کی  اب  یمالـسا  یهعماج  تسا . ایند  زورما  عضو  نیا  تسا . بضغ  توھـش و  ناـمھ  تمدـخ  رد  اـھنآ  یهمھ  تسا ؛ ملع  یاـھهدروارف 

. دنک کرد  دیاب  دنک ، ساسحا  دیاب  مالسا  یایند 

زھجم زورما  هللادمحب  مھ  مالـسا  هتبلا  مالـسا . لوا  نارود  لوا و  یاھزور  تیلھاج  ربارب  اھرازھ  هکلب  اھدص  رطخ  اب  الاب ، رایـسب  ناوت  اب  تسا ؛ هدش  دیلوتزاب  تیلھاج  زورما 

؛ تسین یمک  دیما  نانمـشد  دنفرت  رب  یهبلغ  دیما  تیقفوم ، دیما  و  تسا . هدرتسگ  ایند  رد  زورما  نوگانوگ ، یاھرازبا  زا  یهدافتـسا  اب  یمالـسا  میظع  یورین  تسا . هدش 

. میراد جایتحا  نآ  هب  ناملسم  یاھتلم  ام  هک  تسا  یزیچ  نیا  تمھ ؛» مزع و   » مود یهجرد  رد  تسا و  تریصب »  » لوا یهجرد  رد  تسا  مزال  هک  یزیچ  تسا ؛ ییالاب  دیما 

ىمالسا  / ٠٢/٢۶/١٣٩۴ ىاھروشک  ىارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یـسک هچ  ار  شعاد  دندروآ ؛ دوجوهب  اھنیا  دوخ  ار  یتسیرورت  رارج  یاھهورگ  نیرتکانرطخ  هکیلاحرد  دننک ، هزرابم  مسیرورت  اب  دـنھاوخیم  دـننکیم  اعدا  اھییاکیرمآ  زورما 

« نردم تیلھاج   » 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 5هاگياپ  هحفص 2 
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ناج هب  یـسک  هچ  ار  شعاد -  لیبق  زا  رگید -  تشردوزیر  درخ و  یاھهورگ  دناهتـشاد . ار  یلـصا  مھـس  شقن و  شعاد  داجیا  رد  هک  دـننکیم  فارتعا  ناشدوخ  دروآ ؟ دوجوهب 

اجک زا  اھلوپ  نیا  دـیآیم ؟ اجک  زا  دوریم ، شکمدآ  راکتیانج و  یاھناسنا  نیا  بیج  رد  هک  ییاھرالد  نیا  اھرازبا و  نیا  اھهلولگ و  نیا  تخادـنا ؟ طاـقن  یهیقب  هیروس و  قارع و 

رد دراد  دوجو  یدیدرت  ایآ  دنتـسھ ؟ یناسک  هچ  دننکیم ، ینابیتشپ  ار  هقطنم  کانرطخ  رارج  یتسیرورت  یاھهورگ  اکیرمآ  یاھتـسایس  روتـسد  هب  هک  یناسک  نیا  دیآیم ؟

نیا طاقن  یهمھ  رد  تسا ؟ هتـشاد  ار  شقن  نیرتشیب  ام  یهقطنم  رد  اھنآ  ینابیتشپ  اھنآ و  هب  کمک  رد  اھتسیرورت و  جیورت  رد  مسیرورت و  داجیا  رد  رابکتـسا  تسد  هکنیا 

رد روجنآ  ار  نیطـسلف  هک  ار  تسینویھـص  یلعج  تلود  دنکیم . هدـھاشم  مسیرورت  یهثداح  دـیلوت  رد  ار  نانمـشد  ثیبخ  تشگنارـس  نیا  دـنکیم ، هاگن  ناسنا  هک  هقطنم 

هچ دـنکیم ؟ فاص  اھنآ  یارب  ار  هداج  یـسک  هچ  دـنکیم ؟ تیامح  یـسک  هچ  دـنکیم ؟ ینابیتشپ  یـسک  هچ  تسا ، هداد  رارق  راشف  دروم  یبرغ  لـحاس  یهقطنم  رد  هزغ و 

مـسیرورت اـب  اـم  هک  تسا  نیا  ناـشراھظا  ناشیاھراعـش ، رد  تقونآ  تـسا ؛ اـکیرمآ  مـھ  اـھنآ  سار  رد  هـک  دنتـسھ  یبرغ  یاھتردـق  دتـسیایم ؟ اـھنآ  رـس  تـشپ  یـسک 

. دراد دوجو  ایند  رد  زورما  هک  تسا  یتیلھاج  نامھ  نیا  تسا ؛ تیلھاج  نیا  دنیوگیم . عقاو  فالخ  دنیوگیم ، غورد  و  میفلاخم ؛ شعاد  اب  ام  میفلاخم ،

ىمالسا  / ٠٢/٢۶/١٣٩۴ ىاھروشک  ىارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

تسرد موھوم  نمشد  تسا ، رگیدمھ  زا  اھروشک  نیا  ندناسرت  یمالسا ، یهعومجم  نیا  نانمشد  هقطنم و  نیا  نانمشد  تسایـس  دنـشاب ؛ بقارم  هقطنم  یاھروشک 

تسرد موھوم  نمشد  دنراد . هگن  هیـشاح  رد  تسا  تسینویھـص  دنتـسھ ، اھنآ  ناگتـسباو  یدعتم و  زواجتم و  یاھیناپمک  تسا ، رابکتـسا  هک  ار  یلـصا  نمـشد  دننک و 

کی اب  یهلباقم  درک . هلباقم  نیا  اب  دیاب  تسا ؛ نانمشد  یاھتسایس  اھنیا  ینـس ؛ لباقم  رد  هعیـش  رگید ، تیموق  نالف  لباقم  رد  تیموق  نالف  برع ، لباقم  رد  ناریا  دننک ؛

دیاب هنارایشوھ  تسا ؛ اھرازبا  ماسقا  عاونا و  هب  زھجم  بلقلایسق و  محریب ، نشخ ، یتیلھاج  زورما ، نردم  تیلھاج  تسا . تیلھاج  اب  یهلباقم  ییاھتـسایس  نینچ 

. درک دھاوخ  مھ  زاب  تسا ، هدرک  ار  هلباقم  نیا  ناریا  تلم  درک و  هلباقم  نیا  اب 

مالسلاهیلع  / ٠٢/٣٠/١٣٩۴ نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

نتفر نیب  زا  رادفرط  تسا ، رشب  یدازآ  رادفرط  تسا ، تلادع  رادفرط  یمالسا ، نامتفگ  تسا . ایند  زورما  تیلھاج  نامتفگ  نامتفگ ، نیا  لباقم  رد  مچرپ ، نیا  لباقم  رد 

نیا دـشاب ؛ هتـشادن  دوجو  ریذپهطلـس  رگهطلـس و  حانج  ود  اـیند  رد  ینعی  تسا ؛ ناـھج  یهمھ  رد  هطلـس  ماـظن  یدوباـن  رادفرط  تسا ، رامعتـسا  رابکتـسا و  یاـھهنیمز 

زا تسا  هناھاوخدوخ  هناربکتم و  هناـیوگروز ، هناـملاظ ، ناـمتفگ  کـی  نآ ، لـباقم  یهطقن  تسا . امـش  تسد  هک  تسا  یمچرپ  ناـمھ  نیا  تسا ؛ یمالـسا  ماـظن  ناـمتفگ 

اب هتـشذگ  رد  دنتـسھ ؛ مھ  زورما  دـناهدوب ، ایند  یهشیمھ  دـنناھج ؛ گرزب  یداصتقا  یاھهاگنب  هب  یکتم  هک  ملاع  رگهطلـس  یاھتردـق  ملاع ، بلطراصحنا  یاھتردـق  یوس 

، اھنیا لاثما  تنوشخ و  مدـع  لثم  رـشب ، قوقح  لثم  ابیز ، ظاـفلا  نوگاـنوگ  یاھـششوپ  رد  زورما  دـندادیم ؛ ناـشن  ار  ناـشدوخ  تقیقح  یناـبز ، راکـشآ  تحاـقو  تحارص و 

اب نامتفگ  ود  نیا  دنیبب . مھ  لباقم  رد  ار  نامتفگ  ود  نیا  دـناوتیم  دـھدب ؛ صیخـشت  دـناوتیم  اھتلم  نیبزیت  نامـشچ  اما  دـنربیم ؛ شیپ  ار  ناشدوخ  راک  هناراکایر  هناقفانم و 

نامتفگ کی  تسا ؛ اھتلم  نامولظم و  اب  یرگهزیتس  ملظ و  نامتفگ  نامتفگ  کـی  دـننک . یتشآ  دـنناوتیمن  دـنوشیمن ؛ کـیدزن  مھ  هب  ناـمتفگ  ود  نیا  دـننکیمن ، یتشآ  مھ 

، دـنادیم ار  نیا  ایند  زورما  و  دـنوشب ؟ کیدزن  مھ  هب  دـنناوتیم  روطچ  دـنھدب ؟ مھ  هب  تسد  دـنناوتیم  روطچ  اھنیا  تسا ؛ ناملاظ  اب  یهلباقم  نامولظم و  زا  تیامح  ناـمتفگ 

. دمھفیم ار  نیا  ایند 

میرک  / ٠٣/٠٢/١٣٩۴ نآرق  ىللملانیب  تاقباسم  هرود  نیمود  ىس و  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

، نآرق قبطرب  یصخش  یریگلکش  رب  هوالع  تسین ؛ نیا  مھ  طقف  تسا ؛ نیا  یهمدقم  توالت  تسا . مزال  نیا  دشاب ؛ نآرق  قبطرب  ام  یـصخش  قلخت  ام ، قالخا  ام ، راتفر 

. دوشب ینآرق  دیاب  مھ  ام  یگدنز  طیحم  ام و  یهعماج 

زورما دشکیم . درد  دربیم و  جنر  یلھاج  یاھماظن  راشف  یهربنچ  رد  مالسا  یایند  زورما  تسا . هدرک  هک  دنک ؛ لیمحت  ام  یگدنز  رب  ام و  عماوج  رب  ار  دوخ  تیلھاج ، میراذگن 

دوخ هیلع  دوخ  ینورد  میظع  یاھورین  عبانم و  ندرکفرـصم  راچد  تسا ، یلخاد  یاھگنج  راچد  تسا ، فـالتخا  راـچد  تسا ، رقف  راـچد  تسا ، فعـض  راـچد  مالـسا  یاـیند 

رد میریگب ، سنا  نآرق  اب  میریگب ، ارف  ار  نآرق  میـسرب . اجنیا  هب  دـیاب  دـنک ؛ جراخ  اھلیمحت  نیا  راشف  زا  ار  ام  دـھاوخیم  نآرق  دـناهدرک ؛ لیمحت  مالـسا  یایند  رب  ار  نیا  تسا .

فعاضم یورین  ام  هب  لاعتم  یادخ  میورب ، ولج  مدق  کی  رگا  میناوتیم . تقونآ  میھدب ؛ جرخهب  هدارا  مزع و  ینآرق  فادھا  تمس  هب  تکرح  یارب  میشاب ، میلـست  نآرق  لباقم 

. مینک هبرجت  میرادرب ، مدق  کی  دننک ؛ کرد  ار  نیا  دیاب  دنمھفب ؛ ار  نیا  دیاب  ناملسم  یاھتلم  زورما  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  دشخبیم .

ىمالسا  / ١٠/٠٨/١٣٩۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

امـش نم و  زا  هک  تسین  یزیچ  نآ  نیا ، اما  تسا  یاهدیدنـسپ  راک  مھ  رود  نتـسشن  اب  نابز و  اـب  نتـشاد  یمارگ  بخ ، میرادـیم . یمارگ  ار  مسارم  نیا  زورما  امـش  نم و 

. میمدـب یحور  زورما  یهدزتفآ  یایند  رد  زورما و  یهدرم  یایند  رد  هک  میـشاب  نآ  ددـص  رد  دـیاب  مھ  ام  تسین . یفاـک  نیا  تسا ؛ عقوتم  ربمغیپ  مالـسا و  زا  یوریپ  نایعدـم 

یاھتردـق یاھرازبا  یهلیـسوهب  اھتلیـضف  تسا . نایمدآ  گرزب  یازع  تلیـضف ، گرم  مھ  زورما  تسا . ضیعبت  راچد  تسا ، تواسق  راـچد  تسا ، ملظ  راـچد  اـیند  مھ  زورما 

ییاھتلم دوشیم ؛ یراج  نیمز  رب  اباحمیب  نادـنمتردق  تسد  هب  اھناسنا  نوخ  دوشیم ؛ بوکرـس  قالخا  تیناسنا و  دوشیم ؛ بوکرـس  تلادـع  دـنوشیم ؛ بوکرـس  یداـم 

مھ نیا  تسا ؛ مالسا  روھظ  زا  لبق  نارود  تیلھاج  نامھ  لثم  مھ  نیا  تسا . ایند  زورما  عضو  نیا  دنھدیم . ناج  یگنـسرگ  زا  اھتردق ، یهلیـسوهب  ندوب  هدزتراغ  رطاخهب 

. تسا تیلھاج 

بدا  / ٠٣/٢٠/١٣٩۶ گنھرف و  یلاھا  نارعاش و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هناک نآ  نودب  هک  هدش  جیار  ردقنیا  مھ  یگنرف  تاملک  نیا  الاح  تسا ؛ وجھ  رناژ  ناشیا - لوق  هب   - میرادن ام  هک  ییاھزیچ  یهلمج  زا  هک  نم  هب  دنداد  رکذت  ناتسود  زا  یکی 

نیا دنکیم ! ریشمش  صقر  بخ  دینک ؛ وجھ  مھ ] امش  . ] ندرک وجھ  درک  انب  مھ  وا  ار ؛ اھنیا  نک  ناشوجھ  هک  تفگ  تباثنبناسح  هب  ربمغیپ  وجھ . یهتـشر  دمھفیمن ؛ مدآ 

ضرف الثم  تفگ  دوشیم  نیا  یهرابرد  رعـش  رازھ  دـینک . وجھ  رعـش  رد  ار  نیا  رتابیز ! نیا  زا  هرظنم  رتھب ، نیا  زا  دـناهتفرگ ! رارق  مھ  رانک  یاهلیبق  تیلھاج  اب  نردـم  تیلھاـج 

ضیف رـصان  یاقآ  مھ  دـندناوخ ، اقآ  مھ  هک  مھ  بشما  تسھ و  هناتخبـشوخ  زنط  هتبلا  بخ  هک  تسا  رگید  یهلئـسم  کـی  مھ  زنط  تسا ، هلئـسم  کـی  وجھ  ـالاح  دـینک .

کی هک  اـھنیا  دـنوشب  وجھ  دـیاب  تسا ؛ یلاـخ  شیاـج  وجھ  اـھتنم  میاهدرک ؛ ییاھتفرـشیپ  شاوی  شاوـی  تسین ؛ دـب  زنط  ظاـحل  زا  دـمحلا  نارگید ، دـندناوخن و  هک  دـندوب 

رتبلاج نیا  زا  رگید  للم ! نامزاس  رـشب  قوقح  نویـسیمک  یهراکنالف ]  ] دننکب ار  یدوعـس  ناتـسبرع  لثم  یروشک  دینک  ضرف  الثم  دنیایب  هکنیا  دـننکیم . یھاگ  ییاھراک 

. تسا نیا  مھ  نیا  دوریم . تسد  زا  تسا ، فیح  دوشن  وجھ  یزیچ  نینچ  کی  رگا ]  ] اعقاو دوشن ؛ وجھ  هک  تسا  فیح  دراد ، وجھ  یاج  اعقاو  تسین ! یزیچ 

ناتسچولب  / ١١/١۶/١٣٩۶ ناتسیس و  ناتسا  یادھش  یلم  هرگنک  یرازگرب  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هک تسا  ادھـش  دای  ادھـش و  مان  اب  میدـنمزاین . نیا  هب  همھ  تسا ؛ ام  زیزع  یادھـش  دای  رکذ و  دـنمزاین  نانچمھ  ماـظن  نیا  روشک و  نیا  تشاد . یمارگ  دـیاب  ار  ادھـش  داـی 

ماظن لباقم  رد  یدامتم  یاھلاس  نیا  لوط  رد  هک  تسا  یماظن  کی  یمالـسا  یروھمج  دھدیم . ناشن  ار  شدوخ  یمالـسا ، یروھمج  یهلیـسوهب  یهدـشدیلوت  تاراختفا 

اب یگنھرف ، حالس  اب  یماظن ، حالس  رازبا  اب  هتساخرب ؛ وا  اب  ینمشد  هب  شدوخ  یاھرازبا  یهمھ  اب  نردم  تیلھاج  اذل  تسا ، هدرک  تمواقم  یگداتسیا و  نردم  تیلھاج 

هیلع ار  یرازبا  عون  همھ  دراد - دوجو  هنافـساتم  ایند  رد  هک  یایرـسارس  رقتـسم و  لطاب  نیا   - دـیدج تیلھاـج  نیمھ  یداـصتقا . میرحت  رازبا  اـب  دـیدج ، دـیدپون و  یاـھرازبا 

هب راداو  ار ] نآ   ] دنتـسناوتن دـنھدب ؛ تسکـش  ار  یمالـسا  یروـھمج  دنتـسناوتن  دـندرک و  ماـیق  یمالـسا  یروـھمج  هـیلع  هـمھ  تـسا . هدرب  راـک  هـب  یمالــسا  یروـھمج 

ارچ دنتـسناوتن . متـشگرب ؛» هتـساوخ  نیا  زا  متـشگرب ، مفرح  نیا  زا  نم   » دـیوگب هک  دـننادرگرب  شدوخ  یاـھفرح  زا  ار  یمالـسا  یروھمج  دنتـسناوتن  دـننک ؛ ینیـشنبقع 

« نردم تیلھاج   » 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 5هاگياپ  هحفص 3 
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رایـسب یهریجنز  نیا  رخآ  دـینیبیم  امـش  میـسریم ، هک  اجنیا  اھیگداتـسیا . اھنامیا و  توق  تسیچ ؟ توق  تلع  تسا . یوق  یلیخ  یمالـسا  یروھمج  نوچ  دنتـسناوتن ؟

. دوشیم یھتنم  اھنیا  هب  نارگراثیا ؛ هب  ناراکادف ، هب  نازابناج ، هب  ادھش ، هب  دوشیم  یھتنم  مھم ،

جح  / ٠٧/١٣٩٩/٠۵ مایا  ندیسرارف  تبسانم  هب  مایپ 

دوخ یلمع  یرظن و  ینادرگرـس  هب  هتفرگ و  سپ  ار  اعدا  نآ  راچانب  دندرکیم ، یفرعم  خیرات  نایاپ  هنارورغم ، ار  مسیلاربیل  نیا ، زا  شیپ  هک  یبرغ  نارکفتم  یخرب  یتح  زورما 

هک یناسک  تھالب  تراقح و  هب  روشک ، نآ  رد  یتاقبط  یهلـصاف  قیمع  یهرد  هب  دوخ ، مدرم  اب  اکیرمآ  نادرمتلود  راـتفر  هب  اـکیرمآ ، یاـھنابایخ  هب  یھاـگن  دـننکیم . فارتعا 

مـشچ ربارب  رد  یدرـسنوخ و  اـب  ناـبایخ  رد  ار  مرجمریغ  کـی  هک  نآ  فـظوم  روماـم  تواـسق  هب  نآ ، رد  کاـنلوھ  یداژنضیعبت  هب  دـناهدش ، باـختنا  روـشک  نآ  تیریدـم  یارب 

اکیرمآ راتفر  دنکیم . راکشآ  ار  نآ  یداصتقا  یـسایس و  یهفـسلف  نالطب  جاجوعا و  یبرغ و  ندمت  یعامتجا  یقالخا و  نارحب  قمع  دناسریم ، لتق  هب  هجنکـش  اب  نارذگھر 

رگید یاھتلود  داد . ناج  ات  درـشف  ردـق  نآ  تشاذـگ و  عافدیب  تسوپهایـس  کی  ندرگ  رب  ار  دوخ  یوناز  هک  تسا  سیلپ  نآ  راتفر  یهدـشگرزب  یهخـسن  فیعـض ، یاھتلم  اـب 

. دنرابهعجاف تیعضو  نیا  زا  رگید  یاھهنومن  دوخ  ناکما  عسو و  یهزادنا  هب  کی  رھ  مھ  یبرغ 

. تسا یمالسا  یهعماج  تسیز  نیدامن  شیامن  مالسا و  هب  توعد  تسا ؛ نردم  تیلھاج  نیا  ربارب  رد  مالسا  دنمھوکش  یهدیدپ  یمیھاربا ، جح 

(ع)  / ١٣٩٩/٠٨/١٣ قداص ماما  و  (ص ) مظعا ربمایپ  تدالو  زورلاس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

ار ایند  یاھتسیرورت  نیرتیشحو  نیرتنشخ و  هک  تسا  یتسایس  نامھ  تسایس  نیا  تسا ؟ یتسایـس  هچ  تسایـس  نیا  تسا ؟ یتلود  روج  هچ  هسنارف  تلود  نیا 

یهوق سیئر  دـندناسر ، تداھـش  هب  ار  ریزوتسخن  دـندناسر ، تداھـش  هب  ار  روھمجسیئر  ام  روشک  رد  هک  ییاھتسیرورت  ینعی  هدـش ؛ اھنآ  هاگھانپ  هداد و  اج  شدوخ  رد 

زا رفن ]  ] رازھ هدفھ  تسا ، رایتخا  رد  هک  یرامآ  قبط  دندناسر و  تداھـش  هب  ار  هیئاضق  یهوق  تلود و  یازجا  ناگدنیامن و  زا  یددـعتم  داحآ  دـندناسر ، تداھـش  هب  ار  هیئاضق 

قوقح یاعدا  اھنیا  تقو  نآ  تسا ، سیراپ  هسنارف و  اھنیا  هاگھانپ  دنتـسین ؛ یایلومعم  یاھتسیرورت  اھنیا  دـندناسر ؛ تداھـش  هب  ار ، رازاب  هچوک و  مدرم  ار ، یداع  مدرم 

یاـھکمک زا  مییوگب  میناوتیمن  ـالاح   - درک ار  کـمک  نیرتـشیب  یلیمحت  گـنج  یهرود  رد  مادـص  لـثم  یراوخنوخ  گرگ  هب  تلود  نیمھ  دـننکیم . یدازآ  یاـعدا  دـننکیم ، رـشب 

راوخنوخ گرگ  نآ  رایتخا  رد  ار  یگنج  یهتفرـشیپ  یاھرازبا  هتفرـشیپ و  یاھامیپاوھ  دوب - وا  گنج  نیا  رد  مادص  ناراککمک  نیرتگرزب  زا  یکی  اما  دوب ، رتشیب  رگید  یاھتلود 

رد مھ  ار  ناشدوخ  تلم  اب  ناشراتفر  تسا ؛ اھنیا  دننام  اھتسیرورت و  اب  اھنآ  راتفر  لام  نیا  الاح  دـندرک . مھ  فارتعا  دـنتفگ و  دـنداد و  دندیـشکن و  مھ  تلاجخ  تشاذـگ و 

اھنیا دـننام  رـشب و  قوقح  یدازآ و  لھا  هک  دـننکیم  اعدا  اھنیا  تقو  نآ  ناشدوخ ! مدرم  اب  دـندرک  راک  هچ  هک  دـیدرک  هدـھاشم  ریخا  لاس  کـی  نیا  یاھهبنـش  تارھاـظت  نیا 

. دنتسھ

تاذ رد  گنھرف  نیا  ندمت و  نیا  هک  تسا  نآ  یهدنھدناشن  نیا  تسا ؛ برغ  ندـمت  یناملظ  تاذ  یهناشن  اھراک  نیا  هک  تسا  نیا  نآ ، دوشیم و  هدـیمھف  هتکن  کی  اھتنم 

یرواـنف شناد و  ملع و  زا  نوـچ  ار ؛ یرگیـشحو  نیا  دـننکیم  ناـھنپ  هتبلا  تسا . یـشحو  ردـق  نیا  تسا و  یناـملظ  ردـق  نیا  دوـخ ، تقیقح  رد  نردـم  تیلھاـج  نیا  دوـخ ،

تاوارک و اب  راوناسنا ، رھاظب  یهرھچ  اب  راومدآ ، تاریبعت  اـب  دـننکیم ؛ ناـھنپ  نآ  لـیذ  رد  ار  یرگیـشحو  نآ  دـنناشوپیم و  نآ ] هب   ] ار یرواـنف  ملع و  رھاـظ  دنتـسھ ، رادروخرب 

[ دراو  ] یاهمدـص ربمغیپ  مالـسا و  هب  نیارباـنب  دـننکیم . ناـھنپ  اھهلیـسو  نیا  هب  دراد  دوجو  اـھنیا  رد  هک  ار  یایقیقح  یرگیـشحو  نآ  دـنوشیم ، رھاـظ  اـھنیا  دـننام  نلکدا و 

شدوخ یاھتلم  هک  تسا  یندمت  ندمت  نیا  تسا . یایشحو  ندمت  اعقاو  ندمت  نیا  ار . ندمت  نیا  میسانشب  رتشیب  امش  نم و  هکنیا  یارب  تسا  یاهلیـسو  اما  دیآیمن ،

یگتخیـسگراسفا عضو  ار ، یتلادـعیب  عضو  ار ، رقف  عضو  ار ، یرباربان  عضو  درذـگیم ، سناسنر  زا  ندـمت و  نیا  عورـش  زا  هک  نرق  دـنچ  زا  دـعب  مھ  نالا  هدرک . هراـچیب  مھ  ار 

. تسا نیا  گنھرف  نیا  ندمت و  نیا  تعیبط  دینکیم ؛ هدھاشم  دیراد  امش  دنتسھ ، اھنیا  ورهلابند  هک  یناسک  اکیرمآ و  رد  ییاپورا و  یاھروشک  رد  ار  یقالخا  روآتلجخ 

ثعبم  / ١۴٠٠/١٢/١٠ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

. هدش حیبقت  تیلھاج  اھراب  نآرق  رد  دوب . تیلھاج  اب  یهلباقم  تثعب ، رد  مرکا  ربمایپ  یاھیریگتھج  اھراعش و  نیرتمھم  زا  یکی  هک  تسا  نیا  تثعب  باب  رد  یدعب  یهتکن 

و بازحا : یهروـس  رد  ( ١ ( ؛ نوغبی هیلھاجلا  مکحفا  هدـئام : یهروس  رد  هدـش . حـیبقت  نآرق  رد  اھراب  تسیچ - تیلھاج  زا  دارم  هک  مھدـیم  حیـضوت  الاح  هک   - تیلھاـج ریبعت 

هیآ هس  نیا  نم  الاح  هک  نآرق  رگید  یاج  دنچ  رد  و  ( ٣ ( ؛ هیلھاجلا هیمح  هیمحلا  مھبولق  یف  اورفک  نیذلا  لعج  ذا  انحتف : انا  یهروس  رد  ( ٢ ( ؛ ٰیلوالا هیلھاجلا  جربت  نجربتال 

رد مھ  یداوسیب  هتبلا  تسین ؛ ینادان  تسین ، یداوسیب  افرص  تیلھاج  نیا  زا  دارم  تسیچ ؟ تیلھاج  نیا  هدش . حیبقت  تیلھاج  مدرک . تشاددای  اجنیا  دوب ، منھذ  رد 

: مدرم یهناشنمدد  یاھراتفر  مدرک . هراشا  البق  اھنآ  زا  یـضعب  هب  هک  تسا  تیلھاـج  نیا  وزج  مھ  تسپ  تاـیقلخ  دراد ؛ یرتعیـسو  یاـنعم  تیلھاـج  نیا  نکل  تسھ ، نآ 

. تسا تیلھاـج  ناـمھ  وزج  اـھنیا  برعلاـھریزج ، مدرم  نیب  رد  دوـب  جـیار  اـھنیا  یهمھ  هک  ناشیـشکفیعض  ناشیـشکقح ، ناـشزواجت ، ناـشیدزد ، ناشیـشکمدآ ،

هب اھنیا  یهمھ  اـب  تثعب  و  دوب . تیلھاـج  نآ  وزج  اـھنیا  رگید ، دوب  اـھنیا  مدرم ؛ نیب  زا  اـیح  طاـسب  ندـش  هدـیچرب  یقـالخا ، لاذـتبا  یـسنج ، جرم  جرھ و  یـسنج ، یگزرھ 

مھ تسا ؛ یزیچ  نینچ  کی  نیا  تسھ ، ربمغیپ  مرکم  یاھنز  هب  باـطخ  بازحا  یهروس  رد  هک  ٰیلوـالا » هیلھاـجلا  جربت  نجربتـال  و   » هک یتیلھاـج  ینعی  تخادرپ . هلباـقم 

جرم جرھ و  یرابودـنبیب و  یـسنج و  یگزرھ  مھ  تسھ ، یـشکفیعض  یـشکقح و  ضیعبت و  مـلظ و  یقالخادـب و  مـھ  تـسھ ، نآ  رد  تلاـھج  یداوـسیب و  یناداـن و 

. تخادرپ هزرابم  هب  تیلھاج  اب  ربمغیپ  بخ ، تسا . تیلھاج  وزج  اھنیا  یهمھ  تسھ ؛ نآ  رد  یقالخا 

نآ زا  یرایـسب  تخادرپ ، هلباقم  هب  اھنیا  اب  ربمغیپ  دوب و  جیار  برعلاهریزج  رد  دوب ، جیار  هکم  رد  زور  نآ  هک  یقالخا  لیاذر  نامھ  زا  یرایـسب  هک  تسا  اجنیا  مھم  یهتکن  الاح 

سایقم کی  رد  یقالخا  لیاذر  نامھ  انیع  دراد ؛ دوجو  رتعیسو  رایـسب  رتدیدش و  رایـسب  هتفاینامزاس و  لکـش  هب  یبرغ  ندمتم  حالطـصاهب  یایند  رد  زورما  یقالخا ، لیاذر 

. رتشیب هچ  رھ  تدش  اب  دراد ، دوجو  زورما  یرتگرزب 

یهمھ یهیاپ  زورما  تسا . عمط  صرح و  یبرغ ، ندمت  رد  یگدنز  ساسا  الـصا  تسا . یدـنمزآ  یهیاپ  رب  تسا ، صرح  عمط و  یهیاپ  رب  یبرغ  ندـمت  رد  یگدـنز  زورما  بخ 

، اھینارمکح جیار ، تسایس  تسا . نیا  اھرایعم  دوشیم ؛ هدیجنس  لوپ  اب  زیچ  همھ  تایونعم ، تایقالخا ، دوشیم ؛ هدیجنس  لوپ  اب  زیچ  همھ  تسا ، لوپ  یبرغ  یاھشزرا 

. رگید تسا  یروج  نیا  زورما  تسا ؛ اھلتراک  اھیناپمک و  ندش  هبرف  تمدخ  رد  تسا ، ضیعبت  تمدخ  رد  همھ 

زا یھاگ ]  ] اما دھدیم ، تاجن  ار  یاهدع  هک  وراد  نالف  ای  نسکاو  یارب  هک  دینک  ضرف  الثم  دننکیم  هدافتـسا  ملع  زا  یتقو  کی  تسا . مدرم  راتـشک  تمدخ  رد  یروانف  ملع و 

دوبان دربیم ، نیب  زا  ار  مدرم  دادعت  نآ  ربارب  اھدص  هک  یمتا ، یاھحالـس  ییایمیـش ، یاھحالـس  یعمج ، راتـشک  یاھحالـس  تخاس ]  ] یارب دـننکیم  هدافتـسا  ملع  نیمھ 

[. دراد دوجو   ] تدـشب یقالخا  جرم  جرھ و  یقالخا و  لاذـتبا  یقالخا . لاذـتبا  فیعـض ؛ یاھروشک  تراغ  دـتفایم . دراد  مھ  نالا  تسا و  هداتفا  اـیند  رد  قاـفتا  نیا  و  دـنکیم ؛

ایند رد  زورما  اھنیا  یسنج ؛ بیجع  جرم  جرھ و  دنکیم - مرش  مھ  شنتفگ  شندرک و  رارکت  زا  مدآ  هک  تسا ، روآمرش  اعقاو  رگید  هک   - اھنیا لاثما  ییارگسنجمھ و  یهلئـسم 

یلیخ تشپ  تسا . هدـشیھدنامزاس  تسا ، هدرتسگ  زورما  دوب ، دودـحم  زور  نآ  اھتنم  تسھ ؛ اھنامھ  مھ  زورما  دوب ، زور  نآ  هک  تسا  ییاھزیچ  نامھ  اھنیا  دراد . دوجو 

هب دـننکیم و  تسرد  شیارب  یرکف  یاـنبم  دـناهدرک ، تسرد  شیارب  یرکف  یقطنم و  یاھهناوتـشپ  ینعی  هدـش ، تسرد  یعونـصم  یاـھقطنم  دـسافم ، اـھداسف و  نـیا  زا 

. دننکیم هئارا  تیرشب 

؛ دراد قح  نردم - تیلھاج  دـناهتفگ  اھیلیخ  دـناهدناوخ ؛ هک   - دـناوخب نردـم » تیلھاج  ، » ار زورما  یبرغ  ندـمت  یـسک  رگا  سپ  تسھ . زورما  تیلھاج ، نیا  نیاربانب  بخ 

. دھدیم ناشن  هدشنردم  هتفایدیدجت و  لکش  هب  ار  شدوخ  ایند  رد  زورما  اھتنم  تسا  تیلھاج  نامھ  تیلھاج  اعقاو 
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ثعبم  / ١۴٠٠/١٢/١٠ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

یایند رد  زورما  یقالخا ، لیاذر  نآ  زا  یرایـسب  تخادرپ ، هلباقم  هب  اھنیا  اب  ربمغیپ  دوب و  جـیار  برعلاهریزج  رد  دوب ، جـیار  هکم  رد  زور  نآ  هک  یقالخا  لـیاذر  ناـمھ  زا  یرایـسب 

اب دراد ، دوجو  زورما  یرتگرزب  سایقم  کی  رد  یقالخا  لیاذر  نامھ  انیع  دراد ؛ دوجو  رتعیـسو  رایـسب  رتدـیدش و  رایـسب  هتفاینامزاس و  لکـش  هب  یبرغ  ندـمتم  حالطـصاهب 

. رتشیب هچ  رھ  تدش 

یهمھ یهیاپ  زورما  تسا . عمط  صرح و  یبرغ ، ندمت  رد  یگدنز  ساسا  الـصا  تسا . یدـنمزآ  یهیاپ  رب  تسا ، صرح  عمط و  یهیاپ  رب  یبرغ  ندـمت  رد  یگدـنز  زورما  بخ 

، اھینارمکح جیار ، تسایس  تسا . نیا  اھرایعم  دوشیم ؛ هدیجنس  لوپ  اب  زیچ  همھ  تایونعم ، تایقالخا ، دوشیم ؛ هدیجنس  لوپ  اب  زیچ  همھ  تسا ، لوپ  یبرغ  یاھشزرا 

. رگید تسا  یروج  نیا  زورما  تسا ؛ اھلتراک  اھیناپمک و  ندش  هبرف  تمدخ  رد  تسا ، ضیعبت  تمدخ  رد  همھ 

زا یھاگ ]  ] اما دھدیم ، تاجن  ار  یاهدع  هک  وراد  نالف  ای  نسکاو  یارب  هک  دینک  ضرف  الثم  دننکیم  هدافتـسا  ملع  زا  یتقو  کی  تسا . مدرم  راتـشک  تمدخ  رد  یروانف  ملع و 

دوبان دربیم ، نیب  زا  ار  مدرم  دادعت  نآ  ربارب  اھدص  هک  یمتا ، یاھحالـس  ییایمیـش ، یاھحالـس  یعمج ، راتـشک  یاھحالـس  تخاس ]  ] یارب دـننکیم  هدافتـسا  ملع  نیمھ 

[. دراد دوجو   ] تدـشب یقالخا  جرم  جرھ و  یقالخا و  لاذـتبا  یقالخا . لاذـتبا  فیعـض ؛ یاھروشک  تراغ  دـتفایم . دراد  مھ  نالا  تسا و  هداتفا  اـیند  رد  قاـفتا  نیا  و  دـنکیم ؛

ایند رد  زورما  اھنیا  یسنج ؛ بیجع  جرم  جرھ و  دنکیم - مرش  مھ  شنتفگ  شندرک و  رارکت  زا  مدآ  هک  تسا ، روآمرش  اعقاو  رگید  هک   - اھنیا لاثما  ییارگسنجمھ و  یهلئـسم 

یلیخ تشپ  تسا . هدـشیھدنامزاس  تسا ، هدرتسگ  زورما  دوب ، دودـحم  زور  نآ  اھتنم  تسھ ؛ اھنامھ  مھ  زورما  دوب ، زور  نآ  هک  تسا  ییاھزیچ  نامھ  اھنیا  دراد . دوجو 

هب دـننکیم و  تسرد  شیارب  یرکف  یاـنبم  دـناهدرک ، تسرد  شیارب  یرکف  یقطنم و  یاھهناوتـشپ  ینعی  هدـش ، تسرد  یعونـصم  یاـھقطنم  دـسافم ، اـھداسف و  نـیا  زا 

. دننکیم هئارا  تیرشب 

؛ دراد قح  نردم - تیلھاج  دـناهتفگ  اھیلیخ  دـناهدناوخ ؛ هک   - دـناوخب نردـم » تیلھاج  ، » ار زورما  یبرغ  ندـمت  یـسک  رگا  سپ  تسھ . زورما  تیلھاج ، نیا  نیاربانب  بخ 

. دھدیم ناشن  هدشنردم  هتفایدیدجت و  لکش  هب  ار  شدوخ  ایند  رد  زورما  اھتنم  تسا  تیلھاج  نامھ  تیلھاج  اعقاو 

ثعبم  / ١۴٠٠/١٢/١٠ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

رتدـیدش و اجنآ  رد  تیلھاج  نیا  ایند  یاج  همھ  زا  تسا ؛ اکیرمآ  نردـم ، تیلھاج  لـماک  حـضاو و  یهنومن  نم  رظن  هب  تسین . ناـسکی  اـیند  یاـج  همھ  رد  نردـم  تیلھاـج 

؛ دوشیم رتشیب  زورهبزور  نآ  رد  ضیعبت  دوشیم ؛ جـیورت  نآ  رد  دنـسپان  تایقالخا  هک  تسا  یمیژر  کی  اـکیرمآ  تسا . یروج  نیا  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  تسا ؛ رتکاـنمھس 

یاهدع دوشیم ، دایز  امرس  رادقم  کی  یتقو  هک  دراد  یعـضو  اکیرمآ  یدنمتورث  هب  یروشک  دوشیم . هدیـشک  نارادروخرب  نادنمتورث و  تمـس  هب  رتشیب  زورهبزور  یلم  تورث 

رھظم ملظ ، رھظم  ضیعبت ، رھظم  نردم ، تیلھاج  رھظم  زورما  تسا ؟ انعم  هچ  هب  اھنیا  ارچ ؟ دـنریمیم ؛ اھنابایخ  رد  یاهدـع  دوشیم ، دایز  امرگ  یتقو  دـنریمیم ؛ اھنابایخ  رد 

یاھنارحب زا  دـنکیم ؛ قازترا  دـنکیم ، هیذـغت  نارحب  زا  تسا ؛ تسیزنارحب  زاسنارحب و  میژر  کی  اکیرمآ ، یهدـحتم  تـالایا  میژر  اـساسا  تسا . اـکیرمآ  اـیند  رد  یزاـسنارحب 

. تسھ ینینچنیا  یتکرح  کی  اجنآ ] رد  . ] دنکیم قازترا  ملاع  فارطا  رد  نوگانوگ 
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