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

نآ دشکیمرب و  رگید  یاھزور  نایم  زا  ار  یزور  کی  هک  تساھتدھاجم  اھهدارا و  نیا  دنتسھ ، اھناسنا  نیا  دنمھ ؛ لثم  همھ  دوخ  یدوخ  هب  یعیبط و  روط  هب  لاس ، یاھزور 

یقرف رگید  یاھزور  اب  هسفن  یف  مرحم -  مھد  اروشاع -  زور  دشاب . نارگید  یامنھار  ات  درادیم  هگن  یمچرپ  کی  لثم  دنکیم و  توافتم  دنکیم ، زیامتم  دـنکیم ، صخـشم  ار 

هیلع  ) یلع نب  نیـسح  نارای  یاھتدـھاجم  نیا  دربیم ؛ الاب  شرع  اـت  ار  وا  دـھدیم ، اـنعم  دـھدیم ، ناـج  زور  نیا  هب  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  نیا  درادـن ؛

مھد اب  ید  مھن  تسا . لیبق  نیمھ  زا  مھ  لاسما  ید  مھن  زور  تسا ، روج  نیمھ  مھ  ید  مھدزون  زور  دشخبیم . ار  تیمھا  تروطخ و  نیا  زور ، نیا  هب  هک  تسا  مالـسلا )

تریـصب زا  هتـساخرب ی  ینعی  داد ؛ لیکـشت  ار  مق  ید  مھدزون  هک  تسا  یلماوع  نامھ  زا  هتـساخرب  تکرح  نآ  هک  تکرح -  کی  اب  ناھگان  هک  دنمدرم  نیا  درادـن ؛ یقرف  ید 

. دننکیم زیامتم  مھ  ار  ید  مھن  زور  تسا -  هنادھاجم  هصرع ی  رد  روضح  زا  تسا ، یسانشتقو  زا  تسا ، یسانشنمشد  زا  تسا ،

یگدولآرابغ طئارـش  هک  ینونک -  طئارـش  رد  هک  تفگ  دوشب  انعم  کی  هب  دیاش  دش . یزیامتم  زور  کی  مھ  نیا  دـنام ؛ خـیرات  رد  مھ  لاسما  ید  مھن  زور  هک  دیـشاب  نئمطم 

تیالو حور  ار ، تردـق  تسد  ار ، لاعتم  یادـخ  تسد  دـنکیم ، رکف  ایاضق  نیا  فارطا  رد  ناسنا  هچرھ  دوب . یگرزب  راک  تشاد ؛ یفعاضم  تیمھا  مدرم  تکرح  نیا  تساـضف - 

؛ تسا یھلا  تردـق  تسد  نیا  تسادـخ ، راک  نیا  دریگب ؛ ماجنا  ام  لاثما  یهدارا  اـب  هک  تسین  یئاـھراک  اـھراک  نیا  دـنیبیم . ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  حور  ار ،

ایاضق نیا  تشپ  رد  ار  یھلا  تردـق  تسد  تدـم ، نیا  مامت  رد  نم  : » دـندومرف هدـنب  هب  ماهدرک -  لقن  ار  نیا  اھراب  نم  هک  یـساسح -  تیعقوم  کی  رد  ماـما  هک  روط  ناـمھ 

. ادخ درم  نآ  تریصباب ، ذفان  درم  نآ  دید  تسرد  مدید .»

دنشاب راگبلط  لاعتم  یادخ  زا  مدرم  دراذگیمن  تقو  چیھ  دنکیم ؛ مامت  هشیمھ  ار  تجح  لاعتم  یادخ  هتبلا  تسا . رتراوشد  صیخشت  تسا ؛ رتراوشد  راک  هنتف ، طئارـش  رد 

لباق اج  همھ  یھلا  هراشا ی  تسد  تسا . هدش  رکذ  انعم  نیا  ررکم  نآرق  رد  میدش . هارمگ  تھج  نیا  زا  ام  یداتـسرفن ، امنھار  یدرکن ، مامت  ام  یارب  ار  تجح  وت  دنیوگب  و 

تقد مینک ، هاگن  دـیاب  مینک ، زاب  مشچ  دـیاب  تسھ . لالھ  اما  دـید ؛ میھاوخن  مھ  ار  هام  لوا  بش  لالھ  میدرکن ، زاب  ار  مشچ  رگا  دـھاوخیم . زاب  مشچ  اھتنم  تسا ؛ ندـید 

. مینیبب تسا ، هداد  رارق  ام  لباقم  رد  ادخ  هک  ار  تقیقح  نیا  ات  مینک  هدافتسا  نامتاناکما  همھ ی  زا  مینک ،

رد مق  مدرم  ید  هدزون  دـنکیم . کمک  وا  هب  تدـھاجم  نیا  رد  مھ  لاعتم  یادـخ  تسا ؛ ناسنا  دوخ  عفن  هب  تدـھاجم  نیا  دـنکب . ار  تدـھاجم  نیا  ناسنا  هک  تسا  نیا  مھم 

یایاضق و  تسا ، لیبق  نیمھ  زا  دوب -  یمیظع  تکرح  مدرم  هداعلاقوف ی  ینویلیم  تکرح  نیا  اتقیقح  هک  روشک -  مدرم  داـحآ  لاـسما  ید  مھن  دوب ، لـیبق  نیا  زا  لاس ۵۶ 

. دھدیم ناشن  ام  هب  ار  هار  تدھاجم ، نیا  میتشادن . مک  اھزیچ  نیا  زا  بالقنا  لوط  رد  ام  هک  ینوگانوگ 

یمالسا  / ١٣٨٨/١٠/٢٩ تاغیلبت  یگنھامھ  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

تسا ریت   ٢٣ نیا -  زا  لبق  لاس  هد  شلبق -  تسا ؛ ید  مھن  نیمھ  شایرخآ  تسھ ؛ نیا  یارب  مھ  یدایز  لئالد  تسا . هتـشاد  ار  تیـصوصخ  نیا  هللادـمحب  امـش  یاروش 

الاح هک  دراد -  هک  یتمظع  یهمھ  اب  نمھب  یود  تسیب و  رد  مدرم  یئاـمیپھار  دوبن . یلومعم  فراـعتم و  راـک  کـی  نیا  دوب ؛ اـھهظحل  زاـین  مھ  زور  نآ  دـندومرف ؛ هراـشا  هک 

لاس رد  ریت  یهس  تسیب و  اما  دریگیم ؛ ماجنا  دریگب و  ماجنا  هک  تسا  عقوتم  تسا ، هدشهتخانـش  تسا ، هدـشناور  راک  کی  تسا ، فراعتم  راـک  کـی  درک -  مھاوخ  ضرع 

هام ید  مھن  راک  دھدب . ماجنا  ار  نآ  تسا و  مزال  طئارـش ، نآ  رد  راک  نیا  هک  دـمھفب  دـنادب و  هعومجم  نیا  هک  تشاد  تیمھا  دوبن ؛ عقوتم  راک  کی  دوبن ، فراعتم  راک  کی  ، ٧٨

هارمھ دوخ  اـب  مھ  ار  نیا  دـیاب  نموم  هک  تسا  راـک  ساـسا  نیا  زاـین ؛ دروم  بساـنم و  یهظحل  رد  روضح  زاـین ، ندـیمھف  تیعقوم ، نتخانـش  دوب . روـج  نیمھ  مھ  لاـسما 

هتـشاد ار  تیـصوصخ  نیا  تاغیلبت  یگنھامھ  یاروش  دمحلا  بوخ ، دھدب . ماجنا  دناوتب  دـھدب ، ماجنا  دـیاب  هک  ار  یراک  نآ  دوشب ؛ رثوم  شدوجو  دـناوتب  ات  دـشاب  هتـشاد 

زا دـعب  مھ  سدـقم -  عافد  نارود  زا  دـعب  سدـقم ، عافد  زا  لبق  سدـقم ، عافد  نارود  رد  هھد -  نآ  نوگانوگ  لاوحا  عاـضوا و  رد  لوا ، یهھد  رد  مھ  تسا ؛ هداد  ناـشن  تسا ،

. دوب لاسما  ید  مھن  نیمھ  یندشن ، شومارف  یاھهلق  نیا  زا  یکی  دروآ . دوجو  هب  ام  خیرات  رد  ار  یئاھهلق  هک  فلتخم  یاھتبسانم  رد  ماما  تلحر 

نمھب  / ١٣٨٨/١١/٠۶ شش  هسامح  درگلاس  رد  ناردنزام  مدرم  رادید 

ساـسحا دراد ، ریثاـت  ناـشفرح  نخـس و  هک  یناـسک  صوـصخب  اـھناوج ، صوـصخب  نیلوئـسم ، ریغ  نیلوئـسم ، مدرم ، داـحآ  هک  تسا  نیا  تسا ، مزـال  اـم  یارب  هـک  هـچنآ 

هحلسا هک  تسین  نیا  شیانعم  تیلوئسم  دنلوئـسم . همھ  مرادن ؛ یتیلوئـسم  نم  مرادن ، یفیلکت  نم  دیوگن  سک  چیھ  دنھدن . تسد  زا  ار  هنحـص  رد  روضح  تیلوئـسم 

، مالـسا زا  ینعی  یمالـسا ؛ یروھمج  ماظن  زا  بالقنا و  زا  عافد  تیلوئـسم  مینک ؛ تیلوئـسم  ساسحا  میتسھ ، هک  یراـک  رھ  رد  میورب ؛ هار  ناـبایخ  یوت  میئاـیب  میدـنبب ،

روشک مدرم  ار  نیا  میراد . ار  تیلوئـسم  ساـسحا  نیا  هک  منیبیم  نم  و  میـشاب . هتـشاد  ار  تیلوئـسم  ساـسحا  نیا  دـیاب  همھ  لوا : طرـش  روشک . تزع  و  مدرم ، قوقح 

شیپ رد  رجف  یهھد  تسا ، شیپ  رد  نـمھب   ٢٢ تسھ ؛ مھ  یرگید  یاھهنومن  دـندرک ؛ هراـشا  هک  دوب  ید  نیمھ ٩  شحـضاو  یهنومن  کی  الاح  دننکیم ؛ تباث  دـندرک ، تباث 

ار ناشدوخ  شالت  یهمھ  دـیاب  صوصخلاب ، روشک  نیلوئـسم  داد . دـنھاوخ  ناشن  مھ  زاب  دـناهداد ، ناشن  ار  ناشدوخ  طاـشن  یگدنزرـس و  یگداـمآ ، روضح ، مدرم  تسا .

طقف روظنم  دـننک . لح  فرطرب و  دـنوادخ  زا  نتـساوخ  کـمک  ادـخ و  هب  لـکوت  قوذ و  قوش و  ندـشن ، هتـسخ  رمتـسم ، راـک  ریبدـت ، یهجنپرـس  اـب  ار  تالکـشم  هک  دـنراذگب 

. تسا نیلوئـسم  یهدـھع  رب  مھ  نوگاـنوگ  یعاـمتجا  لـئاسم  روشک ، ملع  داـصتقا و  دربشیپ  تسا -  تالکـشم  زا  یئزج  اـھنیا  تسین -  یتـینما  یـسایس و  تالکـشم 

. دننکن تلفغ  هظحل  کی  ریبدت ؛ ریبدت و  ریبدت و  راک ، راک و  راک و  دـننک ؛ راک  تلم  نیا  یارب  هک  دـننادب  ناشدوخ  یهفیظو  روشک  نالوئـسم  یهمھ  هناگهس و  یاوق  نالوئـسم 

همادا تفرشیپ  نیا  اب  روط  نیمھ  دیاب  میوریم ؛ شیپ  میراد  ام  دتفیب . رود  زا  تکرح  نیا  دیابن  دوشب ؛ فقوتم  تکرح  نیا  دنراذگن  ولج ؛ تمـس  هب  میراد  یبوخ  تکرح  کی  ام 

. میریگب مھ  ار  روک  طاقن  مینک ، رتهبناجهمھ  رتشیب و  ار  تعرس  میھدب ،

شترا  / ١٣٨٨/١١/١٩ یئاوھ  یورین  لنسرپ  هدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

یاینمشد هک  دننک  ساسحا  روشک  رساترس  رد  مدرم  میظع  یهدوت  هک  یزور  نآ  دینیبیم  امش  اذل  تسادخ . هب  یاکتا  تساھنامیا ؛ هب  یاکتا  بالقنا ، نیا  یراگدنام  زار 

هچ داتفا و  یقافتا  هچ  روشک  نیا  رد  دیدید  امش  ید  مھن  زور  دنیآیم . دننکیم  تکرح  ناوخارف  نودب  دراد ، دوجو  یایدج  ینمشد  هک  دننک  ساسحا  تسا ، بالقنا  هجوتم 

دندرک و فارتعا  دننک -  کچوک  دننک ، ریقحت  دناهدمآ -  رفن  رازھ  دنچ  دـنیوگب  ار  ینویلیم  یاھیئامیپھار  دـننکیم  یعـس  هشیمھ  هک  بالقنا  نانمـشد  دـمآ . شیپ  یاهثداح 

قئاقح نامتک  رد  یعـس  هک  یناسک  نآ  دـنتفگ . دنتـشون و  ار  نیا  تسا ؛ هداتفین  قافتا  ناریا  رد  تمظع  نیا  هب  یایمدرم  تکرح  چـیھ  لاـس ، تسیب  نیا  لوط  رد  دـنتفگ 

، تسا هداتـسیا  یمالـسا  ماـظن  لـباقم  رد  نمـشد  دـننکیم  ساـسحا  یتـقو  مدرم  هک  تسا  نیا  تلع  تسیچ ؟ تلع  دـنتفگ . ار  نیا  دـنراد ، یمالـسا  یروھمج  یهراـبرد 

یهدارا تسد  تسادـخ ، تردـق  تسد  دراد ؛ دوـجو  نآ  رد  یئادـخ  یهزیگنا  هک  تسا  یزیچ  نیا  تسا ؛ یبـلق  تکرح  نیا  تسا ، یناـمیا  تکرح  نیا  نادـیم . یوـت  دـنیآیم 

رد صالخا  دش ، ادخ  یارب  دش ، یئادـخ  تکرح  یتقو  تسا . راگدرورپ  یهدارا  روھقم  اھهدارا  تسادـخ . تسد  اھلد  تسین . نم  لاثما  نم و  تسد  اھزیچ  نیا  تسا ؛ یھلا 

دیدھت اذل  دندیمھفن ؛ مھ  زورما  ات  دنمھفیمن ، یمالـسا  ماظن  نانمـشد  ار  نیا  اونما .» نیذلا  نع  عفادـی  نا هللا  : » دـیامرفیم اذـل  دـنکیم . عافد  روجنیا  لاعتم  یادـخ  دوب ، راک 

ار رـشب  قوقح  مسا  یھاگ  دـننک ؛ ادـیپ  یمالـسا  یروھمج  یارب  فعـض  هطقن  دـندرگیم  ناشدوخ  لایخ  هب  دـنریگیم ، راـک  هب  ار  نوگاـنوگ  یاھـشور  دـننزیم ، فرح  دـننکیم ،

نیا رگا  یمومع  راکفا  اما  یمومع ؛ راکفا  دنیوگیم  تسا . هرخسم  یاھدنفرت  اتقیقح  ایند  مدرم  یارب  زورما  هک  یئاھدنفرت  دنروآیم ؛ ار  یـسارکومد  مسا  یھاگ  دنروآیم ،

ناشن ربکتـسم  نارـس  نیا  زا  ار  ناشدوخ  ترفن  نوگانوگ ، عقاوم  رد  فلتخم ، یاھتلم  فلتخم ، یاھروشک  رد  ایند ، رد  روجنیا  درکیم ، رواب  مسینویھـص  اکیرمآ و  زا  ار  اھفرح 

« يد مھن  هسامح   » 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 6هاگياپ  هحفص 1 
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هدروخن ار  اھنیا  یاھدنفرت  بیرف  ایند  یمومع  راکفا  هک  تسادیپ  دنھدیم . راعـش  ناشهیلع  مدرم  زا  یھورگ  دننکیم ، رفـس  اج  رھ  دنھدیم . ناشن  دـینیبیم  هک  دـندادیمن ،

. تسا

شترا  / ١٣٨٨/١١/١٩ یئاوھ  یورین  لنسرپ  هدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

یاینمشد هک  دننک  ساسحا  روشک  رساترس  رد  مدرم  میظع  یهدوت  هک  یزور  نآ  دینیبیم  امش  اذل  تسادخ . هب  یاکتا  تساھنامیا ؛ هب  یاکتا  بالقنا ، نیا  یراگدنام  زار 

هچ داتفا و  یقافتا  هچ  روشک  نیا  رد  دیدید  امش  ید  مھن  زور  دنیآیم . دننکیم  تکرح  ناوخارف  نودب  دراد ، دوجو  یایدج  ینمشد  هک  دننک  ساسحا  تسا ، بالقنا  هجوتم 

دندرک و فارتعا  دننک -  کچوک  دننک ، ریقحت  دناهدمآ -  رفن  رازھ  دنچ  دـنیوگب  ار  ینویلیم  یاھیئامیپھار  دـننکیم  یعـس  هشیمھ  هک  بالقنا  نانمـشد  دـمآ . شیپ  یاهثداح 

قئاقح نامتک  رد  یعـس  هک  یناسک  نآ  دـنتفگ . دنتـشون و  ار  نیا  تسا ؛ هداتفین  قافتا  ناریا  رد  تمظع  نیا  هب  یایمدرم  تکرح  چـیھ  لاـس ، تسیب  نیا  لوط  رد  دـنتفگ 

، تسا هداتـسیا  یمالـسا  ماـظن  لـباقم  رد  نمـشد  دـننکیم  ساـسحا  یتـقو  مدرم  هک  تسا  نیا  تلع  تسیچ ؟ تلع  دـنتفگ . ار  نیا  دـنراد ، یمالـسا  یروھمج  یهراـبرد 

یهدارا تسد  تسادـخ ، تردـق  تسد  دراد ؛ دوـجو  نآ  رد  یئادـخ  یهزیگنا  هک  تسا  یزیچ  نیا  تسا ؛ یبـلق  تکرح  نیا  تسا ، یناـمیا  تکرح  نیا  نادـیم . یوـت  دـنیآیم 

رد صالخا  دش ، ادخ  یارب  دش ، یئادـخ  تکرح  یتقو  تسا . راگدرورپ  یهدارا  روھقم  اھهدارا  تسادـخ . تسد  اھلد  تسین . نم  لاثما  نم و  تسد  اھزیچ  نیا  تسا ؛ یھلا 

دیدھت اذل  دندیمھفن ؛ مھ  زورما  ات  دنمھفیمن ، یمالسا  ماظن  نانمشد  ار  نیا  ( ١ «.) اونما نیذلا  نع  عفادی  نا هللا  : » دیامرفیم اذل  دنکیم . عافد  روجنیا  لاعتم  یادـخ  دوب ، راک 

ار رـشب  قوقح  مسا  یھاگ  دـننک ؛ ادـیپ  یمالـسا  یروھمج  یارب  فعـض  هطقن  دـندرگیم  ناشدوخ  لایخ  هب  دـنریگیم ، راـک  هب  ار  نوگاـنوگ  یاھـشور  دـننزیم ، فرح  دـننکیم ،

نیا رگا  یمومع  راکفا  اما  یمومع ؛ راکفا  دنیوگیم  تسا . هرخسم  یاھدنفرت  اتقیقح  ایند  مدرم  یارب  زورما  هک  یئاھدنفرت  دنروآیم ؛ ار  یـسارکومد  مسا  یھاگ  دنروآیم ،

ناشن ربکتـسم  نارـس  نیا  زا  ار  ناشدوخ  ترفن  نوگانوگ ، عقاوم  رد  فلتخم ، یاھتلم  فلتخم ، یاھروشک  رد  ایند ، رد  روجنیا  درکیم ، رواب  مسینویھـص  اکیرمآ و  زا  ار  اھفرح 

هدروخن ار  اھنیا  یاھدنفرت  بیرف  ایند  یمومع  راکفا  هک  تسادیپ  دنھدیم . راعـش  ناشهیلع  مدرم  زا  یھورگ  دننکیم ، رفـس  اج  رھ  دنھدیم . ناشن  دـینیبیم  هک  دـندادیمن ،

. تسا

یربھر  / ١٣٨٨/١٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یمالـسا یروھمج  ماظن  تازیامت  زا  یکی  تسا ؛ یئانثتـسا  مھم و  رایـسب  یهلئـسم  کی  تسا -  هدش  ضرع  اھراب  هک  روطنیمھ  ناگربخ -  سلجم  ناگربخ و  یهلئـسم 

مھم رایـسب  یهیـضق  رد  صوصخب  اـیاضق ، یهمھ  رد  مدرم  داـمتعا  دروم  و  مدرم ، نیب  رد  ناـش  بحاـص  ماـنبحاص و  یاـملع  یهعوـمجم  ناـگربخ ، یهعوـمجم  تسا . نیا 

روضح دراد . تسا و  هتـشاد  ار  شدوخ  تاـکرب  راـثآ و  مدرم ، نیب  رد  ساـسح  راذـگرثا و  روضح  نیمھ  و  دوشیم . بوسحم  نآ  هب  طوبرم  یاـیاضق  یربھر و  باـختنا  یربـھر و 

طئارش و نیا  رد  بالقنا  خیرات  رد  دوب  یمیظع  یهدیدپ  کی  اعقاو  هک  نمھب ، مود  تسیب و  مھم  یئامیپھار  لثم  دننکیم -  هک  یعضوم  نالعا  مھم و  گرزب و  ثداوح  رد  مدرم 

، دنتـسھ اھنآ  دامتعا  دروم  هک  مدرم  یونعم  ناـیامنھار  اـملع و  هکنیا  نودـب  ید -  مھن  رد  روشک  رـسارس  رد  اـھنابایخ  رد  مدرم  روضح  نآ ، زا  لـبق  و  لاوحا ؛ عاـضوا و  نیا  اـب 

یـصخش و لئاسم  یعرف و  روما  رد  تیادھ  هب  دوشیمن  رـصحنم  مدرم ، تیادھ  رد  نید  یاملع  شقن  دـشیمن . رـسیم  دـننک ، هجوتم  بالقنا  نیا  قئاقح  هب  ار  مدرم  یاھلد 

رد تسھ  نیا  رب  بترتم  هک  یفئاظو  یمالـسا و  ماظن  یهلئـسم  تموکح و  یهلئـسم  یعامتجا و  میظع  یهلئـسم  رد  تسا  مدرم  تیادـھ  اھنیا ، یهمھ  زا  رتمھم  اھنیا .

دمآیمن دوجو  هب  ماظن  نیا  درکیمن ؛ ادیپ  ققحت  بالقنا  نیا  تشادیمن ، دوجو  دشیم و  فذح  یناحور  نایامنھار  نید و  یاملع  شقن  رگا  انیقی  یناھج . ثداوح  اب  یهلباقم 

 - دنتسھ ناگربخ  یهعومجم  اھنآ ، نیرترب  یهلمج  زا  هک  نید -  یاملع  نیاربانب  دندروآ . دوجو  هب  بالقنا  نیا  هار  رس  رد  هک  یناوارف  تالکـشم  همھ  نیا  اب  دنامیمن ، یقاب  و 

. دنراد هعماج  تشونرس  هعماج و  ثداوح  رد  یرمتسم  راگدنام و  ریثات 

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

. روـج نیمھ  مـھ  ید  هـن  دوـب ؛ یمیظع  راـک  نـمھب ، مود  تـسیب و  رد  ناریا  تـلم  راـک  درک . دراو  نـمھب  یود  تـسیب و  ید و  مـھن  زور  رد  تـلم  ار  هبرـض  نـیرخآ  نیرتیوـق و 

دیلپ فادھا  دندیمھف  یتقو  تسا ، هنحـص  رد  نمـشد  دندید  یتقو  دندوب ، هداد  یار  یدزمان  رھ  هب  یـسایس  یهصرع  رد  هک  یناسک  یهمھ  دش . راکـشآ  تلم  یگچراپکی 

تسیب و رد  تسا . نیا  میقتسم  طارص  تسا ، نیا  بالقنا  هار  هک  دندیمھف  دندرک ؛ رظن  دیدجت  دندوب ، مھ  نیبشوخ  اھنآ  هب  البق  هک  یناسک  نآ  هب  تبسن  تسیچ ، نمشد 

یزوریپ نیا  داتـسیا ؛ تلم  و  دنتـسناوتن . اما  دننک ؛ داجیا  یگتـسدود  تلم  نیب  دنناوتب  دیاش  دندرک ، شالت  یلیخ  دندش . نادـیم  دراو  راعـش  کی  اب  همھ  تلم  نمھب ، یود 

دوجو هب  یدـیدج  یھاگآ  دـش . سرد  کی  نیا  دوب ؛ ناریا  تلم  یارب  یتربعرپ  راـختفارپ و  لـصف  کـی  هاـم -  تشھ  نمھب -  مود  تسیب و  اـت  دادرخ  مود  تسیب و  زا  دوب . تلم 

. مینک تکرح  هنیمز ، نیا  ساسا  رب  دیاب  تسا . یمھم  رایسب  یهنیمز  کی  نیا  دش . هدوشگ  ناریا  تلم  تریصب  رد  یاهزات  لصف  دمآ .

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

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

ار اھنیا  دـندرک ، ناگربخ  هک  یراک  زا  تیامح  رد  مدرم  میظع  تکرح  نآ  مدرم ، تاـساسحا  نآ  ماـما ، یهزاـنج  عییـشت  مسارم  دـعب ، دـش . دـھاوخ  شوماـخ  غارچ  نیا  دـش ،

دعب لاس  هد  دـنکیم -  تابثا  اـم  یارب  ار  نآ  نئارق  هک  تسا  یلیلحت  تسین ؛ عـالطا  یاـنعم  هب  نیا  تسا ، نم  لـیلحت  نیا  دـندرک -  هلاـس  هد  یزیرهماـنرب  کـی  درک . سویاـم 

رد دندمآ  مدرم  لاـس ٧٨  ریت  موس  تسیب و  زور  دـندوب . مدرم  درک ، یثـنخ  ار  ثداوح  نیا  هک  یـسک  نآ  دـمآ ، شیپ  ثداوـح  نآ  هک  لاس ٧٨  دھدب . هجیتن  هک  دـندوب  راودـیما 

هب لاس ٨٨ .  ات  دوب  هلاسهد  یزیرهمانرب  کی  زاب  مود ، جوم  تشذگ . زور  نآ  دندرک . لطاب  زور  کی  رد  دـندوب ، هدرک  یزیرهمانرب  شیارب  اھلاس  هک  ار  نمـشد  یهئطوت  اھنابایخ ،

 - دنماظن هب  رادافو  دنماظن ، هب  یهتـسباو  هک  یمدرم  دنتـشاد -  مدرم  مھ  یتابلاطم  دندوب . هدرک  هدامآ  ار  اھهنیمز  ناشدوخ  لایخ  هب  دـمآیم . تسد  هب  یتصرف  ناشرظن 

دنتـسناوت هام  هس  ود  ار -  نارھت  طقف  هتبلا  دـندرک -  مطالتم  ار  نارھت  هام  هس  ود  دـمآ . دوجو  هب  لاس ٨٨  یایاضق  نآ  اذل  دننک ؛ هدافتـسا  دنناوتب  تابلاطم  نیا  زا  دـندرک  رکف 

رد تسیچ ، ناشلد  فرح  اھنیا  هک  دندید  مدرم  سدق  زور  رد  دش ، رھاظ  اھنطاب  هکنآ  زا  دعب  نادیم . یوت  دندمآ  مدرم  مھ  اجنیا  دـننک . لوغـشم  ناشدوخ  هب  ار  اھنھذ  اھلد و 

رسارس رد  هکلب  نارھت ، رد  طقف  هن  دنتخادنا . هار  هب  ار  ید  هن  یهسامح  دندمآ و  نادیم  هب  ام  زیزع  مدرم  تساجک ، ات  ناشاھهتـساوخ  قمع  اھنیا  هک  دندیمھف  اروشاع  زور 

. دندرک متخ  ار  هلئاغ  نادیم ، یوت  دندمآ  نمھب  یود  تسیب و  رد  هلصافالب  مھ  دعب  ید ، مھن  زور  رد  رفن  اھنویلیم  روشک ،

ناریا  / ١۶/١٣٩٠/٠۵ یمالسا  یروھمج  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

دامتعا نیا  لیلد  دنشاب . هتشاد  دوخ  یتموکح  ماظن  هب  تبسن  دنراد ، یمالـسا  یروھمج  ماظن  هب  تبـسن  ناریا  مدرم  هک  ار  یدامتعا  هک  دراد  دوجو  ایند  رد  یروشک  رتمک 

دامتعا ماظن  هب  مدرم  ریخن ، دننزیم ؛ مدرم  یدامتعایب  زا  مد  یھ  دننیبیمن ، ار  اھنیا  یاهدـع  کی  زاب  تسا . همھ  مشچ  یولج  هک  تسا  ینـشور  یاھهدـیدپ  نیمھ  مھ 

. دـندرک تکرـش  تاباختنا  رد  دـندوب ، نداد  یار  هب  رداق  دنتـشاد و  یار  قح  هک  یمدرم  زا  دـصرد  داتـشھ  زا  شیب  هک  تسا  لبق  لاس  ود  تاباختنا  نیمھ  لـیلد ، کـی  دـنراد .

نیا سدـق . زور  یئاـمیپھار  نـمھب و  یود  تـسیب و  یئاـمیپھار  مـیراد ؛ لاـس  رھ  اـم  هـک  تـسا  یایئاـمیپھار  ود  نـیمھ  هنوـمن ، کـی  تـسھ ؟ یزیچ  نـینچ  اـیند  یاـجک 

؛ دننکیم هچ  میظع  تکرح  نیا  رد  مدرم  دینیبب  امـش  تسا . ماظن  لام  تسین ؛ یـصاخ  نایرج  چیھ  هب  طوبرم  یتلود ، چـیھ  هب  طوبرم  تسا ؛ ماظن  هب  طوبرم  اھیئامیپھار 

هچ مدرم  زاب  سدـق  زور  دـید  دـیھاوخ  هللااشنا  تسا . مرگ  اوھ  هک  الاح  هچ  دوب ، درـس  اوھ  هک  یتاقوا  هچ  هزور ؛ ناھد  اـب  ناـضمر  هاـم  رد  نمھب ، یود  تسیب و  یامرـس  رد 

، روضح نیا  دوشیمن . رتنشور  رتھب و  نیا  زا  ماظن ، هب  دامتعا  تسا . ماظن  هب  مدرم  یگتـسبلد  یدنمهقالع و  یهدنھد  ناشن  نیا  دـنھدیم . ناشن  ناشدوخ  زا  ار  یتمظع 

ماظن هب  هجوتم  تسا ، هدش  عورـش  هک  یتکرح  دـندرک  ساسحا  مدرم  هکنیا  درجمب  لاس ٨٨ ، ید  مھن  لثم  صاخ ، دراوم  رد  نیا ، رب  هوالع  تسا . یئاـنعمرپ  رایـسب  روضح 

نادیم هب  روشرپ  یاھناوج  طقف  هک  دوبن  روجنیا  دـنداد . ناشن  دوخ  زا  ار  میظع  تکرح  نآ  تسین ، یـصاخ  تلود  صاخ و  صخـش  هب  هجوتم  تسا ، بالقنا  هب  هجوتم  تسا ،

« يد مھن  هسامح   » 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 6هاگياپ  هحفص 2 
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میونشیم هنافساتم  تسا . مدرم  دامتعا  یهدنھد  ناشن  اھنیا  دوب . ماظن  هب  مدرم  یگتـسبلد  رطاخ  هب  تسا ؛ یبیجع  یهثداح  کی  ید  مھن  یهثداح  دندمآ . همھ  دنیایب ؛

ار ماظن  دنراد ، دامتعا  ماظن  هب  مدرم  هتفر !؟ تسد  زا  دامتعا  مادـک  دـینادرگرب ! ار  مدرم  یهتفر  تسد  زا  دامتعا  اقآ  دـنیوگیم : ررکم  هنایوجتحلـصم ، تاراھظا  رد  روط  نیمھ 

. میدرک ضرع  هک  دوب  شیاھهنومن  اھنیا  دننکیم ؛ عافد  ماظن  زا  دنراد ، تسود 

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

، لاس هد  یهلصاف  اب  لاس ٨٨ ، یهنتف  لاس ٧٨ و  ریت  مھدجھ  لثم  یاهنتف  رد  هک  دوب  یزیگناهنتف  یاھشلاچ  دوب -  یرتهدیچیپ  شلاچ  نیا  هتبلا  هک  اھشلاچ -  زا  رگید  یکی 

هکنیا زا  دعب  زور  جنپ  ریت ، مھدجھ  یهنتف  رد  دش . سکعب  اما  دننک ؛ دراو  هبرـض  دنھدب ؛ تسکـش  ار  ماظن  هنتف ، نیا  اب  دنناوتب  هک  دندوب  راودیما  دـنتخادنا . هار  نارھت  رد  اھنیا 

ثداوح زا  دـعب  زور  ود  یهنتف ٨٨ ، رد  دـنتخادنا . هار  هب  اھرھـش  ریاـس  رد  هکلب  نارھت ، رد  طـقف  هـن  ار ، ریت  میظع ٢٣  تکرح  نآ  مدرم  دـندرک ، عورـش  ار  دوـخ  یهنتف  نارگهنتف 

دندوب هتفگ  هک  میدید ، ام  دنتـشون و  یبرغ  تاعوبطم  رد  دندوب ، هدـید  کیدزن  زا  هک  یجراخ  نارظان  زا  یـضعب  تقو  نامھ  داتفا . هار  هب  ید  مھن  میظع  یهیـضق  نآ  اروشاع ،

. تسا یروجنیا  مدرم  روضح  دندرک . مدرم  ار  نیا  دوب . هدشن  هدید  یروش  نینچ  یعامتجا ، نینچ  ماما ، یهزانج  عییشت  رد  زج  دمآ ، شیپ  ناریا  رد  ید  مھن  رد  هچنآ 

ید  / ١٣٩٠/٠٩/٢١ تشادگرزب ٩  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

لثم نمھب ، لثم ٢٢  نوگانوگ : مسارم  رد  دـھدیم -  ناشن  بوخ  ار  اھنآ  ناشورخ  حور  هک  هعماج  مسج  و  یمدرم ، میظع  روضح  نیا  و  اھنابایخ ، یهصرع  هب  مدرم  یهدـنروآ 

ید یهیـضق ٩  لثم  میظع  ینویلیم  یاھروضح  الاح  هن  تسوا . تسد  اھلد  تسوا ؛ تردق  تسد  تسا ؛ لاعتم  یادخ  ید -  زور ٩  لثم  لاس ، ود  نیا  رد  اریخا  و  سدـق ، زور 

ام هداد . ماجنا  بوخ  افاصنا  تاغیلبت  یلاع  یاروش  ار  تیریدم  نیا  تسا ؛ مزال  یتیریدـم  کی  دـنوش ، عمج  اج  کی  دـنھاوخب  مھ  مدآ  رفن  رازھ  هچنانچ  رگا  هکلب  نآ ، لاثما  و 

. دنتسھ ایاضق  نیا  راکردناتسد  هک  یناتسود  زا  مینکیم  مھ  رکشت  مینکیم و  یھاوگ  ار  نیمھ  مھ 

نآ ام و  بـالقنا  لـصا  رب  دوب  مکاـح  هک  یحور  ناـمھ  ینعی  بـالقنا . تیھاـم  بـالقنا و  تیوھ  هب  ددرگیمرب  هتکن  نآ  تسا و  یـساسا  هتکن  کـی  لاـس ٨٨  ید  یهیـضق ٩  رد 

هب ید  رد ٩  نکیل  هدـش ، هداد  ناشن  مھ  رگید  نوگانوگ  یایاضق  رد  هکنیااـمک  دـش ؛ هداد  ناـشن  ید  یارجام ٩  رد  حور  ناـمھ  لاـس ۵٧ ، رد  یخیراـت  ریظنیب  میظع  روضح 

حور دوب ؟ هچ  حور  نآ  دراذـگن . یقاب  نارگید  نانمـشد و  ناتـسود و  ناھاوخدـب و  زا  سک  چـیھ  یارب  لمات  دـیدرت و  راکنا و  یاج  هک  یروط  هب  دـش ؛ هداد  ناـشن  یزراـب  لـکش 

تمھ هچنانچ  رگا  یاهعماج ، رھ  رد  یروشک ، رھ  رد  مدرم  هک  تسا ؛ مدرم  رصنع  رصنع ، کی  میراد : مھ  رانک  رد  رـصنع  ات  ود  ام  اجنیا  سپ  دوب . مدرم  یاھلد  رب  مکاح  تناید 

؛ دوریم نیب  زا  مدرم  روـضح  لـباقم  رد  اـھهوک  نیرتـگرزب  ینعی  دـننک . لـح  ار  تالکـشم  یهمھ  دـنناوتیم  دـنوشب ، نادـیم  دراو  دـننک و  لـمع  دـنھدب ، جرخ  هب  تریـصب  دـننک ،

سمل تسرد  ار  نآ  اھروشک  رگید  یمالسا و  یاھروشک  رد  یعامتجا  نارگلیلحت  زا  یرایسب  هک  تسا  یراکـشآ  تقیقح  کی  نیا  دننک . اجهباج  ار  گرزب  یاھهوک  دنناوتیم 

. دوب نیمھ  مھ  ام  راوگرزب  ماما  گرزب  رنھ  میدرک . سمل  ار  نیا  ام  دندرکن ؛ کرد  دندرکن ،

؛ متفگ ار  نیا  مروایب -  مسا  مھاوخیمن  تسا ؛ یفورعم  مدآ  بخ ، هک  یرامعتسا -  دض  تازرابم  یهصرع  نالاعف  زا  یکی  هب  شیپ ، لاس  تسیب  لاس ، هدزناپ  یتقو ، کی  نم 

دندمآ و ناشروضح  اب  ناشمسج ، اب  مدرم  درک . هنحص  دراو  ار  مدرم  هک  دوب  نیا  ام  راوگرزب  ماما  رنھ  متفگ  میدرک . سح  ار  نیا  ام  درک . لمع  ار  هخسن  نیا  هلـصافالب  تفر  وا 

میظع یاھتردق  رامعتـسا و  یـسایس و  ریغ  یـسایس و  عناوم  یهمھ  دندرک . تیبثت  ناشدوخ  روضح  اب  دـندوب ، هتـشامگ  تمھ  نآ  رب  هک  ار  هچنآ  دنتـساوخیم ، هک  ار  هچنآ 

نادـیم دراو  اھتلم  رگا  ایند  زا  یاهطقن  رھ  رد  مھ  نالا  تسا . روج  نیمھ  مھ  نالا  دـننک . ینیـشنبقع  دـنروبجم  هثداح  نیا  لباقم  رد  دنطلـسم ، اھتلم  روما  رب  هک  یناـھج 

رد یعنام  چـیھ  دوش ، نادـیم  دراو  خـسار  نامیا  نیا  رانک  رد  حـلاص  لمع  نینچمھ  لد و  رد  خـسار  نامیا  نآ  رگا  و  صخـشم ، یاھراعـش  اب  صخـشم ، فدـھ  کی  اب  دـنوشب 

ذوفن و نیا  وا  نایب  رد  درک و  کمک  ماما  هب  لاعتم  یادـخ  درک . لمع  ام  بالقنا  رد  ام  راوگرزب  ماما  ار  هخـسن  نیا  تسا ؛ هخـسن  کی  نیا  تسین . تمواقم  رب  رداق  اـھنآ  لـباقم 

ینعی حـلاص ، لمع  دـنداد . ماجنا  ار  ناـشدوخ  لـمع  ناـمیا ، نیا  لاـبند  هب  دـندش و  فدـھ  نآ  هب  هار و  نآ  هب  نموم  مدرم ، تشاذـگ ؛ رثا  مدرم  یاـھلد  رد  هک  داد  رارق  ار  ریثاـت 

ریحتم دوب و  رواب  لباق  ریغ  یناھج  یـسایس  نارگلیلحت  یهمھ  یارب  هک  تفرگ  ماجنا  یراک  اـجنیا  رد  اذـل  تسا . روج  نیمھ  اـج  همھ  رد  ناـمیا . اـب  بساـنتم  لـمع  ناـمھ 

. تسا مدرم  روضح  رصنع  لوا ، رصنع  نیاربانب  اھهنماد . مھ  اھهلابند ، مھ  اھهیشاح ، مھ  نادنمتردق ، مھ  دندنام ؛

و دراد ، هگن  هنحص  رد  ار  اھنآ  ایناث  دروایب ، دنک و  جیسب  ار  مدرم  یهمھ  الوا  تسا  رداق  هک  تسا  یرگهزجعم  نآ  ینید ، نامیا  تسا . مدرم  ینید  نامیا  رصنع  مھ  مود  رـصنع 

رگا دیزوریپ ؛ دیدرب ، شیپ  دیدش و  قئاف  هچنانچ  رگا  امـش  دیوگیم  ینید  نامیا  درادن . ار  تیـصوصخ  نیا  یرگید  نامیا  چیھ  دنک ؛ ناسآ  راومھ و  اھنآ  یارب  ار  اھیتخـس  اثلاث 

انعم شیارب  تسکـش  رگید  تشاد ، ینامیا  داقتعا و  نینچ  کی  یـسک  یتقو  دـیدرک . لـمع  هفیظو  هب  نوچ  دـیزوریپ ؛ دـیداتفا ، مھ  نادـنز  رگا  دـیزوریپ ؛ دـیدش ، مھ  هتـشک 

نامھ زا  دوب  یاهنومن  کی  ید   ٩ داد . ناشن  ار  نیا  ید   ٩ درک ؛ رثا  مھ  ام  بالقنا  رد  درک ، رثا  مھ  مالـسا  ردص  رد  هک  تسا  یلماع  نامھ  نیا  دوشیم . نادیم  دراو  اذل  درادن ؛

هک دوب  نیا  حلاص  لمع  دنداد . ماجنا  ار  ناشدوخ  حلاص  لمع  هفیظو ، نیا  لابند  دندرک و  ینید  یهفیظو  ساسحا  مدرم  ینعی  تشاد ؛ دوجو  بالقنا  دوخ  رد  هک  یتیـصوصخ 

دـنک و یفرعم  ناریا  مدرم  ار  نارگهنتف  تساوخیم  هک  نمـشد  تاغیلبت  میظع  مجح  نآ  مدرم ، تکرح  نیا  اب  دـننیا . ناریا  مدرم  دـنیوگب  دـنھدب ، ناـشن  دـنیایب ، ناـبایخ  یوت 

یجراخ نارگلیلحت  تسا . ناریا  مدرم  نیا ، هک  دنداد  ناشن  مدرم  ینعی  دش ؛ بآ  رب  شقن  یلکب  دنتـشگرب ، ناشماظن  زا  ناشبالقنا ، زا  ناریا  مدرم  هک  دھدب  ناشن  روجنیا 

روش و نیا  اب  شپت ، نیا  اب  یگرزب ، نیا  اب  یعامتجا  چـیھ  بالقنا ، لوا  تاکرح  زا  دـعب  زا  دـنتفگ  یـضعب  دـیاش  اـی  راوگرزب ، ماـما  تلحر  زا  دـعب  زا  دـنتفگ  دـندرک ، هاـگن  یتقو 

. تسا ید  تقیقح ٩  نیا ، دندش . نادیم  دراو  مدرم  هک  هتشادن ، دوجو  ناجیھ 

مدآ یدادعت  یهلیسو  هب  نابایخ  یوت  هک  دوبن  یزیچ  نآ  اھنت  یهنتف ٨٨  دندرک . هراشا  تسرد  یتنج  یاقآ  بانج  داد . ماجنا  مھ  یگرزب  راک  دوب و  یگرزب  تکرح  تکرح ، نیا 

یگرزب یاھراک  دوب ، هدش  هدیچ  شیارب  یناوارف  تامدقم  اھهنیمز و  دنتـشاد ، یفادھا  دـندوب ، هدرک  تسرد  یقیمع  یرامیب  کی  دوب ، یرادهشیر  زیچ  کی  نیا  دـش ؛ هدـید 

؛ تشاد مزال  یمدرم  میظع  تکرح  کی  دشیمن ؛ لح  اھنیا  یتینما و  یـسایس و  نوگانوگ  یاھدروخرب  نیا  اب  هک  دوب ، راک  نیا  لابند  یکانرطخ  رایـسب  یاھفدھ  دوب و  هدش 

 - متفگ مھ  لاس  نآ  نم  تسام . خـیرات  رد  یندـنام  یهثداح  کـی  ید  یهثداح ٩  اذـل  دـندیچیپ . مھ  رد  ار  نارگهنتف  هنتف و  طاـسب  دـندمآ  دوب ؛ ید  تکرح ٩  تکرح ، نیا  هـک 

یمارگ یتسیاب  دوش ، ظفح  یتسیاب  هثداـح  نیا  تسا . بـالقنا  لوا  ثداوح  هیبش  هثداـح ، نیا  تسین . یکچوک  یهثداـح  هثداـح ، نیا  هک  دوب -  لاـسراریپ  اـی  دوب  لاـسراپ 

. دوش هتشاد 

یگنھامھ یاروش  راک  منکیم : رارکت  نم  مھ  زاب  دیھدن . هبلغ  هثداح  نیا  رب  ار  یراعش  یاھهبنج  دینک  یعس  دیتسھ ، نایرج  نیا  تیریدم  لوئسم  هک  ینایاقآ  امش  هتبلا 

یھلا دییات  یھلا و  قیفوت  یھلا و  نامیا  نامھ  ینعی  دروآیم ؛ هنحص  یوت  لاعتم  یادخ  ار  مدرم  تسادخ . تسد  اھلد  و  دننکیم ، مدرم  ار  راک  الاو  تسا ؛ تیریدم  تاغیلبت ،

هبلغ یراعش  تلاح  دینک  یعس  نیاربانب  تسا . هتـسیاش  مھ  ناتتیریدم  دینکیم ، تیریدم  اھامـش  تسا ؛ مزال  تیریدم  بخ ، اھتنم  دروآیم . هنحـص  رد  ار  مدرم  هک  تسا 

نیمھ ینعی  دوش ؛ نییبت  اھراعش  قمع  یتسیاب  اھتنم  تسا ؛ مزال  هسامح  ناجیھ ، روش ، تسا ؛ مزال  تسا ، یمتح  زیچ  کی  راعش  تسا . مزال  راعش  هتبلا  دنکن . ادیپ 

رد اـم  تسا ؟ یتـھج  تکرح و  هنوـگچ  تکرح  نیا  تھج  ناریا و  تلم  تکرح  تـسیچ ؟ زورما  دوـب ، هـچ  زور  نآ  ناریا  تـلم  فرح  دوـش : نییبـت  دـندرک ، هراـشا  هـک  یئاـھراک 

مدرم هب  نید  هک  تسا  یزیچ  نامھ  یھلا و  یاھنامرآ  ققحت  مھ  اـم  فدـھ  مینکیم . تکرح  هک  تسا  نید  بحاـص  لاـعتم و  یادـخ  کـمک  هب  مینکیم . تکرح  نید  یهیاـس 

. تسا هدروآ  هیدھ  مدرم  یارب  هداد و  هدعو 

« يد مھن  هسامح   » 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 6هاگياپ  هحفص 3 
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رد ینعی  تساروشاع . یهلئـسم  دنکیم ، کیدزن  بالقنا  ثداوح  هب  الماک  ار  نآ  زاب  هک  تسھ ، ید  یهثداح ٩  رد  هک  یرگید  تایصوصخ  زا  یکی  دیشاب ؛ هتـشاد  هجوت  انمض 

: تسین یکچوک  فرح  نیا  تسا .» زوریپ  ریـشمش  رب  نوخ  هک  یھاـم  : » دـندرک ناـیب  ار  یخیراـت  بیجع  میظع  یهتکن  نآ  ماـما  دـمآ و  شیپ  مرحم  مھ  بـالقنا  لوا  ثداوح 

ملاظ رب  مولظم  دوشیم ، زوریپ  ریـشمش  رب  نوخ  دوریم . نامدای  زا  یھاگ  شقمع  هناـک  مینکیم ؛ رارکت  یھ  ار  اـھفرح  نیا  میاهدرک ، تداـع  اـھام  ریـشمش . رب  نوخ  یزوریپ 

یاپ زاب  مھ  ید  یهیضق ٩  رد  دندرک ، حرطم  لاس ۵٧  مرحم  رد  ار  نیا  ماما  دمآ . شیپ  اروشاع  رد  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دیآیم ؛ قئاف  هدنـشک  رب  هتـشک  دیآیم ، قئاف 

تکرح نیا  دمآیمن ، شیپ  اروشاع  رد  فیخس ، اضیا  یاھهورگ  نیا  یوس  زا  روآهیرگ  عقاو  رد  فیخـس و  تاکرح  نآ  رگا  دوب . نایم  رد  اروشاع  یاپ  دوب ، نایم  رد  نیـسح  ماما 

. دوب نایم  رد  اروشاع  یاپ  مھ  اجنیا  دیایب . دوجو  هب  لکش  نیا  هب  دوبن  مولعم  مدرم  یمومع  کرحت  نیا  میظع و 

ید  / ١٣٩٠/٠٩/٢١ تشادگرزب ٩  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نآ ام و  بـالقنا  لـصا  رب  دوب  مکاـح  هک  یحور  ناـمھ  ینعی  بـالقنا . تیھاـم  بـالقنا و  تیوھ  هب  ددرگیمرب  هتکن  نآ  تسا و  یـساسا  هتکن  کـی  لاـس ٨٨  ید  یهیـضق ٩  رد 

هب ید  رد ٩  نکیل  هدـش ، هداد  ناشن  مھ  رگید  نوگانوگ  یایاضق  رد  هکنیااـمک  دـش ؛ هداد  ناـشن  ید  یارجام ٩  رد  حور  ناـمھ  لاـس ۵٧ ، رد  یخیراـت  ریظنیب  میظع  روضح 

حور دوب ؟ هچ  حور  نآ  دراذـگن . یقاب  نارگید  نانمـشد و  ناتـسود و  ناھاوخدـب و  زا  سک  چـیھ  یارب  لمات  دـیدرت و  راکنا و  یاج  هک  یروط  هب  دـش ؛ هداد  ناـشن  یزراـب  لـکش 

تمھ هچنانچ  رگا  یاهعماج ، رھ  رد  یروشک ، رھ  رد  مدرم  هک  تسا ؛ مدرم  رصنع  رصنع ، کی  میراد : مھ  رانک  رد  رـصنع  ات  ود  ام  اجنیا  سپ  دوب . مدرم  یاھلد  رب  مکاح  تناید 

؛ دوریم نیب  زا  مدرم  روـضح  لـباقم  رد  اـھهوک  نیرتـگرزب  ینعی  دـننک . لـح  ار  تالکـشم  یهمھ  دـنناوتیم  دـنوشب ، نادـیم  دراو  دـننک و  لـمع  دـنھدب ، جرخ  هب  تریـصب  دـننک ،

سمل تسرد  ار  نآ  اھروشک  رگید  یمالسا و  یاھروشک  رد  یعامتجا  نارگلیلحت  زا  یرایسب  هک  تسا  یراکـشآ  تقیقح  کی  نیا  دننک . اجهباج  ار  گرزب  یاھهوک  دنناوتیم 

. دوب نیمھ  مھ  ام  راوگرزب  ماما  گرزب  رنھ  میدرک . سمل  ار  نیا  ام  دندرکن ؛ کرد  دندرکن ،

)...(

و دراد ، هگن  هنحص  رد  ار  اھنآ  ایناث  دروایب ، دنک و  جیسب  ار  مدرم  یهمھ  الوا  تسا  رداق  هک  تسا  یرگهزجعم  نآ  ینید ، نامیا  تسا . مدرم  ینید  نامیا  رصنع  مھ  مود  رـصنع 

رگا دیزوریپ ؛ دیدرب ، شیپ  دیدش و  قئاف  هچنانچ  رگا  امش  دیوگیم  ینید  نامیا  . » درادن ار  تیصوصخ  نیا  یرگید  نامیا  چیھ  دنک ؛ ناسآ  راومھ و  اھنآ  یارب  ار  اھیتخـس  اثلاث 

انعم شیارب  تسکـش  رگید  تشاد ، ینامیا  داقتعا و  نینچ  کی  یـسک  یتقو  دیدرک . لمع  هفیظو  هب  نوچ  دیزوریپ ؛ دیداتفا ، مھ  نادنز  رگا  ( ١ (»؛ دیزوریپ دیدش ، مھ  هتشک 

نامھ زا  دوب  یاهنومن  کی  ید   ٩ داد . ناشن  ار  نیا  ید   ٩ درک ؛ رثا  مھ  ام  بالقنا  رد  درک ، رثا  مھ  مالـسا  ردص  رد  هک  تسا  یلماع  نامھ  نیا  دوشیم . نادیم  دراو  اذل  درادن ؛

هک دوب  نیا  حلاص  لمع  دنداد . ماجنا  ار  ناشدوخ  حلاص  لمع  هفیظو ، نیا  لابند  دندرک و  ینید  یهفیظو  ساسحا  مدرم  ینعی  تشاد ؛ دوجو  بالقنا  دوخ  رد  هک  یتیـصوصخ 

دـنک و یفرعم  ناریا  مدرم  ار  نارگهنتف  تساوخیم  هک  نمـشد  تاغیلبت  میظع  مجح  نآ  مدرم ، تکرح  نیا  اب  دـننیا . ناریا  مدرم  دـنیوگب  دـنھدب ، ناـشن  دـنیایب ، ناـبایخ  یوت 

. تسا ناریا  مدرم  نیا ، هک  دنداد  ناشن  مدرم  ینعی  دش ؛ بآ  رب  شقن  یلکب  دنتشگرب ، ناشماظن  زا  ناشبالقنا ، زا  ناریا  مدرم  هک  دھدب  ناشن  روجنیا 

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

اھنآ تسا . یمالسا  ماظن  گرزب  تصرف  تاباختنا  هک  یلاح  رد  یمالسا ؛ ماظن  هیلع  دننک  تسرد  یدیدھت  تاباختنا  نیا  زا  هک  دننیا  رکف  رد  اھهراچیب  جراخ ، رد  ام  نانمـشد 

لابند هب  لاس ٨٨  رد  هکنیاامک  دنروایب ؛ دوجو  هب  هنتف  تاباختنا ، لابند  ای  دنرادن ؛ یاهقالع  یمالـسا  ماظن  هب  مدرم  دنیوگب  دنناوتب  ات  دشاب ، درـس  ای  تاباختنا  هک  دنراد  دـیما 

ار ید  مھن  زور  تلم ، نیا  نانمـشد  دناهتخانـشن . ار  ام  مدرم  دننکیم ، هابتـشا  اھنآ  اما  دـنیاھزیچ . نیا  لابند  تلم ، نیا  نانمـشد  دـندرک . تسرد  هنتف  روشرپ ، تاباختنا  نآ 

لاس راھچ  یـس و  هک  تسا  هتفر  ناشدای  دنایمالـسا ، یروھمج  ماـظن  اـب  فلاـخم  شوماـخ و  یتیرثکا  کـی  روشک  نیا  رد  دـننکیم  رکف  هک  یناـسک  نآ  دـناهدرک . شومارف 

« اـکیرمآ رب  گرم   » دـنیآیم و نوریب  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  زا  عاـفد  هب  میظع  یاـھتیعمج  روـشک ، نیا  یاھرھـش  یهمھ  رد  نمھب ، مود  تسیب و  رد  لاـس  رھ  هک  تسا 

. دنیوگیم

مق  / ١٣٩٢/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هب دیابن  هک  تسا  یزیچ  هب  نامیا  تسا -  طلغ  نامیا  ای  تسا ، فیعض  نامیا  ای  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دننکیمن ، ادیپ  ترصن  دنتسھ و  ینینموم  دینیبیم  امش  هک  ییاجنآ 

ناسنا ار  هار  تسا ؛ مشچ  نتـشادن  لثم  تریـصب  نتـشادن  تسین . ناشدوخ  شوحولوح  لئاسم  ناھج و  لئاسم  هب  تبـسن  تریـصب  اـب  هارمھ  ناـمیا  اـی  دوب -  نموم  نآ 

ناششوخ اھیـضعب  میدرک و  هیکت  تریـصب  یور  ید  هن  ثداوح  یهیـضق  باب  رد  همھ  نیا  هک  ام  دیورب . دیاب  اجک  دینادیمن  اما  دیراد ، مھ  هدارا  دیراد ، مھ  مزع  هلب ، دنیبیمن .

دراد وا  نوماریپ  هچنآ  هب  درادن  تسرد  تریـصب  درادن ، ملع  هک  یـسک  دناشکب . هھاریب  هب  ار  ناسنا  تسا  نکمم  نامیا  نامھ  دوبن ، تریـصب  رگا  تسا ؛ نیا  رطاخ  هب  دـماین ،

. دناشکیم دناسریم و  ار  وا  هھارجک  هب  هکلب  دوریم ، ردھ  طقف  هن  وا  یورین  یهمھ  دنکیم ؛ یط  یضوع  ار  هار  هک  دوشیم  تاقوا  یھاگ  درذگیم ،

مق  / ١٣٩٣/١٠/١٧ مدرم  رادید  رد  تانایب 

قباوـس هـکنیا  ىارب  دـننکیم  شـالت  دـننکیم و  راـک  گرزب ؛ ثداوـح  نـیا  گرزب و  ىاـھزور  نـیا  ( ١) نتـشاذگ نایــسن  قاـط  رد  ندرک و  شوـمارف  ىارب  دراد  دوـجو  ىیاـھهزیگنا 

ىاروشاع ىهثداح  دـنرپسب . ىـشومارف  هب  دـنھاوخیم  مھ  ار  ىد  مھن  دوشب . شومارف  اھنیا ، لاثما  سدـقم و  عافد  نارود  بالقنا و  ىارب  زیمآراـختفا  اـمومع  هدـننکنییعت و 

دنامب ىقاب  دنراذگن  دنتساوخیم  ناملاظ  نارگمتس و  مھ  ار  ىنیسح 

مق  / ١٣٩٣/١٠/١٧ مدرم  رادید  رد  تانایب 

اب دوب -  هباشم  ىهثداـح  کـی  هک  ار -  ىد  مھن  دـیتشاد ، هگن  هدـنز  ار  نمھب  مودوتسیب  دـیتشاد ، هگن  هدـنز  ار  نمھب  مھنوتسیب  دـیتشاد ، هگن  هدـنز  امـش  ار  ىد  مھدزون 

هدرپس ىشومارف  تسد  هب  دوشب ، فیرحت  بالقنا  قیاقح  دنھاوخیم  اھنآ  تسا ، نانمشد  لباقم  رد  زیمآتدھاجم  تکرح  کی  نیا  دیتشاد ؛ هگن  هدنز  صخـشم  ىاھهزیگنا 

اھنیا زورما  دننکیم ؛ دنراد  راکهچ  نانمـشد  هک  دنیبیم  هلاقم  تاعوبطم و  باتک و  ىایند  اب  دشاب  هاگآ  دشاب ، انـشآ  هک  ىـسک  دـننکیم . دـنراد  راک  دـننکیم ، جرخ  لوپ  دوشب ؛

ار ناریا  تلم  دـنتخادنا و  بقع  هب  ىدامتم  ىاـھلاس  ار  اـم  روشک  هک  ملاـظ  ثیبخ و  هتـسباو و  دـساف و  میژر  ار -  ىولھپ  سوحنم  ثیبخ و  نادـناخ  ىهرھچ  دـننکیم  ىعس 

هک دنتسھ  ىناسک  نامھ  اھنابیتشپ  ىمالسا . ماظن  لباقم  ىهھبج  نامھ   [ طسوت  ] دوشىم ىعـس  زورما  دننک  شیارآ  دننک ، کزب  دندرک -  میظع  تالکـشم  راچد  روجنآ 

هکلب دندوب  هتـسب  دیما  دندشن ؛ قفوم  نونک  ات  دنفلاخم . تدشب  بالقنا  هب  مدرم  نیا  ىرادافو  اب  دندوب ، فلاخم  دـندرک  بالقنا  هک  ىمدرم  اب  دـندوب ، فلاخم  بالقنا  لصا  اب 

لـسن نیمھ  اھناوج ، نیمھ  ار  ىد  مھن  دـننک . نادرگ  ىور  بالقنا  زا  دنتـسناوتن  ار  بالقنا  موس  لـسن  دنتـسناوتن . دـننک ، نادرگىور  ار  بـالقنا  موس  مود و  لـسن  دـنناوتب 

اب ار  ىمالسا  تکرح  ریسم  هک  دوب  نیا  ناشىعـس  هک  دنتخاون  ىناسک  تروصهب  ار  مکحم  ىلیـس  نآ  دندروآ ؛ دوجوهب  ار  میظع  ىهثداح  نآ  دنتخادنا ؛ هار  هب  بالقنا  موس 

دننادیم نوچ  ىدعب ، ىاھناوج  هب  ىدعب ، ىاھلـسن  هب  دنتخود  مشچ  زورما  دندرک . بالقنا  موس  لسن  دندرک ، اھناوج  درک ؟ ىـسک  هچ  ار  راک  نیا  دـننکب ؛ فرحنم  هنتف  داجیا 

هک دیھاگآ  دیتریـصب ، اب  دـیتسھ ، هزیگنااب  دـیتسھ ، نادـیم  رد  نموم  مدرم  بوخ و  ىاھناوج  امـش  ىتقو  ات  دراد ؛ دوجو  اھنآ  رد  اھهزیگنا  نیا  دـنمدرم . ناریا  تلم  ىهیامرس 

. تسناوت دنھاوخن  هتبلا  دینکیم ، دیراد  راک  هچ 

یقرش  / ١٣٩٣/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یریلد تعاجـش و  مھ  دـندوب ، ماگشیپ  دـندش و  نادـیم  دراو  نارگید  زا  رتدوز  مھ  دـندرک ، لمع  ماـگنھب  مھ  زیربت ، ناـجیابرذآ و  مینکیم ، هاـگن  اـم  هک  ثداوح  نیا  یهمھ  رد 

هدوب روجنیمھ  مھ  زورما  ات  بالقنا  یزوریپ  زا  دـعب  دـنداد . رارق  رایعم  ار  یبھذـم  نامیا  یمالـسا و  نامیا  نز ، درم و  ناوج ، ریپ و  هملک  یعقاو  یانعم  هب  مھ  دـنداد ، ناـشن 

« يد مھن  هسامح   » 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 6هاگياپ  هحفص 4 
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ات رگید  یایاضق  مھ  دعب  و  اھنیا ، لاثما  یرکاب و  دیھش  لیبق  زا  یھلا  یونعم و  گرزب و  نارادرـس  نآ  اروشاع ، راختفارپ  رکـشل  نآ  سدقم ، عافد  لاستشھ  نارود  نآ  تسا ؛

مینکیمن ضرع  ار  اھنیا  تسا . تمالع  تسا ، هدـنھدناشن  اھنیا  دراد ، انعم  اھنیا  دوب ؛ ید  متـشھ  زیربت  رد  دوب ، ید  مھن  روشک  یاج  همھ  لاـس ٨٨  رد  ید  مھن  زور  زورما .

یاینالوط هار  بالقنا  نیا  ماـظن ، نیا  و  دراد . ار  میظع  یاـھتیفرظ  نیا  اـم ، روشک  زا  یهعطق  نیا  دوشب  مولعم  هکنیا  یارب  مینکیم  ضرع  دـیایب ؛ ناتـشوخ  امـش  هکنیا  یارب 

. دیایب راک  هب  ینالوط  ریسم  نیا  زا  رذگ  رد  دناوتیم  تایصوصخ  نیا  یهمھ  دراد ؛ شیپرد  زونھ 

ید  / ١٠/٠٧/١٣٩۵ هسامح ٩  زورلاس  هناتسآ  رد  بالقنا  ربھر  تانایب 

هب هراشا  اب  ید ٨٨ ، هسامح ٩  زورلاس  هناتـسآ  رد  هقف و  جراخ  سرد  هسلج  یادـتبا  رد  هبنـشهس )  ) زورما حبـص  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربھر  یاهنماـخ  تیآ هللا  ترـضح 

تردق یاھهنومن  هلمج  زا  ار  ید  ریظنیب ٩  هثداح  یمالسا ، ماظن  تردق  یاھهفلوم  بلس  یارب  نانآ  شالت  مالسا و  تیمکاح  اب  ناربکتسم  یلمع  یزروهنیک  ینمـشد و 

تلم هدارا  مزع و  و  یونعم ، یدام و  تردق  بلس  تھج  رد  یمالسا  یروھمج  اب  یرابکتسا  یاھتردق  لباقت  هسدنھ  زورما  دندرک : ناشنرطاخ  دندناوخ و  یمالسا  یروھمج 

. درک تیوقت  زور  هب  زور  ظفح و  ار  تردق  نیا  دیاب  لباقم ، رد  تسا و  ناریا 

ید  / ١٠/٠٧/١٣٩۵ هسامح ٩  زورلاس  هناتسآ  رد  بالقنا  ربھر  تانایب 

هک یرکف  تردـق  دوبن و  راکردـناتسد  سکچـیھ  ریظنیب ، هثداـح  نآ  رد  دـندوزفا : دندرمـشرب و  ماـظن  تردـق  رـصانع  زا  یرگید  هنومن  ار  ید  هثداح ٩  یمالـسا ، بـالقنا  ربھر 

. دمآ دیدپ  ریظنیب  هثداح  نآ  دناشک و  اھنابایخ  هب  ار  مدرم  تسا ، یمالسا  ماظن  یلصا  هلکاش 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هنتف نآ  دندرک و  اطخ  لاس ٨٨  رد  دیدید  دننکیم . هابتشا  هتخانشن ؛ ار  ناریا  تلم  هتخانشن ، ار  ام  مدرم  شیاھیزیرهمانرب ، یهمھ  اب  نمشد  هک  منکیم  ضرع  اعطاق  ار  نیا 

توھبم ار  همھ  ید  مھن  یمومع  تکرح  ناھگان  اما ] ، ] دوب یقیقد  ساسح و  کیراب و  رایـسب  یاھاج  ناشدوخ  لایخ  هب  هک  دـندناسر  ییاھاج  هب  ار  راـک  دـنتخادنا و  هار  ار 

. تسا لاس ۵۶  رد  اھامش  ید  مھدزون  تکرح  نامھ  سنج  زا  لاس ٨٨  ید  مھن  تکرح  نیا  درک .

یمالسا  / ١٠/٠۶/١٣٩۶ تاغیلبت  یگنھامھ  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، دراد مزال  یدنباپ  تسا ؛ یتخـس  راک  یرگیبالقنا  میتسھ ؛] یبالقنا   ] ام هناک  هک  دـنک  لمع  یروج  مدآ  ینعی ]  ] ییامنیبالقنا تسا ؛ یرگیبالقنا  زا  ریغ  ییامنیبالقنا 

هک ید  مھن  دوشیمن . هک  روط ] ] نیا روشک ؛ ناوخفلاخم  هب  دوشب  لیدـبت  یدـعب  یهھد  کی  دـعب  دـشاب ، روشک  یهراکهمھ  هھد  کـی  ناـسنا  هک  دوشیمن  دراد . مزـال  نیدـت 

عافد رد  یگداتسیا  میدرک ، ام  هک  یایگداتـسیا  اجنآ  دوب . نید  یاھـشزرا  زا  دوب ، بالقنا  یاھـشزرا  زا  عافد  ید  هن  دوب . اھیزاب  نیمھ  هب  تلم  خساپ  دراد ، تمظع  ردقنیا 

یاھـشزرا رـس  ثحب  مدرک . نالعا  نم  ار  نیا  تفر ؛ مھاوخن  تاباختنا  لاطبا  راب  ریز  نم  دینک ، لاطبا  ار  تاباختنا  دیاب  هک  دنروآیم  راشف  متفگ  احیرـص  هدـنب  دوب . تاباختنا  زا 

؛ تسا یمالسا  ماظن  یاھشزرا  بالقنا و 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

، تنمیب دـیدش ؛ دراو  اھامـش  تشاد ، زاین  روشک  اجرھ  اھلاس  نیا  لوط  رد  دـیدرک . لمع  بوخ  دـیدرک ؛ لمع  بوخ  دـشاب ؛ یـضار  امـش  زا  ادـخ  هک  منکیم  ضرع  مدرم  هب 

رپس هنیـس  دـنک . لزان  تلم  نیا  رب  ار  شلـضف  ار ، شتمحر  ار ، شتاقیفوت  هللااشنا  دـنوادخ  درک . لمع  بوخ  یلیخ  اـم  زیزع  تلم  دـیدش . نادـیم  دراو  تریـصب  اـب  عقوتیب ،

ار ملع  یملع . یایاضق  رد  مھ  یـسایس ، یایاضق  رد  مھ  داد ، تاجن  تلم  هک  سدقم  عافد  یایاضق  رد  مھ  داد . تاجن  ناریا  تلم  دـیداد ؛ تاجن  امـش  ار  روشک  نیا  دـیدرک ،

اھنآ یهمھ  ینعی ] ، ] دـنمدرم یاـھناوج  نیا  رتـشیب  تسھ ، یملع  تفرـشیپ  هک  ییاھهاگتـسد  نـیا  رد  مدرک ، هراـشا  هـک  روـطنیمھ  دـندرب . شیپ  امـش  یاـھناوج  مـھ ] ]

، نمھب مودوتسیب  هچ  الاح   - تسا مزال  مدرم  روضح  اجرھ  تسا . هداد  وربآ  روشک  هب  امش  روضح  دننکیم . یملع  راک  دنراد  هک  دنتـسھ  امـش  یاھهچب  دنمدرم ، یاھناوج 

مزال یمدرم  روضح  هک  اجرھ  رد  اھییامیپهار ، رد  تاباختنا ، رد  روشک .]  ] هب دـیداد  وربآ  دـنوشیم ؛ رـضاح  مدرم  اھنیا - لاثما  ید و  مھن  لثم  ییاـیاضق  رد  هچ  سدـق ، زور  هچ 

. دیدرک ظفح  امش  ار  روشک  یوربآ  دراذگب ؛] ریثات   ] تسا هتسناوت  مدرم  روضح  تسا ، هدوب 

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۶ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

دنناوتب هک  مھ  یاهلیـسو  رھ  زا  فدھ .]  ] نیمھ یارب  دننکیم  دنراد  مھ  ار  اھـشالت  ماسقا  عاونا و  دنک ؛ یریگولج  تماقتـسا  رارمتـسا و  نیا  زا  هک  تسا  نیا  نمـشد  فدـھ 

دننکیم هدافتسا 

...

امـش دـیآیم و  شیپ  نمھب  مودوتسیب  دـندرک ، باـسح  نیبطاـخم  یور  اـھنیا  بخ  دـیآیم ! شیپ  نمھب  مودوتسیب  کـی  ناـھگان  اـما ] ، ] دـننکیم ار  اھـشالت  نـیا  یهـمھ 

فرب و شراب  ریز  خی ، یور  درس ، ناتسمز  رد  دتفایم و  هار  تیعمج  لیـس  بونج ، لامـش ، برغ ، قرـش ، روشک ، قطانم  یهمھ  رد  اھناتـسرھش ، رد  نارھت ، رد  دینیبیم 

[. دنیآیم همھ   ] لاسما ید  مھن  ای  لاس ٨٨  ید  مھن  لثم  دیایب  شیپ  یثداوح  رگا  الاح  روج . نآ  دیآیم ، شیپ  ید  مھن  دینک  ضرف  ای  دنھدیم . ار  یدحاو  یاھراعـش  ناراب ،

. دندوب هدرک  ساسحا  ار  نمشد  روضح  نوچ  یناجیھ ! هچ  اب  یروش ، هچ  اب  نابایخ  رد  دندمآ  مدرم  لاسما  ید  مھن  دیدید  امش 

یقرش  / ١٣٩٧/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد ار  زور  نیا  لاس ۵۶  رد  زیربت  مدرم  دـنیرفآیم . ار  یزور  نینچ  کی  مدرم ، یهدارا  مدرم ، تمھ  مدرم ، تین  یھاگ  تسا ؛ لاعتم  یادـخ  یهژیو  یهولج  یاـھزور  هللاماـیا » »

زا تسا  رپ  اـم  ریخا  خـیرات  لوـط  دوـبن ؛ مھ  راـب  نیرخآ  دوـبن ، راـب  نیلوا  نیا  هتبلا  درک . مھاوـخ  ضرع  دـعب  ـالاح  هک  دـندیرفآ  ناشتریـصب  اـب  ناـشتمھ ، اـب  نمھب  مھنوتسیب 

ناتدای اھناوج  امش   - بالقنا لوا  ثداوح  رد  دینک ، هاگن  امش  بالقنا  نارود  نیمھ  رد  زاستشونرس . مھم و  ثداوح  رد  مھم ، لئاسم  رد  ناجیابرذآ  زیربت و  مدرم  یماگـشیپ 

نامھ دـش . یثنخ  هجو  نیرتھب  هب  زیربت  مدرم  دوخ  تسد  هب  دوب ، هدـید  کرادـت  زیربت  رد  نمـشد  هک  یاهئطوت  هملک ؛ یعقاو  یانعم  هب  دـندرک  رمقلاقش  اھیزیربت  تسین -

 - دندومرف ماما  دننک ، ادج  بالقنا  زا  ار  زیربت  دنناوتب  هک  دندوب  هدرک  یـشکرکشل  فارطا  زا  بالقنادض  نانمـشد و  دش و  دھاوخ  ربخ  هچ  زیربت  هک  دندوب  نارگن  همھ  هک  یتقو 

دعب لاس ٨٨ ، رد  دعب  دـعب ، ثداوح  رد  دـعب  سدـقم ، عافد  رد  دـعب  زور ، نآ  رد  دـش . مھ  نیمھ  داد ؛ دـنھاوخ  باوج  ناشدوخ  اھیزیربت  دیـشابن ؛ نارگن  هک  نومـضم - نیا  هب 

ماگـشیپ مھ  مود  ماگ  نیا  رد  نم ! نازیزع  دمحلا . دندوب  ماگـشیپ  اج  همھ  رد  رتدوز - رتولج ، زور  کی  ید ؛ متـشھ  زیربت  دـندمآ ،]  ] ید مھن  روشک  یهمھ  هک   - ید مھن  رد 

. دوب دیھاوخ  هللااشنا  دیشاب و 

روشک  / ١٣٩٨/١٠/١١ رسارس  ناراتسرپ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

بوخ یھاگ  اھنومزآ  نآ  رد  هک  دریگیم  رارق  اھتلم  اھروشک و  هار  رس  ییاھنومزآ  تسا . یـساسا  یهلئـسم  کی  تلم ، کی  گرزب  یاھنومزآ  تشادساپ  ید ، مھن  یهلئـسم 

مھ اھشـشخرد  نیا  زا  تسا و  هدوب  دایز  اھنومزآ  نیا  زا  زورما  ات  بالقنا  یزوریپ  زا  دعب  بالقنا و  نارود  رد  ام  تلم  یارب  اھتنم  تسین ، مھ  ام  تلم  صوصخم  دنـشخردیم ؛

رادهشیر یهئطوت  کی  تسناوت  اھنابایخ  فک  رد  یمومع و  یاـضف  یهصرع  رد  تلم  روضح  ینعی  دوب . لاس ٨٨  ید  مھن  زور  شایکی  هک  هدیـشخرد  تلم  تسا و  هدوب  دایز 

رایسب هک  دوب  گرزب  نومزآ  گرزب و  تکرح  نآ  تشادساپ  دنتشاد ؛ یمارگ  ار  یمدرم  مایق  نآ  ار ، تکرح  نآ  ار ، زور  نآ  روشک ، رساترس  رد  مدرم  زوریرپ  دربب . نیب  زا  ار  مھم  و 
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. تسا یمزال  زیچ 

یقرش  / ١۴٠٠/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

هـس ود  یکی  نیا  رد  ار  شایدایز  دراوم  هک  هنانموم  یاھکمک  نادـیم  نالاعف  یعامتجا  تامدـخ  یهصرع  نـالاعف  هزوح ؛ رد  هچ  هاگـشناد ، رد  هچ  هوژپشناد ، ناوج  شـشوک 

بانج هک  ییاھزیچ  نیمھ  نییبت ؛ داھج  نالاعف  یماظن ؛ عاـفد  یهزوح  نـالاعف  دـندوب ؛ دـھاش  دـنداد و  ماـجنا  یھجو  نیرتھب  هب  ناریا  تلم  فلتخم ، یاـیاضق  رد  ریخا  لاـس 

لوغـشم هک  ینانکراک  هوق ، هس  رد  تموکح ، یهعومجم  رد  یتموکح ؛ مودخ  نانکراک  دریگیم . ماجنا  دراد  هک  دنداد  شرازگ  دنتفگ و  ناشینارنخـس  رد  نالا  مشاھلآ  یاقآ 

یارب ار  قیاقح  دننکیم ، یرگنشور  یسایس  یهصرع  رد  هک  دنتسھ  دارفا  زا  یرایسب  یسایس ؛ یهصرع  نارگنشور  یاھیرگنشور  دنتـسھ . هناصلخم  هناقداص و  تمدخ 

لاح رد  دـننکیم  تیلوئـسم  ساسحا  هک  یدارفا  قیرط  زا  یبوخ  تروص  هب  راک  نیا  یزاـجم ، یاـضف  رد  هناتخبـشوخ  زورما  و  دـننکیم ] نشور   ] فلتخم یاـھهناسر  رد  مدرم 

کمک ار  مالـسا  یاـیند  اـم و  یهقطنم  رد  تمواـقم  زکارم  هـک  یناـسک  نآ  تمواـقم ؛ زکارم  هـب  کـمک  یلم . یهناـسر  رد  اتدـمع  تاـعوبطم و  رد  نـینچمھ  و  تـسا ، ماـجنا 

؛ نوگانوگ ثداوح  رد  دنتسھ  اھنادیم  رد  روضح  یهدامآ  هک  یناسک  روط  نیمھ  و  دننکیم . راک  دنراد  بالقنا  رارمتـسا  یارب  بالقنا و  موادت  یارب  تقیقح  رد  اھنیا  دنناسریم ،

زیربت رد  هتبلا  هک   - ید مھن  الثم  دیآیم ، دوجو  هب  لخاد  رد  ینوگانوگ  لئاسم  یھاگ  دنوشیم ؛ نادیم  دراو  دنیآیم  یناسک  دیآیم ، شیپ  مرح  زا  عافد  یهیـضق  دـینک  ضرف 

کی یازجا  اھنیا  یهمھ  دـنبالقنا ؛ رارمتـسا  یاھتکرح  اھتکرح ، نیا  یهمھ  دـنوشیم . نادـیم  دراو  دـنیآیم  یناسک  دـندش - نادـیم  دراو  همھ  زا  رتدوز  زور  کی  ید ، متـشھ 

بالقنا دـنلب  یاھفدـھ  بالقنا و  گرزب  یاھفدـھ  هب  هاگن  اب  همھ  هک  بالقنا » رارمتـسا  بالقنا و  موادـت  تکرح   » میراذـگیم ار  تکرح  نآ  مسا  ام  هک  دنتـسھ  یمومع  تکرح 

. دریگیم ماجنا 
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