
رنھاب  / ٠٨/١٣۶٢/٠۶ ىئاجر و  نادیھش  تشادگرزب  مسارم  رد  ىنارنخس 

مھ نم  درکیم و  ینارنخـس  تشاد  ویدار  نویزیولت و  رد  هک   - مدینـش یئاجر  زا  ار  فرح  نیا  هکیتقو  نامھ  هدنب  متـسھ . هللابزح  رادفرط  نم  تفگ  حیرـص  یئاجر  دـیھش 

، هدرک یگدـنز  ضیعبت  تموکح  اب  یزارد  نایلاس  هک  یاهعماج  کی  رد  هک  تسا  نیقی  نوچ  تخیمآ ؛ مھ  اب  ار  نید  لقع و  درم ، نیا  هک  متفگ  مدوخ  اـب  متفنـشیم - متـشاد 

هب مالسلاهیلع )  ) نینموملاریما فورعم  ( ١) نامرف نآ  رد  هک  یزیچ  نامھ  درک ؛ باختنا  یئاجر  و  درک ، باـختنا  دـیاب  دروآ ؛ تسدهب  دوشیمن  ار  مدرم  یهمھ  لد  دـحاو ، نآ  رد 

فادـھا تمدـخ  رد  رتشیب  تسا ، رتسونام  رتانـشآ و  ادـخ  اب  ناشلد  هک  دنتـسھ  اـھنآ  بلطب ، ار  اـھنآ  رواـیب و  ور  مدرم  یاـھهدوت  هب  مدرم و  یهماـع  هب  هک  دوب  رتشا  کـلام 

یمالـسا ناربھر  تسا و  ندش  نیمات  ندـش و  هدایپ  لباق  یھلا  فادـھا  اجنآ  دنتـسھ ، اجرھ  مدرم  یهماع  ورن . هژیو  یاھرـشق  اھهورگ و  مدرم و  صاوخ  لابند  دـناییادخ ،

. دناهدرک هیصوت  ام  هب  هشیمھ  ار  نیا 

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

رد اھتیفیک -  رد  یـضیرع  اتبـسن  ضرع   اب  یگدـنز -  ظاـحل  زا  ناـیاقآ  یهمھ  دـمحلا  دـیتسھ و  نینچنیا  امـش  هتبلا  تسا . یتسیزهداـس  ندوب و  مدرم  اـب  مود ، یهتکن 

الـصا ییاھاج  رد  تسا و  یرورـضریغ  اـم  داـقتعا  هب  دوشیم ، هدـھاشم  اھناتـسرھش  زا  یـضعب  رد  هک  یداـیز  یاـھتظافح  نیا  زا  یخرب  اـھتنم  دـنراد ؛ رارق  طـسوتم  حـطس 

ظفاـحم شیارب  دـیاب  تسا و  رطخ  دـیدھت و  دروـم  هک  تسا  یدرف  هعمج  ماـما  هک  دوـش  دوـمناو  دـیابن  دـنکیم . رود   مدرم  زا  ار  هعمج  ماـما  راـک ، نـیا  تـسین . مزـال  تظاـفح 

. تشاذگ

روشک  / ١٣۶٨/١١/٠١ رسارس  نارادناتسا  روشک و  ترازو  دشرا  نالوئسم  ریزو و  رادید  رد  تانایب 

لثم ناگزمرھ ، لثم  ناتـسچولب ، ناتـسیس و  لثم  اھناتـسا ، زا  ىـضعب  اصوصخم  تسا ؛ دایز  ىلیخ  مدرم  ىاـھیراتفرگ  تسدرود ، طاـقن  اھرھـش و  نیا  رد  انمـض  ناـیاقآ !

هچ ای  لاغتشا  ای  هقوذآ  ای  بآ  الثم  زیچ -  نالف  عضو ]  ] ام ناتسا  رد  هک  دنیوگیم  متفر ، هک  اھناتسا  زا  ىضعب  نم  تسا . روصت  لباق  ریغ  اعقاو  تالکشم  تسدرود . ىاھناتـسا 

نیا یهمھ  هک  ىمدآ  دنیوگیم . هک  دنرادن  تسرد  عالطا  دناهدیدن و  ار  دب  ناتـسا  نآ  اھنیا  هک  تسا  نیا  زا  ىـشان  نیا  تسا . رتدب  مھ ]  ] ناتـسچولب ناتـسیس و  زا  ىتح  - 

، ناتسا حطس  رد  تکرح  اب  اھناتسا ، نیا  رد  صوصخب  تسا . ىرتشیب  راشف  اب  ماوت  رتتخس و  رتدب ، ىلیخ  ناشعضو  اھیضعب  افاصنا  هک ] دنادیم  ، ] دشاب هدید  ار  اھناتسا 

مدرم تالکشم  اب  دنراد -  رداچ  هک  ىیاجنآ  رد  ناشرداچ  لخاد  ناشرپک ، لخاد  ناشهناخ ، لخاد  مدرم -  ىصوصخ  ىگدنز  طیحم  رد  نتـسشن  اب  مدرم ، هب  ندش  کیدزن  اب 

کی اـھنیا -  دـننام  تلود و  اـب  یهطبار  رد  هچ  شدوخ ، یهزوـح  رد  هچ  شـالت -  راـک و  ىارب  دـنکب ، سمل  ار  تالکـشم ]  ] نیا ىـسک  رھ  دـینک . سمل  ار  اـھنآ  دـیوشب و  انـشآ 

لوغـشم تلود  رد  هک  ىزیزع  ناردارب  یهمھ  هک  میھاوخیم  ادخ  زا  مینکیم و  ناتیاعد  مھ  ام  درادب . قفوم  ار  اـش  هللااشنا  دنوادخ  درک . دـھاوخ  ادـیپ  ىندـشنمامت  یهزیگنا 

ىھلا و تاـقیفوت  لومم  هللااـشنا  دنتـسھ -  ترازو  رد  هک  ىناردارب  یهیقب  هـچ  نارادناتـسا و  هـچ  روـشک -  ترازو  هـب  یهتـسباو  ناردارب  امـش  هـلمج  زا  دنتـسھ ، تمدـخ 

. دوشب فرطرب  مدرم  تالکشم  نیا  دشاب و  وگلا  نارگید  مشچ  رد  اتقیقح  هک  میزاسب  ار  ىروشک  هعماج و  میناوتب  مھ  اب  همھ  دنشاب و  ىھلا  کمک  لومشم 

ناریا  / ١٣۶٨/١١/٠٩ ىمالسا  ىروھمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

مدرم نودب  بتکم  مدرم . ىکی  بتکم ، ىکی  تسا : راوتسا  هیاپ  ود  رب  دراد و  انبم  ود  تسا ، اھنآ  ىارب  نامراک  مینک ، شالت  اھنآ  ىارب  میھاوخیم  بالقنا  رد  ام  هک  ىیاھـشزرا 

دینک لو  مییوگب  مینک ، ادج  مدرم  ریخ  مدرم و  عفن  زا  ار  مالسا  مییایب  ام  هک  تسا  بیرف  کی  نیا  الصا  و  دوشب . ادج  مدرم  زا  هک  تسین  ىبتکم  ام  بتکم  نوچ  تسین ؛ مھ 

. دیگنج نیا  اب  هزرابم  عورش  لوا  زا  ماما  هک  تسا  ىزیچ  نامھ  نیا  تسا ؛ هدشفیرحت  مالسا  نامھ  نیا  مالسا ! ادخ و  نید و  هب  دیبسچب ، ار ، مدرم  تشونرـس  ار و  مدرم 

نیا اھیـضعب  مھ  زونھ  دـندیمھفن ، رخآ  ات  مھ  اھنادان  نیرجحتم و  زا  ىـضعب  هتبلا  و  دـندیمھف ؛ ار  ماما  فرح  طارـص  نیا  رد  هار و  نیا  رد  ملاـع ، بوخ و  ىاـھمدآ  زا  ىرایـسب 

، مدرم حالـص  زا  درجم  اـما ]  ] تسا مالـسا  امـش  رظن  هب  دـیدید  هک  ىزیچ  رھ  تسین . ادـج  ندوب ، مدرم  ىارب  مدرم و  ریخ  زا  مدرم ، زا  ىمالـسا  رکفت  دـنمھفیمن . ار  تقیقح 

ىاھشزرا ىمالسا و  ىاھشزرا  یهیاپ  سپ  دراد . دوجو  ىھابتشا  اققحم  یش ، نآ  دوخ  مھف  رد  ای  تسا  مالـسا  نیا  هکنیا  مھف  رد  دینکیم ؛ هابتـشا  نآ  تخانـش  رد  دینادب 

. تسا هیاپ  ود  نیا  رب  ام ، بالقنا 

ىیاوھ  / ١٣۶٨/١١/١٩ ىورین  زور  رد  ناریا  ىمالسا  ىروھمج  شترا  ىیاوھ  ىورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

لایخ دـیاش  تخادـنا ؛ ولج  درک و  ناسآ  ار  ىزوریپ  راک  مدرم ، هب  نویبالقنا و  هب  شترا  نتـسویپ  دـننک  لوبق  هک  دـشاب  راوشد  ناشیارب  لیلحت  ماقم  رد  ىناـسک  زورما  دـیاش 

حلـسم ىاھورین  رـصانع  دناوتیم  هک  تسا  نیمھ  بالقنا  کی  رنھ  تسا . هابتـشا  نیا  هکیلاحرد  تساک ؛ دھاوخ  بالقنا  ندوب  ىمدرم  مدرم و  شقن  زا  فرح ، نیا  هک  دننک 

ار و حلـسم  ىاھورین  دنتـسناوت  هک  دوب  مدرم  تیناقح  بالقنا و  تیناقح  نیا  درک . و  دنک ؛ دوخ  زا  ىئزج  دنک و  دـقتعم  دوخ  تیناقح  هب  دـنک و  دوخ  هب  هجوتم  مھ  ار  نمـشد 

دایز و تامحز  اب  اما  دمآیم ، تسد  هب  ىزوریپ  دیاش  مھ  نیا  نودب  دش . دوز  دش و  ناسآ  ىزوریپ  هک  دش  بجوم  نیمھ  و  دنھدب ، رارق  دوخ  حانج  رد  دننک ، دوخ  زا  ار  شترا 

. رتینالوط یهلصاف  کی  اب  دیاش 

نارھت  / ١٣۶٨/١١/٢٠ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

هب هشیمھ  مرادـن - ىراک  ار  اھنیا  دـننام  ىماظن و  تاکرح  اھاتدوک و  دـندوب ؛ بالقنا  اتقیقح  هک  ىیاھنآ   - اـھبالقنا اـیند ، ىاـج  همھ  رد  تسا . ندوب  ىمدرم  مود ، تیـصوصخ 

مدرم هتفرگ و  ار  مدرم  ىاج  هتفرگ ، ار  بالقنا  ىاج  هدـمآ ، بزح  ای  بازحا  هتفرگ ، رارق  ىزوریپ  یهناتـسآ  رد  ای  هدیـسر  ىزوریپ  هب  هکنآ  زا  دـعب  اما  هدـمآ ؛ دوجو  هب  مدرم  تسد 

شقن نآ  رد  مدرم  دـندوب ، هدـمآ  دوجو  هب  بالقنا  کی  اـب  ىنعی   - دـندوب ىبـالقنا  ىاـھماظن  ناـشیاھماظن  هک  اـیند  ىتسینومک  ىاـھروشک  نیا  زا  ىلیخ  لـثم  دـناهتفر ؛ راـنک 

ىزوریپ هب  بالقنا  هکنیا  درجمب  اھروشک  نیا  یهمھ  رد  اما  دوب - ىروجنیا  ىتسیلایـسوس  ىاھروشک  نیا  بلغا  رد  دـندوب ؛ هدرک  کمک  زرابم  ىبالقنا و  هورگ  هب  دنتـشاد و 

هب دننکب  دنتـساوخ  ىراک  رھ  هراکهمھ ! دش  دمآ و  دنتـشاد - مکاح  بزح  نآ  ىارب  ىرگید  مسا  رھ  ای  تسینومک  بزح   - بزح هراکچیھ ، دندش  مدرم  دیـسر ، ای  دـش  کیدزن 

زراـبم هورگ  زا  ـالثم  اـی  دـندوب  هدرک  هزراـبم  اـحنا  زا  ىوحن  کـی  هب  اـی  دـندوب  هدـمآ  اـھنابایخ  هب  هک  ىمدرم  ناـمھ  دنتـشادن . شقن  راـک  چـیھ  رد  مدرم  اـما  دـندرک ، مدرم  مسا 

 - ىلم ىاھهرگنک  نیا  زا  مادکچیھ  رد  اھروشک و  نیا  زا  مادکچیھ  رد  دنتـسرفب . ىراذگنوناق  سلجم  هب  هدنیامن  کی  هک  دنتـشادن  ار  قح  نیا  ىتح  دندوب ، هدرک  ىنابیتشپ 

، نیا دنتـشادن . ىـشقن  چـیھ  مدرم  الـصا  دـنرادن ؛ روضح  مدرم  ناگدـنیامن  تسا - اھروشک  نیا  ىراذـگنوناق  سلاجم  نامھ  و  ىلم » یهرگنک   » دیونـشیم دیاهدینـش و  هک 

هتفر ىتسیلایـسوس  ىاھروشک  نیمھ  زا  ىکی  هب  لبق  لاس  ود  ىکی  هک  ىیاھرفـس  زا  ىکی  رد  دوب . اـیند  ىاـج  همھ  بیجع ، زیچ  نیمھ  اـما  تسا ؛ ىبیجع  زیچ  ىلیخ 

؛ دندوب هدرک  ىیاھتبحص  سلجم  هب  عجار  روشک ، نآ  ىلم  سلجم  تاماقم  اب  دوب  هتفر  دوب - ىمالسا  ىاروش  سلجم  مرتحم  ناگدنیامن  زا  هک   - ام ناھارمھ  زا  ىکی  میدوب ،

ىلیخ یهفایق  کی  اب  ناشیا  میدرکیم ؛ تبحـص  ىعوضوم  کی  هب  عجار  میدوب  هتـسشن  ام  دوب . هتفرگ  اھنآ  سلجم  زا  ىتاعالطا  دوب ، هداد  اـھنآ  هب  اـم  سلجم  زا  ىتاـعالطا 

اھنیا زا  میدرک ، تبحـص  اھنیا  اب  سلجم  هب  عجار  میدوب - ناشنامھم  ام  هک  ىناسک  نیا  زا  ىنعی   - میتفرگ داـی  ناـیاقآ  نیا  زا  ىمھم  ىاـھزیچ  اـم  تفگ  اـم ؛ شیپ  دـمآ  ىدـج 

اھنیا ىلم  سلجم  هک  دش  مولعم  لیبق ، نیا  زا  دوشیم و  باختنا  ىروجهچ  شسیئر  دوشیم ، لیکشت  اھیک  دراد ، وضع  دنچ  تسا ، ىروجهچ  امش  سلجم  هک  میدیسرپ 

ناونعهب مدآ  رفن  دصـشش  رفن ، دصناپ  الثم  ىنعی  دوشیم ؛ لیکـشت  تموکح  دوخ  هب  یهتـسباو  ىبزح  ىاھنامزاس  اھهاگتـسد و  یهلیـسوهب  هک  تسا  ىدارفا  زا  لکـشتم 

هـسلج هبترم  ود  ىلاس  تسا - ىلم  یهرگنک  ناشمـسا  هک   - دارفا نیا  دـعب  دـنوشیم ؛ باختنا  ىبزح  ىاھهاگتـسد  ناـمھ  یهلیـسوهب  هرگنک  ناگدـنیامن  هرگنک و  ىاـضعا 

! راب ود  ىلاس  دنھدیم ؛ لیکشت 

« نالوئسم ندوب  يمدرم   » 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 17هاگياپ  هحفص 1 
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راـیتخا دـنکیم ؟ عـضو  ىـسک  هچ  ار  نوناـق  سپ  دوـشیم - لیکـشت  ناشیراذـگنوناق  سلجم  هبترم  ود  ىلاـس  طـقف  هک   - روـشک نیا  رد  تکلمم ، نیا  رد  دـینیبب  امـش  بخ ،

تموکح دـنیوگیم  تسیچ ، امـش  تموـکح  مسا  ىـسرپب  مھ ]  ] رگا دـنراد . رارق  تموـکح  تالیکـشت  سار  رد  هک  تسا  ىیاـھنامھ  تسد  تسیک ؟ تسد  سپ  ىراذـگنوناق 

ىموـمع و ىنعی  ىتسیلایـسوس ، ىمدرم ؛ ىنعی  کـیتارکومد ، ىمدرم . تموـکح  ىنعی  دـنروآیم - مھ  ار  ناـشروشک  مـسا   - روـشک نـالف  ىتسیلایـسوس  کـیتارکومد 

مـسا دـندناسر . ىزوریپ  هب  ار  بالقنا  هک  دنتـسھ  ىمدرم  نامھ  نیا  و  دـنرادن ؛ تلاخد  مدرم  روشک  نآ  روما  زا  ىرما  چـیھ  رد  هکیلاحرد  تسا ، ىمدرم  شمـسا  ىمدرم ؛

نیمھ هب  ابیرقت  دـندروآ ، دوجو  هب  ار  ىماظن  بالقنا ، کـی  ساـسا  رب  هک  ىیاـھروشک  میدـید و  اـیند  رد  اـم  هک  ىیاـھبالقنا  یهمھ  تسا . ىبـالقنا  روشک  مھ  اـھروشک  نیا 

. مدرک ضرع  هک  دندوب  ىلکش 

ناگدـنیامن دـنھدیم و  لیکـشت  مدرم   - تسا ىراذـگنوناق  لحم  هک  ار -  سلجم  ىنعی  هداد . مدرم  هب  روما  یهمھ  رد  ار  اھـشقن  یهمھ  لوا ، زور  زا  بالقنا  ام ، روشک  رد  الاح 

هب مدرم  ارآ  نودـب  مھ  رفن  کـی  دنتـسھ ، اـم  ىمالـسا  ىاروش  سلجم  رد  هک  ىاهدـنیامن  نیا ٢٧٠  زا  دـنک . لـیمحت  مدرم  هب  درادـن  قح  مھ  سک  چـیھ  اـجنآ ، دـنوریم  مدرم 

تـساوخ ناشلد  ار  ىـسک  رھ  دننکیم . باختنا  ناشدوخ  ارآ  اب  مدرم  تسا - روشک  ریدم  روشک و  یهرادا  سیئر  روشک و  روما  ىرجم  هک   - ار روھمجسیئر  دیآیمن . سلجم 

اھروشک نآ  رد  نوچ  تسین ؛ مھ  برغ  کیتارکومد  ىاھروشک  رد  ىتح  دراد ، ناریا  رد  ىروھمج  تسایر  تاباختنا  هک  ىعـضو  نیا  تسا . مدرم  اـب  راـیتخا  دـننکیم ؛ باـختنا 

، دنھدیم ىار  بزح  نآ  هب  تقیقحرد  دنھدیم ، ىار  سک  نآ  هب  هک  ىمدرم  دنکیم . رکذ  ادیدناک  ناونعهب  ار  ىـسک  مسا  ىبزح  رھ  دـننکیم و  ىیارآفص  مھ  لباقم  رد  بازحا 

دوشیم بجوم  ىـسایسریغ  ىـسایس و  نوگانوگ  ىاھهزیگنا  ىداصتقا ، ىاھهزیگنا  ىتھج ؛ رھ  هب   - دـنبزح نیا  رادفرط  نوچ ] . ] دنـسانشیمن الـصا  ار  سک  نآ  اھیلیخ 

رد تسین . ىروجنیا  ناریا  رد  دنـسانشیمن . الـصا  مھ  ار  ادیدناک  نآ  دوخ  دنھدیم ؛ ىار  بزح  نآ  ىادیدناک  هب  بزح ، نآ  ىرادفرط  رطاخهب  دنـشاب - بزح  نالف  رادفرط  هک 

یهرود ود  دوب ؛ روجنیمھ  هرود  نیا  دنھدیم . ىار  وا  هب  روھمجسیئر  ناونعهب  دنـسانشیم و  ار  صخـش  نآ  دـنزادنایم ، قودنـص  رد  ار  ىار  ذـغاک  هک  ىناسک  کیاکی  ناریا 

روھمجسیئر باختنا  جـنپ  ام  الاح  ات  هک   - ىروھمج تسایر  راودا  نیا  یهمھ  رد  دوب . روجنیمھ  مھ  نآ  زا  لبق  یهرود  دوب ؛ روجنیمھ  مدوب ، روھمجسیئر  هدـنب  هک  مھ  لبق 

رد دننکیم ؛ تلاخد  امیقتسم  اترشابم و  مدرم  ىراذگنوناق ، هاگتـسد  باختنا  رد  سپ  دنداد . ىار  وا  هب  دنتخانـش و  ناشدوخ  دنداد ، ىار  هک  ىـسک  نآ  هب  مدرم  میاهتـشاد -

. دننکیم تلاخد  ناشدوخ  مدرم  هیرجم ، یهوق  سیئر  ىئارجا و  هاگتسد  باختنا 

قبط دـیدرک  هدـھاشم  هکنیااـمک  دـنراد . شقن  مدرم  زاـب  تسا - ىعقاو  ىونعم و  ىھلا و  ىاـھکالم  عباـت  تسا و  ىھلا  بصنم  کـی  ىربھر  هکنیا  اـب   - ربھر باـختنا  رد  ىتح 

، دشابن مدرم  لوبق  دروم  هدرک ، باختنا  ناگربخ  سلجم  هک  ىسک  نامھ  رگا  دننکیم . باختنا  نیعم و  ار  ىسک  دننیشنیم  دنمدرم ، ناگدنیامن  هک  ناگربخ  سلجم  نوناق ،

مھ امیقتـسم  دننکیم ، نیعم  ار  ربھر  ناگربخ -  سلجم  قیرط  زا  میقتـسمریغ -  تروصهب  هکنیا  رب  یهوالع  مدرم  یهماع  مدرم و  داحآ  سپ  داتفا . دھاوخن  اج  وا  ىربھر  زاب 

فرصت ناکما  وا  هب  دنکیم و  ربھر  تقیقحرد  ار  ربھر  کی  هک  تسا  اھنآ  یهدارا  اھنآ و  تساوخ  اھنآ و  میمصت  اھنآ و  رظن  و  دنراد ؛ میمصت  دنراد و  رظن  ربھر  صخـش  هب  تبـسن 

هک نامراوگرزب  ماما  لثم  رد  الاح  دنراد . روضح  مدرم  مھ  اجنیا  تسا . مدرم  ىنابیتشپ  رطاخهب ] نیا  [ ؛ دھدیم طسب  ضبق و  تردق  دھدیم و  ىھن  رما و  تردق  وا  هب  دھدیم و 

. دنتشاد میلست  تیعبت و  تعاطا و  ماما ، هب  تبسن  هناقشاع  مدرم  اھنآ ؛ باختنا  زا  شیب  دوب ، مدرم  قشع  اجنآ  دوب ؛ ىرگید  روج  الصا  هلئسم 

هک دھدب  ماجنا  ار  ىتکرح  کی  دھاوخب  نیلوئسم  زا  ىکی  ای  تلود  زورما  رگا  دنمدرم . ىماظن ، تکرح  رد  دنمدرم ؛ ىداصتقا ، ىاھتیلاعف  رد  دنمدرم ؛ ىسایس ، ىاھتیلاعف  رد 

ىئانثتـسا نیا  و  تسین ؛ ىروجنیا  ایند  رد  ىبالقنا  چیھ  تسا ؛ ام  بالقنا  تیـصوصخ  نیا  دنراد ؛ روضح  اج  همھ  مدرم  دنریگب . ار  شیولج  دنناوتیم  دندنـسپن ، ار  نآ  مدرم 

. تسا انثتسا  کی  مھ  تھج  نیا  زا  ام  بالقنا  مینکیم . ضرع  کیدزن  زا  عالطا  تریصب و  ىور  زا  ار  نیا  ام  تسا .

ترابع تسا ، نتفر  نیب  زا  لباق  اھتردـقربا  یهلیـسوهب  هک  ىزیچ  نآ  تسا . ىمدرم  ماظن  اریز  تسا ؛ ىمکحتـسم  ماـظن  ماـظن ، هک  تسا  نیا  هجیتن  تسیچ ؟ شاهجیتن 

کی تسا ، نتـشاذگ  نتـشادرب و  لـباق  روـشک  کـی  رد  اـکیرمآ  ىـسوساج  ناـمزاس  لـماوع  یهلیـسوهب  هک  ىزیچ  نآ  تسین . مدرم  هب  ىکتم  هـک  ىتـموکح  کـی  زا  تـسا 

ار رفن  راھچ  دناوتیم  ىجراخ  نمشد  هک  نآ  دشابن . شرس  تشپ  ىمدرم  ىوق  میظع  یهناوتشپ  دشاب و  هتشادن  ىاهطبار  مدرم  اب  هک  تسا  ىتلود  کی  ای  تسا  ىتموکح 

ىارب مھ ]  ] نآ دنوریم ، ناشدوخ  ىارب  مدرم  دنتسین ؛ لصو  نآ  هب  مدرم  اما  هتسشن ، تموکح  تخت  ىور  هک  تسا  ىتموکح  کی  دنکب ، راداو  اتدوک  هب  دنک و  کیرحت  وا  هیلع 

مدرم و هب  ىکتم  ىمالـسا -  ىاروش  سلجم  هچ  هیئاضق ، یهوق  تسایر  هچ  ىروھمج ، تساـیر  هچ  ربھر ، هچ  مکاـح -  نآ ، رد  هک  ىماـظن  نآ  دـنکیم . تکرح  دراد  شدوخ 

برغ قرش و  هن  شنیدحتم و  اکیرمآ و  هن  هک  تسا  ىمالسا  ىروھمج  ماظن  لثم  ىماظن ] ، ] تسا مدرم  تیامح  ىنابیتشپ و  دروم  مدرم و  یهقالع  دروم  مدرم و  هب  لصتم 

. دنک لزلزتم  هکلب  ىشالتم و  ار  تموکح  نیا  ار و  ماظن  نیا  تسین  رداق  ىتردق ، چیھ  هن  و  تشاد - دوجو  ایند  رد  گرزب  تردق  ود  هک  ىزور  نآ  -

نویناحور  / ١٣۶٨/١٢/٠٢ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

تعاجـش ىکی  تسا ، ایند - هب  ىئاـنتعایب   - دـھز ىکی  تسا ، ملع  ىکی  تسا : نشور  زیچ  دـنچ  تسا ، هعیـش  ىملع  یهعماـج  هک  تیناـحور  یهعماـج  رد  تبثم  طاـقن 

، دناهتـشادن ام  تیناحور  لثم  ار  رخآ  تیـصوصخ  نیا  ملاع ، رد  ىناحور  قرف  زا  ىاهقرف  چـیھ  هک  تسا ؛ مدرم  یهدوت  هب  لاصتا  ىکی  روز ، لباقم  رد  اھتردـق و  لباقم  رد  تسا 

نانیمطا دوبن ، تیـصوصخ  نیا  رگا  ندـشن ؛ کیدزن  مدرم  نانمـشد  هب  ندرک ، راـک  ندـنازوس و  لد  مدرم  ىارب  ندرک ، ساـسحا  ار  مدرم  درد  ندوب ، ىمدرم  دـنرادن ؛ مھ  نـالا 

تیناحور تبثم  تایـصوصخ  اھنیا  دنھدب . رارق  رطخ  ضرعم  رد  بالقنا  نیا  ىاھنامرآ  هار  رد  ار  ناشدوخ  ناج  روجنآ  دـنیایب و  اھنابایخ  هب  هک  دـشیمن  بلج  تیناحور  هب  مدرم 

. مینک ظفح  تدشب  ار  اھنیا  تسا ؛

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

مھ دعب  هک  کیبمازوم -  یبالقنا  ربھر  لشام ،» اروماس   » هک دوب  یرصق  نامھ  درکیم ، تموکح  تشاد و  رارقتسا  نآ  رد  کیبمازوم  روشک  رد  ىلاغترپ  مکاح  البق  هک  یرـصق 

هاگن لوغشم  نم  هک  دوب  یشرف  اجنآ  رد  تسا . هدرکن  قرف  هتـشذگ  اب  عضو  هک  مدید  نم  درک و  ییاریذپ  رـصق  نامھ  رد  مھ  نم  زا  وا  درکیم . یگدنز  اجنآ  رد  دش -  هتـشک 

یگدـنز تافیرـشت  نامھ  رد  یگدـنز و  نامھ  رد  رـصق و  نامھ  رد  طـقف  هن  مدـید  تسا . هدـنام  اـھیلاغترپ  ناـمز  زا  هک  تسا  ییاھـشرف  نآ  زا  نیا ، تفگ : مدـش . نآ  هب  ندرک 

. دوبن یربخ  مدرم  زا  اجنآ  رد  الصا  دندوبن و  مھ  یمدرم  اعقاو  هک  دنیمدرم ؛ یبالقنا و  هورگ  کی  اھنیا  هک  راگناهنراگنا  دندرکیم ! یگدنز  مھ  شور  نامھ  هب  هکلب  دندرکیم ،

یاھمالغ لثم  تسرد  دناهداتـسیا ؛ رفن  ود  درکیم ، لصو  ییاریذـپ  نلاس  هب  ار  نلاس  نیا  هک  یگرزب  رد  رانک  رد  میدـید  میوشب ، ینامھیم  نلاس  دراو  میتساوخیم  یتقو  اـم 

مالغ رگید  اما  دندوب ؛ هایـس  رفن ، ود  نیا  الاح  دندوب . هایـس  مالغ  رفن  ود  اعقاو  تسا . هدرکیم  یگدـنز  روطنامھ  مھ  یلاغترپ  مکاح  نآ ، رد  هک  نیطالـس  رابرد  رد  ییهناسفا 

یتقو هک  دـندرکیم  لمع  یروط  دـیاب  دـندوب و  هداتـسیا  رد  فرط  ود  هنوگمالغ  یـصخشم ، یاھـسابل  اب  روماـم  رفن  ود  نیا  دوب . هورگ  ناـمھ  زا  مھ  مکاـح  دوخ  نوچ  دـندوبن ؛

میظعت لاح  رد  اھنیا  دشاب و  هدش  زاب  زابقاط ، ربارب و  روطهب  رد  تل  ود  نیا  میدیـسریم ، رد  نیا  لباقم  رد  مدوب ، نم  هک  شنامھیم  اب  یبالقنا -  ربھر  نیمھ  ینعی  ناطلس - 

نلاس دراو  دوب -  هتفرگ  اھتـسژ  نامھ  اب  یلاـغترپ ، مکاـح  ناـمھ  لـثم  ار  شدوخ  هک  وا -  اـب  مھ  دـعب  مدرکیم ؛ هاـگن  مدزیم و  دـنخبل  نم  دـندرک ! مھ  ار  راـک  نیمھ  دنـشاب و 

. دوب روطنیمھ  اج  همھ  میدش . ینامھیم 

، ریازجلا یبـیل ، ـالثم  تسا . هداـتفا  قاـفتا  یبـالقنا  اـھاجنآ  رد  حالطـصا  هب  هک  تسا  هدوب  ییاـھروشک  نیمھ  هب  اـبلاغ  مدرکیم ، روـشک  زا  جراـخ  هب  نم  هک  ییاـھترفاسم 

سمل میاهدـید و  کیدزن  زا  ار  مدرم  اـب  یبـالقنا  ناربھر  لاـجر و  یهطبار  رکفت و  یگدـنز و  اـم  تسا . هدوب  لـیبق  نیا  زا  اـبلاغ  یلامـش ، یهرک  نیچ و  هوباـبمیز ، کـیبمازوم ،

، ناشهزانج عییـشت  دـنریمیم ، مھ  یتقو  اذـل  تسین . تسھ ، نامنھذ  رد  یمدرم  تموکح  بـالقنا و  کـی  زا  هک  یموھفم  نآ  یارب  یقادـصم  اـھنیا ، زا  مادـکچیھ  میاهدرک .

« نالوئسم ندوب  يمدرم   » 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 17هاگياپ  هحفص 2 
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شقن و اـھروشک ، نیا  یاـیاضق  زا  ییهیـضق  چـیھ  رد  مدرم  تسین . یربخ  مدرم  زا  رتـشیب . یزیچ  هن  و  دریگیم ، ماـجنا  نیطالـس  یارب  هک  تسا   ییهزاـنج  عییـشت  ناـمھ 

اب اھلاس  یھاگ  هدرب و  نیب  زا  ار  شیابقر  هتفرگ ، تسد  هب  ار  تردق  هدمآ ، راک  رس  یبزح  هدش ، ییاتدوک  دنتشادن . روضح  شقن و  مدرم  ناشبالقنا ، رد  نوچ  دنرادن ؛ روضح 

. دناهتخادنا هار  هب  تردق  گنج  دناهدرک و  تباقر  مھ 

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

یروـھمج درادـن . رگید  رفن  زا  یرتـشیب  ربـخ  اـم  نیب  سکچـیھ  میاهدوـب و  تیعقاو  نیا  دـھاش  اـھام  یهمھ  دراد . رارق  هملک -  یعقاو  یاـنعم  هـب  مدرم -  شود  رب  اـم  بـالقنا 

، روشک کی  یهجرد  نالووسم  تسا . توافتم  یلکب  رگید ، یاـھتموکح  اـھروشک و  یهطبار  اـب  مدرم ، اـب  یمالـسا  یروھمج  یهطبار  دـمآ . شیپ  روطنیمھ  مھ ، یمالـسا 

هک تسا  یعیبط  نیا  دـنرخب . ار  ناشنان  تشوگ و  ناشدوخ  الثم  دـنورب و  هار  رازاـب  هچوک و  رد  هک  تسین  نیا  ناـشندوبیمدرم  رھظم  نارگید ، نارگید و  ارزو و  روھمجسیئر ،

ارچ امـش  دنیوگب  هک  درادـن  انعم  دوشب . مھم  یاھراک  فرـص  شتقو ، یهقیقد  رھ  دـیاب  دراد ، راک  لاغتـشا و  هک  یـسک  دراذـگیمن . مدرم  قشع  جایتحا و  تاعجارم و  هقالع و 

. تسین اھنیا  نالووسم ، اب  مدرم  یهطبار  رھظم  تسین . یلمع  نیا ، دننک ! هعجارم  امش  هب  دنیایب  مدرم  ات  دینیشنب ، یدجسم  رد  دیوریمن  یدامتم  یاھتعاس  الثم 

...

مـسارم رد  روھمجسیئر  یتافیرـشت ، ظاـحل  زا  دوب . روشک -  تلود و  سیئر  ینعی  هراـکهمھ -  شریزوتسخن  یتافیرـشت و  نآ  روھمجسیئر  هک  مدوب  هتفر  یروـشک  هب  نم 

هرکاذـم و رظن و  یهلدابم  تبحـص و  لوغـشم  روشک ، نآ  ریزوتسخن  اب  ام  دـماین و  رگید  تفر و  سپـس  دوب و  ام  اب  ییهقیقد  دـنچ  مھ  دـعب  دوب ، هدرک  تکرـش  اـم  لابقتـسا 

لاح رد  دـیوریم و  مھ  اسیلک  اـیآ  دـیتسھ ، شیـشک  نوچ  امـش  هک  مدیـسرپ  وا  زا  مدوب ، وا  اـب  هک  ییهظحل  دـنچ  نآ  رد  دوب . شیـشک  اـقافتا  روھمجسیئر ، میدـش . دادرارق 

مدای الاح  راب -  کی  هتفھ  دـنچ  یھاگ  ای  راب و  کی  الثم  ییهتفھ  مورب ! اسیلک  هب  منکیمن  تقو  الـصا  نم  هن ، تفگ : دـیھدیم ؟ ماجنا  ار  یبھذـم  مسارم  یروھمج ، تساـیر 

؟ دینکیم تصرف  امـش  متفگ : تشاد .) لابتوف  میت   ) متـسیلابتوف منکیم و  مھ  شزرو  نم  تفگ : دـش ، تبحـص  دـعب  موریم ! اسیلک  هب  درک -  نیعم  ار  یرود  نامز  وا  تسین ،

ییهراک تکلمم  رد  هک  یروھمجسیئر  درکیم ! شزرو  زور  رھ  یلو  درکیمن ؛ نتفر  اسیلک  تقو  اما  دوب ، شیـشک  هکنآ  اـب  ینعی  منکیم ! یزاـب  لاـبتوف  زور  رھ  نم  هلب ، تفگ :

ندوب یمدرم  رھظم  نیا ، دـنک . فرـص  هناخدور  نالف  یاپ  یریگیھام  رد  تکرـش  هکـساملاب و  رد  تکرـش  ندرک و  یزاب  لابتوف  یارب  ار  شدوخ  تقو  اھتعاس  دـناوتیم  تسین ،

. تسین

زا کـیرھ  رگا  زورما  تسا . یگرزب  تمعن  نیا  ، دـننکیمن . ساـسحا  یقیقح  یهلـصاف  روشک ، نـالووسم  ناـشدوخ و  نیب  مدرم  زورما  هک  تسا  نیا  اـم  ندوـب  یمدرم  رھظم 

میوگب مناوتب  دیاش  هک  یتاقبط  بذاک  جوا  یرگیفارشا و  تلاح  نآ  دراد . قرف  وا  اب  هک  دنکیمن  ساسحا  دشاب ، هتشاد  یتاقالم  روشک  نیا  روھمجسیئر  اب  مدرم ، نیا  داحآ 

یفارـشا یهداوناخ  کی  زا  اھنآ  دـنرازاب . هچوک و  ىلومعم  مدرم  نیمھ  وزج  ارزو ، تسین . یمالـسا  یروھمج  رد  دراد ، دوجو  مینادـیم -  ام  هک  اجنآ  ات  اـھتموکح -  یهمھ  رد 

یتقو دناهتـشاذگ . ترازو  سار  رد  دناهدروآ و  لغـش  نالف  زا  ای  هاگـشناد ، لخاد  زا  ار  اھنآ  یییھاگآ ، صـصخت و  تیلووسم و  رطاخ  هب  دنیایب . ترازو  دنـسم  هب  دـناهدشن  ادـج 

. دنوریم ناشیلبق  لغش  نامھ  غارس  زاب  دنوشیم ، لصفنم  راک  زا  هک  مھ 

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

، گنج نارود  رد  دروایب . راب  ییهدسفم  شنتفگ   هک  ییاھزیچ  نآ  رگم  دنوشیم ؛ علطم  اھراک  نیرتزیر  زا  مدرم  تسا و  یمدرم  شراک  ماظن و  بالقنا و  یمالـسا ، یروھمج 

هللاناوضر  ) ماما نامز  رد  دـنوشب . هداد  رارق  ناـیرج  رد  مدرم  یتسیاـب  لوا  دـتفیب ، قاـفتا  هک  یزیچ  رھ  روما ، نیا  ریغ  رد  نکیل  تشاد ؛ هدـسفم  شنتفگ  هک  دوب  ییاـھزیچ 

یروط دـینکیم ، هک  یراک  هک  دوب  نیا  دـندومرفیم ، اررکم  ناشیا  هک  یبلاطم  زا  دـشیم . تروشم  ناشیا  اـب  دریگب ، ماـجنا  یراـک  دوب  اـنب  تقو  رھ  دوب . روطنیمھ  هیلعیلاـعت )

. دشاب مدرم  یارب  حرط  لباق  ینعی  دییوگب ؛ مدرم  هب  دیناوتب  هک  دشاب 

هتسشن و بزح  کی  هطقن ، نآ  رد  تسا و  لصو   ییهطقن  هب  شیاھنامـسیر  هک  یبزح  ماظن  هن  تسا ؛ یمدرم  ماظن  ام ، ماظن  تسا . بالقنا  زا  مدرم  کرد  مھف و  اھرایعم ،

. دناهدنکارپ اھشخب -  رد  هداتفارود و  یاھرھش  اھاتسور و  رد  یتح  روشک -  مامت  رد  ماظن ، یلصا  یازجا  اجنیا  ریخن ، دھدیم . ماجنا  دھاوخیم ، هک  یراک  رھ 

یگدنزاس رگا  دننک . عافد  دنیایب  دیاب  هک  دنتسھ   اھنیا  دوشب ، یگنج  هدرکن  یادخ  رگا  دنشابیم . هدننکنییعت  ماظن و  یلصا  یازجا  دنتسھ ، یرھش  رھ  رد  هک  یمدرم  نیا 

هب دشاب ، نمـشد  یهئطوت  ندرک  یثنخ  رگا  دریگب . ماجنا  دیاب  اھنیا  یهلیـسو  هب  دشاب ، یتکرح  زا  تیامح  رگا  دننک . تکرـش  دـیاب  یگدـنزاس  رد  هک  دنتـسھ  اھنیا  دـشاب ،

نیمھ نھذ  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 

. دتفایم مدرم 

...

نآ مینک ، ضرف  ار  یربـھر -  هاگتـسد  ینعی  یموـمع -  تیادـھ  زکرم  تالیکـشت ، نـیا  طـسو  رد  رگا  دـینک . روـصت  ار  مدرم  زا  رپ  یمیظع  یهنحـص  هعوـمجم و  ماـظن ، نـیا  رد 

راک زا  یشخب  رھب و  روشک ، طاقن  زا  ییاجرھ  رد  هعمج  یاھزامن  ینعی  تسا . هعمج  یاھزامن  روشک ، رساترس  رد  مدرم  مسج  شوگ و  نھذ و  هب  کیدزن  زکارم  اھھاگیاپ و 

مزال فراعم  اب  ار  مدرم  نھذ  دـنرادیم ، هگن  رود  تاھابتـشا  زا  دـنیامنیم ، راداو  هار  رد  تماقتـسا  هب  دـننکیم ، هیجوت  ار  مدرم  دـنھدیم ، ماـجنا  ار  روشک  نیا  یربھر  هاگتـسد 

شالت تکرح و  هب  ار  مدرم  دنوشیم و  عنام  دراذگب ، وس  رثا  مدرم  یور  دناوتب  نمـشد  هکنیا  زا  دننکیم ، سویام  مدرم  ناھذا  رد  ذوفن  هب  تبـسن  ار  نانمـشد  دننکیم ، انـشآ 

، ماظن تکرح  دندرکن ، تکرح  مدرم  زا  ییهدع  رگا  الاو  دتفیب ؛ هار  ماظن  ات  دننک ، تکرح  دیاب  مدرم  یهمھ  تسا ، یمدرم  ماظن  یتقو  دننکیم . راداو  ماظن  یلک  یهعومجم  رد 

. دش دھاوخ  دنک 

ناگدازآ  / ١٣۶٩/٠٨/٠٢ ادھش و  یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

سلاجم ناگدنیامن  نیب  رد  ام ، ناگدنیامن  تسین . یکـش  نیا  رد  دـننکیم ؛ هفیظو  ساسحا  اعطق  دنتـسھ ، تمدـخ  لوغـشم  مرتحم  سلجم  نیا  رد  هک  یناسک  رثکا  زورما 

ریغ هن  یمالـسا و  یاھروشک  رد  هن  تسا -  مھ  لثم  الاح  رگید  شاهمھ  هک  یقرـش -  یاھروشک  رد  هن  یبرغ و  یاـھروشک  رد  هن  اـج ، چـیھ  دـینادب  دـناهنومن . اـیند  یلم 

. دنتـسین یمالـسا  یاروش  ناشلامیظع  سلجم  نیا  رد  ام  ناگدـنیامن  صولخ  یـسانشتیلووسم و  ندوب و  یمدرم  یکاپ و  افـص و  هب  اھـسلجم ، ناگدـنیامن  یمالـسا ،

هب هجوـتیب  ینابـصع و  لـھاج ، مدآ  رفن  راـھچ  دـنکن  دـننک . ظـفح  نارگید  زا  شیپ  ار  نیا  ناـشدوخ  دـیاب  اـھتنم  دنتـسھ ، بوـخ  یلیخ  اـھنیا  تـسین . اـھنیا  لـثم  سکچـیھ 

. دنربب لاوس  ریز  ار  یرھطم  کاپ و  یهعومجم  دننکب و  یتکرح  تیلووسم ،

لاس ١٣٧٠  / ١٣٧٠/٠١/٠١ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

دنـشاب و نابرھم  مھ  اب  مدرم  دننک . رتشیب  هچرھ  ار  نآ  دننادب و  ردق  ار  رگیدکی  نایم  رد  یلدمھ  یراکمھ و  یردارب و  اھهتـشذگ ، زا  هبرجت  بسک  اب  ناریا  تلم  هک  مراودیما 

کمک دندنمتـسم ، جاتحم و  رادان و  هک  یناسک  هب  امتح  دـنناوتیم ، دـنراد و  هک  یناسک  دنباتـشب . نادنمتـسم  کمک  هب  مایا  نیا  رد  صوصخب  دنباتـشب ؛ رگیدـکی  کمک  هب 

مایا رد  صوصخب  دینک و  ظفح  ار  نآ  تسا ؛ یدنمشزرا  رایسب  زیچ  تسا -  مالسا  یلاع  روتـسد  یمیدق و  تنـس  هک  ام -  تلم  نایم  رد  یرایمھ  یراکمھ و  حور  نیا  دننک .

تـسا ییهیحور  ندرک ، راک  ندرک و  رکف  نارگید  یارب  یگتـشذگدوخزا ، راثیا و  یهیحور  یتسودمدرم ، یهیحور  دیھدب . تیمھا  رتشیب  ار  نآ  ناضمر ، کرابم  هام  مایا  دـیع و 

. دیناسر دھاوخ  تکرح  نیا  تایاغ  جیاتن و  هب  ار  ام  تلم  هک 

مق  / ١٣٧٠/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یهرجنح زا  ار  تما  نیا  لد  دایرف  داتـسیا و  راوتـسا  رابکتـسا  رفک و  لباقم  رد  مق ، مدرم  امـش  یاھینابیتشپ  هب  ایلوا ، اـیبنا و  حـلاص  فلخ  نآ  لیدـبیب و  ماـما  نآ  هک  یزور  نآ 

« نالوئسم ندوب  يمدرم   » 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 17هاگياپ  هحفص 3 
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، بالقنا یزوریپ  نارود  رد  مھ  داتـسرف ؛ اج  همھ  هب  اجنآ  زا  ار  دوخ  مایپ  میلاـعت و  دادرارق و  ینکفاوترپ  یارب  یزکرم  ار  مق  راوگرزب ، ماـما  هک  یزور  نآ  مھ  دادرـس ؛ دوخ  یھلا 

یهزوح ثداوح ، مظعا  شخب  رد  و  هللابزح -  اـتقیقح  نموـم و  مدرم  نیا  مق -  مدرم  اـج  همھ  بـالقنا ، یـسایس  کاـنرطخ  یاـھچیپ  رد  مھ  یلیمحت ، گـنج  نارود  رد  مھ 

دـندش و بوسحم  ماما  یوزاب  دـندمآ و  بالقنا  کمک  هب  داھج ، ملع و  اب  یهتخیمآ  سرادـم  سرد و  لفاحم  روشرپ و  ناوج و  بالط  گرزب و  نیـسردم  املع و  مق و  یهیملع 

تمـس هب  هدننکتکرح  نید و  زا  هتفای  تیادـھ  مدرم و  هب  یکتم  تسا ؛ ینید   یمدرم و  تضھن ، هک  تسا  نآ  یهناشن  نیا ، دـندنارذگ . اھھاگرذـگ  نیرتکانرطخ  زا  ار  بالقنا 

. تسا نآ  رد  مھ  مدرم  تداعس  ریخ و  هک  تسا ؛ یھلا  یاھفدھ 

مق  / ١٣٧٠/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

مھ راوگرزب  ماما  دـندرک . مدرم  دـش ، هچرھ  دـندرک و   هچرھ  تسا . سدـقم  ماظن  نیا  بالقنا و  نیا  ندوب  یمدرم  یهلاسم  تسا ، تیمھا  زیاح  رایـسب  هک  مھ  مود  یهتکن 

اب ناشهلباقم  ىحور  یونعم و  ناوت  ناشتارج ، ناشتردـق ، دنتـسھ -  دـناهدوب و  هک  ینارازگتمدـخ  روشک -  نـالووسم  دوب . مدرم  یهنموم  سوفن  داـحآ و  نیمھ  هب  یکتم 

نامھ زا  یکی  مدرم ، اب  نالووسم  تموکح و  تلود ، ماظن ، لاصتا  تسا . تلم  نیمھ  ینابیتشپ  هناوتـشپ و  هب  یناطیـش ، یاھتردـق  رابکتـسا و  یاـھیبلطزرابم  اھدـیدھت و 

رد هک  یراثیا  یهیام  نیا  زا  ناسنا  هک  دوبن -  لوقعلاریحم  ریظنیب و  یاھیراکادـف  نیا  اـھروش و  نیا  اھـصالخا و  نیا  دـندوبن و  مدرم  رگا  تسا . یھلا  یاـسآهزجعم  یاـھتمعن 

لباـقم رد  دوـبن ، یزوریپ  مھ  تسایـس  یاھنادـیم  رد  دیـسریمن ، یزوریپ  هب  مـھ  گـنج  دـشیمن ، زوریپ  مـھ  بـالقنا  دـنامیم -  توـھبم  اـعقاو  دـنکیم ، هدـھاشم  مدرم  داـحآ 

رد هتشارفارب  روطنیا  ار  یمالسا  مچرپ  کی  تموکح و  کی  دنرـضاح  نیطایـش  هک  دینکیم  روصت  امـش  الاو  دنامیمن ؛ یقاب  تمواقم  ناوت  مھ  نمـشد  یداصتقا  یهرـصاحم 

؟ دننک لمحت  ملاع 

١٣٧١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموس  مسارم  رد  تانایب 

هدوب هیلعیلاعتهللاناوضر  ماما  داقتعا  لوبق و  دروم  دـنکیم و  کیدزن  باوص  هب  ار  اھیریگتھج  نیا  هکهچنآ  دـبای . ققحت  یفلتخم  یاـھیریگتھج  اـب  دـناوتیم  یمالـسا ، یروھمج 

: تساھنیا تسا ،

...

؛ دیـشاب مدرم  اب  دیوشن ؛ ادج  مدرم  زا    » هک دندرکیم  شرافـس  نیلووسم  هب  مھ  ماما ، اذـل  اھنآ . اب  طابترا  ظفح  مدرم و  اب  هطبار  داجیا  تموکح و  ندوب  یمدرم  ظفح  مھد ،

. دـندرکیم ار  اھتلود  نیلووسم و  شرافـس  مدرم  هب  الباقتم  مھ  دـندرکیم ، نیمات  نیلووسم  فرط  زا  ار  هطبار  هصـالخ ، و  دیـشاب » مدرم  رکف  هب  دیـشاب ؛ هتـشاد  ار  مدرم  ىز 

. دندرکیم هلباقم  احنا  زا  یوحن  هب  دندومنیم ، فیعضت  ار  تلود  ماظن و  یاھناگرا  هک  یناسک  اب  ماما  ینعی 

رجف  / ١٣٧١/١١/١٨ هھد  تشادگرزب  مسارم  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھم  رادید  رد  تانایب 

رگا دراد ، دوجو  یـسارکمد  ـالثم  هک  ییاـھروشک   رد  تسا . روـشک  نـالووسم  سلجم و  تلود و  ندوـب  یمدرم  عوـضوم  تسا ، مھم  رایـسب  نمـشد  یارب  هک  یرگید  هطقن 

رد دننکیم . رپ  راد  روز  دنمتردق و  رادلوپ ، ذفنتم ، دارفا  ابلاغ  ار  ناشیاھسلجم  دننارادهیامرس و  هب  هتـسباو  ای  نارادهیامرـس و  زا  ای  نادرمتلود  ابلاغ  دینیبیم  دینک ، هاگن  امش 

زا دـنریگیم  رارق  اھتموکح  سار  رد  هک  یناسک  بلاغ  ناھج ، یانـشآ  مان  فورعم و  یاھروشک  رد  تسا . هنوگنیمھ  هب  عضو  دـننزیم ، یـسارکمد  زا  مد  هک  مھ  ییاھروشک 

یاروش سلجم  تسین . هنوگنیا  یمالـسا  ناریا  رد  دنروز . رز و  یاراد  تاقبط  هب  هتـسباو  صاخـشا  ای  یماظن و  یلام ، یـسایس ، هدـش  هتخانـش  یاھرـشق  اھهداوناخ و 

تسا و هتفر  یتاباختنا  هقطنم  کی  هب  وجـشناد ، کی  ای  بساک  کی  کشزپ ، کی  یناحور ، کی  زرواشک ، کـی  ملعم ، کـی  تسا . مدرم  نتم  زا  یرـصانع  هب  یکتم  یمالـسا 

سار رد  هـک  یناــسک  تـسا . روـطنیمھ  زین  یمالــسا  یروـھمج  تـلود  تـسا . هدــش  دراو  یمالــسا  یاروــش  سلجم  هـب  دــناهداد و  یار  وا  هـب  دناهتخانــش ، ار  وا  مدرم 

تیـصخش نیمھ  ام ؛ زیزع  روھمجسیئر  لثم  دناهدنارذگ . دـیادش  اھیتخـس و  تازرابم و  رد  ار  ناشدوخ  یناوج  رمع و  هک  دنتـسھ  یدارفا  دـنراد ، رارق  یتلود  یاھتیلووسم 

هدـناشک اھتیلووسم  تمـس  هب  ار  اھنآ  اھتیلباق ، ای  یتازراـبم و  قباوس  هک  دـنایناسک  مھ  وا  ناراـکمھ  تسا . هتـشاذگ  تازراـبم  هار  رد  ار  شاـیناوج  رمع و  هک  یاهتـسجرب 

رز و یاراد  یاھرـشق  زا  یرـشق  هب  ای  یناپمک و  کی  هب  یمیدق ، رادهشیر  روھـشم  لیماف  کی  هب  یفارـشا ، هعومجم  کی  هب  دنمتورث ، هداوناخ  کی  هب  ناشمادکچیھ  تسا .

کی مھ  نیا  دـناهدرک . راک  لوغـشم  دـناهدروآ و  ار  یبرجم  هدرک  راک  مدآ  یرتکد ، یـسدنھم ، دـنقداص . ملاس و  یاھناسنا  یلومعم و  نامدرم  زا  همھ  دنتـسین . هتـسباو  روز ،

. دنتـسھ ناشدوخ  سنج  زا  اـھنیا  هک  دـننیبیم   نوچ  دـنرادیم ؛ تسود  ار  نیلووسم  مھ  تلود و  مھ  سلجم ، مھ  مدرم ، اذـل  تسا . یمدرم  یتلود  تلود ، هک  تسا  هتکن 

. تسا نمـشد  راک  نیا ، دـنک . طقاس  مزال  تھبا  تیحالـص و  زا  مدرم  مشچ  رد  ار  نیلووسم  تلود و  دـنکیم  شـالت  نمـشد  دـنک . یم  تیلاـعف  نمـشد  مھ ، هطقن  نیا  یور 

. دھد هولج  غورد  اراھتیعقاو  دنک و  فیرحت  ار  اھربخ  هک  تسا  نیا  رد  نمشد  صصخت 

رجف  / ١٣٧١/١١/١٨ هھد  تشادگرزب  مسارم  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھم  رادید  رد  تانایب 

مایپ قاـنتخا ، نارود  رد  دنتـسناوت  دنتـشاد ، تیـصخش  ذوفن و  تیبوبحم و  مدرم  نیب  رد  نوچ  نویناـحور  تسا . تیناـحور  دـنکیم ، شـالت  نآ  یور  نمـشد  هک  یرگید  هطقن 

. دـنراد دامتعا  اھنآ  هب  دناهتـشادیم و  تسود  ار  تیناحور  مدرم ، درک . ار  راک  نیا  زرابم  تیناحور  دـننک . علطم  ماما  تارظن  زا  ار  همھ  دـنربب و  شیپ  هعماج  قامعا  ات  ار  هزراـبم 

هتـسباو تقو  چیھ  تسا و  مدرم  هب  یکتم  ام ، روشک  لخاد  رد  مالـسا  تیناحور  تساھنرق . لوط  هب  طوبرم  تنـس  کی  ام ، روشک  رد  نویناحور  هب  تبحم  زاربا  دامتعا و  نیا 

، هللادمحب دناهدوب و  لئاق  تیناحور  یارب  یتسادـق  هشیمھ  ام  مدرم  دـنایمدرم . دـصرددص  دنتـسین و  هتـسباو  یتردـق  چـیھ  هب  نویناحور  مھ  زورما  تسا . هدوبن  اھتردـق  هب 

دمھفیم نمشد  دنکیم . هدافتسا  هنیمز ، نیا  رد  دوخ  یاھهبرجت  زا  نمـشد ، مینیبیم  دننادیم . دامتعا  لباق  ملاس و  کاپ و  یاهعومجم  ار  تیناحور  مدرم ، دنلئاق . مھ  زورما 

، دننک ادیپ  ییاج  رد  ار  یکچوک  هلاسم  رگا  دنیوگیم ، غورد  دـننکیم ، تاغیلبت  تسا ! نیا  ناشـشالت  همھ  تخادـنا . رابتعا  تیثیح و  زا  مدرم ، مشچ  رد  ار  تیناحور  دـیاب  هک 

یاوقت دننکیم و  راکنا  ار  تیناحور  شناد  ملع و  دـنیوگیمن . ار  اھیراکادـف  اھتـشذگ و  اھیبوخ و  دـنزادنیب ، مدرم  مشچ  زا  ار  تیناحور  هکنیا  یارب  دـننکیم و  گرزب  ربارب  نیدـنچ 

یاھوگدنلب هلیـسو  هب  تسا ، ییاوقت  یملع و  یاهعومجم  هک  تیناحور ، دـشیم . اھراک  نیا  زا  مھ  یولھپ  میژر  نارود  رد  لاس ، هاجنپ  هک  نانچمھ  دـنوشیم ؛ رکنم  ار  اھنآ 

. دریگیم ماجنا  اذک  غیلبت  نامھ  مھ  زورما  دوب . هدش  یفرعم  اوقت  ملع و  دقاف  یولھپ ، میژر 

نویناحور  / ١٣٧٢/١١/١٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

 - دنتفرگن رارق  یمالسا  یروھمج  زا  دعب  هدش  راکشآ  قیاقح  ریثات  تحت  دنتشاد و  یگنس  لد  هک  ناخاضر -  نارود  هتفای  شرورپ  لسن  یایاقب  نامھ  زا  یاهدع  زونھ  زورما ،

تسا . یناحور  کی  ماظن  نیا  سار  رد  هکنیا  یارب  دندب ؛ یمالسا  یروھمج  ماظن  اب  هک  دنتسھ 

...

؟ دننمـشد ارچ  دننمـشد ! لاح ، نیع  رد  دننیبیم و  ار  یمالـسا   یروھمج  نالووسم  ندوب  مدرم  زا  مدرم و  اب  سنا  اھییارگمدرم ، اھیزیتس ، ملظ  اھیبلط ، تلادع  اھییاسراپ ،

هاجنپ شرسپ ، شدوخ و  دمآ و  تخبدب ، داتعم  دساف  هتسباو  تفرعمیب  داوسیب  ردلق  قازق  کی  تسا . هدش  تاغیلبت  تیناحور  هیلع  لاس  هاجنپ  تکلمم  نیا  رد  هکنیا  یارب 

چیھ اعقاو  هک  نیدیب ، تفرعمیب  یاھداوسیب  نآ  لباقم  رد  رمک  ات  دنتـسنادیم ، مھ  رکفلارونم »  » ار ناشدوخ  حالطـصا ، هب  هک  نایاقآ  نآ  دندرک . تموکح  تکلمم  نیا  رب  لاس 

 - اھهراچیب نیا  یلو  تشاد . دوجو  تینالقع  مھف و  تفرعم و  ملع و  زا  یکزیچ  ناشدوجو  رد  یھاگ  ناگتشذگ  الاح  دندشیم . مخ  یولھپ -  هلسلس  ینعی  دنتـشادن -  زیچ 

هب هجوت  اوقت و  ملع و  تفرعم و  یانبمرب  هک  ار  یمالسا  یروھمج  ماظن  اما  دندش . میلست  دندرک و  عوضخ  اھنیا  لباقم  رد  دندوب . یھت  زیچ  همھ  زا  یلکهب  رسپ -  ردپ و  نیا 

. تسا هدش  تیناحور  هیلع  هک  یتاغیلبت  ببس  هب  هچ ؟ یارب  دننکیمن ! لوبق  تسادخ ،

« نالوئسم ندوب  يمدرم   » 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 17هاگياپ  هحفص 4 
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بالقنا  / ١٣٧٣/٠٣/١٨ ربھر  اب  تشدھد  مدرم  رادید 

اب مدرم  یفطاع  هقالع  نامیا و  قشع و  زا  ینشور  هناشن  هقطنم  نیا  رد  دیھـش  دوجو ۵٣  دندومرف : دندرک و  هراشا  یمالسا  ماظن  ندوبیمدرم  هب  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

. دننادب ردق  رگیدکی  هب  نوزفازور  تبحم  اب  ار  یونعم  طابترا  نیا  یالاو  شزرا  دیاب  نالوئسم  مدرم و  تسا و  ماظن 

ماظن  / ٠٢/٠۶/١٣٧۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

طابترا و تلاح  نیا  زا  یاهھرب ، چـیھ  رد  تسا ، هدـش  صخـشم  مدرم  یارب  هک  تسا  یاىلو  لماک  قادـصم  مالـسا و  تیالو  رھظم  هک  مالـسلاو  هالـصلا  هیلع  نینموملاریما 

المع ینعی  دـندرک ؛ ادـج  یتـموکح  طاـبترا  ناونع  هب  وا  زا  ار  مدرم  دنتـشاذگ و  راـنک  تموکح  زا  ـالمع  ار  وا  هک  ینارود  رد  هن  تسا . هدوبن  یلاـخ  مدرم  اـب  ماجـسنا  لاـصتا و 

نآ یونعم ، تیالو  هتبلا  دندرک -  بلس  وا  زا  دوب  وا  قح  دوشیم و  ریبعت  تیالو »  » هب نآ  زا  مالسا ، رد  هک  یاینارمکح  یھدنامرف و  تموکح و  تیالو و  دنتفرگ ، وا  زا  ار  تموکح 

یلاخ مدرم  اب  لاصتا  طابترا و  زا  رگید ، یاھهرود  رد  هن  و  تسین -  یرھاظ  تیالو  هب  هتـسب  تسھ و  لاح  رھ  رد  دراد ، دوجو  تسا و  هدـش  ضرف  عیـشت  تماما  رد  هک  یزیچ 

، دـسریم تموکح  هب  هک  مھ  یتـقو  نآ  تسین . مدرم  زا  یوجهراـنک  لزعنم و  یوزنم و  تسا . مدرم  وزج  تلم و  داـحآ  زا  یکی  نینموملاریما  مھ  تقو  ناـمھ  رد  تسا . هدوبن 

. تسا یمدرم  انعم  مامت  هب  مکاح  کی 

ماظن  / ٠٢/٠۶/١٣٧۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

؛ ریخن دـنراد . تبحم  اھنیا  ینکب ، مھ  راک  رھ  دنتـسب ، لد  دـندرک و  تبحم  یـسک  هب  مدرم  رگا  هک  تسین  هبناجکی  یتکرح  مدرم ، تبحم  یگتـسویپ و  نانیمطا و  داـمتعا و 

ییاھنادـیم عاونا و  خـساپ ، نیا  هتبلا  دوش . هداد  خـساپ  مدرم  هب  حوطـس ، همھ  رد  نالووسم  فرط  زا  دـیاب  تسا . هبناجود  رما  کی  مدرم ، طاـبترا  تبحم و  تسین . روط  نیا 

ندوب یمدرم  نیمھ  تاکرب  زا  مھ  نیا  دنکیم . راک  هاگتسد  روشک ، نیا  رد  دوش . رکنم  دناوتیمن  یفـصنم  چیھ  مھ  افاصنا  دوشیم . راک  هتبلا  دوش . راک  مدرم  یارب  دیاب  دراد .

. دریگیم ماجنا  دایز  شالت ، راک و  مدرم ، هب  یاکتا  اب  هک  تسا 

سلجم  / ٠٣/٠٧/١٣٧۶ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

زا یرایـسب  اـیند ، رد  تسناد . ردـق  تشاد و   ساـپ  ار  نآ  دـیاب  هک  تسا  یگرزب  تمعن  نیا ، تسا . ندـنام  یمدرم  ندوـب و  یمدرم  اـم ، بـالقنا  تاراـختفا  نیرتـگرزب  زا  یکی 

هدش هدید  یتح  دننک . ظفح  ناشدوخ  یارب  ار  یمدرم  تیامح  دنناوتیمن  دنیآیم ، راک  یور  رگید  نوگانوگ  قرط  هب  ای  اھاتدوک ، هلیسو  هب  ای  اھبالقنا ، هلیسو  هب  هک  ییاھتلود 

ای تفرگ ، دھاوخن  ماجنا  یتاباختنا  تدم ، نالف  ات  الثم  هک  دناهدرک  مالعا  یبالقنا  دنت و  تکرح  کی  اب  هلـصافالب  دعب   دـناهدمآ ، راک  رـس  رب  مدرم  کمک  اب  هک  ییاھتلود  تسا ،

بترم مھ  زورما  ات  درک و  رازگرب  تاباختنا  جنپ  تشھ -  هاجنپ و  لاس  بالقنا -  یزوریپ  لاس  نیلوا  رد  یمالـسا ، یروھمج  دناهدرکن . لمع  دوخ  هدعو  هب  یلو  دـناهداد ، هدـعو 

. تسا هتشاد  همادا 

 

ار ییابیز  رایـسب  هنحـص  دـش و  هدـھاشم  نآ  زا  رگید  هوکـشرپ  نیریـش و  شیامزآ  هبرجت و  کـی  اـھزور  نیمھ  رد  هللادـمحب  هک  تمعن  نیا  تسا . یگرزب  تمعن  مدرم ، روضح 

تاباختنا هلمج  زا  تاباختنا -  دراد . یرازگرکـش  یاج  یروھمج -  تسایر  تاباختنا  دش -  بالقنا  یمالـسا و  یروھمج  ناریا و  تلم  راختفا  هیام  خـیرات  رد  ایند و  رد  هک  دـیرفآ 

. درک رکش  دیاب  تمعن  ربارب  رد  نم ! نازیزع  تسادخ . گرزب  تمعن  نیمھ  ندوب و  یمدرم  تاکرب  زا  همھ  ریخا - 

راقفلاوذ  / ٠٧/٠۵/١٣٧۶ رونام  رد  رضاح  یاھورین  رادید  رد  تانایب 

تنیز یمالسا  بالقنا  ناریا و  تلم  یارب  مھ   زورما  ات  یمدرم -  میظع  جیسب  هچ  یماظتنا و  یورین  هچ  هاپس ، هچ  شترا ، هچ  ناریا -  یمالسا  یروھمج  حلسم  یاھورین 

نمـشد و اب  یتح  نانآ  یدرمناوج  فاصنا و  نانآ ، نامیا  نانآ ، ندوب  یمدرم  ، نانآ تعاجـش  تسا . یمالـسا  یروھمج  ماـظن  ریخ  رکذ  تساـھنآ ، داـی  ماـن و  اـج  رھ  دـناهدوب .

ماکحا هب  قلعتم  اھنیا  تسا . مالسا  هب  قلعتم  زایتما  نیا  دنرادروخرب . نآ  زا  یمالسا  یروھمج  حلسم  یاھورین  هک  تسا  یگرزب  تاراختفا  تلم ، داحآ  رانک  رد  نتـشادرارق 

رادروخرب حالـس  تردـق  زا  روشک ، دوجوم  یاھنامزاس  روشک و  نایم  رد  دوب و  حلـسم  یورین  دوشیم  هنوگچ  تخومآ  اـم  هب  هک  تسا  مالـسا  نیا  تسا . ینید  یاھـشزومآ  و 

. تسا یمالسا  یاھشزومآ  رنھ  اھنیا  دوب . رتکیدزن  رتهتخیمآ و  یمالسا  یاھشزرا  اب  اھنآ  زا  یرایسب  زا  رتیمدرم و  اھنآ  زا  یتح  اما  دوب ،

راقفلاوذ  / ٠٧/٠۵/١٣٧۶ رونام  رد  رضاح  یاھورین  رادید  رد  تانایب 

؛ مدرم یارب  مدرم و  هب  قلعتم  مدرم ، نآ   زا  تموکح  دراد -  یمدرم  ماظن  کی  هللادـمحب  دراد و  ییاناوت  همھ  نیا  دراد ، دادعتـسا  همھ  نیا  دراد ، ناوج  همھ  نیا  هک  یروشک 

. دسرتیمن یسک  زا  تلم -  یزارفارس  هیامو  تنیز  مدرم و  زا  عفادم  مدرم ، راک  کمک  مدرم ، رانک  رد  حلسم  یاھورین 

نویناحور  / ١٣٧٧/٠٢/٠٢ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، تلادـع اوـقت ، ملع ، اـھتموکح ، نـالووسم  کـالم  هک  دـنیآیم  راـک  رـس  ییاـھتموکح  روـشک ، نیا  رد  بـالقنا  تکرب  هب  هک  تسا  یداـمتم  نورق  لوـط  رد  راـب  نیلوا  یارب  نـیا 

خیراـت رد  قیاـقح  نیا  دنتـسین . نمـشد  هب  یگدرپسرـس  یدزد و  هدافتـسا ، وس  لـھا  دـنمدرم ؛ تمدـخ  رد  مدرم و  یارب  دـنمدرم ؛ اـب  تسا . مدرم  شنیزگ  یتسودمدرم و 

. داد تلم  نیا  هب  بالقنا  مالسا و  ار  اھنیا  تسا . هتشادن  هقباس  اھنرق  ناریا ، ینالوط 

یمالسا  / ١٣٧٧/١١/٢١ بالقنا  درگلاس  نیمتسیب  تبسانم  هب  ناریا  تلم  هب  مایپ 

ماوق جضن و  ار  یمالـسا  تموکح  یهشیدنا  هزرابم ، هب  ینویلیم  یهدوت  ندناشک  یناگمھ و  یھاگآ  یهنماد  ندرتسگ  مدرم و  تیادھ  نیع  رد  تدم  نیا  رد  ام  راوگرزب  ماما 

و طاقن ، رگید  اقیرفآ و  اپورا و  رد  اھنآ  راـمقا  نیچ و  قباـس و  یوروش  رد  یتسینومک  یبزح  یروتاـتکید  تموکح  ینعی  ملاـع  یـسایس  جـیار  بتکم  ود  لـباقم  رد  دیـشخب و 

ود رب  نآ  رد  هک  درک  حرطم  ار  یمالـسا  هار  دوب ، یـسارکومد  مان  هب  مدرم  تشونرـس  قالخا و  رکف و  رب  اـھیناپمک  نارادهیامرـس و  یهطلـس  هک  یبرغ  یناـملراپ  یاـھتموکح 

نامیا لدع و  ماظن  ینیمخ  ماما  بتکم  رد  یمالسا  ماظن  تسا . نآ  یهصخاش  نیرتگرزب  یمدرم  یهدارا  ینید و  نامیا  هدش و  هیکت  یساسا  روط  هب  ناسنا  نید و  رـصنع 

. تسا یقیمع  یاھهشیر  نینچ  یاراد  ام  راوگرزب  ماما  بتکم  رد  یللملانیب  یهطلس  ماظن  در  یلم و  لالقتسا  و  تسا ، ییارگمدرم  یگدازآ و  لقع و  و 

بالقنا  / ١۴/١٣٧٨/٠۵ ربھر  اب  یھاگشناد  داھج  یاضعا  نایوجشناد و  زا  یریثک  عمج  رادید 

هب یللملانیب  هـصرع  رد  ناریا  تـلود  هناردـتقم  روـضح  دـندوزفا : دنتـسناد و  تـلود  ندوـب   یمدرم  ار  یمالـسا  بـالقنا  تاـکرب  زا  رگید  یکی  یمالـسا  بـالقنا  مـظعم  ربـھر 

. دنک لح  ار  روشک  تالکشم  زا   یرایسب  تسا  رداق  لماع  نیمھ  تسا و  هدش  نکمم  ناریا  تلم  میظع  هناوتشپ 

دنجریب  / ٠۶/١٣٧٨/٠۶ ىادھش  ىاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

ندرک هدمع  اب  تاغیلبت ، اب  ار  یراکادف  حور  نیا  دنھاوخیم  یضعب  دنک . روبع  نآ  زا  تسا  هتسناوتن  نمشد  هک  تسا  یھلا  راصح  نصح و  نامھ  تلم ، نیا  رد  یراکادف  حور 

هک یتلم  تسا . ینھذدـنک  تھالب و  نیا  تسا ؛ ینمـشد  نیا  دـنربب . نیب  زا  اـم  تلم  ناـیم  رد  ادـخ ، هار  رد  یراکادـف  شزرا  ندرک  راـکنا  اـب  ود و  یهجرد  یاھـشزرا  یـضعب 

هک تسا  یتسود  مدرم  نیا  ایآ  تسا ؟ یدنمـشوھ  نیا  ایآ  دھدب ؟! تسد  زا  ار  نآ  دراد ، ار  هیحور  نیا  هک  ام  تلم  لاح  دـنک ؛ داجیا  دوخ  رد  دـیاب  درادـن ، ار  یراکادـف  یهیحور 
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هچ حلـص ، نارود  رد  هچ  گنج ، نارود  رد  هچ  هک  تسا  یتلم  نآ  هدنز ، تلم  تسا ؟ یزوسلد  نیا  دراد ؟! رذحرب  یریذـپرطخ  زا  تسا ، رطخ  نادـیم  درم  هک  ار   یتلم  ناسنا ،

هچ تسا و  نتفرگ  تسدهب  حالس  وا  یهفیظو  هکیماگنھ  رد  هچ  دراد ، هلصاف  اھگنسرف  اھزرم  اب  نمشد  هک  یتقو  نآ  هچ  هداتسیا ، اھزرم  تشپ  شنمـشد  هک  ینارود  رد 

هللادمحب تسا و  هدنز  یتلم  نینچ  دراد . هگن  هدنز  دوخ  رد  ار  یراکادف  حور  ظفح و  ار  دوخ  یریلد  تداشر و  دراوم -  یهمھ  رد  تسا -  ندرک  رکف  وا  یهفیظو  هک  یماگنھ  رد 

. دیاهدنز امش 

بالقنا  / ١٣٧٨/١٢/١۴ ربھر  اب  هر ) ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  ناریدم  رادید 

یراج یاھهنیزھ  لیلقت  رد  یعـس  رطاـخ  هب  ناـنآ  زا  ریدـقت  و  هر ،) ) ینیمخ ماـما  دادـما  هتیمک  نارگدادـما  نـالووسم و  تامدـخ  تاـمحز و  زا  رکـشت  اـب  یربھر  مظعم  ماـقم 

، دنمھفب ار   یولع  فراعم  هک  یناسک  ایند  رد  دندومرف : دوش ، نامیا  شیازفا  بجوم  دناوتیم  مدرم   نان  بآ و  هب  کمک  هک  هتکن  نیا  نییبت  رد  هاگتسد ، نیا  ندوب  یمدرم  و 

یادیـش قشاع و  یدام  دارفا  یتح  یدوھی ، یحیـسم و  دارفا  هک  تسا  هدـش  ثعاـب  ناـمیتی  یتسرپرـس  ناـگدروخلاس و  هناـخ  هب  نینموملاریما  نتفر  یلو  دنتـسھ ، مک 

. دنوش مالسلا ) هیلع   ) یلع

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

باختنا زا  رتالاب  یشزرا  ندوب ، یمدرم  . تسا هدرک  هیدھ  تکلمم  نیا  هب  یمالسا  فراعم  مالـسا و  تیمکاح  هک  تسا  ییاھـشزرا  زا  رگید  یکی  مھ  تموکح  ندوب  یمدرم 

. دنـشاب هتـشادن  یاهـطبار  مدرم  اـب  اـما  دـنوش ، باـختنا  مـھ  کـیتارکمد  لکـش  هـب  کـیتارکمد ، ماـظن  کـی  رد  تـسا  نـکمم  دارفا  یـضعب  تـسا . مدرم  هلیــسو  هـب  ندـش 

سک رھ  دنـشاب . یمدرم  دـنھاوخیم  دـنیمدرم و  نـالووسم  تسا ؛ یمدرم  روھمج  سیئر  تسا . شزرا  کـی  ندوب  یمدرم  اـم ، یمالـسا  روشک  رد  دنتـسین . یمدرم  اـھنیا 

مھ نیا  دنھدیم . ناشن  یرتشیب  هقالع  وا  هب  مدرم  دنک ، یدردمھ  زاربا  ساسحا و  مدرم  اب  رتشیب  دـنک و  کرد  ار  مدرم  تاساسحا  رتشیب  دـشاب  ، کیدزن  مدرم  هب  رتشیب 

. تسام ینونک  عضو  گرزب  تازایتما  زا  یکی 

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

نم هک  دـیوگیمن  سکچـیھ  دوشیم و  تبحـص  مدرم  زا  اـیند ، رد  یتـموکح  یاـھماظن  همھ  رد  اـبیرقت  دوب . مدرم »  » رـصنع درک ، ار  هجوت  رثکادـح  نآ  هب  ماـما  هک  یمود  رـصنع 

نیاربانب منک . لمع  مدرم  لیم  فالخ  رب  مھاوخیم  نم  هک  دیوگیمن  سکچیھ  یثوروم ، ىتنطلـس  ىدادبتـسا  یاھمیژر  رد  یتح  منک . راک  مدرم  تحلـصم  فالخرب  مھاوخیم 

هیکت مدرم »  » رـصنع یور  رب  ماـما  یتـقو  دـنوشیم . لـئاق  شقن  قح و  تلزنم و  ناـش و  مدرم  یارب  اـجک  رد  اـتقیقح  هک  تسا  نیا  مھم  اـما  دراد ؛ دوـجو  ییارگمدرم  یاـعدا 

. دوب دقتعم  یمالسا  ماظن  رد  مدرم »  » رصنع تلاصا  هب  هملک  یقیقح  یانعم  هب  درکیمن ؛ یظافل  درکیم ،

...

درادـن ناـکما  یمالـسا ،» ماـظن   » مییوـگیم اـم  یتـقو  دراد . یمالـسا  هشیر  یمالـسا ، ماـظن  رد  ییارگمدرم  . تـسین ادـج  ییارگمدرم  زا  یمالـسا ، ماـظن  رد  ییارگمـالس 

هفـسلف و یاراد  تسا -  ینید  یرـالاسمدرم  هک  اـم -  یرـالاسمدرم  اذـل  تـسا ؛ مالـسا  دوـخ  باـختنا ، نـیا  رد  مدرم  قـح  ساـسا  هیاـپ و  دـنوش . هـتفرگ  هدـیدان  مدرم  هـک 

یانبم کی  رب  یکتم  تسین ؛ تارابتعا  رب  ینتبم  چوپ و   یلاخوت و  تاساسحا  رب  یکتم  نیا  دشاب ؟ رابتعا  یاراد  مدرم  یار  دـیاب  ارچ  دـنھد ؟ یار  مدرم  دـیاب  ارچ  تسانبم .

ار نآ  هشیمھ  یارب  تشاذـگ و  راـک  یمالـسا  ماـظن  تخاـس  رد  ار  نآ  درکیم و  دـیکات  نآ  رب  هراوـمھ  ماـما  هک  ییاـھهصرع  زا  یکی  سپ  تـسا . یمالـسا  مکحتـسم  رایـسب 

. تسا مدرم  تساوخ  هدارا و  هب  اھتیلووسم  ندش  یھتنم  ماظن و  نالووسم  باختنا  رد  مدرم  روضح  هلاسم  درک ، راگدنام 

نابعشهمین  / ١٣٨١/٠٧/٣٠ دیع  تبسانم  هب  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ماما تسا . مدرم  ناوزاب  اھهدارا و  اھنامیا و  هب  یکتم  ینعی  هچ ؟ ینعی  یمدرم  تسانعم . مامت  هب  ىمدرم  تموکح  کی  هادفانحاورا ، دوعوم  یدھم  ترـضح  هدـنیآ  تموکح 

تموکح کی  دشخبیم و  رارقتسا  ملاع  رساترس  رد  ار  یھلا  لدع  یانب  هک  تساھنآ  هب  هیکت  اب  مدرم و  نموم  داحآ  زا  نامز  ماما  دنکیمن ؛ داد   لدع و  زا  رپ  ار  ایند  اھنت  نامز ،

رد زورما  هچنآ  دراد . توافت  نامسآ  ات  نیمز  زا  زورما   یایند  رد  یسارکمد  ندوب و  یمدرم  یعدم  یاھتموکح  اب  یمدرم  تموکح  نیا  اما  دھدیم ؛ لیکـشت  یمدرم  دصرددص 

مھ تباقر  رگا  اھھورگ . یروتاتکید  ینعی  تسا ؛ هدرک  نت  رب  دیدج  سابل  هک  تسا  یمیدق  یاھیروتاتکید  نامھ  دناهتشاذگ ، نآ  یور  ار  یرالاسمدرم  یسارکمد و  مسا  ایند 

. دناهراکچیھ نایم  نیا  رد  مدرم  تساھھورگ و  نیب  تباقر  دراد ، دوجو 

نیوزق  / ١٣٨٢/٠٩/٢۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هدیدن ار  یرالاسهتـسیاش  هک  یناسک  دننکیم . هابتـشا  دنریگب ، هدیدن  ار  تیونعم  هک  یناسک  دننکیم . هابتـشا  دنریگب ، هدیدن  ار  تلادع  دـنورب و  یـضوع  ار  هار  هک  یناسک 

عناوم اب  تھج  نیا  زا  هار  نیا  رد  تکرح  تسا و  راوشد  تھج  نیا  زا  هار  دـننکیم . هابتـشا   دـننک ، شومارف  ار  نالووسم  ندوب  یمدرم  هک  یناسک  دـننکیم . هابتـشا  دـنریگب ،

. دوش تیاعر  اھرایعم  نیا  همھ  دیاب  نآ  رد  هک  تسا  هجاوم  گرزب 

(ع)  / ١٣٨٣/١٠/٠٢ یلع ماما  یرسفا  هاگشناد  رد  تانایب 

زا یناـسنا  رھ  هدـننکرود ی  رادـتقا  تـلم و  زا  ىیادـج  ساـسحا  وـگروز ، ربـکتم و  هرھچ ی  حلـسم ، یاـھورین  زورما  دـنزیزع . ناریا  تـلم  مـشچ  رد  حلــسم  یاـھورین  زورما 

روش و شناد و  یاضف  رد  ندوب . مدرم  یاھفدھ  هار  رد  ندوب و  مدرم  یارب  ندوب ، مدرماب  ندوب ، مدرم  زا  هیحور ی  دینک ؛ تیوقت  ناتدوخ  رد  ار  هیحور  نیا  دـنرادن . ار  مدرم  نتم 

. دیرامشب منتغم  دوخ  یحور  شیالاپ  یارب  ار  تصرف  هاگشناد ، نیا  رد  یناوج  طاشن 

جیسب  / ٠٢/٠۶/١٣٨۴ تمواقم  یورین  فلتخم  یاھهدر  هاگحبص  مسارم  رد  تانایب 

یمدرم یهدرتسگ  تکرح  کی  عقاو  رد  جیـسب  تسا . مکحم  یمالـسا  یاھنامرآ  مالـسا و  ینابم  هب  داقتعا  اب  ناشیاھلد  دنرادیب و  اھناوج  نیا  تسا . یناوج  تلم  ام  تلم 

زا هک  ییاھیھاوخرظن  رد  دنـشاب . یجیـسب  لد ، رد  اما  دنـشابن ؛ مھ  هاپـس  تمواقم  یورین  تمواقم و  یاھنادرگ  جیـسب و  یاھورین  رد  لـخاد  تسا  نکمم  اـھیلیخ  تسا .

. تسا جیسب  یانعم  نیا ، دنتلم . زا  عافد  یهدامآ  هک  دندرک  مالعا  یھاوخرظن  نیا  رد  روشک  یاھناوج  دصرد  زا ٩٠  شیب  دندرک ، ام  یاھناوج 

بالقنا  / ٠٨/٢٣/١٣٨۴ ربھر  اب  روشک  رسارس  هعمج  همئا  رادید 

دـندرک و هیـصوت  مدرم  اب  دروخرب  رد  ییورهداشگ  یمدرم و  یهیحور  ظفح  مدرم و  اب  شیپ  زا  شیب  طابترا  هب  ار  هعمج  یهمئا  دوخ ، نانخـس  زا  یرگید  شخب  رد  بالقنا  ربھر 

. دنک رارقرب  طابترا  مدرم  اب  نیما  رواشم  قیفر و  ردپ ، کی  عضوم  زا  دیاب  هعمج  ماما  دندوزفا :

نیطسلف  / ٠١/٢۵/١٣٨۵ مدرم  قوقح  زا  تیامح  سنارفنک  نیموس  رد  تانایب 

نکمم و مالسا  یهیاس  رد  یگدنز  نارگرامعتسا و  تلاخد  ییوگروز و  هطلس و  زا  ییاھر  ینعی  الاو ؛ فدھ  نیا  هب  نتفای  تسد  زین  مالسا  ناھج  ینعی  رتعیسو ؛ یهریاد  رد 

یاھهویم هدومزآ و  ار  نآ  هتـشذگ  لاس  تفھوتسیب  رد  ناریا  تلم  تسا ؛ یقالخا  یـسایس و  یملع و  یداھج  نیا ، تسا . رگید  عون  زا  یداھج  رب  فقوتم  هتبلا  یندش و 

ار یدـعب  ماگ  نآ ، رد  راوتـسا  ماگ  رھ  هک  تسا  نیا  نآ ، تیـصوصخ  تسا و  ییارگملع  ییارگمدرم و  ییارگنامیا ، سدـقم ، داـھج  نیا  یهیاـپ  تسا . هدیـشچ  ار  نآ  نیریش 
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. دزاسیم رتنکمم  ار  یدعب  یهلحرم  شاهلحرم ، رھ  ىط  رتراوتسا و 

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

یتسیزهداـس اـثلاث  دـھاوخیم ، مدرم  اـب  طاـبترا  اـیناث  دـھاوخیم ، تیعطاـق  ـالوا  دوـشیمن ؛ تسرد  فراـعت  اـب  تلادـع ، دوـشیمن ؛ تسرد  یریمب  وـت  مریمب ، نـم  اـب  تلادـع ،

تـسرد ار  نامدوخ  دیاب  لوا ، تسا . تلادـع  یارجا  یاھزاین  شیپ  اھطرـش و  شیپ   وزج  مھ  نیا  دـھاوخیم ؛ بیذـھت  یزاسدوخ و  همھ ، زا  رتالاب  دراد و  مزال  ندوب  یمدرم  و 

. مینک هزرابم  داسف  ناراوخهژیو و  اب  دیاب  اعقاو  تساھنیا . امش  نم و  یهفیظو  مینک ؛ ارجا  ار  تلادع  میناوتب  ات  میشکب ، نامدوخ  تروص  رس و  هب  یتسد  کی  مینک و 

تلود  / ٠۶/٠۶/١٣٨۵ تایھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

، تسھ مھ  امش  تاراھظا  رد  منکیم . هراشا  اھنیا  زا  یـضعب  هب  نم  هک  دریگب ، رارق  هجوت  دروم  دیاب  اھهصخاش  نیا  تسا ؛ یمھم  یاھهصخاش  ییارگلوصا ، یاھهصخاش 

ارگلوصا تلود  کـی  ناونع  هب  ار  تلود  تقو  نآ  هملک ، یقیقح  یاـنعم  هب  اـھهصخاش  نیا  یهعومجم  قـقحت  دـیناجنگیم . ناـتیاھهمانرب  رد  دـینکیم و  رارکت  دـییوگیم و  ار  نآ 

. درک دھاوخ  یفرعم 

...

. دیراد هللادمحب  هک  تسا  یرگید  یهصخاش  ییارگمدرم » یتسیزهداس و  »

بالقنا  / ٠٧/٠٩/١٣٨۵ ربھر  اب  تلود  تایھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید 

زا مدرم  حالص  ریخ و  تیاعر  ندوبیمدرم و  یبالقنا ، ینید و  یاھشزرا  هک  ینونک  طیارش  رد  دندوزفا : مدرم  هب  تمدخ  یارب  مھن  تلود  یاھیریگتھج  هب  هراشا  اب  ناشیا 

. درب هرھب  ناوت  یهمھ  اب  تصرف  نیا  زا  دیاب  هک  هدمآ  دوجو  هب  مدرم  هب  تمدخ  یارب  تصرف  نیرتھب  دنوریم ، رامش  هب  تلود  یلصا  یاھیریگتھج 

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

زا هدـمآرب  ای  یبزح  یدرف و  دادبتـسا  رب  هدـش  انب  یاھماظن  تافآ  زا  نآ ، رد  ناسنا  یگدـنز  هک  تسا  هدرک  هئارا  تیرـشب  هب  ار  یدـیدج  هار  ینید ، یرـالاسمدرم  نیون  یوگلا 

لمع رد  ار  ییارگ  مدرم  اب  یتسرپادـخ  داضت  لـباقت و  و  ددرگ ، اربم  تیونعم ، زا  نداـتفا  رود  یرگیحاـبا و  یرگیداـم و  یداو  رد  ندـش  هقرغ  زا  و  نارگلواـپچ ، نارـالاسرز و  ذوفن 

. دنک هئطخت 

مالسلاهیلع  / ٠۶/٠۵/١٣٨۶ نینموملاریما  تدالو  زورلاس  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هب ناریا ، تلم  یگداتـسیا  تکرب  هب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  و  تسا . نیا  هجیتن  دننکیم ، یھاوخرظن  اجرھ  تسایند ؛ یهمھ  رد  اھروشک  نیرتروفنم  زا  یکی  اکیرما  زورما 

. تسا زیزع  ناملسم  یاھتلم  مشچ  رد  دراد -  دوجو  مئاد  روط  هب  نادرمتلود  نابز  رب  راعش  نیا  روشک ، نیا  رد  زورما  هللادمحب  هک  یتسودمدرم -  تلادع و  راعش  تکرب 

اوق  / ١٨/٠۶/١٣٨۶ لک  هدنامرف  اب  هاپس  ناھدنامرف  رادید 

هب ندـشن  عناق  ریـسم و  نیا  رد  باتـشرپ  تکرح  یهمادا  موزل  رب  هتـشذگ ، یاھلاس  رد  هاپـس  ناوارف  رایـسب  یاھشیور  اھیروآون و  هب  هراشا  اب  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

شیپ زا  شیب  دوخ ، دنمشزرا  یهندب  ناونع  هب  جیسب  هب  دنک و  ظفح  ار  دوخ  ندوبیمدرم  هراومھ  دیاب  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  دندوزفا : دندرک و  دیکات  دوجوم  عضو 

. دھد تیمھا 

جیسب  / ٠٩/٠۵/١٣٨۶ یارھزلا  اروشاع و  هنومن  یاھنادرگ  رادید  رد  تانایب 

یاھیگدامآ دیریگیم ، یمزر  یاھنادرگ  لکش  تمواقم  ، یورین  هب  یهتسباو  یاھهعومجم  بلاق  رد  امش  هک  تسا  تسرد  تسا . یمدرم  دوب و  یمدرم  بالقنا ، لثم  جیسب 

تـسرد نیا  دیتسھ ؛ مدـقم  فوفـص  رد  دـنک ، ادـیپ  یگنج  یماظن و  یورین  هب  زاین  زاب  روشک  یزور  کی  رگا  دـیداد و  ناشن  ار  ناتدوخ  دربن  نادـیم  رد  دـینکیم و  ادـیپ  یماظن 

نآ تسا ؛ ورـشیپ  جیـسب  تسا ، یگدـنزاس  تبون  هک  یتقو  نآ  تسا . یگدـنز  یاھهصرع  یهمھ  رد  یهدرتسگ  جیـسب ، تسین . جیـسب  یاوتحم  یهمھ  گنج  اما  تسا ،

. دنلوا فوفص  رد  یجیـسب  یاھورین  تسا ، ساسح  زیر و  قیقد و  رایـسب  تاقیقحت  تبون  هک  یتقو  نآ  تسا ؛ ورـشیپ  جیـسب  تسا ، تامدخ  یناسرددم و  تبون  هک  یتقو 

جیسب یقیقح  یعیبط و  ازجا  نیدتم و  یاھناوج  دنتسھ ، اجنآ  هک  یئاھناوج  راوشد ، رایسب  هدیچیپ و  یروانف  نیا  رد  یاهتـسھ ، یهیـضق  نیمھ  رد  دینک  هاگن  امـش  زورما 

. تسا روجنیمھ  اج  همھ  رد  دنھدیم . لیکشت  ار 

...

یاھـشزومآ یماظن و  تاکرحت  تسا و  یماظن  دـعب  نیا  شدـعب ، کـی  دراد . روضح  جیـسب  یمالـسا ، یروھمج  ماـظن  رد  اـم و  زیزع  روشک  رد  یگدـنز  یاـھهصرع  یهمھ  رد 

هارمھ دوخ  اب  ار  بـالقنا  تیـصوصخ  نیا  دـناوتب  هک  یاهعومجم  رھ  یدرف ، رھ   یرـصنع ، رھ  تسا . یمدرم  بـالقنا  دوخ  لـثم  یماـظن . طابـضنا  یماـظن و  تیبرت  یماـظن و 

. تسھ دوخ  روضح  طیحم  رد  راذگرثا  لاعف و  رثوم و  بالقنا  لثم  تسا ؛ هنادواج  راگدنام و  بالقنا  لثم  دشاب ، هتشاد 

، تسا یمدرم  بالقنا  ندوب . یمدرمرـصنع  ندوب ، یمدرم  مھ  روشک  نالک  تیریدم  نادیم  رد  روجنیمھ ، مھ  یگدنزاس  نادیم  رد  ندوب ، یمدرم  مھ  تسایـس  نادـیم  رد 

. تسا یمدرم  مھ  جیسب 

بالقنا  / ١٠/١۶/١٣٨۶ ربھر  اب  دزی  ناتسا  مدرم  فلتخم  راشقا  زا  یعمج  ییارجا و  نالوئسم  رادید 

طابترا نالوئسم و  ندوبیمدرم  دندرک : دیکات  دنتـسناد و  مدرم  هب  تمدخ  هفقویب و  شالت  راک و  ار  ینونک  طیارـش  رد  نالوئـسم  یهفیظو  نیرتمھم  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

یاھهدر رد  نالوئـسم  نیگنـس  فیاـظو  هلمج  زا  یـسانشتیلوئسم  ینمادـکاپ و  ظـفح  ندـشن و  رورغ  راـچد  نتـسناد و  مدرم  رازگتمدـخ  ار  دوخ  مدرم و  اـب  ناـنآ  کـیدزن 

. تسا فلتخم 

زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١۴ یاھهاگشناد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

ثداوح ام  یهرود  رد  دـنروآیم ؟ تقاـط  رگم  تالکـشم  همھ  نیا  لـباقم  رد  تسا . بوخ  رایـسب  یهرمن  اـب  درکلمع  کـی  شدرکلمع  یمالـسا  بـالقنا  یمالـسا و  یروھمج 

ریبک بالقنا  لـثم  اـیند -  گرزب  یاـھبالقنا  مھ  اـم  زا  لـبق  نارود  رد  دـندرواین . تقاـط  مادـکچیھ  دوب ؛ هتفرگ  ماـجنا  اـھاج  یلیخ  رد  ایـسآ و  رد  اـقیرفآ و  رد  تردـق  ییاـجهباج 

. دندش فرحنم  لوا  نامھ  زا  ینعی  دندرواین ، تقاط  مادکچیھ  نوگانوگ  ثداوح  نیا  لباقم  رد  یوروش -  ربتکا  بالقنا  لثم  هسنارف ،

ناونع هب  ار  بالقنا  یاھنامرآ  دتـسیایم ، اجنیا   لاس  یـس  زا  دـعب  زورما  ىبـالقنا  ناوج  هک  ینیا  ندوب ، ارگناـمرآ  تلـصخ  ندوب ، یمالـسا  تلـصخ  ندوب ، یمدرم  تلـصخ 

. دوبن روطنیا  رگید  یاھبالقنا  رد  زگرھ  بالقنا . یارب  تسا  یگرزب  قیفوت  یلیخ  نیا  دنکیم ، حرطم  دنلب  یادص  اب  دراذگیم و  نایم  رد  شدوخ  تابلاطم  اھوزرآ و 

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

مزال یلیخ  نآ  هتبلا  دنزب . رـس  تاباختنا  لحم  هب  راب  کی  یھاگ  رھ   ناسنا  هک  تسین  نیا  طقف  مھ  ندوب  یمدرم  دننامب . یمدرم  دننک  یعـس  هدـنیامن  یاھمناخ  نایاقآ و 
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داجیا هب  مینک  کمک  یمالسا  یروھمج  رد  ام  دیابن  تسین ! نیا  طقف  اما  تسین ؛ یکـش  نیا  رد  دش ؛ دیابن  مدرم  زا  عطقنم  درک ، تاقالم  مدرم  اب  دزرـس ، تفر ، دیاب  تسا ،

اب نامیا ، اب  لد ، اب  دوشیمن ، لصاح  نامرف  مکح و  روتـسد و  اب  مھ  نیا  دریگب . ماـجنا  راـک  نیا  میراذـگب  دـیابن  دـیدج . ىفارـشا  رادروخرب  یهقبط  کـی  دـیدج ، یهقبط  کـی 

. تسا یندش  هزیگنا ،

تلود  / ٠٢/١٣٨٧/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

؛ تسین هفایق  لکش و  یرھاظ و  صخشت  هب  ناتزایتما  امـش  دینادب . ردق  ار  نیا  تسا ؛ شزرااب  یلیخ  مھ  نیا  تسا ؛ تلود  نیا  یکاخ  یمدرم و  یهیحور  مھ  موس  زایتما 

. دیونـشب اھنآ  زا  دینک ، ادیپ  سنا  اھنآ  اب  دیریگب ، سامت  مدرم  اب  دیـشاب ، مدرم  نایم  رد  مدرم و  لکـش  هب  دـینک ، حطـسمھ  مدرم  اب  ار  ناتدوخ  هک  تسا  نیمھ  هب  ناتزایتما 

. دیراد هگن  دینک و  ظفح  ار  نآ  تسھ ؛ امش  رد  تسا و  یگرزب  زایتما  نیا 

بالقنا  / ٠٧/١٣٨٧/٠۶ ربھر  اب  ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید 

یزیتسرابکتـسا و هـملک ، یقیقح  یاـنعم  هـب  یدازآ  لالقتـسا و  یھاوختلادـع ، دـندرک : دـیکات  یمالـسا  بـالقنا  یلـصا  یاـھصخاش  نییبـت  رد  یمالـسا  بـالقنا  ربـھر 

دنتسھ یمالسا  بالقنا  ینابم  وزج  یرگیفارشا  یگدنز  فارسا و  زا  زیھرپ  مورحم و  تاقبط  هب  شیارگ  یزاونفعـضتسم و  ییارگمدرم ، نمـشد ، لباقم  رد  ندشنلعفنم 

. دننک رییغت  دیابن  هجوچیھهب  هک 

بالقنا  / ١١/١٣٨٧/٠۶ ربھر  اب  هارمھ  تایھ  یویلوب و  روھمجسیئر  سلاروم  یاقآ  رادید 

یاـقآ هب  یویلوب  مدرم  رتیوق  ددـجم و  یار  هب  هراـشا  اـب  هارمھ  تاـیھ  و  یوـیلوب - روـھمجسیئر   - سلاروـم ( EVO  ) ووا یاـقآ  رادـید  رد  زورما  رـصع  یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

رایـسب یهیحور  ، مدرم هب  تمدـخ  یارب  شالت  ریقف و  مورحم و  تاقبط  هب  هجوت  امـش و  یمدرم  یهیحور  دـندرک : ناـشنرطاخ  یو  هب  باـطخ  ریخا ، یـسرپهمھ  رد  سلاروم 

. دوش اھتلم  یزارفارس  بجوم  دناوتیم  هیحور  نیمھ  تسا و  یدنمشزرا 

ماظن  / ١٩/١٣٨٧/٠۶ نالوئسم  هوق و  هس  یاسور  رادید  رد  تانایب 

فطاوع تاساسحا و  هب  نتـشاذگ ، تیمھا  مدرم  ارآ  هب  ندرک ، راک  مدرم  یارب  ندنازوس ، لد  مدرم  یارب  ندوب ، یمدرم  رانک  رد  یرادمدرم ، رانک  رد  دنمالـسا . دـنبیاپ  مدرم ،

هب ناتدوخ ، یناملسم  هب  دینکیم  زازتعا  دینکیم ، راختفا  دیتسھ ، یمالسا  یروھمج  لوئـسم  هک   امـش  دننیبب  مدرم  یتقو  ندوب . یمدرم  تسا  نیا  نداد ؛ تیمھا  مدرم 

هب دینکیم ، ادیپ  سنا  مدرم  اب  دیتسھ ، مدرم  اب  مدرم ؛ یرازگتمدـخ  هب  دـینکیم  زازتعا  راختفا و  یفرط  زا  ناتدوخ و  ندوب  یدادبتـسا  دـض  هب  ناتدوخ ، ندوب  یرابکتـسا  دـض 

. دیآیم ناششوخ  دنرادیم ؛ تسود  ار  لوئسم  نیا  مدرم  دنوشیم ؛ دنسرخ  مدرم  بوخ ، نوگانوگ ، لئاسم  رد  دیھاوخیم  کمک  مدرم  زا  دینکیم ، تبحم  مدرم 

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

رگا میتـفرگ  ، مکتسد  ار  روـشک  نالوئـسم  ندوـب  یمدرم  رگا  میتخادـنا ، اوزنا  هب  ار  تلادـع  راعـش  مـیدرک ، شوـمارف  ار  تلادـع  رگا  میدـش ، رود  یمالـسا  قـالخا  زا  اـم  رگا 

یراکادف تمدخ و  یهلئسم  رگا  دننک ، هاگن  تردق  تورث و  زکرم  کی  هلیـسو و  کی  ناونع  هب  تیلوئـسم  هب  رگید  یاھروشک  نیلوئـسم  زا  یلیخ  لثم  مھ  روشک  نیلوئـسم 

دورب و رانک  نیلوئـسم  تینھذ  زا  نداد ، رارق  مدرم  یهدوت  حطـس  رد  ار  دوخ  یتسیزهداس ، ندوب  ، یمدرم  رگا  دوش ، فذـح  روشک  نیلوئـسم  لمع  تینھذ و  زا  مدرم  یارب 

یسایس و طباور  رب  یتیصخش  یاھفعض  یصخش ، یاھفعـض  اھیتسیابردور ، رگا  دوش ، شومارف  نمـشد  یاھیبلطزواجت  لباقم  رد  یگداتـسیا  رگا  دوش ، کاپ  دوش ؛ فذح 

تخاـس دوـش ، فیعـض  دورب و  تسد  زا  یمالـسا  یروـھمج  یعقاو  تیوـھ  ىلـصا  یاھـشخب  نیا  یقیقح و  یاـھزغم  نیا  رگا  دوـش ، مکاـح  روـشک  نیلوئـسم  یللملانیب 

یروـھمج تـلود  یمالـسا ؛ یاروـش  سلجم  اروـش : سلجم  زا  دـعب  یمالـسا »  » دـنوسپ دـشخبیمن و  یرثا  یلیخ  دـنکیمن ؛ یکمک  یلیخ  یمالـسا  یروـھمج  ىرھاـظ 

ظفح هب  دـشابن  شوخ  ناـملد  دوشن ؛ شومارف  دورن ، تسد  زا  تریـس  نآ  حور ، نآ  میـشاب  بقارم  هک  تسا  نیا  هیـضق  لـصا  دـھدیمن . تروـص  یراـک  یئاـھنت  هب  یمالـسا ،

. تسا هیضق  ساسا  نیا ، دیشاب . هتشاد  هجوت  تریس  انعم و  حور ، هب  بلاق . تروص و 

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

رثا ام  یداصتقا  لئاسم  رد  نیا  دـننک . گنرمک  دـندرک  یعـس  اھیـضعب  جـیردتب  ار  نیا  تشاد ؛ دوجو  هتکن  نیا  ام  بالقنا  رد  ندرک . شزرا  دـض  ینعی  یرگیفارـشا ؛ زا  باـنتجا 

هب هـکنیا  زا  هـک  دــندوب  فـلتخم  حوطــس  رد  یدارفا  ینعی  بـالقنا . رد  دوـب  شزرا  دــض  کـی  یرگیفارــشا ، هـب  شیارگ  یرگیفارــشا و  دراد . رثا  اـم  یناور  لــئاسم  رد  دراد ،

هب دھعتم  لوا  یهجرد  رد  روشک  نیلوئسم  دندرکیم . بانتجا  تدشب  دشاب ، یرگیفارشا  تایـصوصخ  وزج  هک  دوش  هدید  یزیچ  اھنآ  زا  ای  دنوش ، هداد  تبـسن  یرگیفارـشا 

نیلوئـسم تلود ، ینعی  دراد ؛ دوجو  هللادمحب  یرگیفارـشا ، ندرک  شزرا  دـض  جوم  نامھ  هناتخبـشوخ  زورما  دـش . فیعـض  اجیردـت  نیا  دنـشاب . دـیاب  دنتـسھ و  هیـضق  نیا 

. تسا یگرزب  تمعن  تسا ؛ یبوخ  تصرف  یلیخ  نیا  دنتسھ و  یمدرم  دنتسیزهداس ، یتلود 

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

فارسا و لھا  ناشناگتـسباو ، ناشناکیدزن و  ناشناسک ، ناشدوخ ، روشک ، نیلوئـسم  هک  تسا  نیا  میریگب  ار  فارـسا  یولج  ام  هکنیا  یارب  اھراک  نیرتیـساسا  زا  یکی 

نیذلا اھیا  ای  « ؛» مکـسفنا نوسنت  ربلاب و  سانلا  نورمات  ا  « ؛ دینکن فارـسا  میئوگب  مدرم  هب  میـشاب ، فارـسا  لھا  نامدوخ  رگا  میناوتیم  روطچ  دنـشابن . یرگیفارـشا  لھا 

، دنـشاب یمدرم  هک  مینک  باـختنا  یدارفا  ار ، روشک  نیلوئـسم  اـم  هک  تسا  نیا  راـک  نیلوا  نولعفت .» ـال  اـم  اولوقت  نا  دـنع هللا  اـتقم  ربـک  نولعفت . ـال  اـم  نوـلوقت  مل  اوـنما 

هک هچنآ  هب  و  دیـسرب ؛ دـیدرگب ؛ هناھاگآ  تسا . یمھم  صخاش  نم  رظن  هب  مھ  نیا  دـننک . درد  ساسحا  مدرم  درد  زا  ناـشدوخ  دـننادب و  ار  مدرم  درد  دنـشاب ، تسیزهداـس 

. هتکن کی  مھ  نیا  داد . دھاوخ  رجا  لاعتم  یادخ  دیورب و  تاباختنا  قودنص  یاپ  تبرق  دصق  اب  دینک ؛ مادقا  تبرق  دصق  اب  دیداد ، صیخشت  دیدیسر و 

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٧ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

لاعتم یادخ  هب  دینک و  شالت  نوزفازور  تروص  هب  ورین  نیا  شیازفا  رد  دیـشاب ، هتـشاد  نامیا  ناتدوخ  یورین  هب  دوب ؛ نیمھ  تلم  یهمھ  هب  ام و  هب  ام  زیزع  ماما  گرزب  سرد 

ندوب رادنید  تیصوصخ  نیا ، تسا . هارمھ  امش  اب  یھلا  ترصن  هک  دیشاب  نئمطم  دیدرک ، تکرح  ریبدت  اب  دیدرک و  یگداتـسیا  رگا  دیـشاب ؛ هتـشاد  نانیمطا  یھلا  یهدعو  و 

. تسا یمالسا  ماظن  بالقنا و  نیا  ندوب  ینید  مدرم و 

نیا دریگب . رارق  لماک  ینابیتشپ  تیامح و  دـییات و  دروم  مدرم  یوس  زا  یمالـسا  ماظن  دریگب ؛ رارق  تیامح  دروم  هناراداـفو  مدرم  یوس  زا  بـالقنا  نیا  ینعی  ندوب ، یمدرم   

. تسا هدوب  نیمات  تدم  نیا  لوط  رد  مھ 

هک تسا  مدرم  مکحتـسم  روـضح  نیا  دـنکب . یتمواـقم  نانمـشد  لـباقم  رد  تسناوـتیمن  ماـظن  دـشیم ، داـجیا  ماـظن  مدرم و  نـیب  یهلـصاف  رگا  دوـبیمن ، مدرم  روـضح  رگا   

. تسا نالوئسم  یگداتسیا  یهناوتشپ 

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

ار دوخ  شالت  یهمھ  اھنآ  تسین و  مسینویھـص  برغ و  اکیرمآ و  دنـسپ  دروم  تسا ، اھنآ  ققحت  راتـساوخ  لوصا و  نیا  هب  یکتم  هقطنم  یاھبالقنا  هک  تقیقح  نیا  کـشیب 

« نالوئسم ندوب  يمدرم   » 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 17هاگياپ  هحفص 8 
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. دوشیمن نوگرگد  نآ  راکنا  اب  تیعقاو  یلو  دننک ، راکنا  ار  نآ   ات  دنربیم  راک  هب 

دساف دبتسم و  ماکح  دندرکیم  یعس  دوخ   یاھدرگش  اھیئاناوت و  نیرخآ  اب  هک  یجراخ  یاھتردق  تسا . اھنآ  تیوھ  لیکشت  رد  رـصنع  نیرتمھم  اھبالقنا  نیا  ندوب  یمدرم   

دوخ دنرادن  قح  تشاذگن ، یقاب  اھنآ  یارب  یدیما  هنوگچیھ  مدرم ، مزع  مایق و  هک  دنتشادرب  تسد  اھنآ  تیامح  زا  یماگنھ  اھنت  دننک و  ظفح  اھروشک  نیا  رد  ار  هتـسباو  و 

هدیرفآ ناربجیب  یاھهعیاض  وتان  یبیل ، رد  دنک . بوشم  ار  تقیقح  دناوتیمن  وتان  اکیرمآ و  تلاخد  دورو و  مھ ، یبیل  دننام  یئاج  رد  دـننادب . میھـس  اھبالقنا  نیا  یزوریپ  رد  ار 

نانز زا  هانگیب  سوفن  همھ  نیا  دشیمن ؛ دوبان  تخاسریز  همھ  نیا  ضوع  رد  یلو  دـنوش ، زوریپ  رترید  یکدـنا  مدرم  دوب  نکمم  دوبن ، اکیرمآ  وتان و  یماظن  تلاخد  رگا  تسا .

. دندشیمن هدزگنج ، مولظم و  روشک  نیا  رد  تلاخد  قح  یعدم  دناهدوب ، یفاذق  تسدمھ  هارمھ و  اھلاس  دوخ  هک  ینانمشد  هاگنآ  دندشیمن و  هتشک  ناکدوک  و 

دنشابیم و نآ  لماکت  هب  ور  هدنیآ و  ریسم  یهدننکمیـسرت  نآ و  زا  تسارح  هب  دھعتم  اھبالقنا و  نیا  نابحاص  دوخ  دناهدمآرب ، مدرم  زا  هک  یناسک  یمدرم و  ناگبخن  مدرم و   

. هللااشنا دوب  دنھاوخ 

یناھفصا  / ١٣٩٠/٠٧/٠۴ یفجناقآ  یمظعلا  هللاتیآ  تلحر  درگلاس  نیمدصکی  تشادگرزب  یهرگنک  یرازگرب  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

یـصاخ تیوھ  انعم و  یعیبط  روط  هب  یعامتجا ، لئاسم  رد  میاهدید -  خیرات  رد  نامدوخ  نیب  رد  ام  هک  نآ  الاح  دراد ، هعیـش  تیناحور  هک  یتایـصوصخ  اب  تیناحور -  روضح 

ملظ و هاگتـسد  رھ  اـب  یهلباـقم  تسھ ، شرد  تیمالـسا  اـعبط  نیا  دراد ، روضح  یعاـمتجا  گرزب  ثداوـح  رد  یعیـش  ملاـع  هک  یتـقو  یعاـمتجا . لـئاسم  نآ  هب  دـھدیم 

تیناـحور دوخ  رد  مدرم و  نتم  رد  نتـشاد  دادـتما  تسھ ، شرد  ارھق  ندوـب  یمدرم  تسھ ، شرد  یلخاد -  دادبتـسا  اـی  یجراـخ  رامعتـسا  زا  معا  رابکتـسا -  رامعتـسا و 

. تسھ شرد  

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٢ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

تسرد میـسقت  یارب  ای  مینکیم . باختنا  دیدج  مان  ینعی  یمالـسا ؛ یروھمج  ای  یمالـسا ، یرالاسمدرم  میئوگیم  میراذگیم ؛ دیدج  مسا  نامدوخ ، بولطم  ماظن  یارب  ام 

مـسیلایسوس هکنیا  اب  مینکیمن . هدافتـسا  مسیلایـسوس »  » یهژاو زا  تسا ، مالـسا  یـساسا  الاو و  فادـھا  زا  یکی  هک  یمومع ، یاھتورث  زا  ناگمھ  یهدافتـسا  تورث و 

هارمھ هعماج  رد  خـیرات و  رد  یئاھتیعقاو  کی  اب  میرازیب ؛ میھافم  نآ  زا  ام  هک  تسا  هارمھ  یرگید  میھافم  کی  اب  نکیل  تسانعم ، نیمھ  هب  رظان  یوغل  یانعم  ظاـحل  زا  مھ 

حالطـصا ار ، رابکتـسا »  » حالطـصا دوـب ، فورعم  اـھنیا  اھتـسیسکرام و  اـھورپچ و  نیب  هک  یتاحالطـصا  تالامعتـسا و  یاـج  هـب  اـم  اذـل  میرادـن . لوـبق  ار  اـھنآ  اـم  هـک  هدـش 

هتـشاد یعطاق  یمتح و  ریثات  هنیمز  نیا  رد  یـصاخ  صاخـشا  هکنیا  هن  دروآ ، بالقنا  ینعی  میدروآ ، ام  میدروآ . میدرک و  حرطم  ار  ندوب » یمدرم   » حالطـصا ار ، فاعـضتسا » »

. دنشاب

رواگنک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٧ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

رـساترس هب  طوبرم  تسین ؛ مھ  رھـش  نیا  هب  طوبرم  طـقف  تسا ؛ یتسرد  ـالماک  بلطم  دـندرک -  هراـشا  مرتحم  یهعمج  ماـما  هک  لاغتـشا -  یهلئـسم  تسھ . اـھدوبمک 

دھاوخ حرطم  مھ  رتدکوم  رتشیب و  نیا  زا  دعب  هللااشنا  تسا ، هدش  هتشاذگ  نایم  رد  نیلوئسم  اب  هک  تسا ؛ لاغتشا  یهلئسم  ناتسا ، نیا  گرزب  لکشم  تسا . ناتـسا 

نیا یمدرم ، یهیحور  نیا  یمدرم ، دادعتـسا  نیا  اما  دننک . فرطرب  ار  لکـشم  دننک و  ادیپ  وجتـسج و  لکـشم  نیا  عفر  یارب  ار  یحیحـص  تسرد و  یاھهار  دنناوتب  ات  دـش ،

ات تسا  هتـسناوت  هک  تسا  تایـصوصخ  نیا  اب  ماظن ، بالقنا و  روشک ، تسا . یاهدـنھدهدژم  تایـصوصخ  اھنیا  بالقنا ، هب  یرادافو  نیا  قوش ، روش و  نیا  راک ، هب  یگداـمآ 

. دورب شیپ  دراذگب و  رس  تشپ  ار  یراوشد  رایسب  لحارم  زورما 

جح  / ١٣٩٠/٠٨/١۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ات درب  دنھاوخ  راک  هب  ار  دوخ  شـشوک  یهمھ  نانآ  تسا . اھروشک  نیا  رد  یـسایس  دـیدج  ماظن  تخاس  رد  رابکتـسا  رفک و  یهھبج  یراذـگریثات  تلاخد و  رطخ ، نیرتمھم 

شالت دـیاب  دناهتـسبلد ، دوخ  روشک  تفرـشیپ  تمارک و  تزع و  هب  هک  نانآ  یهمھ  اـھروشک و  نیا  رد  نازوسلد  یهمھ  دـباین . یمدرم  یمالـسا و  تیوھ  دـیدج ، یاـھماظن 

نتخانـش تیمـسر  هب  یلم و  داحتا  تسا . هتـسجرب  نایم ، نیا  رد  اھیـساسا  نوناق  شقن  دوش . نیمات  لامک  مامت و   هب  نیون ، ماظن  ندوب  یمدرم  تیمالـسا و  ات  دـننک 

. تسا هدنیآ  یاھیزوریپ  طرش  یداژن ، یاهلیبق و  یبھذم ، یاھیناسرگد 

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

؛ دنتـسناوتن دـنروایب ، هدـناشنتسد  یتـلود  دنتـساوخ  تشاذـگن -  داتـسیا و  قارع  تـلم  دنتـسناوتن -  دـننک ، هرادا  ناـشدوخ  امیقتـسم  ار  قارع  دنتـساوخیم  اـھیئاکیرمآ 

بجوم نیمھ  و  تسا ؛ رادیب  هدنز و  تلم  کی  قارع  تلم  تسا ، یمدرم  تلود  کی  قارع  تلود  زورما  دندادن . هزاجا  قارع  تلم  تلود و  دننامب ، نویـسالوتیپاک  اب  دنتـساوخ 

تلم و دـبال  هک  دـنراد ؛ یتینما  یاھتلاخد  دـنراد ، یتفن  یاھتلاخد  هتبلا  دـنوشب . جراخ  قارع  زا  دـشن ، دنتـساوخیم ، هک  هچنآ  یدرواتـسد ، چـیھ   نودـب  اھیئاکیرمآ  هک  دـش 

. درک دنھاوخ  یرکف  مھ  نآ  یارب  هدنیآ  رد  هللااشنا  قارع  تلود 

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

یارگلوصا مالـسا   » یوگلا ات  دش  دھاوخ  هدش و  داھنـشیپ  امـش  هب  برغ  یوس  زا  کیئال » مالـسا   » و یریفکت » مالـسا   » یوگلا ود  دنوش . حالـصا  یناوخزاب و  دـیاب  اھفیرعت 

. دینک فیرعت  تقدب  هرابود و  ار  تاملک  دوشن . تیوقت  هقطنم  یاھبالقنا  نایم  رد  ینالقع » لدتعم و 

یـسارکومد لاربیل  ماد  هب  نداتفا  یانعم  هب  رگا  و  دیـشاب ؛ تارکومد  همھ  تساـھبالقنا ، لوصا  بوچراـچ  رد  دازآ  تاـباختنا  ندوب و  یمدرم  یاـنعم  هب  رگا  ندوب » تارکومد    »

. دیشابن تارکومد  کی  چیھ  دشاب ، یدیلقت  مود و  یهجرد 

شترا  / ١٣٩٠/١١/١٩ ییاوھ  یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

تکرح رد  نآ  ریثات  ماگنھب و  راک  یگداتـسیا ، راکتبا ، مادـقا ، سرد  سرد ، نآ  میریگیم ؛ ارف  هثداح  نیا  زا  یـسرد  کی  مینکیم ، رورم  ار  نمھب  مھدزون  یهرطاخ  الثم  ام  یتقو 

نیا دندوب ؛ تلم  وزج  هندب  دندوب ، یتوغاط  نارـس  دوبن ؛ یتوغاط  یهندب  بالقنا ، زا  لبق  نارود  شترا  یهندـب  هک  تسا  تسرد  دـش . تربع  کی  نیا  تسا ؛ روشک  هعماج و 

یهصرع رد  ینیرفآشقن  ندوـب ، یمدرم  نیا  زورب  نکیل  دـش ؛ نشور  حـضاو و  یداـمتم  یاـھلاس  لوـط  رد  مھ  مدرم  یارب  دوـب ، نشور  لوا  زا  اـم  یارب  تـسا ، ینـشور  زیچ 

و ددنویپب ؛ عوقو  هب  دشاب ، ریگمـشچ  دشاب ، زاونمشچ  دشاب ، هتـسجرب  هک  یتکرح  کی  شترا  نورد  زا  هک  یتقو  نآ  رگم  دشیمن ، نیا  تسا . رگید  زیچ  کی  یمدرم ، تکرح 

. داد ماجنا  ار  راک  نیا  نمھب  هدزون 

کیپملاراپ  / ١٣٩١/١٢/٢١ کیپملا و  ناروآلادم  رادید  رد  تانایب 

، دنکیم ادیپ  طابترا  اھنآ  اب  لئاسم  نیا  دنراد و  مامتھا  لئاسم  نیا  هب  هک  نوگانوگ  یاھتیریدم  زا  یناسک  یـشزرو و  نیلوئـسم  دعب  و  لوا ، یهجرد  رد  دیراکـشزرو ، هک  امش 

مدرم یارب  ندوب ، مدرم   اب  ندنام ، درمناوج  ندنام ، یمدرم  ندشن ، رورغم  تسا . مھم  یلیخ  شزرو  رد  قالخا  یهلئـسم  دـننک . هجوت  شزرو  رد  قالخا  یهلئـسم  هب  دـیاب 

ناسنا ار  اھنیا  تسا ؛ یرتلکشم  یهلئـسم  ناسنا  رد  تایـصوصخ  نیا  ندنام  تسا ، هلئـسم  کی  ناسنا  رد  تایـصوصخ  نیا  ندش  ادیپ  تسا . مھم  یلیخ  ندنازوس ، لد 

. دنک ظفح  دیاب 

« نالوئسم ندوب  يمدرم   » 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 17هاگياپ  هحفص 9 
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بالقنا  / ١٣٩٢/٠١/٢٨ ربھر  اب  نانآ  یاھهداوناخ  شترا و  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید 

یروـھمج ماـظن  رد  دـندوزفا : دـندرک و  هراـشا  شترا  ندوـبیمدرم  هب  ناریا ، یمالـسا  یروـھمج  شترا  درفهبرـصحنم  یاـھیگژیو  حیرـشت  رد  رادـید  نیا  رد  اوـق  لـک  هدـنامرف 

. تسا یمدرم  یهناوتشپ  یاراد  مدرم و  میرکت  دروم  تردق ، ییوگروز و  لیلد  هب  هن  تدھاجم و  یراکادف و  لیلد  هب  شترا  ناریا ، یمالسا 

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

هتسبلد نارادمامز ؛ نانارمکح و  ندوب  یفارـشا   ریغ  ندوب و  یمدرم  تلم ؛ یگچراپکی  داحتا و  نیمات  مدرم ؛ یار  هب  هیکت  زا  تسا  ترابع  ماما  لوصا  یلخاد ، تسایـس  رد 

یاھتـسایس لـباقم  رد  یگداتـسیا  زا  تسا  تراـبع  ماـما  لوصا  یجراـخ ، تسایـس  رد  روـشک . تفرـشیپ  یارب  یناـگمھ  شـالت  راـک و  تلم ؛ حـلاصم  هب  نالوئـسم  ندوـب 

؛ دـننکیم ینمـشد  دناهدیـشک و  ناریا  تلم  یور  رب  ار  غیت  هک  یئاھروشک  زجب  اـھروشک ، یهمھ  اـب  ربارب  طاـبترا  ناملـسم ؛ یاـھتلم  اـب  یردارب  بلطهطلـس ؛ رگهلخادـم و 

. ناملاظ ربارب  رد  یگداتسیا  ملاع و  نیمولظم  هب  کمک  نیطسلف ؛ روشک  یدازآ  یارب  هزرابم  مسینویھص ؛ اب  یهزرابم 

تلود  / ٠۴/٠۶/١٣٩۴ تایھ  ىاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

ییاھندوبروصحم کی  تیلوئـسم  مکح  هب  اھام  بخ   - ندرک زاب  ییاھهار  نتـسشن ؛ مدرم  تبحـص  یاپ  کیدزن  زا  مدرم ، اب  ساـمت  مدرم ، اـب  سنا  ندوب و  یمدرم  یهیحور 

یناتـسا یاھرفـس  نیا  هک  ماهتفگ  الاح  ات  رابدنچ  مھ  روھمجسیئر  یاقآ  هب  نم  مدرم . یگدنز  نتم  اب  سامت  یارب  دـشاب  یھاگرذـگ  هک  میراد - ییاھتیدودـحم  کی  میراد ،

هب نتفر  تسا ؛ نیا  اـھهار  زا  یکی  مدرکیم ؛ هشیمھ  نم  ار  شرافـس  نیمھ  مھ  لـبق  یاـھتلود  هب  تسا ، تبثم  رایـسب  یاـھراک  نآ  زا  یکی  نیا  تسا ، یبوخ  زیچ  یلیخ 

نیا تسا . مھم  یلیخ  اھنیا  مدرم ؛ نوگانوگ  یاھـسامت  یارب  یھار  تسا - یبوخ  راک  هدـش و  باب  یدودـح  ات  راک  نیا  دـمحلا  الاح  هک   - ادھـش لزنم  نتفر  مدرم ، یهناخ 

تایلک هب  شھاگن  هشیمھ  دوشیم و  لفاغ  هعماج  لاح  زا  ناسنا  دشابن ، نیا  یتقو  درادیم . هگن  دنکیم و  ظفح  ناسنا  رد  ار  مدرم  تخانش  ندوب و  یمدرم  یهیحور  اھراک 

، اھهچوک نیا  لخاد  هکنیا ]  ] اما دنیبیم ، تسا  نییاپ  هک  یسک  زا  رتھب  ناسنا  ار  رھش  تیلک  هلب ، دنکیم ؛ روبع  یرھش  کی  یور  زا  دراد  امیپاوھ  اب  هک  یـسک  لثم  تسا ؛] ]

دورب هک  دـمھفیم  یـسک  نآ  ار  اھنیا  دنتـسھ ، یناسک  هچ  ناگدـننکهعجارم  تسا ، ربخ ]  ] هچ اھهزاغم  رد  تسا ، ربخ  هچ  اھهناخ  لخاد  تسا ، ربخ  هچ  اھنابایخ  نیا  لخاد 

. تسا مھم  یلیخ  ندوب  یمدرم  تسھ ؛ نکمم  هک  یدودحم  رادقم  نامھ  الاح  دورب ؛ هار  اھهچوک  نیا  رد 

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۴ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

مودوتسیب مکیوتسیب و  بش  ینعی  تسا ؛ سرد  کی  مھ  نیا  دش . هداد   خساپ  مدرم  یوس  زا  هلصافالب  ییاوھ ، یورین  یوس  زا  لاس ۵٧  نمھب  مھدزون  زور  تکرح  نیا 

- دـننک هیبنت  ار  درمتم  اھنآ  ریبعت  هب  ییاوھ  یورین  هک  دوب  نیا  مھ  ناشدـصق  دـندرک ؛ هلمح   - تفرگ رارق  دـیدھت  دروم  دراـگ  رکـشل  فرط  زا  ییاوھ  یورین  رقم  هکیتقو  نمھب ،

کی ندوب  مدرم  هب  هتـسویپ  ندوب ، مدرم  تمدـخ  رد  ندوب ، مدرم  اـب  ینعی  دوـشیم ؛ هداد  ناـشن  لـمعلاسکع  اروـف  دـینیبب ، دنتفاتـش . ییاوـھ  یورین  کـمک  هب  مدرم  اـجنیا 

توافت یلیخ  نیا  دشابن ؛ ای  دشاب  مدرم  هب  یکتم  یماظن  یهعومجم  کی  هک  دنکیم  قرف  یلیخ  دنوشیم . نابیتشپ  مدرم  ینعی  دـھدیم ؛ باوج  اروف  یماظن ، یهعومجم 

. دندرک تفایرد  هلصافالب  ار  تکرح  نآ  یهجیتن  اجنآ  دراد .

١٣٩۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

دراد . دوجو  ییاھصخاش  ندوب  یبالقنا  یارب 

...

؛ یمالـسا یروـھمج  دوـشیم  نآ  بیکرت   مینکیم ، هارمھ  مالـسا  اـب  ار  مدرم  ندوـب  روـحم  ار و  ندوـب  یمدرم  اـم  یتـقو  هـک  تـسا  مدرم  ندوـب  روـحم  یناـبم ، زا  رگید  یکی 

؛ تسا مدرم  تسد  رد  راـیتخا  تسا ، مدرم  کـلم  لاـم و  عفاـنم  تسا ، مدرم  هب  قـلعتم  اھفدـھ  تسا ، مدرم  یارب  دـصاقم  دـنروحم ، مدرم  نیا ؛ ینعی  یمالـسا  یروـھمج 

تسا و ینابم  نآ  زا  یکی  نیا  یمالـسا . یروھمج  ماظن  رد  مدرم  تفارـش  مدرم و  روضح  مدرم ، لمع  مدرم ، تکرح   مدرم ، تساوخ  مدرم ، یار  تسا : ندوب  یمدرم  اھنیا 

. دوب دقتعم  نیا  هب  دیاب  هملک  یعقاو  یانعمهب 

تلود  / ٠٣/٠۶/١٣٩۵ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

زا صالخا ، تھج  زا  فلتخم ، تاھج  زا  دـندوب ؛ وگلا  اعقاو  رفن  ود  نیا  دـندرک ، هراشا  ناشیا  هک  روطنامھ  هک  ار  رنھاب  یئاجر و  نامزیزع  نادیھـش  دای  منکیم  میرکت  لـیلجت و 

موحرم اصوصخم   - دـندرکیم اھنیا  هک  یراک  عون  تسا ، ادـیپ  شراھب  زا  تسوکن  هک  یلاس  نکل  دـنھدب ، همادا  یلاس  دـنچ  هک  ناـشیارب  دـشن  یتصرف  هتبلا  یراـکرپ . تھج 

[. اھنیا دننام   ] ناوارف و شالت  ندوبیمدرم و  هقالع و  صالخا و  تفر ؛ دھاوخ  شیپ  روجنیمھ  راک ]  ] هک دادیم  ناشن  دندوب - مھ  یرتشیب  تدم  بخ  هک  یئاجر 

نایوجشناد  / ١٣٩٧/٠٣/٠٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یرالاسمدرم لثم  یایرالاسمدرم  چیھ  زورما  یایند  رد  مراد - نم  الاح  هک  یاییانـشآ  اب  ینعی   - نم رظن  هب  نالا  اعقاو  ینعی  دـنیوگیم ؛]  ] یروتاتکید ار  عماج  یرالاسمدرم 

نیا مراد . عالطا  نم  هک  یدح  نآ  ات  تسا ؛ رتیعقاو  ایند  یاجهمھ  زا  مدرم  یهلیسوهب  ناشباختنا  مدرم ، اب  ناشسنا  مدرم ، اب  روشک  نالوئـسم  طابترا  تسین . یعقاو  ام 

تسا ییاھراک  اھنیا  نیاربانب  دننکیم . دومناو  روجنیا  تسا ؛ اھنآ  راک  بخ  نیا  هک  دنھدیم  هولج  یروتاتکید  کی  تروصهب  نمشد  یمئاد  ملـسم  یغیلبت  یاھراک  رد  نالا  ار 

. دنھدب ماجنا  تسا  نکمم  ام  نانمشد  هک  تسا  ینوریب  عناوم  هک 

تلود  / ٢۴/١٣٩٧/٠۴ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

یداصتقا یهنخر  زا  دـھاوخیم  نمـشد  هک  دـییوگب  دـییوگب ، مدرم  هب  ار  لئاسم  دـینزب  فرح  مدرم  اـب  ورردور ، وربور و  تروص  هب  مدرم  اـب  ندز  فرح  دـینزب . فرح  دـیاب  مدرم  اـب 

امـش کمک  هب  تشاذگ و  میھاوخن  ام  دنک ، هدافتـسا  نیا  زا  دھاوخیم  نمـشد  میراد  یایداصتقا  تالکـشم  ام  هتبلا  دییوگب  دـییوگب ، مدرم  هب  حیرـص  ار  نیا  دـنک ، هدافتـسا 

، دییوگب ار  نیا  میراد  جایتحا  امـش  کمک  هب  اما  روشک  هب  دـنزب  هبرـض  دـنکب و  هدافتـسا  دوشب و  دراو  هنخر  نیا  زا  نمـشد  میراذـگیمن  ام  دوشب  هتفگ  مدرم  هب  میراد . جایتحا 

... میتسیایم تردق  یهمھ  اب  ام  دییوگب 

کی روشک ، یهطقن  نالف  رد  ار  هناخراک  نالف  الاح  دینک  ضرف  دیورب  امـش  هک  ینیا  تسین . یفاک  نیا  دینکیم ، حاتتفا  ار  هناخراک  نالف  دیوریم  امـش  دـینک  ضرف  الثم  الاح  ... 

سکعنم ار  نیا  دننیبب و  مدرم  راک ، لد  رد  دیورب  هناخراک  نیا  ناونعهب  هتفرگ  ماجنا  یناتسراک  بوخ و  راک  کی  اعقاو  هچنانچ  رگا  تسین . یفاک  نیا  دینک  یچیق  الثم  ار  یراون 

، دینزب فرح  اھرگراک  عومجم  اھرگراک ، اب  دیورب  دینیبب ، ار  اھرابنا  یاھاج ، دیورب  دینک ، اشامت  ار  لوصحم  منادیمن  دیورب  هروک ، یاپ  دیورب  دیریگب ، سامت  رگراک  اب  دیورب  دننکب .

دوشب دراو  نالف  اب  ننفت و  اب  یمـسر و  یلیخ  لکـش  هب  الاح  هک  ینیا  دیوشب . راک  دراو  یئزج   ... دریگیم ماجنا  راک  دراد  هلب ، دننیبیم  مدرم  دش ، رگا  نیا  دـیوشب . راک  دراو 

، دندیدن مک  هناگدـنچ  یاھحاتتفا  مدرم  دـنکیمن . داش  ار  مدرم  لد  نیا  دـینک ، ضرف  الثم  ار  راون  نیا  ام  میرادرب  یچیق  اب  میورب  ار  ام  دـننک  ییامنھار  دـعب  ییاج و  کی  ناسنا 

ضرع هک  ار  اھنیا  هدوبن . هدامآ  هکیلاح  رد  هدـش  حاتتفا  یراک  کی  دـش . حاتتفا  یراـک  کـی  راـب  دـنچ  دـیدوب ، مھ  ریزو  ناـمز  نآ  ناتیـضعب  تسا  ناـتدای  مھ  ناـتدوخ  اـھامش 

مدرم اھنیا  زا  هداتفا ؛ قافتا  ام  دوخ  نامز  تسین ، اھنیا  تاعیاش و  میراد ، عـالطا  هک  تسا  ییاـھزیچ  اـھنیا  رگید ، تسا  ناـمدای  بخ  اـم  هک  تسا  ییاـھزیچ  اـھنیا  منکیم ،

اھنیا دوشیم ، دراد  مھ  یبوخ  یاھراک  افاصنا  دریگیم ، ماجنا  هک  روشک  رد  دریگیم  ماجنا  دراد  یراک  اعقاو  هچنانچ  رگا  دـیاب  تسین . یفاک  اھنیا  ندرک و  حاتتفا  نیا  اذـل  دـندید 

« نالوئسم ندوب  يمدرم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. دینک حیرشت  دینک ، نشور  تسرد  مدرم  یارب  ار 

تلود  / ٠٧/١٣٩٧/٠۶ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

نامدوخ میھدب ، رارق  نامدوخ  رایعم  ار  یولع  تموکح  دیاب  هک  تسا  نیا  میشاب  هتشاد  رظن  رد  مئاد  روطهب  یتسیاب  یمالسا  تموکح  یمالـسا و  تلود  ناونعهب  ام  هچنآ 

زا میھدـیم ، ماجنا  بوخ  یاھراک  هچنانچ  رگا  میروایب . باـسحهب  یگدـنامبقع  ار  نآ  تسا ، هلـصاف  تموکح  نآ  اـم و  نیب  هک  یرادـقم  رھ  میجنـسب ؛ یولع  تموکح  اـب  ار 

تموکح اب  مینک  هسیاقم  نآ ؛ تیمھا  رد  مینکن  هغلابم  میھدیم ، ماجنا  تسا  یمالـسا  یاھـشزرا  بسحهب  راختفا  یهیام  هک  ییاھراک  ای  مینکیم  تفرـشیپ  یونعم  ظاحل 

مدرم اب  ندوب و  یمدرم  یکی  تسا ، ینمادکاپ  ییاسراپ و  یکی  تسا ، تلادـع  یکی  یولع ، تموکح  رد  هدـمع  صخاش  وا . ام و  نیب  تسا  هلـصاف  ردـقچ  مینیبب  یولع و 

رارق رایعم  ار  اھنیا  دیاب  تسا . نتـسیز  کاپ  ندوب و  یمدرم  رھظم  تسا ، دھز  رھظم  تسا ، لدع  رھظم  نینموملاریما  یگدنز  رگید ؛ تسا  اھنیا  یولع  تموکح  تسا ؛ ندوب 

. مینک تکرح  تھج  نیا  رد  دیاب  اعقاو  میھدب ،

تمایق  / ١٣٩٧/٠٨/٢٨ زور  رد  ربمایپ  هب  دارفا  نیرتکیدزن  یاھیگژیو  هرابرد  قالخا |  ثیدح  حرش  تانایب :

مکادآ ثیدحلل و  مکقدصا  فقوملا  یف  ینم  ادغ  مکبرقا  هلآ : هیلع و  یلـص هللا  لوسر هللا  لاق  لاق  مالـسلا  مھیلع  هدج  نع  هیبا  نع  مالـسلا  امھیلع  دـمحم  نب  رفعج  نع 

(١ . ) سانلا نم  مکبرقا  اقلخ و  مکنسحا  دھعلاب و  مکافوا  هنامالل و 

ثیدحلل مکقدصا  فقوملا  یف  ینم  ادغ  مکبرقا 

و ـه *  یخا نم  رملا  رفی  موی  نموم : ریغ  نموم و  نیب  تسین  مھ  یقرف  و  دراد ، دوجو  ناسنا  یارب  نوگانوگ  لاوھا  اھسرت و  اھتشحو و  اھیتخـس و  یهمھ  تمایق  فقوم  رد 

نآرق رخاوا  یاھهروس  رد  صوصخب  نآرق ، یهمیرک  تایآ  رد  هک  تمایق ، زور  تسا  یزور  نینچ  کـی  ( ٢ (؛ هینغی ناش  ذـئموی  مھنم  ئرما  لکل  هینب *  و  هتبحاص ؛ و  هیباو *  هما ؛

لابند ناسنا  تسین ، روصت  لباق  ام  یارب  الـصا  فقوم  نآ  یتخـس  تیمھا و  هک  یتخـس  یهکرعم  نینچ  کی  رد  بخ  هدش . هتخادرپ  تمایق  رد  لاوھا  لاوحا و  هب  دایز  یلیخ 

تمایق رد  اھهاگیاج  صاخـشا و  یهمھ  زا  هک  یھاگیاج  نآ  یـسک و  نآ  دشاب . نآ  یهیاس  ریز  رد  دـنک ، هیکت  نآ  هب  دربب ، هانپ  نآ  هب  هک  ییاج  کی  ددرگیم ؛ ینما  عجرم  کی 

یتینما کی  ساسحا  دـنکیم ، ادـیپ  رطاخ  نانیمطا  دـناسرب ، راوگرزب  نآ  کیدزن  ار  شدوخ  دـناوتب  یـسک  رگا  تسا . مرکا  ربمغیپ  هاگیاج  دـھدیم ، ناسنا  هب  یرتشیب  تینما 

رفن کی  تسھ ، تلاذر  تسھ ، یدزد  تسھ ، مجاـھت  تسھ ، لکـشم  تسھ ، یتخـس  هک  ییاـج  رد  هچناـنچ  رگا  دـینک : هظحـالم  ار  اـیند  عضو  رگید ؛ اـیند  لـثم  دـنکیم ؛

مکحتـسم دشاب ، یوق  هک  دنکیم  ادیپ  ار  یتیـصخش  کی  دنکیم ، ادـیپ  ار  یـسک  کی  دـھدب ، تینما  ار  شدوخ  دـھاوخب  هتفرگ ، رارق  اھنیا  یهمھ  ضرعم  رد  اجنآ  هک  یناسنا 

دناوتیم یـسک  هچ  بخ ، دراد . یتینما  ساسحا  کی  اجنآ  رگید  دریگب ، رارق  مالـسا  مرکم  یبن  کیدزن  دناوتب  یـسک  رھ  تمایق  رد  دتـسیایم . وا  کیدزن  دوریم  اروف  دـشاب و 

دننیبیم ار ، وا  یهبترم  ماقم و  دـننیبیم  راوگرزب ؛ نیا  هب  دـنناسرب  ار  ناشدوخ  هک  دـنلیام  همھ  دـنعمج ، اـجنآ  رد  هک  نیرخآ  نیلوا و  زا  سنا  نج و  قیـالخ  کـیدزن ؟ نآ  دورب 

، نآ اب  دیناوتب  امـش  هک  یاهلیـسو  دیوگیم  تیاور  نیا  دنناوتیمن . همھ  هن ، دنناوتیم ؟ اما ] ، ] دنھاوخیم دـننیبیم و  ار  نآ  ( ٣ «،) نورخآلا نولوالا و  هب  هطبغی   » هک دراد  یماـقم 

. دنھدیم دای  ام  هب  دنراد  ار  نآ  تسیچ ؛ دینکب ، ربمغیپ  کیدزن  ار  ناتدوخ 

 - هاتوک یهرود  نیا  رد  اجنیا  ار  اھراک  نیا  رگا  هک  دـیھدب  ماجنا  ار  اھراک  نیا  دـناهتفگ  دـناهداد ، دای  ام  هب  ار  ییاھراک  کی  اـجنیا  تسا . هجیتن  راد  اـجنآ  تسا ، لـمع  راد  اـجنیا 

ملاع یدـبا  رمع  نآ  لباقم  رد  تسا  هظحل  کی  دـنک ، رمع  یـسک  رگا  لاس  دـص  لاس ، دون  تسا ؛ هظحل  کی  تسا ، یدـبا  رمع  زا  یهظحل  کـی  اـیند  نیا  رگید ، تسا  هاـتوک 

دوخ دـناهدرک . رکذ  ار  دروم  دـنچ  تسیچ ؟ اھنیا  الاح  دروخیم . شدرد  هب  راوشد  فقوم  نآ  رد  دـنکب ، تیاعر  ار  اھزیچ  نیا  ناـسنا  هظحل  کـی  نیا  رد  رگا  میداد ، ماـجنا  ترخآ -

رد تسا ، رتوگتـسار  هک  یـسک  نآ  ثیدحلل ؛ مکقدصا  تسا : درف ]  ] نیا لوا  تمایق - رد  ینعی   - فقوملا یف  نم ،] هب  امـش  نیرتکیدزن  ، ] ینم ادغ  مکبرقا  دندومرف : ترـضح 

ینعی قدـص » . » تسین نآ  رد  اـھنیا  دـننام  ملع و  ریغب  لوـق  فیعـض و  فرح  هعیاـش و  تمھت و  غورد و  دـنکیم ؛ ناـیب  قدـص  یور  زا  دـیوگیم  هچنآ  تـسا ، وگتـسار  ندز  فرح 

. ثیدحلل مکقدصا  دنکیم ؛ نایب  تسا - عقاو  دنادیم  وا  هک   - تسا عقاو  ار  هچنآ  عقاو ، اب  قابطنا 

هنامالل مکادآ  و 

امـش هب  ار  نآ  هدـنب  دـیرپسب ، هدـنب  تسد  امـش  یلوـپ  کـی  ـالاح  هک  تسین  نیا  طـقف  تناـما  هک  میاهدرک  ضرع  ررکم  هک  دـنکیم ؛ تناـما  ادا  همھ  زا  رتـشیب  هـک  یـسک  نآ 

، دـنرپسیم ام  هب  ار  تینما  دـنرپسیم ، ام  هب  ار  ماقم  تسا ؛ مدرم  یاھتناما  دـنرپسیم ، اـم  هب  مدرم  هک  ییاـھزیچ  نآ  یهمھ  تسا . تناـما  عاونا  زا  یکی  نیا  منادرگرب ؛

؛ تسھ اج  رھ  یـسک  رھ  رگید ؛ میتموکح  ام  تسا . ام  تسد  مدرم  یاھتناما  اھزیچ  نیا  یهمھ  دـنرپسیم ؛ ام  هب  ار  ناشـسیماون  ظفح  دـنرپسیم ، اـم  هب  ار  ناـشنید 

یهمھ تسا ؛ تعامج  ماما  یکی  تسا ، تیبرت  میلعت و  لوئـسم  یکی  تسا ، یـضاق  یکی  دراد ، رارق  یرگید  هاگیاج  رد  یکی  دراد ، رارق  یھاـگیاج  کـی  رد  هدـنب  لـثم  یکی 

. تسا رتشیب  ناتتینما  تسا و  رتکیدزن  ترضح  هب  ناتیاج  اجنآ  دیدرک ، تناما  ادا  رتھب  مادک  رھ  تناما . ادا  تسا ؛ هدرپس  ام  تسد  هک  تسا  ییاھتناما  اھنیا 

دھعلاب مکافوا  و 

یدنورھـش قوقح  نیا  یعامتجا ، یاھدادرارق  نیا  تسا ؛ یعامتجا  یاھنامیپ  شنیرتمھم  هتبلا  هک  دـینکب ؛ اھدـھع  نیا  هب  یاـفو  یعاـمتجا ، یدرف و  یاـھنامیپ  دروم ] رد  ]

رد ام و  تایاور  رد  هک  ییاھفرح  میریگب ! دای  میھاوخیم  اھنیا  زا  مھ  اھام  یدنورھـش ،» قوقح   » دـنیوگیم دـناهتفرگ  دای  اھیگنرف  زورما  ـالاح  هک  ییاـھزیچ  نیا  بخ  تسا .] ]

نارگید نیب  امـش و  نیب  هک  یزیچ  نآ  دادرارق ، ینعی  دـھع » « ؛» دـھعلاب مکافوا   » دـیوگیم دراد  اجنیا  بخ  میریگیم !] دای   ] ار اھنیا  اـھیبرغ  زا  میراد  اـم  ـالاح  تسھ ، اـم  نآرق 

یگدـنز هداوناخ  هد  ینامتراپآ  کی  رد  هک  تسا  نیا  لـثم  رگید ؛ دیاهتـسب  مھ  اـب  یدادرارق  کـی  دـینکیم ، یگدـنز  مھ  اـب  طـیحم  کـی  رد  یتقو  امـش  هدـش .]  ] هتـسب دادرارق 

شاهچب وا  یهناخ  رد  هک  نکن  ادص  رـس و  وت  الثم ] [ ؛ رگید تسا  یرھق  زیچ  نیا  دنراد ؛ مھ  لباقم  رد  یتادھاعم  کی  اما ] ، ] دناهدرکن اضما  مھ  یذغاک  چیھ  ولو  اھنیا  دننکیم ؛

. اھنیا ینعی  یدنورھش  قوقح  رگید ؛ تسا  ینشور  دادرارق  نیا  دوشن ؛ رادیب  باوخ  زا  وت  یهچب  هک  دنکن  ادص  رس و  مھ  وا  دوشن ، رادیب  باوخ  زا 

اقلخ مکنسحا  و 

تاقوا اب  ربکت ، اب  روج ، کی  مدرم  اب  روج ، کی  راـک  لـحم  رد  روج ، کـی  هناـخ  رد  هکنیا ]  ] و ندوب ]  ] سوبع قالخادـب و  دیـشاب ؛ قـالخاشوخ  هک  تسا  نیا  مھ  اـھزیچ  زا  یکی 

. دنرتکیدزن اجنآ  دنتسھ ، اقلخ » مھنسحا   » هک یناسک  نآ  تسا . دب  یلیخ  ندرک ،] راتفر   ] یخلت

سانلا نم  مکبرقا  و 

دای نارگید  زا  هک  دننکیم  رکف  اھنیا  دننام  نیددجتم و  الاح  هک  تسا  ییاھفرح  زا  مھ  ندوب » یمدرم   » نیمھ زاب  تسا . اھنیا  یمالسا  یگدنز  کبـس  دینیبب ، ندوب . یمدرم 

اھنیا دیوگب  هزاتمم  یهقبط  زا  رفن  راھچ  هب  ناسنا  دینک  ضرف  هک  تسین  نیا  ندوب  مدرم  اب  یانعم  دیشاب . مدرم  اب  دیـشاب ، یمدرم  تسا . ام  تایاور  رد  اھنیا  هن ، دناهتفرگ ؛

عـضاوت اھنآ  شیپ  دینک ، یگدنز  اھنآ  دح  رد  دینک ، یگدنز  اھنآ  لثم  دیـشاب ، اھنیا  نیب  دیـشاب ، اھنیا  اب  مدرم ؛ یهماع  مدرم ، نییاپ  تاقبط  مدرم ، یهدوت  ینعی  هن ، دنمدرم ؛

. تسا ندوب  یمدرم  یانعم  اھنیا  دینک ؛

هیئاضق  / ١٣٩٧/١٢/١۶ هوق  تسایر  هب  یسیئر  میھاربادیس  نیملسملاو  مالسالاتجح  باصتنا 
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هب ادـکوم  ار  هتکن  دـنچ  لاح  نیا  اب  منادـیم . زاسراک  دـیفم و  ارنآ  یـسانشراک ، تارظن  اھتروشم و  ساسا  رب  مدرک . هظحـالم  ار  یلاـعبانج  یداھنـشیپ  یئاـضق  لوحت  دـنس 

. منکیم شرافس  یلاعبانج 

هلجع و هن  اھیدنبنامز  رد  دیئامن . مازلا  همانرب  دمآرس  هب  یدنبیاپ  رب  ار  ناتناراکمھ  دوخ و  دینک و  نییعت  نامز  اھنآ ، لیذ  یاھدنب  دنس و  نیا  لوصف  یهمھ  یارب  هکنآ  تسخن 

. دوش هداد  هار  دیابن  هلطامم  هن 

. دینک تیاعر  ار  ندوب  داسف  دض  ندوب و  یبالقنا  ندوب و  یمدرم  لوحت ، لوصف  یهمھ  رد  هکنآ  مود 

روشک  / ٢۵/١٣٩٨/٠۴ رسارس  هعمج  همئا  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

سپ هملک ... . یعقاو  یانعم  هب  هکلب ] ، ] یعنـصت تروص  هب  هن  تسا ؛ نیا  ندوب  یمدرم  مدرم ، اـب  ندوب  ( ۴) راداور مدرم ، اب  ندوب  هناگی  مدرم ، اـب  سنا  تسا ؛ ندوب  یمدرم 

. تسا وا  لمع  هعمجماما و  کولس  صاخ  بعش  نآ  زا  یکی  ندوب  یمدرم 

، هعمج یهمئا  هب  دننکیم  هعجارم  یبسک - تالکشم  یلام ، تالکشم   - دنراد یلکـشم  رھ  مدرم  ینعی  دنمدرم ؛ جئاوح  عجرم  هعمج  یهمئا  بخ  مدرم ؛ تالکـشم  یریگیپ 

، هلب ار . ناشتالکـشم  دیـشاب  ریگیپ  اما  دـنرادن ؛ رایتخا  رد  یتاناکما  دـنرادن ، رایتخا  رد  یلوپ  هعمج  یهمئا  هک  یلاح  رد  دـننکب ؛ دـنناوتیم  هزجعم  ـالثم  اـھنیا  هکنیا  لاـیخ  هب 

لقتنم ار  اھنآ  جئاوح  مرتحم ، رـصنع  کی  ناونعهب  تیـصخش ، کی  ناونعهب  دیناوتیم  اما  دیرادن ، مدرم  هب  یگدیـسر  یارب  صاخ  یهجدوب  دـیرادن ، لوپ  دـیرادن ، تاناکما  امش 

دینکیم و کرد  ار  وا  درد  امش  هک  دمھفب  دنکیم  هعجارم  امش  هب  یسک  یتقو  دینک و  دروخرب  زاب  یهرھچ  اب  امش  هکنیا  سفن  دننک ... . فرطرب  دنناوتیم  هک  یناسک  هب  دینک 

. تسا افش  عون  کی  وا  یارب  نیا  دوخ  دیھدیم ، تیمھا  وا  جنر  هب 

هاپس  / ١٣٩٨/٠٧/١٠ ناھدنامرف  یلاع  عمجم  رادید  رد  تانایب 

، دندمآ هک  ییاھهچب  اھناوج و  نیا   - دش لیکشت  هاپس  هک  یلوا  زا  رگید ؛ تسا  یمدرم  هاپس  دیشاب . راتفریمدرم  دیشاب ، ریذپمدرم  دیشاب ، تسودمدرم  دیـشاب ، یمدرم 

ترـسح مینک ، هاگن  دیاب  هدنب  لاثما  هک  دندیـسر  ییاج  هب  دندمآ  دندش ، هرھچ  دـندمآ  دـندرک ، دـشر  دـندمآ  اج  همھ  زا  دـندمآ ، هاگراک  زا  دـندمآ ، رازاب  زا  دـندمآ ، هاگـشناد  زا 

نیا فالخ  یبلطایند  تسا ، راتفر  نیا  فالخ  یـشورفرخف  دیـشاب ؛ هتـشاد  یمدرم  راتفر  دیـشاب ، مدرم  زا  دیـشاب ، مدرم  اب  دش . لیکـشت  یمدرم  میروخب - هطبغ  میروخب ،

نیلوئـسم یازجا  یهمھ  هب  مھ  هدـنب  تسھ ؛ فرح  یلیخ  مشـش  یهیـصوت  نیا  رد  هتبلا  دـکوم . یهیـصوت  کی  مھ  نیا  تسا . راتفر  نیا  فـالخ  یرگیفارـشا  تسا ، راـتفر 

. مینک روبع  میھاوخیم  تسین ، یلیخ  لاجم  الاح  رگید  نکل  منکیم  مھ  دیکات  منکیم ، هشیمھ  ار  هیصوت  نیا  روشک 

(ص)  / ١٣٩٨/١٠/٠٣ مظعا ربمایپ  یمدرم  هریس  هرابرد  یثیدح  حرش 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

نیعمجا مھئادعا  یلع  هنعل هللا  نیرھاطلا و  هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  مالسلا  هالصلا و  نیملاعلا و  بر  دمحلا 

بدوملا نامیلـس  نب  میھاربا  لیعامـسا  وبا  انثدح  لاق : یلتخلا  یـسوم  نب  دابع  انثدح  لاق : ناطقلا  یلع  نب  نسحلا  انثدح  لاق : یدـلخلا  انربخا  لاق : دـلخم  نبا  انربخا 

بیجی هاشلا و  لقتعی  ضرالا و  یلع  لکای  ضرالا و  یلع  سلجی  هلآ ) هیلع و  یلـص هللا   ) لوسر هللا ناک  لاق : سابع  نبا  نع  ریبج  نب  دیعـس  نع  ملـسم  نب  دـبع هللا  نع 

(١ .) ریعشلا زبخ  یلع  کولمملا  هوعد 

ضرالا یلع  سلجی  هلآ ) هیلع و  یلص هللا   ) لوسر هللا ناک  لاق : سابع  نبا  نع 

، دنزب فرح  هملک  ود  تساوخیم  و  درکیم ، دروخرب  ناشیا  اب  هار  نیب  رد  هک  یرفن  کی  اب  تاقالم  رد  دجسم ، رد  دشاب ؛ هتشاد  یزیچ  یـشرف ، کی  هک  دوبن  نیا  لابند  ربمایپ ] ]

. تسشنیم نیمز  یور 

ضرالا یلع  لکای  و 

نیمھ هن ، الثم ؛ یزیچ  یاهساک ، یباقـشب ، کی  الاح  یتالیکـشت و  یبادآ و  دنزادنیب و  یاهرفـس  دروخیم . دوب ، هتـسشن  نیمز  یور  هک  روط  نیمھ  مھ  ار  شیاذـغ  یھاگ 

. دندرکیم لیم  یاهداس  یاذغ  دنتسشنیم و  نیمز  یور  روط 

هاشلا لقتعی  و 

، بخ دنتشادیم . هگن  ار  دنفسوگ  نتشاد ، هگن  ار  نآ  ینعی  رگید ، تسا  ندرک » لاقع   » زا لقتعی » . » دنتفرگیم ناشتـسد  ار  دنفـسوگ  نامـسیر  دنتـشاد ، اضرف  یدنفـسوگ 

. ار راک  نیا  دندرکیم  راوگرزب  نیا  هچوک . نابایخ و  یوت  میریگیمن  نامتسد  میشاب ، هتشاد  مھ  یدنفسوگ  کی  الاح  میشاب ، رگا  اھام  رگید ؛ تسا  ناش  فالخ  نیا 

ریعشلا زبخ  یلع  کولمملا  هوعد  بیجی  و 

یولھپ ترضح  دنتـسشنیم  دییامرفب ؛ اقآ ! درکیم ، فراعت  دندرکیم ، روبع  ترـضح  دروخیم ؛ یوج  نان  تشاد  نیمز و  یور  ییاج  کی  دوب  هتـسشن  الثم  یمالغ  کی  یھاگ 

. تسین بسانم  دوشیمن ، تسین ، ام  ناش  دنتفگیمن  وا .

یگدـنز مدرم  لثم  مییایب ، رانک  مدرم  یگدـنز  اب  مدرم ، اب  تسین . ندرکاعدا  هب  ندوب  یمدرم  نیا . ینعی  میـشاب ، یمدرم  دـیاب  هک  میونـشیم  مییوگیم و  ردـق  نیا  اـم  هکنیا 

، دـشاب یمرتحم  مدآ  یناشیذ ، مدآ  کی  الثم  رگا  میتسھ ، ممعم  الاح  هک  اھام  زا  یـضعب  تسا . ندوب  یمدرم  یانعم  نیا ، میریگب . سنا  مدرم  فلتخم  تاـقبط  اـب  مینک ،

شیارب یاهراختـسا  کـی  میروآیمرد و  ار  نآرق  دـینکب ، یاهراختـسا  کـی  اـقآ ! مـینکیم ، شوـگ  دـشاب  هتـشاد  اـم  اـب  یراـک  رگا  مـیریگیم ، مرگ  مـینکیم ، کـیلع  مالـس  بـخ ،

نیا ربمغیپ  یهریس  تسا . لوسر هللا  یهریـس  فالخ  نیا ، مینکیمن ! یمامتھا  انتعا و  هن ، دشاب ؛ ینیئاپ  حطـس ]  ] الثم مدآ  کی  دشاب ، یتسدورف  مدآ  کی  رگا  میریگیم .] ]

. دادیمن یتیمھا  تسا ، اھزیچ  نیا  تکوش و  لالج و  بجوم  رھاظ  بسح  هب  هک  ییاھزیچ  نآ  یرھاظ و  نوئـش  هب  دـمآیم . رانک  اھنیا  دـننام  افعـض و  اب  ارقف و  اب  هک  تسا 

؛ مینک راتفر  نینموملاریما  لثم  ای  راوگرزب  نآ  لثم  هک  تشاد  عقوت  دوشیم  هن  میراد ، عقوت  هن  هتبلا  ام  الاح  تسا . سرد  اعقاو  ام  یارب  نیا  دوب ؛ روط  نیا  ربمغیپ  یگدـنز  عضو 

زا دـینک  ضرف  امـش  میھد ؛] رارق   ] یاهناشن کی  لثم  ار  نآ  میھدـب . رارق  کالم  یتسیاب  ار  نآ  اما  تسا  یرگید  هاگیاج  ناشھاگیاج  تسا ، یرگید  عضو  اھنآ  عضو  بخ ، هن ،

. دشاب یروجنیا  دیاب  دینکیم ؛ تمس  نآ  هب  تکرح  دیوریم ، هلق  فرط  هب  اما  دیسریمن  هلق  هب  تسا ، ناترظن  دروم  هلق  نآ  الاب ، دیوریم  دیراد  یھوک  یهنماد  کی 

(ص)  / ١٣٩٨/١٠/٠٣ مظعا ربمایپ  یمدرم  هریس  هرابرد  یثیدح  حرش 

یگدـنز مدرم  لثم  مییایب ، رانک  مدرم  یگدـنز  اب  مدرم ، اب  تسین . ندرکاعدا  هب  ندوب  یمدرم  نیا . ینعی  میـشاب ، یمدرم  دـیاب  هک  میونـشیم  مییوگیم و  ردـق  نیا  اـم  هکنیا 

، دـشاب یمرتحم  مدآ  یناشیذ ، مدآ  کی  الثم  رگا  میتسھ ، ممعم  الاح  هک  اھام  زا  یـضعب  تسا . ندوب  یمدرم  یانعم  نیا ، میریگب . سنا  مدرم  فلتخم  تاـقبط  اـب  مینک ،

شیارب یاهراختـسا  کـی  میروآیمرد و  ار  نآرق  دـینکب ، یاهراختـسا  کـی  اـقآ ! مـینکیم ، شوـگ  دـشاب  هتـشاد  اـم  اـب  یراـک  رگا  مـیریگیم ، مرگ  مـینکیم ، کـیلع  مالـس  بـخ ،

نیا ربمغیپ  یهریس  تسا . لوسر هللا  یهریـس  فالخ  نیا ، مینکیمن ! یمامتھا  انتعا و  هن ، دشاب ؛ ینیئاپ  حطـس ]  ] الثم مدآ  کی  دشاب ، یتسدورف  مدآ  کی  رگا  میریگیم .] ]

. دادیمن یتیمھا  تسا ، اھزیچ  نیا  تکوش و  لالج و  بجوم  رھاظ  بسح  هب  هک  ییاھزیچ  نآ  یرھاظ و  نوئـش  هب  دـمآیم . رانک  اھنیا  دـننام  افعـض و  اب  ارقف و  اب  هک  تسا 

؛ مینک راتفر  نینموملاریما  لثم  ای  راوگرزب  نآ  لثم  هک  تشاد  عقوت  دوشیم  هن  میراد ، عقوت  هن  هتبلا  ام  الاح  تسا . سرد  اعقاو  ام  یارب  نیا  دوب ؛ روط  نیا  ربمغیپ  یگدـنز  عضو 

زا دـینک  ضرف  امـش  میھد ؛] رارق   ] یاهناشن کی  لثم  ار  نآ  میھدـب . رارق  کالم  یتسیاب  ار  نآ  اما  تسا  یرگید  هاگیاج  ناشھاگیاج  تسا ، یرگید  عضو  اھنآ  عضو  بخ ، هن ،

. دشاب یروجنیا  دیاب  دینکیم ؛ تمس  نآ  هب  تکرح  دیوریم ، هلق  فرط  هب  اما  دیسریمن  هلق  هب  تسا ، ناترظن  دروم  هلق  نآ  الاب ، دیوریم  دیراد  یھوک  یهنماد  کی 

« نالوئسم ندوب  يمدرم   » 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 17هاگياپ  هحفص 12 
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هیئاضق  / ٠٧/١٣٩٩/٠۴ هوق  یرسارس  شیامھ  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

یمدرم بخ ، دوب ؛ ندوب  یمدرم  یهلئـسم  یـسیئر  یاقآ  بانج  شرازگ  رد  مھ  ـالاح  ماهتفگ ، ررکم  ار  نیا  مھ  ـالبق  هدـنب  هک  تسا  ندوب  یمدرم  یهلئـسم  مھ  هتکن  کـی 

الاـب زا  هاـگن ، دـنادب ؛ مدرم  هب  یرازگتمدـخ  یهیحور  ناـش و  یاراد  ار  شدوخ  هیئاـضق  یهوق  هک  تسا  نیا  ندوب  یمدرم  یهبنج  کـی  دراد ؛ یقیداـصم  دراد ، یقوقـش  ندوـب 

رتالاب ام  زا  مدرم  نیا  زا  یلیخ  میمدرم ، نیب  میمدرم ، وزج  ام  ریخن ، مدرم ؛ هب  مینکیم  هاگن  الاب  زا  هناـک  دـشاب ] یروج   ] تسا نکمم  مدرم  هب  اـم  یاـھهاگن  یھاـگ  دـشابن ؛

مدرم رازگتمدـخ  ار  نامدوخ  دـیاب  ام  تسا .] مھم   ] یرازگتمدـخ یهیحور  نیاربانب  تسا ؛ طـلغ  دـنک  هاـگن  مدرم  داـحآ  هب  ـالاب  عضوم  زا  یـسک  هکنیا  نیارباـنب  دنتـسھ و  مھ 

یهوق هب  مدرم  یـسرتسد  هک  مینک  یراک  اـم  هک  تسا  نیا  رگید  یهبنج  کـی  تسا . ندوب  یمدرم  یاـھهبنج  زا  یکی  نیا  میتسھ . هک  ییاـج  رھ  رد  اـم  مادـک  رھ  مینادـب ؛

. دنشاب هتشاد  یسرتسد  هیئاضق  یهوق  رد  ناشزاین  دروم  زکارم  هب  دنناوتب  یتحارب  مدرم  هک  تسا  نیا  مھم  یاھراک  زا  یکی  دوشب . ناسآ  هیئاضق 

...

ادیپ روضح  مدرم  نیب  تحار  رگید - یضعب  یسیئر و  یاقآ  بانج  دوخ   - هیئاضق یهوق  نیلوئسم  منیبیم  نم  دمحلا  بخ  هک  تسا  مدرم  نیب  رد  روضح  یانعم  هب  مھ  یکی 

فلتخم قیداصم  فلتخم و  تاھج  اھنیا  نیاربانب  تسا . هطقن  کی  مھ  نیا  دـینک ؛ ادـیپ  روضح  مدرم  نیب  رد  دـیوشب ، هجاوم  مدرم  اب  ینعی  تسا ؛ بوخ  یلیخ  نیا  دـننکیم ؛

. تسا ندوب  یمدرم 

یمالسا  / ١۴٠٠/٠٣/٠۶ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

تاقیفوت هللادـمحب  سلجم  نیا  هک  تسا  هدـش  بجوم  دـنراد ، یئارجا  قباوس  ای  دـنراد  ینینقت  قباوس  ای  هک  ییاـھورین  راـنک  رد  ناوترپ  ناوج و  یاـھورین  روضح  هللادـمحب 

ندـید مدرم و  نایم  رد  روضح  یمدرم ؛ روضح  یهنیمز  رد  مھ  مھم و  تاـعوضوم  رد  اـھحرط  حـیاول و  زا  یھباـنتعم  دادـعت  بیوصت  یهنیمز  رد  مھ  درواـیب ؛ تسد  هب  ار  یبوخ 

رایـسب مادـقا  تکرح و  اتقیقح  مرتحم  ناگدـنیامن  زا  یـضعب  اھنویـسیمک و  یاسور  سلجم و  مرتحم  سیئر  یناتـسا  یاھرفـس  نیا  هک  مدرم  یگدـنز  یعقاو  یاـھهنحص 

رانک رد  دیـشاب و  مدرم  رانک  رد  دیناوتب  هک  تسا  نیا  گرزب  یاھتیقفوم  زا  یکی  دینکن . کرت  ار  مدرم  رانک  رد  روضح  نم ! نازیزع  دنک . ادیپ  همادا  هللااشنا  دـیاب  تسا و  یبوخ 

. دینامب مدرم 

هیئاضق  / ٠٧/١۴٠٠/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

یلیخ هک  مدـیدیم  متـشاد ؛ طابترا  یلیخ  مدرم  اب  هدـنب  هشیمھ  یدامتم  یاھلاس  اما  مشاب  هتـشاد  یدایز  طابترا  مدرم  اـب  هک  مراد  قیفوت  رتمک  اـھالاح  هنافـساتم  هدـنب 

. دیمھف ار  اھنآ  دوشیمن  اھنیا  دننام  شرازگ و  هتشون و  اب  ذغاک و  اب  هک  دنکیم  کرد  دمھفیم و  ناسنا  اھنیا  دننام  تاسلج و  رد  یمدرم ، روضح  رد  اھتاقالم ، رد  ار  اھزیچ 

. دوب مدرم  نیب  نتفر  نیمھ  هیئاضق  یهوق  رد  یـسیئر  یاقآ  بانج  راک  توق  طاقن  زا  یکی  مدرک . هراشا  ـالاح  هک  نیمھ  تسا ؛ یمدرم  روضح  نیمھ  یهراـبرد  یدـعب  یهتکن 

نتفر مھ  دراد ؛ یدایز  تاکرب  مدرک  ضرع  هک  روط  نیمھ  تسا و  یمھم  بوخ و  رایـسب  راک  نیا  دـننکن . کرت  ار  نیا  ناشیا  زا  دـعب  هوق  مرتحم  نالوئـسم  دـینکن ؛ کرت  ار  نیا 

رد یاهدـع  کی  هک  نانز  لئاسم  هب  طوبرم  شخب  نالاعف  یداصتقا ، نالاعف  یاهزوح ، نالاعف  یھاگـشناد ، نالاعف  هعماج ؛ لاعف  یاھهورگ  اب  نتـشاد  طاـبترا  مھ  مدرم ، لـخاد 

، دـنراک لوغـشم  اھهنیمز  نیا  رد  هک  ییاھهعومجم  اب  هوق  سیئر  صوصخب  هوق ، نیلوئـسم  هکنیا  تسا . مھم  یلیخ  اھنیا  اب  طابترا  ماوقا ؛ یهلئـسم  ای  دـنلاعف ؛ هیـضق  نیا 

، یرگراک نیلوئـسم   - دنلاعف دیلوت  لئاسم  رد  هک  یناسک  نیمھ  اب  ات  ناسنا  هک  دیلوت  یهنیمز  رد  تسھ  اھزیچ  زا  یلیخ  تسا . یمھم  زیچ  یلیخ  دشاب ، هتـشاد  طابترا 

یمدرم طابترا  یمدرم و  روضح  زا  یـشخب  کی  مھ  لاعف  یاھهورگ  نیا  اب  طابترا  تسیچ . هیـضق  تقیقح  دمھفب  دناوتیمن  دونـشن ، اھنآ  زا  دشاب و  هتـشادن  سامت  اھرگراک -

کی تسا  تاـقوا  یلیخ  دـینک ؛ نییبـت  اـھنآ  یارب  اـیناث  ار ، اـھفرح  دیونـشب  اـھنآ  زا  دـیناوتیم  مھ  هک  تسا  نـیا  ـالوا  شاهدـیاف  میـشاب . هتـشاد  نآ  هـب  هجوـت  دـیاب  هـک  تـسا 

نیا نطاـب  ینعی  دـنوشیم ؛ ضرتعم  یعـالطایب  رثا  رب  هکلب ] ، ] دـنرادن مھ  یـضرغ  دـنوشیم ؛ ضرتعم  نوریب  زا  اھیـضعب  هک  دـنراد  فلتخم  یاھهاگتـسد  ار  ییاھتـسایس 

دوشب و نییبت  دیاب  هک  تسھ  اھزیچ  زا  یـضعب  دینک ؛ نییبت  اھنآ  یارب  بخ ، یلیخ  دنوشیم . ضرتعم  دـننادیمن ، نوچ  دـننادیمن ؛ ار  میمـصت  نیا  رب  لالدتـسا  ای  ار ، میمـصت 

. دوشب هتفگ 

هیئاضق  / ٠٧/١۴٠٠/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

یلیخ هک  مدـیدیم  متـشاد ؛ طابترا  یلیخ  مدرم  اب  هدـنب  هشیمھ  یدامتم  یاھلاس  اما  مشاب  هتـشاد  یدایز  طابترا  مدرم  اـب  هک  مراد  قیفوت  رتمک  اـھالاح  هنافـساتم  هدـنب 

. دیمھف ار  اھنآ  دوشیمن  اھنیا  دننام  شرازگ و  هتشون و  اب  ذغاک و  اب  هک  دنکیم  کرد  دمھفیم و  ناسنا  اھنیا  دننام  تاسلج و  رد  یمدرم ، روضح  رد  اھتاقالم ، رد  ار  اھزیچ 

. دوب مدرم  نیب  نتفر  نیمھ  هیئاضق  یهوق  رد  یـسیئر  یاقآ  بانج  راک  توق  طاقن  زا  یکی  مدرک . هراشا  ـالاح  هک  نیمھ  تسا ؛ یمدرم  روضح  نیمھ  یهراـبرد  یدـعب  یهتکن 

نتفر مھ  دراد ؛ یدایز  تاکرب  مدرک  ضرع  هک  روط  نیمھ  تسا و  یمھم  بوخ و  رایـسب  راک  نیا  دـننکن . کرت  ار  نیا  ناشیا  زا  دـعب  هوق  مرتحم  نالوئـسم  دـینکن ؛ کرت  ار  نیا 

رد یاهدـع  کی  هک  نانز  لئاسم  هب  طوبرم  شخب  نالاعف  یداصتقا ، نالاعف  یاهزوح ، نالاعف  یھاگـشناد ، نالاعف  هعماج ؛ لاعف  یاھهورگ  اب  نتـشاد  طاـبترا  مھ  مدرم ، لـخاد 

، دـنراک لوغـشم  اھهنیمز  نیا  رد  هک  ییاھهعومجم  اب  هوق  سیئر  صوصخب  هوق ، نیلوئـسم  هکنیا  تسا . مھم  یلیخ  اھنیا  اب  طابترا  ماوقا ؛ یهلئـسم  ای  دـنلاعف ؛ هیـضق  نیا 

، یرگراک نیلوئـسم   - دنلاعف دیلوت  لئاسم  رد  هک  یناسک  نیمھ  اب  ات  ناسنا  هک  دیلوت  یهنیمز  رد  تسھ  اھزیچ  زا  یلیخ  تسا . یمھم  زیچ  یلیخ  دشاب ، هتـشاد  طابترا 

یمدرم طابترا  یمدرم و  روضح  زا  یـشخب  کی  مھ  لاعف  یاھهورگ  نیا  اب  طابترا  تسیچ . هیـضق  تقیقح  دمھفب  دناوتیمن  دونـشن ، اھنآ  زا  دشاب و  هتـشادن  سامت  اھرگراک -

کی تسا  تاـقوا  یلیخ  دـینک ؛ نییبـت  اـھنآ  یارب  اـیناث  ار ، اـھفرح  دیونـشب  اـھنآ  زا  دـیناوتیم  مھ  هک  تسا  نـیا  ـالوا  شاهدـیاف  میـشاب . هتـشاد  نآ  هـب  هجوـت  دـیاب  هـک  تـسا 

نیا نطاـب  ینعی  دـنوشیم ؛ ضرتعم  یعـالطایب  رثا  رب  هکلب ] ، ] دـنرادن مھ  یـضرغ  دـنوشیم ؛ ضرتعم  نوریب  زا  اھیـضعب  هک  دـنراد  فلتخم  یاھهاگتـسد  ار  ییاھتـسایس 

دوشب و نییبت  دیاب  هک  تسھ  اھزیچ  زا  یـضعب  دینک ؛ نییبت  اھنآ  یارب  بخ ، یلیخ  دنوشیم . ضرتعم  دـننادیمن ، نوچ  دـننادیمن ؛ ار  میمـصت  نیا  رب  لالدتـسا  ای  ار ، میمـصت 

. دوشب هتفگ 

هیئاضق  / ١٠/١۴٠٠/٠۴ هوق  تسایر  هب  یاهژا  ینسحم  نیملسملاو  مالسالاتجح  باصتنا 

هتادییات تماد  یاهژا  ینسحم  نیسحمالغ  خیش  جاح  یاقآ  نیملسملاو  مالسالاتجح  بانج 

تدم رد  ناشیا  یهدنزرا  تامدخ  زا  ناوارف  رکـشت  اب  دـناهتفای ، ناریا  یمالـسا  یروھمج  تسایر  هاگیاج  رد  تمدـخ  قیفوت  ناریا  تلم  یار  اب  یـسیئر  یاقآ  بانج  هک  نونکا 

زا رادروخرب  ینوناق ، یاھتیحالـص  رب  هوالع  هک  ار  یلاعبانج  دناهتـشاذگ ، یاج  هب  دوخ  زا  راگدـنام  تامادـقا  یراذـگهیاپ  رد  هک  یزیمآراختفا  یهماـنراک  یئاـضق و  تیلوئـسم 

. منکیم بوصنم  هیئاضق  یهوق  تسایر  هب  تفھ ، هاجنپ و  دصکی و  لصا  ساسا  رب  دیشابیم ، اضق  رما  رد  ناشخرد  یهقباس  قیمع و  تخانش  اھبنارگ و  یهبرجت 

. تسا رایسب  تاکرب  یاراد  هک  نانآ  نایم  رد  روضح  مدرم و  نتم  اب  طابترا  بناجنیا ... ، راظتنا 

هیئاضق  / ١٠/١۴٠٠/٠۴ هوق  تسایر  هب  یاهژا  ینسحم  نیملسملاو  مالسالاتجح  باصتنا 

هتادییات تماد  یاهژا  ینسحم  نیسحمالغ  خیش  جاح  یاقآ  نیملسملاو  مالسالاتجح  بانج 

تدم رد  ناشیا  یهدنزرا  تامدخ  زا  ناوارف  رکـشت  اب  دـناهتفای ، ناریا  یمالـسا  یروھمج  تسایر  هاگیاج  رد  تمدـخ  قیفوت  ناریا  تلم  یار  اب  یـسیئر  یاقآ  بانج  هک  نونکا 

زا رادروخرب  ینوناق ، یاھتیحالـص  رب  هوالع  هک  ار  یلاعبانج  دناهتـشاذگ ، یاج  هب  دوخ  زا  راگدـنام  تامادـقا  یراذـگهیاپ  رد  هک  یزیمآراختفا  یهماـنراک  یئاـضق و  تیلوئـسم 

. منکیم بوصنم  هیئاضق  یهوق  تسایر  هب  تفھ ، هاجنپ و  دصکی و  لصا  ساسا  رب  دیشابیم ، اضق  رما  رد  ناشخرد  یهقباس  قیمع و  تخانش  اھبنارگ و  یهبرجت 

« نالوئسم ندوب  يمدرم   » 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 17هاگياپ  هحفص 13 
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. تسا رایسب  تاکرب  یاراد  هک  نانآ  نایم  رد  روضح  مدرم و  نتم  اب  طابترا  بناجنیا ... ، راظتنا 

ناریا  / ١٢/١۴٠٠/٠۵ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزیس  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

تـسد زا  ار  نیا  هدـش ؛ رارکت  ندوب  مدرم  ناـیم  رد  ندینـش و  مدرم  زا  ندوـب و  یمدرم  یهلئـسم  ناـشیا  یاھراعـش  رد  هک  تسا  نیا  مرتـحم  روـھمجسیئر  هب  هیـصوت  کـی 

مدرم نایم  رد  مدرم ، رانک  رد  مدرم ، اب  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  دـننک و  ققحم  تیعقاو  رد  دوب ، ناـشیا  راعـش  هک  ار  یمدرم » تلود  . » تسا یمھم  رایـسب  زیچ  نیا  دـنھدن ؛

اب طابترا  زا  ار  دارفا  دـیابن  دـنراد - ناشیا  مھ  ار  راک  نیا  یهقباـس  هک   - مدرم ناـیم  رد  روضح  هتبلا  یھورگ . یتاـقبط و  یاـھزایتما  نودـب  مدرم ؛ یهمھ  ینعی  مدرم  دنـشاب .

. ناگبخن رظن  زا  یهدافتسا  و  ناگبخن ، اب  رظن  لدابت  تسا ؛ دیفم  مزال و  رایسب  تکرح  کی  دوخ  یاج  رد  مھ  ناگبخن  اب  طابترا  دنک . لفاغ  ناگبخن 

...

یـسایس و یاھهیاریپ  زا  رظن  عطق  اب  تقادص ، یور  زا  مدرم  اب  ندز  فرح  دنکیم ؛ کمک  ندوب  یمدرم  هب  هک  تسا  ییاھراک  نیمھ  زا  یکی  مھ  مدرم  اب  یهناقداص  یوگتفگ 

. دننک میدقت  مدرم  هب  ار  مزال  یاھکمک  دننک و  زاربا  مدرم  زا  ار  تاعقوت  دنیوگب ، مدرم  هب  ار  اھلحهار  دنیوگب ، مدرم  هب  ار  تالکـشم  دننزب ، فرح  مدرم  اب  هناقداص  اھنیا ؛ دـننام 

. دشاب دھعتم  نآ ] هب   ] یتسیاب یمدرم  تلود  هک  تسا  یمھم  یاھراک  زا  یکی  مدرم  اب  ندز  فرح 

...

هزرابم دسفم  داسف و  اب  نامایب  دیاب  میـشاب ، مدرم  رانک  رد  میھاوخیم  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ام  رگا  داسف . اب  یهزرابم  زا  تسا  ترابع  ندوب  یمدرم  زا  رگید  یهبنج  کی 

، داسف یاھرتسب  ینعی ] ، ] تسا اجنیا  هیضق  لصا  نکل  تفرگ ؛ ماجنا  یبوخ  تامادقا  دندرک و  عورش  ار  داسف  اب  یهزرابم  تکرح  یلبق ، تیلوئسم  رد  ناشیا  بخ  هک  مینک 

یاھتیلاعف یحیجرت ، زرا  زا  هدافتـساوس  لیلدیب ، یاھراصحنا  یتایلام ، یاھرارف  نیا  درک . هزرابم  داسف  اب  دـیاب  اجنیا  دوشیم ؛ لیکـشت  هیرجم  یهوق  رد  داسف  یاـھهنیمز 

. یریگیپ اب  همانرب ، اب  دش ؛ هجاوم  هملک  یعقاو  یانعم  هب  اھنیا  اب  دیاب  هک  تسا  ییاھداسف  نآ  اھنیا  اھنیا ؛ لاثما  قاچاق و  هنارگادوس ، ملاسان 

ناریا  / ١٢/١۴٠٠/٠۵ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزیس  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

تـسد زا  ار  نیا  هدـش ؛ رارکت  ندوب  مدرم  ناـیم  رد  ندینـش و  مدرم  زا  ندوـب و  یمدرم  یهلئـسم  ناـشیا  یاھراعـش  رد  هک  تسا  نیا  مرتـحم  روـھمجسیئر  هب  هیـصوت  کـی 

مدرم نایم  رد  مدرم ، رانک  رد  مدرم ، اب  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  دـننک و  ققحم  تیعقاو  رد  دوب ، ناـشیا  راعـش  هک  ار  یمدرم » تلود  . » تسا یمھم  رایـسب  زیچ  نیا  دـنھدن ؛

اب طابترا  زا  ار  دارفا  دـیابن  دـنراد - ناشیا  مھ  ار  راک  نیا  یهقباـس  هک   - مدرم ناـیم  رد  روضح  هتبلا  یھورگ . یتاـقبط و  یاـھزایتما  نودـب  مدرم ؛ یهمھ  ینعی  مدرم  دنـشاب .

. ناگبخن رظن  زا  یهدافتسا  و  ناگبخن ، اب  رظن  لدابت  تسا ؛ دیفم  مزال و  رایسب  تکرح  کی  دوخ  یاج  رد  مھ  ناگبخن  اب  طابترا  دنک . لفاغ  ناگبخن 

...

یـسایس و یاھهیاریپ  زا  رظن  عطق  اب  تقادص ، یور  زا  مدرم  اب  ندز  فرح  دنکیم ؛ کمک  ندوب  یمدرم  هب  هک  تسا  ییاھراک  نیمھ  زا  یکی  مھ  مدرم  اب  یهناقداص  یوگتفگ 

. دننک میدقت  مدرم  هب  ار  مزال  یاھکمک  دننک و  زاربا  مدرم  زا  ار  تاعقوت  دنیوگب ، مدرم  هب  ار  اھلحهار  دنیوگب ، مدرم  هب  ار  تالکـشم  دننزب ، فرح  مدرم  اب  هناقداص  اھنیا ؛ دـننام 

. دشاب دھعتم  نآ ] هب   ] یتسیاب یمدرم  تلود  هک  تسا  یمھم  یاھراک  زا  یکی  مدرم  اب  ندز  فرح 

...

هزرابم دسفم  داسف و  اب  نامایب  دیاب  میـشاب ، مدرم  رانک  رد  میھاوخیم  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ام  رگا  داسف . اب  یهزرابم  زا  تسا  ترابع  ندوب  یمدرم  زا  رگید  یهبنج  کی 

، داسف یاھرتسب  ینعی ] ، ] تسا اجنیا  هیضق  لصا  نکل  تفرگ ؛ ماجنا  یبوخ  تامادقا  دندرک و  عورش  ار  داسف  اب  یهزرابم  تکرح  یلبق ، تیلوئسم  رد  ناشیا  بخ  هک  مینک 

یاھتیلاعف یحیجرت ، زرا  زا  هدافتـساوس  لیلدیب ، یاھراصحنا  یتایلام ، یاھرارف  نیا  درک . هزرابم  داسف  اب  دـیاب  اجنیا  دوشیم ؛ لیکـشت  هیرجم  یهوق  رد  داسف  یاـھهنیمز 

. یریگیپ اب  همانرب ، اب  دش ؛ هجاوم  هملک  یعقاو  یانعم  هب  اھنیا  اب  دیاب  هک  تسا  ییاھداسف  نآ  اھنیا  اھنیا ؛ لاثما  قاچاق و  هنارگادوس ، ملاسان 

مھدزیس  / ٠۶/١۴٠٠/٠۶ تلود  تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  نیتسخن  رد  تانایب 

هاگن مدرم  هب  الاب  عضوم  زا  یرگیفارـشا و  یاھـشنم  زا  ندرک  یرود  شنم ، ٰیـشمم و  رد  ندوب  فلکتیب  تسا ؛ یمدرم  یگدـنز  کبـس  ذاختا  یهلئـسم  رگید ، یهولج  کـی 

اھتیلوئـسم و اـھتلود و  یهمھ  و  اـیند ، رد  تسا  لوـمعم  هـک  یرگیفارـشا  یاھـشنم  نـیا  زا  هـک  ندوـب  یمدرم  زا  تـسا  یرگید  یهوـلج  کـی  مـھ  نـیا  اـھنیا ؛ دـننام  ندرک و 

. درک بانتجا  دیاب  یگدنز ، شور  روج  نیا  هب  مدرم ، هب  هاگن  روج  نیا  هب  دنتسھ  التبم  نیلوئسم 

یلکشم تقو  کی  دینک . حرطم  مدرم  اب  ار  ناتلئاسم  تسا . ندوب  یمدرم  یاھهولج  زا  یکی  مھ  نتشاذگ  نایم  رد  مدرم  اب  ار  اھلحهار  ار و  تالکشم  مدرم و  اب  ندز  فرح 

فالخ بساـنمان و  فرح  هتکن و  نیا  هب  دـننکیم  یھجوتیب  یـضعب  هک  دوشن  مدرم  ساـی  بجوم  امـش  ندز  فرح  دـینک  یعـس  هتبلا  دراد . دوجو  مھ ]  ] یلحهار دراد ، دوجو 

دراوـم رد  دـیھاوخب  کـمک  مدرم  زا  دـینزب ، فرح  مدرم  اـب  دـیراذگب ، ناـیم  رد  مدرم  اـب  دراد . مھ  یلحهار  یلکـشم  رھ  هن ، دوـشیم ؛ مدرم  یدـیماان  بجوـم  هک  دـننزیم  عـقاو 

مدرم زا  تسین - مک  اھام  راک  رد  اطخ  رگید ؛ مینکیم  هابتـشا  اھام  یهمھ  بخ   - دـتفایم قافتا  ییاطخ  کی  ییاھاج  کی  رد  یلمع . کمک  مھ  یرکف ، کـمک  مھ  فلتخم ،

؛ دیھدب مدرم  هب  مھ  ار  ناتدوخ  تامدخ  شرازگ  دراد . ار  فلتخم  تاھج  نیا  ندوب  یمدرم  دینک . یھاوخرذع  مدرم  زا  هدش ، هابتشا  نیا  دییوگب ]  ] احیرـص دینک ؛ یھاوخرذع 

. تسا ندوب  یمدرم  فلتخم  تاھج  اھنیا  تسا ؛ اھنیا  ندوب  یمدرم  . دیاهداد ماجنا  ار  اھراک  نیا  دییوگب ]  ] هناقداص ییامنگرزب ؛ نودب  هغلابم ، نودب  هناقداص ، شرازگ 

هاگن دینک ، هعجارم  ناتسود  هک  منکیم  هیـصوت  دناهتخادرپ ؛ اھزیچ  نیا  یهمھ  هب  رتشا  کلام  هب  ناشیتموکح  مھم  رایـسب  نامرف  نیا  رد  هیلع ) مالـس هللا   ) نینموملاریما

رد مدرم  زا  کـتیعر ؛ نع  کـباجتحا  نلوـطی - ـالف  اـی  نلوـطت ، ـالف  مھ  لاـمتحا  کـی   - نلوـطت ـالف  تسا ]: نیا   ] ناـشیا تراـبع  هنیمز  نیمھ  رد  دـینیبب . ار  ناـمرف  نـیا  دـینک ،

زا باجتحا  هدن  لوط  نلوطت ، ال  دیـشاب . رـضاح  مدرم  نایم  رد  امتح  دـیاب  ییاھهھرب  رد  اما  دـشاب  مدرم  نیب  مئاد  دـناوتیمن  لوئـسم  هتبلا  شابن . بیاغ  ینالوط  نامزتدـم 

کی دش ، ادیپ  مدرم  نھذ  رد  یھرگ  کی  هچنانچ  رگا  کرذعب ؛ مھل  رحصاف  افیح  کب  هیعرلا  تنظ  نا  و  دنیامرفیم : دعب  دنیامرفیم ، نایب  هلمج  دنچ  دروم  نیا  رد  دعب  ار . مدرم 

کی مدرم  مکاح و  یهطبار  الـصا  دـینیبب ، نک . تبحـص  نزب ، فرح  مدرم  اب  احیرـص  راذـگب ، نایمرد  مدرم  اب  ار  تدوخ  رذـع  ایب  دـش ، ادـیپ  وت  هب  تبـسن  ناشنھذ  رد  یاهھبش 

فرح تدوخ و  نتفگ  نخـس  نیا  اب  دنراد ، یاهھبـش  رگا  ( ١ (؛ کراحـصاب مھنونظ  کـنع  لدـعا  و  تسا . هناتـسود  یهطبار  تسا ، هناردارب  یهطبار  تسا ؛ یروج  نیا  یهطبار 

یهمھ دیـشاب ؛ هتـشاد  اـعقاو  ار  اـھنیا  دـینک  یعـس  نیارباـنب  ندوب . یمدرم  دروم  رد  دوـب ]  ] یحیـضوت نیا  نک . فرطرب  ناـشنھذ  زا  ار  هھبـش  تدوـخ ، ناـیب  و  تدوـخ ، ندز 

. دنشاب هتشاد  ار  تیصوصخ  نیا  فلتخم ، یاھشخب 

. تسا لدع  یهماقا  رب  نایدا  یهمھ  ساسا  هکنیا  امک  تسا ، لدع  یهماقا  رب  یمالسا  یروھمج  یمالـسا و  تموکح  ساسا  بخ  هک  تسا  یزروتلادع  یدعب  یهلئـسم 

، هعماج دـننک و  طـسق  هب  ماـیق  مدرم  هکنیا  یارب  الـصا  ( ٢ (؛ طسقلاب سانلا  موقیل  میداتـسرف ، ار  ینامـسآ  یاھباتک  میداتـسرف ، ار  ناربمغیپ  ام  هک  دـیامرفیم  لاعتم  یادـخ 

یاهحیال رھ  دینکیم ، بیوصت  امش  هک  یاهبوصم  رھ  نم  رظن  هب  مینک . شالت  دیاب  یلیخ  مینک ، راک  دیاب  یلیخ  میبقع ، اھهنیمز  نیا  رد  ام  بخ  دشاب . زیمآتلادع  یهعماج 

نیا شور ، نیا  دیـشاب  بقارم  دیاب  دشاب ؛ هتـشاد  دیاب  تلادع  تسویپ  کی  دینکیم ، رداص  ناتدوخ  هاگتـسد  رد  امـش  دوخ  هک  یاهمانـشخب  رھ  دینکیم ، میظنت  تلود  رد  هک 

میظنت عون  ظاحل  زا  هرخالاب  ای  بوتکم  تسویپ  کی  اب  ای  الاح  دشاب ؛ هشیمھ  دـیاب  تبقارم  نیا  دـنکن ؛ لامیاپ  ار  مولظم  تاقبط  دـنزن ، تلادـع  هب  یاهبرـض  روتـسد ، نیا  راک ،

دشاب روط  نیا  هک  دشاب  یروج 

« نالوئسم ندوب  يمدرم   » 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 17هاگياپ  هحفص 14 
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مھدزیس  / ٠۶/١۴٠٠/٠۶ تلود  تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  نیتسخن  رد  تانایب 

بوـخ و رایــسب  تـکرح  نـیا  تـسا . مدرم  زا  هطــساویب  ندینــش  مدرم و  ناـیم  نـتفر  نـیمھ  هوـلج  کــی  دراد . ییاــھهولج  تـسا و  یاهدرتـسگ  یهلوـقم  ندوـب  یمدرم 

ندوب یمدرم  زا  یهولج  کی  نیا  دندز ، فرح  اھنآ  اب  دندینش ، اھنآ  زا  مدرم ، اب  مدرم ، نایم  رد  ناتـسزوخ  دنتفر  هک  دنداد  ماجنا  یـسیئر  یاقآ  بانج  زورید  هک  ینـسحتسم 

. تسا یبوخ  راک  رایسب  هک  تسا 

هاگن مدرم  هب  الاب  عضوم  زا  یرگیفارـشا و  یاھـشنم  زا  ندرک  یرود  شنم ، ٰیـشمم و  رد  ندوب  فلکتیب  تسا ؛ یمدرم  یگدـنز  کبـس  ذاختا  یهلئـسم  رگید ، یهولج  کـی 

اھتیلوئـسم و اـھتلود و  یهمھ  و  اـیند ، رد  تسا  لوـمعم  هـک  یرگیفارـشا  یاھـشنم  نـیا  زا  هـک  ندوـب  یمدرم  زا  تـسا  یرگید  یهوـلج  کـی  مـھ  نـیا  اـھنیا ؛ دـننام  ندرک و 

. درک بانتجا  دیاب  یگدنز ، شور  روج  نیا  هب  مدرم ، هب  هاگن  روج  نیا  هب  دنتسھ  التبم  نیلوئسم 

یلکشم تقو  کی  دینک . حرطم  مدرم  اب  ار  ناتلئاسم  تسا . ندوب  یمدرم  یاھهولج  زا  یکی  مھ  نتشاذگ  نایم  رد  مدرم  اب  ار  اھلحهار  ار و  تالکشم  مدرم و  اب  ندز  فرح 

فالخ بساـنمان و  فرح  هتکن و  نیا  هب  دـننکیم  یھجوتیب  یـضعب  هک  دوشن  مدرم  ساـی  بجوم  امـش  ندز  فرح  دـینک  یعـس  هتبلا  دراد . دوجو  مھ ]  ] یلحهار دراد ، دوجو 

دراوـم رد  دـیھاوخب  کـمک  مدرم  زا  دـینزب ، فرح  مدرم  اـب  دـیراذگب ، ناـیم  رد  مدرم  اـب  دراد . مھ  یلحهار  یلکـشم  رھ  هن ، دوـشیم ؛ مدرم  یدـیماان  بجوـم  هک  دـننزیم  عـقاو 

مدرم زا  تسین - مک  اھام  راک  رد  اطخ  رگید ؛ مینکیم  هابتـشا  اھام  یهمھ  بخ   - دـتفایم قافتا  ییاطخ  کی  ییاھاج  کی  رد  یلمع . کمک  مھ  یرکف ، کـمک  مھ  فلتخم ،

؛ دیھدب مدرم  هب  مھ  ار  ناتدوخ  تامدخ  شرازگ  دراد . ار  فلتخم  تاھج  نیا  ندوب  یمدرم  دینک . یھاوخرذع  مدرم  زا  هدش ، هابتشا  نیا  دییوگب ]  ] احیرـص دینک ؛ یھاوخرذع 

. تسا ندوب  یمدرم  فلتخم  تاھج  اھنیا  تسا ؛ اھنیا  ندوب  یمدرم  . دیاهداد ماجنا  ار  اھراک  نیا  دییوگب ]  ] هناقداص ییامنگرزب ؛ نودب  هغلابم ، نودب  هناقداص ، شرازگ 

هاگن دینک ، هعجارم  ناتسود  هک  منکیم  هیـصوت  دناهتخادرپ ؛ اھزیچ  نیا  یهمھ  هب  رتشا  کلام  هب  ناشیتموکح  مھم  رایـسب  نامرف  نیا  رد  هیلع ) مالـس هللا   ) نینموملاریما

رد مدرم  زا  کـتیعر ؛ نع  کـباجتحا  نلوـطی - ـالف  اـی  نلوـطت ، ـالف  مھ  لاـمتحا  کـی   - نلوـطت ـالف  تسا ]: نیا   ] ناـشیا تراـبع  هنیمز  نیمھ  رد  دـینیبب . ار  ناـمرف  نـیا  دـینک ،

زا باجتحا  هدن  لوط  نلوطت ، ال  دیـشاب . رـضاح  مدرم  نایم  رد  امتح  دـیاب  ییاھهھرب  رد  اما  دـشاب  مدرم  نیب  مئاد  دـناوتیمن  لوئـسم  هتبلا  شابن . بیاغ  ینالوط  نامزتدـم 

کی دش ، ادیپ  مدرم  نھذ  رد  یھرگ  کی  هچنانچ  رگا  کرذعب ؛ مھل  رحصاف  افیح  کب  هیعرلا  تنظ  نا  و  دنیامرفیم : دعب  دنیامرفیم ، نایب  هلمج  دنچ  دروم  نیا  رد  دعب  ار . مدرم 

کی مدرم  مکاح و  یهطبار  الـصا  دـینیبب ، نک . تبحـص  نزب ، فرح  مدرم  اب  احیرـص  راذـگب ، نایمرد  مدرم  اب  ار  تدوخ  رذـع  ایب  دـش ، ادـیپ  وت  هب  تبـسن  ناشنھذ  رد  یاهھبش 

فرح تدوخ و  نتفگ  نخـس  نیا  اب  دنراد ، یاهھبـش  رگا  ( ٢ (؛ کراحـصاب مھنونظ  کـنع  لدـعا  و  تسا . هناتـسود  یهطبار  تسا ، هناردارب  یهطبار  تسا ؛ یروج  نیا  یهطبار 

یهمھ دیـشاب ؛ هتـشاد  اـعقاو  ار  اـھنیا  دـینک  یعـس  نیارباـنب  ندوب . یمدرم  دروم  رد  دوـب ]  ] یحیـضوت نیا  نک . فرطرب  ناـشنھذ  زا  ار  هھبـش  تدوـخ ، ناـیب  و  تدوـخ ، ندز 

. دنشاب هتشاد  ار  تیصوصخ  نیا  فلتخم ، یاھشخب 

مق  / ١۴٠٠/١٠/١٩ مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

مدرم نیب  رد  دوریم ، مدرم  ناـیم  هب  تسا ؛ بوخ  مدرم  اـب  شتاـطابترا  تسا ، راـک  رـس  رب  زورما  هک  یتلود  هللادـمحب  بخ  تسا . ندوب  یمدرم  یهلئـسم  رگید ، یهتکن  کـی 

هب دیاب ]  ] هک دنربیم  لاوس  ریز  مھ  ار  نیمھ  یـضعب  الاح  دنک . ادـیپ  همادا  الوا  درک ؛ لیمکت  دـیاب  ار  نیا  هک  تسا  سوسحم  یمدرم  شیارگ  یمدرم ، تکرح  کی  دراد ؛ روضح 

بوخ رایـسب  تسا ، رثوم  رایـسب  اما  تسین - یناـسآ  راـک  تسا ، یتخـس  راـک  نیا   - تسا هدننکهتـسخ  نادرمتلود  یارب  ولو  مدرم  نیب  رد  روضح  اـعقاو  دوشن . اـنتعا  اـھنیا 

. تسھ تیدـج  دـننادب  مدرم  هک  دوشب  لـمع  اھهدـعو  نیا  هب  دوخ  دـعوم  رد  دـیاب  دوشب ؛ لـمع  دوشیم  هداد  مدرم  هب  هک  ییاھهدـعو  هب  اـیناث  دـنک . ادـیپ  همادا  نیا  تسا و 

یمدرم نامھ  یارب  دنورب  اجنآ ، دوشیمن - مھارف  تاناکما  لمع ، رد  یلو  هدش  هداد  یاهدعو  کی  هک  دیآیم  شیپ  یدراوم   - تسین ریذپناکما  هدـعو  نیا  هب  لمع  هک  ییاجنآ 

[ دروم  ] نیا مھ  نیا  درک ؛ میھاوخ  الثم  هللااشنا  تسا و  نیا  مینکب  میتسناوتن  ار  راک  نیا  هکنیا  تلع  دنیوگب  دنھدب ، حیـضوت  حضاو  حیرـص ، هدش ، هداد  هدعو  نیا  اھنآ  هب  هک 

. تسا اھهدعو  هب  لمع  هک 

یربھر  / ١۴٠٠/١٢/١٩ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

قطنم رد  ینارمکح  تسا . یمالـسا  ینارمکح  یهلئـسم  درک ، حرطم  ار  نیا  ناوتیم  تسا و  مھم  رایـسب  هک  یتاعوضوم  زا  یکی  یمالـسا ؛ ینارمکح  نیئآ  یهنیمز  رد  ای 

اھیھدـنامرف هیبش  هن  تسا ، اـیند  زورما  یاـھیروھمجتسایر  هیبش  هن  تسا ، تنطلـس  هیبش  هن  تسا ؛ تواـفتم  ناـھج  جـیار  یاـھینارمکح  اـب  داـینب  نب و  زا  مالـسا 

یمدرم تسا : نیا  یمالسا  ینارمکح  کبـس  یونعم . ینابم  هب  یکتم  تسا  یـصاخ  زیچ  کی  تسین ؛ اھنیا  زا  مادک  چیھ  هیبش  تسا ؛ رگاتدوک  یاسور  هیبش  هن  تسا ،

رداقلا تنا  نملظا و  ینع و ال  عفدـلل  قیطم  تنا  نملظا و  ـال  مولظم :] هن  و   ] ملاـظ هن  ندوبن ؛ ملاـظ  ندوبن ، فرـسم  ندوبن ، یفارـشا  ندوب ، یداـقتعا  ندوب ، ینید  ندوب ،

ام دـیدج  یاھحالـس  هک  تسا  ییاـھزیچ  اـھنیا  تسا ؛ یتـفرعم  مھم  یناـبم  شاهملکهملک  رھ  اـھنیا  تسھ ؛]  ] هیداجـس یهفیحـص  یاـھاعد  نـیا  رد  ینم . ضبقلا  ىلع 

. درک هدافتسا  اھنیا  زا  دیاب  تسا ،

لاس ١۴٠١  / ١۴٠٠/١٢/٢٩ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

اھینیریش اھدورف و  زارف و  نیمھ  زا  یاهعومجم  یگدنز  تسا . یعیبط  یگدنز  رد  هک  اھدورف  اھزارف و  اھیخلت و  اھینیریـش و  یهمھ  اب  دیـسر  نایاپ  هب  مھ  لاس ١۴٠٠ 

گرزب دوب ، مھم  اتقیقح  تاباختنا  دوب . تاباختنا  یهلئـسم  اھنآ  زا  یکی  هک  گرزب  ینیریـش  دـنچ  زارف ، دـنچ  ناریا ، تلم  ثداوح  زا  جوا  دـنچ  هب  منک  هراشا  تساـھیخلت . و 

رد رفن  ود  عامتجا  هکیلاح  رد  تسا . مھم  یلیخ  دـنداد . یار  و  یار ، یاھقودنـص  یاپ  دـندمآ  مدرم  لاس ١۴٠٠ ، لئاوا  رد  انورک  یرامیب  ریگهمھ ، یراـمیب  تدـش  نیع  رد  دوب .

. دـش رازگرب  تاباختنا  یطیارـش  نینچ  کی  رد  رتشیب . مھ  دـیاش  دصـشش و  دـصناپ ، دـیاش  میتشاد ، تافلت  زور  رد  رفن  اھدـص  ام  هک  ییاھزور  نآ  دوب . کانرطخ  هطقن  کـی 

یاراد یمدرم و  یاھفدھ  اھتکرح و  هب  دنمهقالع  یمدرم و  یتلود  دھدیم ، ناشن  نئارق  هک  یروطنآ  هک  دـمآ  نادـیم  هب  سفنهزات  یتلود  بخ  دـندرک و  تکرـش  دـندمآ  مدرم 

. دوب ناریا  تلم  ثداوح  یاھجوا  اھزارف و  زا  یکی  نیا  هللادمحب . دناهدرک  هدنز  مدرم  رد  ار  ییاھدیما  دنتسھ و  تکرح  لاح  رد  یلبق  مرتحم  تلود  زا  ریغ  یاهناگادج  لیر 

ناشاک  / ١۴٠١/٠١/١٠ رد  هیقفیلو  یگدنیامن  هعمج و  تماما  هب  ینیسح  مالسالاتجح  باصتنا 

ناـمیا و تکرب  هب  همھ  نیا  و  تسا ، یـسایس  ینید و  تریـصب  یبـالقنا و  تدـھاجم  هب  نیزم  نآ  رـصاعم  خـیرات  و  یبدا ، یملع و  تاراـختفا  زا  راشرـس  ناـشاک  یهتـشذگ 

هژیوب هدوب و  نانآ  یعامتجا  یرکف و  یونعم و  یاھزاین  تمدـخ  رد  ناوت  همھ  اب  مراد  راـظتنا  امـش  زا  تسا . دادعتـسا  اـب  رورپهبخن و  یهطخ  نآ  زیزع  مدرم  یریذپتیلوئـسم 

مزال تسا و  ام  یهمھ  یگـشیمھ  یهفیظو  نارگراثیا  نادیھـش و  ززعم  یاھهداوناخ  میرکت  دـیئامن . کمک  یبالقنا  ینید و  یالتعا  تھج  رد  لمع  نابز و  اب  ار  زیزع  ناـناوج 

یهویــش ار  یمدرم  راـتفر  و  دـیھد ، اـقترا  هتــسیاش  یهنوـگهب  ار  یغیلبت  ینید و  یاھتــسشن  رگید  هـعمج و  زاـمن  یاـھهبطخ  یاوـتحم  دــیئامن . هژیو  هجوـت  نآ  هـب  تـسا 

. دیھد رارق  دوخ  یگشیمھ 

ماظن  / ١۴٠١/٠١/٢٣ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

راک کی  یناتـسا  یاھرفـس  نیا  مدرم و  نیب  رد  روضح  نیا  تسھ ؛ مھ  تسرد  دـندرک و  هراشا  روھمجسیئر  یاقآ  هک  تسا  ندوب  یمدرم  یهلئـسم  مھم ، یهلئـسم  کـی 

هک یمدرم  زا  ای  دنیبن  شدوخ  ناسنا  ای  دنکن  هدھاشم  ینادیم  یهصرع  رد  ات  ناسنا  هک  تسھ  ییاھزیچ  کی  تسا . اشگهرگ  تسا و  یبوخ  راک  تسا ، یشزرااب  رایسب 

اھنآ ساسا  رب  دـیمھف و  ار  تایعقاو  دوشیمن  دـشابن ــ  نیا  ات  دـننکن ــ  لقتنم  ناسنا  هب  دـننیبیم  دـنوریم و  هک  یناـسک  ار  یقثوم  راـبخا  اـی  دونـشن  دـنراد  روضح  هصرع  رد 

ضرع هک  یربص  دیوشن . هتـسخ  دـینامب ، یمدرم  تسا ؛ ندـنام  یمدرم  ندوب ، یمدرم  لئاسم  نیرتمھم  زا  یکی  اھتنم  تسا ، مھم  یلیخ  ندوب  یمدرم  درک . یزیرهمانرب 

امتح هک  تسین  نیا  مروظنم  دینامب . یمدرم  اعقاو  هن ؛ میوشب ، هتـسخ  جیردتب  دـعب  میـشاب ، یمدرم  راک  لوا  ام  هک  دـشابن  روج  نیا  تسا . اجنیا  شدراوم  زا  یکی  میدرک ،

« نالوئسم ندوب  يمدرم   » 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 17هاگياپ  هحفص 15 
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؛ تسین یناتـسا  یاھرفـس  طقف  ندوب  یمدرم  اما  درادن  مھ  یلاکـشا  دوشب ، فقوتم  ییاج  کی  تسا  نکمم  هن ؛ دوشب ، لابند  هرود  رخآ  ات  دـیاب  یناتـسا  یاھرفـس  نیا 

؛ دوشیمن هدینش  ناسنا  کیدزن  یهدرکراک  یهتشکراک  نیرواشم  زا  هک  دوشیم  هدینـش  یداع  مدرم  زا  یتاکن  یھاگ  هک  تاکن ، ندینـش  مدرم ، زا  ندینـش  مدرم ، اب  طابترا 

. دراد ار  نسح ]  ] نیا یمدرم  یاھشرازگ  مدرم و  اب  طابترا  دنکیم ؛ هدافتسا  رتشیب  نآ  زا  ناسنا 

نایوجشناد  / ١۴٠١/٠٢/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

حرطم ار  ناشتالاوس  دندشیم  عمج  اھوجشناد  و  انثتسا ــ  نودب  نارھت ــ  هاگشناد  متفریم  زور  کی  هتفھ  رھ  تسا ــ  شیپ  لاس  لھچ  تبحص  تسین ، الاح  تبحـص  نم ــ 

یتسیاب الثم  هک  میدیمھفیم  ام  تشادن ؛ خساپ  لاکشا ، هک  دوب  مھ  ییاھاج  کی  دشیم . لح  اھهدقع  زا  یلیخ  دشیم ، زاب  اھهرگ  زا  یلیخ  مدادیم ؛ باوج  نم  دندرکیم ،

یاھهاگتسد نیلوئسم  مھ  دننک ، تبحص  اھامش  اب  دنیایب  دیاب  ارزو  مھ  نیلوئسم ؛ هب  مدرک  شرافس  بخ  نم  درک . تسرد  دیاب  یروج  کی  ار  نیا  مینکب . یراک  کی  میورب 

ییاھاج کی  هلب ، تسا . حیـضوت  لباق  اھفرح  نیا  زا  یلیخ  دنیوگب . دنیایب  دننزب ، فرح  دنیایب  بخ  دش ــ  هدروآ  هاپـس  مسا  دـش ، هدروآ  لک  داتـس  مسا  الثم  الاح  فلتخم ــ 

. دنکب یمادقا  دنکب ، یراک  کی  دورب  دیاب  هک  دمھفیم  لباقم  فرط  بخ  دشابن ، حیضوت  لباق  تسا  نکمم  مھ 

یمالسا  / ١۴٠١/٠٣/٠۴ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

دیراد دیتسھ ، سلجم  رد  هداد ، قیفوت  امـش  هب  لاعتم  یادخ  رگید ، دیقفوم  دمحلا  اھامـش  مدرک . ضرع  یبالقنا  یهدنیامن  یارب  صخاش  ات  دنچ  نم  تسیچ ؟ یبالقنا 

اجنیا ار  هتکن  دـنچ  نم  مینک . راک  هچ  مینامب  یبالقنا  یهدـنیامن  میھاوخب  رگا  مینادـب  تسا . بوخ  رکذـت  لاـح  نیع  رد  نکل  دیلوغـشم  هللادـمحب  دـینکیم ... یبوخ  یاـھراک 

، ندرک تساخرب  تسشن و  ندش ، طولخم  یلومعم  یداع  مدرم  اب  ینعی  ندوب  یمدرم  هچ ؟ ینعی  ندوب  یمدرم  تسا ؛ ندوب  یمدرم  اھـصخاش  زا  رگید  یکی  ماهتـشون …

کی دـنراد ، یاهیعاد  کی  مدرم ، زا  یعمج  کی  رد  میورب  ام  هکنیا  نتـشاد . مدرم  نھذ  ندرک  نشور  یارب  ایوگ  نابز  مھ  نتـشاد ، مدرم  فرح  ندینـش  یارب  اونـش  شوگ  مھ 

«، دنتسھ نانچ  نینچ و  دننکیمن ، لمع  دننکیمن ، شوگ  هک  یناسک  نیا  تسا و  امـش  اب  قح  دصرد  دص  هلب ،  » مییوگب مھ  دعب  میونـشب و  ار  ناشفرح  دنراد ، یاهتـساوخ 

دراوم نیا  لماش  میدرک ، ضرع  ام  هک  نییبت » داھج   » نیا دـینک ؛ زاب  ار  هرگ  نیا  دـیاب  اھامـش  تسھ ، مدرم  نھذ  رد  یھرگ  کـی  تسھ  ییاـھتقو  کـی  تسین ؛] یفاـک  ، ] هن

یلمع نیا  هک  دینادیم  دیعلطم ، روشک  دمآرد  روشک و  فرصم  زا  دیسلجم ، یهدنیامن  امش  بخ  دراد ، یاهبلاطم  کی  رشق  نالف  دینک  ضرف  دراد ؛ دوجو  یتالکشم  دوشیم .

یارب شوگ  مھ  ینعی  دوشیمن ؛ دییوگب  امـش  هن ، میناوتیمن ؛ دیوگب  دیایب  یئاضق  ای  یئارجا  یهدـنیامن  نالف  الثم  هک  دـینامن  رظتنم  تسین ، یلمع  دـینادیم  یتقو  تسین ؛

مھ یتعامج  رفن  هد  رفن ، هس  رفن ، ود  دنتـسھ ، امـش  لباقم  هک  یعمج  نآ  رد  تسا  نکمم  دیـشاب . هتـشاد  مدرم  نھذ  ندرک  نشور  یارب  نابز  مھ  مدرم ، فرح  ندینش 

نیا طقف  یمدرم ، یمدرم ،»  » مییوگیم هکنیا  نیا ؛ ینعی  ندوب  یمدرم  دینک .] لمع  ناتدوخ  یهفیظو  هب   ] تسیاب اھامش  دنیوگب ؛ درکن !»] یراک   ] مھ نیا  اباب ! ورب   » دنیوگب

ندرک ارجا  مھ  تسا ، اھنآ  فرح  ندینـش  مھ  کمک ،» « ؛ مینک کمک  مدرم  هب  دیاب  هن ، میھدب ؛ مدرم  زا  یرادفرط  راعـش  مادم  روط  نیمھ  هک  دینک  ضرف  الثم  ام  هک  تسین 

. ناکما مدع  لاکشا و  دوجو  تروص  رد  تسا  اھنآ  نھذ  ندرک  نشور  مھ  ناکما ، تروص  رد  تسا  اھنآ  یهتساوخ 

یمالسا  / ١۴٠١/٠٣/٠۴ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

یگدزماوـع و زا  ریغ  مدرم ، اـب  یھارمھ  تسین ... هدزماوـع  اـما  تسا  هارمھ  مدرم  یهماـع  اـب  مدرم ، موـمع  اـب  هـک  تـسا  نـیا  یبـالقنا  یهدـنیامن  یاـھهصخاش  زا  یکی 

وا اـب  همھ  هک  تشاد  یرظن  کـی  یتـقو  کـی  رگا  دوب ؛ نیمھ  هیع ) ناوضر هللا   ) ماـما تایـصوصخ  نیرتمھم  زا  یکی  . هن تسا ؛ نتفرگ  رارق  وـھ  یاـھ و  ریثاـت  تحت  یگدزوـج و 

نیمھ مھ  نآرق  دنـشاب . دنـشاب ، فلاخم  نم  اب  مھ ]  ] ایند یهمھ  تفگیم  داتـسیایم ؛ تسا ، تسرد  یعرـش و  یھلا و  رظن  رظن ، نیا  هک  دوب  دـقتعم  وا  دـندوب و  فلاـخم 

هدزوج هک  تسا  یسک  نآ  یبالقنا  یهدنیامن  هدش . رارکت  نآرق  رد  اھراب  بلطم  نیا  ( ١ (؛ لیبس هللا نع  کولضی  ضرالا  یف  نم  رثکا  عطت  نا  و  دھدیم : ربمغیپ  هب  ار  روتسد 

نیا ایآ  دـینیبب  دـینک  هاگن  هک  تسا  نیا  راک  تعیبط  هتبلا  دـندرک ، تفلاخم  یاهدـع  کی  هدوب ، مھ  یتسرد  نوناق  امـش  رظن  هب  دـیدرک ، بیوصت  ار  نوناق  کـی  امـش  دوشیمن .

، ار نوناق  نیا  مدرک  بیوصت  نم  هلب ، دییوگب  دیتسیاب ؛ دنتـشادن  یتسرد  قطنم  رگا  دیریذپیم ، هتبلا  دنتـشاد  یتسرد  قطنم  رگا  دنرادن ؛ ای  دنراد  یتسرد  قطنم  نیفلاخم 

. متسیایم مھ  شیاپ 

روشک  / ٠۵/١۴٠١/٠۵ رسارس  هعمج  همئا  رادید  رد  تانایب 

زا دینزب ، فرح  اھنآ  اب  مدرم ، نیب  دیورب  مدرم  زا  یدرف  کی  ناونع  هب  امـش  هک  تسا  نیا  تسیچ ؟ یمدرم » کولـس  . » یمدرم کولـس  دشاب ؛ یمدرم  دیاب  هعمجماما  راتفر 

ناشـشرف یور  ناشفقـس و  ریز  دـیورب ، مدرم  یاھهناخ  دـش ، مزال  رگا ]  ] یھاگ دـینکن و  تساخرب  تسـشن و  یزاتمم  صوصخم و  عمج  کی  اب  طقف  دـیریگن ، هلـصاف  مدرم 

نیلوئسم شزرااب  رایسب  یمدرم  یاھدیدزاب  یهرابرد  اھیضعب  الاح  هکنیا  تسا . مھم  راک  کی  نیا  دوخ  مدرم ، نایم  نتفر  نیا  فرـص  دینک . یـسرپلاوحا  اھنآ  اب  دینیـشنب ،

نآ تسا  نکمم  دراد .] تیمھا   ] مدرم هب  ندرک  شوگ  مدرم ، اـب  ندز  فرح  مدرم ، نیب  نتفر  تسا . فارحنا  اـتقیقح  نیا  تسا ، طـلغ  نیا  دـننکیم ، یبساـنمان  تاریبـعت  کـی 

مھ نیا  دیوگب . دیراذگب  اما  درادن ، یداریا  مرادن ؛ لوبق  ار  نیا  نم  بخ  دییوگب  دعب  هک  درادن  مھ  یبیع  دینک . شوگ  اما  دیشاب ؛ هتشادن  مھ  لوبق  امش  دنزیم  وا  هک  ار  یفرح 

نـالف شلوئـسم  تسین ، هعمجماـما  شلوئـسم  هک  دـننکیم  حرطم  هعمجماـما  زا  یتاـعقوت  دـنیآیم  مدرم  هتبلا  تسا . مدرم  ناـیم ]  ] هب نتفر  یهلئـسم  هـک  عوـضوم  کـی 

، تسھ نیا  هتبلا  دـننکیم ؛ هعجارم  تسا  ناشتـسد  مد  هک  هعمجماـما  هب  دـننک ، هعجارم  اـجنآ  هب  هکنیا  یاـج  هـب  تـسا ؛ یئاـضق  هاگتـسد  نـالف  تـسا ، یتـلود  هاگتـسد 

؛ دراد یصخشم  نیلوئسم  الثم  تسین ، ام  یاھراک  اھنیا  بخ  هک  مدرم  هب  تفگ  دیاب  اما  هعمجماما ؛ یارب  دنکیم  تسرد  لکشم  ماهدید ، ماهدوب ، مھ  مدوخ  هدنب  منادیم ،

مھ نیا  تسا ؛ بالقنا  یاھداھن  نیرتیمدرم  وزج  زورما  ات  هعمج  تماـما  یهکبـش  هک  مییوگب  اـمتح  مھ  ار  نیا  هتبلا  ـالاح  دـننک . شوگ  دـش ، هعجارم  رگا  لاـح  نیع  رد  اـما 

یبالقنا یاھهکبـش  نیرتیمدرم  زا  یکی  تسا ــ  دایز  ناشتاکرب  هللادـمحب  بخ  هک  یبالقنا ــ  یاھداھن  یهعومجم  هب  دـنکیم  هاگن  ناـسنا  یتقو  زاـب  ینعی  دـشاب ؛ مولعم 

. تسا هعمج  یهمئا  یهکبش 

هک دوشیمن  یروج  نیا  اھناوج  اب  طابترا  ینعی  دـینک ؛ مھارف  راک  زاـس و  دینیـشنب  دـیاب  راـک  نیا  یارب  تسا . اـھناوج  اـب  طاـبترا  تسا ، مھم  یلیخ  هک  یرگید  یهیـصوت  کـی 

شوجدوخ و یاھهعومجم  روشک ، رساترس  رد  زورما  دینک . ادیپ  دیاب  راک  زاس و  دینک ، ادیپ  راکھار  دینک  رکف  دینیـشنب  دیاب  دنیایب ! دنوش  دنلب  مھ  اھنآ  دییایب ، اھناوج  دییوگب 

نیا هب  یهقالع  نوچ  هدنب  دنتـسھ . روشک  یاج  همھ  دنھدیم ، هئارا  تامدخ  دننکیم ، یعامتجا  راک  دـننکیم ، یگنھرف  راک  هک  دـنراد  دوجو  یئاعدایب  هنیزھمک و  مانمگ و 

، کچوک گرزب ، یاھرھـش  اھرھـش ، یهمھ  رد  ابیرقت  روشک و  رـساترس  نالا  منادیم  دنھاوخیم ــ  یزیچ  کی  دنیوگیم ، یزیچ  کی  دنریگیم  سامت  یھاگ  مراد ــ  اھهعومجم 

یهعومجم کی  اھنیا  دیـشکب ؛ ناشرـس  هب  شزاون  تسد  دینک ، کمک  اھنآ  هب  دـینک ، ادـیپ  دـینک ، وجتـسج  ناتدوخ  رھـش  رد  ار  اھنیا  دـنراد ؛ دوجو  یروج  نیا  یاھهعومجم 

نیا اـب  رگید ــ  دـنناوج  اـھنیا  یهمھ  بخ  تسھ ؛ هیملع  یهزوح  مھ  تسھ ، هاگـشناد  مھ  اـم ، یاھرھـش  بلغا  رد  زورما  یوزوح ــ  ناوج  اـب  وجـشناد ، ناوـج  اـب  دـنناوج .

اھناوج اب  طابترا  ینعی  دینک ؛ توعد  ار  اھنآ  دینزب ، فرح  اھنآ  اب  ناشھاگـشناد ، رد  ناشهسردـم ، رد  دـیورب  ناشیاھهعومجم ، لخاد  دـیورب  دـینک ، تبحـص  دینیـشنب  اھناوج 

ــ  تسا نیا  هیضق  تعیبط  دننکیم ــ  دیلوت  الومعم  یدیدج  تایبدا  دیدج و  رکف  دیدج و  نابز  اعبط  اھلـسن  نوچ  دراد ؛ یونعم  یهدیاف  تسا و  دیفم  مھ  هعمجماما  دوخ  یارب 

نیا دـیوشیم ؛ انـشآ  رتشیب  اھنیا  تاحالطـصا  اب  اھنیا ، تایبدا  اب  اھنیا ، نابز  اب  دـیدرک ، ادـیپ  سنا  اھنیا  اب  اھنیا و  لخاد  دـیتفر  یتقو  اھناوج . دـیدج  تکرح  نیا  زا  دـینامن  رود 

، دنتـسھ اھرھـش  یهمھ  رد  اھناتـسا و  یهمھ  رد  هک  بوخ  یاھهچب  نیا  اب  یجیـسب ، یاھهعومجم  اب  صوصخب  اھنیا . اب  یریگطاـبترا  یارب  امـش  هب  دـنکیم  کـمک  یلیخ 

. دینک تساخرب  تسشن و 

رد دندیـشخرد . بوخ  اھهنیمز  نیا  رد  افاصنا  هعمج  مرتحم  یهمئا  زا  یـضعب  بخ  هک  تسا  یمدرم  یعامتجا  تامدـخ  رد  تکرـش  تسا ، اـم  یهیـصوت  هک  رگید  تھج  کـی 

راک دندش و  نادیم  دراو  هعمج  یهمئا  رگید ، نوگانوگ  لئاسم  رد  هنانموم ، یاھکمک  یمدرم ، یاھکمک  یعامتجا ، تامدخ  ندرک  عمج  رد  انورک ، یهیضق  رد  لیـس ، رد  هلزلز ،

؛ دـشاب امـش  مزال  یاھراک  وزج  نامورحم  نافعـضتسم و  هب  کمک  مورحم و  تاقبط  هب  کمک  تسا . بوخ  یلیخ  اـم  رظن  هب  هک  تسا  ییاـھراک  نآ  زا  یکی  مھ  نیا  دـندرک .
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دیناوتب امـش  رگا  درادن ؛ انعم  اھنیا  دننام  مورحم و  فعـضتسم و  یهقبط  هب  یگدیـسر  کمک و  نودب  تلادع  نکل  مینکیم ، دنلب  ار  تلادـع  مچرپ  میتلادـع ، رادفرط  ام  ینعی 

. تسا اھراک  نیرتھب  وزج  نیا  دینک ، مھارف  ناتدوخ  یهعومجم  نآ  رد  مورحم  تاقبط  یارب  ار  یکمک 

تلود  / ٠٨/١۴٠١/٠۶ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

هدـنب ـالاح  هک  دـنراذگیم  شیور  ییاھمـسا  کـی  دـننکیم و  یزاـسوج  اھیـضعب  دـیھدن . تسد  زا  ار  نـیا  تـسا ؛ مدرم  ناـیم  هـب  نـتفر  یهلئـسم  نـیمھ  موـس ، یهیـصوت 

وزج نیا  دوشیم ــ  هتسخ  ناسنا  یھاگ  دیھدب . جرخ  هب  ملح  دیونـشب ، ار  مدرم  فرح  دیوشب ، ورهبور  مدرم  اب  دیورب  دیوشن ؛ اھیزاسوج  نیا  ریـسا  منک ؛ رارکت  مھاوخیمن 

مدرم نایم  رد  روھمجسیئر  یاقآ  مجحرپ  هطـساویب و  روضح  نیا  دـینک . ربص  دـینک ، لـمحت  اـما  دوشیم  هتـسخ  اـعقاو  ناـسنا  یھاـگ  تسھ ــ  مھ  هدـنب  دوخ  یاـھهبرجت 

. تلود رگید  نالوئسم  نینچمھ  دراد ؛ یبوخ  یلیخ  راثآ  دراد ، تاکرب  یلیخ 

تکراشم دـیناوتب  دـیاب  تسین ؛ یفاک  اما  تسا  مزال  راک  نیا  مدرم ؛ نایم  دـیورب  هک  تسین  نیا  هب  طـقف  یمدرم  تلود  یمدرم ؛» تلود   » دـییوگیم ار ] ناـتتلود   ] امـش هتبلا 

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  ار  مدرم 

دوشیم هنوگچ  یـسایس ، یاھهنیمز  رد  هچ  یداصتقا ، یلام و  یاھهنیمز  رد  هچ  درک ؛ بلج  ار  مدرم  تکراشم  دوشیم  روج  هچ  هک  دینک  فیرعت  دینک ، یزیرهمانرب  ار  مدرم 

. فلتخم یاھشخب  رد  درک  هدافتسا  مدرم  رظن  زا  مدرم و  رکف  زا 

« نالوئسم ندوب  يمدرم   » 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 17هاگياپ  هحفص 17 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=50834
http://farsi.khamenei.ir

