
مدرم  / ١٣۶٨/٠٧/٠۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

دنجنـسیم و ار  ام  یناملـسم  دودـح  یزاوننامھیم و  تناـما و  بدا و  لوا ، لزنم  نیمھ  رد  تساـھیجراخ و  یارب  یدورو  یهزاورد  لزنم و  نیلوا  یمالـسا ، یروھمج  کرمگ 

ماجنا یصخش  یهقیلس  زا  یشان  ینوناقریغ و  راشف  هنوگچیھ  نودب  ماکحتـسا و  ناقتا و  تلوھـس و  تمالـس و  لامک  رد  ناسآ و  تاررقم  اب  راک ، ات  دوش  شالت  مراودیما 

یتلود یاھھاگتـسد  طسوت  تالکـشم  ییاشگهرگ  تھج  یداـیز  تمحز  شـالت و  زورما ، هچرگ  دریگن . رارق  دـیدھت  رطخ و  دروم  قیرط  نیا  زا  تلم  عفاـنم  هک  یروطهب  دریگب ؛

. دوش رھاظ  بولطم  لکش  نیرتھب  هب  هللااشنا  کرمگ  دیاب  گنج ، زا  تغارف  طیارش  رد  یلو  دریگیم ؛ تروص 

مدرم  / ١٣۶٨/٠٨/٠٣ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

روشک لئاسم  بالقنا ، گنج و  نارود  لوط  رد  ام  تلم  هک  دوب  نیا  درکیم ، ناشخرد  ار  وا  یهرھچ  گرزب و  اھتلم  مشچ  رد  ار  ناریا  تلم  هک  یمراھچ  تیـصوصخ  هرخالاب ، و 

رب ار  بالقنا  روشک و  لئاسم  هک  میوگیم  نامزیزع  تلم  داحآ  هب  مھ  زورما  نم ، تسا . مھم  رایـسب  اھراثیا ، اھیراکادـف و  نیا  داد . حـیجرت  یـصخش  لـئاسم  رب  ار  بـالقنا  و 

روشک داحآ  اھرـشق و  یهمھ  عفانم  تروص ، نیا  رد  هک  دینک  راک  روشک  یدابآ  تفرـشیپ و  تمظع و  ناریا و  بالقنا و  یارب  دنھدب . حـیجرت  دوخ  یـصخش  یاھزاین  لئاسم و 

. تسا دودرم  ناششور  راک و  اھنیا ، دنھدیم . دندادیم و  حیجرت  تلم  روشک و  عفانم  رب  ار  دوخ  عفانم  هک  دنتسھ  دندوب و  یتیلقا  هشیمھ  هتبلا ، دش . دھاوخ  نیمات  مھ 

ینابرھش  / ١٣۶٩/٠٧/٠۴ نالوئسم  یزومآداوس و  تضھن  رتافد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

درط زین  دـناب و  هورگ و  صخـش و  دوـخ و  عفاـنم  رب  بـالقنا  تـلم و  روـشک و  عفاـنم  نتـسناد  مدـقم  یراکادـف و  هـملک و  تدـحو  ادـخ و  هـب  لـکوت  ناـمھ  تالکـشم ، ماـمت  رد 

ام دـندش . قفوم  دـنتفر و  ناشلامیظع  ماما  یهیـصوت  هب  لمع  اب  ناگدـنمزر  ار  هار  نیا  داد . دای  ام  هب  ماما  ار  هار  نیا  تساھھرگ . یهمھ  ندـش  هدوشگ  لـماع  یزاـبقیفر ،

. میورب ار  هار  نامھ  دیاب  الاح  مھ 

ناملعم  / ١٣٧٠/٠٢/١١ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رگا دـنتخادنا . بقع  لاس  دـص  ار  ام  دـندرک ، لیمحت  تلم  نیا  رب  دـندروآ و  تکلمم  نیا  رـس  رب  مھیلعاـھنعل )  ) راـجاق نادـناخ  و  مھیلعاـھنعل )  ) یولھپ نادـناخ  هک  یتلذ 

ریذـپناکما دـمآراک ، یناسنا  یورین  تیبرت  اب  زج  ایآ  دریگب ، رارق  مالـسا  ناریا و  عفانم  حـلاصم و  رایتخا  رد  یناریا  ناشخرد  دادعتـسا  نیا  دوش و  هتـشادرب  تلذ  نیا  میھاوخب 

غیت هب  اـت  داد ، دـھاوخ  لقیـص  دیـشارت و  دـھاوخ  یـسک  هچ  ار  هتفرگ  رھاـظلایلع  زلف  نیا  اـی  هریت ، رھاـظلایلع  گنـس  نیا  درک ؟ دـھاوخ  ار  تیبرت  نیا  یـسک  هـچ  تـسا ؟

. تسا ملعم  شقن  نیا ، ملعم . دھدب ؟ ماجنا  راک  همھ  دوشب و  لیدبت  ییهدنرب 

نویناحور  / ١٣٧٠/١٢/١۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زا دـندوب ؛ هتـشاذگ  رکفنـشور »  » مان ناشدوخ  یور  دـندوب و  هدرک  روشک  لخاد  رد  یرکف  یاھنایرج  داجیا  هب  عورـش  هزات  مایا ، نامھ  رد  هک  دوب  یناگدزبرغ  اب  یهزرابم  اثلاث ،

ردپ راذگناینب و  حالطصا  هب  ار  وا  هک  هدربمان -  صخـش  نیمھ  هکلب  دندرکن ، هزرابم  هاش  نیدلارـصان  رابتنایخ  تکرح  نیا  اب  طقف  هن  اھنیا  هک  وا ؛ لاثما  ناخمکلم و  ازریم  لیبق 

اما دـندرک ؛ دروخرب  روطنآ  دـندزیم ، تلم  عفاـنم  زا  عاـفد  یرکفنـشور و  زا  مد  هک  ییاـھنآ  دوب ! مھ  یجراـخ  تاراـصحنا  لـالد  دوخ  یتح  دناهتـسناد -  ناریا  رد  یرکفنـشور 

نیا وا  زا  دـعب  درک و  دـنلب  ار  نآ  یزاریـش  یازریم  هک  تسا  یراختفارپ  مچرپ  نیا  درک ؛ هزرابم  اـھنیا  یهمھ  اـب  هدـنبوک  عطاـق و  هنوگنیا  گرزب ، یازریم  نآ  سار  رد  تیناـحور و 

مالـسا و یمالـسا و  تلم  عفانم  زا  عافد  رد  هک  نارگید ، نارگید و  اطغلافشاک و  ناـمز  یمق ، یازریم  ناـمز  دوب -  اـیاضق  هنوگنیا  زا  مھ  ازریم  زا  لـبق  هچرگا  دـیباوخن . مچرپ 

البرک فجن و  یهیملع  یهزوح  ناگرزب  وا و  نادرگاش  زین  ازریم  زا  دعب  دوب . تکرح  نیا  نآ ، لماک  یهنومن  نکیل  دنتشاد -  یرفاو  یعس  یعامتجا  لئاسم  رد  دورو  نیملسم و 

ناریا خیرات  بیاجع  زا  یکی  نیا  و  دنتشاد ؛ روضح  اھنیا  دوب ، مالسا  یهنادنمتردق  روضح  یمالسا و  ربھر  کی  روضح  لحم  هک  اجرھ  یمالـسا ، زکارم  یهیقب  مق و  ارماس و  و 

! تسین هدش  هتخانش  ام  مدرم  یارب  هثداح  نیا  هک  تسا  نیا  رتبیجع  و  تسا ؛

رطف  / ١٣٧٢/٠١/٠۴ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

جوـم نیا  اددـجم  دـنزادنایم . هار  هب  یتاـغیلبت  یهلمح  جوـم  راـب ، کـی  هاـگھگ  دـناهدمآ و  رد  ادـص  هب  اـیند  فارطا  رد  یتسینویھـص ، یتاـغیلبت  یاـھقوب  هک  تسا  یتدـم  زاـب 

روز راب  ریز  رطاخ  هب  لالقتسا ، رطاخ  هب  یمالسا  یروھمج  هک  تسا  نیا  هلاسم  تسا . هدش  زاغآ  یتسینویھـص  تاغیلبت  یهلیـسو  هب  یمالـسا  یروھمج  هیلع  یتاغیلبت 

رطاـخ هب  دـنزادنیب ، تسد  روشک  نیا  رب  دـنھاوخیم  هک  ینانمـشد  عماـطم  لـباقم  رد  یگداتـسیا  رطاـخ  هب  ناربکتـسم  عفاـنم  هن  یلم و  عفاـنم  تیاـعر  رطاـخ  هب  نتفرن ،

نیا زا  مینادیم و  ار  نیا  ام  تسا . یروفنم  دوجوم  ناھج  ناربکتسم  مشچ  رد  دندرک ، روشک  نیا  رد  ار  رابکتـسا  رامعتـسا و  یرکون  لاس  اھھد  هک  یناسک  طاسب  ندیچرب 

ناششوخ ام  زا  اھنآ  هک  یزور  میرتلاحـشوخ . ام  دشاب ، روفنم  اھناطیـش  اھدب و  ناراوخناھج و  ناربکتـسم و  رظن  رد  یمالـسا  یروھمج  هچرھ  میتسین . مھ  تحاران  تباب 

. درک میھاوخ  کش  دوخ  راک  هار و  تحص  رد  دنوش ، یضار  ام  زا  دندنسپب و  ار  ام  دیایب و 

رھشون  / ١٣٧٢/٠٢/١٨ ییایرد  هاگیاپ  رد  تانایب 

رخـسمت دنخبل  نآ  هب  یدنمـشیدنا  لقاع و  ناسنا  رھ  هک  ییاھفرح  دنکیم . نماان  ار  هقطنم  ناریا  دنیوگیم  یھاگ  ای  تسا . یرگیماظن  ددصرد  ناریا  هک  دننکیم  تاغیلبت 

اھییاکیرما و ار  هقطنم  دـندوب . ناشنانامیپمھ  اھییاکیرما و  نیمھ  تیامح  دروم  یداـمتم  یاـھلاس  هک  دـننکیم  مھ  زاـب  دـناهدرک و  نمااـن  یناـسک  ار  هقطنم  دـنزیم . زیمآ 

رد یعفانم  ام  میھاوخیم . رگیدکی  اب  اھتلم  یتسود  حلـص و  زا  رادروخرب  ناما و  نما و  ار ، ایند  یهمھ  هنایمرواخ و  سرافجـیلخ و  یهقطنم  ام  دـناهدرک . نماان  ناشنیقفتم 

رد ام  میحلـص ؛ رادفرط  امسپ  دننزیم . هنوراو  لعن  ناشتاغیلبت ، رد  اما  دننادیم ، نطاب  رد  دننادیم . مھ  اھنآ  دوخ  ار  نیا  تسا . شمارآ  رد  ام  تعفنم  میرادن . یزورفاگنج 

. دنک عافد  شعورشم  عفانم  دوخ و  زا  دناوتب  هظحل  رھ  دیاب  هدنز ، تلم  کی  اما  میتسین ؛ نآ  نیا و  اب  نتخیوآرد  رکف 

نایجیسب  / ١٣٧٢/٠٨/٣٠ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یعـس هک  ییادـص  رھ  راتفگ و  رھ  تسا . رایعم  کی  نیا ، دـینک ! هاگن  مھ  دارفا  تاراھظا  هب  دـینک ! هاگن  مھ  روشک  لخاد  تاـغیلبت  هب  دـینک ! هاـگن  یناـھج  تاـغیلبت  هب  اـمش 

یملق رھ  راتفگ و  رھ  ادص و  رھ  هاگتسد و  رھ  درادن ! درگرب  ورب  تسا . نمشد  لام  دنک ، فیعض  ار  تلم  داحآ  یمالسا و  یروھمج  ماظن  تیزکرم  هاگتـسد  نیب  دنویپ  دنکیم 

دنچرھ تسا . نمشد  لام  دزادنیب ، کش  رد  دنک و  لزلزتم  ار  مدرم  دنک ، دیدرت  راچد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  تیزکرم  تکرح  هب  تبـسن  ار  مدرم  یاھلد  دنکیم  یعـس  هک 

، ینآ طلغ  تاساسحا  کی  ریثاـت  تحت  تسا  نکمم  دـسیونیم . هچ  دـشابن  تفتلم  مھ  شدوخ  تسا  نکمم  دـسیونیم ، هک  یـسک  نآ  دـنادن . مھ  شدوخ  تسا  نکمم 

هک ییاھشالت  اھتسد و  اھراتفگ و  اھملق و  یهمھ  تسا . نمشد  لام  تسا ؛ نمشد  دوس  هب  ای  نمشد  کیرحت  هب  کشالب ، تیاھن و  رد  اما  دسیونب ؛ یزیچ  ای  دنزب  یفرح 

زا ام  نوچ  دننمـشد . لام  دـننک ، رادهشدـخ  ناریا  تلم  عفانم  زا  عافد  یمالـسا و  یروھمج  عفانم  زا  عافد  هار  رد  ار  تلم  یمومع  تدـحو  یگچراپکی و  نیا  دـننکیم  یعس 

نآ هک  زورما  ولو  ار  راوگرزب  ماما  یهرھچ  دنک  ششوک  هک  یھاگتسد  رھ  یاهتشون ، رھ  ینخـس ، رھ  میروآرد . وناز  هب  ار  نمـشد  میتسناوت  هک  دوب  یگچراپکی  قیرط  نیمھ 

دروم زورما  دناسر  یناھج  حطـس  رد  رابتعا  جوا  هب  ار  ناریا  تلم  یزور  هک  یتامیمـصت  دربب ؛ لاوس  ریز  ار  وا  یاھراک  دنک ؛ شودـخم  تسا  هتـسویپ  یلعا  توکلم  هب  راوگرزب 

مدرم و ناـیم  مدرم ، داـحآ  ناـیم  ار  اھدـنویپ  دـنکیم  یعـس  هک  تسا  قح  یراـتفگ  نآ  یبـلق و  نآ  یـسفن ، نآ  تسا . نمـشد  هب  طوبرم  دـینادب  دـھد ، رارق  لـعل » تیل و  »

« يلم عفانم   » 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 24هاگياپ  هحفص 1 
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. دنک مکحتسم  اھناگرا  نایم  رگیدکی و  اب  روشک  نیلووسم  داحآ  نایم  نید ، لوصا  مدرم و  نایم  روشک ، یهدننک  هرادا  یاھھاگتسد 

شترا  / ٠١/٣٠/١٣٧۴ لنسرپ  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

حلاصم و تمدخ  رد  هن  دنریگب ، دوخ  تمدخ  رد  ار  هعماج  رد  طاشن  اب  هدنز و  یاھورین  هک  تسا  نیا  ربکتسم  هاوخدوخ و  ملاظ و  یاھتردق  یعس  هشیمھ  هک  دینادیم  امش 

یلم دـنمتردق  عبنم  کی  ناونع  هب  شترا  زا  دنتـساوخیم  ریخا ، یاـھهرود  رد  یھاـشداپ  یاھهلـسلس  نیطالـس و  ناریا ، رد  تسا . رابکتـسا  تیـصاخ  نیا ، یلم . عفاـنم 

یارب شترا   » دوب نیا  دندوب  هدز  الاب  نآ  هک  یراعـش  مدید  بالقنا ، لیاوا  رد  نارھت ، یاھناگداپ  زا  یکی  رد  مھ  نم  دوخ  دـیدیدیم و  امـش  اذـل ، دـننک . یـصاصتخا  یهدافتـسا 

هک دـندرکیمن  عضاوت  مھ  ردـقنیا  دنتـشادن . یاهدـیقع  مالـسا  هب  اـھنآ  هک  مالـسا ؛ یارب  مییوـگیمن  ـالاح  یلم ». یاـھنامرآ  اـھزرم و  تلم و  یارب  هن  تسا ، هاـش  صخش 

، نیا تسام ». تمدـخ  رد  تسام و  یارب  تسام ، لاـم  شترا   » هک دـنتفگیم  هکلب  تساھفدـھ ». اـھنامرآ و  نیا  دودـح  زا  عاـفد  یلم و  یاـھنامرآ  هب  قلعتم  شترا   » دـنیوگب

رھ رد  شترا ، داحآ  تسا . تلم  زا  لکـشتم  تلم و  لام  تسا ؛ قلعتم  تلم  هب  یلم ، یاھداھن  یهیقب  لثم  مھ  شترا  هک  تسا  نیا  تقیقح  اما  دوب . اھنآ  یهدیقع  مسر و 

هک دندرکیم  ار  تحاقو  نیا  اھنآ  اما  صخش . کی  زا  عافد  هن  تساھنامرآ ، روشک و  تلم و  زا  عافد  یشترا ، رھ  لیکشت  زا  فدھ  الـصا  دنمدرم . روشک و  نیا  یاھهچب  راگزور ،

. دننکب مھ  ینلع  ناشیاھراعش  رد  ار  نآ  دنروایب و  نابز  رب  یتح  دنشیدنیب ؛ طقف  هن  دنیوگب . هنوگنیا 

روشک  / ٠٢/١٢/١٣٧۵ ناملعم  نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نآ ایآ  دنندناوخ . سرد  نداد و  سرد  لوغشم  هک  دنتسھ  یدرگاش  ملعم و  مھ ، اکیرما  یایـس  نامزاس  رد  یـسوساج  ای  یتاعالطا  مولع  یهدکـشناد  رد  نینچمھ  زورما ،

نیا رگا  دنک . عافد  اکیرما  یلم  عفانم  زا  هک  تسین  نیا  درگاش ، ندروآ  هرمن  شالت و  لوصحم  اج ، نآ  رد  دراد ؟ میلئاق ، ناملعم  یارب  ام  هک  ار  ییالاو  شزرا  نیمھ  مھ ، ملعم 

، زورما اما  میتسین . عنام  لیخب و  هک  ام  دننک ؛ هرادا  یلوقعم  لکش  هب  ار  دوخ  ناشروشک ، بوچراچ  رد  یلم و  عفانم  دوخ و  یارب  دنورب  اھییاکیرما  میتشادن . یفرح  ام  دوب ،

لاـح رد  یاـھروشک  شخبیدازآ و  یاھتـضھن  هیلع  اـیند و  رد  یـسایس  یاـھناسنا  اھتـسد و  نیرتهدولآ  نیرتورھایـس و  تمدـخ  رد  تیبرت ، میلعت و  نآ  شرورپ و  شزومآ و  نآ 

. تسا نیا  اھنآ ، راک  تھج  دوریم . راک  هب  یقرتم  یاھمیژر  هیلع  عجترم و  یاھمیژر  عفن  هب  زین  رگید و  بلط  لالقتسا  روشک  رھ  هناھاوخیدازآ و  تکرح 

مق  / ١٠/١٩/١٣٧۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نید زا  دـشیم ، میـسقت  مکاح  یاھهداوناخ  نیب  رد  شتورث  دـندوب ، یناھج  یاھتردـق  شوگ  هب  هقلح  نارکون  شنارـس  دوب ، اکیرما  هاگیاپ  رابکتـسا و  نماـم  هک  یروشک  رد 

عاجش و دازآ ، لقتسم ، یتموکح  دیایب و  ناسنا  دندشیم ، هداد  قوس  یسنج  داسف  یقالخا و  داسف  یقالخادب و  هب  روز ، هب  زورهبزور و  مدرم  دشیم ، هتساک  زورهبزور 

نامدرم همھ  شـسلجم ؛ ناگدـنیامن  هاپـس و  شترا ، نایماظن ، نانکراک ، اـب ! یاـملع  نموم و  یاـھناسنا  اوق ، یاـسور  روشک ، نیلووسم  اـسور و  دـنک ! تسرد  یمدرم 

عفانم دـنکیمن ؛ همھاو  دـسرتیمن و  دتـسیایم ؛ اکیرما  تردـق  لثم  یتردـق  لباقم  رد  روشک  نیا  دنتـسھ ! ناوخبش  زامن  ناوخهلفان و  یـضعب  نیدـتم و  دـبعتم ، نموم ،

. دھدیمن ناگناگیب  هب  ار  روشک 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٧۶ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

تـشابنا نارود  اـھراک ، مکارت  نارود  یزاـسزاب ، نارود  نوچ  دوشیم ؛ هتـشابنا  اـھتورث  یزاـسزاب ، نارود  رد  تسا . هشیمھ  زا  رتشیب  یبلطاـیند  رطخ  یزاـسزاب ، نارود  رد 

ییاھمدآ ینارود ، نینچ  رد  تسا . زاب  وا  یارب  هار  دنکب ، یداصتقا  یتکرح  دنکب و  یشالت  دناوتیم  یسک  رگا  هک  تسا  ینارود  یداصتقا و  یاھتیلاعف  شیازفا  نارود  اھتورث ،

، دـنھدیم حـیجرت  بالقنا  حـلاصم  تلم و  روشک و  عفانم  رب  ار  دوخ  یـصخش  عفانم  هک  ییاھمدآ  تسا ، یویند  فراخز  دـنب  رد  ناشلد  هک  ییاھمدآ  دنتـسھ ، ایند  لـھا  هک 

ییافوکـش و نارود  یزاسزاب ، نارود  دـنورب . هدافتـساوس  لانم و  لام و  عمج  یزودـنارز و  یرگیفارـشا و  تمـس  هب  هدرکن  یادـخ  دـنناوتب  هکنیا  یارب  تسا ، زاـب  ناشتـسد 

تورث و تشاـبنا  لـمجت و  یرگیفارـشا و  تمـس  هـب  فیعـض  یاـھمدآ  شیارگ  رطخ  نارود  نارود ، نـیا  لاـح ، نـیمھ  رد  اـما  تـسا . روـشک  نتخاـس  نارود  تـلم و  تفرــشیپ 

. مدرم داحآ  مھ  نالووسم و  مھ  دنشاب ؛ بقارم  یلیخ  دیاب  همھ  اذل  تسا . یداصتقا  یهدافتساوس 

یروھمجتسایر  / ١٢/٠۵/١٣٧۶ مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

ود رھ  تیمک -  تیفیک و  اب  ار  راک  نوچ  دوب ؛ هتفرگن  ماجنا  تفرگ ، ماجنا  روشک  نیا  یزاسزاب  رد  لاس  دنچ  نیا  رد  هچنآ  زا  یشخب  یتح  هتـشذگ ، میژر  نارود  لوط  رد  دیاش 

، تیفیک ظاحل  زا  تسا -  مک  اتقیقح  تسا ، هتفرگ  ماجنا  هاتوک  یهرود  نیا  رد  هچنآ  هب  تبـسن  مھ  تیمک  ظاحل  زا  هک  دندرکیم -  روشک  یارب  مھ  یراک  رگا  اھنآ  دید . دـیاب  - 

ناخاضر نامز  رد  زور  کی  عاجش  اتبـسن  درمتلود  رفن  دنچ  دوب . یگتـسباو  رب  میژر ، نآ  تسایـس  ساسا  دوب . هدشن  هظحالم  تلم  نیا  لالقتـسا  نآ ، رد  اریز  دوب ؛ شودخم 

تلود تایھ  قاتا  دراو  شیاھهمکچ  اب  ناخاضر  اھیـسیلگنا ، رطاخهب  دوب . هدش  هظحالم  نآ  رد  یدودح  ات  ناریا ، تلم  عفانم  هک  دنتـشون  ار  یتفن  داد  رارق  کی  دندش و  ادـیپ 

نارگید هدازیقت و  لاثما  دناهتـشون . اھنآ  دوخ  هک  تسا  یزیچ  نیا ، دنازوس ! اھنآ  مشچ  ولج  تخادنا و  یراخب  شتآ  رد  تفرگ ، ار  تفن -  یهدـنورپ  اھنآ -  یاھهتـشون  دـش و 

. دناهتشون ار  ارجام  نیا 

ناگدازآ  / ٢٧/١٣٧٧/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مھرد هرھچ  اھنیا  دوشیم ، دنناریا -  تلم  یمومع  نتم  هک  هللابزح -  نموم  یاھورین  زا  تبحص  ای  یجیسب ، یاھورین  زا  تبحـص  ای  ادھـش ، یاھهداوناخ  زا  تبحـص  یتقو 

ار روشک  نیا  یرطخ  رگا  یتمسق ، رھ  رد  هھبج و  رھ  رد  مھ  نالا  دننکیم . ظفح  اھورین  نیمھ  مھ  نالا  دندرک . ظفح  اھورین  نیمھ  ار  ناریا  روشک  هک  یلاح  رد  دنشکیم .

تـسرپدوخ یاھمدآ  دـنراد . راثیا  یهیحور  ینامیا و  یهیحور  هک  دـنھد ، ناشن  یگتـشذگدوخ  زا  دـننک و  یراکادـف  دـنراذگب و  نادـیم  رد  اپ  دنرـضاح  یناسک  نآ  دـنک ، دـیدھت 

تقو دـننکیمن . عافد  تلم  عفانم  زا  دـننکیمن ؛ عافد  روشک  کـی  زا  هک  اـھنیا  دـننیبیمن ، ار  یرگید  زیچ  ناشیـصخش  عفاـنم  زج  هب  ناـشرمع ، یهمھ  رد  هک  یبلطتعفنم 

«. دادح هنسلاب  مکوقلس  : » تسا زارد  اھنیا  نابز  تسین ، یرطخ  یتقو  تسا ؛ یلاخ  اھنیا  یاج  دیآ ، شیپ  هک  رطخ  تقو  تسا ؛ یلاخ  اھنیا  یاج  دوشب ، هک  گنج 

نایوجشناد  / ١٣٧٧/٠٨/١٢ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

روشک نیا  یاھتسایس  رب  روشک و  نیا  رب  یرگید  تردق  چیھ  هن  اکیرما و  هن  یطلـست  هنوگچیھ  زورما  دینکیم ، یگدنز  امـش  هک  یروشک  نیا  رد  دینادب : زیزع  ناناوج  امش 

رد اکیرما  ریفس  رگا  زور  نآ  دندرکیم ! هتکید  روشک  نیا  یاسور  هب  دنتساوخیم  هچرھ  سیلگنا ، ریفس  اکیرما و  ریفس  روشک ، نیا  رد  یراگزور  درادن . روشک  نیا  تلود  رب  و 

دوب لاحم  تفگیم ؛ شیارزو  زا  کی  رھ  هب  ای  وا و  ریزو  تسخن  هب  ای  دوب و  ناریا  هاش  هک  یولھپ  اضردـمحم  هب  ار  رظن  نآ  تشاد و  یرظن  یلخاد  یناھج و  لـئاسم  نیرتمھم 

روبجم نکیل  دندزیم ، ییاپ  تسد و  دندرکیم ، یـشالت  یتدم  دننک . لمع  دـندوب  راچان  دوب ، مھ  اھنآ  یـصخش  عفانم  فالخرب  رگا  یتح  دـننکن ! لمع  رظن  نآ  قبط  رب  اھنآ 

. دوب هنوگنیا  روشک  نیا  رد  ناگناگیب  طلست  دننک . لمع  دندوب 

ات هک  دـندرک  میظنت  ار  یدادرارق  دنتـسشن  لوا  یوـلھپ  یهرود  رد  رفن  دـنچ  دوـش . ماـمت  سیلگنا  ناریا و  تفن  دادرارق  تدـم  هکنیا  هـب  دوـب  هدـنام  یزور  دـنچ  روـشک  نـیا  رد 

لخاد ناشمـشچ  ولج  اجنامھ  تشادرب و  طبریذ  ریزو  لباقم  زا  ار  هتـشون  نآ  تفر  دـش ، ارزو  تایھ  یهسلج  دراو  ناـخاضر  دـشیم . تیاـعر  نآ  رد  ناریا  عفاـنم  یدودـح 

یهسلج نآ  رد  دوب و  هدرک  رازگرب  یـصوصخ  یهسلج  وا  اب  تعاـس  ود  یکی ، دوب و  هدـمآ  وا  شیپ  سیلگنا  یهداتـسرف  ریفـس و  ـالبق  نوچ  ارچ ؟ دـنازوس ! تخادـنا و  یراـخب 

لخاد دومنیمن ، لمحت  ار  نآ  هناگیب  نمـشد و  درکیم و  نیمات  ار  ناریا  عفانم  یکدنا  یتح  هک  ار  یزیچ  دمآ  مھ  وا  دوب و  هتفگ  دـیوگب ، صخـش  نآ  هب  دـیاب  هچنآ  یـصوصخ ،

دعب سیلگنا ، عفانم  عاعشلاتحت  راک  لوا  تلم ، عفانم  تسا . هتشذگ  هنوگ  نیا  روشک ، نیا  رد  یولھپ  نارود  خیرات  مامت  نم ! نازیزع  درب ! نیب  زا  دنازوس و  تخادنا و  یراخب 

« يلم عفانم   » 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 24هاگياپ  هحفص 2 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2746
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2798
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2822
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2830
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2847
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2897
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2916
http://farsi.khamenei.ir


فالخرب روشک  نیا  نالووسم  هک  دوب  لاحم  دوب ، یاهلماعم  رد  دوب ، یراک  رد  دوب ، یزیچ  رد  اکیرما  عفانم  رگا  اکیرما . عفانم  عاعشلاتحت  ریخا ، لاس  لھچ  یـس ، نیا  رد  مھ 

. دز مھ  هب  ار  رابتلذ  زیمآریقحت و  رایسب  یهطبار  نیا  طلغ و  یهلداعم  نیا  طلغ ، طاسب  نیا  دمآ ، بالقنا  دندرکیم . راتفر  اھنآ  رظنقبط  رب  دننک ؛ راتفر  نآ 

ییاوھ  / ١٣٧٧/١١/١٩ یورین  لنسرپ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دوشیم تراغ  تلم  نآ  روشک و  نآ  عبانم  لباقم ، رد  دوشیم و  هداد  شترا  کی  هب  روشک و  کی  هب  نارگید  یهلیسوهب  هک  یاهتفرشیپ  نردم و  لیاسو  نتشاد  نم ! نازیزع 

هک ینارگید  ار ، اـھامیپاوھ  نیرتنردـم  هک  تسین  نیا  هـب  ییاوـھ  یورین  کـی  شترا و  کـی  شزرا  درادـن . یـشزرا  دـنباییم ، طلـست  دـنعبانم ، نآ  ناـبحاص  هـک  یناـسک  رب  و 

یورین کی  هب  ای  شترا ، کی  هب  یفازگ ، یاھب  اـب  دـننادیم ، نآ  کـلام  ار  دوخ  هک  ینارگید  دـننکیم و  ریمعت  ار  نآ  هک  ینارگید  دنـسانشیم ، ار  نآ  هک  ینارگید  دـناهتخاس ،

یورین کی  شترا و  کی  یارب  یرابتعا  چیھ  نیا  دـننادب . ییاوھ  یورین  نآ  شترا و  نآ  راددـیلک  رایتخا و  بحاص  هراک و  همھ  رـسالاب و  اقآ  ار  دوخ  نآ ، ربارب  رد  دـنھدب و  ییاوھ 

رد مادقا  تردق  نتـشاد  هب  تسا ؛ دوخ  یاپ  یور  نداتـسیا  هب  تسا ؛ تلم  عفانم  هب  ندوب  لصتم  هب  تسا ؛ نآ  لالقتـسا  هب  شترا ، کی  رابتعا  دوشیمن . بوسحم  ییاوھ 

. تسا ناگناگیب  لباقم  رد  تعانم  رورغ و  یزارفارس و  هب  تسا ؛ نمشد  لباقم 

دنتسھ اھروشک  زا  یلیخ  زورما  تسین . یزاورپدنلب  تعانم و  اب  رویغ و  شترا  دننک ، میظعت  هناگیب  لباقم  رد  دنـشاب  روبجم  هک  دنریگ  رارق  یناسک  نآ  سار  رد  هک  یـشترا 

! تسا یناوارف  نردـم  لـیاسو  زا  رپ  مھ  ناـشیاھرابنا  اـما  دـنریگیم ؛ رارق  اـیند  یاھـشترا  تسرھف  یاـھفیدر  نیرخآ  رد  ناشـشترا ، تیعقوم  میوـقت  یباـیزرا و  ظاـحل  زا  هک 

؛ دیراد امـش  ار  راختفا  یهیام  درادن . یـشزرا  چیھ  تسین و  راختفا  یهیام  نیا  دنتـشاذگ ؛ ناشرـس  یالاب  بابرا  مھ  رفن  راھچ  دـنداد ، اھنیا  هب  دـنتفرگ و  ار  ناشتلم  یاھلوپ 

رھ دیھد . ماجنا  ار  تامدخ  نیرتھب  ناتدوخ ، یدوجوم  اب  دینکیم  یعس  هک  امش  دیریذپیمن ؛ دوخ  رد  دوخ و  رب  ار  یاهناگیب  هک  امش  دیداتسیا ؛ ناتدوخ  یاپ  یور  هک  امش 

. تسا رتشیب  تلم  یارب  ناتهدیاف  رتالاب و  ناتشزرا  دشاب ، رتشیب  ناتدوجو  رد  تزع  سفن و  هب  اکتا  تعانم و  رادتقا و  یهیحور  نیا  رگا  امش  زا  مادک 

هعسوت  / ١٣٧٨/٠٢/٣٠ موس  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

. یجراخ عبانم  بذج  رد  ناگناگیب  یهطلس  زا  زیھرپ  یساسا و  نوناق  لوصا  یلم و  عفانم  قیقد  تیاعر 

هعسوت  / ١٣٧٨/٠٢/٣٠ موس  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

یجراخ تسایس  زا  ینابیتشپ  و  یمومع ، تینما  یلم و  عفانم  نیمات  و  اھدیدھت ، هب  رثوم  ییوگخـساپ  یگدنرادزاب و  روظنمب  یماظتنا  یتینما و  یعافد و  رادتقا  شیازفا 

. تاناکما یهمھ  زا  یریگهرھب  اب  هقطنم  رد  تینما  تابث و  حلص و  شرتسگ  و 

نارادساپ  / ١٣٧٨/٠٨/٢٢ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ناسنا تاجن  ناسنا ؛ حالف  حالص و  تسیچ ؟ تردق  نآ  یریگتھج  تسا . تردق  نآ  یریگتھج  یساسا ، یهلاسم  تسا ، تردق  یونعم  لماوع  هب  یکتم  هک  یتردق  نآ  یارب 

روک لفاغ و  یعمج  تردق  لاگنچ  زا  ناسنا  تاجن  اھناسنا ؛ یاھلد  نایم  هنالھاج  اضغب  اھینمشد و  زا  ناسنا  تاجن  یتلادعیب ؛ زا  ناسنا  تاجن  یونعم ؛ یدام و  بئاصم  زا 

تـسم هک  تسا  هدوب  ییاھتردـق  راـتفرگ  دوخ ، رمع  نارود  رتشیب  رد  رـشب  تسا . هدوب  نیا  هشیمھ  رـشب  گرزب  یراـتفرگ  دـنمھفیمن . یرگید  زیچ  تینم  زج  هک  یتـسم  و 

هک دننزیم  نیا  زا  مد  هک  دنتـسھ  یناسک  ایند  رد  دـینیبیم  امـش  تساھناسنا . تشونرـس  درادـن ، هتـشادن و  تیمھا  ناشیارب  هک  یزیچ  دـناهدوب و  یھاوخدوخ  تینم و 

نارود رد  هک  تسا  یفرح  نیا  دنوشب ! دندش ، ریقف  تخبدب و  دوبان و  لامیاپ و  رگید  یاھتلم  رگا  دریگ و  تسد  رد  ار  ایند  لئاسم  مامت  دـیاب  ناشدوخ -  تلم  ینعی  ام -  تلم 

لـصا تلم  نآ  عفانم  روشک ، نآ  عفانم  تلود ، نآ  عفانم  دـنکیم . یراج  نابز  رب  اـکیرما -  حـضاو  روط  هب  و  رابکتـسا -  مھ  زورما  دـندزیم ؛ ییاـپورا  نارگرامعتـسا  رامعتـسا ،

نالف رد  امـش  هک  یتقو  هرخالاب  دراد ! یعفانم  مھ  وا  ولو  ددرگ ؛ بوکرـس  تسا ، هداتـسیا  عفانم  نآ  لباقم  رد  هک  یـسکرھ  دیاب  دوش ، دیدھت  عفانم  نآ  هک  ییاجنآ  تسا و 

. دنتـسیایم امـش  عفانم  لباقم  رد  مھ  اھنآ  دیزاسیم ، لامیاپ  ار  اھنآ  عفانم  دـینکیم و  گنت  اھروشک  اھتلم و  اھتلود و  رب  ار  یگدـنز  یاضف  دـیباییم ، روضح  ایند  یهطقن 

! دنمھفیمن الصا  ار  حضاو  قطنم  نیا  دراد !؟ یحیجرت  هچ  اھتلود  نآ  عفانم  رب  امش  عفانم 

! تسا بیرف  مھ  نیا  هک  دـید  دـیھاوخ  دـینک ، شواک  دـیبایرد و  ار  شتقیقح  رگا  میدـنمهقالع ، نامدوخ  تلم  عفانم  هب  ام  هک  دـننزیم  انعم  نیا  زا  مد  زورما  هک  یناـسک  نیا 

، ناشیرادروخرب ناشناونع ، ناشترھـش ، نوچ  تسا ؛ نیا  هب  هتـسباو  ناشیاھتموکح  اھتردق و  نوچ  دـنروآیم ، ار  اھتلم  مان  دنتـسھ . اھنآ  دوخ  تسا ، مھم  ناشیارب  هچنآ 

، اھنآ تینم  اھنآ ، تساوخ  دـیاب  هک  تسا  نیا  اھنآ  رظن  زا  تقیقح  نیا  دـنیوگب ، ار  تقیقح  دنتـسناوتیم  رگا  دـنروایب ! ار  ناشتلم  مسا  هک  تسا  نیا  هب  فقوتم  ناشینارماک 

. دوش اضرا  اھنآ  رورغ  اھنآ و  ربکت 

هعمجزامن  / ١٣٧٨/٠٩/٢۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

یریگتھج نیا  اب  نید و  نیا  اب  ماظن و  نیا  اب  ام  هک  مھ  دـنیوگیم  دـننکیم ؛ راـک  دـننکیم ، مادـقا  دـننزیم ، فرح  تلم  نیا  هیلع  بترم  هک  تسا  لاـس  تسیب  اـھییاکیرما 

نیا یمالـسا و  ماظن  نیا  اما  تسا ؛ هدوب  ام  تسد  زیچ  همھ  روشک  نیا  رد  زور  کی  ینعی  هچ ؟ ینعی  ام  عفانم  تسا . هدرک  دـیدھت  هقطنم  رد  ار  اـم  عفاـنم  نوچ  مینمـشد ؛

هزرابم نیا  رطاخهب  ام  دـناهدرک ؛ هاتوک  شترا و ...  زا  یعیبط و  عبانم  زا  تفن و  زا  ار  ام  تسد  دـناهدمآ  یمالـسا  طاسب  نیا  ناملـسم و  یاھدـنوخآ  نیا  ناملـسم و  ناناوج 

رتـالاب و نیا  زا  تلم  کـی  هیلع  ینمـشد  رگید  میباـیزاب ! ناریا  رد  ار  ناـمعفانم  میھاوـخیم  هک  تسا  نیا  نامفدـھ  اـم  دـنیوگن  هـک  دـننکیمن  مـھ  مرـش  ردـقنیا  مـینکیم .

؛ تسین ناریا  تلم  عفانم  نمـشد  تسین ؛ ناریا  تلم  نمـشد  اکیرما  ریخن ؛ هک  دـنک  تابثا  دـھاوخب  دوخ  یهدیـسوپ  صقان  یاسران  ملق  کی  اب  درادرب  اـقآ  نآ  ـالاح  رتحـضاو ؟

! مینزب وناز  شلباقم  رد  میورب  دندیـسوب ، ار  اکیرما  یهبتع  دـندش و  اکیرما  تردـق  میلـست  هک  ایند  رد  یرـصانع  ای  اھتلود  یهیقب  لثم  یتسیاـب  مھ  اـم  تسین ؛ اـم  نمـشد 

؟ تسا یحطس  رکف  کی  رگم  تسا ، مکاح  تلم  نیا  رب  زورما  هک  یرکف  نیا  درک ؟ دھاوخ  اھر  ار  اھزیچ  نیا  ناریا  تلم  هک  دینکیم  لایخ  امش 

لیبدرا  / ٠۵/١٣٧٩/٠۵ ناتسا  ناناوج  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لثم مھ  ار  تسایس  نادیم  دننکیم  یعـس  روشک  رد  یـسایس  یاھتـسد  زا  یـضعب  تفگ  نم  هب  یتسود  منک : ضرع  ار  هلمج  کی  نیا  یگچراپکی  تدحو و  دروم  رد  نم 

نم دنـشاب . هتـشاد  تباقر  تسایـس  نادیم  رد  مھ  اب  مھ  دیاب  شوپیبآ .»  » هدع کی  دنا و  « شوپزمرق  » هدع کی  دننک . لیدـبت  شوپزمرق »  » و شوپیبآ »  » هب شزرو  نادـیم 

یکی دـندرک ، تکرـش  یلم  میت  رد  شوـپیبآ »  » و شوـپزمرق »  » هک مھ  یتـقو  دـننکیم . تکرـش  یلم  میت  رد  ود  رھ  شوـپیبآ ،»  » و شوـپزمرق » ، » شزرو نادـیم  رد  متفگ 

و شوپیبآ »  » یناـسک و  شوپزمرق »  » یناـسک تسایـس  نادـیم  رد  رگا  دـننکیم . یراـکمھ  مھ  اـب  دوشیم ؛ مجاـھم  یکی  دوشیم ، عفادـم  یکی  دوـشیم ، ناـبهزاورد 

، تسا حرطم  نمـشد  اب  یهھجاوم  تلم و  عفانم  هک  ییاجنآ  تسا ، نایم  رد  یلممیت  یاپ  هک  ییاجنآ  اما  دـنوشب ؛ دـندش ، شوپدرز »  » یناـسک و  شوپزبس »  » یناـسک

رگا دـننزب ! لگ  یدوخ  یهزاورد  هب  تسا ، حرطم  تلم  عفانم  هک  ییاجنآ  یلم ، میت  رد  هک  دـشابن  روطنآ  دـننک . راک  میت  کی  لثم  دـنراذگب و  رانک  ار  تافالتخا  دنـشاب  بظاوم 

میراودیما دـشاب . یلم  عفانم  روحم  رب  مالـسا و  روحم  رب  ماظن ، روحم  رب  نید ، روحم  رب  یکی ؛ اھلد  دـشاب . یکی  اھلد  اما  دـشاب ، فلتخم  اھمان  درادـن ؛ یبیع  دوشیم ، نیا 

. دشاب هنوگنیا  هللااشنا  هک 

مق  / ١٣٧٩/٠٧/١۴ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

« يلم عفانم   » 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 24هاگياپ  هحفص 3 
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، مدرم هار  دـنوریم . ار  ناشدوخ  هار  مدرم  تسین . تیمھا  نیا  هب  تسین ؛ یگرزب  نیا  هب  دوشیم ، هداد  ناشن  گرزب  رایـسب  یھاگ  هک  یحانج  یـسایس و  تافالتخا  نیا 

ناج هب  رتشیب  ار  اھحانج  درادیم  تسود  نمـشد  دنرادن . یراک  یعونـصم  یعنـصت و  یاھیـشکطخ  نیا  اب  مدرم  تسا . راوگرزب  ماما  هار  ادخ و  هار  بالقنا ، هار  مالـسا ، هار 

دینیشنب دییایب  متفگ  مدرک ؛ توعد  ار  یـسایس  یاھحانج  اھاج ، ریاس  رد  و  تساھناکم -  نیرتسدقم  هک  هعمج -  زامن  رد  اھراب  لماک ، یزوسلد  یور  زا  هدنب  دزادنیب . مھ 

لوصا یور  رب  رگا  دینک . لح  اھنیا  ساسارب  ار  تافالتخا  دیھد و  رارق  لصا  دیراد ، رظن  قافتا  مھ  اب  نآ  یور  رب  هک  ار  یدراوم  دییایب  دـینک . هرکاذـم  مھ  اب  دـینک ، تبحـص  مھ  اب 

دیاـب ارچ  دراد !؟ اـنعم  هچ  تجاـجل  نیا  دـننکیم . دـندرک و  تجاـجل  یاهدـع  دـندرک ؛ لوبق  یاهدـع  درادـن . مھ  یتیمھا  یـسایس  یفـالتخا و  یئزج  دراوم  دـینک ، یراـشفاپ 

دب رایـسب  دـشاب ، نمـشد  ذوفن  نودـب  رگا  هک  دـننک ؛ یحانج  ضارغا  ینابرق  ار  روشک  نیا  حـلاصم  یلم و  عفانم  ار ، یلم  تینما  ار ، یلم  تدـحو  ار ، تلم  تدـحو  یناـسک 

. تسا رتدب  ربارب  دنچ  دشاب ، نمشد  ذوفن  اب  رگا  تسا و 

؛ ماما هار  ساسارب  مالـسا ؛ ساسا  رب  یـساسا ؛ نوناق  تانیب  ساسا  رب  یمالـسا ؛ ماظن  یـساسا  لوصا  ساـسارب  هملک  تدـحو  هب  منکیم  توعد  ار  همھ  مھ  زاـب  هدـنب 

قداـص دارفا  نازوـسلد و  ناـھاوخریخ و  یهمھ  هک  تسا  ینـشور  طـخ  نیا  دـنکیم . یرگهزیتـس  تلم  نیا  اـب  هک  یـسک  رھ  اـب  هزیتـس  ساـسارب  مدرم ؛ عفاـنم  ساـسارب 

. دنوش عمج  نآ  ساسارب  دنناوتیم 

(ع)  / ١٣٧٩/٠٧/٢٩ یلع ماما  نارای  ىمزر  یگنھرف  یودرا  رد  رضاح  نایجیسب  عمج  رد  تانایب 

. دراد زاین  اـھنآ  هب  ناـشروشک  ـالاب ، فادـھا  یارب  یلم و  عفاـنم  یارب  هک  ییاھنادـیم  رد  تلم  میظع  یاـھورین  نیرتناـمیااب  نیرتطاـشن و  اـب  نیرتھب و  روضح  ینعی  جیـسب ،

مچرپ نیا  دنرـضاح  هک  تسا  یاهرمز  نآ  شیانعم  روشک ، کی  رد  جیـسب  دـنراد . ار  تایـصوصخ  نیا  اھناسنا ، نیرتراـختفارپ  نیرتدنمتفارـش و  نیرتصلاـخ و  نیرتھب و  هشیمھ 

اھنادـیم یهمھ  رد  مدرم  شوج  دوخ  یورین  بالقنا ، لوا  زور  زا  هک  مینکیم  رکـش  ار  ادـخ  تسین . مھ  ناـسآ  هک  دـننک ؛ یراذگهیامرـس  شیارب  دنـشکب و  شود  رب  ار  راـختفا 

یگدامآ ای  دـندوبن ، رـضاح  ناشدوخ  هک  ییاھنآ  دنتـسناد ؛ ناشدوخ  نایم  رد  ار  میظع  یهدنـشوج  نایرج  نیا  ردـق  تلم  داحآ  تسناد و  ار  ورین  نیا  ردـق  ماـما ، دوب و  رـضاح 

یناھج رادتقا  یاھھاگتسد  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  دندرک . قیوشت  نیسحت و  ار  هتشذگ  دوخ  زا  رـصانع  هدامآ و  ناناوج  نآ  دنوش ، دراو  رطخ  یاھنادیم  نیا  رد  هک  دنتـشادن 

. دنکیم نیگمشخ  دنریگ ، تسد  رد  قحانب  ار  اھتلم  اھروشک و  تشونرس  دنھاوخیم  هک  ار  یناسک  نآ  ار ، رابکتسا  یاھھاگتسد  ار ،

ناھد هب  مشچ  هشیمھ  هک  یناسک  ارچ  دوشیم ؟ تناھا  جیـسب  هب  اـھویدار  یناـھج و  تاـغیلبت  رد  ارچ  دـیمھف . ار  جیـسب  هب  یتاـغیلبت  یهلمح  زار  دـیاب  هک  تساـجنیا 

یرھمیب تناھا و  دروم  تسا ، نیسحت  میظعت و  فیرشت و  روخ  رد  هک  ار  جیسب  دنیاشگیم و  ازـسان  هب  نابز  جیـسب  هب  تبـسن  دننک ، رارکت  ار  اھنآ  فرح  ات  دنراد  ناگناگیب 

مچرپ العا  رد  همھ  زا  رتالاب  هرخالاب و  یلم و  عفانم  نیمات  رد  یلم ، تاراختفا  ظفح  رد  یلم ، رورغ  ظفح  رد  یلم ، لالقتـسا  ظـفح  رد  ار  جیـسب  شقن  نوچ  دـنھدیم ؟ رارق 

. درادن یاهدیاف  اھنآ  ینمشد  اما  دننمشد ؛ جیسب  اب  دج  هب  دننادیم ؛ یمالسا  یروھمج  ماظن  مالسا و 

ریبکریما  / ١٣٧٩/١٢/٠٩ یتعنص  هاگشناد  دیتاسا  نایوجشناد و  عمج  رد  تانایب 

اب برغ  زیمآمکحت  طـباور  نآ  ظـفح  زج  یفدـھ  چـیھ  هک  یبرغ  یتادراو  یاـھیروئت  بظاوم  هک  مھدـب  هجوت  ار  ناـمدوخ  یوجـشناد  ناوج  هاگـشناد و  طـیحم  مھاوـخیم  نم 

نیا ماظن و  نیا  بالقنا و  نیا  تسین . رتشیب  زیچ  کی  فدـھ  اما  دوشیم ؛ هدز  اھفرح  رایـسب  فلتخم ، یاھمان  تحت  هتبلا  دنـشاب . درادـن ، ار  ام  روشک  لیبق  زا  ییاـھروشک 

دوجو جیار  ینوناق و  تروص  هب  یبرغ  یاھـشزرا  ام  روشک  رد  زورما  تسا . هتـسکش  روشک  نیا  رد  ار  یبرغ  زیمآمکحت  یهتیروتا  هطلـس و  نیا  هدمآ و  یمدرم  میظع  تکرح 

 - دـندوب هدرک  نھپ  روـشک  نیا  رد  عـمط  نارازھ  اـب  هک  ار  یاهرفـس  زورما  دوـشیم . بوـسحم  مومذـم  رما  کـی  اـم  روـشک  رد  ناـگناگیب ، هب  روـشک  عفاـنم  نداد  زورما  درادـن .

لیاوا دـننک ؟ راک  هچ  یلبق  تروص  هب  عاضوا  ندـنادرگرب  یارب  تسین . یمک  تراسخ  یناـھج ، طلـست  تردـق و  زکارم  یارب  نیا  دـننیبیم . هدـش  عمج  اـھییاکیرما -  صوصخب 

گنج دندش . لسوتم  یگنھرف  گنج  هب  اذل  تسین . نیا  شھار  دندیمھف  دش ، هدیلام  کاخ  هب  ناشینیب  یتقو  یلو  دنتخادنا ؛ هار  ورهبور  گنج  دـندمآ و  هنایـشان  بالقنا 

اھنآ دننکیم ! هلر  ار  اھنامھ  لخاد  رد  مھ  یاهدع  هنافساتم  دنسیونیم و  هخـسن  دننکیم و  رکف  دننیـشنیم  ناگدبز  اذل  تسا . ناگدبز  راک  تسین ؛ یناسآ  راک  یگنھرف 

. دوب اھنیا  بقارم  دیاب  دنھدیم ! اھفرح  نآ  هب  یموب  لکش  دنیوگیم و  ار  نآ  یسراف  مھ  یاهدع  دننزیم ، ار  ییاھفرح 

یوضر  / ١٣٨٠/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

تاقبط دروآ و  دوجو  هب  یداصتقا  قنور  هعماج  رد  دـنک ، راھم  ار  مروت  دـنک ، تیوقت  ار  یلم  لوپ  دـھد -  ناـشن  ار  دوخ  یدـمآراک  دـنک و  شـالت  داـصتقا  شخب  رد  یلووسم  رگا 

ار وا  دننکیم و  هظحالم  هدھاشم و  لووسم ، نآ  رد  ار  ناشدوخ  دـننکیم . ییاناوت  رادـتقا و  ساسحا  مدرم  دـیامن -  رادروخرب  تساھنآ ، هب  قلعتم  هک  یقوقح  زا  ار  مورحم 

قح فرح  دـننکیم و  تکرـش  یناھج  عماجم  رد  انغتـسا  یدنلبرـس و  تزع و  اـب  روشک ، نـالووسم  یللملانیب ، یهصرع  رد  یتقو  دـنروآیم . باـسح  هب  ناـشدوخ  رھظم 

رد هک  تلم  دننکیم ، راک  روشک  عفن  هب  هظحالم و  ار  حلاصم  دنریگیم و  رظن  دم  ار  یلم  عفانم  اھتلود ، اب  یهلدابم  هلماعم و  رد  دنروآیم و  نابز  رب  تعاجش  اب  ار  ناشدوخ 

. دنکیم رادتقا  ساسحا  دریگیم ، رارق  اھراک  نیا  نایرج 

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

زا هک  دنتـسھ  یناسک  دینیبب  یتقو  امـش  دـینکیم . رادـتقا  ساسحا  دـنکیم ، رپس  هنیـس  امـش  قوقح  هب  نازواجتم  اب  یهلباقم  رد  یلووسم  دـینیبب  یتقو  مدرم  امش 

دنیبب هک  دنکیم  فعـض  ساسحا  یتقو  تلم  کی  دینکیم . رادتقا  ساسحا  دننکیم ، عافد  دوخ  یورین  ناوت و  یهمھ  ندرک  فرـص  اب  تشذگ و  اب  هنادنمتردق ، تلم ، عفانم 

ار ادخ  دنکیم . فعض  یھانپیب و  ساسحا  تلم  نیا  هک  تساجنیا  دنبنجیم ! نارگید  تشگنا  یهراشا  هب  هدرکن  یادخ  ای  دنبنجیم ، رید  ای  دنمھفیمن ، ای  شنالووسم 

هک دنکیم  قرف  تسا . یمھم  رایـسب  یهلاسم  نیا  دننکیم . فرـص  دنراد  ار  ناشرمع  هفیظو ، ماجنا  یارب  روشک  نالووسم  دنملاس . روشک  نالووسم  هک  مینکیم  رکش 

هک تسا  نیا  دراد ، تیمھا  تلم  کی  یارب  هک  هچنآ  دننک . راک  ادخ  رطاخ  یارب  هن ، ای  دننک ؛ شالت  ناشدوخ  یـصخش  دصاقم  یارب  هناگیب ، یاھویدار  تاغیلبت  قبط  یناسک 

. دننک راک  ریبدت  لقع و  اب  تیلووسم و  ساسحا  اب  دنک ، زاب  ار  اھهرگ  دناوتیم  اھنآ  تشگنا  هک  ینالووسم  نییاپ -  ات  الاب  زا  اھهدر -  یهمھ  رد 

یناگرزاب  / ١٠/١٣٨٠/٠۴ عیانص و  یاھهناخترازو  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ار اھراکھار  ندرک و  یملع  یـسررب  نتـسشن و  هب  اھنیا  دھد . یقیقح  تیمھا  روشک ، ملاس  داصتقا  هب  سلجم ، یراکمھ  اب  دمآ ، دھاوخ  راک  رـس  رب  هک  یتلود  میراودیما 

ار روشک  یلخاد  یاھیراذگهیامرـس  تارداص و  عناوم  یتعنـص و  یهخرچ  لیمکت  هنیھب و  دیلوت  عناوم  دنک و  یریگیپ  مادقا و  دـیاب  دوشیمن ؛ نتفگ  اب  دراد . جایتحا  ندرک  ادـیپ 

دریگب و رظن  رد  ار  یلم  تیوھ  تلم و  عفانم  هملک  یقیقح  یانعم  هب  دوشیم ، مھارف  روشک  رد  یجراـخ  یاھهیامرـس  بذـج  ناـکما  رگا  دـنک . فرط  رب  ار  اـھنآ  دسانـشب و 

هک دشاب  یلکـش  هب  دیاب  یجراخ  یاھهیامرـس  بذج  مینک . شومارف  ار  رگید  تاھج  میھد و  رارق  هجوت  دروم  ار  تھج  کی  هک  دشابن  روطنیا  دنکن . ینابرق  ار  روشک  حلاصم 

نم هب  نارھت  رد  یزلام  ریزو  تسخن  میدید . ایـسآ  قرـش  یاھروشک  زا  یخرب  رد  ار  یکنکداب  یاھییافوکـش  اھدشر و  زا  یـضعب  ام  نایز . هن  دربب ، دوس  نآ  زا  روشک  داصتقا 

دـشاب یگنرف  رجات  کی  تسد  رد  روشک  داصتقا  تشونرـس  ینعی  تسا !؟ بوخ  نیا  میدش ! لیدبت  ریقف  روشک  کی  هب  دنمتورث  روشک  کی  زا  زور ، دـنچ  تدـم  رد  ام  هک  تفگ 

، تفگیم نم  هب  ار  بلطم  نیا  یتقو  وا  دـنک ! جـلف  دـناشنب و  هایـس  کاخ  هب  زور  دـنچ  فرظ  رد  یاهیامرـس ، شدرگ  رـالد  اـھدرایلیم  اـب  ار  یروشک  دـناوتب  درک ، هدارا  رگا  هک 

تسا و یکتم  یتاذ  تیوھ  یعیبط و  یناسنا و  یاھهیامرـس  هب  روشک  مینادیمن . یداصتقا  تفرـشیپ  ار  یکنکداب  یاھدشر  نیا  ام  دوب . یگدرـسفا  مغ و  زا  رپ  شاهرھچ 

، هخسن نامھ  قبط  مھ  ام  دنـسیونب و  هخـسن  ام  یارب  لوپ  یللملانیب  قودنـص  یناھج و  کناب  هک  هنوگ  نآ  هن  اما  تسا ؛ یداصتقا  یعقاو  ییافوکـش  دشر و  بجوتـسم 

، اـھهمانرب نیا  لـباقم  رد  میلـست  اـب  زج  اـم  دـیوگب  یـسک  رگا  میناوتیم . اـم  متفگ -  هک  روطناـمھ  میراد و -  تسایـس  هماـنرب و  اـم  هن . مینک ؛ نیودـت  ار  ناـمدوخ  داـصتقا 

هنانیبدب یاھتواضق  هتبلا  تسا ؛ هتخانـشن  ار  یلخاد  یاھهیامرـس  تلم و  روشک و  مییوگب  هک  تسا  نیا  وا  دروم  رد  هنانیبشوخ  تواضق  مینک ، یداصتقا  تکرح  میناوتیمن 

« يلم عفانم   » 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 24هاگياپ  هحفص 4 
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. درک دوشیم  مھ 

رنھ  / ٠١/١٣٨٠/٠۵ گنھرف و  باحصا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

عفانم یهدـننکنیمات  هک  ییاھتـساوخ  میلـست  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  یندوشخبان  گرزب و  هانگ  کـی  تسا ، مدرم  فادـھا  تمدـخ  رد  عضاوتم و  یمدرم و  هک  یماـظن  نیا 

اکیرما هک  دینیبیم  امـش  دـنیوگیم . ار  نآ  تحارـصب  اھنآ  هک  تسا  یفرح  دوشیمن ، اھنآ  عفانم  میلـست  میوگیم  هکنیا  دوشیمن . تسا ، هقطنم  نیا  رد  گرزب  یاھتردـق 

رازھ دنچ  اب  وا  عفانم  ینعی  تسا ! راک  نیا  ورگ  رد  نم  عفانم  دیوگیم  ینکیم ؟ ار  راک  نیا  ارچ  دوش  هتفگ  رگا  دنکیم . رقتـسم  ورین  هطقن ، نالف  رد  ای  سراف  جـیلخ  رد  الثم 

هب دـننکیم ، یمادـقا  رھ  یروشک  رھ  رد  اھنیا  دوشن ! نیمات  دـنکیم ، یگدـنز  هقطنم  نیمھ  رد  هک  یروشک  عفانم  ولو  دوش ؛ نیمات  سراف  جـیلخ  رد  دـیاب  هلـصاف  رتمولیک 

نیمات ار  اھنآ  دوریمن و  عفانم  نیا  راب  ریز  ایند ، یاھروشک  یهمھ  فالخرب  هک  تسا  نیا  یمالـسا  یروھمج  مرج  دوش . نیمات  دـیاب  یزرمارف  عفانم  نآ  هک  تسا  نیا  رطاـخ 

؛ تسین روطنیا  دراد ، گنج  رـس  یمالـسا  یروھمج  دوشیم  هتفگ  هکنیا  مرادـن . یراک  مھ  امـش  عفاـنم  هب  منک ؛ نیماـت  ار  مدوخ  عفاـنم  مھاوخیم  دـیوگیم  دـنکیمن .

ام یلو  میتفگن ؛ ار  یزیچ  نینچ  مھ  تقو  چـیھ  میتشادـن ؛ ار  اکیرما  اب  ندـیگنج  یانب  ام  دـنرگید . روط  کی  اھنآ  میرگید ، روط  کی  ام  درادـن ؛ یگنج  لـباق  عضو  اـم  اـب  اـکیرما 

یهیـضق نوگانوگ و  لئاسم  یهنیمز  رد  تسا . یمالـسا  یروھمج  مرج  نیا  میوشیمن . میلـست  امـش  لباقم  رد  یتمیق  چـیھ  اب  مییوگیم  میرادـن و  ندـش  میلـست  یانب 

اھرازبا یهمھ  اب  هک  دوشیم  موکحم  تلم  نیا  یناھج ، یاھتردق  یهناربکتسم  لیامت  لباقم  رد  تلم  کی  ندشن  میلـست  مرج  هب  تسا . روطنیمھ  زین  هریغ  نیطـسلف و 

هعیـش و هیلع  ام و  هیلع  بالقنا  زا  دـعب  هک  ییاھملیف  دراد و  یرنھ  شخب  ایـس  ناـمزاس  مدرک ، ضرع  هک  هنوگناـمھ  دوش . هزراـبم  تدـشهب  وا  اـب  یرنھ -  رازبا  هلمج  زا  - 

ار تیمولظم  تیعقاو و  نیا  دیتسھ و  یناریا  زاسگنھآ  نادیقیسوم و  رتائت و  امنیس و  رگیزاب  رگامنیس و  زاسملیف و  کی  هک  امش  تسا . دایز  رایـسب  دندرک ، تسرد  مالـسا 

؟ درادن دوجو  یمدرم  فیلکت  چیھ  ایآ  تسیچ ؟ ناتفیلکت  دینکیم ، کاردا 

ناریا  / ١١/١٣٨٠/٠۵ یمالسا  یروھمجتسایر  یهرود  نیمتشھ  ذیفنت  مکح  نتم 

زاـین هب  نداد  تیوـلوا  و  یلم ، عفاـنم  زا  تبقارم  و  تلم ، زا  ینادردـق  و  مـنکیم ؛ هیـصوت  لـمع  رد  صـالخا  رذـگدوز و  تـصرف  ماـنتغا  ادـخ و  داـی  هـب  ار  مرتـحم  روـھمج  سیئر 

نالوئـسم یهمھ  ناشیا و  یارب  ار  یھلا  کمک  تیادھ و  قیفوت و  مدرگیم و  رکذتم  ناشیا  هب  ار  بالقنا  نید و  یالاو  یاھـشزرا  ندرمـش  یمارگ  و  فعـضتسم ، یاھرـشق 

. منکیم تلاسم  روشک 

حلسم  / ١٣٨٠/٠٧/٠۴ یاھورین  یادھش  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

تیاعر زگرھ  ار  نارگید  عفانم  امـش  رگم  تسا . هدید  هبرـض  اھنآ  عفانم  نوچ  ارچ ؟ دننک ؛ یراکمھ  اھنآ  اب  دیاب  ایند  یهمھ  هک  دناهدرک  عقوت  تسا ؛ هدـش  هلمح  اھییاکیرما  هب 

نم هچرھ  دنک  مالعا  یتلود  هک  دوشیم  زوجم  کشوم ، گنفت و  پوت و  نتشاد  فرص  زورما ، یایند  رد  رگم  دننک !؟ تیاعر  ار  امـش  عفانم  همھ ، دیراد  عقوت  لاح  هک  دیاهدرک 

یاھروشک مادـک  رد  دـینیبب  دـینک  هاگن  امـش  زورما  تسا . هدرک  روفنم  ار  اکیرما  هک  تساھزیچ  نیمھ  دـننکیم ؟ لوبق  ار  نیا  ایند  مدرم  رگم  ریغال !؟ دوش و  لـمع  میوگیم 

فلتخم یاھتلود  اھنامزاس و  مدرم و  تاساسحا  دش ، لیکـشت  یبونج  یاقیرفآ  رد  اریخا  هک  یـسنارفنک  تسین . ناریا  اج ، همھ  دننزیم . شتآ  ار  اکیرما  مچرپ  مدرم  ایند ،

رگا اما  دـننک ؛ یھارمھ  دـیاب  همھ  دـتفیب ، رطخ  هب  سراف  جـیلخ  رد  اکیرما  عفانم  رگا  تسا . هدرک  روفنم  ار  شدوخ  اھیعقوترپ  اھییوگروز و  نیا  اب  اـکیرما  داد . ناـشن  ار  اـیند 

ام اب  دـیاب  ایند  یهمھ  دـنیوگیم  لاح  دـناهدرک ، لاماپ  ار  ام -  روشک  هلمج  زا  نوگانوگ -  یاھروشک  عفانم  همھ  نیا  دـتفیب ! داتفا ، رطخ  هب  سراف  جـیلخ  یاـھروشک  عفاـنم 

. تسا یعقوترپ  نیا  تسا ! هتفرگ  رارق  مجاھت  دروم  ام  عفانم  نوچ  دننک ؛ یراکمھ 

ناھفصا  / ١٣٨٠/٠٨/٠٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

کی ناوتیم  گرزب  تردـق  کی  راب  ریز  نتفر  نودـب  درک ؛ یگدـنز  دوشیم  اکیرما  نودـب  هک  داد  ناـشن  ینعی  درک ؛ حرطم  اـیند  رد  مھ  ار  یمالـسا  یوگلا  کـی  یمالـسا  ماـظن 

. تسا یمالسا  ماظن  تیوھ  دیدھت ، یلصا  تلع  سپ  درب . شیپ  درک و  هرادا  ار  ینویلیم  جنپوتصش  گرزب  روشک 

هک تسا  نیا  اھنآ  زا  یکی  دوش . دـیدشت  یھاگ  ای  دـنک  ادـیپ  همادا  دورن و  نیب  زا  اھیدوز  نیا  هب  ندرک ، ینمـشد  دـیدھت و  یارب  نمـشد  یهزیگنا  هک  دراد  دوجو  یلیـالد  هتبلا 

لیلد کی  تسا . هدوب  هدوھیب  همھ  دناهدرک ، یمالـسا  ماظن  هب  ندز  هبرـض  یارب  هک  ییاھجرخ  هک  دنناروابب  ناشدوخ  هب  دیآیمن  ناشلد  هتبلا  دـناهدرک . جرخ  رالد  اھدرایلیم 

ییاھفرح اھنآ  زا  تسناوت  درک و  ادیپ  ار  ناوج  رفن  راھچ  ناریا  یاھرھـش  زا  یاهقطنم  رد  ناشراگنربخ  رگا  دشاب . هدـش  لیاز  ام  ناناوج  رد  ینید  حور  دـنراودیما  هک  تسا  نیا 

دیما دوخ  هب  دـننکیم و  شوخلد  ار  ناـشدوخ  دـنھدیم و  میمعت  روشک  ناـناوج  یهمھ  هب  دـننکیم و  گرزب  ار  نیا  دـشاب ، نید  هب  ییاـنتعایب  شیاـنعم  هک  دـنک  طبـض  ار 

هک ددنویپب  عوقو  هب  یاهثداح  رگا  زورما  دننکیم . هابتشا  هتبلا  تسا ! هدش  فیعض  ناریا  رد  یبھذم  نامیا  زا  تظافح  هب  یدنبیاپ  حور  نامیا و  حور  ینید ، حور  هک  دنھدیم 

انیقی دنورب ، ولج  دننک و  رپس  هنیـس  ناشتلم  عفانم  یمالـسا و  ماظن  ادخ ، یارب  دنرـضاح  هنابلطواد  هناراکادـف و  هک  یناناوج  دادـعت  دـنک ، رطخ  ساسحا  ناریا  تلم  نآ ، رد 

مھ زورما  درک ، هریخ  یلیمحت  گنج  نارود  رد  ار  ایند  مشچ  هک  یایگدامآ  نامھ  نامیا و  نامھ  ناـجیھ ، روش و  ناـمھ  اـم  ناـناوج  تسا . یلیمحت  گـنج  نارود  زا  رتشیب 

. دنراد

ناھفصا  / ١٣٨٠/٠٨/٠٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هجیتـن نیا  هب  یار ، یاراد  هدـمع و  نارظنبحاـص  اـب  تروشم  اـب  هیاـسمھ و  یاـھروشک  دوخ و  روشک  یاـھهبرجت  یهمھ  یهعلاـطم  اـب  بناوـج ، یهمھ  یهظحـالم  اـب  اـم 

رکف هشیدنا و  کی  نیا  تسین ؛ هنابـصعتم  رظن  کی  نیا  تسا . تلم  عفانم  یلم و  حلاصم  فالخرب  زورما  اکیرما  تلود  اب  هرکاذـم  هکلب  اکیرما ، اب  هطبار  طقف  هن  هک  میـسریم 

یاھیراکبلط تاعقوت و  باب  ندرک  زاب  یانعم  هب  رگید -  لئاسم  رد  هچ  ینونک و  یایاضق  رد  هچ  اکیرما -  اب  هرکاذم  تسا . بناوج  یهمھ  یهظحالم  اب  هدش و  یسررب  تسا ؛

یارب نآ  رد  تلود  نیا  هک  ییایاضق  زا  کی  رھ  رد  اکیرما  اب  هرکاذم  هک  دنرادن  هجوت  دنتلفغ -  راچد  دنرادن ، تین  وس  هتبلا  هک  دننزیم -  هرکاذـم  زا  مد  هک  یناسک  تساکیرما .

کی اب  اکیرما  یهرکاذم  دوشیمن . میلست  تسا و  ربکتسم  وا  نوچ  ارچ ؟ درادن . یاهدیاف  چیھ  ناتسناغفا -  یهیضق  نیمھ  لثم  تسا -  هدرک  فیرعت  یتعفنم  هدیا و  شدوخ 

ثحب سنارفنک ، کی  رد  اقیرفآ  رد  هک  الاح  نیمھ  دـنکیمن ! لوبق  ار  یناھج  عماجم  تارظن  یتح  دـنک ؛ لوبق  ار  تلود  نآ  تارظن  دـھاوخیم  هک  تسین  نیا  یانعم  هب  تلود ،

یاقفر اب  یتح  ینعی  دوریمن ؛ راب  ریز  اکیرما  دننک ، شالت  صوصخ  نیا  رد  دنتـسناد  مزال  ایند  یهمھ  تسا و  حرطم  ایند  رد  یاهناخلگ  یاھزاگ  یهلاسم  نیمز و  ندش  مرگ 

نالف زا  ناتـسناغفا ، هب  هلمح  یارب  هک  دـنکیم  تساوخرد  اھییاکیرما  زا  ناتـسکاپ  روھمج  سیئر  هک  مدـناوخ  اھربخ  رد  شیپ  زور  دـنچ  دـیآیمن ! راـنک  مھ  شدوخ  ییاـپورا 

هاگدورف کی  دروم  رد  روشک  نآ  سیئر  یتروشم  رظن  هب  ینعی  دـننکیم ! در  ار  وا  یهتـساوخ  اھییاکیرما  اما  دـننک ؛ هدافتـسا  اـھھاگدورف  یهیقب  زا  دـننکن ؛ هدافتـسا  هاـگدورف 

یبرع یاھروشک  زا  یـضعب  دـننک ؟ لیمحت  اکیرما  هب  ار  ناشرظن  مھم ، یهلاسم  کی  رد  دناهتـسناوت  دـنراد ، هطبار  اکیرما  اـب  هک  ییاـھروشک  زا  کیمادـک  دـننکیمن ! اـنتعا 

اھروشک نیا  یهتـساوخ  مادک  هب  اکیرما  اما  دننکیم ؛ لمع  نآ  هب  تیاعر و  اھـشخب  یهمھ  رد  ار  اکیرما  تارظن  دنناوتیم ، هچرھ  اھنآ  زا  یـضعب  دنیوگیم ؛ ار  اکیرما  قلمت 

. دنراد ناسک  یضعب  هک  تسا  یگرزب  تلفغ  نیا  تسا ؟ هداد  رثا  بیترت  برع  ناھج  مھم  لئاسم  رد  ای  بصاغ  یتسینویھص  میژر  لباقم  رد 

نویولع  / ١٣٨٠/٠٨/٢١ یگنھرف  یمزر -  یودرا  رد  هدننکتکرش  یجیسب  یاھورین  عمج  رد  تانایب 

زا تسارح  یریگتھج و  ظـفح  یارب  هک  ار  یلماوع  یهمھ  مییاـمن و  لـکوت  ادـخ  هب  مینک و  تکرح  دوخ  قح  قطنم  لاـبند  لـقع ، ریبدـت و  اـب  هک  تسا  نیا  اـم  یهفیظو  زورما 

رب زورهبزور  دـش . دـھاوخ  رتراودـیما  زورهبزور  روشک  نالووسم  تکرح  نیا  زا  راگدرورپ  لـضف  هب  تلم  میورب . شیپ  میریگب و  رظن  رد  ادـخ  تساوخ  هب  تسا ، مزـال  یلم  عفاـنم 

هلوج و لطابلل   » اما دـننکیم ؛ دـیآرب ، ناشتـسد  زا  هک  هچنآ  جراخ ، لخاد و  رد  دـننکیم و  تمحازم  یرگلالخا و  نانمـشد ، هتبلا  دـش . دـھاوخ  هدوزفا  ناـناوج  ناـمیا  قمع 

« يلم عفانم   » 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 24هاگياپ  هحفص 5 
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. تسا قح  رب  ملاع  یانب  تسا و  قح  دریگب ، رایتخا  رد  ار  شنیرفآ  ملاع  یاضف  تسناوت  دـھاوخ  هک  هچنآ  تسین . نتفای  همادا  لباق  دـنکیم و  ینالوج  لـطاب  هلود ؛» قحلل 

. دیھاوخب کمک  ادخ  زا  دینک و  نشور  قالخا  رون  تقیقح و  رون  ملع ، رون  تفرعم ، رون  اب  رتشیب  زورهبزور  ار  دوخ  یاھلد 

رطف  / ١٣٨٠/٠٩/٢۵ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

و مالسا ، یایند  رساترس  رد  نادنمرنھ  نایھاگشناد و  نارکفنشور ، املع ، اھتلود ، دنلووسم . ایند  ناناملسم  یهمھ  دراد . دوجو  مالسا  ناھج  رد  یگرزب  یاھیراتفرگ  زورما 

دربـشیپ یارب  دـناهدرک ؛ زواـجت  دوـخ  دودـح  زا  یللملانیب ، رورـش  ناوـنع  هب  گرزب ، یاـھتلود  زا  یـضعب  زورما  دـنرتلووسم . دـنرادروخرب ، هـملک  ذوـفن  زا  هـک  یناـسک  یهـمھ 

دوخ یلم  عفانم  یهدرتسگ  یهرفس  زا  ار  نارگلواپچ  تسد  دننک و  یگدنز  دازآ  دنھاوخیم  هک  ییاھتلم  هیلع  دننکیمن ؛ غیرد  یروز  هنوگرھ  لامعا  زا  دوخ ، یاھتـسایس 

هکنیا نودب  نیطـسلف  مولظم  مدرم  زورما  تسا . یگدنھدناکت  یتشز و  جوا  رد  نیطـسلف  یهعجاف  زورما  دننکیم . دراو  یتاغیلبت  یـسایس و  یماظن و  راشف  دننک ، عطق 

گرزب یاھملظ  زا  یکی  نیا  دنوشیم ! هدناوخ  تسیرورت  دنوشن ، ریقحت  دننک و  یگدنز  هنادازآ  دوخ  نھیم  رد  هناخ و  رد  دنھاوخیم  هکنیا  زج  دنـشاب ، هتـشاد  یمرج  چیھ 

.. تسا یخیرات 

رطف  / ١٣٨٠/٠٩/٢۵ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

ناسنا و کی  طاشن  توارط و  مکحیر ؛» بھذت  و  « ؛ دنکیم یھت  ار  ناسنا  نطاب  هک  تسا  نیا  قرفت  رثا  نیلوا  دنکیم . تردق  ساسحا  ناسنا  هک  تسا  نیا  داحتا  رثا  نیلوا 

ار یلدمھ  قافتا و  تدحو و  تمعن  دـیاب  روشک  نیلووسم  صوصخب  تلم و  داحآ  یهمھ  مینک . تیاعر  دوخ  روشک  نورد  رد  ار  سرد  نیا  دـیاب  ام  دریگیم . اھنآ  زا  ار  تلم  کی 

هتمعنب متحبـصاف  مکبولق  نیب  فلاف  ادـعا  متنک  ذا  مکیلع  همعن هللا  اورکذاو  : » دـنزادنین رطخ  هب  ار  نآ  دـننک و  ظفح  دوخ  یارب  تشاد -  ینازرا  ام  هب  ار  نآ  لاعتم  یادـخ  هک  - 

نایم رد  نارادمتسایس ، عمج  رد  نالووسم ، فوفص  رد  مدرم ، فلتخم  فوفـص  رد  روشک ، لخاد  رد  تسادخ . گرزب  تمعن  یلدمھ ، یماگمھ و  ساسحا  یردارب ، اناوخا .»

؛ دـنوش رتکیدزن  رگیدـکی  هب  دـننک ؛ هبلغ  قرفت  یاھهیام  اھقرفت و  رب  دـشاب . طلـسم  ساسحا  دـیاب  ساسحا  نیا  دراد ، یعقو  مدرم  رظن  رد  اـھنآ  هاـگیاج  فرح و  هک  یناـسک 

، یمالـسا یردارب  دـنریگب . هدـیدن  ار  گرزب  تاـکرتشم  دـننک و  هدـمع  ار  اـھیئزج  نآ  هکنیا  هن  دـننک ؛ مضھ  لـح و  کارتشا  تدـحو و  یلک  دراوم  رد  ار  فـالتخا  یئزج  دراوم 

تسا و تاکرتشم  اھنیا  مدرم ؛ هب  یدـنمهقالع  هدـنیآ ، هب  تبـسن  یزوسلد  یمالـسا ، ماظن  گرزب  تمعن  زا  یرادروخرب  بالقنا ، ناماد  رد  نتفای  شرورپ  روشک ، هب  یهقـالع 

ار نآ  تسا » رتھب   » هک تسین  یرما  طقف  نیا  تسا . ترورـض  هضیرف و  کـی  اـم  یارب  نیا  درک . دراو  هشدـخ  اـھنیا  هب  دـیابن  یئزج  تاـفالتخا  رطاـخ  هب  درک . ظـفح  ار  اـھنآ  دـیاب 

. تسا هدز  هبرض  بالقنا  تشونرس  هب  مدرم و  روشک و  عفانم  هب  دنکن ، تاعارم  سکرھ  مینک ؛ تاعارم  ار  نآ  دیاب » ، » هن مینک . تاعارم 

رجف  / ١٣٨٠/١١/٠٣ هھد  مسارم  هدننکرازگرب  نالوئسم  جح و  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نیرتهناعبـس اب  نیطـسلف  زورما  دشکیم . هچ  مالـسا  یایند  زا  یـشخب  یمالـسا ، یاھروشک  ناراکردناتسد  ندوبن  لدـمھ  مالـسا و  یایند  قرفت  زا  دـینیبب  امـش  زورما 

لیم و دوجو  اب  دراد و  مالـسا  یایند  هک  یتاناکما  همھ  اب  دـننارذگیم . راگزور  تلم ، کی  یارب  نکمم  یاـھزور  نیرتتخـس  رد  نیطـسلف  مدرم  دوشیم و  بوکدـگل  اھـشور 

ار یتسینویھص  میژر  دوشیمن  تحیصن  اب  تسا . کاندرد  رایسب  نیا  دوشیمن . هیضق  نیا  هب  یکمک  المع  دنراد ، کمک  یارب  مالسا  ناھج  مدرم  زا  یرایـسب  هک  یاهقالع 

رد اھهداوناخ  اـھهناخ و  اھدـنزرف و  اـھنز و  اـھناوجون و  اـھناوج و  تسا . هدیـسر  دوخ  جوا  هب  اـھزور  نیا  دراد و  همادا  ملظ  نیا  هک  تسا  لاـس  هاـجنپ  دـنکن . ملظ  اـت  درک  راداو 

کی زور و  جنپ  زور و  کی  هن  مھ  نآ  تسا !؟ یمک  زیچ  اھنیا  دنوش ؛ بوکرـس  روطنیا  یاهظحالم  چیھ  یب  دنوش و  ورهبور  رابگرم  یاھهحلـسا  اھکنات و  اب  اھنابایخ  اھهچوک و 

هب ار  تفرعم  نیا  دـناوتیم  جـح  دـنک . دوخ  نیگنـس  تیلووسم  هجوـتم  ار  مالـسا  یاـیند  دـناوتیم  جـح  دراد . همادا  شیب  مک و  تیعـضو  نیا  تسا  لاـس  کـی  زا  شیب  هاـم ؛

، نیطـسلف مدرم  زا  تیامح  دننکیم  لایخ  یـضعب  دراد . یگتـسویپ  اھنآ  دوخ  عفانم  اب  هیـضق ، نیا  رد  عطاق  عضوم  نتـشاد  هنحـص و  رد  روضح  هک  دـھدب  یمالـسا  یاھتلم 

هنوگنیا دوشن ، تیامح  اـھنآ  فرط  زا  دـشابن و  یکتم  رگید  یاـھتلم  هب  ناملـسم  تلم  کـی  یتقو  تسا . یگرزب  رایـسب  هابتـشا  نیا  تساـھروشک . یلم  عفاـنم  زا  جراـخ 

مھ رگید  ناملـسم  یاھتلم  یارب  تسا  نکمم  هیـضق  نیا  دـشیمن . مولظم  روطنیا  تلم  کی  دوب ، دـحتم  مالـسا  یایند  رگا  دریگیم . رارق  نمـشد  لواطت  ضرعم  رد  تحار 

نارگتراغ هقطنم و  نیا  یاھتلم  نانمـشد  مالـسا و  ناھج  نانمـشد  یارب  یمالـسا ، یگتـسبمھ  تسا . هدـمآ  شیپ  اھتلم  یارب  یدراوم  رد  دـیدید  هکنیااـمک  دـیایب ؛ شیپ 

. دننک ضرعت  یمالسا  تلم  روشک و  کی  هب  دندید ، تحلصم  دندرک و  باختنا  دنتساوخ و  روطرھ  دوخ ، لیم  قبط  اھنآ  دھدیمن  هزاجا  دنکیم و  لکـشم  ار  راک  یللملانیب ،

یهمھ تعفنم  لماح  نماـض و  نیا  تسا ؛ ناملـسم  یاـھروشک  کـی  کـی  زا  مالـسا  یاـیند  تیاـمح  تقیقح  رد  نیطـسلف ، تلم  زا  مالـسا  یاـیند  یمومع  تیاـمح  سپ 

. تسین یمک  زیچ  نیا  تساھنآ ؛

ییاوھ  / ١٣٨٠/١١/١٨ یورین  لنسرپ  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

ناشتالوصحم و شورف  رطاخ  هب  هچ  اھرازاب ، رطاخ  هب  هچ  زاگ -  تفن و  یژرنا -  رطاخ  هب  هچ  ناـھج ، گرزب  یاھتردـق  زورما  تسا . ملاـع  رب  هرطیـس  اھتردـقربا ، یارب  هلاـسم 

دوبان ناشیلم  عفانم  دنوشیم و  لاماپ  اھتلم  رگا  دنھد . هعسوت  ایند  رد  ار  دوخ  ذوفن  هرطیس و  یهنماد  دنراچان  ناشیماظن ، رادتقا  یـسایس و  یهناوتـشپ  رطاخ  هب  هچ 

یاھتلم هلمج ، زا  یتلم -  رھ  هتبلا  دنـشیدنایم . تسھ -  مھ  عورـشمان  دراوم ، زا  یرایـسب  رد  هک  دوخ -  عفاـنم  هب  طـقف  اـھنآ  درادـن . یتیمھا  چـیھ  اـھنآ  یارب  ددرگیم ،

. دنتسین لئاق  ار  زرم  دح و  نیا  اھنآ  یلو  دشابن ؛ عورـشمان  رگید ، یاھتلم  عفانم  ندرک  لاماپ  رطاخ  هب  هک  یعفانم  نآ  دنـشیدنیب ؛ دوخ  عفانم  هب  دنراد  قح  گرزب -  یاھتردق 

غورد اـیند  مدرم  هب  مھ  اـھنآ ، اـما  دـننکیم ؛ شقن  ار  هدـنبیرف  نیواـنع  دوـخ ، یاـھمچرپ  یور  رب  تـسا . یـسارکمد  یدازآ و  رـشب و  قوـقح  مـچرپ  دـنرادیمرب ، هـک  یمچرپ 

. تسایند رب  هرطیس  اھنآ  فدھ  دنیوگیم . غورد  دوخ  مدرم  هب  مھ  دنیوگیم ،

ییاوھ  / ١٣٨٠/١١/١٨ یورین  لنسرپ  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

هـشیمھ ایند ، یاھروشک  زا  یرایـسب  رب  اکیرما  یهرطیـس  یهتـشذگ  لاس  لھچ  یـس ، خیرات  لوط  رد  هکنیا  لیلد  هب  دنیوگیم ؛ غورد  یـسارکمد  یدازآ و  زا  عافد  رد  اھنآ 

میھاـفم زا  ییوب  هک  دوب  یناـسناریغ  دبتـسم و  یتـموکح  هاـش ، تموکح  دوب . هنوـگنیا  مھ  ناریا  رد  دـناهدوب . اـھنآ -  عـیطم  یلو  دبتـسم -  یاھتردـق  اـھتلود و  ناـبیتشپ 

روضح دوب ؛ اھنآ  یهدارا  اب  قبطنم  دـصرددص  یتفن  یاھتـسایس  دوب ؛ اھنآ  هب  قلعتم  ناریا  تفن  دوب . ناشرایتخا  رد  اھنآ و  میلـست  اـما  دوب ؛ هدربن  اـھنیا  لاـثما  یـسارکمد و 

هاش اذل  دوب ؛ ناشرایتخا  رد  اھنآ و  یهدافتسا  دروم  دصرددص  یلام ، عبانم  تشاد ؛ رارق  اھنآ  رادتقا  یهجنپ  رد  شترا  دوب ؛ سوسحم  ناریا ، رد  تردق  زکارم  رـساترس  رد  اھنآ 

خساپ اھنآ  هب  یلم  عفانم  رطاخ  هب  هک  ار  یتموکح  اھنآ  دنھاوخیم . ار  نیا  اھنآ  دوب . لوبقم  بولطم و  اھنآ  رظن  زا  یلم ، حلاصم  هب  یانتعایب  ریگبهوشر و  دساف ، دبتـسم ،

یزروهنیک وا  اب  نیاربانب  دـنرادیمن ؛ تسود  دـنکیمن ، اـنتعا  اـھنآ  هب  دوخ  تلم  یاھفدـھ  یلم و  تزع  رطاـخ  هب  دوشیمن ، اـھنآ  میلـست  یلم  فرـش  رطاـخ  هب  دـھدیمن ،

ار نآ  ایند  زورما  هک  تسین  یقطنم  یقطنم ، نینچ  تسا . هدروخ  تسکش  ایند ، رد  قطنم  نیا  دنزاسیم . ناھنپ  یدازآ  یسارکمد و  مچرپ  تشپ  ار  دوخ  هاگنآ  دننکیم ؛

زا شیب  هب  رگا  یناسنا ، یاھیریگتھج  تسرد و  رکف  تیونعم و  زا  یھت  یلاـشوپ  یاھتردـق  دنـشاب . راودـیما  دوخ  قیفوت  هب  دـنناوتب  قطنم  نآ  ناراداوھ  ددنـسپب و  دریذـپب و 

. درب دنھاوخن  ییاج  هب  هار  دنشاب ، زھجم  دنزھجم ، نآ  اب  زورما  هک  یاهحلسا 

هقف  / ١٣٨٠/١١/٢١ جراخ  سرد  نایاپ  رد  تانایب 

ریقحت دبتسم  نیطالس  هلیـسو  هب  تدم  کی  دوب . هدش  ریقحت  یدامتم  یاھنرق  لوط  رد  ناریا  تلم  دوب . ناریا  تلم  ریقحت  نایاپ  بالقنا ، یزوریپ  نمھب و  مودوتسیب  هثداح 

انثتسا نودب  اما  تیافکیب ؛ فیعـض و  مھ  یـضعب  ردتقم ، یـضعب  دندوب ؛ یناھاشداپ  دوبن ، یجراخ  ذوفن  هطلـس و  رامعتـسا و  زونھ  هک  میدق  یاھنارود  رد  ینعی  دشیم ؛

یقلت هک  دینیبیم  یبوخهب  دینک ، هعجارم  دناهتـشون ، ناشناگدازھاش  نادنزرف و  ای  نیطالـس  زا  یـضعب  هک  یتارطاخ  هب  امـش  رگا  دندرکیم . ریقحت  ار  تلم  نیا  اھنآ  همھ 

« يلم عفانم   » 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 24هاگياپ  هحفص 6 
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. هن دـشاب ؟ ربتعم  اھنآ  هدارا  هن . دنـشاب ؟ هتـشاد  یقوقح  دـننکیم . راک  اـھنآ  یارب  کـلم  نیا  رد  مھ  تیعر  تشم  کـی  تساـھنآ ؛ هب  قلعتم  یکلم  ناریا ، هک  هدوب  نیا  اـھنآ 

یتمدـخ تلم  داحآ  زا  یـسک  رگا  تساھنآ ؛ لاـم  اـجنیا  هک  دـندرکیم  روصت  اـعقاو  دوب . یحـضتفم  طـلغ و  یقلت  ردـقنیا  ناـشدوخ ، روشک و  تلم و  زا  اـھنآ  یقلت  نیارباـنب 

دراو هبرـض  دبتـسم  دنمروز و  مکاح  عفانم  هب  هک  دنتـسھ  یناشکرـس  دننکیم ، یھاتوک  هک  مھ  یناسک  دنکیم . لمع  شاهفیظو  قبط  دھدیم ، ماجنا  یراک  دـنکیم و 

! دناهدروآ

یاعدا هکنیا  مغریلع  یولھپ  نیطالس  الثم  تشاد . دوجو  تنطلس  نارود  رخآ  ات  داتفینرب و  یلکهب  رکفت  نیا  دش ، عورش  تیطورشم  زا  دعب  ابیرقت  هک  مھ  یرگید  هرود  رد 

روشک و کلام  ار  دوخ  ناشدوخ و  هب  قلعتم  ار  روشک  دوبن ؛ یرگید  زیچ  نیا ، زج  ناشنھذ  رد  دنھد ، ناشن  انشآ  ایند  میھافم  اب  ار  دوخ  دنتساوخیم  دندرکیم و  هتینردم 

. دنتسنادیم تلم  نیا  تشونرس  بحاص 

ار ناـخ  اـضر  اریز  دیـسر ؛ دوـخ  جوا  هب  اـھیولھپ  هرود  رد  دـش و  عورـش  راـجاق  هرود  رخاوا  زا  نیا  هـک  دوـب ؛ یجراـخ  ذوـفن  نآ  دـش و  هفاـضا  مـھ  رگید  شخب  کـی  ریخا ، هرود  رد 

زاب ار  وا  رـسپ  مھ ، وا  زا  دعب  دنک . تکرح  هنوگچ  هک  دندرک  هتکید  وا  هب  دنتـشاد و  هگن  ار  شراک  فارطا  اھنآ  دـندرک ؛ مھارف  ار  شراک  تامدـقم  دـندروآ و  راک  رـس  رب  اھیـسیلگنا 

دعب نکیل  میتفگیم ؛ لیلحت  سدـح و  تروص  هب  ار  اھزیچ  نیا  هتـشذگ ، رد  یھاگ  ام  تسین . اـعدا  تسا و  خـیرات  تاملـسم  وزج  اـھنیا  هک  دـندروآ ، راـک  رـس  رب  اھیـسیلگنا 

یاھتـسایس یرجم  اتدمع  تدم  کی  دندوب ؛ یجراخ  یاھتـسایس  یرجم  اھنیا  دناهدروآ . ناشدوخ  تسد  هب  ار  دارفا  نیا  هک  دیدرگ  مولعم  دش و  ور  یناوارف  کرادم  دانـسا و 

زا تلم -  عفانم  رطاخ  هب  هن  دوخ -  عفانم  زا  یخرب  رطاخ  هب  ایاضق ، زا  یـضعب  رد  دوب  نکمم  مھ  یھاگ  اکیرما . یاھتـسایس  یرجم  قدصم ، هرود  زا  سپ  مھ  دـعب  سیلگنا ،

نیعم اـھنآ  ار  تلود  تشادـن . درگربورب  دـندوب ؛ اـھنآ  یاھتـسایس  یرجم  هرخـالاب  اـما  دنـشاب ؛ مھ  تحاراـن  دوـخ  لد  رد  دـنکیم ، هتکید  اـھنآ  هب  اـکیرما  ار  یتسایـس  هـکنیا 

هک ار  یریزوتسخن  دتفیب ، یشکرس  رکف  هب  ادابم  ات  دنناباتب  یرادقم  ار  هاش  شوگ  هکنیا  یارب  یھاگ  اھنآ  دنتفرگیم . رارق  اھنآ  دییات  دروم  دیاب  اھریزوتسخن  دندرکیم و 

وا دشاب ؛ ریزوتسخن  دیاب  دـنتفگیم  اھنیا  دیدنـسپیمن ، یلیخ  وا  هک  ار  یـصخش  ینعی  داتفا ؛ قافتا  ررکم  نیا  هک  دـندرکیم ، لیمحت  وا  رب  تشادـن ، ینادـنچ  هنایم  وا  اب 

، تکلمم نووش  همھ  رد  دوبن ؛ مھ  یتـفن  یاھتـسایس  صوصخم  نیا ، دوب . ییاـکیرما  یاھتـسایس  هناـگیب و  راـیتخا  رد  هنوگنیا  تکلمم ، درکیم . لـمع  دوب و  روـبجم  مھ 

رد یریگعـضوم  یجراخ و  تسایـس  هرادا  رد  هچ  روشک ، ندرک  یتعنـص  لئاسم  هنیمز  رد  هچ  یتفن ، لئاسم  رد  هچ  دـشیم ؛ ارجا  دوب و  بلاـغ  مکاـح و  اـھنآ  یاھتـسایس 

هب الثم  دنک -  یکتم  مھ  یرگید  یاج  هب  ار  دوخ  یوحن  هب  هک  داتفایم  رکف  نیا  هب  تقو  کی  یتلود ، نالووسم  نایم  رد  یـسک  روشک ، لخاد  رد  رگا  ایند . یاھروشک  لباقم 

هک یزکرم  نآ  هب  ار  وا  یوحن  هب  اـی  دـندرکیم ، دـی  علخ  تردـق  زا  ار  وا  اـی  دنتـسنادیم ، دـندیمھفیم و  اـھییاکیرما  هچناـنچ  رگید -  تردـق  کـی  هب  اـی  زور ، نآ  رد  قرـش  کولب 

. دوب اکیرما  تردق  طلـسم ، تردـق  هتبلا  هک  دـشاب ؛ رتشیب  روشک  نیا  رد  کیمادـک  ذوفن  هک  دوب  تباقر  نادـیم  اھتردـق  نیب  نیاربانب  دـندنادرگیمرب . دنتـساوخیم ، ناشدوخ 

. تشادن یتردق  تساوخ و  هدارا و  نیب ، نیا  رد  تلم 

نمھب  / ١٣٨٠/١١/٢٣ ییامیپھار ٢٢  تبسانم  هب  مایپ 

اھهقیلـس و تسا . فـالتخا  هقرفت و  زا  زیھرپ  هملک و  تدـحو  رد  یلم  عفاـنم  ظـفح  هک  دـننادب  یگنھرف  یـسایس و  نـالاعف  یهـمھ  هناـگهس و  یاوـق  رد  روـشک  نالوئـسم 

یاھهتساوخ اھزاین و  هب  مھ  اب  همھ  دنک . راودیما  ار  هتفرگ  نیمک  نمشد  دوش و  لیدبت  شکمشک  هلداجم و  عازن و  هب  یمومع  راکفا  یهنحص  رد  دیابن  توافتم  یاھـشیارگ 

کلھم یاھماد  یهلمج  زا  هک  ار  یداصتقا  داـسف  یهثیبخ  یهرجـش  دـنھدب . رگیدـکی  تسد  هب  تسد  نآ  نیماـت  یارب  دنـشیدنیب و  یگنھرف  یداـصتقا و  روما  رد  مدرم  قحب 

. دننک یراکمھ  نآ  ینکهشیر  رد  مھ  اب  همھ  دننادب و  کانرطخ  تسا  یونعم  یدام و  یگتسکشرو  یهیام  روشک و  روما  یهرادا  رد  یتلادعیب  بجوم  نمشد و 

ناملعم  / ١٣٨١/٠٢/١١ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ار ام  یلم  عفانم  دنکن و  دیدھت  درواین ؛ دراو  راشف  دنکن ؛ یرگیذوم  ات  دینک  هرکاذم  اکیرما  اب  دنیوگیم  یاهرکاذم !؟ هچ  تسا ! هدش  اکیرما  اب  یهرکاذم  یاهدـع  رکذ  درو و  نالا 

هرکاذم و دنرادن ؟ هطبار  اکیرما  اب  اھنآ  رگم  دـننکیمن ؟ هرکاذـم  اکیرما  اب  یمالـسا -  یروھمج  زا  ریغ  دنتـسھ -  اکیرما  دـیدھت  دروم  زورما  هک  ییاھروشک  رگم  دـیامن . تیاعر 

یمالسا تیوھ  یمالسا ، ماظن  اب  احیرص  اکیرما  تلود  دنکیمن . لح  ار  یلکشم  هرکاذم  تسین ؛ یبلطنوزفا  ندرک و  یـسنجدب  ندرک و  دیدھت  ندروآ و  راشف  عنام  هطبار ،

دتـسیاب و اجرباپ  دـشاب و  تباث  رقتـسم و  دوخ  عضاوم  رد  تلم  نیا  اـت  هدـش  بجوم  مالـسا  هک  تسا  نیا  شتلع  تسا . هدرک  تفلاـخم  مـالعا  اـم  مدرم  یمالـسا  ناـمیا  و 

هدرتسگ روشک  یاج  همھ  رب  میژر -  نآ  رخآ  لاس  یـس  رد  صوصخب  یولھپ -  سوحنم  میژر  نارود  رد  هک  ار  دوخ  یهرطیـس  هک  تسا  نیا  اکیرما  فدـھ  دوشن . اھنآ  میلـست 

ییوگروز نینچ  میلـست  اھتداھـش ، همھ  نیا  زا  دـعب  ینامرھق و  یراکادـف و  همھ  نیا  زا  دـعب  میظع ، بـالقنا  نیا  زا  دـعب  ناریا  تلم  هک  تسا  مولعم  دـنک . رارقرب  هراـبود  دوب ،

. دنکیمن لح  ار  یلکشم  چیھ  هرکاذم  ریخن ، دش . دھاوخن 

رب رتھوبنا  ار  دوخ  تاعقوت  دنک و  لیمحت  رتشیب  ار  دوخ  یاھهتـساوخ  دناوتب  ات  دنکیم  ادیپ  ییاپ  یاج  وا  هرکاذـم ، اب  تسا . دـیفم  اکیرما  تلود  یارب  هتبلا  اکیرما ، اب  هرکاذـم 

رد هک  ار  یاهناردـلق  اـجیب و  تاـعقوت  نیمھ  دـنکیم ، رود  زا  نـالا  هک  ار  ییاھدـیدھت  نیمھ  دـناوتب  اـکیرما  تلود  هـک  دوـشیم  بجوـم  هرکاذـم  دزیرب . تـلود  تـلم و  نـیا  رس 

اکیرما هک  تسین  نیا  هرکاذم  یانعم  دزیرب . ام  روشک  نالووسم  رـس  رب  رتشیب ، ینزهناچ  تردق  اب  رتشیب و  مجح  اب  هرکاذم ، زیم  تشپ  دـیوگیم ، اھینارنخـس  اھهبحاصم و 

مدرم نیا  روضح  اب  اھنآ  دنفلاخم ؛ ساسا  نیا  اب  اھنآ  دسانشب . تیمـسر  هب  ار  اھنآ  عضاوم  مدرم و  نیا  نامیا  ار ، یمالـسا  یروھمج  ماظن  ار ، تلم  نیا  تیوھ  دشاب  رـضاح 

نیا رد  هرابود  تیرھاق -  نامھ  طلست و  نامھ  داسف ، نامھ  دشیم -  لامعا  یولھپ  تموکح  نارود  رد  هک  ار  ییاھشور  نامھ  هک  دنتـسھ  نیا  لابند  اھنآ  دنفلاخم ؛ نموم 

عـضاوم زا  نـالووسم -  یهمھ  اـت  هتفرگ  یربـھر  زا  روـشک -  نیا  رد  یلووـسم  هک  داد  دـھاوخ  هزاـجا  تلم  نیا  رگم  دوـشیمن . لـح  هرکاذـم  اـب  هکنیا  دـننک . داـجیا  تکلمم 

؟ دنیشنب بقع  مدق  کی  شزاستشونرس  یساسا  عفانم  یمالسا و 

ادھش  / ١٣٨١/٠٣/٠١ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یتقو دوب . گرزب  یهزجعم  کی  هیبش  هیضق  نیا  کیدزن ، زا  یلو  تسا ؛ زیمآراختفا  روآناجیھ و  ناریا  تلم  یارب  هک  تسا  یخیرات  یهثداح  کی  طقف  رود  زا  رھـشمرخ  یهعقاو 

هب اھنآ  فدھ  دوب . یریگفدھ  نیا  زا  رثوم  رایسب  لوا و  مدق  رھشمرخ ، دوب . هدرک  یقیقد  یریگفدھ  درک ، هلمح  ام  یاھزرم  هب  بالقنا  نمشد  یاھتلود  قیوشت  اب  قارع  میژر 

ات درادـن  یتسرد  یعامتجا  یرادا و  ناماس  ایناث  دـنک ؛ عافد  اھزرم  زا  هک  درادـن  یحلـسم  یورین  الوا  ناریا  بالقنا ، یزوریپ  اب  دـندوب  هدرک  رکف  دوخ  اـب  دوب : نیا  هصـالخ  روط 

یهطلـس بالقنا  نوچ  بالقنا -  هیلع  هنیک  دـقح و  زا  رپ  نمـشد  دوب ، اکیرما  فرط  کی  درادـن . یرادـفرط  بالقنا  ایند  رد  اثلاث  دزادرپب ؛ یلم  عفانم  روشک و  زا  عافد  هب  دـناوتب 

هیلع یرگید  لیالد  اب  مھ  نآ  دوب ؛ قباس  یوروش  مھ  فرط  کی  دـندوب -  رپ  یمالـسا  ماظن  بـالقنا و  رب  یهنیک  بضغ و  زا  نیارباـنب  دوب ، هدرب  نیب  زا  روشک  نیا  رب  ار  اـکیرما 

اب هنامیمـص و  قارع  میژر  هب  ود  رھ  دنتـشاد و  هملک  داحتا  رگیدـکی  اب  ناریا  اب  ینمـشد  رد  دنتـشاد ، فالتخا  مھ  اب  هلاسم  اـھھد  رد  هک  تردـقربا  ود  نیا  یمالـسا . بـالقنا 

! دندرکیم عافد  نآ  زا  کمک و  دوجو  یهمھ 

هعمجزامن  / ٠۵/١٣٨١/٠۵ یاھداتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یتلود نـالووسم  هک  تسا  نیا  هب  اـکیرما  دـیدھت  لـباقم  رد  روشک  ندرک  نیماـت  تسا . نیا  یقیقح  تصرف  دنرامـشب ؛ منتغم  یلیخ  ار  راـک  تصرف  دـیاب  یتـلود  نـالووسم 

تـصرف ناشدارم  اما  دـنروآیم ، ار  تصرف  مسا  هک  دونـشیم  اھیـضعب  زا  ناسنا  یھاگ  دنرامـشب . منتغم  ار  تصرف  نیا  دـننک و  راـک  هناـقداص  مدرم  یارب  دـنناوتیم ، هچرھ 

چیھ ربکتم ، تردـق  کی  راوخناھج و  کی  یبلطهدایز  ییوگروز و  لباقم  رد  ندـش  میلـست  یتصرف ؟ هچ  میداد )!( تسد  زا  ار  تصرف  نالف  اقآ ! تساکیرما : لـباقم  رد  میلـست 

ینعی تصرف ، تسین . تصرف  تسا ؛ دـیدھت  کی  یلم  عفانم  یارب  دوش ، یقلت  تصرف  راـک  نیا  یارب  هک  یزیچ  رھ  دوشیمن . بوسحم  تصرف  تقو  چـیھ  درادـن و  یراـختفا 

زا دـیدرک و  هظحـالم  امـش  ار  نآ  زا  یاهنوـمن  روـشک . لـخاد  رد  نمـشد  اـکیرما و  یاـھرازبا  یداـیا و  لـماوع و  اـب  ندرک  هلباـقم  تصرف  ینعی  تصرف ، مدرم . یارب  راـک  تـصرف 

هک ماهتفگ  هداد و  رادـشھ  یگنھرف  نـالووسم  هب  بترم  لـبق  لاـس  تشھ  تفھ ، زا  نم  هـک  تـسا  یزیچ  ناـمھ  نـیا  دننمـشد . زوـمرم  یداـیا  اـھنیا  دیدینـش ؛ اـھهناسر 

« يلم عفانم   » 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 24هاگياپ  هحفص 7 
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. دوشیم راکشآ  قیاقح  اھفارتعا و  دینیبب  نالا  دننکیم . شالت  مدرم  یرکف  یهلاحتسا  روشک و  یگنھرف  ریخست  یارب  نمشد  ناتشگنارس 

یوضر  / ١٣٨٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

دوخ زا  ار  دـیدھت  مینک و  ظـفح  نیماـت و  ار  دوخ  یلم  عفاـنم  میھاوخیم  هک  تسا  نیا  ناتـسناغفا  هب  نآ  زا  لـبق  قارع و  هب  هلمح  یارب  اـھییاکیرما  هیجوت  همھ  مھ  نونکا 

هک تسا  یزیچ  هچ  اکیرما  عفانم  ای  دشاب !؟ هتشاد  اھنآ  یارب  دناوتیم  یدیدھت  هچ  اجک !؟ اکیرما  اجک ، قارع  روشک  الاح  تسا . زورما  باب  یھیجوت  مھ  نیا  مییامن . فرطرب 

اھناخ فیرعت  هیبش  دوخ  یلم  عفانم  زا  اھییاکیرما  فیرعت  تسا . خـساپیب  اھلاوس ، نیا  تسا ؟ تلم  روشک و  کی  هیلع  هلمح  یارب  اکیرما  میژر  زوجم  اھنآ  ظفح  یهمزال 

نآ زا  داتفایم و  نآ  هب  ناخ  مشچ  تفابیم و  گنـشق  یاهچیلاـق  ییاتـسور  یرتخد  رگا  دنتـشاد . دوجو  اھاتـسور  تـالحم و  زا  یـضعب  رد  هک  تسا  میدـق  یاـھتفلکندرگ  و 

دوجو دشیم و  هدـید  یتمیق  یـش  کی  ییاج  رد  رگا  دراد . مزال  ار  هچیلاق  نیا  ناخ  هک  دوب  نیا  مھ  هیجوت  درکیم . شمیدـقت  ار  هچیلاق  دـیاب  رتخد  ردـپ  دـمآیم ، شـشوخ 

، مھاوخیم ار  نآ  هدمآ و  مشوخ  یراد  امـش  هک  یزیچ  زا  نم  نوچ  دیوگیم : صخـش  تسا . یبآمردلق  یناخ و  گنھرف  نیا  دندرکیم . شمیدقت  ناخ  هب  دیابیم  تشاد ،

رد عفانم  نیا  رگا  دننکیم . فیرعت  دوخ  یارب  ار  یعفانم  اھنآ  تسیزیچ . نینچ  اھییاکیرما  دوخ  یهلیـسو  هب  اکیرما  عفانم  فیرعت  یھدـب . نم  هب  ار  نآ  هدـنز ، ای  هدرم  دـیاب 

ات هقطنم  روشک و  نآ  تلم  هک  تسین  مھم  دنک . نیمات  دوخ  یارب  ار  عفانم  نیا  دـیاب  هدـش  روجرھ  دراد ، حالـس  روز و  اکیرما  هک  اجنآ  زا  دـشاب ، یرگید  روشک  تلم و  رایتخا 

فیرعت نیا  درادن . یتیمھا  اھییاکیرما  یارب  لئاسم  نیا  دوش . لامدـگل  اھنآ  یگدـنز  ردـقچ  لیمحت و  اھنآ  رب  یگدـنامبقع  ردـقچ  دـنوش ، رـسدرد  لکـشم و  راچد  دـح  هچ 

. تسا یلم  عفانم  زا  اکیرما 

نیا هب  اھییاکیرما  تسینغ . تفن  دنمـشزرا  یهدام  ظاـحل  زا  ادرف  زورما و  هک  تسیاهقطنم  یمالـسا ، رتعیـسو  یهقطنم  مھ  دـعب  یبرع و  یهقطنم  ینعی  هقطنم ، نیا 

هار دـشاب ، نآ  هب  طلـسم  هک  یـسک  یارب  هقطنم  نیا  رد  دراد . دوجو  مھ  ییایرد  عباـنم  دراد ، دوجو  یرایـسب  ینیمزریز  عباـنم  تسین ؛ تفن  مھ  طـقف  دـنراد . جاـیتحا  تفن 

سپ تشاد . جایتحا  نآ  هب  ناخ  هک  یتمیق  ابیز و  یهچیلاق  نامھ  لثم  دراد ؛ جایتحا  اھنآ  هب  اـکیرما  هک  تسییاـھزیچ  عباـنم ، نیا  و  دراد . دوجو  اـیند  یهمھ  هب  یـسرتسد 

. دنک نیمات  ار  عفانم  نیا  هک  دراد  رظن  رد  اکیرما 

یوضر  / ١٣٨٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

هک دننمـشد  تھج  نآ  زا  مالـسا  اب  هکلب  تسین ، هزور  زامن و  رطاخ  هب  مالـسا  اب  اھنآ  ینمـشد  دـنراد . تشحو  مدرم  امـش  مالـسا  زا  تدـش  هب  اکیرما  مسینویھـص و  زورما 

دنـسرتیم و اھتلم  لالقتـسا  زا  اھنآ  دنھاوخیم . روخیرـسوت  ار  اھتلم  اھنآ  دھدیم . رازآ  ار  اھنآ  عضوم  نیا  دنکیم . لالقتـسا  زا  رادروخرب  تردق و  اب  تزع ، اب  ار  دوخ  تلم 

رگا تروص  نیا  ریغ  رد  دننمـشد . لیلد  نیا  هب  مالـسا  اب  دراذگیمن ؛ مالـسا  دننک . لواپچ  ار  اھتلم  عفانم  دـنھاوخیم  اھنآ  دنـشاب . هتـسباو  رابکتـسا  هب  اھتلم  دـنھاوخیم 

زا عنام  مالـسا  نوچ  دنـسرتیم ، مالـسا  زا  اھنآ  دـننکیمن . ینمـشد  مالـسا  اب  مھ  یلیخ  دـننیبن ، رطخ  رد  ار  دوخ  عفانم  دنـشاب و  اھنآ  تمدـخ  رد  مالـسا  مان  اب  یناسک 

. دریگیم ار  ناشلواپچ  ولج  دوشیم و  اھنآ  یاھهدافتساوس 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/٠١/٢٢ یاھهبطخ  رد  تانایب 

یدنبمھرـس دـنھاوخیم  ناشیاھیچتاغیلبت  اھیـسیلگنا و  اھییاکیرمآ و  تسا . هیـضق  راھچ  هکلب  تسین  هیـضق  کی  تقیقح  رد  تسا ، هداـتفا  قاـفتا  قارع  رد  نـالا  هک  هچنآ 

هیـضق کی  تسا ؛ هیـضق  راھچ  دننکیم . شالت  دوخیب  نکل  دننک ، تسرد  نآ  یارب  هن »  » ای یرآ »  » کی یمومع  راکفا  رد  دنروآرد و  طیـسب  یهیـضق  کی  تروصهب  ار  نیا  دننک ،

نومـضم دنریگب . دنتـسناوتن  اھهراچیب  دنتـشادن و  قرب  قارع  مدرم  هتبلا  دش . شخپ  قارع  مدرم  هب  باطخ  رلب »  » و شوب »  » زا یمایپ  هک  دوب  زوریرپ  ای  زورید  نیمھ  تسین .

کی نیمھ  رد  میھد . تاجن  مادـص  تسد  زا  مینک و  دازآ  ار  امـش  میاهدـمآ  ام  هکنیا  رد  دـننکیم  هصالخ  ار  هیـضق  مینک ! دازآ  ار  امـش  ات  میدـمآ  قارع  هب  اـم  هک  دوب  نیا  ماـیپ 

دیاب درادن و  ار  راک  نیا  یهضرع  تردق و  ییاناوت و  قارع  تلم  ینعی  مینک ؛ دازآ  ار  امـش  میدمآ  ام  دـنیوگیم  هک  تسا  نیا  یکی  دراد : دوجو  گرزب  طبخ  ود  نایاقآ  فرح  هلمج 

شرـس یور  کـشوم  بمب و  شتآ و  تلم ، کـی  یدازآ  یارب  نوـچ  دوـب ؛ غورد  مھ  فرح  نیمھ  هکنیا  مود  تسا . یگرزب  رایـسب  طـبخ  نـیا  مـینکب . ار  راـک  نـیا  ناـشیارب  اـم 

یهراـشا هک  ار -  عیاـجف  نیا  دـننکیمن و  ناریو  روطنیا  ار  عمجت  قطاـنم  اھاتـسور و  اھرھـش ، میربـب ، نیب  زا  ار  یماـظن  ناـگداپ  میھاوخیم  هک  هناـھب  نیا  هب  دـنزیریمن و 

. دنروآیمن شیپ  درک -  مھاوخ  یھاتوک 

عفانم مادص و  عفانم  نیب  یداضت  تمحازم و  کی  تسا . مادص  طوقـس  یهلاسم  یکی  درک . کیکفت  مھ  زا  دـیاب  هک  تسا  هیـضق  راھچ  تسین . قارع  مدرم  ندرک  دازآ  هیـضق ،

ینشور عضوم  ام  هیضق ، نیا  دروم  رد  تسا . هیضق  کی  نیا  دندرک ؛ طقاس  ار  مادص  دندوب و  رتیوق  اھنآ  دیماجنا . شکمـشک  یریگرد و  هب  هک  دمآ  شیپ  اکیرمآ  یهمکاح  تایھ 

هک یمالـسا  یروھمج  ماظن  عضوم  ات  مینکیم  کیکفت  ار  ایاضق  تسا . نشور  هیـضق ، راھچ  نیا  زا  کی  رھ  دروم  رد  ام  عضوم  درک . مھاوخ  ضرع  مھ  ار  عضوم  نیا  هک  میراد 

هداتفا و قافتا  قارع  رد  هک  مود  یهلاسم  تسا . مادص  طوقس  یهلاسم  یکی  سپ  دوش . مولعم  تسا ، روشک  عفانم  حلاصم و  تیاعر  یمالـسا و  ریبدت  رکف و  زا  هتـساخرب 

مھ دروم  نیا  رد  ام  عضوم  دراد . یرگید  مکح  تسا و  مادـص  طوقـس  یهلاـسم  زا  ریغ  نیا  تسا . هدـمآ  شیپ  قارع  تلم  هب  تبـسن  هک  تسا  یعیاـجف  دراد ، همادا  مھ  زاـب 

حالس هکنیا  لثم  یفلتخم  یاھهناھب  هب  تسا  هدش  یماظن  ضرعت  زواجت و  لقتسم  روشک  کی  هب  هناگیب  یاھورین  فرط  زا  هک  تسا  نیا  موس  یهیضق  دش . دھاوخ  هتفگ 

کی هب  یماظن  مجاھت  زوجم  اھهناھب  نیا  تفگ . اھوگدـنلب  تشپ  ناوتیم  اجهمھ  هشیمھ و  ار  اـھهناھب  نیا  هریغ . دـننکیم و  تیاـمح  مسیرورت  زا  دـنراد ، یعمج  راتـشک 

حرط و هشقن و  مھ  نآ  یارب  هک  تسا  قارع  یهدـنیآ  یهرادا  مراـھچ ، یهلاـسم  مینکیم . ضرع  ار  نامعـضوم  مـھ  دروـم  نـیا  رد  تـسین . نآ  یاـھزرم  نتـسکش  روـشک و 

. دراد یمکح  لئاسم ، نیا  زا  مادک  رھ  تسا . هناگادج  یهلاسم  کی  مھ  نیا  دننارذگیم . ناشیاھنھذ  رد  یماخ  یاھلایخ  همانرب و 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/٠١/٢٢ یاھهبطخ  رد  تانایب 

دینادب مھ  ار  نیا  دیریگب . رظن  رد  دوخ  راتفگ  لامعا و  راتفر و  نووش  یهمھ  رد  ار  یھلا  یاوقت  هک  تسا  نیا  منکیم ، ضرع  مود  یهبطخ  رد  امـش  هب  هچنآ  زیزع ! نارازگزامن 

اب قبطنم  هک  ار  یمالـسا  فادـھا  طخ  هک  تسا  نیا  ناشتمھ  یهمھ  تشذـگ ، لوا  یهبطخ  رد  نآ  ثحب  هک  یاهنیمز  نیمھ  رد  اھهنیمز و  یهمھ  رد  روشک  نـالووسم  هک 

اھهنیمز و یهمھ  رد  دـنناوتب  دـنک و  قفوم  راک  نیا  رد  ار  اھنآ  هک  میھاوخیم  لاـعتم  یادـخزا  دـننک . لاـبند  دـنھد و  صیخـشت  تقد  اـب  تسا ، روشک  عفاـنم  مدرم و  حـلاصم 

. دننک لابند  یریگیپ و  هللااشنا  تسا ، تلم  عفانم  روشک و  حلاصم  قباطم  اھنآ و  یهفیظو  هک  ار  هچنآ  اھهنحص 

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

زیچ یمالـسا ، ماظن  اب  شنانامیپمھ  اکیرما و  یهھبج  ینمـشد  دناهدرک . دـیدھت  ار  ام  اھنیا  بالقنا ، لوا  زا  تسین . مھ  یدـیدج  زیچ  تسین ؛ زورما  هب  طوبرم  اکیرما  دـیدھت 

یـشکدوخ دراد ، هنحـص  رد  هداـمآ  هدـنز و  زراـبم و  ناوج  همھ  نیا  هک  یتلم  هب  گرزب ، تلم  نیا  هب  ناریا ، هب  یماـظن  یهلمح  هک  دـننادیم  مھ  اـھنآ  دوخ  تسین . یدـیدج 

ام دنناشکیمن . سک  چیھ  اب  گنج  یهطرو  هب  ار  روشک  یمالـسا ، یروھمج  نالووسم  دـننادب : مھ  ناریا  تلم  نانمـشد  تسا  بوخ  دـنادیم ؛ ناریا  تلم  تسا . مجاھم 

زا روـشک  نیا  رد  هک  یداـحآ  یهمھ  مھ  تلود ، مھ  نـالووسم ، مھ  تلم ، مھ  اـما  مینکیمن ؛ لابقتـسا  گـنج  زا  مـیھدیمن و  رارق  گـنج  ضرعم  رد  ار  ناـمروشک  تـلم و 

. درک دنھاوخ  دروخرب  تخسرس  هنادنمتردق و  رایسب  وا  اب  درک ، باختنا  ار  اھنآ  اب  گنج  یسک  رگا  دنوریمن ، گنج  تمس  هب  هکنیا  نیع  رد  دنرادروخرب ، یدرمناوج  تریغ و 

اب گنج  تسین ، ییاتدوک  تلود  کی  اب  گنج  تسین ، میژر  کی  اب  گنج  ناریا ، اب  گنج  هک  دننادیم  دراد ؛ ینیگنـس  رایـسب  یهنیزھ  ناریا ، اب  گنج  هک  دننادیم  اھنآ  هتبلا 

رد تلم و  گنج ، هب  دیدھت  گنج و  مان  ندرک  حرطم  اب  دنھاوخیم  اما  دننکیمن ؛ لابقتسا  گنج  زا  مھ  اھنآ  دوخ  اذل  تسا ؛ تلم  کی  اب  گنج  تسین ، یماظن  تموکح  کی 

نالووسم نایم  رد  هک  دننادب  ار  نیا  دننک . تنایخ  دوخ  تلم  هب  دنیامن و  نیمات  ار  اھنآ  عفانم  دنوش ؛ میلـست  اھنآ  لباقم  رد  هک  دننک  راداو  بوعرم و  ار  نالووسم  لوا  یهجرد 

میلست تھج  رد  یسک  رگا  دنک . هناگیب  نمشد  میلست  ار  وا  حلاصم  ناریا و  تلم  هکنیا  یارب  دشاب  هتشاد  یاهزیگنا  کدنا  دناوتیمن  سک  چیھ  هناگهس ، یاوق  رد  روشک و 

« يلم عفانم   » 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 24هاگياپ  هحفص 8 
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زا عاـفد  یور  روشک  نـالووسم  . تسا راـختفا  کـی  ناریا  تلم  هب  تمدـخ  دز . دـھاوخ  راـنک  یمحریب  تیاـھن  اـب  ار  وا  تلم  دـنک ، تکرح  نمـشد  هب  ناریا  تلم  یلم و  عفاـنم 

. دننادیم هتبلا  هک  دننادب ، همھ  ار  نیا  دنخنسمھ . ناتسادمھ و  روشک ، نیا  لالقتسا  زا  عافد  تلم و  نیا  یوربآ  تیثیح و  ظفح  قوقح و 

مق  / ١٣٨٢/١٠/١٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

دش مھارف  یدنیاشوخ  یهثداح  عقاورد  تصرف و  مھ  ربکتسم  یللملانیب و  نازابتسایس  زا  یاهدع  یارب  دوب -  مدرم  یارب  یگرزب  تبیصم  هک  هلزلز -  یهیضق  نیا  رد  هتبلا 

نیا اب  روشک ، فارطا  زا  هک  ییاھکمک  لیـس  لباقم  رد  تسا . لیبق  نیمھ  زا  هلاسم  نیا  رد  اھییاکیرما  لاجنج  هک  دـننک ، لابند  ار  دوخ  یـسایس  ضارغا  اھراک و  دـنناوتب  هک 

نـالووسم دوـب و  مدرم  یارب  هتبلا  هک  دیـسر  اـکیرما  ربکتـسم  تلود  فرط  زا  مھ  یکمک  یللملانیب ، یاـھکمک  راـنک  رد  نینچمھ  دـش و  مدرم  نیا  هب  میظع ، هوـبنا و  مجح 

میژر یناینب  قیمع و  یمئاد ، عطقنیـال ، هتـسویپ ، یاھینمـشد  هکنیا  هب  دراد  یطبر  هچ  نیا  اـما  دـنناسرب ؛ دوخ  یاـج  هب  دـننک و  لوبق  ار  اـھکمک  یهمھ  هک  دـندوب  فظوم 

ناشن هجوچـیھ  هب  نونکات  اکیرما ، یهدـحتم  تالایا  میژر  نالووسم  دوش !؟ شومارف  مدرم  یهقـالع  دروم  ماـظن  ناریا و  حـلاصم  عفاـنم و  روشک و  تلم ، اـب  اـکیرما  ربکتـسم 

دـندرک و مھتم  ار  ماـظن  تلود و  مدرم ، هناـحیقو  مھ  لاـح  نیمھ  رد  هکلب  دنـشاب ، هدرک  مک  ناریا  مدرم  یمالـسا و  ماـظن  هب  تبـسن  ار  دوخ  ینمـشد  زا  یاهرذ  هک  دـناهدادن 

رد ار  ناشدوخ  یندچ  یهجنپ  دننزیم ؛ فرح  هملک  ود  مھ  فرط  نآ  زا  دعب  دنریگیم ، دوخ  هب  دولآمشخ  هنامصخ و  یگنج ، یهرھچ  دننکیم و  دیدھت  مئاد  دننکیم . مھتم 

یهدحتم تالایا  میژر  میلالدتـسا . قطنم و  لھا  میتسین ؛ یزابجل  لھا  ام  هتبلا  دـیدن . ار  موش  تاین  نآ  اھینمـشد و  نآ  هک  دوشیمن  دـننکیم ! ناھنپ  ریرح  شکتـسد  کی 

زا تسا ؛ هتخادـنا  هار  هب  یمالـسا  ماظن  تلم و  نیا  هیلع  ار  اھهئطوت  عاونا  تسا ؛ هدرک  تفلاخم  اھلاس  یمالـسا  ماـظن  اـب  تسا ؛ هدرک  ملظ  اـھلاس  ناریا  تلم  هب  اـکیرما 

هدرک ار  اھملظ  اھافج و  نآ  ناتـسناغفا  قارع و  یاھتلم  هب  تسا ؛ هدرک  عاـفد  دـیازتم  مئاد و  روطهب  دـنکیم ، میژر  نیا  هک  یتاـیانج  یهمھ  اـب  یتسینویھـص ، بصاـغ  میژر 

هک تسا  هدرک  یزادناتسد  هتـسناوت  رگا  هدوب ، ام  روشک  عفانم  اجرھ  دراد و  ام  حـلاصم  مدرم و  دـیاقع  یمالـسا و  ماظن  هب  تبـسن  موش  تین  دـنکیم ؛ مھ  زونھ  تسا و 

نیگمـشخ رایـشھ و  نیغورد ، یاھتـسژ  هنوگنیا  لباقم  رد  ار  ناریا  تلم  هچنآ  دراد . ار  نآ  یتایح  یلام و  عبانم  ندیعلب  ناریا و  رد  هنادنمتردق  روضح  تین  دریگب ؛ ار  شولج 

یهیزجت رد  یعـس  نداد ، رارق  یـسایس  مجاھت  دروم  ندرک ، ریقحت  دیدھت و  روطنیا  ار  تلم  کی  میرادن . یزابجل  یـسک  اب  ام  دراذگب ، رانک  ار  اھراک  نیا  تساھنیا . دنکیم ،

ندز و فرح  یردـلق  ییوگروز و  رابکتـسا و  نابز  اب  ندرک و  دـیدھت  روطنیا  ار  روشک  تلم و  نآ  رب  مکاح  ماظن  ندروآ ، دراو  نآ  رب  یداصتقا  نوگاـنوگ  یاـھراشف  ندرک ، تلم  نآ 

. دنوش نیگمشخ  دیایب و  ناشدب  اھفرح  نیا  زا  مدرم  دوشیم  ثعاب  نداد ، لیوحت  یغورد  دنخبل  اجکی  مھ  دعب 

سلجم  / ١٣٨٣/٠٣/٢٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

کی هب  یللملانیب ، یـسایس و  لئاسم  رد  امـش  یریگعـضوم  دـیتسھ . تلم  یهصالخ  هراصع و  هدـنیامن و  امـش ، تسا . سلجم  یـسایس  هاگیاج  رگید ، مھم  یهلاـسم 

ماظن هب  تبـسن  ار  وا  دـنک ؛ راودـیما  رتشیب  تلاخد  هب  ار  نمـشد  دـناوتیم  یھاگ  دـشاب : دـناوتیم  هنوگود  یریگعـضوم ، نیا  تسا . ناریا  تلم  یریگعـضوم  زا  یکاح  اـنعم 

، تبالـص وا ، ناگدـنیامن  ناریا و  تلم  رد  هک  دـنک  ساسحا  دـشاب ؛ سکعب  تسرد  مھ  دـناوتیم  دـنک ؛ قیوشت  یھاوخهدایز  هب  بلطنوزف و  راـگبلط و  خاتـسگ و  یمالـسا ،

یلم عفانم  هک  تسا  نیا  ناشتمھ  یهمھ  هک  دراد  دوجو  یناسک  اب  یراگزاسان  و  یلم ، حلاصم  یلم و  عفانم  رس  رب  یگداتـسیا  حلاصم ، عفانم و  هب  یھاگآ  یگداتـسیا ،

کی زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و  تسا ؛ نیا  میراد ، اوعد  اھنآ  اب  ایند  رد  هک  ینانمـشد  اب  ام  لکـشم  زورما  دـننک . ادـیپ  تلم  نیا  رب  یهرطیـس  یارب  یھار  دـنریگب و  هچیزاب  هب  ار 

یهضبق رد  یدامتم  یاھلاس  هتشاد و  دوجو  ناریا  مان  هب  ایند  رد  یماظن -  یسایس و  یـشیجلاقوس -  ظاحل  زا  ساسح  رایـسب  یهطقن  کی  رد  دوسرپ  هدیافرپ و  یهطقن 

زا ار  روشک  نیا  هدارا ، کی  رکف و  کی  هشیدـنا و  کی  هب  اکتا  اب  هدـمآ  تلم  نیا  دـعب  اکیرما -  مھ  زور  کی  سیلگنا ، زور  کـی  هیـسور ، زور  کـی  تسا -  هدوب  ربکتـسم  یاھتردـق 

ام رب  هرابود  دھاوخیم  هک  یـسک  هب  ام  میرادن . اوعد  یـسک  اب  ام  تسا . نیا  رـس  رب  اوعد  یهمھ  دـننک ؛ ادـیپ  هرطیـس  هرابود  دـنھاوخیم  اھنیا  هدرک ؛ صالخ  اھنیا  لاگنچ 

لکشم تسا ؛ هیـضق  نیا  رـس  دنماظن ، نیا  اب  شلاچ  یپ  رد  هک  یناسک  اب  یمالـسا  ماظن  یهعزانم  میھدیمن . هزاجا  ینکیم ؛ طلغ  ریخن ، مییوگیم  دنک ، ادیپ  هرطیس 

ماـظن ناریا و  تلم  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  هچنآ  تسین -  مھم  هک  اـھنیا  دـنراد -  یعیبـط  یرھق و  یاھـشلاچ  مھ ، اـب  لـماعت  رد  اـیند  یاـھروشک  یهمھ  تسین . یرگید 

. تسا نیا  رـس  اوعد  دننک ؛ یزادناتسد  مزع  هدارا و  نیا  رب  دنھاوخیم  ییهدع  دـنک . عافد  دوخ  یلم  تزع  لالقتـسا و  تیوھ و  زا  دـھاوخیم  تسا و  هداتـسیا  یمالـسا 

تاباختنا رد  ار  تلم  نیا  دیتلم . نیا  یهدنیامن  امـش  نوچ  دـشاب ؛ هتـشاد  ینـشور  هاگیاج  دـیاب  زاستشونرـس  هدـننک و  نییعت  یـساسا ، یلوصا ، یاوعد  نیا  رد  سلجم 

یهنیآ دیاب  سلجم  تسیچ . تسیک و  تلم ، نیا  دینیبیم  دینیبیم ؛ تابلاطم  اھتـساوخرد و  رد  دینیبیم ، اھراعـش  رد  دینیبیم ، اھییامیپھار  تارھاظت و  رد  دینیبیم ،

یمھم یاھتیفرظ  اھنیا  دـشاب . یللملانیب  یناھج و  ناھاوخهرطیـس  نایوجهطلـس و  اب  یهلباقم  یلم و  عفانم  رـس  رب  یگداتـسیا  یلم و  تزع  یلم و  رادـتقا  یاـمنمامت 

. دراد سلجم  هک  تسا 

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

دنیوگیم دنـشارتب ، هیجوت  ناشدوخ  ینمـشد  یارب  هکنیا  یارب  تلم  نیا  روشک و  نیا  نانمـشد  مینکیمن . هلماعم  ایند  رد  سک  چـیھ  اب  نامتلم  روشک و  عفاـنم  یور  اـم 

روشک یراویدراھچ  رد  ناریا  تلم  ام  هتخادنا . رطخ  هب  ار  ام  عفانم  یمالـسا  یروھمج  دـنیوگیم  اھییاکیرما  تسا . هتخادـنا  رطخ  هب  ار  ام  عفانم  یمالـسا  یروھمج  ماظن 

عطق ار  نآ  گنردیب  دوش ، زارد  زواجت  هب  یروانف -  عفانم  هچ  یناـسنا ، عفاـنم  هچ  یعیبط ، عفاـنم  هچ  یملع ، عفاـنم  هچ  اـم -  عفاـنم  تمـس  هب  هک  یتسد  رھ  ناـمدوخ ،

زواجت ضرعت و  ییوررپ و  نمشد ، رگا  اما  و  دوش . مدقم  دنک و  ادیپ  حیجرت  ام  یلم  عفانم  رب  یتردق  چیھ  عفانم  میھدیمن  هزاجا  نامروشک  یراویدراھچ  رد  ام  درک . میھاوخ 

، دـشاب هک  ایند  زا  ییهطقن  رھ  رد  ار  وا  عفانم  ام  دـنک ، زواجت  ضرعت و  ام  تلم  هب  یـسک  رگا  دـش . دـھاوخن  دودـحم  نامروشک  یراویدراھچ  هب  اـم  ضرعت  رگید  تقو  نآ  دـنک ،

. میزادنایم رطخهب 

نادمھ  / ١٨/١٣٨٣/٠۴ هژون  دیھش  ییاوھ  هاگیاپ  رد  تانایب 

یاھورین رد  رگید  راوگرزب  شزرااب و  یادھش  و  دوب -  مھ  هاگیاپ  نیا  هدنامرف  یتدم  هک  یئارـضخ -  دیھـش  یناتـسدرا ، دیھـش  ییاباب ، دیھـش  لثم  ییاھتیـصخش  ام  یارب 

یھاگآ و نامیا ، اـب  هک  یناگتـشذگ  دـننکب ؛ دـیابن  درک و  دـنھاوخن  فقوتم  اھهتـشذگ  نآ  رد  ار  ناـشدوخ  حلـسم  یاـھورین  یلو  دنتـسھ ؛ یندـشن  شومارف  اـنیقی  حلـسم 

. دناهتشاذگ راگدای  هب  دوخ  زا  یندشنشومارف  یاھسرد  ام  یارب  دندرک ، یرای  ناریا ، مالسا و  تمظع  هار  راختفارپ ، رایسب  هار  نیا  ندومیپ  رد  ار  ام  دوخ  یراکادف  تعاجش و 

روشک عفانم  ام و  هیلع  هک  ییاھدیدھت  هب  هجوت  اب  روشک ، یاھزاین  هب  هجوت  اب  نامدوخ ، تیعقوم  هب  هجوت  اب  دیاب  ام  میریگب . هرھب  اھـسرد  نیا  زا  هک  تسا  نیا  ام  یهفیظو 

هب ام  زیزع  نادیھش  هک  مینکب  یراختفارپ  هار  نآ  یهمادا  یهدامآ  ار  نامدوخ  یمسج ، یحور و  تیوقت  اب  میھدب و  صیخشت  ار  نامدوخ  یهفیظو  دراد ، دوجو  ییهرود  رھ  رد 

. دندوشگ ام  یور  هب  ناشدوخ  ناج  تمیق 

نادمھ  / ١٨/١٣٨٣/٠۴ هژون  دیھش  ییاوھ  هاگیاپ  رد  تانایب 

هار نیا  رد  هک  یتلم  نآ  دـنراد . هگن  هدامآ  ار  دوخ  دوخ ، تیوھ  تزع و  نایک ، زا  عافد  یارب  دوخ و  زا  تسارح  تنایـص و  یارب  دـنراد  هفیظو  اـھتلم  دـنراد ؟ ییهفیظو  هچ  اـھتلم 

هک تسا  هداد  ناشن  ام  تلم  تسا . هدـش  لاماپ  دـمھفب ، ماگنھب  تمواقم ، هب  یگداتـسیا و  هب  عافد ، هب  ار  دوخ  زاـین  دـناوتن  هک  یتلم  نآ  تسا ؛ هدـش  دوباـن  دـنک ، تلفغ 

دنھاوخن گنرد  یتسـس و  راچد  ییهظحل  ناشروشک  تلم و  عفانم  زا  عافد  نادـیم  رد  هک  دـناهداد  ناشن  ام  حلـسم  یاھورین  دـش ؛ دـھاوخن  هدـشن و  یتلفغ  نینچ  راچد 

. دش

ماظن  / ١٣٨٣/٠٨/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

« يلم عفانم   » 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 24هاگياپ  هحفص 9 
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روطنآ رگیدمھ  اب  تردقربا  ود  دوب و  یبطق  ود  ایند  هک  یزور  تسا . هتخادنا  رد  ییون  حرط  هتفاکش و  ایند  رد  ار  تسایس  گنھرف و  کلف  فقس  شدوخ  بالقنا  اب  ناریا  تلم 

یزیچ دروآ ، نادـیم  هب  ار  نآ  یمالـسا  بالقنا  اب  هک  ناریا  تلم  یون  حرط  هک  دوشیم  مولعم  سپ  دـندش . تسدـمھ  مھ  اب  ون  حرط  نیا  اـب  یهلباـقم  رد  دنتـشاد ، هضراـعم 

ماظن اب  اـم  هلب ، یبلطهطلـس . یبلطتردـق و  تسیچ ؟ کرتشم  تھج  نآ  درکیم . دـیدھت  ار  نآ  دوب و  هداد  رارق  دوخ  جاـمآ  فدـھ و  ار  تردـقربا  ود  کرتشم  تھج  هک  تسا 

. دراد دوجو  اھتلم  هب  قلعتم  تورث  عبانم  اھنآ ، لباقم  رد  ییاھفرط . زا  لکـشتم  دراد ، دوجو  تردـق  یروتارپما  کـی  اـیند  رد  هکنیا  ینعی  هطلـس  ماـظن  میدـش . هجاوم  هطلس 

ای ناشعبانم ، ای  ناشتفن ، ای  ناشبآ ، ای  ناشکاخ ، ای  هک  مھ  ییاھتلم  دنکیم ؛ یرگهطلس  وا  ریذپهطلس . رگهطلـس و  تسا ؛ هطلـس  یهطبار  بطق ، ود  نیا  نیب  یهطبار 

نیا رگا  دـننک . وا  میدـقت  دوـشیم ، نیماـت  شعفاـنم  دراد و  مزـال  وا  هک  ار  هچنآ  دنـشاب و  ریذپهطلـس  دـیاب  تـسا ، تردـق  زکرم  نآ  زاـین  دروـم  ناشیـشیجلاقوس  تیعقوـم 

عفانم دندوب و  راک  رـس  ییاھتلود  هداتفابقع . یاھروشک  ینعی  جیار ؛ حالطـصاهب  موس  ناھج  یاھروشک  زا  یلیخ  لثم  اھبف ؛ دندرک ، میدـقت  ار  دوخ  تورث  عبانم و  اھروشک 

روما یهمھ  رد  هک  دوبن  نیا  شیانعم  ندوب  میلـست  دـندوب . میلـست  عیطم و  اھنیا  توغاط ؛ میژر  نارود  رد  ام  دوخ  روشک  لثم  دـندرکیم ؛ میدـقت  یتسدود  ار  دوخ  یاـھتلم 

اھنیا دـشاب ، یروطنیا  تفن  دادرارق  دـنتفگیم  اھنآ  دـندرکیم . هدروآرب  ار  اھنآ  یهتـساوخ  اما  دنتـشاد ، مھ  رظنفالتخا  روما  زا  یخرب  رد  هن ، دـندرکیم ؛ شوگ  ار  اھنآ  فرح 

هب تبـسن  مشچ ؛ دـنتفگیم  اھنیا  دـینک ، لـمع  هنوگنیا  مسینویھـص  لیئارـسا و  هب  تبـسن  مشچ ؛ دـنتفگیم  اـھنیا  دـیریگب ، میمـصت  یروطنآ  کـپا  رد  دـندرکیم ؛ لوبق 

یلخاد روما  دراو  جـیردتب  دـعب  مشچ ؛ دـنتفگیم  اھنیا  دـشاب ، یروطنیا  للم  نامزاس  رد  ناتیریگعـضوم  مشچ ؛ دـنتفگیم  اھنیا  دـینک ، لمع  هنوگنیا  هقطنم  یاھروشک 

. مشچ دنتفگیم  مھ  اھنیا  دیروایب ، دوجوهب  روشک  رد  یتارییغت  نینچ  دینک ، لامعا  ار  اھتسایس  نیا  دیرامگب ، راکهب  یروطنآ  تلود  دنتفگیم  دندشیم و  اھروشک 

تشدکاپ  / ١٣٨٣/١١/١٠ مدرم  رادید  رد  تانایب 

عفانم یریگیپ  لقع و  ریبدـت و  قطنم  ام ، قطنم  میاهدرک . تکرح  هداد -  میلعت  ام  هب  ار  نیا  مالـسا  هک  ییالقع -  هار  وریپ  قطنم و  اب  یللملانیب ، یاھنادـیم  یهمھ  رد  ام 

رد دـننکیم . لابند  ار  نآ  روشک  نالووسم  تسا ، تلم  تحلـصم  هچنآ  تسا . هنوگنیمھ  مھ  اھییاپورا  اب  ییهتـسھ  تارکاذـم  رد  تسا ؛ روطنیا  اـجهمھ  رد  تسا ؛ یلم 

دراو یعقاو  یدـج و  روطهب  دنتـسھ -  ییاپورا  روشک  دـنچ  هک  مھ -  لباقم  فرط  اـھتنم  دنتـسھ ؛ یدـج  یمالـسا  یروھمج  تلود  یناریا و  ناگدـننکهرکاذم  تارکاذـم ، نیا 

رابکتـسا یارب  نیا  دناهلاسم . لح  لابند  اتقیقح  هک  دناهدادن  ناشن  ییاپورا  روشک  دنچ  نیا  زورما  ات  تسا . هدوبن  روطنیا  هنافـساتم  زورما  ات  یلو  دـنوشب ؛ هرکاذـم  نادـیم 

دنھاوخیم اھنیا  ییهتـسھ . یژرنا  لثم  درادرب ؛ یروانف  ملع و  هار  رد  ار  یگرزب  ماگ  دوخ  یتاذ  یاھییاناوت  هدارا و  اب  دشاب  هتـسناوت  ناریا  تلم  هک  تسا  لکـشم  یناھج 

رد هشیمھ  یئرمان  یاھنامـسیر  اب  ار  اھتلم  دـنھاوخیم  تسا . یناھج  یاھتردـق  یاھتـسایس  ریثاـتتحت  مھ  تفن  هک  دـشاب ، تفن  هب  یهتـسباو  هشیمھ  روشک  یژرنا 

. دنکیمن لوبق  ار  نیا  ناریا  تلم  دنرادهگن ؛ ناشدوخ  تشم 

هاپس  / ١٣٨٣/١٢/١٩ ینیمز  یورین  یھدنامرف  داتس  زا  دیدزاب  زا  سپ  تانایب 

یولج دـناوتیم  هک  یزیچ  نآ  دـنریگب . هدـیدان  دـننک و  لامدـگل  ار  اھناسنا  اھتلم و  عفانم  دنرـضاح  ناشدوخ  عفانم  ظفح  یارب  نادـنمتردق  خـیرات ، یهشیمھ  لـثم  مھ  زورما 

؛ درادب زاب  وا  هب  یدعت  ضرعت و  زا  دـنکیم ، راھمیب  تردـق  ساسحا  هک  ار  یفرط  دـناوتیمن  ندـنام  فیعـض  تسین ؛ نداھنندرگ  ندـش و  میلـست  دریگب ، ار  ناراگعمط  عمط 

. دمآرب یبوخب  نآ  یهدھع  زا  دش و  رادهدھع  اھتلم  زا  عافد  رد  ار  عاجـش  نادرم  یـساسا  شقن  ناوتب  ات  دوب  هدامآ  دیاب  تشاد ، روضح  دیاب  تشاد ، مزع  دیاب  دوب ، یوق  دـیاب 

. تسا نیا  حلسم  یاھورین  یهفیظو  زورما 

نامرک  / ٠٢/١١/١٣٨۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تسایر تاباختنا  یور  نانمشد  یتاغیلبت  یاھهمانرب  لبق  هام  دنچ  زا  تسا . مھم  تاباختنا  نیا  مھ  ام  نانمشد  یارب  هک  نانچمھ  تسا ؛ مھم  تاباختنا  نیا  ام  تلم  یارب 

اھنآ دـبلطیم . ار  نآ  ام  تلم  روشک و  یلم  عفانم  هک  تسا  یزیچ  لباقم  یهطقن  تسرد  دـنھاوخیم ، تاباختنا  یهرابرد  اـھنآ  هچنآ  هدـش . زکرمتم  دادرخ  رد ٢٧  یروھمج 

تاـغیلبت زورما  درواـین . دوـجوهب  مدرم  رد  ار  یداـمتعا  ناـنیمطا و  تاـباختنا ، دـنھاوخیم  اـھنآ  دـننکن . تکرــش  تاـباختنا  رد  مدرم  دـشاب و  قـنوریب  تاـباختنا  دـنھاوخیم 

تلم یارب  هک  یزیچ  نآ  لباقم  یهطقن  تسرد  دننک ؛ انتعایب  دامتعایب و  درسلد ، تاباختنا  هب  تبـسن  ار  مدرم  تسا ؛ زکرمتم  اھهطقن  نیا  یور  یجراخ  یاھیچتاغیلبت 

. تسا مھم  ام  روشک  و 

نامرک  / ٠٢/١١/١٣٨۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

زا یرایـسب  اـم و  مدرم  اـم و  روشک  هب  اـکیرما  دریگب . میمـصت  دـنادب و  دـھاوخب  شدوخ  تلم  کـی  هک  تسا  نیا  دـنکیم ، ینابـصع  ار  ملاـع  ناربکتـسم  رگید  اـکیرما و  هچنآ 

نم ات  دینکن  یرادربهرھب  دوخ  عبانم  زا  امش  منک ؛ باختنا  ناتیارب  نم  ات  دینکن  باختنا  امش  مریگب ؛ میمصت  امش  یارب  نم  ات  دیریگن  میمـصت  امـش  دیوگیم  رگید  یاھتلم 

هب ار  امـش  دـینکن ، لوبق  رگا  دـینک ؛ لوبق  ار  ناتدوخ  عبانم  روشک و  رب  اـم  ندـنکفاهجنپ  روضح و  تلاـخد و  هطلـس و  هک  تسا  نیا  اـکیرما  فرح  منک . یرادربهرھب  نآ  زا  مناوتب 

. مینکیم مھتم  رگید  یاھزیچ  رشب و  قوقح  اب  تیدض  مسیرورت و  زا  تیامح 

سک رھ  اب  ام  دیوگیم  دنکیم ؛ هرگ  ار  شدوخ  یاھتشم  اکیرما  نارادـمامز  حـیقو  یهرھچ  لباقم  رد  و  یدـیدھت ، ییوگروز و  نینچ  لباقم  رد  هک  تسا  هداد  ناشن  ام  تلم 

. میبوکیم تشم  وا  ناھد  رب  مینکیم و  هلباقم  دنک ، دیدھت  ار  ام  تیثیح  یلم و  عفانم  تیوھ و  لالقتسا و  هک 

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

؛ دـننک هرادا  دنتـساوخیم  اھییاکیرما  مھ  دـعب  اھیـسیلگنا و  ار  همـشچرس  سم  نیمھ  زور  کی  مدوب . هتفر  اجنآ  هب  همـشچرس  سم  عمتجم  زا  دـیدزاب  یارب  زورید  نم 

یاھراک دندروآ و  تسدهب  لوصحم  دـندرک ؛ یزادـناهار  ار  نآ  دـندمآ و  ام  ناسدـنھم  دـش ، زوریپ  بالقنا  یتقو  دـعب  دـشن . یزادـناهار  اما  دـندرک ، یحارط  راک و  مھ  لاس  دـنچ 

. دنھدیم هعسوت  ار  نآ  دنراد  مھ  زاب  دندرک و  یزادناهار  نالا -  ات  لاس ٨٠  کیدزن  زا  ابیرقت  موس -  یهھد  رد  ام  ناسدنھم  دوخ  ار  هعسوت  حرط  مھ  دعب  دنداد ؛ ماجنا  یبوخ 

لاماپ یلم  عفانم  ای  دندرکیم و  هدافتسا  دندربیم ، دوس  اھیجراخ  رگا  زور  نآ  دریگیم . ماجنا  دراد  تلود  یهلیـسوهب  هک  تسا  ییاھراک  نیرتزیمت  نیرتھب و  وزج  راکنیا ،

وت دـنیوگب  وا  هـب  دـنیایب  نوریب  زا  ییهدـع  دنیــشنب و  یتـلم  تـسا . رتنیگنــس  زیچ  هـمھ  زا  ریقحت  نـیا  دـندرکیم ؛ ریقحت  ار  ناریا  تـلم  راـنک ؛ هـب  اـھنیا  یهـمھ  دـشیم ،

؛ دـننک جارختـسا  ار  ینورد  عبنم  نیا  دـنیایب  ناشدوخ  دـنک ؛ هدافتـسا  اھنآ  یهبرجت  زا  یتح  دـنھدن  هزاجا  دـننزب و  رانک  ار  وا  مینک ؛ تسرد  تیارب  ام  اـت  راـنک  ورب  یناوتیمن ؛

نوگاـنوگ یاـھزاس  تخاـس و  رد  هدـشیم ، نھآ  رد  هدـشیم ، سم  رد  هدـشیم ، تفن  رد  راـک  نیا  دـنربب . ناـشدوخ  مھ  ار  دوـس  یهصـالخ  بـل و  دـنھدب و  وا  هـب  یزیچ 

. هدشیم یملع  یھاگشناد و  یاھشخب  رد  هدشیم ، یزاسولیس  رد  هدشیم ، یزاسدس  رد  هدشیم ،

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

دش و دنھاوخ  لاحـشوخ  اھنآ  هتبلا  دـشاب -  اھنآ  عیطم  دـیایب و  راک  رـس  هک  میرادـن  ار  یـسک  نینچ  ام  هتبلا  هک  دـشاب -  اھنآ  میلـست  عیطم و  هک  دـیایب  راک  رـس  یـسک  رگا 

لباقم رد  یوشن  میلست  یللملانیب و  نانمـشد  اب  یهزرابم  هب  تسا و  دنبیاپ  یلم  عفانم  مالـسا و  بالقنا و  هب  دندرک  ساسحا  هک  دمآ  یـسک  رگا  اما  دنرادن ؛ مھ  یفرح 

، یرـالاسمدرم هـک  دـندقتعم  اـھنآ  تـفگ . دـنھاوخ  مـھ  رتـشیب  دـشاب ، نیدـتم  صخــش  رگا  درادـن ؛ دوـجو  یرـالاسمدرم  تـفگ  دـنھاوخ  تـسا ، دـقتعم  اـھنآ  یاـھییوگروز 

. دنراذگب یرالاسمدرم  ار  شمسا  ات  دوش  ادج  نید  زا  امتح  دیاب  تسا ؛ هدش  هزیرالوکس  یرالاسمدرم 

یجیسب  / ٠٣/٠۵/١٣٨۴ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

« يلم عفانم   » 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 24هاگياپ  هحفص 10 
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عفاـنم اـھنآ  تسین . تلم  ریخ  دـنھاوخیم ، اـھنآ  هک  یزیچ  درک . لـمع  دـیاب  نآ  سکع  دـنھاوخیم ، تلم  نیا  نانمـشد  هـچرھ  هـک  تـسا  نـیا  مـھ  اـھرایعم  زا  یکی  هـتبلا 

نارود یتنطلس  یـشیامرف  دصرددص  سلاجم  هک  دنتـسھ  یناسک  نامھ  دننکیم ، ضارتعا  متفھ  سلجم  هب  هک  ایند  یرابکتـسا  نایوگدنلب  دننکیم . لابند  ار  ناشدوخ 

نوچ ارچ ؟ دـننکیم ! ضارتعا  سلجم  نیا  هب  اما  دـنراد ؛ لوبق  درادـن ، دوجو  هملک  تسرد  یانعم  هب  یریگیار  الـصا  اھنآ  رد  هک  ار  ییاھماظن  مھ  نالا  دنتـشاد . لوبق  ار  هاش 

، دنتـشاد یلیامت  ییاج  هب  دـنداد و  ناشن  ار  یتھج  رگا  دنتـسھ . ناشدوخ  عفانم  لابند  اھنآ  دـنکیمن . نیماـت  ار  ناـشعفانم  نیا ، اـما  دـنکیم ؛ نیماـت  ار  ناـشعفانم  نآ ،

ماـما هک  یراـیعم  ناـمھ  درک ؛ تفلاـخم  نآ  اـب  دـیاب  تسا و  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  تلم و  عفاـنم  لـباقم  یهطقن  تسرد  هک  تسا ؛ نآ  رد  اـھنآ  عفاـنم  هک  تسا  موـلعم 

. دنتفگ ام  هب  هیلعهللاناوضر ) )

یروھمج  / ٠۴/٠۴/١٣٨۴ تسایر  تاباختنا  مود  هلحرم  رد  ناریا  تلم  روش  رپ  روضح  تبسانم  هب  مایپ 

انعمرپ و یمادقا  اب  یپ  رد  یپ  یهعمج  ود  رد  امـش  دنک . فیـصوت  ار  امـش  یهناصلخم  روش  ذفان و  تریـصب  قیمع و  یهزیگنا  دنلب و  تمھ  تسین  رداق  بناجنیا  ناوتان  ملق 

لالقتسا زا  عافد  رب  ار  دوخ  خسار  مزع  امـش  دیدیـشک . زوتهنیک  نانمـشد  ناھاوخدب و  خر  هب  ار  دوخ  تردق  دیداد و  ناشن  نایناھج  هب  ار  دوخ  تمظع  رگید  راب  اسر ، یمایپ 

رد تسا ، یبالقنا  یمالسا و  یاھنامرآ  یهمھ  یهدننکنیمات  هک  یمالسا  یروھمج  ماظن  روشک و  عفانم  زا  هناعاجـش  تسارح  هب  ار  دوخ  یدنبیاپ  امـش  دیدز . دایرف  یلم 

ییورایور رد  دوخ  رادتقا  ماکحتسا و  زار  دیداد و  رارق  نمشد  تسود و  مشچ  ربارب  رد  یمومع  تکراشم  یلم و  یگتسبمھ  زا  یھوکشاب  شیامن  امـش  دیدرک . تباث  لمع 

ریقحت دوخ  لد  رد  امـش ، یرـالاسمدرم  تیفافـش  تمظع و  ربارب  رد  دوخ ، یاـھیئوگهوای  مغریلع  امـش  نمـشد  کـنیا  دـیتخاس . مسجم  ار  یرابکتـسا  یاـھیھاوخهدایز  اـب 

. دلابیم دوخ  هب  تسا  ناناملسم  یعمج  تیوھ  رھظم  هک  یمالسا  ماظن  یئاناوت  تیفرظ و  زا  ناھج ، رسارس  رد  هدرتسگ  یمالسا  گرزب  تما  دوشیم و 

یروھمجتسایر  / ١٢/٠۵/١٣٨۴ مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

هب دنتسین  رـضاح  مالـسا -  نانمـشد  تفگ  دیاب  هک  ام -  تلم  نانمـشد  هتبلا  دش . رازگرب  زیمآراختفا  ملاس و  روشرپ و  هللادمحب  لبق ، یاھتاباختنا  لثم  مھ  مھن  تاباختنا 

زا شیپ  اھتدم  زا  تردق ، زکارم  هب  یهتـسباو  یاھیچتاغیلبت  دننک . قنوریب  ار  تاباختنا  دیاش  دندرک  شالت  دنتـسناوت ، هچرھ  دـننک . فارتعا  ملاس  یرالاسمدرم  نیا  دوجو 

راختفا فرـش و  نادیم  نیا  رد  روضح  زا  ار  مدرم  دـننک ؛ دـیماان  ار  مدرم  دـندرکیم  یعـس  دـندرک ؛ رپ  تاباختنا  اب  تفلاخم  یوھایھ  زا  ار  اضف  نوگانوگ ، یاھنحل  اب  تاباختنا ،

! دننکن تکرش  تاباختنا  رد  هک  درک  هیصوت  احیرص  ام  مدرم  هب  تاباختنا  زا  لبق  زور  هک  دوب  اکیرما  روھمج  سیئر  یهناھلبا  هتبلا  هناخاتسگ و  تکرح  اھنآ  نیرخآ  دننک . فرـصنم 

. داد ناشن  رگید  یاھتبون  لثم  مھ  تبون  نیا  رد  ار  یلم  عفانم  هب  دوخ  یدنبیاپ  یزوسلد و  دوخ ، تعاجش  دوخ ، یدنمشوھ  دوخ ، لالقتسا  ام  تلم 

ماظن  / ١١/٠۶/١٣٨۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هیلع مالـسا ، هیلع  همھ  نیا  یمالـسا  نوگانوگ  قطانم  رد  دـیایب . قئاف  یمالـسا  یرادـیب  رب  تسا  هتـسناوتن  دوخ  ناوت  یهمھ  اب  برغ  یاـیند  هک  تسا  نیا  رگید  تیعقاو 

مھتم مالـسا و  هب  نداد  مانـشد  یارب  دـندرک  تسرد  رودزم  همھ  نیا  دـندرک ؛ تاغیلبت  مالـسا  ماـکحا  هیلع  یمالـسا و  گرزب  ناحلـصم  ناربھر و  هیلع  یمالـسا ، یروھمج 

بـیجع و لکـش  هـب  ییهناـسر  عیـسو  تاـغیلبت  یهـبرح  زا  دـندرک ، هدافتـسا  یداـصتقا  یهـبرح  زا  دـندرک ، هدافتـسا  یماـظن  یهـبرح  زا  یمالــسا ؛ ماـکحا  مالــسا و  ندرک 

روـش و نیا  تسا . یمالـسا  رکفت  مالـسا و  هب  یمالـسا  یاـھروشک  رد  ناملـسم  یاـھناوج  شیارگ  نیرتـشیب  دـناهتفرن . شیپ  نونکاـت  اـما  دـندرک ؛ هدافتـسا  یروآتفگش 

. دوشیم رتشیب  ناملسم  یاھتلم  لد  رد  زورهبزور  قشع ،

یاھتلم عفانم  ظـفح  یارب  مالـسا  یاـیند  هک  یھار  اـھنت  زورما  دسانـشب . ار  تیعقاو  نیا  ردـق  دـیاب  یمالـسا  یاـیند  هک  تسا  نیا  دوشیم ، بترتم  اـھتیعقاو  نیا  رب  هچنآ 

رد ینید  یلم و  تیوھ  وحم  رابکتسا ، فدھ  تسا . ناربکتسم  نانمشد و  یرامعتـسا  عماطم  فادھا و  هب  نتفگ  هن » « ؛ تسا مالـسا  روحم  رب  هملک  داحتا  دراد ، یمالـسا 

لباقم رد  نداتسیا  اب  مالسا و  جیورت  اب  مالسا ، هب  کسمت  اب  رتشیب ، یگتسبمھ  اب  رتشیب ، داحتا  اب  فدھ ، نیا  اب  یهلباقم  تسا . هنایمرواخ  رد  صوصخب  مالسا و  یایند 

یهمھ ناشدوخ  لامعا  اب  اھییاکیرما  زورما  تسا . رادهکل  هجومان و  یهرھچ  کی  ایند  یهمھ  رد  اکیرما  زورما  ریغال . و  تسا ، یلمع  ناربکتسم  اکیرما و  یاھیھاوخهدایز 

، زیرنوخ لتاق و  یاھتسینویھص  زا  اھنآ  طرش  دیقیب و  تیامح  قارع ، رد  دوجوم  ینماان  قارع ، تلم  رب  اھییاکیرما  راشف  زورما  دناهدرک . هل  ناشیاپ  ریز  ار  دوخ  یاھراعش 

دوجو هب  مالـسا  یایند  رد  اکیرما  زا  روفنم  هیرک و  یهرھچ  کی  زورما  اھنیا  یهمھ  دـنروآیم ؛ یمالـسا  یاھتلود  رب  هک  یراـشف  دـنتخادنا ، هار  هب  ناتـسناغفا  رد  هک  یعیاـجف 

. درادن نیا  زج  ییهراچ  چیھ  دتسیاب ؛ دیاب  و  دتسیاب ، هاوخنوزفا  تردق  نیا  لباقم  رد  دناوتیم  مالسا  یایند  زورما  تسا . هدروآ 

تما تیوھ  یساسا  طاقن  یور  دیاب  ناشدوخ ، یخیرات  تیلووسم  یادا  یارب  ناشدوخ ، یاھتلم  فطاوع  بلج  یارب  ناشدوخ ، یلم  عفانم  ظفح  یارب  یمالـسا  یاھتلود 

؛ دننک عافد  دیاب  ناتسناغفا  تلم  زا  دننک ؛ عافد  دیاب  قارع  تلم  هب  رایتخا  ندرپس  قارع و  لماک  لالقتسا  زا  دننک ؛ عافد  احیرص  دیاب  نیطـسلف  تلم  زا  دننک ؛ هیکت  یمالـسا 

کیدزن و رگیدـمھ  اب  ار  ناشتاطابترا  دـننک ؛ عافد  دـیاب  ناـشیاھروشک  رد  نآرق  ماـکحا  زا  ینآرق و  تیوھ  زا  دـننک ؛ عاـفد  دـیاب  اـقیرفآ  ایـسآ و  اـپورا و  رد  ناملـسم  یاـھتلم  زا 

دـھد و تاـجن  رابکتـسا  غوی  ریز  زا  ار  دوخ  تسناوـت  دـھاوخ  یمالـسا  تما  تقو  نآ  دـنریگب ؛ ار  رگیدـکی  تسد  دـننک و  کـمک  مھ  هب  دنـشاب ؛ قداـص  مھ  اـب  دـننک ؛ یمیمص 

. دنارذگب رس  زا  دراد ، مالسا  یایند  هب  تبسن  رابکتسا  یایند  زورما  هک  ار  ییاھدیدھت 

ماظن  / ٠٨/٠٨/١٣٨۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یھاگآ و یانعم  هب  دوخ  هب  نداد  هبنت  دوخ ، نداد  هجوت  یانعم  هب  هبوت  نیا  مینک . هبوت  رافغتـسا و  نآ  زا  یتسیاـب  میاهدرک ، تلفغ  نمـشد  یاـھهئطوت  نمـشد و  زا  هچ  رھ 

هئطوت امـش  هیلع  دینکیم  لایخ  دیراد ؛ هئطوت  مھوت  دـیروآیم ؛ مسا  دایز  نمـشد ، زا  امـش  هک  دـنتخادنا  هار  ار  لاجنج  نیا  یتدـم  تسام . مشچ  ندـش  زاب  یرایـشھ و 

اھفرح زا  یخرب  زونھ  دـیاش  دـشیم ، هدز  اھفرح  نیا  هک  یزور  نآ  تسا . هدـش  رھاظ  راکـشآ و  زیچ  همھ  رگید  زورما  دوریم ؟ نیب  زا  هئطوت  رگم  هئطوت ، زا  تلفغ  اـب  تسا .

. دراد دوجو  هئطوت  ام  عفانم  هیلع  ام و  تلم  هیلع  ام ، یـساسا  نوناق  هیلع  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  هیلع  هک  دننکیم  نالعا  ینلع  روط  هب  زورما  اما  دوب ؛ هدـشن  ینلع 

هناھاگآ و هنادنمـشوھ و  نآ  لـباقم  رد  دـش و  انـشآ  اـھهئطوت  اھینمـشد و  اـب  هناـھاگآ  هنادنمـشوھ و  دـیاب  درب . رد  هب  ملاـس  ناـج  هئطوت  زا  ناوتیمن  هئطوت  زا  تلفغ  اـب 

. درک عافد  دوخ  تیوھ  زا  دوخ و  یلم  عفانم  زا  دوخ و  زا  هناربدم 

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

دص دودح  رد  دمآ و  نوریب  یسوساج  یهنال  زا  هک  یدانسا  درک . دایرف  ار  دوخ  تیمولظم  نابآ  مھدزیـس  رد  ناریا  تلم  تسا . ناریا  تلم  تیمولظم  دامن  زور  نابآ ، مھدزیس 

زا دعب  صوصخب  ناریا -  تلم  عفانم  ناریا و  تلم  هیلع  اکیرما  تلود  هک  دادیم  ناشن  تسا -  همھ  سرتسد  رد  هدش و  پاچ  تسا و  دوجوم  هک  دش -  راکشآ  یقیاقح  دلج 

ملظ لـباقم  رد  اـما  تسا ، موـلظم  دـھدب ؛ ملظ  هب  نت  هک  تسین  ییاـھمولظم  نآ  زا  گرزب  تلم  نیا  اـھتنم  تسا . هدرکن  راذـگورف  ار  ییهـظحل  یمالـسا -  بـالقنا  یزوریپ 

. دنکیمن لمحت  ار  نآ  دتسیایم و 

نانمس  / ٠٨/١٨/١٣٨۵ نایھاگشناد  رادید  رد  تانایب 

هب نینموم  زا  یاهھبج  نیب  هک  دینیبیم  نآ  زا  دـعب  ات  ناخ و  اضر  نارود  ات  وکابنت  نامز  زا  هیراجاق  تموکح  نارود  رد  امـش  هک  ییاھـشلاچ  اھیریگرد و  اھجنـشت ، نیا  یهمھ 

تفم زایتما  نداد  لباقم  رد  یزاریش  یازریم  یژر ،»  » زایتما یهیضق  رد  تسا . هیـضق  نیا  زا  هتفرگ  تئـشن  تفرگ ، ماجنا  فرط  کی  زا  رئاج  ماکح  فرط و  کی  زا  املع  یربھر 

دادرارق  » هب فورعم  دادرارق  دادرارق ٩٩ -  یهیـضق  رد  و  روطنیمھ ، رتیور »  » زایتما یهیـضق  رد  درک . تفلاخم  اھیجراخ ، اھیبرغ و  هب  روشک  رد  گرزب  دـمآرد  عبنم  کی  یناـجم  و 

یلم یهیضق  رد  درک . تفلاخم  هتسجرب ، یناحور  نآ  سردم ، هک  دوب ، روط  نیمھ  مھ  دندادیم -  اھسیلگنا  تسد  هب  ار  روشک  یهمھ  نآ ، قبط  عقاو  رد  هک  هلودلا » قوثو 

« يلم عفانم   » 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 24هاگياپ  هحفص 11 
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مدرم و هک  دنتشاد -  فلتخم  یاھنارود  ماکح  اب  املع  هک  ییاھشلاچ  نیا  دوب . روط  نیمھ  درک ، تلاخد  هیلع ) ناوضر هللا   ) یناشاک یاقآ  موحرم  هک  مھ  تفن  تعنص  ندش 

یاھتردـق یریگمیمـصت  هدارا و  زا  یــشان  لوـحت  هـک  مـھ  فرط  نآ  و  یلم ، عفاـنم  زرم  تـسا ؛ زرم  نـیا  رد  هـمھ  دـندرک -  یھارمھ  اـھنیا  اـب  مـھ  اھرکفنــشور  زا  یرایــسب 

. تسا هنانئاخ  یتح  اضعب  هناگیب ، یبرغ و  یاھهخسن  تفرشیپ و  یاھهخسن  سپ  تساهناگیب .

١٣٨٧/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزون  مسارم  رد  تانایب 

میژر کی  لاس  هاجنپ  هک  یلاح  رد  دندرک و  شالت  دندرک و  غیلبت  تیناحور  هیلع  مالسا و  هیلع  ابیرقت -  لاس -  دص  یمالسا  تما  نانمـشد  مالـسا و  نانمـشد  هک  یلاح  رد 

راوگرزب ماما  یولھپ -  میژر  داد -  رارق  بناجا  هب  یهتسباو  لماک  روط  هب  ار  روشک  درک و  ینابرق  ناگناگیب  نانمـشد و  لباقم  رد  ار  ناریا  تلم  عفانم  روشک  نیا  رد  یاهتـسباو 

توافتم رگید  یاھبالقنا  یهمھ  اب  یمالـسا  بالقنا  دـناسر . رمث  هب  ار  گرزب  راک  نیا  درک و  مایق  روشک  نیا  رد  یئارگهطلـس  هطلـس و  اـب  تیدـض  مچرپ  اـب  مالـسا ، مچرپ  اـب 

دوخ لثم  تسا . هبناجهمھ  بالقنا  کی  تسا ؛ یـسایس  افرـص  بالقنا  کی  هن  تسا ، یداصتقا  افرـص  بالقنا  کی  هن  تسا ، یگنھرف  یونعم و  افرـص  بالقنا  کـی  هن  تسا ؛

یعامتجا دعب  یسایس ، دعب  یداصتقا ، دعب  تسا ؛ مدرم  یگدنز  هب  رظان  لاح  نیع  رد  دراد ، یھلا  داعبا  دراد ، یقالخا  یونعم و  داعبا  مالـسا  هک  یروطنامھ  تسا . مالـسا 

نیمھ ناھج ، هقطنم و  حطس  رد  بالقنا  نیا  ندش  رتهدنز  زورهبزور  یمالـسا و  بالقنا  یراگدنام  زار  دوب و  فلتخم  داعبا  یاراد  مھ  یمالـسا  بالقنا  دراد ؛ دوجو  مالـسا  رد 

. تسا هارمھ  نزاوتم و  رشب  یاھزاین  اب  هک  تسا  نآ  نوگانوگ  داعبا 

١٣٨٧/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزون  مسارم  رد  تانایب 

هشیمھ خیرات  لوط  رد  هتبلا  یناھج  یوگروز  رگهطلس و  یاھتردق  تسا . ملاع  نایوگروز  اب  یهھجاوم  یهلئسم  ماما ، تانایب  رد  همانتیـصو و  رد  رگید  یـساسا  یهتکن  کی 

زاربا ناھج  یهمھ  هب  تبسن  اھیئاکیرمآ  دینیبیم  اذل  تسا . هدش  رتناسآ  اھنآ  یارب  یرگهطلـس  نیا  نردم ، یتاطابترا  تاناکما  اب  تعنـص و  ملع و  تفرـشیپ  اب  اما  دناهدوب ،

حیجرت اھتلم  عفانم  رب  دراد ؛ حـیجرت  ایند  یهمھ  عفانم  رب  اھنآ  عفانم  ایوگ  دـنوشیم . دراو  تسا ، هداتفا  رطخ  هب  اج  نـالف  رد  اـم  عفاـنم  هک  هناـھب  نیا  اـب  دـننکیم و  یزروعمط 

کی تسا ؛ میلـست  دروخرب ، کی  دراد : دوجو  دروخرب  روج  ود  درک ؟ دروخرب  دیاب  روج  هچ  یـسانشانقح  یونـشنفرح و  یتفلکندرگ و  یئوگروز و  نیا  لباقم  رد  بوخ ، دراد .

عماوج نارکفنـشور  میلـست  ملاع ، نویـسایس  میلـست  اھتلم ، میلـست  دـنکیم . قیوشت  یئوگروز  هب  ار  وگروز  ناھج ، نایوگروز  لباقم  رد  میلـست  تسا . تمواقم  دروخرب ،

دنامیمن یقاب  رتشیب  یقیقح  هار  کی  اھتلم  یارب  تسا . رتشیب  یئوگروز  رد  اھنآ  قوشم  تسا ؛ تفرشیپ  رد  اھنآ  قوشم  یناھج ، رابکتـسا  یاھیئوگروز  لباقم  رد  فلتخم 

مامت تبالـص  تردق و  اب  اکیرمآ  یئوگروز  لباقم  رد  دیاب  دنک ، مک  دوخ  رـس  زا  ار  اکیرمآ -  رـش  زورما  و  نایوگروز -  یئوگروز  رـش  دـھاوخیم  یتلم  کی  رگا  تسا . تمواقم  نآ  و 

. دتسیاب

؛ تسا یناور  یاھمدآ  ندز  فرح  لثم  اھنآ  ندز  فرح  دـننزیم . فرح  یروج  هچ  دـینیبب  شرو -  رود و  میت  روھمج و  سیئر  اکیرمآ -  نارادـمامز  راتفر  هب  دـینک  هاـگن  امـش  زورما 

جامآ ار  تلم  کی  تینما  تابث و  یھاـگ  دـننکیم ، کـمک  تساوخرد  لاـصیتسا  یور  زا  یھاـگ  دـننزیم ، تمھت  یھاـگ  دـنھدیم ، رورت  روتـسد  یھاـگ  دـننکیم ، دـیدھت  یھاـگ 

، نیا زا  یمھم  شخب  هتبلا  تسین . ریبدـتاب  لـقاع و  یقطنم و  نارادمتـسایس  راـتفر  اـھنآ ، راـتفر  دـننزیم . فرط  نآ  فرط و  نـیا  هـب  اـھهناوید  لـثم  دـنھدیم ؛ رارق  ناـشدوخ 

قارع ناتسناغفا و  دراو  رشب  قوقح  یدازآ و  یـسارکومد و  یهدعو  اب  اھنیا  قارع ؛ رد  یماکان  ناتـسناغفا ، رد  یماکان  تسا : فلتخم  قطانم  رد  اکیرمآ  یاھیماکان  ساکعنا 

طلست رقف ، یگداتفابقع ، ینماان ، دشاب ؛ هتشاد  یتیعضو  نینچ  دنکیمن  وزرآ  یتلم  چیھ  هک  تسا  یروج  روشک  ود  نیا  تیعـضو  لاس ، دنچ  تشذگ  زا  دعب  زورما  دندش .

مالعا هک  یدصاقم  نیمات  رد  لماک  یماکان  شرس  تشپ  هتبلا  اھتلم و  نآ  قوقح  نتفرگ  هدیدان  اھروشک و  نآ  یلم  عفانم  هب  نتخادنا  هجنپ  یرابکتـسا ، یاھتردق  نوزفازور 

رد ناشیاھوگموگب ، رد  ناشتافالتخا ، رد  تسا ؛ سکعنم  اـکیرمآ  نارادمتـسایس  راـتفر  رد  اـھیماکان  نیا  دـندوب . هدرکن  مـالعا  دنتـشاد و  لد  رد  هک  یدـصاقم  اـی  دـندوب  هدرک 

یاـھهعومجم هناتخبـشوخ ، زورما  تسا . یگداتـسیا  ماـما ، یهیـصوت  درک ؟ دـیاب  هچ  یئوگروز  نیا  لـباقم  رد  بوخ ، تسا . ملاـع  ناـیوگروز  عضو  نیا  ناشیاھیریگمیمـصت .

یسایس یاھنایرج  زا  یضعب  دوبن . روجنیا  هتـشذگ  یاھهرود  زا  یخرب  رد  تسا . یکرابم  یهدیدپ  کی  نیا  دننزیم ؛ مد  ماما  طخ  هب  یرادافو  زا  ام  روشک  یـسایس  نوگانوگ 

یلیخ دننزیم . فرح  ماما  طخ  ماما و  راکفا  هب  شیارگ  زا  همھ  ام ، روشک  رد  یـسایس  یاھهعومجم  هناتخبـشوخ  زورما  دـنتفگیم ! نخـس  احیرـص  ماما  طخ  زا  ینادرگیور  زا 

. تسا ناربکتسم  نازروعمط و  لباقم  رد  عطاق  یگداتسیا  موزل  تسا ، سکعنم  ماما  تانایب  یهمھ  رد  همانتیصو و  رد  هک  ماما  طخ  طاقن  نیرتهتسجرب  زا  یکی  بوخ ،

نارھت  / ٢٩/١٣٨٧/٠۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

. دننیشنب مارآ  تکاس و  یمالسا  یروھمج  ماظن  لباقم  رد  هک  تشاد  عقوت  دیابن  دناهدروخ ، یلیـس  دناهدروخ ، هبرـض  مالـسا  زا  هک  ینانمـشد  زا  تسا . نمـشد  نمـشد ،

عفانم ظفح  یارب  ار  هار  نیرتھب  نمـشد  ینمـشد  اب  یهھجاوم  رد  هنارایـشھ  هناھاگآ ، دیاب  اھتنم  تشاد ، دیاب  ار  نمـشد  ینمـشد  راظتنا  دنکیم . ینمـشد  نمـشد  انیقی 

. تفرگ رظن  رد  مدرم  مومع  حلاصم  ظفح  یلم ،

رطف  / ١٣٨٧/٠٧/١٠ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ 

مھ روشک  لخاد  رد  دنمالسا ، یایند  یهمھ  نآ  بطاخم  هک  قافتا  داحتا و  هب  یهیـصوت  نیا  مینکب . ضرع  روشک  حطـس  رد  زیزع  ناردارب  نامدوخ ، ناردارب  هب  مھ  هلمج  کی 

شیانعم قافتا  داحتا و  دـیاهدروآ . تسد  هب  قافتا  داحتا و  تکرب  هب  دـیاهدروآ ، تسد  هب  هچنآ  زورما  ات  دـننک . ظفح  ناریا  زیزع  تلم  ار  قافتا  داحتا و  دراد . ار  شدوخ  نابطاخم 

عفانم دنھدب ، مھ  تسد  رد  تسد  دننیـشنب ، مھ  رانک  رد  نوگانوگ  یاھهقیلـس  هک  تسا  نیا  قافتا  داحتا و  دنـشاب ؛ قاذـم  کی  هقیلـس و  کی  یاراد  همھ  هک  تسین  نیا 

یعاـمتجا و یـسایس و  نوگاـنوگ  یاـھهصرع  دراو  دوب -  اـھیھاوخدوخ  نیا  بوکرـس  هاـم  ناـضمر ، هاـم  هک  ار -  اـھیھاوخدوخ  دـنرادب ، مدـقم  یـصخش  اوـھا  رب  ار  یلم 

نیا ناھج  حطس  رد  هک  دھدیم  ماجنا  ار  یمھم  یاھراک  دنکیم ؛ هبرجت  دراد  ار  یگرزب  یاھتکرح  ناریا  ناملسم  تلم  هک  تسا  یئاھزور  اھزور  نیا  دننکن . نوگانوگ  تالماعت 

. دریگیم رارق  رظنبحاص  فاصنااب و  دارفا  شیاتس  دروم  اھراک 

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

نیب دـننکیم  یعـس  یـسیلگنا  یئاکیرمآ و  بیرغ  بیجع و  تاغیلبت  ارچ  دنایمالـسا . یروھمج  ماظن  کیژتارتسا  قمع  ناملـسم  یاھتلم  ناملـسم . یاـھتلم  اـب  یکیدزن 

یروھمج کیژتارتسا  قمع  یدربھار و  قمع  اھنآ  دننادیم  نوچ  هعیش ؟ ینـس ، یهلئـسم  اب  تیموق ، یهلئـسم  اب  ارچ ؟ دنزادنیب ؟ یئادج  ناریا  تلم  اب  ناملـسم  یاھتلم 

رد وا  زا  هک  یایرادـفرط  تیامح و  نیا  زا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  دـنھاوخیمن  تسوا . کیژتارتسا  قمع  هب  تلم  کـی  هاـگهیکت  دـنوشیم . بوسحم  یمالـسا 

هن مدرم -  داحآ  یرگید ، روشک  کی  یاسور  زا  یروشک  کی  رد  هک  دینیبیمن  اج  چیھ  رد  امش  دشاب . رادروخرب  تسھ -  مھ  ریظنیب  هتبلا  هک  دوشیم -  فلتخم  یاھروشک 

در هک  یئاجنآ  دیورب ، اج  رھ  ناملـسم  یاھروشک  رد  یمالـسا . یروھمج  زج  دنروایب ؛ ناجیھ  اب  ار  ناشمان  دننک ، دنلب  ار  ناشـسکع  دـننک ؛ مارتحا  لیلجت و  نویـسایس - 

دھاوخیمن نمشد  دھاوخیمن ؛ ار  نیا  نمشد  تسا . یروجنیا  ناشتاساسحا  زاربا  یمالسا  یروھمج  هب  تبسن  نآ و  هب  تبسن  مدرم  تسھ ، یمالـسا  یروھمج  زا  یئاپ 

. تسا یلصا  یاھصخاش  نآ  وزج  نیا  دنادب . شدوخ  فئاظو  زا  یکی  ار  نیا  دیاب  یمالسا  یروھمج  دشاب . رارقرب  طابترا  نیا 

طابترا زا  هک  نئاخ ، ضرغم و  مینک ، هاگن  هنانیبدب  رگا  ای  دـنرظنهتوک -  میئوگب  هک  تسا  نیا  شاهنانیبشوخ  هک  رظنهتوک -  ای  یاھمدآ  تاجتـشون  نیا  رد  دـینک  هاگن  امـش  الاح 

رد هنافـساتم  امـش ، دـیاهدید  دـننکیم . داقتنا  دـناهدرک و  داقتنا  اھراب  احیرـص و  نیطـسلف ، مدرم  اب  ناتـسناغفا ، مدرم  اب  قارع ، مدرم  اب  نانبل ، مدرم  اب  یمالـسا  یروھمج 

یروھمج هن ، تسا . یمالـسا  یروـھمج  یـساسا  یاھـصخاش  زا  یکی  اـب  تیدـض  نیا  دوـشیم . هتفگ  اـھزیچ  نیا  هک  یـسایس ، یاـھنوبیرت  زا  یـضعب  رد  اـم و  تاـعوبطم 

اھنیا دـنکیم ؛ عاـفد  نیطـسلف  تلم  زا  دـنکیم ، عاـفد  مولظم  زا  دـنکیم ؛ عاـفد  اـھنآ  زا  تسا ، طـبترم  اـھنآ  اـب  دـنادیم ؛ شدوـخ  عفاـنم  ار  ناملـسم  یاـھتلم  عفاـنم  یمالـسا 

ندرک هتسجرب  اھصخاش ، ظفح  نادیم  دشاب ؛ نیرفآشقن  نادیم  نیا  رد  دناوتیم  وجشناد  صوصخب  یھاگشناد ، وجشناد و  دوش . هتسجرب  یتسیاب  اھنیا  تساھـصخاش و 

« يلم عفانم   » 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 24هاگياپ  هحفص 12 
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دیناوتیم دیشاب ، میھس  دیناوتیم  امش  تساھنیا . یقوقح و  یمـسر و  تاماقم  اھمـسا و  هک  یرھاظ  تاصتخم  زا  ریغ  یمالـسا ؛ یروھمج  یقیقح  تاصتخم  اھـصخاش و 

. تسا یرادیب  تلم  ام  تلم  هناتخبشوخ ، هتبلا و  و  دینک . مادقا 

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

: رب دیکات  اب  یلم  عفانم  دربشیپ  یلم و  تینما  میکحت  روظنمهب  للملانیب  ماظن  هقطنم و  رد  ناریا  یمالسا  یروھمج  شقن  رادتقا و  تیعقوم ، ناش ، یالتعا 

. هیاسمھ یاھروشک  تیولوا  اب  یللملانیب  یاهقطنم و  هبناجود ، یاھیراکمھ  تیوقت  ٣٩ ـ ١ ـ

. مصاختمریغ یاھروشک  اب  هدنزاس  طباور  تیوقت  ٣٩ ـ ٢ ـ

. یلم ناوت  شیازفا  یارب  طباور  زا  یریگهرھب  ٣٩ ـ ٣ ـ

. یجراخ طباور  رد  هنازواجتم  مادقا  یھاوخ و  نوزفا  اب  هلباقم  ٣٩ ـ ۴ ـ

. ناگناگیب یماظن  روضح  زا  هقطنم  ییاھر  یارب  شالت  ٣٩ ـ ۵ ـ

. نیطسلف تلم  هژیوب  فعضتسم  مولظم و  یاھتلم  ناناملسم و  زا  تیامح  ٣٩ ـ ۶ ـ

. یمالسا یاھروشک  نایم  رتشیب  ییارگمھ  یارب  شالت  ٣٩ ـ ٧ ـ

. للم نامزاس  راتخاس  حالصا  یارب  شالت  ٣٩ ـ ٨ ـ

تینما حلـص و  تلادـع ، نیمات  فدـھ  اب  یناھج  یاهقطنم و  یگنھرف  یـسایس و  یداصتقا ، دـیدج  تاـماظن  تابـسانم و  داـجیا  یارب  کرتشم  شـالت  یھدـنامزاس  ٣٩ ـ ٩ ـ

. یناھج

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

: رب دیکات  اب  یلم  عفانم  فادھا و  هدننک  نیمضت  ریگارف و  رادیاپ ، تینما  اقترا  میکحت و 

. یتینما دض  تاکرحت  زا  یریگشیپ  رد  یمدرم  تاعالطا  مدرم و  شقن  تیوقت  ۴۴ ـ ١ ـ

، یمومع تینما  رد  لالخا  عون  رھ  اب  هلباقم  یتاعالطا و  فارشا  نیمات  یارب  اھنآ  نیب  یگنھامھ  ییاضق و  یماظتنا و  یتاعالطا ، یاھهاگتسد  رثوم  لماعت  تیوقت و  ۴۴ ـ ٢ ـ

. مرن یاھدیدھت  اب  هلباقم  یعامتجا و  یداصتقا و 

یتاعالطا و یاھهناماس  تینما  ظفح  اب  طبترم  یاھیروانف  مولع و  هعسوت  یاهنایار ، تاعالطا  زا  تظافح  حطس  اقترا  یتاعالطا ، یرازفامرن  هچراپکی  هناماس  داجیا  ۴۴ ـ ٣ ـ

. یمومع یدرف و  میرح  زا  تنایص  یاهنایار و  یاھاضف  رد  تافلخت  اب  هلباقم  یارب  ینف  تیوقت  تاعالطا ، لدابت  یاضف  زا  تنایص  روظنم  هب  یطابترا 

. یداقتعا یگنھرف و  یعامتجا ، یتیوھ ، یاھتسسگ  زورب  لماوع  اب  هلباقم  یریگشیپ و  یارب  یلم  یگتسبمھ  ماجسنا و  یاھتخاس  ریز  تیوقت  ۴۴ ـ ۴ ـ

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢۴ ناتسا  ناگدیزگرب  رادید  رد  تانایب 

یروھمج ماظن  نیفلاخم  نانمشد و  یوس  زا  زاب  مھ  غیلبت  نیا  هک  دنیوگیم -  دننکیم و  غیلبت  هک  هچنآ  فالخ  رب  هدروآ ؛ نادیم  هب  ار  ون  نخـس  کی  یمالـسا  یروھمج  ماظن 

تعیبط زا  یشان  دراد ، دوجو  یرسدرد  رگا  تسین . رسدرد  لابند  تسین ، نکتسرد  اوعد  تسین ، نیرفآجنشت  تسین ، شارتنمشد  یمالسا  یروھمج  تسا -  یمالسا 

میلاعت زا  نیا  لـئاسم . گرزب  کـچوک و  رد  نتفرگن  رارق  اھتردـق  ریثاـت  تحت  ملاـع و  لـئاسم  هب  لقتـسم  هاـگن  زا  تسا  تراـبع  تعیبط  نیا  تسا . یمالـسا  یروھمج  ماـظن 

، شتکرح رد  شایریگتھج ، رد  ناملسم  تلم  هک  تسا  هتساوخن  مالسا  تسا . هداد  ام  هب  مالـسا  هک  تسا  یروتـسد  مھ  نیا  تسا ، مالـسا  شزومآ  نیا  تسا ، مالـسا 

عفانم هک  ار  هچنآ  دنک  هاگن  دـیاب  دـنراد . ار  ناشدوخ  یهنابلطتعفنم  هاگن  ناشدوخ و  یرابکتـسا  حـلاصم  هک  دـشاب  یزکارم  عبات  شیاھیریگمیمـصت  رد  شیاھتـسایس ، رد 

رد میتفرگن . رارق  طلـسم  ربکتـسم و  یاھتردق  یاھتـسایس  ریثات  تحت  ساسا  نیا  رب  ام  دننک . تیاعر  ار  نآ  دـنفظوم  تموکح  نالوئـسم  دـنکیم ، اضتقا  مالـسا  تما  تلم و 

یروھمج ماظن  دـننکیم . زاغآ  ار  ینمـشد  نیاربانب  تسین ، لوبق  لباق  اھنآ  یارب  نیا  دوب . یرگید  زیچ  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  یار  دوب ، یزیچ  اـھنآ  یار  نوگاـنوگ  یاـیاضق 

دنشاب هتشاد  یتموکح  مھ  ناریا  تلم  دشیم  دروآیم . دوجو  هب  کاکطصا  تسا ؛ نیمھ  لالقتسا  تعیبط  یگداتسیا ، تعیبط  دنک . عافد  شدوخ  زا  تسا  راچان  یمالسا 

یاـھزیچ دوبن ؛ اھکاکطـصا  نیا  طـقف  تشادـیمن ، دوجو  هک  هچنآ  اـما  تشادـیمن ؛ دوجو  املـسم  اھکاکطـصا  نیا  تقونآ  دورب . نآ  نیا و  یاـھیئوگروز  راـب  ریز  تموکح  نیا  هک 

. میدید توغاط  نارود  رد  هک  ینانچمھ  تشادن ؛ دوجو  رگید  یلم  تفرشیپ  تشادن ، دوجو  رگید  یلم  تزع  تشادیمن : دوجو  رگید  مھ  اھنآ  هک  دوب  مھ  یرگید 

ادھش  / ١٣٨٨/٠٨/١٢ یاھهداوناخ  نایوجشناد و  نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

یمالـسا یروـھمج  تسھ و  ناـتدوخ  ررـض  هب  دـینک ، هئطوـت  هچرھ  تـفگ : اـھنیا  یهـمھ  لـباقم  رد  دوـب ، یئانثتـسا  اـقح  هـک  خـیرات  یئانثتـسا  درم  نآ  اـم ، راوـگرزب  ماـما 

هک یتلود  نکیل  درادـن ؛ یتلود  چـیھ  اب  یتسیاـبردور  چـیھ  یمالـسا  یروھمج  تسا . رابکتـسا  نیا  دـنکب . دـناوتیمن  یطلغ  چـیھ  مھ  اـکیرمآ  درک ؛ دـھاوخن  ینیـشنبقع 

یمالـسا و یروھمج  ماظن  هیلع  اکیرمآ  تلود  لاس  یـس  دوب . اکیرمآ  تلود  درک ، هئطوت  تسناوت  هچرھ  دوب و  هدـش  عطق  روشک  یناسنا  یلام و  میظع  عباـنم  زا  شتـسد 

، دندرکن دننکب و  دنتسناوتیم  اھیئاکیرمآ  هک  دوب  یراک  کی  دینک  رکف  امـش  رگا  هدرک . هتـسناوت  راک  رھ  هدیـشیدنا ؛ نوگانوگ  ریبادت  هدز ، هبرـض  هدرک ، هئطوت  ناریا  تلم  هیلع 

رتشیب هچرھ  تفرـشیپ  ناریا ، تلم  رتشیب  هچرھ  یگدنلاب  یئورایور ، نیا  یهجیتن  هک  دینیبیم  امـش  بوخ ، دناهدرک . هدوب ، نکمم  راک  رھ  تسین ؛ یزیچ  نینچ  هک  دینادب 

رھ اما  دندز ؛ تدـم  نیا  رد  یاهنایوجیتشآ  رھاظهب  یاھفرح  مھ  یھاگ  دـنیاھنآ . تسا ، هدرک  ررـض  هک  ینآ  هدوب . ماظن  نیا  روشک و  نیا  نوزفازور  توق  یمالـسا ، یروھمج 

ناشتین دناهتشادنرب ؛ تسد  دیدھت  زا  دناهدرک ؛ یفخم  ناشرس  تشپ  رد  یرجنخ  میدید  میدرک ، تقد  یتقو  دندز ، یمالسا  یروھمج  نیلوئسم  یور  هب  یدنخبل  هک  تقو 

کی یهدـیزگرب  نیلوئـسم  و  هبرجت ، نیا  اب  گرزب  تلم  کی  دـھدیم . بیرف  ار  ناکدوک  اھهچب و  طـقف  یکیتکاـت ، شوخ  یور  دـنخبل و  یکیتکاـت ، یهدـنخ  تسا . هدـشن  ضوع 

اب هارمھ  شوخ و  تحار و  یگدـنز  لابند  دنـشاب ؛ سوھ  یوھ و  رد  قرغ  دـیاب  ای  دنـشاب ، حولهداس  دـیاب  ای  دنـشاب ؛ حولهداـس  دـیاب  یلیخ  دـنروخب ، بیرف  رگا  یتلم ، نینچ 

دوجو یهمھ  اب  تلم  عفانم  ورگ  رد  لد  دنشاب ، هتخپ  دنشاب ، برجم  دنشاب ، قیقد  دنشاب ، شوھاب  روشک  نیلوئـسم  رگا  الاو  دنزاسب . نمـشد  اب  دنھاوخب  دنـشاب ؛ تیفاع 

ضوع ار  هحفص  دیئایب  هک  یبتک ، یھافش ، داد ؛ ماغیپ  اررکم  مھ  ام  هب  دز ؛ یگنشق  یاھفرح  اکیرمآ ، دیدج  روھمج  سیئر  نیمھ  دنروخیمن . ار  دنخبل  لوگ  دنـشاب ، هتـشاد 

. مینکیم هاگن  لمع  هب  ام  مینکن ؛ یروادشیپ  میتفگ  مھ  ام  دـح ! نیا  ات  مینک ؛ یراکمھ  رگیدـمھ  اب  ملاع  تالکـشم  لح  رد  دـیئایب  مینک ، تسرد  یاهزات  عضو  دـیئایب  مینک ،

یهجنپ یور  یلمخم  شکتـسد  رگا  متفگ  مدرک -  ینارنخـس  دھـشم  رد  نم  هک  نـیدرورف  لوا  زور  زا  ار . رییغت  مینیبـب  بوـخ ، میتـفگ  مـینک . داـجیا  رییغت  میھاوـخیم  دـنتفگ ،

ام هچنآ  هام ، تشھ  نیا  لوط  رد  درذـگیم . هام  تشھ  نالا  مداد -  اجنآ  نم  ار  رادـشھ  نیا  مینکیمن ؛ زارد  ار  نامتـسد  ام  دـینک ، زارد  ار  ناتتـسد  دیـشاب و  هدیـشک  یندـچ 

نیا هب  هرکاذـم  رگا  هک  دـیدھت ؛ هرکاذـم ، رانک  رد  اما  مینک ؛ هرکاذـم  دـیئایب  هک  تسا  نیا  هیـضق  تروص  دـننکیم . زاربا  رھاظهب  نابز ، هب  اھنیا  هک  دوب  یزیچ  نآ  فـالخرب  میدـید ،

دیئاـیب میھاوـخیمن . اـم  ار  شیم  گرگ و  یهطبار  تفگ : ماـما  هک  تسا  شیم  گرگ و  یهطبار  ناـمھ  نیا  هرکاذـم !؟ دـش  نیا  ناـنچ ! نینچ و  سپ  دـسرن ، بوـلطم  یهجیتـن 

الثم دسرب ! نیعم  یهجیتن  نالف  هب  هرکاذم ، نیا  هک  تسا  نیا  شطرـش  نکیل  یاهتـسھ ، عوضوم  رـس  رب  الثم  عوضوم ؛ نالف  رـس  رب  دینک  هرکاذم  زیم ، رـس  ام  اب  دینیـشنب 

. دیدھت نانچ ؛ نینچ و  سپ  دسرن ، هجیتن  نیا  هب  رگا  یاهتسھ ، تیلاعف  زا  روشک  نتشادرب  تسد 

ادھش  / ١٣٨٨/٠٨/١٢ یاھهداوناخ  نایوجشناد و  نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

عفانم لابند  تسا ، شدوخ  یدازآ  لاـبند  تسا ، شدوخ  لالقتـسا  لاـبند  یمالـسا  یروھمج  تسین . شدوخ  لوقعم  قح  زا  شیب  دـھاوخیم ، یمالـسا  یروھمج  هک  هچنآ 

رد دوجو  یهمھ  اـب  ناریا  تلم  دـنکب ، ضرعت  یـسک  رھ  قوقح  نیا  هب  تسا . تلم  نیا  قوقح  اـھنیا  تسا ؛ روشک  رد  یرواـنف  ملع و  تفرـشیپ  لاـبند  تسا ، شدوـخ  یلم 

« يلم عفانم   » 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 24هاگياپ  هحفص 13 
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. دروآ دھاوخرد  وناز  هب  ار  وا  تفرگ و  دھاوخ  رارق  وا  لباقم 

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

تریح راچد  دننکیم ، تمحز  راچد  ار  مدرم  هک  تسا  نیمھ  دننکیمن ، تیاعر  تاباختنا  رد  ار  اھزرم  نیا  هک  یناسک  شحاف  یاطخ  هابتشا و  دوشب . دیکات  اھزرم  رب  یتسیاب 

. دوشب تئارب  مالعا  ماظن  نافلاخم  زا  دوش و  هیکت  نآ  رب  دوش ، صخشم  الماک  ماظن ، نانمشد  اب  ماظن ، نافلاخم  اب  ماظن  یزرم  طوطخ  یتسیاب  دننکیم .

ینشور فافـش و  تارظن  تارظن ، دوش و  هداد  حیجرت  اھنیا  لاثما  یـصخش و  یحانج و  یبزح و  حلاصم  رب  روشک  حلاصم  روشک ، عفانم  ماظن ، عفانم  دیاب  تاباختنا  رد  هتبلا 

ماظن دوب ؛ دھاوخ  مدرم  عفن  هب  روشک و  تفرـشیپ  عفن  هب  ماظن ، عفن  هب  کشالب  نیا  دریگب ، ماجنا  یتاباختنا  نینچ  کی  هچنانچ  رگا  دنھاوخیم . هچ  هک  دشاب  مولعم  دشاب ؛

. دربیم شیپ  درادیم و  هگن  طاشناب  هدنز و  ار 

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

مـشچ زا  هابور ، سابل  رد  هن  گرگ ، سابل  رد  هن  دننکب . دنھاوخیم  هچ  دنیبب  دریگب ، رظن  ریز  ناسنا  ار  مصخ  راتفر  هک  تسا  نیا  ریبدت  دـنرادیب . نیلوئـسم  تسا ، رادـیب  تلم 

میمصت هنارایشوھ  یھلا  قیفوت  هب  هللااشنا  ام  و  دنریگب ، میمصت  هنارایشوھ  یتسیاب  ناریا  تلم  دننامب . هتخانشان  دننامب ، یفخم  هدیشوپ و  اھنیا  یتسیابن  ناریا  تلم 

مینئمطم و مینکیم و  مادـقا  تسا ، مزال  تلم  نیا  تفرـشیپ  هار  رد  هک  ار  هچنآ  درک . میھاوخن  اـھر  زگرھ  نانمـشد ، مخا  رـشت و  لـباقم  رد  ار  دوخ  تلم  عفاـنم  اـم  میریگیم .

؛ دندروخ تسکـش  دناهداد ، ماجنا  ناریا  تلم  اب  هچنآ  لاس  یـس  نیا  رد  ام  نانمـشد  تسا . هدوب  زوریپ  لاس  یـس  نیا  رد  هک  نانچمھ  تسا ؛ زوریپ  تلم  نیا  هک  مینادـیم 

هب یھلا ، قیفوت  هب  مھ  نیا  زا  دعب  دوب . دھاوخ  نیمھ  مھ  نیا  زا  دعب  دننک . ادج  ماظن  زا  ار  مدرم  دنتـسناوتن  دـننزب ؛ همطل  هبرـض و  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هب  دنتـسناوتن 

. تسا یگدنامبقع  تسکش و  ناریا ، تلم  نانمشد  تشونرس  تسا ؛ تفرشیپ  یزوریپ و  ناریا  تلم  تشونرس  یھلا ، یهوق  لوح و 

یزاسوردوخ  / ١٣٨٩/٠١/٠٩ تعنص  یاھیدنمناوت  زا  دیدزاب  رد  تانایب 

نآ هانگ  نیا  دـشکب ؟ لوط  ردـق  نیا  اجنیا  رد  دـیاب  ارچ  تسا . لاس  جـنپ  راـھچ  دـنوشب ، زاـسوردوخ  دنتـساوخ  هک  یئاـھروشک  رد  یزاـسوردوخ  یارب  یدـیلقت  تکرح  نارود 

لئاـق یتـیمھا  روشک  یداـم  یاھهیامرـس  ندـش  هتخیر  رود  ندـش و  عیاـض  یارب  دـندنازوسیمن ؛ لد  روشک  تزع  یارب  دـندرکیمن ؛ رکف  روـشک  عفاـنم  هب  هک  تسا  یناـسک 

ار شئازجا  نیرخآ  ات  یحارط  هدیا و  زا  هک  یلم  روتوم  نیا  زورما  هدوب . بوخ  مھ  تفرـشیپ  بخ ، دـیدرک ؛ عورـش  امـش  یهھد ٧٠  زا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  اما  دندوبن .

ام هک  تسین  نیا  طقف  هلئـسم  تسا . یئانعمرپ  زیچ  یلیخ  نیا  تسا ؛ روشک  یارب  تزع  دامن  کی  هتخاس ، یناریا  شـالت  یناریا و  رکف  یناریا و  تشگنارـس  یناریا و  رنھ 

یهلیـسو کی  ناونع  هب  وردوخ  روتوم  تساـھروتوم و  عاونا  لـئاسو  یهقباـسم  نادـیم  اـیند  زورما  تساـھنیا . زا  رتارف  هلئـسم  مینکب ؛ دـیلوت  وردوخ  روتوم  کـی  میاهتـسناوت 

ار یناریا  دنمرنھ  تشگنارس  رنھ  دیتسناوت  امش  شکمشک ، رپ  یایند  نیا  یوت  تسا . مالقا  نیرتهتسجرب  زا  یکی  همھ ، یهدافتـسا  دروم  مشچ و  ولج  یگدنز و  فراعتم 

. تسا شزرااب  یلیخ  نیا  دیھدب ؛ ناشن  اجنیا 

یبرع  / ١٣٨٩/١١/١۵ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

. دندرک هابتشا  اھیبرغ  یاهتسھ ، یهیضق  نیمھ  رد  دینیبب ، درک . کمک  یمالسا  یروھمج  هب  مھ  یسایس  تاھابتـشا  نیا  دنتـشاد ؛ یایـسایس  تاھابتـشا  اھیبرغ 

. دنک ینیـشنبقع  یاهتـسھ  یهیـضق  زا  یمالـسا  یروھمج  دیاب  هک  دندروآ  راشف  دندرک ، لاجنج  دـندرک ، گرزب  ار  نآ  دـننک ، هلباقم  ناریا  یاهتـسھ  یهیـضق  اب  هکنیا  یارب 

یاهتسھ یهیـضق  رد  تسا  هتـسناوت  ناریا  هکنیا  یکی  دش : نشور  ایند  مدرم  یارب  زیچود  دننکیم -  شالت  دنراد  اھنآ  هک  تسا  لاس  تفھ  لاس -  تفھ  نیا  لوط  رد  بخ ،

ایند یهمھ  ـالاح  دوب . ناریا  تلم  عـفن  هب  نیا  بخ ، دـنکیمن . ینیـشنبقع  هداتـسیا و  اـھراشف  نیا  یهمھ  اـب  ناریا  هکنیا  مود  دـنک . ادـیپ  یراـظتنا  لـباق  ریغ  یاھتفرـشیپ 

. دننک راداو  ینیـشنبقع  هب  ار  وا  دنیایب و  قئاف  یمالـسا  یروھمج  رب  دنتـسناوتن  دندروآ ، هک  یراشف  یهمھ  اب  ناشناورهلابند  ناشنارایتسد و  اپورا و  اکیرمآ و  هک  دننادیم 

. ناریا تلم  یفرعم  هب  دش  کمک  ینعی  دش ؛ هتخانش  ناریا  تلم  نانمشد  دوخ  تسد  هب  نیا 

دنتفگ میتـسھ . میدوـب و  نیزنب  یهدـننک  دراو  اـم  بخ ، دوـشن . دراو  نیزنب  اـت  مینک  میرحت  ار  نیزنب  میھاوـخیم  هک  دـندرک  لاـجنج  تسا . روـج  نـیمھ  مـھ  رگید  یاـیاضق  رد 

. درک دـنھاوخ  هچ  مدرم  دـش ، دـھاوخ  غولـش  روشک  دـنتفگ  دـندرک ، ینیبشیپ  ناشنارگلیلحت  دـندرک . ادصورـس  وھایھ و  لاجنج و  میریگب . ار  نیزنب  دورو  یولج  میھاوخیم 

هب روشک  نمھب -  مود  تسیب و  ات  یھلا  قیفوت  هب  هتبلا  مراد -  نم  هک  یشرازگ  قبط  زورما  دنداتفا . نیزنب  رتشیب  دیلوت  رکف  هب  روشک  نیلوئـسم  هک  دش  بجوم  نیا  بخ ،

نیا بخ ، دـناهداد . مھ  ار  شروتـسد  هک  مینک ؛ رداـص  ار  نیزنب  میناوتیم  یتـح  اـم  نآ  زا  دـعب  دـنداد ، نم  هب  هک  یـشرازگ  قبط  دوشیم . زاـینیب  نیزنب  تادراو  زا  لـماک  روط 

. دش مامت  ناریا  تلم  عفن  هب  اھنآ  لاجنج 

سراف  / ١٣٩٠/٠٢/٠٣ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یهمھ رب  ملاع ، یلام  عبانم  یهمھ  رب  ایند ، یهمھ  رب  دنھاوخیم  دنرادن ؛ فقی  دح  اھتـسینویھص -  تردـق  اکیرمآ ، تردـق  یبرغ ، یاھتردـق  ینعی  ایند -  ربکتـسم  یاھتردـق 

سار رد  ار  یناسک  ناشدوخ  سنج  زا  هدش . نیا  اھتیعقاو  هنافـساتم  یلو  دننک ؟ لمحت  اھتلم  دیاب  ارچ  تسیچ ؟ اھتلم  ریـصقت  بخ ، دـننک . ادـیپ  طلـست  یناسنا  یاھورین 

هب رامعتـسا  یهلئـسم  هک  ریخا  لاس  تسیود  دودح  رد  دنروایب . راشف  مدرم  هب  دننک و  راک  مدرم  عفانم  هیلع  دنناوتیم ، هچرھ  دننک و  نیمات  ار  اھنآ  عفانم  ات  دنرامگیم  اھتلم 

مدآ کی  اب  دـناهجاوم ، روتاتکید  کی  اب  هک  تسین  نیا  طقف  ناشلکـشم  نارود  نیا  رد  رگید  اـھتلم  تسا . هداـتفا  قاـفتا  اـیند  رد  فلتخم  یاھلکـش  هب  نیا  تسا ، هدـمآ  دوجو 

دوباـن لاـمیاپ و  ار  تلم  نیا  روشک و  نیا  عفاـنم  دـنراد  هک  دنتـسھ  اـھنآ  دراد ؛ یللملانیب  یاھتردـق  زا  یاهبقع  روتاـتکید  نیا  هک  تسا  نیا  ناشلکـشم  دـناهجاوم ؛ دبتـسم 

. تسا روج  نیمھ  مھ  زورما  یایاضق  دوشیم . لیلحت  تسرد  لئاسم ، نیا  یهمھ  مینک ، هاگن  هک  دید  نیا  اب  تسا . نیا  رامعتسا  نارود  لکشم  دننکیم .

سابعردنب  / ٠١/١٣٩٠/٠۵ رد  شترا  یئایرد  یورین  هاگیاپ  رد  تانایب 

دئاوف تلم ، کـی  روشک و  کـی  یارب  اـیرد  دـئاوف  تسا . یلم  عفاـنم  ظـفح  تفرـشیپ و  یارب  گرزب  تصرف  کـی  روشک ، کـی  یارب  اـیرد  مینادـیم ، اـم  یهمھ  هک  یروـط  ناـمھ 

یللملانیب تردـق  دنتـسناوت  نرق ـ  راـھچ  لوط  رد  اـبیرقت  یپردیپ ـ  یاـھنرق  لوط  رد  یدروناـیرد  اـیرد و  رب  طلـست  اـب  یناـسک  تسا . نـالک  گرزب و  دـئاوف  تسا ؛ یدربـھار 

ایرد رب  طلـسم  یاھروشک  اھتلود و  نآ  اما  دـش ؛ عییـضت  اھتلم  عبانم  دـش ، بصغ  اھنیمزرـس  دـش ، ملظ  اھتلم  هب  دـنھد . شرتسگ  تسدرود  یاھنیمزرـس  ات  ار  ناـشدوخ 

یاھلاس نامع ، یاـیرد  رد  هچ  سراـف ، جـیلخ  رد  هچ  اـم ، یهقطنم  یاـھتلم  دـنروایب . مھارف  گرزب  یاھتردـق  یداـم و  یاـھتیثیح  دوخ  یارب  هناـملاظ  قرط  نیا  زا  دنتـسناوت 

هقطنم نیا  هب  اھتـسدرود  زا  دـندشیم و  یگنج  یاـھوان  رب  راوـس  هـک  ار  یناـسک  یهناـیوگروز  هنارادـمتردق و  یادـص  هـک  دـندوب  هدرک  تداـع  لاـس ـ  اـھهد  دـیاش  یداـمتم ـ 

. دندنب ورف  مد  دننک و  توکس  اھنآ  لباقم  رد  دنونشب و  دندمآیم ،

سابعردنب  / ٠١/١٣٩٠/٠۵ رد  شترا  یئایرد  یورین  هاگیاپ  رد  تانایب 

هقطنم نیا  نادرمتلود  ماکح و  نیب  رد  زونھ  تسا  نکمم  دننک . نیمات  ناشدوخ  یماظن  روضح  اب  ار  هقطنم  نیا  تشونرـس  دـنیایب  دـنھاوخب  یناسک  هک  تشذـگ  نارود  نآ 

اھتلم زورما  دنرایـشھ . اھتلم  زورما  دناهدش . رادیب  زورما  اھتلم  اما  ناگناگیب ؛ یاھهدنتـسرف  اب  دننک  قیبطت  ار  ناشدوخ  جوم  لوط  دنـشاب  لیام  مھ  زاب  هک  دنـشاب  یناسک 

. تسا ینماان  یهیام  ناگناگیب  روضح  مھ  اجنیا  تسا . هقطنم  نآ  ینماان  یهیام  ام ـ  یهقطنم  رد  طقف  هن  یاهقطنم ـ  رھ  رد  ناگناگیب  حلـسم  یماظن و  روضح  هک  دننادیم 

هب قلعتم  تکربرپ  یایرد  نیا  تاناکما  تسا ؛ همھ  لام  ایرد  عفانم  سب . دوشیم و  نیمات  اھنآ  یراکمھ  هقطنم و  یاھروشک  روضح  اـب  ناـمع  یاـیرد  سراـف و  جـیلخ  تینما 

« يلم عفانم   » 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 24هاگياپ  هحفص 14 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8988
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9054
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9071
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10955
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=12163
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=16756
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=16756
http://farsi.khamenei.ir


اب هک  یحلسم  یاھورین  امش  ار  رادتقا  نیا  رادتقا . نتشاد  اب  درک ؟ دنمهرھب  نآ  زا  ار  روشک  درک و  هدافتـسا  یلم  عفانم  عفن  هب  تاکرب  نیا  زا  دوشیم  هنوگچ  تساھتلم . نیا 

. دینک نیمات  دیناوتیم  دیاهتفرگ ، وخ  یگتشذگدوخزا  موھفم  داھج و  یانعم 

سابعردنب  / ٠١/١٣٩٠/٠۵ رد  شترا  یئایرد  یورین  هاگیاپ  رد  تانایب 

یدنلبرس ناریا و  تلم  عفانم  هار  رد  مادقا  کی  تسا ؛ هنـسح  کی  امـش  یـشزومآ  ای  ینابیتشپ  ای  یتایلمع  تیلوئـسم  رھ  امـش ، یراک  یهرود  رھ  امـش ، بش  زور و  رھ 

دروآیم و باسح  هب  ار ـ  شوماخ  تدھاجم  تقیقح  رد  دنـسانشیمن ؛ ار  نآ  مھ  یرایـسب  هک  یتدھاجم  ار ـ  تدـھاجم  نیا  لاعتم  یادـخ  تسا . ناریا  یمالـسا  یروھمج 

دیھدب و همادا  دـینک و  تدـھاجم  ورین  ناوت و  یهمھ  اب  هناصلخم و  هناقداص و  سدـقم ، شالت  نیا  رد  دـیناوتیم ، هچنآ  دـیامرفیم . ررقم  یھلا  ناوید  رد  باوث  رجا و  امـش  یارب 

. دیھدیم ناشن  دیشخبیم و  مسجت  ار  وا  رادتقا  هک  تسا  یناناوج  امش  نویدم  تلم  نیا  ماظن و  نیا  روشک و  نیا  هک  دینادب 

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

زا تلفغ  اب  ندـیباوخ ، اب  نتـسشن ، اب  راک . هب  راـکتبا ، هب  دراد  جاـیتحا  درواـیب ، تسد  هب  ار  دوخ  تینما  ار ، دوخ  عفاـنم  ار ، دوخ  تیوھ  ار ، دوخ  تزع  دـھاوخب  رگا  روشک  کـی 

راـچد لاـس -  دصیـس  لاـس ، تسیود  لاـس -  دـص  دـنچ  یمالـسا  یاـھروشک  یمالـسا و  یهعماـج  دـینیبیم  هکنیا  درک . ادـیپ  تسد  یلاـع  فادـھا  هـب  دوـشیمن  فارطا ،

. دوب اھتلفغ  رطاخ  هب  نیا  میروخیم ، میراد  ام  یهمھ  ار  یگدنامبقع  نآ  بوچ  زورما  هک  دندش ، یگدنامبقع 

یاهتسھ  / ١٣٩٠/١٢/٠٣ نادنمشناد  رادید  رد  تانایب 

یراک کی  امش  راک  هک  یلاح  رد  درادن ؛ طابترا  روشک  عفانم  تلم و  عفانم  هب  ینعی  تسا ؛ کیژولوئدیا  افرـص  راک  کی  نیا  دننک  دومناو  هک  دننکیم  دندرک و  یعـس  تاغیلبت  رد 

یـسابع رتکد  یاقآ  نالا  هک  یـشرازگ  رد  دـنکیم . ادـیپ  طابترا  یلم  عفانم  هب  امیقتـسم  تسا ؛ نیا  یاهتـسھ  یژرنا  راـک  دراد . طاـبترا  یلم  عفاـنم  هب  امیقتـسم  هک  تسا 

. هدنیآ یارب  روشک ، یارب  تلم ، یارب  تسا  یراک  یاهتسھ  یژرنا  هدش . رکذ  یلم  عفانم  هب  شطابترا  بناوج  زا  یشخب  دنداد ،

هک یلاح  رد  یناھج ؛ یهعماج  دـنراذگیم  ار  ناشدوخ  مسا  دنربکتـسم -  یاھروشک  نیمھ  هک  دـننادیم -  ناشدوخ  قح  ار  ایند  ینارمکح  هک  یناسک  ملاع و  ناربکتـسم 

مکح یناھج  یهعماج  مان  هب  و  یناھج ، یهعماج  دـنراذگیم  ار  ناشدوخ  مسا  روشک  ات  دـنچ  اھنآ . یاھتلود  دـنیاھتلم و  یناھج  یهعماج  دنتـسین ؛ اھنیا  یناھج  یهعماـج 

نیا زا  یشخب  دندرک . فیرعت  یروانف  راصحنا  ملع و  راصحنا  یهطساو  هب  ار  ایند  رب  ناشطلست  روشک  دنچ  نیا  دننکیم ! عقوت  راھظا  دننکیم ، در  دننزیم ، فرح  دننکیم ، رداص 

، کینورتکلا لئاسم  رد  اضف ، یهیـضق  رد  یاهتـسھ ، یهیـضق  رد  دنناوتب  اھتلم  هچنانچ  رگا  دوشن . هتـسکش  راصحنا  نیا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دننکیم ، اھنیا  هک  یئوھایھ 

. دنام دھاوخن  یقاب  ایند  رب  اھنیا  یهناردلق  هنایوگروز و  تدایس  یارب  یھار  دنورب ، شیپ  یملع  یروانف و  یتعنص ، نوگانوگ  لئاسم  رد 

وزج هک  اھـسیلگنا  یئوـگروز . یارب  دـش  یاهلیـسو  ملع  نرق ، هس  ود  نیا  رد  اـیند  رد  یتعنـص  بـالقنا  رد  هک  دوـب  نـیا  دـش ، تیرـشب  هـب  هـک  یئاـھتیانج  نیرتـگرزب  زا  یکی 

تیمکاـح نارود  رد  دـینادیم  امـش  اـھتلم . ندیـشک  ریجنز  هب  اـیند و  فارطا  رد  نداـتفا  هار  یارب  دـندرک  هدافتـسا  ناـشدوخ  ناـکما  نیا  زا  دـندوب ، یتعنـص  بـالقنا  ناورـشیپ 

ریز نرق -  کی  زا  شیب  یدامتم -  یاھلاس  ایـسآ  قرـش  یهقطنم  مامت  هدوبن ؛ هراقهبـش  مھ  طـقف  تشذـگ ؟ هچ  دـنمتورث  گرزب و  یهنحـص  نیا  رد  هراقهبـش ، رد  اھـسیلگنا 

یئاھتلم هچ  دـش ، دوبان  یئاھوزرآ  هچ  دـندش ، دوبان  یئاھناسنا  هچ  دـندمآ ، ناج  هب  مدرم  دـندش ؛ طلـسم  مدرم  رب  دنتـشاد ، اـھنیا  هک  ملع  رازبا  اـب  هدوب و  اـھنیا  یهمکچ 

تیرشب هب  تنایخ  نیرتگرزب  هک  نانچمھ  تسا ؛ ملع  هب  تنایخ  نیرتگرزب  نیا  دندرک . یاهدافتـسا  نینچ  کی  ملع  رازبا  زا  اھنیا  دندش . بارخ  یئاھروشک  هچ  دنداتفا ، بقع 

دوخ یاپ  یور  اھنآ -  تشم  رد  اھنآ و  رایتخا  رد  اھنآ و  زوجم  اب  اـھنآ و  طـیلب  ریز  هن  لالقتـسا -  اـب  دـناوتب  هک  یتلم  رھ  دوشن . هتـسکش  راـصحنا  نیا  دـنھاوخیم  اـھنیا  تسا .

. هداتفا هار  ناریا  رد  هناتخبشوخ  زورما  راک  نیا  و  هدز ؛ راصحنا  نیا  هب  هبرض  کی  دتسیاب ،

دادعتـسا درک . دھاوخ  کمک  امـش  هب  مھ  لاعتم  یادخ  دینک و  لکوت  ادخ  هب  دینک . لابند  دینک ، یریگیپ  ار  گرزب  یـساسا و  راک  نیا  مھم و  یهتـشر  نیا  مامت  تیدج  اب  دیاب 

، تسھ یناسنا  یعیبط و  یاھتیفرظ  یھاگ  دراد . دوجو  لماک  روط  هب  مھ  یسایس  تیفرظ  زورما  هناتخبشوخ  تسھ ؛ یعیبط  تیفرظ  تسھ ، یناسنا  تیفرظ  تسھ ،

نیا هدـمآ ، بالقنا  دـنیایب . هصرع  هب  یعیبط  یناسنا و  یاھتیفرظ  نیا  دـشکب و  سفن  تلم  نیا  هک  دـھدیمن  هزاـجا  نمـشد  طلـست  درادـن ؛ دوجو  یـسایس  یاـھتیفرظ  اـما 

. دیورب شیپ  دیاب  دیورب و  شیپ  دیناوتیم  هدروآ ؛ دوجو  هب  مھ  ار  یسایس  تیفرظ 

هک مرادن  کش  نم  دناهتـسناد . دناهدیمھف ، ار  نیا  میتسین ؛ یاهتـسھ  حالـس  لابند  ام  هک  دننادیم  دننک . فقوتم  ار  ام  هک  تسا  نیا  فدـھ  اب  دـنزادنایم ، هار  هک  یلاجنج 

یاهتسھ حالس  اعقاو  میتسین . یاهتسھ  حالس  لابند  ام  هک  دننادیم  دنراد و  عالطا  دناهداتـسیا ، ام  یولج  هک  یئاھروشک  نیا  رد  زاسمیمـصت  ریگمیمـصت و  یاھهاگتـسد 

تاحیلست نیا  زا  یهدافتسا  ام  مینادیم . یفالخ  تکرح  ار  تکرح  نیا  مینادیم و  فالخ  ار  راک  نیا  ام  یھقف ، یرظن و  یرکف و  ظاحل  زا  هکنیا  رب  هوالع  تسین ؛ ام  یهفرص  هب 

دنروآیم راشف  هطقن  نیا  یور  اما  دننادیم ، ار  نیا  مھ  اھنآ  میوریمن . مھ  شلابند  زگرھ  مینادیم و  رطخرپ  ررـضرپ  یهدوھیب  راک  کی  ار  شنتـشادھگن  مینادـیم و  گرزب  هانگ  ار 

. دننک فقوتم  ار  تکرح  نیا  هکنیا  یارب 

نیرتتخـس یاراد  زورما  دـنراد ، یاهتـسھ  حالـس  هک  یئاھتردـق  هکنیا  لـیلد  هـب  تـسین ؛ نیرفآتردـق  یاهتـسھ ، حالـس  نتـشاد  هـک  مـینک  تاـبثا  اـیند  هـب  میھاوـخیم  اـم 

رد ار  رادتقا  میتسین و  یاهتـسھ  حالـس  لابند  ام  میئوگب  میھاوخیم  ام  درادن . دربراک  رگید  دیدھت  نیا  زورما  اما  دندش ، طلـسم  ایند  رب  یاهتـسھ  دـیدھت  اب  اھنآ  دنتالکـشم .

. درک دھاوخ  ار  راک  نیا  تلم  نیا  هللااشنا  مینکشب . میناوتیم  مھ  ار  یاهتسھ  حالس  هب  یکتم  رادتقا  مینادیمن و  یاهتسھ  حالس 

ناشن نیا  تساھنیا ؛ فعـض  یهناشن  اھنیا -  رورت و  دـیدھت و  میرحت و  راشف  دـنروآیم -  اـھنیا  هک  یئاـھراشف  نیا  دـینادیم ، اھامـش  منکب ؛ ضرع  امـش  هب  ار  نیا  نم  هتبلا 

بوخ ار  تکرح  هدرک ، باختنا  تسرد  ار  فدھ  هک  دمھفیم  هدز ، لاخ  هب  تسرد  هک  دمھفیم  تلم  دنکیم . رترادـیاپ  رتمکحتـسم و  ار  ام  تلم  دـننکیم ، اھنآ  هچرھ  هک  دـھدیم 

. هدرک نیگمشخ  ینابصع و  ار  نمشد  اذل  هدرب ؛ شیپ 

یاهتسھ یهلئسم  لاس  دنچ  رگم  یاهتسھ . یهناھب  هب  دننکیم ، میرحت  تسا ؛ یاهتسھ  یهناھب  اھنآ  یهناھب  زورما  بخ ، تسین . یاهتـسھ  تکرح  طقف  مھ  تکرح  نیا 

اب یهضراعم  هلباقم و  یهلئسم  هلئسم ، دندرکیم ؟ میرحت  ارچ  دوبن ، یاهتسھ  یهلئسم  هک  یتقو  نآ  دراد . دوجو  اھمیرحت  هک  تسا  لاس  یس  تسا ؟ حرطم  ام  روشک  رد 

؛ دھدب ایند  یهمھ  هب  ار  مایپ  نیا  دتسیاب و  ملاظ  ملظ  لباقم  رد  دنک و  اشفا  ار  ملاظ  هتساوخ  دورن ، ملظ  راب  ریز  هتساوخ  دشاب ، لقتـسم  تسا  هتـساوخ  هک  تسا  یتلم 

یھلا تیامح  هب  هک  یتقو  دتسیاب ، دریگیم  میمـصت  تلم  کی  هک  یتقو  درک . دھاوخن  یرثا  مھ  اھنیا  یـسایس و  راشف  میرحت و  داد . میھاوخ  مھ  رتشیب  هللااشنا  میاهداد ،

. دریگب ار  وا  یولج  دناوتیمن  یزیچ  درک ، رواب  تشاد و  رواب  دوخ  ینورد  دادعتسا  دوخ و  ینورد  تردق  هب  و 

شیازفا هار  نیا  یهمادا  یارب  ار  هزیگنا  دناهتفرگ ، هدھع  رب  ار  مھم  نیا  هک  یدارفا  یهمھ  نیب  رد  ناتنامزاس ، یهعومجم  رد  دیربب . الاب  ار  ناتاھتمھ  تسا : نیا  ماهیـصوت  نم 

یارب یاهتـسھ  تعنـص  زا  تسناوت  میھاوخ  ام  هک  تسین  نیا  هلئـسم  تسا . زاسهدـنیآ  روشک  نیا  یارب  هللااشنا  تسا و  یمھم  راـک  تسا ، یگرزب  راـک  ناـتراک  دـیھدب .

مزع و روشک ، نیا  مدرم  داحآ  روشک ، نیا  نادنمشناد  روشک ، نیا  یاھناوج  هب  تکرح ، نیا  هک  تسا  نیا  هلئسم  مینک ؛ هدافتـسا  تسا ، یلم  عفانم  دوس  هب  هک  یفراصم 

زا شیاھهدافتسا  عفانم و  تلم ، داحآ  نتشادھگن  هزیگنارپ  تلم و  نتـشادھگن  هداتـسیا  نیا  تسا . مھم  نیا  درادیم ؛ مدقتباث  هار  نیا  رد  ار  اھنآ  دشخبیم و  خسار  میمـصت 

. درک دھاوخ  ناتکمک  مھ  لاعتم  یادخ  هللااشنا  دیھدیم و  ماجنا  دیراد  امش  ار  راک  نیا  تسا ؛ رتمھم  تعنص  نیا  دوخ 

شترا  / ١٣٩١/٠٢/٠٣ ینیمز  یورین  ناھدنامرف  عمج  رد  تانایب 

مینیبیم مینکیم ، هاگن  ار  شترا  یتقو  دـناهداد ، لیکـشت  ار  ماظن  روشک و  راتخاس  هک  ینوگانوگ  یاھداھن  نیب  تساـم . روشک  یاـھداھن  نیرتیمدرم  زا  یکی  شترا  زورما 

رادتمیق و زیچ  یلیخ  نیا  تـسا ؛ مدرم  یموـمع  تـکرح  هـب  کـمک  هـب  نیرتـکیدزن  زا  یکی  و  مدرم ، تاـساسحا  هـب  مدرم ، تـالیامت  هـب  مدرم ، داـحآ  هـب  نیرتـکیدزن  زا  یکی 

، قارع رد  اکیرمآ  شترا  تسا ؟ روج  نیمھ  اعقاو  اما  دنوشیم ، هتفرگ  راک  هب  دنیآیم و  دوجو  هب  یلم  عفانم  ظفح  راعش  اب  ایند  رد  اھشترا  هک  تسا  تسرد  تسا . یشزرااب 

« يلم عفانم   » 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 24هاگياپ  هحفص 15 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=16756
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18989
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19124
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19442
http://farsi.khamenei.ir


هک نیا  زا  دـش ؟ یـضار  دنـسرخ و  ناتـسناغفا  مدرم  راتـشک  زا  درب ؟ دوس  ناتـسناغفا  لاغـشا  زا  اکیرمآ  تلم  درک ؟ ظفح  ار  اکیرمآ  یلم  عفاـنم  ناتـسناغفا ، رد  اـکیرمآ  شترا 

زا یـسک  رگا  دش ؟ نیمات  اکیرمآ  عفانم  دنریگب ، یراگدای  سکع  اھنآ  ندب  یازجا  اب  دعب  دننک ، هلثم  ار  ناشاھهزانج  دـعب  دـندنبب ، هلولگ  هب  ار  مدرم  دـنیایب  شرودزم  نازابرس 

ایآ اما  یلم . عفانم  یارب  تسا : نیا  ناشباوج  دـیھاوخیم ، هچ  یارب  ار  نردـم  قوف  نردـم و  تازیھجت  نیا  ار ، عیـسو  شترا  نیا  امـش  اقآ  دـسرپب  هدـحتم  تالایا  میژر  نارس 

نیا رانک ، هشوگ و  رد  تسا  نکمم  میرادـن ؛ یلماک  عالطا  نوچ  تسا -  روطنیا  اقیقحت  منکیمن  اـعدا  نم  هتبلا  تسا . روج  نیمھ  اـبیرقت  اـیند  یاـج  همھ  دـنیوگیم ؟ تسار 

تمدخ رد  اما  دنوشیم ، لیکـشت  یلم  عفانم  مسا  هب  اھـشترا  تسا ؛ روج  نیمھ  ایند  رد  ابلاغ  میتخانـش ، مدیدید و  ام  هک  هچنآ  اما  دـشاب -  هتـشاد  مھ  ضقن  دروم  فرح 

فرط دنربب  دنرادرب  ار  زابرـس  نویلیم  کی  زا  شیب  دنوش ، دـنلب  اجنیا  زا  هدوب . روج  نیمھ  مھ  خـیرات  لوط  رد  دنایـسایس . یاھیبلطهاج  تمدـخ  رد  دنتـسین ؛ یلم  عفانم 

هب دـندرگرب  هدـشدوبان  هتـسکشیتشک و  هدروختسکـش و  مھ  دـعب  دـنریگب ؛ ار  نانوی  دـنناوتب  هکنیا  یارب  هاش -  رایاشخ  تسام ؛ توغاط  یخیرات  تاراختفا  اھنیا  نانوی - 

ادـیپ یـسرتسد  میناوتیم  امـش  نم و  دـھدیم و  ناشن  ام  هب  خـیرات  میراد و  عالطا  ام  هک  یئاجنآ  ات  ایند -  یاھـشترا  خـیرات ، لوط  رد  هدوبن . یلم  عفاـنم  یارب  اـھنیا  روشک .

. یتوغاط یاھتردق  ظفح  تمدخ  رد  ای  دناهدوب ، یصخش  یاھیبلطتردق  تمدخ  رد  ای  دناهدوب ؛ روج  نیمھ  ابلاغ  مینکیم -  هدھاشم  ایند  رد  مھ  زورما  مینک و 

شنومـضم هک  دـندوب  هدز  الاب  نآ  یئولبات  کی  دـندوب ، هدرک  زکرمتم  یرادـساپ  یارب  اجنآ  ار  شترا  یورین  زا  یـشخب  کی  هک  یتنطلـس  یاھخاک  نیا  زا  یکی  رد  بالقنا ، لئاوا 

هک مینک  ادـیپ  ار  یـشترا  ایند  رد  اـم  رگا  یلم . عفاـنم  اـب  دراد  هلـصاف  یلیخ  نیا  بخ ، میاهدـش ! لیکـشت  توغاـط  نیا  ناـج  ظـفح  یارب  الـصا  شترا -  ینعی  اـم -  دوب : نیا 

یانعم هب  یلم  عفانم  تمدـخ  رد  مدرم و  تمدـخ  رد  هکلب  دارفا ، صاخـشا و  تمدـخ  رد  هن  شدوخ  مدرم ، تاساسحا  لثم  شتاساسحا  مدرم ، تاداقتعا  لثم  شتاداـقتعا 

هب هچ  مینیبب  دـناهدرک ، بالقنا  هزات  هک  یئاھروشک  نیا  رد  الاح  مرادـن . غارـس  اعقاو  ار  یرگید  دروم  نم  دیئامـش . شترا  نیا  دراد ؛ شزرا  یلیخ  شترا  نیا  دـشاب ، یقیقح 

صخش یارب  هن  تسا ، یصخش  یاھیبلطتردق  تمدخ  رد  هن  هک  یشترا  مرادن ؛ غارس  یشترا  نینچ  اعقاو  نم  نالا  ات  یلو  درک ؛ دنھاوخ  راک  هچ  تسـشن و  دھاوخ  رمث 

مدآ نالف  رطاخ  یارب  ام ، رصانع  ای  ام ، حلسم  یاھورین  ای  ام ، شترا  میئوگب  ام  هک  دھدیم  هزاجا  مالسا  ماکحا  هن  تسا ، یـضار  ادخ  هن  منک ؛ دیکات  دیاب  نم  ار  نیا  دریمیم .

 - تسا یمالسا  روشک  هک  روشک -  لالقتسا  مچرپ  نتشادھگن  هتشارفارب  یارب  دریمب . مالسا  رطاخ  یارب  مھ  مدآ  نالف  دنریمب ؛ همھ  مالـسا ، رطاخ  یارب  هلب ، هن . دنریمب ؛

شترا دوـشیم  شترا  نیا  یوـنعم ؛ یھلا و  شترا  دوـشیم  شترا  نیا  تروـص ، نیا  رد  تسا . تداھـش  شمـسا  ندرم ، نـیا  هـک  هار ؛ نـیا  رد  ندرم  یارب  دنـشاب  هداـمآ  هـمھ 

میاهدش رتکیدزن  کیدزن و  یھ  فدھ ، نیا  هب  ام  هناتخبشوخ  و  هدوب . نیا  فدھ  زورما ، ات  بالقنا  لوا  زا  متفگ . هدنب  هک  تسا  یاهبیط  یهرجش  نامھ  نیا  یمالسا ؛

یمالسا  / ١٣٩١/٠٣/٠٧ یاروش  سلجم  یهرود  نیمھن  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

تیلوئسم هب  اھنت  دناهدروآ ، تسد  هب  مدرم  یار  اب  هک  یریطخ  هاگیاج  رد  هک  تسا  نآ  مرتحم  ناگدنیامن  هب  بناجنیا  یهیـصوت  نیرتیلـصا  مھن ، سلجم  یهعیلط  رد  نونکا 

یهفیظو نیرتمھم  هک  یراذگنوناق  رد  ار  یلحم  یفئاط و  یھورگ و  یصخش و  یاھضغب  بح و  اھهزیگنا و  دنشیدنیب و  تلم  زا  یگدنیامن  نیگنـس  یهفیظو  یادا  یھلا و 

، همھ نیا  ردص  رد  دنھدن . تلاخد  دھدیم ، رارق  ریثات  تحت  ار  روشک  یاضف  هک  ییاھیریگعضوم  رد  هتبلا  نوناق و  یارجا  رب  تراظن  رد  زین  تسا و  یمالسا  یاروش  سلجم 

هب دیاب  نیناوق  یهمھ  تلادع ، تفرـشیپ و  یهھد  رد  دشاب . یلم  عفانم  یهدننکنیمات  یمومع و  یاھزاین  هب  فوطعم  فافـش ، دمآزور ، دمآراک ، دیاب  نوناق  دراد . رارق  نوناق 

یھاـگیاج دوش و  اـصحا  دـیاب  روشک  یاـھتیولوا  دـشاب . هتـشاد  رترواـنھپ  رتینـالوط و  هچرھ  یاهرتسگ  تدـمدنلب ، هاـگن  اـب  دـنک و  کـمک  یمومع  صخاـش  ود  نیا  ققحت 

. دبایب یراذگنوناق  هب  مامتھا  رد  ار  هتسیاش 

ناریا  / ١٣٩١/١١/١٩ یمالسا  یروھمج  شترا  یئاوھ  یورین  نانکراک  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

؛ دراد اھنآ  یارب  یددعتم  نئارق  نظ  وس  نیا  دنراد و  نظ  وس  اکیرمآ  هب  اھتلم  تسا ؛ هدش  هتخانش  هقطنم  رد  ناریا ، رد  طقف  هن  اکیرمآ  یهرھچ  تسا . رادیب  ناریا  تلم  زورما 

رب روشک  نیا  رد  اددجم  ار  اکیرمآ  یهطلـس  دنھاوخب  یناسک  رگا  زورما  تسا . رادـیب  تلم  تسیچ ؛ اھنآ  دوصقم  هک  دـمھفیم  تسا ، هدـناوخ  ار  اکیرمآ  تسد  مھ  ناریا  تلم 

رگا مھ  هدـنب  تفرگ ؛ دـھاوخ  ار  اھنیا  نابیرگ  تلم  اکیرمآ ، تیاـضر  رطاـخ  یارب  دـننک  رظنفرـص  لقتـسم  تکرح  زا  یملع ، تفرـشیپ  زا  یلم ، عفاـنم  زا  دـنھاوخب  دـننک ، رارق 

؛ دـننک تیاعر  ار  یلم  عفاـنم  دـنفظوم  نیلوئـسم  یهمھ  تسا . مولعم  درک ؛ دـھاوخ  ضارتعا  تلم  منک ، تکرح  یمومع  تساوخ  یمومع و  تکرح  نیا  فـالخ  رب  مھاوخب 

. دننک ظفح  ار  ناریا  تلم  یوربآ  دننک ؛ تیاعر  ار  یلم  لالقتسا 

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

کی لاـم  تاـباختنا  تسا . همھ  یهفیظو  مھ  تسا ، همھ  قـح  مھ  نیا ، دـننک ؛ تکرـش  دـیاب  یمالـسا  یروـھمج  هب  دـقتعم  یاـھنایرج  اھهقیلـس و  یهمھ  تاـباختنا ، رد 

روشک یهدـنیآ  هب  دـندقتعم ، روشک  لالقتـسا  هب  یمالـسا و  یروھمج  ماـظن  هب  هک  یناـسک  یهمھ  تسین . صاـخ  یـسایس  یرکف و  ناـیرج  کـی  لاـم  صاـخ ، یهقیلس 

. دنفلاخم یمالسا  ماظن  اب  هک  تسا  یناسک  بسانم  تاباختنا ، زا  ندنادرگ  ور  دننک . تکرش  تاباختنا  رد  دیاب  دزوسیم ، یلم  عفانم  یارب  ناشلد  دنھدیم ، تیمھا 

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

؛ دنک نیمات  دوخ  رد  دیاب  ار  اھنیا  دشاب ، هتشاد  دوجو  یدعب  روھمجسیئر  رد  دیاب  اھنیا  دوشیم ، بوسحم  توق  طاقن  روھمجسیئر  یارب  تلود و  یارب  زورما  هک  یئاھزیچ  نآ 

رد اـم  ینعی  دـنک . رود  دوخ  زا  دـیاب  ار  فعـض  طاـقن  نیا  دـیوگب ــ  یرگید  میوگب ، نم  دـیئوگب ، امـش  تسا  نکمم  هک  دوشیم ــ  هتخانـش  فعـض  طاـقن  زورما  هک  یئاـھزیچ  نآ 

، دیآیم یسک  رھ  میتسرفب ؛ ار  نامدوخ  یاھنیرتھب  اجیردت  میشاب ، لماکت  یلاعت و  هب  ور  میـشاب ، تفرـشیپ  هب  ور  دیاب  دنیآیم ، مھ  رـس  تشپ  هک  یئاھتلود  یهلـسلس 

. درک هرادا  ار  روشک  نیا  دیاب  یروجنیا  دشاب . ریبدت  هب  دنبیاپ  یعمج ، لقع  هب  دنبیاپ  یمالسا ، ماظن  هب  دنبیاپ  یلم ، عفانم  هب  دنبیاپ  اھشزرا ، هب  دنبیاپ  بالقنا ، هب  دنبیاپ 

شرورپ  / ١٣٩٢/٠٢/١٠ شزومآ و  ماظن  رد  لوحت  داجیا  یلک  یاھتسایس  غالبا 

 ... روشک شرورپ  شزومآ و  ماظن  رد  لوحت  داجیا  یلک  یاھ  تسایس 

: ... رد هژیوب  یمالسا  تیبرتو  میلعت  هفسلف  رب  ینتبم  شرورپ  تیبرت و  هب  مامتھا  - ۵

یتسود و نطو  یلم ، یگتسبمھ  تدحو و  میکحت  یارب  یریذپ  هعماج  هب  مامتھا  نازومآ و  شناد  یعامتجا  یـسایس و  ینید ، شنیب  دشر  ینالقع و  تیبرت  اقترا  - ۵ - ٣

. یلم عفانم  ینید و  یرالاس  مدرم  یدازآ ، لالقتسا ، تشادساپ  یگنھرف و  مجاھت  اب  هنادنمشوھ  هلباقم 

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

لمع تیارد  لقع و  اب  دنھدب  لوق  دنراذگب ؛ نایم  رد  مدرم  اب  ار  نآ  دنراد ، جایتحا  نآ  هب  مدرم  دنراد و  ار  نآ  ماجنا  یئاناوت  هک  هچنآ  دننزیم ، فرح  مدرم  اب  زورما  هک  یناسک  نآ 

لوق تفر ؛ دنھاوخ  شیپ  نادیم  نیا  رد  مدق  تابث  راکتـشپ و  اب  هک  دنھدب  لوق  دننک ؛ هئارا  مدرم  یارب  ار  همانرب  نآ  دنراد ، لئاسم  زا  یدروم  رھ  رد  یاهمانرب  رگا  درک ؛ دنھاوخ 

لوق تخادرپ ؛ دنھاوخ  روشک  عاضوا  تیریدم  هب  هک  دنھدب  لوق  درک ؛ دنھاوخ  هدافتسا  ناشدوخ  گرزب  یهفیظو  یارجا  یارب  یساسا  نوناق  یاھتیفرظ  یهمھ  زا  هک  دنھدب 

؛ دننکیمن یزاسهیـشاح  دنھدب  لوق  تخادرپ ؛ دـنھاوخ  یبوخب  تسا -  ناگناگیب  یوس  زا  ناریا  تلم  رب  یلیمحت  شلاچ  نادـیم  زورما  هک  داصتقا -  یهلئـسم  هب  هک  دـنھدب 

دنھاوخن تیمھا  ناریا  تلم  عفانم  زا  شیب  نوگانوگ ، یاھهناھب  هب  ناگناگیب ، عفانم  هب  هک  دـنھدب  لوق  تشاذـگ ؛ دـنھاوخن  زاب  ار  دوخ  نایفارطا  ناـسک و  تسد  دـنھدب  لوق 

نیا دـنھدیم ؛ حـیجرت  تلم  عفانم  رب  ار  اھنآ  عفانم  المع  مینک ، مک  نامدوخ  هب  تبـسن  ار  اھنآ  تینابـصع  ات  میھدـب  زاـیتما  نانمـشد  هب  هک  طـلغ  لـیلحت  نیا  اـب  یـضعب  داد .

رد مدرم و  ناھذا  رد  ماما  هک  تسا  نیا  زا  یشان  تسھ ، یمالسا  یروھمج  هک  تسا  نیا  زا  یشان  دیتسھ ، امش  هک  تسا  نیا  زا  یشان  اھنآ  تینابـصع  تسا . هابتـشا 

هب طوبرم  اھنآ  تینابصع  دنیآیم ؛ شورخ  شوج و  هب  روشک  رساترس  رد  مدرم  ماما -  تلحر  زور  دادرخ -  زور ١۴  هک  تسا  نیا  زا  یشان  تسا ، هدنز  روشک  نیا  یاھهمانرب 

« يلم عفانم   » 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 24هاگياپ  هحفص 16 
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. درک ناربج  جالع و  یلم  رادتقا  اب  دیاب  ار  نمشد  تینابصع  تسا . اھزیچ  نیا 

هارهبور ار  دوخ  داصتقا  دناوتب  تسا ، یلـصا  یهلئـسم  داصتقا  یهلئـسم  هک  زورما  و  دنک ، فرطرب  ار  دوخ  تالکـشم  دنک ، مک  ار  دوخ  زاین  دشاب ، اناوت  دشاب ، ردتقم  تلم  رگا 

. دنام دھاوخ  عافدیب  ناریا  تلم  اب  یهلباقم  رد  نمشد  دنک ،

مھدزای  / ١٣٩٢/٠٣/٢۵ یروھمجتسایر  تاباختنا  رد  مدرم  یسامح  روضح  تبسانم  هب  مایپ 

هچرھ یتسدهریچ  ییابیز و  اب  رابکتـسا ، هطلـس و  نارگیزاب  یناور  گنج  اب  هنادنمدرخ  نیتم و  یهھجاوم  رد  ار  دوخ  میظع  تیفرظ  زورید ، تاباختنا  رد  رویغ  نموم و  یناریا 

. درک همیب  ار  دوخ  هناراودیما  شالترپ و  هدنیآ  دوخ و  یلم  عفانم  دوخ و  روشک  دیشک و  ریوصت  هب  رتمامت 

هیئاضق  / ٠۵/١٣٩٢/٠۴ یهوق  نانکراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

لد یلیخ  یمالـسا  ماظن  اب  هک  تسھ  مھ  یـسک  انایحا  رگا  اـما  دـنھدیم ؛ یار  دـنیآیم  دـنرادیم ، تسود  ار  ناـشماظن  مدرم  بخ  هک  میدرک  ضرع  ناـمزیزع  مدرم  هب  اـم 

؟ تسیچ یهدـنھدناشن  نیا  دـندمآ . دـندوب و  هعوـمجم  نیا  زا  اھیـضعب  دـبال  دـیایب . مھ  وا  تسا ، لـئاق  تـیمھا  روـشک  عفاـنم  شدوـخ و  روـشک  یارب  اـما  درادـن ، یفاـص 

تزع ار و  روشک  عفانم  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک  دـننادیم  مھ  اھنآ  دـنراد ؛ دامتعا  ماظن  هب  دنتـسین ، مھ  ماـظن  رادـفرط  هک  یناـسک  یتح  هک  تسا  نیا  یهدـنھدناشن 

رداق یللملانیب ، نازروعمط  لباقم  رد  یناھج ، یاـھهمجھ  لـباقم  رد  هک  تسا  نیا  فلتخم  یاـھروشک  رد  اـھتلود  لکـشم  دـنک . عاـفد  نآ  زا  دـنک و  ظـفح  دـناوتیم  ار  یلم 

؛ دنکیم عافد  تلم  عفانم  زا  هداتسیا ، نانمشد  لباقم  رد  ریـش  لثم  مکحتـسم  راوتـسا و  یمالـسا ، یروھمج  دننک . عافد  ناشتزع  زا  ناشعفانم ، زا  ناشتلم ، زا  دنتـسین 

یروھمج ماظن  هب  دامتعا  هک  دنداد  ناشن  دندرک ؛ قیدصت  ناشدوخ  راک  نیا  اب  دنتشادن ، مھ  یداقتعا  ماظن  هب  اما  دنداد ، یار  دندمآ  انایحا  هک  مھ  یناسک  نآ  یتح  ار  نیا 

. تسا یمومع  یمالسا ،

ناریا  / ١٢/١٣٩٢/٠۵ یمالسا  یروھمج  تسایر  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

زا دیـشک ؛ لوط  لاس  جـنپوداتفھ  دـش ، زوریپ  بالقنا  هک  یلاس  ات  ناریا  رد  تیطورـشم  مالعا  زا  دوب . هدیـشچن  ار  مدرم  تیمکاح  یهزم  یمالـسا  بالقنا  زا  لبق  ات  ام  تلم 

نودب اـکیرمآ . هب  دـعب  سیلگنا ، هب  لوا  ینعی  یناـھج ؛ یاھتردـق  هب  هتـسباو  نشخ و  یروتاـتکید  دوب ؛ یوـلھپ  نادـناخ  یروتاـتکید  لاـس  جـنپوهاجنپ  لاـس ، جـنپوداتفھ  نیا 

تمظع هب  هن  تلم ، نیا  عفانم  هب  هن  تلم ، نیا  تشونرـس  هب  هن  هک  تفرگ  رارق  یئاھناسنا  تسد  رد  روشک  روما  مامز  لاس ، جـنپوهاجنپ  نیا  رد  مدرم ، تساوخ  یهظحالم 

روشک مھ  نآ  زا  لبق  لاس  تسیب  دندوب . هتـسبلد  دندرکیم ، تیامح  اھنآ  زا  هک  یئاھتردق  عفانم  دوخ و  یـصخش  عفانم  هب  دنتـشادن و  یئانتعا  روشک  نیا  تزع  هوکـش و  و 

 - دوب هدش  لیکشت  یفیعض  یلم  تلود  کی  هک   ، نایم نیا  رد  یاهلاس  ود  دودح  تصرف  کی  زجب  یمالـسا ، بالقنا  ات  تیطورـشم  نارود  زاغآ  زا  ینعی  دوب . جرم  جرھ و  راچد 

. تشذگ یروتاتکید  دادبتسا و  هب  مامت  تدم ، نیا  یهیقب  تفر -  نیب  زا  اکیرمآ  سیلگنا و  کرتشم  یهئطوت  اب  مھ  نیا  هک 

. دندیشچ یمالسا  یروھمج  رد  مدرم  ار  یرالاسمدرم  یهزم 

ناریا  / ١٣٩٢/٠٧/١٣ یمالسا  یروھمج  شترا  یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یشودرس  یاطعا  فیلحت و  مسارم  رد  تانایب 

ار نیا  دوب ؛ دـھاوخ  تخـس  یدـج و  یخـساپ  ناریا ، تلم  هیلع  یترارـش  هنوگرھ  هب  اـم  خـساپ  میونـشیم ؛ ار  ناریا  تلم  نانمـشد  یهدننکزئمـشم  ررکم و  یاھدـیدھت  اـم 

یاھنامرآ زا  عافد  هار  رد  ار  دوخ  یتخـسرس  هک  تسا  یتلم  ناریا  تلم  دننادب . دنـشاب و  علطم  دـیاب  دـننک ، دـیدھت  نابز ، اب  ار  ناریا  تلم  دـناهدرک  تداع  هک  یناسک  یهمھ 

رگیدـکی اب  ود  نیا  رـشب ؛ داـحآ  یهمھ  ناملـسم و  ناردارب  اـب  یتسیزمھ  حلـص و  تمالـس و  هب  ار ]  ] دوخ تبغر  لـیم و  هک  تسا  هداد  ناـشن  ناـنچنآ  دوخ  عفاـنم  زا  دوخ و 

. دنتسھ یزاوم 

ناریا  / ١٣٩٢/٠٧/١٣ یمالسا  یروھمج  شترا  یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یشودرس  یاطعا  فیلحت و  مسارم  رد  تانایب 

تـسرد ار  اھماگ  بناوج  یهمھ  یهظحالم  اب  تقد ، اب  هک  میھاوخیم  اـھنآ  زا  میتسھ ، نیبشوخ  میراد ، داـمتعا  ناـمدوخ  نیلوئـسم  هب  میرادـن ، یداـمتعا  اـکیرمآ  تلود  هب 

. دنرپسن یشومارف  هب  هظحل  کی  ار  یلم  عفانم  دنرادرب ، مکحم  دنرادرب ،

یمالسا  / ١٣٩٢/١٠/٢٩ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هب راداو  ار  اـھنآ  دـنک و  لـیمحت  ناملـسم  یاـھتلم  رب  ار  یتسینویھـص  میژر  دوجو  تیعقاو  هک  دراد  نیا  رد  یعـس  ناوت  دوجو و  یهمھ  اـب  هک  تسا  لاـس  رابکتسا ۶۵  یایند 

عفانم دنمالـسا ، نمـشد  هک  دوخ  یهناگیب  ناتـسود  عفانم  ظفح  یارب  دنرـضاح  هک  اھتلود  اھروشک و  زا  یـضعب  هب  مینکن  هاگن  تسا . هتـسناوتن  و  دنک ، تیعقاو  نیا  شریذپ 

. دنتسھ اھتسینویھص  روضح  فلاخم  اھتلم  دنرپسب ؛ یشومارف  هب  ار  یمالسا  عفانم  ای  دنراذگب  اپ  ریز  ار  یلم 

شترا  / ١٣٩٢/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

نیا دیونـشیم  دراد . تافانم  اھروشک  تفرـشیپ  اب  اھروشک  یداصتقا  یگنھرف و  لالقتـسا  ای  اـھروشک  یـسایس  لالقتـسا  هک  دـننکیم  غیلبت  روجنیا  ملاـع ] ناربکتـسم  ]

یناسک دننکیم ، شخپ  ار  بلاطم  نیا  هنافوسلیف ، یاھفرح  ناونعهب  رکف ، یاھقاتا  ناونعهب  ایند  رد  دنونشیم ؛ دنراد ، ییانشآ  یناھج  تاغیلبت  اب  هک  یناسک  نآ  ار ، اھفرح 

ایند یهتفرـشیپ  یاھروشک  یهعومجم  رد  دـھاوخب  رگا  یروشک  کی  هک  دـننکیم ، رـشتنم  اھنآ  فرط  زا  ار  اھفرح  نیمھ  ام -  روشک  لخاد  هلمج  زا  اھروشک -  لـخاد  رد  مھ 

، دشاب لقتسم  دھاوخب  یروشک  کی  هک  دزاسیمن  مھ  اب  الاو  دنک ؛ مک  دوخ  رد  ار  لالقتـسا  هب  لیم  دھاکب ، ورف  یھاوخلالقتـسا  لیم  زا  هکنیا  زج  درادن  یاهراچ  دریگب ، رارق 

یناسک یهتخادرپوهتخاس  طلغ و  الماک  فرح  فرح  نیا  بخ ، دریگب . رارق  مھ  یناھج  تفرشیپ  یهموظنم  وزج  لاح  نیع  رد  و  دنکب ، هیکت  دوخ  عفانم  یور  رب  افرـص  دھاوخب 

نیمات ار  ناشدوخ  عفانم  اھروشک  روما  رد  تلاخد  اب  دنناوتب  اھروشک ، لخاد  رد  هک  تسا  نیا  رگهلخادم  نادنمتردق  فدھ  دیما و  دـنفلاخم . اھروشک  لالقتـسا  اب  هک  تسا 

نیمھ مھ ] توغاط [  میژر  رد  هکنیا  امک  دـننک ؛ تلاخد  هک ] تسا [  نیا  رب  ناشرارـصا  درادـن ؛ ناشیارب  یتیمھا  دـش ، مھ  لامیاپ  تفر و  نیب  زا  اھتلم  نآ  عفاـنم  رگا  دـننک ؛

نالف رد  یسک  هچ  دینک ، فرصم  یروج  هچ  دیشورفب ، ردقچ  دیشورفب ، یسک  هچ  هب  ار  تفن  دیشاب ، هتشادن  هطبار  یسک  هچ  اب  دیشاب ، هتشاد  هطبار  یسک  هچ  اب  دوب :

عفانم اھنآ و  عفانم  یارب  یاهلیسو  کی  یھاگتسد ، کی  دوشیم  روشک  نیا  دندرکیم ؛ حیرص  یاھتلاخد  اھزیچ  نیا  رد  دیاین ؛ یـسک  هچ  دیایب ، راک  رـس  ساسح  تیلوئـسم 

عطق ار  هنانئاخ  طلغ و  دنور  نیا  لالقتـسا ، تسا . نارگهلخادـم  عفانم  نیمات  تسین ، یلم  عفانم  رگید  روشک  ناگدـننکهرادا  ناریدـم و  فدـھ  دوشیم ؛ شومارف  یلکب  یلم 

ذوفن لباقم  رد  یدس  ندرک  داجیا  یانعم  هب  تسین ، اھروشک  اب  ندرک  رھق  یانعم  هب  لالقتـسا  تسا . نیا  روشک  کی  یارب  لالقتـسا  یانعم  دریگیم . ار  نیا  یولج  دـنکیم ؛

کی یارب  فدـھ  نیرتمھم  نیا  تسا و  لالقتـسا  ینعم  نیا  دـنھدب ؛ رارق  ناشدوخ  عفانم  عاعـشلاتحت  ار  تلم   [ نآ عفانم [  ار ، روشک  نآ  عفانم  دـنناوتن  هک  تسا  اـھروشک 

. تسا روشک 

بالقنا  / ٢٢/١٣٩٣/٠۵ ربھر  اب  روشک  زا  جراخ  رد  ناریا  یمالسا  یروھمج  یاھیگدنیامن  یاسور  ارفس و  هجراخ و  ترازو  نالوئسم  رادید 

هاگتـسد دورب  تـسد  زا  یلم  یهیامرــس  رگا  هـک  ارچ  تـسا ، مـھم  رایــسب  یلم ،» یهیامرــس  ظـفح  ، » یلم عفاـنم  نیماـت  یارب  شـالت  رب  هوـالع  یناریا ، یــساملپید  رد 

. دوب دھاوخن  نیمات  لباق  زین  یلم  عفانم  دوشیم و  هناوتشپ  نودب  یساملپید 

رصانع هلمج  زا  یملع  یاھتیلاعف  ناگبخن و  نادنمشناد ، ناھاوخهدایز ، لباقم  رد  عطاق  نخس  یبالقنا ، ناناوج  نموم ، تلم  نید ، یمالسا ، بالقنا  زا  هدمآرب  لالقتـسا 

« يلم عفانم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. دوش نیمات  مھ  یلم  عفانم  ات  دنوش  ظفح  یساملپید  یهصرع  رد  دیاب  هک  دنتسھ  یلم  یهیامرس 

مق  / ١٣٩٣/١٠/١٧ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ىناونع رھ  هب  مدرم -  نایم  نداد  زیگناهقرفت  ىاھراعش  مدرم ، ندرک  ادج  مدرم ، ندرک  هتسدود  تسا . ىلم  قافتا  داحتا و  الوا  ام ، تلم  ىارب  تسا  مزال  هک  ىزیچ  نآ  زورما 

. دننک کمک  ار  تلود  دننک ، کمک  ار  نیلوئسم  مدرم  قافتا . داحتا و  تسا . ناریا  تلم  ىاھنامرآ  دض  رب  ناریا و  تلم  عفانم  دض  رب  نیا  تسا ؛ اطخ  - 

ىیاوھ  / ١٣٩٣/١١/١٩ ىورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

ندرک دـب  قفاوت  زا  رتـھب  ندرکن ، قفاوت  هک  میدـقتعم  اـم   » دـنیوگیم دـننکیم و  رارکت  ررکم  اـھییاکیرمآ  هن . دـب  قفاوت  هتبلا  مقفاوم ؛ دریگب  ماـجنا  دـناوتب  هک  یقفاوـت  اـب  هدـنب 

ریقحت بجوم  هک  یقفاوت  تسا ، یلم  عفانم  ررـض  هب  هک  یقفاوت  دـب ، قفاوت  زا  تسا  رتھب  ندرکن ، قفاوت  هک  میدـقتعم  مھ  ام  میراد ؛ ار  هدـیقع  نیمھ  مھ  ام  هلب ، تسا ؛»

. تسا ناریا  تمظع  اب  گرزب و  تلم 

ىیاوھ  / ١٣٩٣/١١/١٩ ىورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

هب میقفاوم ؛ دننکیم -  فرص  ورین  دنراذگیم و  تقو  دننکیم و  شالت  دنراد  اعقاو  دننکیم -  دنراد  مھ  شالت  دناهدرک و  عورـش  ام  یتلود  نیلوئـسم  هک  یراک  نیا  تفرـشیپ  اب  ام 

شعفانم دنامب ، ظوفحم  شمارتحا  دـنامب ، ظوفحم  وا  تزع  نآ  رد  هک  ار  یقفاوت  نآ  مھ  ناریا  تلم  هک  منئمطم  مقفاوم ، مھ  هدـنب  میقفاوم . دـسرب  رگا  مھ  بوخ  قفاوت  کی 

هک یمھم  یـساسا  یهلئـسم  ناریا و  تلم  تمرح  میرکت و  دیاب  دوشب ؛ هظحالم  کشالب  تایـصوصخ ، نیا  دیاب  اھتنم  درک ؛ دھاوخ  تقفاوم  درادـن ، یتفلاخم  دوشب ، ظفح 

ییوـگروز و میلـست  دـھدب و  ارف  شوـگ  نانمـشد  ییوـگروز  هب  هک  تسا  هدرکن  تداـع  ناریا  تلم  دـنامب . ظوـفحم  دوـشب و  ظوـفحم  ناریا ، تـلم  تفرـشیپ  زا  تـسا  تراـبع 

اب دـندوب و  هداد  مھ  تسد  هب  تسد  یمالـسا  یروھمج  لباقم  رد  قباس ، یوروش  اکیرمآ و  یزورکـی  نارگید .] اـی  ] دـشاب اـکیرمآ  دـشاب ، هکرھ  فرطنآ  دوشب ؛ یھاوخجاـب 

روجنیمھ مھ  زورما  دش ؛ قفوم  یمالسا  یروھمج  دش ، زوریپ  یمالسا  یروھمج  تفرن ، اھنآ  روز  راب  ریز  یمالسا  یروھمج  دنتفگیم ؛ روز  دنتشاد ، هک  یتافالتخا  یهمھ 

. تفر دھاوخن  روز  راب  ریز  یمالسایروھمج ، ماظن  ناریا و  تلم  مھ  زورما  دوب . دھاوخ 

مالسلامھیلع  / ٠١/٢٠/١٣٩۴ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

، مدرک تیامح  دوجو  یهمھ  اب  مھ  ناگدـننکهرکاذم  زا  مدرک ؛ تقفاوم  مدرکن ، تفلاخم  یدروم ، تارکاذـم  نیا  اب  اکیرمآ ، اـب  یهرکاذـم  هب  مدوبن  نیبشوخ  نم  هکنیا  دوجو  اـب 

نیا منکیم ؛ لابقتسا  منکیم و  تیامح  نم  دصرددص  دنک ، ظفح  ار  ناریا  تلم  تزع  دنک و  نیمات  ار  ناریا  تلم  عفانم  هک  یقفاوت  کی  هب  ندیـسر  زا  منکیم . تیامح  مھ  نالا 

نیا هک  دریگب  ماجنا  یقفاوت  کی  رگا  تسا . هتفگ  عقاو  فالخ  قح و  فالخ  هن ، میفلاخم ، هطقن  کی  هب  ندیـسر  اب  ای  قفاوت  اب  ـالثم  اـم  هک  دـیوگب  یـسک  رگا  دـننادب . همھ  ار 

. درک مھاوخ  تقفاوم  نآ  اب  الماک  هدنب  دنکب ، نیمات  ار  روشک  عفانم  ار ، تلم  عفانم  هک  دشاب  یقفاوت  قفاوت 

قفاوت زا  ندرکن  قفاوت  تسا ؛ یتسرد  لومرف  لومرف ، نیا  دـننزیم ــ  مھ  اـھییاکیرمآ  ار  فرح  نیا  هک  تسا ــ  دـب  قفاوت  زا  رتھب  ندرکن  قفاوت  هک  میتفگ  اـم  مھ  ار  نیا  هتبلا 

قفاوت نینچ  کـی  رب  دراد  فرـش  ندرکن  قفاوت  تسا ،] رتـھب   ] دوـشب ریقحت  تمظع ، نیا  اـب  ناریا  تلم  دورب ، نیب  زا  تلم  تزع  دوـشب ، لاـماپ  تلم  عفاـنم  نآ ، رد  هک  یندرک 

. یندرک

مالسلامھیلع  / ٠١/٢٠/١٣٩۴ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

هب دنمهقالع  نامدرم  دنتـسھ ، یقداص  نامدرم  هک  ام  نیلوئـسم  بخ ، یلیخ  دنراد ؛ ضارتعا  یاهدـع  کی  دـنفلاخم ، یاهدـع  کی  یلدـمھ ؛ یارب  تسا  یبوخ  تصرف  نالا 

دشاب یاهتکن  کی  اھنآ  یاھفرح  رد  اسب  یا  دنونشب ؛ ار  اھنآ  یاھفرح  دننک ، توعد  دنصخاش ــ  هک  ار  یدارفا  نآ  زا  ار ــ  نیفلاخم  زا  یعمج  کی  بخ ، رایـسب  دنایلم ، عفانم 

اـھلد و یزاـسناسکی  دوـشیم  نیا  یلدـمھ ؛ دوـشیم  نیا  دـننک ؛ عناـق  ار  اـھنآ  دوـبن ، مھ  یاهتکن  هچناـنچ  رگا  دورب ؛ شیپ  رتـھب  ناـشراک  دـننک ، تیاـعر  رگا  ار  هتکن  نیا  هـک 

. دننک ثحب  دنونشب ، دننیشنب ، نم  رظن  هب  اھلمع . نآ  عبت  هب  و  اھساسحا ،

ىمالسا  / ٢٧/٠۴/١٣٩۴ ىاھروشک  ىارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نیا زا  دـشاب . دـحتم  دـیاب  ناریا  تلم  دنـشاب . دـحتم  دـیاب  اھتلم  دراد ؛ دوجو  هخـسن  نیمھ  مھ  اـھروشک  نورد  رد  تسا . داـحتا  نآ  دراد و  زورما  هخـسن  کـی  مالـسا  یاـیند 

، دراد ینیلوئـسم  دریگیم ، ماجنا  دراد  تسا  یراک  کی  هرخالاب   - دنیوگب روجکی  هتـسد  رھ  هک  دوشن  تسرد  یگتـسدود  اھنیا ، دننام  یاهتـسھ و  ریغ  یاهتـسھ و  یایاضق 

رگا مھ  نالا  دـھاوخیم . ار  نیا  نمـشد  دـیایب . دوجوهب  یگتـسدود  دـیابن  مدرم  نیب  دنـشاب - نآ  لابند  دـنھدب و  صیخـشت  تسا  یلم  عفانم  هچنآ  هللااشنا  دـننکیم ؛ لاـبند 

دنراد مھ  بترم  دنکیم و  ادیپ  هعسوت  بترم  روطنیمھ  دراد  اھنآ  فرط  زا  هک  ییاھهاگبو  نیا  اھنویزیولت و  ویدار  نیا  ار ، ناگناگیب  یاھینکارپنخـس  نیا  دنک  بیقعت  یـسک 

. دیشاب مھ  اب  دینک ، ظفح  ار  تدحو  دوشب ؛ یگتسدود  دیراذگن  دننک ؛ داجیا  یگتسدود  مدرم  نیب  هک  دنتسھ  نیا  لابند  دنھدیم ، بلطم 

نانآ  / ٠٧/١۵/١٣٩۴ یاھهداوناخ  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ییایرد  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

نالایخیب  - دـنلایخیب اھیـضعب  الاح  دـنمھفیمن . تسرد  ار  بلطم  دـننکیم ، یـشیدنالھس  دـننکیم ، یراگنالھـس  هرکاذـم  یهلئـسم  هرکاذـم و  یهیـضق  رد  یاهدـع  کـی 

دنتـسین مھ  لایخیب  یـضعب  اما  میرادن  یراک  اھنآ  اب  الاح  هک  دوشب - دوبان  یلم  عفانم  دورب ، نیب  زا  روشک  حلاصم  درادـن ، یتیمھا  ناشیارب  دـیایب  شیپ  هچرھ  هک  هعماج ،

. دنھفیمن ار  لئاسم  قمع  دنشیدنالھس ، نکل 

نانآ  / ٠٧/١۵/١٣٩۴ یاھهداوناخ  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ییایرد  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

کی اما  دوب  عمج  ناشـساوح  هللادمحب  یناریا  یاھفرط  هتبلا  هک   - دش هداد  اھنآ  هب  نادیم  دندرک و  ادیپ  تصرف  اجرھ  یاهتـسھ ، یژرنا  لئاسم  هب  طوبرم  تارکاذم  نیمھ  رد 

عونمم اکیرمآ  اب  یهرکاذم  تسا . نیا  تسا  عونمم  هچنآ  دـنداد ؛ ماجنا  یلم  عفانم  یارب  رـضم  تکرح  کی  دـندرک ، یذوفن  کی  دـندرک - ادـیپ  ییاھتـصرف  اھنآ  هرخالاب  ییاھاج 

اھنیا دراد ؛ یاهزیگنا  نانچ  هن  دراد ، یتاناکما  نینچ  هن  هک  یتلود  نالف  اب  هرکاذم  اب  دنکیم  قرف  نیا  درادن ؛ الـصا  هک  یتعفنم  دراد و  هک  یرامـشیب  یاھررـض  رطاخهب  تسا 

. دنمھفیمن ار  نیا  تسا ، توافتم  رگیدمھ  اب 

١٣٩۴/٠٧/٢٢ /  « ادرف ناگبخن   » یلم شیامھ  نیمھن  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

یارب هکلب ] [ ؛ دنوشب تیبرت  دنوشب ، قیوشت  لخاد  رد  هکنیا  یارب  هن  دننکیم ؛ ادیپ  ار  اھهبخن  دننکیم ، وجتـسج  دننکیم ، یـسررب  مراد ؛ ییاھربخ  مراد ، ییاھـشرازگ  هدـنب 

ولو نیا  تسا ؛ تنایخ  نیا  تسا ؛ تنایخ  مھ  نیا  اھزغم .» رارف   » جیار ریبعت  هب  ناگبخن و  ترجاھم  یارب  دنوشب  یطـساو  یهقلح  دـننک ، یفرعم  اھنآ  هب  هک  ینوریب ، لماوع 

هب یسک  هچ  تسیچ ؟ اجنیا  اقآ !  » مییوگب مینک و  قیوشت  ار  وجشناد  ام  هکنیا  تسین . یزوسلد  نیا  اما  دریگب  ماجنا  وجشناد  نیا  یارب  یزوسلد  ششوپ  رد  تسا  نکمم 

یهدـنیآ روشک و  عفانم  روشک و  هب  ندرکتشپ  نیا  تسا ، تنایخ  نیا  نک » تفرـشیپ  ورب ، شیپ  نک ، یگدـنز  اـجنآ ، ورب  راذـگب  دـنکیم ؟ اـنتعا  وت  هب  یـسک  هچ  دـسریم ؟ وت 

. تسا راک  نیا  هب  هبخن  ناوج  کی  ندرکراداو  تسا و  روشک 

« يلم عفانم   » 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 24هاگياپ  هحفص 18 
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تاباختنا  / ١٠/٣٠/١٣٩۴ یرازگرب  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

. دننکب باختنا  ار  حلاص  یاھناسنا  دنوشب و  دراو  رکف  اب  تریصب ، اب  مدرم  هک  تسا  نیا  دنکیم ، نیمضت  نیمات و  ار  تباقر  نیا  تمالس  تاباختنا و  تمالس  هک  مود  یهلئـسم 

یاروـش سلجم  رد  اـی  دـشاب  ناـگربخ  سلجم  رد  تیوـضع  دنـسم  هچ  دـشاب ؛ هچرھ  دنـسم  نآ  ـالاح   - تسـشن دنـسم  نآ  رد  تفر  یتـقو  هـک  دـننکب  باـختنا  ار  ییاـھمدآ 

نمشد هب  ار  روشک  دشاب ، مدرم  یمومع  عفانم  حلاصم و  تامدخ و  رد  یناف  دھدب ، رارق  روشک  تالکشم  یالب  رپس  ار  شدوخ  دشاب - یروھمج  تسایر  ای  دشاب  یمالسا 

. بوخ تاباختنا  کی  دوشیم  نیا  دننک . باختنا  ار  نیا  دیاب  دراذگن ؛ اپ  ریز  نآ  نیا و  اب  یتسیابردور  یارب  ار  روشک  حلاصم  دشورفن ،

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۵ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

یهطلـس ماود  یارب  دندرکیم  هدافتـسا  اھرگنـس  نیا  زا  دعب ، یاھهھد  ای  دعب  یاھلاس  رد  اکیرمآ  میژر  دعب  سیلگنا ، میژر  لوا  هک  دـندوب  هدروآ  دوجوهب  ییاھرگنـس  اجنیا  رد 

یارب بـالقنا و  زا  تظاـفح  یارب  ییاھرگنـس  نآ ، یاـج  هب  درک و  مدـھنم  درک ، بیرخت  ار  اھرگنـس  نیا  شدوـخ  یاـھناوج  تسد  هب  دـمآ و  بـالقنا  روـشک . نـیا  رب  ناـشدوخ 

هب هک  ار  ییاھرگنـس  نیا  دـننک و  میمرت  هرابود  ار  یلبق  یهدـشبیرخت  یاھرگنـس  نآ  دـنیایب  دـنھاوخیم  اـھنیا  دروآ . دوجوهب  یلم  عفاـنم  یمالـسا و  یروھمج  زا  تظاـفح 

. تسا نیا  فدھ  دنربب ؛ نیب  زا  تسا  هدمآ  دوجوهب  اھناوج  نویبالقنا و  بالقنا و  تسد 

روشک  / ٠١/١٨/١٣٩۵ نالوئسم  زا  یعمج  یزورون  رادید  رد  تانایب 

مھم منکیم . تیامح  نآ  زا  منکیم و  عافد  ادـج  دـنھدب ، ماجنا  مدرم  روما  شیاشگ  مدرم و  عفاـنم  تھجرد  یمالـسا  یاروش  سلجم  هچ  تلود ، هچ  هک  یمادـقا  رھ  زا  هدـنب 

هیرجم یهوق  هب  طوبرم  هچنآ  هچ   - یعوضوم رھ  دروم  رد  هدـنب  رگا  تسا ؛ مزـال  دـیفم و  یلم  عفاـنم  یارب  هک  دریگیم  ماـجنا  دراد  یراـک  دـنک  ساـسحا  ناـسنا  هک  تسا  نیا 

مھاوخ عافد  ادـج  تسا ، مدرم  یارب  مدرم و  تمدـخ  رد  هک  دریگیم  ماجنا  دراد  یراک  منک  ساسحا  هیئاـضق - یهوق  نینچمھ  تسا ، هننقم  یهوق  هب  طوبرم  هچنآ  هچ  تسا ،

. تسا مدرم  تالکشم  عفر  یارب  مدرم و  عفن  هب  هک  یراک  نیا  زا  تیامح  یارب  درک  مھاوخ  هدافتسا  دراد  دوجو  زیچان  یهدنب  نیا  رد  هک  یناوت  ورین و  یهمھ  زا  درک ؛

١٣٩۵/٠٧/٢۴ /  « تاباختنا  » یلک یاھتسایس  غالبا 

اھنآ هب  دروم  بسح  تبون  زا  جراخ  عیرـس و  یگدیـسر  یلم و  تینما  یلم و  تدـحو  یلم ، عفانم  نوناق ، ریاـغم  مادـقا  هنوگرھ  یتاـباختنا و  تاـفلخت  میارج و  زا  یریگـشیپ 

. نابلطواد دض  یبیرخت  تامادقا  یتاغیلبت و  یلام و  یتینما ، میارج  هژیوهب 

نایگنھرف  / ٠٢/١٧/١٣٩۶ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

، روـشک یاـھتاباختنا  یهمھ  هکلب ] ، ] صوصخلاـب تاـباختنا  نیا  هن  تسا ؛ یتاـیح  تاـباختنا  هک  دـینادب  دینـش ! دـیھاوخ  هک  ناریا  تـلم  یهـمھ  زیزع و  نارھاوـخ  ناردارب و 

کی نیا  هک   - تسا مھم  تاباختنا  سفن  ظاحل  هب  مھ  تسا ؛ یتاـیح  روشک  یارب  اـعقاو  اـھهرود ، یهمھ  رد  تسا ، رتمھم  همھ  زا  هک  یروھمج  تساـیر  تاـباختنا  صوصخب 

ار نیا  تسا ؛ مدرم  زا  تسا ، تلم  روھمج  زا  یهدـمآرب  ام  تاماقم  ام و  بصاـنم  میتسھ ؛ یروھمج  اـم  یروھمج ، تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  بخ  تسا ؛ یمھم  یهلوقم 

هب بالقنا  نآ  اب  هک  یماظن  زا  زورما  تشادـیمن ، دوجو  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  تاـباختنا ]  ] نیا رگا  تسا ؛ شزرااـب  یلیخ  نیا  مینک ، ظـفح  تقد  لاـمک  اـب  اـم  یتسیاـب 

هب مضنم  میـشاب و  هتفرگ  ار  یروھمج  اـم  هک  تسین  روجنیا  دوشیم ؛ هدافتـسا  دـیآیمرد و  اـنعم  نیا  مالـسا  لد  زا  تسا ؛ مھم  یلیخ  نیا  دوبن ، یقاـب  یربخ  دـمآ ، دوجو 

هب تلم  عفانم  روشک و  ظفح  روشک و  یهرادا  یارب  هچنآ  نیا ، رب  یهوالع  نکل  تسا - یاهلوقم  کی  نیا  الاح  دھدیم ؛ دای  روجنیا  ام  هب  مالسا  دوخ  هن ، میشاب ؛ هدرک  مالسا 

یروـھمج تبیھ  زا  ار  نانمـشد  هک  تسا  مدرم  روـضح  تسا ، اـشگهرگ  هک  تسا  مدرم  روـضح  تسا ! مدرم  روـضح  تسا ؛ مدرم  روـضح  تسا ، مزـال  یتوـف  یروـف ، تروـص 

. دینادب ار  نیا  تسا ، یتیعقاو  نیا  دناسرتیم ؛ یمالسا 

مدرم  / ٠٢/٢٧/١٣٩۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

رادتسود کاچهنیس و  دنمهقالع و  رادفرط و  هدع  کی  تاباختنا ، یاھدزمان  مرتحم  نایاقآ  نیا  زا  یسکرھ  بخ  یتاباختنا ؛ یاھدزمان  یاھرادفرط  هب  منکب  مھ  ضرع  کی 

ناشدوصقم دـننک ؛ ظفح  ار  ناشدوخ  طابـضنا  دـننک ، ظفح  ار  ناشدوخ  تناتم  اھداتـس ، مھ  اھرادفرط ، مھ  دـننک ؛ ظفح  ار  ناشدوخ  تناتم  مھ  اھنیا  دراد ، اھنیا  دـننام  و 

لمع دنامیم ، هچنآ  تشذگ ، دھاوخ  اھنیا  رکب - ای  ورمع  ای  دیز   - شالت راک و  حابص  دنچ  نیا  یگدنز ، حابص  دنچ  نیا  تسا . نیا  تسا  مھم  ام  یارب  هچنآ  دشاب ، هفیظو  ماجنا 

هب درک ؛ دھاوخ  لاوس  ییاھزیچ  زا  ام ، زا  ادرف  لاعتم  یادخ  هنع ؛ ادغ  ینلاست  امب  ینلمعتـسا  و  میھدب . باوج  دیاب  دـیآیم و  باسحهب  یھلا  یهبـساحم  رد  هک  تسا  ام 

یراک ناشناتـسود ، ناشنارادفرط و  مھ  دـندش ، دراو  یتاباختنا  یاھتباقر  یهصرع  رد  هک  ییاھدزمان  دوخ  مھ  مدرم ، داحآ  مھ  درک . شـالت  دـیاب  نآ  یارب  دوب ، دـیاب  نآ  رکف 

یادخ دوشب و  بوسحم  هنـسح  لاعتم  یادـخ  شیپ  اھنآ  راتفگ  اھنآ ، راتفر  اھنآ ، لامعا  هک  دـننک  یراک  یھلا ؛ نیبتاکلامارک  دزن  رد  دـشاب  یاهنـسح  ناشتکرح  رھ  هک  دـننک 

اما تسا ، بوخ  دننک ، راک  دننک ، هزرابم  دننک ، شالت  همھ ] . ] میھدب ماجنا  ادـخ  یارب  ار  نامیاھراک  ام  هک  یتقونآ  دـش ؟ دـھاوخ  یک  نیا  دـنکب . نیعم  نآ  یارب  باوث  لاعتم 

هب تسا ، ناریا  تلم  عفن  هب  هچنآ  داد و  دھاوخ  تکرب  ناریا  تلم  هب  داد ، دـھاوخ  تکرب  راک  هب  مھ  لاعتم  یادـخ  تقونآ  دـش ، روط ] ] نیا رگا  دـننکب ؛ ییادـخ  یاھتین  ار  اھتین 

. مینکب لمع  ار  نآ  میشاب و  دنبیاپ  ینوناق  طابضنا  نوناق و  هب  هک  میفظوم  همھ  لاحرھهب  دمآ . دھاوخ  شیپ  یھلا  قیفوت 

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

صیخشت هھاریب  زا  ار  هار  میھاوخب  رگا  دینکب ، یرادربهرھب  اھنآ  زا  دیناسرب و  تیلعف  هب  دناهتخانشان  زونھ  مھ  اھتیفرظ  نیا  زا  یرایـسب  هک  ار  روشک  یاھتیفرظ  دیھاوخب  رگا 

ار ام  تسا ؛ هھاریب  اھهار  نیا  زا  یضعب  هک  دننکیم  هدھاشم  ار  ییاھهار  یھاگ  ناشدوخ  لباقم  رد  فلتخم ، یاھـشخب  اھتلود و  روشک ، نیلوئـسم  ناسنا ، نوچ   - میھدب

ایناث مینک ، باختنا  تسرد  ار  اھنآ  مینک و  صخشم  ار  نامیریگمیمصت  یاھکالم  الوا  هک  میراد  جایتحا  میھدب ، ماجنا  ار  گرزب  یاھراک  نیا  و  دناسریمن - دوصقم  لزنمرـس  هب 

لوط رد  دراد ؛ دوجو  ییاھـشزغل  اجنیا  رد  ابلاغ  مینکب ؛ باـختنا  تسرد  ار  یریگمیمـصت  یاـھکالم  میناوتب  دـیاب  تسا . نم  زورما  ضرع  نیا  مینک ؛ هدافتـسا  ناـمیاھهبرجت  زا 

. درک مھاوخ  ضرع  الاح  زورما ؛ هن  فلتخم ، یاھنارود  لوط  رد  نامز ،

الاح تسا ؛ یلم  عفانم  نیمات  اھتلود ، یارب  یریگمیمـصت  کالم  ینعی  تسا ؛ یلم  عفانم  دراد ، دوجو  اجنیا  رد  هک  یلک  فرح  نآ  اعبط  تسیچ ؟ یریگمیمـصت  کـالم  بخ ،  

یلم عفاـنم  اـعقاو  ار  یزیچ  هچ  مینک ؛ ییاسانـش  یروجهچ  مینک ، فیرعت  یروـجهچ  ار  یلم  عفاـنم  هک  تسا  اـجنیا  هلئـسم  تدـمدنلب . عفاـنم  هچ  تدـمهاتوک ، عفاـنم  هچ 

یلم تیوھ  اب  هک  دنتـسھ  یلم  عفانم  یتقونآ  یلم  عفانم  هک  تسا  نیا  منکب ، ضرع  مھاوخیم  تسا و  هدنب  رظن  دروم  هک  یـساسا  یهتکن  نآ  هن . ار  یزیچ  هچ  مینادب و 

ار یزیچ  ام  هک  ییاجنآ  الاو  دنـشابن ، ضراعت  رد  تلم  تیوھ  اب  هک  دنتـسھ  یلم  عفانم  اعقاو  عفانم  یتقونآ  دنـشابن . ضراـعت  رد  ناریا  تلم  یبـالقنا  تیوھ  اـب  ناریا ، تلم 

زا لبق  ات  هطورشم  نارود  زا  هک  تسا  یزیچ  نیا  تسین ؛ یلم  عفانم  نیا  میاهدرک ، هابتـشا  اعطق  مینکیم ، لامیاپ  ار  یلم  تیوھ  نکل  میریگیم  رظن  رد  یلم  عفانم  ناونعهب 

. هدمآ شیپ  تلاح  نیا  راجاق ، نارود  رخاوا  زا  یولھپ ، نارود  زا  لبق  زا  هتبلا  دـندرک . لامدـگل  اپ  ریز  ار  یلم  تیوھ  هدوب ؛ ام  روشک  یگـشیمھ  تشونرـس  هنافـساتم  بالقنا ،

ینعی نیا  دـندرکیم ؛ ارجا  هدیـسریم و  نازاسمیمـصت  ناریگمیمـصت و  ناریدـم و  رظن  هب  ناریا  تلم  عفاـنم  ناوـنعهب  هک  تسا  هدـش  ییاـھزیچ  لاـماپ  هشیمھ  یلم  تیوـھ 

کی هکنیا  تسا . یلیخت  عفانم  ارھق  هک  دریگب ، رارق  یلم  عفانم  عبات  یلم  تیوھ  هکنیا  هن  دوشب ، هداد  قیبطت  یلم  تیوھ  اب  یتسیاب  یلم  عفاـنم  تبـسن . ندرک  سوکعم 

کی هب  ینعی  تسا . یلم  تیوھ  ندرک  لاماپ  نامھ  نیا  مینک ،» یقرت  مینک ، تفرشیپ  میناوتب  هکنیا  ات  میوشب  یگنرف  دیاب  اپ  نخان  ات  رس  قرف  زا  ام   » هک دیوگب  دیایب  یرفن 

، دـینک اھر  ار  ناتزیچ  همھ  دـییایب  امـش   » دـنیوگیم یونعم  نوگانوگ  یاھهیامرـس  همھنیا  اب  تاداقتعا ، همھنیا  اب  یوق ، ینغ و  گـنھرف  اـب  یخیراـت ، یهقباـس  اـب  یتلم 

ادج شاهمزال  هک  تلم  یارب  دـننکیم  میـسرت  دـننکیم و  ریوصت  ار  یعفانم  کی  ینعی  دـینک .» تفرـشیپ  دـیناوتب  تقونآ  ات  یبرغ ، دـیوشب  اپ  نخان  ات  رـس  قرف  زا  رود ، دـیزیرب 

« يلم عفانم   » 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 24هاگياپ  هحفص 19 
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نارود رخاوا  زا  مدرک ، ضرع  هتبلا  دیسر ؛ ٰیلعا  دح  هب  یولھپ ، نارود  رد  هک  تسا ؛ تلم  ندرک  تیدوجومیب  تلم و  ندرک  تیوھیب  نامھ  نیا  تسا ؛ یلم  تیوھ  زا  ندش 

. داد رییغت  درک ، ضوع  ار  هاگن  نیا  دمآ ، بالقنا  دوب . هدش  عورش  راجاق 

درک طابنتسا  درک و  جارختسا  نآ  ساسارب  ار  یلم  عفانم  درک ؛ یراشفاپ  نآ  رب  درک و  فیرعت  تلم  یارب  یتیوھ  کی  هک  تسا  نیمھ  یمالـسا  بالقنا  گرزب  یاھراک  زا  یکی   

همھنیا اب  هیامرس ، همھنیا  اب  ام  روشک  دینک  هظحالم  امش  هکنیاامک  میسریمن ؛ اعقاو  مھ  یلم  عفانم  هب  یلبق  لکش  نآ  رد  ام  درک . لابند  درک و  قیدصت  درک و  میـسرت  و 

رد تشادن . دوب  ایند  رد  هک  یلیس  نآ  اب  بسانتم  شناش و  اب  بسانتم  تفرشیپ  چیھ  بالقنا  زا  لبق  ات  هطورشم  نارود  زا  تیوھ ، نیمھ  نداد  تسد  زا  رطاخهب  تاناکما ،

، هن ام  روشک  رد  اما ] [ ؛ تفر شیپ  یرگید  روج  یگدـنز  فلتخم  یاھـشخب  ظاحلزا  یروانف ، ظاـحلزا  یملع ، ظاـحلزا  ولج  تمـس  هب  تکرح  هدـنز ، لاـعف و  هتفرـشیپ و  یاـیند 

هب میراد  مینکیم  ساسحا  میراد ، تفرشیپ  مینکیم  ساسحا  بالقنا  زا  دعب  زا  ام  هدش . ضوع  تیعضو  هاگن ، نیا  رییغت  اب  فرطنیا  هب  بالقنا  زا  اما  دوب ؛ مکاح  دوکر  فقوت و 

. تسا سوسحم  تفرشیپ  اما  تسا ، دایز  اھیگداتفابقع  هتبلا  مینکیم ؛ تکرح  ولج 

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نییعت دـندش و  نتم  دراو  هیـشاح  زا  دـندرک ، ادـیپ  شقن  بالقنا ، زا  دـعب  ناریا  تلم  فرط - نیا  هب  ناتـساب  نارود  زا  خـیرات  ینرق ، نیدنچ  خـیرات   - ام خـیرات  لوط  رد  راب  نیلوا 

راک رـس  دننکیم و  ادـیپ  تیلوئـسم  تلم  باختنا  اب  رگید ، نوگانوگ  نیلوئـسم  یروھمج ، تسایر  یربھر ، زا  روشک ، لوئـسم  نیرتالاب  زا  تسا ، مولعم  هک  نانچمھ دننکیم .

زا دـعب  نیاربانب ، درک . داجیا  بالقنا  هک  دوب  یتالوحت  دوب ، یتارییغت  دوب ، یثداوح  نیرت  مھم زا  ملق  کی  نیا  دنھدب . باوج  تلم  هب  دیاب  دنھدب ؛ باوج  دیاب  تلم  هب  دـنیآیم و 

هب اـھیروتاتکید  مـیدرک ، ضرع  هـک  روـطنیمھ  دــش ، بـالقنا  هـکنآ  زا  دــعب  درک . ادــیپ  رییغت  اـعبط  یلم  عفاـنم  یارب  اـھرایعم  ینعی  درک ؛ ادــیپ  رییغت  یلم  عفاـنم  بــالقنا ،

رد یناسنا ، یورین  رد  اـھ ، تخاسریز رد  دش ؛ لیدبت  هجوت  لباق  یاھتفرـشیپ  هب  یگدـنام  بقع دش ، لیدبت  یسایس  لالقتـسا  هب  اھیگتـسباو  دش ، لیدبت  یرالاسمدرم 

شزومآ رد  ملع ، رد  میتسھ ؛ روشک  یاهدرخوتسیود  نیب  رد  ایند و  رد  اھنآ  یالاب  یاـھهجرد  وزج  زورما  اـھام  هک  یگرزب  عیانـص  یرواـنفتسیز ؛ وناـن ، لـثم  یمھم  عیاـنص 

. هدروآ دوجو  هب  ار  اھنیا  ام  یبالقنا  تیوھ  هک  هدوب  یثداوح  اھنیا  بخ  هریغ . یلاع و 

، هن تلم ؛ یارب  تسا  یتعفنم  ای  تلم  یارب  تسا  یدوس  کی  نیا  هک  مینک  روصت  ام  ولو  تسین ، یلم  عفانم  دشاب ، ضراعت  رد  تیوھ  نیا  اب  هک  یزیچ  نآ  رھ  هجیتن : سپ   

. دیآیمن باسحهب  یلم  عفانم  وزج  دشاب ، هتشاد  هضراعم  ام ، یهنیرید  یخیرات  یهقباس  هتشذگ و  اب  ام ، بالقنا  اب  ام ، مالسا  اب  هچرھ 

نوچ هن ، مینک ؛ مورحم  یرشب  نوگانوگ  یاھتفرـشیپ  ای  ایند  یملع  یاھتفرـشیپ  زا  ار  نامدوخ  ام  هک  تسین  نیا  شیانعم  نیا  دوشن ؛ هابتـشا  تشادرب  فرح ، نیا  زا  هتبلا   

- یتنرتنیا هاگیاپ  نالف  منادیمن  ات  هتفرگ  یـسیلگنا  یویدار  زا   - یعیـسو حطـس  کی  رد  دوشیم ، رداص  نیلوئـسم  ناھد  زا  هک  یفرح  هملک  کی  رھ  هدـش ، لومعم  اھزور  نیا 

یخیرات یهقباس  نوچ  میتسھ ، ناملـسم  نوچ  میدرک ، بالقنا  نوچ  میتفگ  ام  هک  ار  فرح  نیا  دـننکن  لیوات  زاب  دـننکیم ؛ لیوات  دـننکیم ، ریـسفت  ناـشدوخ  لـیم  هب  بترم 

تیرشب یهمھ  تسین ؛ یـصاخ  سک  لام  تسا ، همھ  لام  یرـشب  یاھتفرـشیپ  ریخن ، میدنبیم ! نامدوخ  یور  هب  ار  یرـشب  یاھتفرـشیپ  زا  هدافتـسا  باب  نیاربانب  میراد ،

هللااشنا میشاب ، رتدلب  رتلقاع و  هک  میلیام  ام  دنکیم ؛ هدافتسا  رتشیب  دشاب ، رتدلب  دشاب ، رتگنرز  دشاب ، رتلقاع  یـسک  رھ  دننک . هدافتـسا  اھتفرـشیپ  نیا  زا  دنراد  قح 

فیرعت ار  یلم  عفانم  نامدوخ  دیاب  ام  دریگب . رارق  دیابن  یجراخ  یاھتسایس  نیقلت  لیذ  ام  یلم  عفانم  هک  تسا  نیا  شیانعم  فرح  نیا  درک . میھاوخ  هدافتسا  مھ  رتشیب 

. دشاب هتشاد  دوجو  دیابن  لیمحت  مینک ؛

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

تلم تیوھ  اب  هک  تسا  یزیچ  نآ  یلم  تعفنم  تسا و  اھیریگمیمـصت  تحـص  کالم  یلم ، عفانم  نیا ؛ دـش  یریگمیمـصت  یزاسمیمـصت و  ثحب  دروم  رد  ام  یلـصا  فرح 

تلود روشک ، نیلوئسم  ار  نیا  ناریا . تلم  تعفنم  دوشیم  نیا  دشاب ؛ تیوھ  نیا  زا  یهتساخرب  ینعی  دشابن ؛ مھ  رانکرب  نآ  زا  دشاب و  هتشادن  یاهضراعم  هنوگچیھ  ناریا 

اب تیدـض  یهبئاـش  هک  یزیچ  رھ  دنـشاب ؛ هتـشاد  رظن  رد  هراومھ  دـیاب  دـنریگیم ، روشک  یارب  ار  نـالک  یاھمیمـصت  هک  یناـسک  نیا  هننقم ، یهوق  هیئاـضق ، یهوق  مرتحم ،

وزج دشاب ، هتشاد ]  ] لیبقنیازا یزیچ  رھ  ای  نآ ، زا  یهناگیب  ای  ناریا  تلم  یخیرات  یهشیر  اب  تیدض  بالقنا ، زا  یگناگیب  ای  بالقنا  اب  تیدض  مالـسا ، زا  یگناگیب  ای  مالـسا 

. دریگب رارق  دناوتیمن  میمصت  دروم  تسین و  یلم  عفانم 

اھهاگشناد  / ٠٣/٣١/١٣٩۶ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زور نآ  نم  دشاب . دوخ  یلم  تیوھ  هب  یھابم  دقتعم و  هک ] تسا  نیا  ، ] دشاب اراد  دیاب  دیراذگیم  رثا  وا  یور  دـینکیم و  تیبرت  امـش  هک  یناوج  نیا  هک  یتایـصوصخ  زا  یکی 

یزیچ نآ  دوشیم . همجرت  دوشیم و  انعم  یلم ، تیوھ  اب  یهطبار  رد  یلم  عفاـنم  هک  مدرک  ضرع  مدرک ؛ تبحـص  یلم  تیوھ  هب  عجار  دـندوب ، اـجنیا  هک  نیلوئـسم  عمج  رد 

ار ناوج  نیا  یلم ، تیوھ  نیا  اب  دـیاب  تسا . یلم  یاھنایز  تسین ؛ یلم  عفانم  عقاو  رد  تسا ، ضراعم  ای  راگزاسان  یلم  تیوھ  اب  شنطاب  اما  تسا ، تعفنم  شرھاـظ  هک 

کی رد  شرمع ، لوا  زا  وجـشناد  ناوج  بخ  دـننادیمن ؛ مھ  ار  لالقتـسا  ردـق  ام ، زورما  یاـھناوج  اـبلاغ  هتبلا  هک  لالقتـسا  هب  دـشاب و  تیوھ  نیا  هب  یھاـبم  هک  دـینک  انـشآ 

تئرج نارگید  هک  یا  یجراخ یاھتردق  لباقم  رد  هک  هدید  هشیمھ  لوا ، زا  هتشادن ؛ یجراخ  یاھتردق  هب  یایتدیقع  یـسایس و  یگتـسباو  چیھ  هک  هدرک  یگدنز  یروشک 

ار یاهرود  نآ  دننادیمن ؛ ار  شردق  اذل ] ، ] دناهدید لوا  زا  ار  نیا  تسا ؛ یسایس  لالقتـسا  نیا  هداتـسیا ؛ یمالـسا  یروھمج  تسا ،» وربا  ناتمـشچ  یالاب   » دنیوگب دننکیمن 

دوشب میھفت  دیاب  نیا  دننادیمن ؛ ار  لالقتـسا  ردق  اذل  دـناهدرکن ، کرد  اھنیا  درکیم ، ادـیپ  ققحت  روشک  رد  دـیاب  تفگیم  سیلگنا  هچ  رھ  وا  زا  لبق  تفگیم و  اکیرمآ  هچ  رھ  هک 

. تسا اھوجشناد  یور  رب  دیتاسا  شقن  روجکی  نیا  اھنیا . هب 

یماظتنا  / ٢۶/٠۶/١٣٩۶ مولع  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

ناشن ناشدوخ  زا  یترارش  کی  زور  رھ  ماجرب ،»  » هب موسوم  یاهتسھ  دادرارق  یاهتسھ و  تارکاذم  یهیضق  نیمھ  رد  ار ! هطلس  ماظن  نارـس  تحاقو  دینک  هظحالم  امش 

، اھناطیش نیرتثیبخ  اتقیقح  تسا . گرزب  ناطیش  اکیرمآ  دومرف : هک  ار  ماما  شیامرف  تحص  دننکیم  تابثا  دنھدیم و  ناشن  دوخ  تنطیش  زا  یاهولج  کی  زور  رھ  دنھدیم ،

یاـھزاین رطاـخهب  ناریا  تلم  تسا . یاهدـشلح  نشور و  ـالماک  یهلئـسم  کـی  اـھمیرحت  یهلئـسم  هک  دـینادب  زیزع  یاـھناوج  امـش  تسا . اـکیرمآ  یهدـحتم  تـالایا  میژر 

زا یاهتـسھ و  تاناکما  زا  هک  یقرب  یورین  تاواگم  رازھ  تسیب  لقادـح  هب  میراد  جایتحا  رگید  لاس  دـنچ  ات  ام  تسھ . هدوب و  یاهتـسھ  تیلاعف  لابند  هب  روشک ، زیمآحـلص 

اـم و نیــصصختم  هکیروـطنآ  دـیآیم ، تـسدهب  یاهتــسھریغ  یاھهاگتــسد  زا  هـک  یژرنا  زا  یرادــقم  نآ  زا  ریغ  دــیایب . تـسد  هـب  دوـشب و  هدافتــسا  یاهتــسھ  یورین 

نیا رد  یلمع  یملع و  مادقا  لابند  یمالـسا  یروھمج  ماظن  اذـل ] [ ؛ دـیایب تسد  هب  یتسیاب  یمتا  تاناکما  هار  زا  تاواگم  رازھ  تسیب  دـندرک ، هبـساحم  ام  نارظنبحاص 

یهدحتم تالایا  میژر  تشادن . یروشک  چیھ  یتلم و  چیھ  یارب  یرطخ  چیھ  یررض ، چیھ  هک  رطخیب  ررضیب و  راک  کی  حیحـص ، راک  کی  عورـشم ، راک  کی  درک ؛ تکرح  هار 

، یملع ظاحلزا  هچ   - دننک تفرـشیپ  اھتلم  دـھدیمن  هزاجا  تسین و  یملع  تفرـشیپ  هب  لیام  تسا و  نارگن  رگید  یاھتلم  یهمھ  تلم و  نیا  یملع  تفرـشیپ  زا  هک  اکیرمآ 

هجیتن نیا  هب  روشک  نیلوئسم  درک . لیمحت  ار  یاهناملاظ  یاھمیرحت  یمالسا ، یروھمج  حیحـص  عورـشم و  تکرح  نیا  لباقم  رد  یداصتقا - ظاحلزا  هچ  یلمع ، ظاحلزا  هچ 

یهمھ اـھرارق ، یهمھ  مغریلع  زورما  دـندرک . ار  راـک  نیا  دوشب و  هتـشادرب  اـھمیرحت  هکنیا  یارب  دـننک ، رظنفرـص  دوخ  قح  نیا  زا  یـشخب  زا  دـننک و  هرکاذـم  هک  دندیـسر 

الماک هناملاظ ، الماک  دروخرب  کی  تارکاذـم ، یهجیتن  اـب  تارکاذـم و  نیا  اـب  اـکیرمآ  یهدـحتم  تـالایا  میژر  دروخرب  تسا ، هتفرگ  ماـجنا  هک  یناوارف  یاـھثحب  یهمھ  اھدـھعت ،

میژر نارادمدرس  هب  دیاب  نیلوئسم  دننک ؟ راکهچ  دیاب  نیلوئسم  دنکب ؟ راکهچ  دیاب  ناریا  تلم  نمشد ، یهنامصخ  تکرح  نیا  لباقم  رد  تسا . هنایوگروز  الماک  هنابآمردلق و 

، مالـسا تکرب  هب  ناریا  تلم  هک  دننک  تابثا  دیاب  دناهداد ؛ لیکـشت  ار  ردتقم  تلم  کی  مدرم ، نیا  دنایکتم و  ناشدوخ  مدرم  هب  هک  دننک  تابثا  اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  دساف 

یهنادنمتردق هنادنمتفارـش و  عضاوم  رب  ناریا  تلم  دننادب  دیاب  اھییاکیرمآ  دنھدب . ناشن  دیاب  دننک ، تابثا  دـیاب  ار  نیا  دـنکیمن ؛ شنرک  اھتردـق  لباقم  رد  دوریمن ، روز  راب  ریز 

ار ناـمتکرح  اـم  درادـن . ینعم  ناریا  یمالـسا  یروـھمج  سوماـق  رد  ینیـشنبقع  دراد ، طاـبترا  روـشک  یلم  عفاـنم  هـب  هـک  یمھم  لـئاسم  راـک  رد  داتـسیا . دـھاوخ  دوـخ 

« يلم عفانم   » 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 24هاگياپ  هحفص 20 
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دھاوخن باوج  ناریا  یمالـسا  یروھمج  رد  دھدب ، باوج  رگید  یاجرھ  یبآمردلق ، ییوگروز و  هک  دنادب  دـنک و  ساسحا  ار  نیا  دـیاب  نمـشد  داد . میھاوخ  همادا  هنادـنمتردق 

دسفم و دساف و  نیلوئسم  تسا . اھنیا  ینمشد  جامآ  رتشیب  تسا ، رگید  یاھتلم  شخبماھلا  نوچ  تسا و  هداتسیا  ردتقم  تماقتسار و  ناریا ، یمالـسا  یروھمج  داد .

ناریا تلم  دننکیم . مھتم  ییوگغورد  هب  ار  ناریا  یمالسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  دنتسیایم و  هناحیقو  دنـشکیمن ، تلاجخ  اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  راکبیرف  وگغورد و 

امـش وگغورد  دومیپ . دـھاوخ  یھلا  قیفوت  هب  رخآ  ات  هناقداص  ار  هار  نیا  درک و  باختنا  هناقداص  ار  ادـخ  هار  درک ، تفرـشیپ  هناقداص  درک ، لـمع  هناـقداص  درک ، تکرح  هناـقداص 

رھ هب  ار  دوخ  عورشمان  عفانم  دننیبب و  ار  تداعس  یتخبشوخ و  دنناوتیمن  یتلم  چیھ  یارب  هک  دنتسھ  یناسک  نآ  وگغورد  دناهطلس ؛ ماظن  نارادمدرـس  وگغورد  دیتسھ ؛

رھ ماجرب ، یهیـضق  رد  دننادب ؛ ار  نیا  تسا ، هداتـسیا  مکحم  ناریا  تلم  دنتـسھ . وگغورد  دـنرگبیرف و  هک  دنتـسھ  اھنآ  دـننک ؛ نیمات  دـنلیام  اھتلم  عفانم  مغریلع  یتمیق 

هقطنم رد  هک  یتینما  نیا  دـینکیم ؛ ساسحا  ار  هقطنم  رد  تینما  تیمھا  اجنیا  دـش . دـھاوخ  هجاوم  ورهبور و  یمالـسا  یروھمج  لمعلاسکع  اب  هطلـس  ماظن  طلغ  تکرح 

میراودـیما تسا . هطبار  نیا  رد  لوئـسم  یاھورین  ناریدـم  نالوئـسم و  نموم و  ناناوج  امـش  تدـھاجم  شـالت و  تکرب  هب  نیا  تسھ و  هللادـمحب  روشک  لـخاد  رد  تسین ،

. دنک کمک  دنوادخ 

نایگنھرف  / ١٣٩٧/٠٢/١٩ هاگشناد  رد  تانایب 

[ رگا [ ؛ دینکن دامتعا  مھ  اھنیا  هب  میوگیم  نم  مرادن . دامتعا  مھ  روشک  هس  نیا  هب  نم  میھدـب ؛ همادا  ییاپورا  روشک  هس  نیا  اب  میھاوخیم  ار  ماجرب  هک  دوشیم  هتفگ  الاح 

یهویـش کی  هب  اما ] ، ] درک اکیرمآ  هک  درک  دنھاوخ  ار  یراک  نامھ  مھ  اھنیا  ادرف  الاو  یلمع - نیمـضت  یعقاو ، نیمـضت   - دیروایب تسد  هب  نیمـضت  دیراذگب ، دادرارق  دیھاوخیم 

نیا یساملپید  دننکیم ؛ ورف  ناسنا  یهنیس  رد  هتسد  ات  ار  رجنخ  دنخبل ، لاح  رد  دننزیم و  دنخبل  یھاگ  تسا ؛ یاهژیو  یاھشور  یساملپید ، یـسایس و  یاھـشور  رگید .

زا نیمـضت  دیتسناوت  هچنانچ  رگا  دینزیمن !»، مھ  هب  ار  دادرارق  امـش  مینادیم  ام  دییاقآ ، امـش  دیبوخ ، یلیخ  امـش  هلب   » هک دیجمت  فیرعت و  اب  شوخ ، قالخا  اب  رگید ؛ تسا 

منادیم دیعب  رایـسب  مھ  هدنب  هک   - دیریگب ار  یایعطق  نیمـضت  نینچ  دیناوتن  رگا  دیھدب ؛ همادا  ار  ناتتکرح  درادن ، یلاکـشا  بخ  درک ، دامتعا  دوشب  هک  یروطهب  دـیریگب  اھنآ 

. داد همادا  یروجنیا  درک و  تکرح  یروجنیا  دوشیمن  رگید  تقونآ  دیریگب - نیمضت  دیناوتب  هک 

نیمات تلم  نیا  تزع  دیاب  هن ؟ ای  درک  دنھاوخ  ار  زیزع  تلم  نیا  رادتقا  تزع و  ظفح  ایآ  دنگرزب ؛ نومزآ  کی  ضرعم  رد  روشک  نیلوئـسم  زورما  تسا . ساسح  رایـسب  هلئـسم 

نیمات ام  عفانم  دیاب  دنتفگ  دندرک و  هیکت  یلم  عفانم  ظفح  یور  رب  مھ  نیلوئـسم  هناتخبـشوخ  الاح  بخ  هک  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  دوشب  نیمات  دیاب  تلم  عفانم  دوشب ،

کی زورما  درادـن ؛ یرابتعا  اھنیا  فرح  دـینکن ؛ دامتعا  مظعاردـص  نالف  ریزوتسخن و  نالف  سیئر و  نـالف  فرح  هب  عفاـنم ، نیماـت  یارب  اـھتنم  دوشب  نیماـت  دـیاب  هلب ، دوشب ؛

درادـن دوجو  هک  یزیچ  یـساملپید  ملاع  رد  هنافـساتم  دنـشکیمن . الـصا  مھ  تلاجخ  دـنرادن ، مھ  یتسیابردور  چـیھ  دـننکیم ؛ لـمع  یرگید  روجکـی  ادرف  دـنیوگیم ، یزیچ 

عفانم قبط  رب  افرـص  طقف  دـناهدرکن ؛ وب  اھنیا ، لاثما  یـساملپید و  نوگانوگ  تاطابترا  رد  ار  قالخا  الـصا  چـیھ  هک  اھییاپورا  اھیبرغ ، نیا  صوصخب  تسا ؛ یناسنا  قـالخا 

دیاب تلم  عفانم  دوشب ، ظفح  دـیاب  تلم  تزع  نیاربانب  درک . راتفر  دـیاب  هنالقاع  درک ، راتفر  تقد  اب  دـیاب  اـھنیا  اـب  دنـشکیم . هشقن  دـننکیم و  تکرح  دـننکیم و  رکف  ناـشدوخ 

. دوشن مھ  دامتعا  دوشب ، ظفح  مھ  یعقاو  یانعم  هب  دوشب ؛ ظفح 

بالقنا  / ٣٠/١٣٩٧/٠۴ ربھر  اب  هجراخ  روما  ترازو  نالوئسم  ارفس و  رادید 

یوـق و یهـیحور  زا  یرادروـخرب  ار  یـساملپید  ناگدـنیامن  یارب  مزـال  طرـش  یمالـسا ، ماـظن  یــساملپید  یاھدـیابن  اھدـیاب و  نییبـت  یهـمادا  رد  یمالــسا  بـالقنا  ربـھر 

عفانم ظفح  یـساملپید ، یعقاو  یلـصا و  فدھ  دـنتفگ : یلم ، عفانم  مھم  عوضوم  هب  هراشا  اب  دندرمـشرب و  تیناقح  ساسحا  زا  یدـنمهرھب  هدـنیآ و  هب  دـیما  مکحتـسم ،

. دنتسھ یلم  عفانم  نیمات  یارب  ییاھشور  اھنت  لباقت ،»  » ای لماعت »  » تسا و یلم 

نیمات ظفح و  ار  یلم  عفانم  دیاب  یساملپید  هاگتسد  دندرک : دیکات  دنتسناد و  ماظن  یاھشزرا  یلصا و  یاھتسایس  زا  هتفرگرب  ار  یلم  عفانم  یاهنماخ ، هللاتیآ  ترـضح 

. دنک

...

نایم هب  یژولوئدیا  زا  یساملپید  ییادج  موزل  زا  نخس  طلغ ، هب  یخرب  دندرک : ناشنرطاخ  هراشا و  کیژولوئدیا » یـساملپید   » عوضوم هب  همادا  رد  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

. تسین یقطنم  حیحص و  یلم ، عفانم  یژولوئدیا و  نایم  لباقت  یاقلا  درادن و  یلاکشا  چیھ  کیژولوئدیا  یساملپید  هکیلاحرد  دندروآیم ،

، تسا یلم  تینما  تردـق و  یعامتجا ، تلادـع  یدازآ ، لالقتـسا ، یلم ، عفاـنم  ظـفح  یمالـسا ، یروھمج  لیکـشت  زا  فدـھ  هکنیا  رب  دـیکات  اـب  یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

. دوشیم بوسحم  تلم  کی  تیوھ  تسا و  یلم  عفانم  ظفح  نیمات و  لابند  هب  یژولوئدیا  دندوزفا :

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

کی هچنانچ  رگا  تسا . ام  یلم  عفانم  ظفح  یارب  یاهلیـسو  مینک ؛ ظفح  امتح  ار  نیا  دـشاب  مزال  ام  هک  تسین  یفدـھ  ماجرب  تسا . هلیـسو  ماـجرب  تسین ، فدـھ  ماـجرب 

نم زا  دنکیم . اضتقا  هچ  یلم  عفانم  دینیبب  درادن ؛ یتیمھا  چیھ  ینعی  رانک ، دیراذگب  ار  ماجرب  دـنکب ، نیمات  ار  یلم  عفانم  دـناوتیمن  ماجرب  هک  دیدیـسر  هجیتن  نیا  هب  یزور 

نیمات نآ  اب  ار  یلم  عفانم  دوشب  دـیاش  میتفگ  هک  دوب  نیمھ  میدزن  شتآ  هک  یتلع  یدزن ؟ شتآ  ارچ  ینزیم ، شتآ  ار  ماجرب  هک  یتفگ  امـش  هک  دوشیم  لاوس  یھاـگ  مھ 

. دینکب لابند  یدج  دیاب  ار  نیا  ام ؛ اب  دننکن  یزاب  هرخالاب  مینکب . ار  راک  نیا  هک  میدلب  ار  ندز  شتآ  مھ  ام  دوشیمن ، نیمات  یلم  عفانم  هک  دمھفب  مدآ  رگا  الاو  درک ؛

بالقنا  / ١۶/١٣٩٧/٠۶ ربھر  اب  هیسور  یروھمج  سیئر  رادید 

دییامرفب ضرف  الثم  تسا . یراکبارخ  هکلب ] ، ] هدرک ار  راک  نیا  یداصتقا - دسفم   - مدآ نیا  یبلطدوس ، یارب  مییوگب  هک  تسین  یبلطدوس  ثحب  هک  تسھ  مھ  یدراوم  کی 

نیا هچب ؟ کشوپ  رخآ  تسین ؛ ضرف  ناونعهب  نیا  تسا ، یعقاو  هداتفا ، قاـفتا  نیا  دوشیم ! باـیمک  هچب  کـشوپ  گرزب ، یاھرھـش  رد  اـی  نارھت  رد  ناـھگان  دـینیبیم  اـمش 

ای کشوپ ! تسا ؛ شیاھهار  زا  یکی  نیا  تموکح ؛ هاگتـسد  یتلود و  هاگتـسد  زا  دـنوشب  ینابـصع  مدرم  دـھاوخیم  نمـشد -  - لـباقم فرط  رگید ! دـنکیم  ینابـصع  ار  مدرم 

ار اھنیا  تسا . یراکبارخ  هک  تسا  یراـک  نیا  بخ  تسین ؛ دوشیم ، باـیمک  ناـھگان  هدـنیوش  داوم  تسا ، اـھنیا  دـننام  وشوتسـش و  تقو  دـینک  ضرف  ـالثم  هک  دـیع  بش 

. تسا مھم  یهلئسم  کی  نیا  درک ؛ لابند  زاب  مشچ  اب  یتسیاب 

ینیمز  / ١٣٩٨/٠١/٢٨ یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  شترا و  لک  هدنامرف  رادید  رد  تانایب 

مھ رگید  یاھروشک  زا  یرایـسب  هب  زورما  ام  حلـسم  یاھورین  تاکرب  اما  دـننکیم ، نیمات  ار  یلم  عفاـنم  دـنزادرپیمن ؛ یلم  عفاـنم  هب  طـقف  زورما  حلـسم ، یاـھورین  شترا و 

یاھراک اھروشک  هتبلا  تشاد ؟ یتلاح  هچ  هقطنم  زورما  دندشیمن ، دراو  شعاد  اب  یهزرابم  رد  هاپس ــ  شترا و  ام ــ  حلـسم  یاھورین  هچنانچ  رگا  دینک  رکف  امـش  دسریم .

یاـھروشک رد  زورما  دـندشیمن ، دراو  رگا  هـک  دـینیبب  امـش  دریگب . هدـیدان  دـناوتیم  یـسک  هـچ  ار  یمالــسا  یروـھمج  حلــسم  یاـھورین  شقن  اـھتنم  دـندرک ، ار  ناـشدوخ 

، دننکیم میسقت  دنراد  ار  ناشتاکرب  یمالسا  یروھمج  حلسم  یاھورین  ینعی  دوب ؟ یناسک  هچ  تسد  اھتموکح  دندوب و  یروج  هچ  اھتلم  ام - ناگیاسمھ   - ام یهیاسمھ 

. هللااشنا دسرب ؛ ایند  هب  ناتریخ  دنک و  ادیپ  همادا  نیا  میراودیما  و  دسریم ؛ همھ  هب  ناشریخ  دننکیم ، میسقت  دنراد  نارگید  ناشدوخ و  نیب  ار  یدادادخ  یاھتمعن 

بدا  / ١٣٩٨/٠٢/٣٠ گنھرف و  یلاھا  نارعاش و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یاھلصفرـس تمدخ  رد  یقالخا ، یاھـشزرا  تمدـخ  رد  تیبلھا ، لیاضف  نایب  تمدـخ  رد  دـیحوت ، تمدـخ  رد  یقالخا ، یلاع  میھافم  تمدـخ  رد  ار  نامرعـش  هک  یتقو  ام 

« يلم عفانم   » 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 24هاگياپ  هحفص 21 
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ادیپ اقترا  رعـش  میاهدرک ؛ تمدخ  مھ  نامدوخ  رعـش  هب  میـشاب ؛ هدرک  تمدـخ  فراعم  نآ  هب  اھـشزرا و  نآ  هب  طقف  هک  تسین  روج  نیا  میھدـیم ، رارق  یبالقنا  یلم و  عفانم 

. دنکیم

یربھر  / ١٣٩٨/٠٧/٠۴ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

دنکیم یناوارف  یعس  نمشد  ینعی  تسا ؛ نمشد  یهلمح  جامآ  ام  کاردا  مھف و  هک  تسا  نیا  ار ، مدرم  میھدب  هجوت  میشاب و  هتشاد  هجوت  دیاب  هک  یمھم  تاکن  زا  یکی 

ناشیعس یمومع . راکفا  مدرم و  داحآ  ناریگمیمصت ، نازاسمیمصت ، ینعی  یناسک ؟]  ] هچ ینعی  ام ،»  » مھف دنک . فرحنم  تیعقاو  زا  ار  ام  مھف  تیعقاو ، زا  ار  ام  کاردا  هک 

شفرح نومضم  درک و  یزوسلد  ناریا  تلم  هب  عجار  ( ١) اکیرمآ روھمجسیئر  شیپ  زور  هس  ود  نیمھ  دـننک . فیرعت  ناشدوخ  تساوخ  قبط  ار  ام  یلم  عفانم  هک  تسا  نیا 

نیا ؛ دوشیم تسرد  ناشلاوحا  عاضوا و  دـنورب ، ام  راب  ریز  عقاو  رد  ینعی  دـننک ، شوگ  ار  ام  فرحالثم  دـنیایب و  اھنیا  هچناـنچ  رگا  هک  دوبن - اـنعم  نیا  هب  حیرـصت  ـالاح   - دوب نیا 

راک یاھدلب  ناشنوگانوگ و  یاھهناسر  یفلتخم ، یاھلکـش  اب  ار  نیمھ  دـنکب . تبحـص  تسرد  تسین  دـلب  مدآ  نیا  الاح  اھتنم  تسا ؛ نتفر ] راب  ریز   ] لماک قادـصم  نامھ 

دراد راک  نیا  هرخالاب  اما  تسین ، راکھدب  مدرم  بلغا  شوگ  الاح  دوشیم . لح  شلکـشم  دنکب ، تکرح  روج  نیا  ناریا  تلم  هچنانچ  رگا  هک  دننکیم  اقلا  دنراد  ابترم  یتاغیلبت 

ناشدوخ تساوخ  اب  قبطنم  هک  دـننک  فیرعت  یروج  ار  یلم  تحلـصم  دـننک ؛ فرحنم  دراد  دوجو  هچنآ  زا  اھتیعقاو ، زا  ار  اـم  کاردا  هک  تسا  نیا  ناشیعـس  دریگیم ؛ ماـجنا 

. روج نیمھ  مھ ]  ] ار یلم  عفانم  دشاب و 

نایوجشناد  / ١٣٩٨/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

هدارا هنادازآ  هک  تسا  یتـلم  نآ  دازآ  تلم  دازآ ؟ تلم  دـنیوگیم  تلم  مادـک  هب  تسیچ ؟ هب  تلم  کـی  یدازآ  تسا ،» اھـشزرا  زا  یکی  یدازآ   » هکنیا هچ ؟ ینعی  دازآ  تلم  کـی 

شدوخ روشک  یارب  شدوخ و  تلم  یارب  ار  عفانم  نآ  لمع ، لالقتـسا  هدارا و  لالقتـسا  نآ  اب  و  دھدب ، صیخـشت  ار  شدوخ  یلم  یقیقح و  عفانم  دـنک و  لمع  هنادازآ  دـنک ،

نیا تسناوت  یتلم  کی  رگا  دـنکیم . یفرعم  ام  هب  ار  دازآ  تلم  کی  هک  تسا  تاصتخم  نیا  تایـصوصخ و  نیا  و  دراد ؛ جایتحا  یزیچ  نینچ  کـی  هب  دازآ  تلم  نیا  دـنک ؛ نیماـت 

زا یکی  دـینیبب  تابـساحم ؛ بیرخت  تفای . دـھاوخ  تسد  یبوخ  جـیاتن  هب  دریگن ، رارق  نمـشد  یتابـساحم  بیرخت  ریثات  تحت  دریگب و  میمـصت  دـھدب و  ار  تسرد  صیخـشت 

هکنیا لثم  دراذـگب ؛ رثا  اھنیا  تابـساحم  رد  دـھدب و  رییغت  ار  تلم  داحآ  دـعب  یهجرد  رد  روشک و  یرکف  نارثوم  روشک و  نالوئـسم  تابـساحم  هک  تسا  نیا  نمـشد  یاھراک 

رد دھدب ؛ طلغ  دـھدب ، یـضوع  داد ، دـھاوخ  امـش  هب  هنایار  نیا  هک  ار  ییاھزیچ  یهمھ  هک  دـینک  دراو  ار  رازفادـب  کی  یـصخش  کی  یهنایار  رد  دـیناوتب  دـییامرفب  ضرف  امش 

هب دریذپن ، ار  ریثات  نیا  هک  تسا  یتلم  نآ  دازآ  تلم  کی  دراذـگیم . ریثات  نمـشد  یھاگ  اھنآ  تابـساحم  رد  اھنآ ، یهشیدـنا  رد  روشک ، کی  تیریدـم  یلک  یمومع و  یهنایار 

. دورب شدوخ  یلم  عفانم  لابند  دنک و  لمع  تعاجش  اب  دنک و  رکف  هنادازآ  دشیدنیب ، هنادازآ  هملک  یعقاو  یانعم 

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

ام میدنبیاپ ؛ تدشب  نامتلم  نامروشک و  حلاصم  عفانم و  هب  ام  ار . راک  نیا  دھدیم  ماجنا  حیرص  دنک ، هزرابم  دنک ، هضراعم  یروشک  اب  دریگب  میمـصت  رگا  یمالـسا  یروھمج 

میوشیم و ورهبور  وا  اب  یاهظحالم  چیھ  نودب  ام  دنکب ، دیدھت  ار  اھنیا  یـسک  رھ  میدنبیاپ ؛ تدشب  ناریا  تلم  تمظع  تفرـشیپ و  هب  ام  میدنبیاپ ؛ تدـشب  نامتلم  تزع  هب 

، ناشنادرم دنتسھ ، یراک  هب  هدامآ  تلم  دنتسھ ، یتریصباب  تلم  دنتسھ ، یعاجش  تلم  ناریا ، تلم  نامزیزع ، مدرم  هک  مینکیم  رکش  ار  ادخ  مینکیم . دراو  ار  نامهبرض 

هب ار  روشک  زگرھ  ام  هن ، دوشیم ؛ یریگرد  دوشیم ، گنج  دـنیوگیم  اھیـضعب  الاح  هکنیا  و  دنتـسھ . هصرع  رد  دـنراک و  هب  یهدامآ  ناـشناناوج  ریغ  ناـشناناوج ، ناـشنانز ،

؛ تسا ام  اب  ادخ  هک  میدقتعم  و  میتسیایم . ناشلباقم  رد  مامت  تردق  اب  ام  دننک ، لیمحت  روشک  نیا  رب  ار  یزیچ  دـنھاوخب  نارگید  هچنانچ  رگا  نکل  میربیمن ، گنج  تمس 

. تسا رتھب  بتارمب  شزورید  زا  شزورما  هکنیاامک  دوب ، دھاوخ  رتھب  بتارمب  روشک  نیا  زورما  زا  روشک  نیا  یادرف  هک  میدقتعم  تسا ؛ ام  هب  قلعتم  یزوریپ  هک  میدقتعم 

نارھت  / ١٣٩٨/١٠/٢٧ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

هک دـنھدب  شیارآ  یوحن  هب  ینیارکوا ) یامیپاوھ  طوقـس  هثداح   ) ار هیـضق  نیا  دـندرک  یعـس  یـسیلگنا  یاھویدار  ییاکیرمآ و  یاـھنویزیولت  تیادـھ  عبت و  هب  یاهدـع  کـی 

یـشومارف تسد  هب  ار  نآ  ناشدوخ  لایخ  هب  هک  دننک  یراک  دندرک  یعـس  دنراپـسب . یـشومارف  تسد  هب  ار  زیزع  دیھـش  ود  نیا  گرزب  تداھـش  زا  یـشان  هللاموی  یارجام 

یاهدـع کی  الاح  دـنکیم . بجعت  ناسنا  اعقاو  دـنکیمن ؛ ساسحا  روشک  حـلاصم  هب  تبـسن  یلم و  عفاـنم  هب  تبـسن  اـھنیا  رد  یاهقـالع  چـیھ  ناـسنا  هک  یدارفا  دنراپـسب .

نیا یاپ  دننک ، مھف  دننک ، کرد  ار  یلم  عفانم  دنتـسین  رـضاح  چیھ  اھنیا  هک  دنیبیم  ناسنا  دنتـسین ؛ مھ  ناوج  هن ، یاهدع  کی  دنروخیم ؛ بیرف  دـنایتاساسحا ، دـنناوج ،

نیا زا  ام  هک  یاهزادـنا  ناـمھ  منکب  ضرع  مھاوخیم  نم  دـنکیم . رھاـظ  ار  شدوخ  اـھنیا  لـمع  رد  دـنزیم ، رـس  اـھنیا  ناـبز  زا  تسا  لـیام  نمـشد  هک  هچنآ  دنتـسیاب . عفاـنم 

کی هکنیا  لایخ  هب  دش ؛ لاحـشوخ  ام  نمـشد  دش ؛ لاحـشوخ  هزادـنا  نامھ  هب  هثداح  نیا  زا  ام  نمـشد  دـمآ ، دورف  ام  لد  رب  مغ  میدروخ و  هصغ  امیپاوھ  طوقـس  یهثداح 

. دربب لاوس  ریز  ار  یمالسا  یروھمج  ماظن  دربب ، لاوس  ریز  ار  حلسم  یاھورین  دربب ، لاوس  ریز  ار  هاپس  دناوتب  هک  تسا  هدروآ  تسد  هب  یکسمتسم 

تاباختنا  / ١٣٩٨/١٢/٠٢ رد  تکرش  زا  سپ  امیسوادص  راگنربخ  اب  وگوتفگ  رد  تانایب 

هک تسا  تلم  یندـم  قح  قاقحا  زور  ایناث  میوگیم ؛ کیربت  روشک  رـسارس  رد  نامزیزع  نانھیممھ  یهمھ  هب  ار  نشج  نیا  تسا ؛ یلم  نشج  کـی  زور  تاـباختنا  زور  ـالوا 

مھ البق  ام  ار  اھنیا  هک  تسا  یعرـش  فیلکت  کی  اثلاث  دنروایب ؛ تسد  هب  تسا ــ  اھنآ  قح  هک  ار ــ  روشک  روما  یهرادا  رد  ناشدوخ  تکرـش  دنھدب و  یار  دـنیایب  دـنھاوخیم 

. دنکیم تکرش  تاباختنا  رد  تسا ، دنمهقالع  روشک  یلم  عفانم  هب  هک  یسک  رھ  تسا . روشک  یلم  عفانم  نمضتم  تاباختنا  هک  تسا  نیا  تقیقح  و  میاهدرک . ضرع 

١٣٩٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکیویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

یتسد هک  تسا  یناسک  یوزوح و  لئاسم  وزج  تسا ، یصصخت  نیا  هک  دندروآ ؛ دوجو  هب  ار  نیا  ماما  تسا ؛ یدربراک  یتفرعم  ینابم  رد  لوحت  رتیصصخت ، یهزوح  کی  رد 

دوب  ] لاس رازھ  هیقف ، تیالو  یهلئـسم  هتبلا  دوب . رود  لئاسم  نیا  زا  هقف  دـندرک ؛ یزاسماظن  یهصرع  دراو  ار  هقف  ماما  دـنراد . اھنیا  دـننام  لوصا و  ملع  راک  رد  هقف و  راک  رد 

. دشیمن هتخادرپ  نآ  لئاسم  هب  نآ ، تایئزج  هب  زگرھ  دنکب ، ادیپ  ققحت  هیقف  تیالو  نیا  هک  تشادن  دوجو  دیما  نیا  نوچ  اما  دـشیم ، حرطم  تشاد و  دوجو  اھقف  نیب  رد  هک ]

هجوت لباق  الماک  مکحم  نقتم  یملع  یاھثحب  دـندرک ؛ ثحب  نآ  یهرابرد  دـندرک و  حرطم  ار  نیا  فجن ، یهیملع  یهزوح  رد  دـندرک . یھقف  یلـصا و  لـئاسم  دراو  ار  نیا  ماـما 

نآ زا  ریغ  یزیچ  تسا ، یلم  عفانم  تسا ، یمومع  عفانم  نامھ  ماظن  تحلصم  هک   - ار ماظن  تحلـصم  یهلئـسم  ای  دنتـسھ ؛ اھهنیمز  نیا  رد  رظن  بحاص  هک  یدارفا  یارب 

یهصرع دراو  تفریم ، راک  هب  کچوک  لئاسم  یـصخش و  لئاسم  رد  هک  ار  مھم » مھا و   » و محازت »  » یھقف یلوصا و  فورعم  یهلئـسم  دـندرک . حرطم  هقف  رد  ماـما  تسین -

. دوشیم حرطم  مھم » مھا و   » یهلئسم ماظن و  تحلصم  یهلئسم  روشک ، یهرادا  یهصرع  رد  هک  دندرک  یمومع  نادیم 

حلسم  / ١٣٩٩/٠٧/٢١ یاھورین  یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  کرتشم  مسارم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

یهبساحم مینکیمن . لابند  اھنیا  دننام  تامھوت و  فطاوع و  تاساسحا و  ساسا  رب  ار  رادتقا  ام  ینعی  تسا ؛ یتینالقع »  » یانبم کی  یمالسا  یروھمج  رد  رادتقا  یانبم 

میـسقت یگنوگچ  حلـسم ، یاھورین  لوط  ضرع و  یعافد ، تردـق  یهزادـنا  دـح و  یقطنم . تسرد و  یهبـساحم  کی  ینعی  تسا ؛ ینـالقع  یهبـساحم  کـی  یلم  رادـتقا 

میھاوخب رگا  ام  تسا . تینالقع  ساسا  رب  ینعی  تسا ؛ یقطنم  تسرد و  تابساحم  ساسا  رب  همھ  یعافد ، یاھرازبا  عاونا  نییعت  حلـسم و  یاھورین  نایم  اھتیلوئـسم 

یفخم ار  دـیدھت  یھاـگ  نانمـشد  مینیبـب . شدوخ  یعقاو  لکـش  هب  ار  دـیدھت  یتسیاـب  ناـمیعافد ، تردـق  دودـح  دـح و  ندرک  صخـشم  یارب  میریگب  راـک  هب  ار  تینـالقع 

اھتردـقربا رتشیب  ار  مود  راک  نیا  هک  ملاع  یاھتلم  رد  بعر  سرت و  داجیا  یارب  دـنھدیم  ناـشن  رتگرزب  ربارب  هد  ار  دـیدھت  یھاـگ  یریگلفاـغ ، یارب  دـننکیم  ناـھنپ  دـننکیم ،

« يلم عفانم   » 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 24هاگياپ  هحفص 22 
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، یتلم کی  هچنانچ  رگا  دننکب . میلـست  هب  راداو  ار  نارگید  هکنیا  یارب  دـنھدیم  ناشن  تسھ  هچنآ  زا  رتشیب  یلیخیلیخ  ار ، ناشدوخ  تردـق  ار ، ناشدوخ  دـیدھت  دـننکیم ؛

دادعتـسا ناوت و  ناشدوخ و  یاھتیفرظ  یفرط  زا  دـننیبب ، شدوخ  یعقاو  یهزادـنا  رد  ار  دـیدھت  حلـسم  یاھورین  ناریدـم  نارادمدرـس و  وا و  حلـسم  یاھورین  یروشک و  کی 

ار دوخ  تاناکما  دینک - دادـعا  دـیناوتیم  هچ  رھ  (١ ؛) متعطتـساام مھل  اودعا  و   - دننک هدامآ  دـننک ، جیـسب  ار  نآ  دـننک ، دادـعا  ار  نآ  دـننیبب و  یعقاو  تروص  هب  مھ  ار  ناشدوخ 

. تشاد دھاوخ  ظوفحم  ار  یلم  تیوھ  درک ، دھاوخ  ظفح  ار  یلم  تیدوجوم  درک و  دھاوخ  نیمات  ار  یلم  عفانم  اعطق  نیا  دننیبب ، مھ  ار  نمـشد  دیدھت  ناوت  دـننکب و  دادـعا 

لایخ شمارآ  اـب  دـننکیم و  ادـیپ  شمارآ  مدرم  دـننکیم ، ادـیپ  هنیناـمط  نالوئـسم  تقو  نآ  دـشاب ، هتـشاد  ار  یاهبـساحم  نینچ  کـی  زا  یهدـمآدیدپ  یعاـفد  تردـق  تلم  رگا 

. تسا یروج  نیا  یعافد  تردق  نیاربانب ، دنوشیم . تسا  مزال  روشک  کی  رد  هک  یایساسا  یاھراک  لوغشم 

حلسم  / ١٣٩٩/٠٧/٢١ یاھورین  یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  کرتشم  مسارم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

یاـھتیفرظ یفرط  زا  دـننیبب ، شدوخ  یعقاو  یهزادـنا  رد  ار  دـیدھت  حلـسم  یاـھورین  ناریدـم  نارادمدرـس و  وا و  حلـسم  یاـھورین  یروـشک و  کـی  یتـلم ، کـی  هچناـنچ  رگا 

دیناوتیم هچ  رھ  ( ٣ (؛ متعطتـساام مھل  اودعا  و   - دـننک هدامآ  دـننک ، جیـسب  ار  نآ  دـننک ، دادـعا  ار  نآ  دـننیبب و  یعقاو  تروص  هب  مھ  ار  ناشدوخ  دادعتـسا  ناوت و  ناشدوخ و 

یلم تیوھ  درک ، دھاوخ  ظفح  ار  یلم  تیدوجوم  درک و  دھاوخ  نیمات  ار  یلم  عفانم  اعطق  نیا  دننیبب ، مھ  ار  نمشد  دیدھت  ناوت  دننکب و  دادعا  ار  دوخ  تاناکما  دینک - دادعا 

ادـیپ شمارآ  مدرم  دـننکیم ، ادـیپ  هنیناـمط  نالوئـسم  تقو  نآ  دـشاب ، هتـشاد  ار  یاهبـساحم  نینچ  کـی  زا  یهدـمآدیدپ  یعاـفد  تردـق  تلم  رگا  تشاد . دـھاوخ  ظوفحم  ار 

. تسا یروج  نیا  یعافد  تردق  نیاربانب ، دنوشیم . تسا  مزال  روشک  کی  رد  هک  یایساسا  یاھراک  لوغشم  لایخ  شمارآ  اب  دننکیم و 

ییوجشناد  / ١۴٠٠/٠٢/٢١ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

روشک رد  رامشیب  هکلب  ناوارف  هملک  یقیقح  یانعم  هب  یاھتصرف  دراد ، دوجو  روشک  رد  یرایـسب  یاھتیفرظ  هدنام . لطعم  اھتیفرظ  زا  یرایـسب  ام ، یاھتلفغ  نیمھ  رثا  رب 

تکرح نیا  اـب  درک ، فرطرب  دوـشیمن  یداـع  تکرح  کـی  اـب  ار  تالکـشم  نیا  بخ  تسا . یلم  عفاـنم  یارب  تراـسخ  یهیاـم  نیا  هدـنام و  هدافتـسا  نودـب  اـھنیا  هـک  تـسھ 

. تسا مزال  یراکتبا  تکرح  کی  تسا ، مزال  یـشھج  تکرح  کی  تسا ، مزـال  هداـعلاقوف  تکرح  کـی  دوشیمن ، تسھ  روشک  ینارمکح  یهرادا  راـک  رد  هک  یداـع  یلومعم 

یاھهنیمز رد  نامز  لوط  رد  هتـشذگ و  رد  هتبلا  مود . ماگ  یارب  تسا  بالقنا  زا  یهرود  نیا  تاملـسم  وزج  نیا  دریگب . ماجنا  دـیاب  راک  نیا  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  یروآون  دـیاب 

. دریگب ماجنا  دیاب  هنیمز  نیا  رد  یرتعماج  رتیمومع و  رتیلک و  تکرح  کی  نکل  هتفرگ  ماجنا  ییاھراک  کی  اھاج  زا  یشخب  رد  یلوحت 

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

نیب رد  ناشیا  تیبوبحم  ناشیا و  هب  مدرم  دـیما  بجوم  اعقاو  مھ  نیمھ  دوخ  هک  دـنتخادرپ  عوضوم  نیا  هب  هیئاـضق  یهوق  تیلوئـسم  رد  مرتحم  روھمجسیئر  هناتخبـشوخ 

؛ دورب نیب  زا  داسف  دیلوت  یاھهنیمز  هک  تسا  هیرجم  یهوق  یزیتسداسف  داسف و  اب  دروخرب  یلـصا  یاج  ینعی  تسا ؛ هیرجم  یهوق  عوضوم ]  ] نیا یلـصا  یاج  دـش . مدرم 

، داتفا یقافتا  کی  زاب  و  اھنیا ، لاثما  دیدرب و  نیب  زا  ار  داسف  یاھهنیمز  دیدرک ، یریگولج  دیدرک ، ار  ناتدوخ  شالت  امـش  هکنآ  زا  دـعب  تسا ؛ اھنیا  زا  دـعب  هیئاضق  یهوق  شقن 

لح یتلود  یاھهاگتـسد  رد  اـھفرح  نیا  لاـثما ]  ] سـالتخا و هوشر و  یمومع و  عفاـنم  یـصخش و  عفاـنم  ضراـعت  یهلئـسم  دـیاب  تسا . هیئاـضق  یهوق  دورو  تبون  تقو  نآ 

. دوشب

یراکتخرد  / ١۴٠٠/١٢/١۵ زور  رد  لاھن  تشاک  زا  سپ  تانایب 

، مینکیم دـیکات  هک  تسا  تھج  نیمھ  هب  دنتـسھ . هتـسباو  هایگ  هب  همھ  اھناسنا  نوچ  تسا ، اھناسنا  یهمھ  یمومع  یهفیظو  کی  هدـنز  هایگ  ظـفح  هدـنز و  هاـیگ  داـجیا 

یهبرـض تسا و  یلم  عبانم  بیرخت  نیمز ، یور  یهزبس  تخرد و  یھایگ و  یاھـشیور  ندرک  دوبان  تسیز و  طیحم  بیرخت  اـھلگنج ، بیرخت  هک  میاهدرک  دـیکات  مھ  هشیمھ 

نیا دنزاسب ، یزکرم  کی  ینامتخاس ، کی  دـینک  ضرف  هکنیا  یارب  دـننک  ناریو  دـننک ، بیرخت  ار  لگنج  زا  یـشخب  کی  هک  نیا  دـننادب ، همھ  تسا ؛ هعماج  یمومع  عفانم  هب 

یدـج یاھراک  زا  یکی  تسا ... یلم  عفانم  هب  ررـض  تلم و  هب  ررـض  کش  نودـب  نیا  یعیبط  روط  هب  اـما  درادـن ، لاکـشا  هتبلا  یرارطـضا  دراوم  کـی  رد  تسا . ررـض  هب  اـعطق 

یهمھ رد  تسا  اھتلم  یهمھ  یتایح  یهریخذ  ود  تسا ، یلم  میظع  تورث  ود  کاخ  بآ و  هکنیا  زا  دنلفاغ  اھیلیخ  تسا . کاخ  بآ و  یهلئسم  تسیز ، طیحم  زا  تظافح 

. تسا یلم  عفانم  هب  یهبرـض  انئمطم  کاخ  بآ و  اب  یهنافرـسم  راتفر  نیاربانب ، درک . دوبان  بیرخت و  ار  کاخ  دـیابن  درک و  دروخرب  هنافرـسم  اھنیا  اب  دـیابن  ملاع ؛ یاـھروشک 

هنیمز نیا  رد  هک  یناسک  شلھا ؛ یارب  تسا  مولعم  اـھنیا  کاـخ ؛ زا  یهنیھب  یهدافتـسا  بآ و  زا  یهنیھب  یهدافتـسا  یارب  دراد  دوجو  یناوارف  یاھـشور  اھتـسایس و  هتبلا 

. دننک هجوت  هلئسم  نیا  هب  نیلوئسم  دننک و  کمک  دننک ، تیادھ  ار  نیلوئسم  یتسیاب  دنراد  هتشررس 

رد هک  یتاـناویح  شحو و  تاـیح  هب  تبـسن  هکنیا  تسا . شحو  تاـیح  زا  تظاـفح  یهلئـسم  تسا ، رظن  دروـم  تسیز  طـیحم  زا  تظاـفح  باـب  رد  هک  یرگید  عوـضوم  کـی 

کی تفرگ … یدج  دیاب  ار  ینوناق  ریغ  راکـش  یهلئـسم  تسا . یلم  عفانم  ررـض  هب  اعطق  میـشاب ، توافتیب  دـنقرفتم ، اھتـشد  رد  اھنابایب ، رد  اھلگنج ، رد  روشک  رـساترس 

یداـیز دراوم  کـی  رد  دوـشیم  هتفنـش  هک  تسا  یزرواـشک  یاـھنیمز  لیدـبت  زا  یریگوـلج  تسا ، تسیز  طـیحم  تظاـفح  ناـمزاس  هب  طوـبرم  مھ  نآ  زاـب  هک  یرگید  یهتکن 

نایز هب  اعطق  نیا  دوشب ، هتفرگ  دیاب  راک ]  ] نیا یولج  یرگید ؛ یاھانب  هب  دننکیم  لیدبت  اھتشد  زا  یـضعب  رد  اھرھـش ، یکیدزن  رد  اھرھـش ، فارطا  رد  ار  یزرواشک  یاھنیمز 

یاھهاگتـسد یـضعب  یزرواشک و  ترازو  تسین ؛ تسیز  طیحم  تظافح ] نامزاس   ] راک طقف  هتبلا  نیا  هک  دوشب  هداد  هعـسوت  یزرواشک  یاھنیمز  دـیاب  تسا . یلم  عفاـنم 

. دنراد ریثات  هیضق ]  ] نیا رد  مھ  رگید 

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

تکرح نایرج و  کی  رد  یـصاخ ، یهطقن  کی  رد  ار  یلم  تردـق  تسا . هتـسویپمھهب  یهعومجم  کـی  تسا ؛ هعومجم  کـی  تسا ، بکرم  رما  کـی  مییوگیم  هک  یلم  تردـق 

رکذ ار  اھنیا  زا  دروم  دنچ  نم  الاح  هک  دیآیم  دوجو  هب  یلم  تردـق  دـش ، عمج  اھنیا  رگا  هک  دراد  دوجو  رـصانع  زا  یاهعومجم  هک  تسا  یرما  کی  هکلب ] ، ] دـید دـیابن  یـصاخ 

داصتقا و یهلئسم  رگید ، شخب  کی  دنک . عافد  شدوخ  زا  دناوتیم  رارطضا  عقاوم  رد  هک  دشاب  عمجرطاخ  دناوتب  تلم  کی  تسا ؛ یعافد  تردق  تینما و  رصنع ، کی  منکیم ...

یساملپید یسایس و  ینزهناچ  تردق  تسایس و  رگید ، نکر  کی  دنشاب . رطاخ  شیاسآ  راچد  تشیعم  ظاحل  زا  مدرم  هک  تسا  رثوم  رایسب  مھ  نیا  تسا ؛ یمومع  هافر 

دنناوتب یـساملپید  تسایـس و  یاھنادـیم  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  یناـگربخ  ناگدـیزگرب و  یتـلم  کـی  یروـشک و  کـی  هک  تسا  یلم  تردـق  زا  یـشخب  کـی  مھ  نیا  تسا ؛

هچنانچ رگا  تسا . تردـق  نکر  کی  مھ  نیا  تسا ؛ یگدـنز  کبـس  گنھرف و  رگید ، نکر  کی  دـنروایب . تسد  هب  دـننک و  تیبثت  ار  تلم  عفانم  دـننک ، هرکاذـم  دـننک ، ینزهناچ 

رد یدیدش  فعض  نیا  اعبط  دنشاب ، هتشادن  ار  ناشدوخ  رقتـسم  گنھرف  دنـشاب و  نارگید  رظن  یار و  نودب  عبات  نارگید و  ریـسا  عبات و  یگدنز ، کبـس  ظاحل  زا  تلم ] کی  ]

. تسا یلم  تردق 

مق  / ١۴٠١/٠٨/٠٨ ناتسا  یادھش  هرگنک  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

هک روط  نآ  هنجلا . مھل  ناب  مھلاوما  مھـسفنا و  نینموملا  نم  ٰىرتشا  نا هللا  تسا : ادخ  اب  یهلماعم  تسھ ، هک  یقدـص  نآ  تسا ؛ ادـخ  اب  یهلماعم  فرط  کی  زا  تداھش 

ناج نیا  تشھب . هب  رگم  دیشورفن  ار  نآ  تسا ، الاب  یلیخ  امش  ناج  تمیق  هک  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  زا  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما زا  تسھ ، مدای 

؛ تسا شرادیرخ  مھ  لاعتم  یادخ  هک  دیشورفن ]  ] تشھب زا  رتمک  یزیچ  چیھ  هب  دیشورفب ؛ تشھب  هب  طقف  ار  نیا  تسا ؛ الاب  یلیخ  امش  دوجو  تمیق  دراد ؛ تمیق  یلیخ 

فرط کی  زا  تسا . ادـخ  اب  یهلماعم  فرط  کی  زا  سپ  هنجلا ؛ مھل  ناب  مھلاوما  مھـسفنا و  نینموملا  نم  ٰىرتشا  نا هللا  تسا . شرادـیرخ  مھ  ادـخ  تسا ، ادـخ  لاـم  ناـج 

. دنکیم نیمات  ار  تلم  عفانم  ار و  یلم  حلاصم  هللالیبسیف  تداھش  میتفگ . هک  تیوھ  تیوقت  نامھ  تسا ؛ یلم  حلاصم  یهدننکنیمات 

« يلم عفانم   » 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 24هاگياپ  هحفص 23 
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ناھفصا  / ١۴٠١/٠٨/٢٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هزیگنارپ تسا ، هدنز  یناریا  ناوج  دشاب . تکرح  تفرـشیپ و  لاح  رد  هعماج  هک  تسا  مھم  یلیخ  نیا  تسا ؛ تفرـشیپ  لاح  رد  تسا ، تکرح  لاح  رد  تسین ، دـکار  هعماج 

رگا دینک ؛ ینیرفآدیما  هک  تسا  نیا  امش  یتسودناریا  یاھصخاش  مئالع و  زا  یکی  دیتسھ ، تسودناریا  رگا  امـش  سپ  بخ ، نمـشد . ترارـش  یاھزور  رد  مھ  نآ  تسا ،

؛ تسا تسبنب  یاقلا  تسا ، یناوتان  یاقلا  تسا ، یزوسدـیما  تسا ، ینیرفآسای  یزیتسناریا  یهدـمع  صخاش  دـیتسودناریا . دـییوگب  دـیناوتیمن  دـیدرک ، ینیرفآساـی 

عفانم زا  عافد  بلاق  رد  دـنناریا ، نمـشد  هک  یناسک  دـیراذگن  دـننکیم . تکرح  نیا ، لباقم  یهطقن  دـنراد ، تسود  ار  ناریا  هک  ییاھنآ  تسا . یزیتسناریا  یاھـصخاش  اـھنیا 

امـش رعاش ، امـش  هدنـسیون ، امـش  دیریگب . تسد  رـس  ار  اھـصخاش  ینعی  دننک ؛ اھنیا  دننام  ییاھراک  دننک و  ضوع  ار  ناشدوخ  یهرھچ  دنـشوپب ، یـضوع  سابل  یلم ،

. درک لوبق  دوشیمن  ار  اعدا  دز ، رس  نیا  فالخ  رگا  دینک . ینیرفآدیما  دیاب  بوخ ، یلیخ  دیراد ، تسود  ار  یمالسا  ناریا  دیراد ، تسود  ار  ناریا  یناحور ، امش  ملاع ،

« : یلم عفانم   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یدابآزوریف  /   ١٣٩١/٠٨/٢۴ یناقھد  لالج  دیس  هدنسیون :  ناریا /  یمالسا  یروھمج  یلم  عفانم  هشیدنا و  یدازآ 

« يلم عفانم   » 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 24هاگياپ  هحفص 24 
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