
هغالبلاجھن  / ١٣۶٠/٠٢/٢٩ یللملانیب  هرگنک  نیلوا  رد  تانایب 

زا هک  دریگب  هدھع  هب  ار  مدرم  رما  تیالو  دنک و  تموکح  مدرم  رب  دناوتیم  یسک  نآ  تسا ؛ یونعم  یاھشزرا  هلسلس  کی  تموکح  یلصا  اشنم  مالـسلاهیلع  یلع  رظن  زا 

یاھهمان رصم ، مدرم  هب  هفوک و  مدرم  هب  دوخ و  نالماع  هب  ریبز و  هحلط و  هب  هیواعم و  هب  مالسلاهیلع  یلع  ناوارف  یاھهمان  هب  دینک  هاگن  دشاب . رادروخرب  یتایصوصخ  کی 

نیا طقف  اما  دـنادیم ، یونعم  شزرا  کی  زا  یـشان  ار  مدرم  رما  تیالو  ار و  تموکح  وا  تفرگ . دـھاوخ  ار  یدایز  تقو  میناوخب  اـجنیا  میھاوخب  مھ  ار  شایکی  رگا  هک  یناوارف 

ود رھ  رد  نینموملاریما  تسا . تعیب  نآ  دـنراد و  یمھـس  اجنیا  رد  مھ  مدرم  هکلب  دـشاب ، یلاو  مکاـح و  ـالمع  ـالعف و  ناـسنا  هکنیا  یارب  تسین  یفاـک  مھ  یونعم  شزرا 

رد شتموکح  یابقر  هب  ماما  یاھهمان  هب  دینک  هفاضا  مھ  ار  نآ  هدمآ  تیب  لھا  یهرابرد  هچنآ  منارذگب . نیا  هب  الاح  ار  تقو  مھاوخیمن  هنافساتم  هک  دراد  یتاحیرصت  شخب 

دـنک و نایب  ار  اھنیا  تسھ  تموکح  کالم  هک  یونعم  یاھـشزرا  نآ  دـناوتیم  نینچمھ  هدـش  دراو  تیب  لھا  یهرابرد  هک  یتانایب  نآ  نیا ، رانک  رد  مدرک ، هراشا  هک  ناـمز  نآ 

نع دـھاشلل  نکی  ملف  مھیلع  مھوعیاب  ام  یلع  نامثع  رمع و  رکبابا و  اوعیاب  نیذـلا  موقلا  ینعیاب  هنا  . » تسا طرـش  مھ  تعیب  هکلب  تسین ، نیا  طقف  اـما  دـنک . صخـشم 

ار یسک  دنوشب و  عمج  راصنا  رجاھم و  رگا  ( ١ «) یـضر کلذ   ناک  اماما  هومـس  لجر و  یلع  اوعمتجا  ناف  راصنالا  نیرجاھملل و  یروشلا  امنا  دری و  نع  بئاغلل  راتخی و ال 

هب ار  یـسک  المع  العف و  دناوتیم  یتقو  نآ  اھـشزرا  نآ  تسا ؛ تفالخ  قح  یهدننک  زجنم  تعیب  تسا . یـضار  نیا  رب  ادخ  دنھنب  ندرگ  وا  تماما  هب  دـننادب و  دوخ  یاوشیپ 

. دریگیم رارق  هجوت  دروم  زاب  تموکح  رد  مدرم  شقن  باب  رد  هلاسم  نیا  هک  دننک ، لوبق  دنریذپب و  ار  وا  مھ  مدرم  هک  دناسرب  رما  تیالو  ماقم 

نارھت  / ٠۵/١٣۶٠/٠۴ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

هفیظو کی  تسا . مدرم  تیادـھ  داشرا و  نآ  دـنراد و  هدـننک  هرادا  یاھھاگتـسد  هفیظو  کی  میربدـت . قلعت و  جاـتحم  هشیمھ  زا  شیب  زورما  ناریا  ناملـسم  تلم  ینعی  اـم ،

تیادھ یادص  دنکیم  یعس  الوا  دنزیم . هبرض  ود  رھ  هب  دنمھفن  مدرم  دھاوخیم  هک  نمشد  تساھنآ . یهرابرد  ندرک  رکف  اھتیادھ و  اھداشرا و  ندینـش  نآ  دنراد و  مدرم 

ینعی دنرادب ، زاب  ندینـش  زا  ار  مدرم  دننکیم  یعـس  ایناث  دسرب . مدرم  شوگ  هب  تما  نایداھ  یاسر  دایرف  دراذگن  دـنک ، مگ  یناھج  یتاغیلبت  یاغوغ  نایم  رد  ار  اھهدـننک 

هب ار  دوخ  رواب  مدرم  دوش و  بلـس  دـننکیم  نایب  قح  نایدانم  نایداھ و  هچنآ  زا  مدرم  نامیا  هکنیا  یارب  دـننکیم ، دومناو  غورد  ار  تاغیلبت  دـننکیم ، هئطخت  ار  اھهدـنیوگ 

نم دریگیم . ماجنا  ناھج  حطـس  رد  نینچمھ  ام ، یهعماج  یبالقنا  وج  رد  ناریا و  رد  مھ  زورما  هتفرگ ، ماجنا  خـیرات  یهمھ  رد  راک  نیا  دـنھدب . تسد  زا  اھزوسلد  یهتفگ 

مدرم هک  تسا  یتموکح  نآ  یمالسا  تموکح  هک  دینادب  هشیمھ  یارب  زورما و  یارب  مدرم  امش  یهمھ  ات  منکیم  مالعا  ار  یمالسا  لوصا  زا  یکی  الوا  هلاسم  نیا  حرط  اب 

، دنکیمن لوغشم  یگدنز  تسایس و  هب  طابترایب  نانخس  اھـسوھ و  اھاوھ و  مرگرـس  ار  مدرم  دریگیم . هدھع  هب  ار  مدرم  نھذ  تیادھ  و  دنکیم ، توعد  ندرک  رکف  هب  ار 

نیا ناریا  وج  رد  زورما  ار . اھیدانم  اھیداھ و  یادص  دنونـشن  مدرم  دنھاوخیم  اھنآ  هک  دـنریگیم  رارق  یناسک  لباقم  رد  مدرم  یمالـسا  یهعماج  رد  ایناث  دـنکیمن ؛ مرگرس 

ار بالقنا  نیا  هدش . ورهبور  برغ  قرش و  دض  یمدرم و  میظع  بالقنا  کی  اب  نمشد  دریگیم . رارق  دیدھت  دروم  نانمشد  یوس  زا  تدش  هب  یمالـسا  ماظن  یـساسا  لصا 

یلیخ دنوشب  رود  بالقنا  روحم  زا  مدرم  هکنیا  یارب  دنکب ؟ درـسلد  بالقنا  نیا  زا  ار  مدرم  هنوگچ  دراد ، رارق  مدرم  شود  یور  رب  ام  بالقنا  دربب ؟ نیب  زا  دـنک و  یثنخ  هنوگچ 

رکف تسا  ندش  ماجنا  لاح  رد  مالسا  هب  تبسن  ناریا و  رد  هک  یثداوح  یهرابرد  مدرم  دراذگن  هک  تسا  نیا  نمـشد  یهویـش  زورما  تسا . هدومیپ  نونکات  نمـشد  ار  اھھار 

نیا زا  یکی  رگا  خیرات  لوط  رد  یمادـک  رھ  ثداوح  نیا  دـیاهدینارذگ . ار  یمھم  میظع و  ثداوح  ریخا  یاھھام  نیا  رد  یلک  روط  هب  تشذـگ و  هک  یاهتفھ  نیا  رد  امـش  دـننک .

قفوم ثداوح  نیا  مامت  رد  دیاهدینارذگ و  ار  ثداوح  نیا  زا  یددعتم  هام  دنچ  لوط  رد  امـش  دنام . دھاوخ  هتـسجرب  یهطقن  کی  ناونع  هب  دوشب  عقاو  یتلم  خیرات  رد  ثداوح 

زا نتفرگ  ولج  هار  زا  ار  ام  یهعماج  دنکیم  یعس  نمشد  دنامن  ام  یهعماج  یارب  تیقفوم  یزوریپ و  نیا  هکنیا  یارب  تسا . لمحت  لباق  ریغ  نمشد  یارب  نیا  دیاهدوب ؛ مھ 

مدرم زا  نمـشد  دـھاوخیم . مدرم  زا  مالــسا  هـک  تـسا  یزیچ  نـیا  دـننک ، رکف  دنونــشب و  میھاوـخیم  مدرم  زا  اـم  دـناشکب . یتواـفتیب  هـب  اـھنآ  یهشیدـنا  رکف و  یورین 

ماجنا ار  راک  نیا  اغوغ  داجیا  هار  زا  دھدیم ؟ ماجنا  ار  راک  نیا  نمـشد  روطچ  دننکن . رکف  نآ  یهرابرد  دنھدن و  شوگ  هدـننک  تیادـھ  زوسلد و  دارفا  نخـس  هب  هک  دـھاوخیم 

نآ و  رکف ، صیخـشت و  یانبم  رب  دمآ  دوجو  هب  هعماج  رد  میظع  یبالقنا  تکرح  کی  دریگب . مدرم  زا  ار  لقعت  تلاح  جنـشت  اغوغ و  وج  داجیا  اب  دـھاوخیم  نمـشد  دـھدیم .

ایند یاـج  رھ  رد  هک  تسا  یقیقد  ساـسح و  یحارج  کـی  تسا ؛ هقباـسیب  راـک  کـی  نیا  یمالـسا . یروـھمج  تـلود  ییارجا  ماـقم  نیرتـالاب  لزع  زا  دوـب  تراـبع  تـکرح 

ار نیا  بالقنا  دـض  تشادـن . یزیرنوخ  چـیھ  هک  داد  ماجنا  یلکـش  هب  ار  یحارج  نیا  بالقنا  دـنمورین  تسد  اـما  دوب ؛ ماوت  یدـیدش  یزیرنوخ  اـب  دـتفیب  قاـفتا  تساوخیم 

روشک لخاد  رد  نینچمھ  ایند ، رد  ار  زیمآتیقفوم  یحارج  نیا  ات  درواـیب  دوجو  هب  هعماـج  رد  جنـشت  اـغوغ و  وج  دـنکیم  یعـس  دـنکیم ؟ راـک  هچ  دـنکب . دـناوتیمن  لـمحت 

مدآ دنزادنایم ، هار  هب  اغوغ  دنوشیم ، اھنابایخ  دراو  هدش  هتخادنا  نوریب  هدش و  یحارج  هک  یوضع  زا  عافد  ناونع  هب  هقباسدـب  ماندـب و  یاھکھورگ  دـھدب . هولج  قفومان 

یاھحالـس عاونا  اب  دنزیریم و  وا  یور  رب  دننکیم و  هناشن  ار  نموم  یاھناوج  دـنوشیم ، وربور  حالـسیب  مدرم  اب  دـنھدیم ، نیملـسم  مالـسا و  دـض  راعـش  دنـشکیم ،

. دوشیم هتفرگ  اـھنآ  زا  ندرک  رکف  تصرف  دـنتفرگ  رارق  جنـشت  اـغوغ و  وج  رد  هک  یتـقو  مدرم  دـننک . جنـشتم  ار  وج  هکنیا  یارب  دـنربیم ، رـس  دـنردیم ، مکـش  مرگ  درس و 

هنحـص رد  مدرم  روضح  دوریم . نیب  زا  ددنـسپیم  اھناملـسم  یارب  مالـسا  هک  یتلاح  نآ  دنریگیم ، هرانک  اغوغ  زا  یاهدع  دـنیآیم ، رب  اغوغ  اب  یهلباقم  ددـص  رد  یاهدـع 

مان هب  زورما  هک  ییاھکھورگ  نیا  میشاب . رایشوھ  دیاب  ام  هک  تساج  نیا  دھدب ؛ نایاپ  یدب  لکـش  اب  ار  روضح  نیا  دھاوخیم  هک  هدرک  ینابـصع  تحاران و  ردقنآ  ار  نمـشد 

نیغورد و تاغیلبت  اب  ـالوا  دـنموکحم . مالـسا  رظن  زا  خـیرات و  رظن  زا  تلم و  رظن  زا  اـھنیا  دـننکیم ، دـیدھت  ار  مدرم  ناـج  قلخ  زا  تیاـمح  ماـن  هب  اـی  ناـمھب ، نـالف و  زا  عاـفد 

هب اثلاث  دنوشیم . ورهبور  هانپیب  مدرم  اب  ایناث  تسا . مالسا  دض  نیا  دنوشیم ، عنام  قیاقح  تایعقاو و  رد  ندیشیدنا  ندیـسر و  زا  ار  مدرم  عقاو  فالخ  یاھفرح  یهعاشا 

یناسک نایم  رد  خیرات و  رد  ار  ناشدوخ  منکیم -  ضرع  مراد  تقو  هک  یدح  ات  هللااشنا  الاح  هک  یحرش  هب  اھنیا -  دننکیم . کمک  یناھج  یرابکتـسا  یاھتردق  یاھفدھ 

هک یحول  هداس  دارفا  نیا  زا  یریثک  یهدع  منادیم  هکنیا  تبسانم  هب  تصرف  نیا  رد  نم  دندرک . موکحم  دننکیم و  موکحم  دننک  رکف  لئاسم  نیا  یهرابرد  مھ  هدنیآ  رد  هک 

اب هطبار  رد  هک  ییاـھناوج  نیا  نوچ  منکیم . باـطخ  هس  ود ، سدـقم  نوبیرت  نیا  رد  تسا ، هدیـسرن  ناشـشوگ  هب  دـنرادن ، ربخ  تقیقح  زا  دـناهداتفا  اـھنآ  تاـغیلبت  ماد  رد 

اما دندش . مھ  دازآ  اذـل  دـندش و  هبنتم  دـش  نایب  لئاسم  اھنآ  زا  یـضعب  یارب  یتقو  دـندش ، تشادزاب  ییاضق  یاھھاگتـسد  یهلیـسوب  یدادـعت  هتـشذگ  یهتفھ  لئاسم 

دنتسھ ییاھنامھ  اھنیا  دننک . رکف  دنونشب و  دنتسین  رضاح  یتح  هک  دنداتسیا  ناشدوخ  تلالض  تلاھج و  رب  اج  رب  اپ  مکحم و  تاغیلبت  نیا  ریثات  تحت  نانچنآ  مھ  یـضعب 

زورما میدرکیم  رکف  میدرکیم و  شوگ  رگا  هک  دنروخیم  فسات  ( ١ «) ریعسلا باحصا  یف  انک  ام  لقعن  وا  عمسن  انک  ول   » تفگ دنھاوخ  دروخ و  دنھاوخ  فسات  تمایق  رد  هک 

ار نارـس  نیا  نم  دـناهداھن . دوـخ  یور  رب  ار  نیدـھاجم  ماـن  هک  نیقفاـنم  نارـس  اـصوصخم  تساـھکھورگ ، نیا  نارـس  هب  ملوا  باـطخ  نم  میدوـبن . خزود  باحـصا  رامـش  رد 

اھنآ هب  نم  میـسانشیم . یبوخ  هب  ار  اھنآ  ام  هک  دننادیم  مھ  اھنآ  دوخ  مدرک . سمل  کیدزن  زا  ار  اھنآ  یناور  یاھتلـصخ  اھفعـض و  منادیم ، ار  اھنآ  قباوس  مسانـشیم ،

ینعی ( ٢ «) ایلوا مکودع  یودع و  اوذختت  اونمآ ال  نیذلا  اھیا  ای   » دیوگیمن نآرق  رگم  دـیدرک . هئطخت  ار  ناتدوخ  یاھفرح  اریز  دـیدرک ، اوسر  خـیرات  رد  ار  ناتدوخ  امـش  میوگیم 

یاھھورگ اب  امش  ارچ  دینآرق ؟ عبات  هک  دینکیمن  اعدا  امش  رگم  دیھدن . رارق  نامیپمھ  تسود و  ناتدوخ  اب  ار  ناتدوخ  نانمشد  نم و  نانمـشد  دیدروآ  نامیا  هک  یمدرم  یا 

زورید ییامیپھار  رد  هک  دیدینـشن  دیفاکـشب . ار  رادساپ  ناوج  لد  دیرـضاح  تارکومد  ییادف و  راکیپ و  لد  ندرک  شوخ  رطاخ  یارب  دیوشیم ؟ نامیپمھ  تسدمھ و  ادخ  دض 

یهتسباو بازحا  دندادیم . راعش  اھتارکومد  هیلع  رب  مدرم  دشیم و  عییشت  مدرم  یهلیـسوب  شاهزانج  یداباھم  دیھـش  رادساپ  کی  دندرک ؟ یتیانج  هچ  اھتارکومد  داباھم 

اب امش  هک  یناسک  نآ  دنیاھنیا  دندش . هتشک  رفن  دنچ  دنتـسب ؛ رابگر  هب  ار  ناگدننک  عییـشت  داباھم  رھـش  یاھماب  تشپ  یور  زا  تارکومد  هب  یهتـسباو  دارفا  تارکومد ، هب 

انلع و دنریگیم و  تسد  هب  حالس  هک  قلخ  ییادف  یاھکیرچ  اب  اھیراکیپ و  اب  امش  تسین ؟ نآرق  فالخرب  نیا  نیدھاجم ! نارـس  نایاقآ  یا  دیتسھ  تسود  نامیپمھ و  اھنآ 

خیرات تسین ؟ ایلوا » مکودع  یودع و  اوذخت  اونمآ ال  نیذلا  اھیا  ای   » یهیآ فالخ  رب  نیا  دـیدش . نامیپمھ  تسود و  ریخا  تانایرج  نیا  رد  دـننکیم  تکرح  مالـسا  دـض  احیرص 

لایخ امـش  تسین . نکمم  بیرف  نیا  هک  مدرم  یهمھ  یارب  هشیمھ و  یارب  دـیداد  بیرف  ار  حولهداس  لاسدرخ  ناوج  ات  راھچ  ضرف  هب  امـش  الاح  دـنکیم . موکحم  ار  امش 

فالخ رب  اما  دنکیم  مالـسا  یاعدا  هک  قفانم  هورگ  کی  ناونع  هب  امـش  دیدناوخ ، روک  دیدرک ، هابتـشا  دـینامیم ؟ خـیرات  رد  یمالـسا  یبالقنا  هورگ  کی  ناونع  هب  دـینکیم 

ثحب و یمالـسا  شور  دـینکیم . هدافتـسا  یمالـسا  ریغ  یاھـشور  زا  یناملـسم  یاعدا  مغریلع  امـش  ایناث  دـیوشیم . تبث  خـیرات  رد  دـنکیم  راتفر  نآرق  یهیآ  حـیرص 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 1 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23349
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20082
http://farsi.khamenei.ir


ریغ یاھشور  اب  امـش  ارچ  تسین . ناملـسم  رـسپ  رتخد و  نتـشک  نابایخ و  رد  نتخیر  یمالـسا  شور  تسا ، ریخ  هب  یهیـصوت  تحیـصن و  یمالـسا  شور  تسا ، هظعوم 

لباقم رد  دینک ؟ تمواقم  دـیھاوخیم  یک  لباقم  رد  ناریا  تلم  یهزاجا  اب  مینک . تمواقم  میھاوخیم  ناریا  تلم  یهزاجا  اب  ام  دـیئوگیم  انلع  دـینکیم و  لمع  یمالـسا 

رـس مدرم  نیمھ  ار  یمالـسا  یاروش  سلجم  نیا  تموکح و  نیا  تسین ؟ یمدرم  تموکح  نیا  تسین ؟ تلم  نیا  قشع  تبحم و  اب  قباـطم  تموکح  نیا  اـیآ  ناریا ؟ تلم 

مایق ماما  تما و  لـباقم  رد  امـش  درادـن ؟ زیمآتبحم  ریثاـت  ذوفن و  تسا  یراـج  مدرم  نیا  یاـھگر  رد  هک  ینوخ  مدرم و  نیا  لد  نوخ  هرطق  هرطق  رد  تما  ماـما  دـندرواین ؟ راـک 

رد گرزب  یاھتردق  برغ و  قرـش و  اب  هک  یمالـسا  یروھمج  لباقم  رد  ارچ  دیگنجیم ؟ یک  عفن  هب  دیگنجیم و  یک  اب  امـش  دیھاوخیم ؟ هزاجا  تلم  زا  تقو  نآ  دینکیم ،

ناوج و دینکـشیم و  ار  اھهزاغم  یاھهشیـش  دیئآیم  اھنابایخ  هب  وا  فرح  یهناھب  هب  هک  امـش  دنکیم و  تمواقم  هب  رما  هک  ییوگهوای  یاقآ  نآ  دـینکیم ؟ تمواقم  هداتفا 

یبالقنا یقرتم و  هورگ  کی  ام  دیتفگیم  امـش  اثلاث  دینکیم ؟ تکرح  یمالـسا  رایعم  هچ  قبط  رب  امـش  دیربیم ، رـس  دـیردیم و  مکـش  یربتکوم  غیت  اب  ار  رـسپ  رتخد و 

یاعدا ناملـسم  ریغ  ناملـسم و  یبـالقنا  یاـھھورگ  اـیآ  منکیم ، لاوس  امـش  زا  نم  دـیدیگنجیم . دـیراذگیم  عاـجترا  ار  شمـسا  هک  یزیچ  اـب  راعـش  نیا  اـب  میتسھ و 

یاھهدوت اب  دـینزیم ؟ تبحم  یتسود و  فال  همھ  نیا  برغ  هب  یهتـسباو  برغ و  هب  رادشیارگ  نایرج  حانج و  اب  امـش  هک  یلاح  رد  دـننکیم  رواـب  امـش  زا  ار  یرگیبـالقنا 

مـسا برغ  هب  لیامتم  نایرج  عفن  هب  باسح و  هب  دـیتفایم ، رد  دـنھدیم  ادـخ  هار  رد  دـنراد  ار  ناشناج  اھزرم  رد  هک  یایبالقنا  یاھناوج  اـب  دـیتفایم ، رد  مدرم  یبـالقنا 

رد عاجترا  اب  دـیئوگیم  اذـل  دـیرادن ، یاهناھب  چـیھ  دـیتفایم  رد  هک  تموکح  تلود و  نیا  اب  امـش  اـعبار  درک . دـھاوخن  رواـب  یـسک  امـش  زا  یبـالقنا ؟ دـیراذگیم  ار  ناـتدوخ 

ربارب دص  ار  نآ  دیدوب  هدید  یروھمج  نیا  نارـس  ناربھر و  رد  یاهدافتـسا  وس  رگا  دیدوب ، هدید  یداسف  رگا  دـیدوب ، هدـید  یتنایخ  رگا  دـیتشاد ، یرگید  یهناھب  رگا  میاهداتفا .

عاجترا تسا ؟ عاجترا  تموکح  نیا  یاجک  دیروآیم . عاجترا  ار  هناھب  دیھاوخیم ، هناھب  دیگنجب ، تموکح  اب  ناتنابابرا  لیم  هب  مھ  دیھاوخیم  دیدیدن . اما  دـیدرکیم ، گرزب 

عاجترا تسا . عاجترا  ینعم  نیا  رفک ، هب  مالـسا  زا  ندرک  عوجر  ینعی  مالـسا  قطنم  اب  عاجترا  مسینومک ؟ قطنم  اب  عاجترا  ای  مالـسا ؟ قطنم  اب  عاجترا  ایآ  یک ؟ قطنم  اـب 

دینیبب بخ  عاجترا . دنیوگیم  ار  نیا  دزروب ، رفک  دـعب  دروایب  نامیا  ادـخ  هب  ناسنا  لوا  هک  تسا  عاجترا  نیا  ( ٣ «) اورفک مث  اونمآ  مھناب  کلذ  « ؛ دادترا ینعی  مالـسا  قطنم  رد 

زا دعب  هک  دیتسھ  امـش  دوریم ، شیپ  تعرـس  اب  یمالـسا  یاھفدھ  یوس  هب  دراد  یمالـسا  یروھمج  تلود  یمالـسا ؟ یروھمج  تلود  ای  باسح  نیا  اب  دـیعجترم  امش 

لمع اھباتک و  اھفرح و  رد  زیمآرفک  یداحلا و  یتسیسکرام و  ینابم  تسا ، تسد  رد  امش  یاھباتک  دیتفر . رفک  فرط  هب  دیدش  دلوتم  یناملسم  یاھردام  ردپ و  زا  هک  ینآ 

تباث ناملسم  یبالقنا  زرابم  رـصانع  رب  مالـسا  زا  ناتیرود  اھراب  اھراب و  نادنز  جراخ  رد  نادنز و  رد  هک  دیتسھ  امـش  دیدترم ؛ امـش  دیعجترم ، امـش  تسا ، دوھـشم  امش 

یهمھ ایند و  یهمھ  هک  تسامـش  تیموکحم  دھاوش  نیا  دـیدناوخ ؛ روک  دـیدرک ، هابتـشا  دـیگنجب ؟ یمالـسا  یروھمج  اب  هک  دـیریگیم  تسد  هب  ار  عاجترا  یهناھب  دـش .

همھ نیا  اب  یبالقنا  کی  هکنیا  رطاخ  یارب  دنام . دھاوخ  یناگمھ  نیرفن  نعل و  اب  دنامب  رگا  اما  دنامیمن ، خیرات  رد  مھ  ناتمان  امش  دیسر . دنھاوخ  اھنیا  هب  هدنیآ  رد  خیرات 

اب ار  بالقنا  نیا  یاھهیاپ  یگتشذگ  دوخ  زا  نیا  تداشر و  نیا  اب  یتما  درک و  تیادھ  ار  بالقنا  نیا  ام  خیرات  رد  یئانثتـسا  یهرھچ  اب  یربھر  یماما و  دش و  زوریپ  لد  نوخ 

دروم دـیھاوخیم  ار  شـشوک  شالت و  همھ  نیا  لوصحم  دـیراد  دـیدمآ  اعدـمرپ  بلطهاج  لھاج  هاوخدوخ  رفن  راھچ  امـش  تقو  نآ  درک ، مکحتـسم  شدوخ  یدوجوم  یهمھ 

رسپ رتخد و  ناناوجون  ناناوج و  هب  مھ  نم  باطخ  کی  دیشاب . نئمطم  داتـسرف ، دھاوخ  نیرفن  نعل و  امـش  هب  خرات  دینکیم ، اذیا  دینکیم و  تمحازم  دیھدب و  رارق  دیدھت 

اھنآ دینک . رکف  دینک و  شوگ  یرکف ! فعضتسم  دنمتسم  لدهداس  ناناوج  یا  میوگیم  اھنآ  هب  دنھدیم . لیکشت  اھنیا  ار  اھھورگ  نیا  دصرد  داتـشھ  هک  تسا  هدروخ  بیرف 

دیھاوخ خزود  رد  ادرف  دیدادن  شوگ  ناگدننک  تحیصن  نخس  هب  اھفرح و  نیا  هب  زورما  رگا  دینک . شوگ  دیوگیم  امش  هب  نآرق  اما  اھفرح ، نیا  هب  دینکن  شوگ  دناهتفگ  امش  هب 

هب نامزاس  دوبن . اجنیا  ام  یاج  زورما  میدرکیم  رکف  میدرکیم و  شوگ  رگا  تفگ  دیھاوخ  دروخ ، دیھاوخ  فسات  ریعـسلا » باحـصا  یف  انک  ام  لقعن  وا  عسن  انک  ولو   » تفگ

امش نامزاس  دیھدب . رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  متفگ  راصتخا  هب  زورما  نم  هک  ار  یبلاطم  نیا  دیشیدنایب . دینک و  شوگ  دیوگیم  امش  هب  نآرق  دینکن ، شوگ  دیوگیم  امش 

مان دنتـسیایم و  تما  داحآ  لباقم  رد  تما و  ماما  لباقم  رد  ارچ  دـننکیم ؟ هلباـقم  روطنیا  دـگنجیم  یوروش  اـکیرما و  اـب  هک  یروھمج  کـی  اـب  ارچ  امـش  یاـھنامزاس  اـی 

یاھناسنا بلطتنطلـس و  تارکومد و  ییادـف و  یراـکیپ و  اـب  دـننک  هطبار  عطق  راـفک  اـب  هک  دـیوگیم  اـھنآ  هب  نآرق  هک  یلاـح  رد  ارچ  دـنراذگیم ؟ قلخ  عفادـم  ار  ناـشدوخ 

هک دـیتشاذگ  ناـتدوخ  امـش  رگا  تشاذـگ ؟ یک  تشاد -  مورحم  دیھـش  دـنچ  هک  ار -  مـق  نـھآهار  رد  یهدـش  هتـشاذگ  راـک  بـمب  نـیا  دـنوشیم ؟ ناـمیپمھ  تفـصمیخژد 

اھیراکبارخ نیا  زا  امش  رگا  دینک . موکحم  دیئوگیم  تسار  رگا  دنتشاذگن . امش  ناتسود  دیئوگب  دیناوتیمن  دیموکحم و  امـش  دنتـشاذگ  مھ  امـش  ناتـسود  رگا  دیموکحم ،

موکحم ار  اھبلطتنطلـس  رابکی  دـیدرکن ؟ موکحم  ار  اھراکبارخ  رابکی  دـیدرکن ؟ موکحم  ار  مادـص  راـبکی  دـیدرکن ؟ موکحم  ار  اـکیرما  تدـم  نیا  رد  راـبکی  ارچ  دـیآیمن  ناتـشوخ 

! لدهداس لفاغ  ناوج  یاھهچب  دیبرغ ؟ قرـش و  گرزب  یاھتـسایس  تسد  تلآ  امـش  هکنیا  رب  نیا  زا  رتحضاو  یلیلد  ایآ  یمالـسا . یروھمج  تلود  ناج  هب  دیداتفا  دـیدرکن ،

جراخ زا  هک  ییاھجوم  لباقم  رد  رگا  یمالسا  یروھمج  تلود  دیشاب . ناتیاھهچب  بضاوم  ناردام ! ناردپ و  یا  مراد . اھردام  ردپ و  هب  مھ  باطخ  کی  دینک . شوگ  دینک و  رکف 

ناگدننک مایق  یمالـسا و  یروھمج  تیثیح  هب  نازواجتم  هب  تبـسن  رگا  بالقنا  یاھھاگداد  دنک . تمواقم  دیاب  هدرک ، ملظ  تما  نیا  ناج  هب  دنکن  تمواقم  دوشیم  تیادـھ 

نیا زورما  ییاـضق  ییارجا و  یاھھاگتـسد  بـالقنا و  یاـھھاگداد  رگا  دـنکیم . لاوس  اـھنآ  زا  خـیرات  دـناهدرک ، تناـیخ  دـنھدن  جرخ  هب  تیعطاـق  نآرق  مالـسا و  تموکح  هیلع 

لباقم رد  ندمآ  هاتوک  رطاخ  هب  تفگ  دھاوخن  انث  حدم و  ار  یھاگتسد  چیھ  یـسک  دننکیم . تمالم  ار  اھنآ  نمـشد  تسود و  ادرف  دننکن  عطق  ار  دیلپ  دساف و  ناتـشگنارس 

لباقم رد  دیراذگن  دنریگب . رارق  مدرم  نیا  نایصع  مشخ و  جوم  مد  رد  دیراذگن  دینک ، تبقارم  ار  ناتیاھهچب  اھردام ! اھردپ ! دنھدب . جرخ  هب  تیعطاق  دیاب  برخم ، نمـشد  کی 

. دینک رما  ندرک  رکف  هب  ندینش و  هب  ار  اھنآ  دنوشب . عقاو  یمالسا  یروھمج  تلود 

نافعضتسم  / ١٣۶٠/٠٩/٠۵ جیسب  لیکشت  زورلاس  نیمود  تبسانمهب  مایپ 

مدـع یانعمب  هک  یبرغ » هن  یقرـش  هن   » لصا تسا . یمالـسا  یروھمج  بالقنا و  یـساسا  یهندـب  ای  هیاپ  کی  هک  یبالقنا  ناگرا  کـی  اـھنت  هن  نافعـضتسم  جیـسب  دـحاو 

هک دباییم  ققحت  انعم و  یماگنھ  تسا  هدیسر  تبث  هب  نوخ  اب  ناریا  تلم  یلصا  یاھراعش  رد  هک  یدازآ » لالقتسا   » لصا زین  تسا و  یجراخ  یاھهطلس  هب  یگتسباو 

یاھلاس رد  دوخ  روضح  راثآ  هک  ام  راکادف  رایشوھ و  مدرم  دشاب . هتشاد  لامک  مامت و  هب  یروضح  یماظن  یسایس و  لمع  یهنحـص  رد  هراومھ  تلم  میظع  یهلاعف  یورین 

یباینامزاس و اما  دـنداھنن ؛ تسد  زا  ار  زوریپ  راـقفلاوذ  نیا  زگرھ  زین  نآ  زا  سپ  دـناهدومزآ ، نمھب ۵٧  یندـشن  شومارف  یاھزور  رد  ار  نآ  یاسآهزجعم  یگدـنرب  ۵٧ و   - ۵۶

ار دوبمک  نیا  اھهدوت  جیسب  ینویلیم و  تسیب  شترا  لیکشت  رب  ینبم  ماما  نامرف  دوب . هنحص  رد  رضاح  مدرم  ینویلیم  یاھهدوت  هوبنا  سوسحم  دوبمک  مزال ، یاھشزومآ 

کی یوـس  هب  ار  اـم  رادـیب  هدـنز و  یهعماـج  تسا  هتفاـی  قـقحت  ینوـیلیم  تـسیب  شترا  هـب  نداد  شـشوپ  فدـھ  اـب  هـک  نافعـضتسم  جیـسب  دـحاو  لیکـشت  درک و  فرطرب 

. دش نومنھر  یماظن  یسایس و  یھدنامزاس 

نارھت  / ١٣۶١/٠٣/١۴ هعمجزامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

نامھ نم  اما  دـینکیم ، سمل  دـینادیم و  امـش  ار  نیا  تسا . یمدرم  ینعی  تسا . یعقاو  یانعم  هب  یروھمج  کی  ام  یروھمج  زورما  میدادرخ . مایق ١۵  نوھرم  زورما  ام 

هک تسا  نیا  تلود  تلم و  زورما  یاھراک  یدنبعمج  دننک . سمل  ار  نآ  مھ  ناگدنیآ  دیاب  هک  تسا  یتقیقح  تسا . خیرات  زا  یگرب  نیا  مروآیم . نابز  هب  ار  امـش  یهتـسناد 

. تسا یمدرم  داھج  یاراد  تسا ، یمدرم  تھج  همھ  زا  زورما  یمالسا  یروھمج 

قاـفنا دـنگنجیم . بـالقنا  تمدـخ  رد  دـناهتفرگ و  تسد  هب  حالـس  یراکادـف ، قـشع  هب  هک  یناـیماظن  ریغ  ینعی  فـظوم ، ریغ  مدرم  زا  تسا  رپ  هک  گـنج  یاـھهھبج  نیا 

یاپ راثن  هناعـضاوتم  هناصلخم و  هک  ام  ناوج  نانز  یالط  یاھدـنبندرگ  اھدـنبتسد و  اھرتشگنا و  نآ  یهرطاخ  دـنھدیم . دـنراد ، هچ  رھ  مدرم  اھهھبج ، تشپ  رد  یمدرم 

. تسا یندشن  شومارف  دوشیم ، ناگدنمزر 

درم نآ  یهرطاـخ  تـسا . ینتفرن  داـی  زا  دـننکیم ، یناـبرق  ار  اـھنآ  بـالقنا  مالـسا و  لـباقم  رد  دـننکیم و  بـالقنا  میدـقت  ار  دوـخ  نادـنزرف  هـک  ینارداـم  ناردـپ و  یهرطاـخ 

دروـم صخـش  هب  ملاـظم  در  یارب  ار  وا  زا  یهدـنامیقاب  لوـپ  ناـموت  رازھ  ود  رـسپ ، نیا  تداھـش  زا  دـعب  تسا و  هداتـسرف  قـشع  هاـگنابرق  هب  ار  شرـسپ  هک  یـشورفاکسالآ 

لغـش یـشورفاکسالآ  زا  ریغ  دنـسرپیم  یتقو  دنکیم و  فاکنتـسا  ار ، لوپ  نیا  یرادرب  یناوتیم  یقحتـسم ، هک  تدوخ  وت  دنـسرپیم  وا  زا  یتقو  دھدیم و  شنانیمطا 

گرزب یاھراک  مرگرـس  زورما  تلود  دـیوگیم  دـنکیمن . مھ  هلگ  دناهتـسب . دوب ، هدـش  زاب  تاررقم  فالخ  نوچ  مھ  ار  یـشورفاکسالآ  ناکد  هن ، دـیوگیم  یراد ؟ مھ  یرگید 
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. تسا یندشن  هدودز  خیرات  یهظفاح  زا  وا  دننام  گرزب  ناسنا  اھنویلیم  گرزب و  ناسنا  نیا  یهرطاخ  تسین . مھم  دسرن ، نم  راک  هب  رگا  تسا .

اھیـشم و طخ  دننکیم  باختنا  مھ  یروھمج ، تسایر  یارب  دوخ ، زا  یگدنیامن  یارب  ار  دارفا  مھ  دننکیم ، باختنا  مدرم  یمدرم . باختنا  یمدرم ، قافنا  یمدرم ، داھج 

یـسایس میمـصت  نآ  زا  نالوئـسم  دنـسرب ، یـسایس  تواضق  یـسایس و  یهجیتن  کی  هب  دنراد ، عاضوا  عومجم  زا  هک  یلیلحت  ساسا  رب  مدرم  رگا  هک  یروط  هب  ار . اھهار 

نالوئـسم دـنیوگیم  اریز  دـننکیم ، لمحت  دـننیبیم و  ار  اھدوبمک  دـننکیم ، لمحت  ار  اـھیراتفرگ  یمدرم . تشذـگ  ضاـمغا و  یمدرم . باـختنا  دـننکیمن . یطخت  مدرم 

. درک ضامغا  دیاب  دنالوغشم و 

کی یهجرد  نالوئـسم  زورما  ینعی  تسام . یروھمج  تاراـختفا  زا  یکی  نیا  و  دـناناسکی . مدرم  اـب  شنم  شور و  هویـش و  رد  تموکح  نالوئـسم  ینعی  یمدرم ؛ تموکح 

، دنیشنیم هداس  یوجشناد  کی  ای  روهشیپ  کی  ای  رگراک  کی  یولھپ  تکلمم  ریزوتسخن  ینعی  دنتسین . لئاق  تیلوئسم  نیا  رطاخ  هب  یتیثیح  کی  ناشدوخ  یارب  روشک 

دوجو زورما  ایند  یاج  چـیھ  رد  هک  یلکـش  هب  ردارب ، ات  ود  لثم  دـیآیم ؛ شداـی  ریزوتسخن  دوخ  هن  تسا و  ریزوتسخن  نیا  هک  دـیآیم  شداـی  وا  هن  دـننکیم . ثحب  مھ  اـب 

. دننکیم دروخرب  مھ  اب  درادن 

. درادب هگن  زورما  ات  ار  یروھمج  تسا  هتسناوت  ندوب  یمدرم  نیا  تسا . ندوب  یمدرم  تیصاخ  اھنیا 

رد امـش  روضح  امـش و  تیامح  امـش و  ضامغا  امـش و  کمک  امـش و  قافنا  امـش و  داـھج  امـش و  باـختنا  رگا  هک  روشک  رـساترس  رد  نم  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  دـینادب 

تردق ساسحا  اکیرما ، لباقم  رد  ینعی  ملاع ، یاھتردق  نیرتیوق  لباقم  رد  ام  زورما  میدرکیمن . تردق  ساسحا  ردق  نیا  نمشد  لباقم  رد  ام  دوبیمن ، اھهنحص  یهمھ 

دابآ قافنا و  حلـص و  گنج و  هب  رگا  دـیدوب ، توافتیب  امـش  رگا  یندـشن . مامت  لازیال و  یورین  کی  ینعی  دـیتسھ . امـش  هک  تسا  نیا  تردـق  ساسحا  نیا  تلع  مینکیم .

یاھتردق فرط  زا  زورما  هک  یاهبناجهمھ  میظع  مجاھت  نیا  لباقم  رد  هک  دنک  اعدا  نالوئـسم  زا  تسناوتیمن  سکچیھ  اعطق  دیدوب ، انتعایب  یگدـنزاس  نارمع و  ندرک و 

. تسامش روضح  تسا ؛ لمحت  لباق  دوشیم ، ام  هب  گرزب 

، میرادـن یرتشیب  یامیپاوھ  کنات و  رازبا و  تامھم و  میرادـن ، یرتشیب  یگنج  تازیھجت  لاسراپ  ات  لاسما  زا  ام  ناتیارب . منزیم  ار  لاسراپ  گنج  لاسما و  گنج  لاثم  کـی 

ای دوبن  اھیزوریپ  زا  ربخ  لاسراپ  ارچ  ارچ ؟ دنزیم ؟ دنخبل  ام  هب  دربن  یهنحـص  یاج  همھ  لاسما  میدربیم و  رـس  هب  هودنا  نزح و  یاضف  رد  گنج  نادیم  رد  لاسراپ  ام  ارچ 

یهمھ لاسما  دوب ؟ ینتفاینتسد  قطاـنم  نیا  زا  یرایـسب  شوخنیع و  دـیمح و  هاگتـسیا  هزیوھ و  و  دوب ؟ رھـشنینوخ  رھـشمرخ ، اـم  یارب  لاـسراپ  ارچ  دوب ؟ مک  رایـسب 

؟ ارچ ددنخیم ، روشک  نیا  زیزع  نادنزرف  یاپ  ریز  اھنیا 

یاـھورین یارب  دـندوبن  رـضاح  دوـب ، اـھنآ  ریبدـت  تسد و  هب  دـصرد  دـص  گـنج  رد  روـما  یهتـشررس  هک  ییاـھنآ  راـکتنایخ ، نالوئـسم  هتـشذگ  لاـس  رد  هک  تسا  نیا  تـلع 

شنارکفمھ ناراکمھ و  تخبنوگن و  یرارف  نآ  فرط  زا  هتـشذگ  لاس  فکرب ، ناج  یورین  نیا  یمالـسا ، بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  دـنوشب . لئاق  یرابتعا  یمدرم  یهدـنگنج 

رد ار  میظع  تکرح  نیا  یهرادا  ریبدـت و  هک  ییاھنآ  لاسما  دزیم . هبرـض  اـم  هب  نمـشد  دـندوب . هدرک  مورحم  میظع  یورین  کـی  زا  ار  دوخ  هک  دوب  نیا  دـشیمن . هتفرگ  یدـج 

بالقنا نارادـساپ  هاپـس  دـنمورین  گرزب  یورین  ام ، راکادـف  زھجم و  شترا  یورین  رانک  رد  دـندرک . دـننک و  راک  دراو  دـیاب  ار  میظع  یورین  کی  هک  دـندرک  ساـسحا  دـنراد ، تسد 

. دش راک  دراو  نافعضتسم  جیسب  یمالسا و 

، دحاو یھدنامرف  اب  رگیدکی ، اب  رگیدکی ، رانک  رد  شترا  هاپس و  لاسما  تشاد . تمحز  نتفرگ  نمـشد  زا  نادیم  کی  ردق  هب  نتفرگ ، هاپـس  یارب  هراپمخ  یهلولگ  کی  لاسراپ 

تسا و یبالقنا  داـھن  کـی  نوچ  مینادیم  یمدرم  یاـھورین  زا  ار  هاپـس  اـم  هک  دوشیم ، هداد  تلاـخد  گـنج  رد  مدرم  یورین  یتقو  دـننکیم . تکرح  دـنراد  شود  هب  شود 

. دش ضوع  لکش  نیا  هب  نادیم  عضو  دش ، نادیم  دراو  نیا  یتقو  جیسب ، نینچمھ 

یهعیلط رد  هک  یاهیآ  نآ  نومـضم  هب  میـسریم  ام  هک  تساج  نیا  تسا و  هدـننک  نییعت  هزادـنا  نیمھ  مدرم  شقن  ام  یجراـخ  یلخاد و  تسایـس  یاھهنحـص  یهمھ  رد 

کمک نانموم  اب  شدوخ و  یرای  اب  شدوخ ، یزوریپ  اب  ار  وت  دنوادخ  ( ١ «) نینموملاب هرصنب و  کدیا  یذلا  وھ  : » دیامرفیم مرکا  لوسر  هب  لاعتم  یادخ  هک  مدرک  توالت  هبطخ 

ادخ و (٢ « ) نینموملا نم  کعبتا  نم  کبـسح هللا و  یبنلا  اھیا  ای  . » نآرق رد  دـنوشیم  هداد  اھب  ردـق  نیا  ناـنموم  ناـنموم . راـنک  رد  یھلا  ترـصن  یھلا و  یزوریپ  ینعی  درک .

. سب ار  وت  نانموم 

ود نیا  ام  مدرم . ادخ و  تسا ؛ راوتـسا  هیاپ  نیا  یور  رب  ام  یبرغ  هن  یقرـش و  هن  تسایـس  مدرم . ادـخ و  تسا ؛ نیا  ام  یروھمج  یهصالخ  تسام . بالقنا  هاتوک  فرح  نیا 

. میھدب تسد  زا  دیابن  دنھدب ، یرتشیب  قمع  شرتسگ و  زورهبزور  ار  ام  یمالسا  بالقنا  تکرح  دنناوتیم  هک  ار  فیرش  رصنع 

نارھت  / ١٣۶١/٠٣/١۴ هعمجزامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

. تاقبط اھرـشق و  یهمھ  زا  مدرم  میظع  روضح  نیمھ  ینعی  مدرم  دـننک و  تاعارم  ار  نآ  دـیاب  نایرجم  ناراذـگنوناق و  هک  تسا  یھلا  ماکحا  یھلا و  ماظن  رد  یلجتم  ادـخ 

، درم نز ، ناوج ، ریپ ، یریاشع ، ییاتسور ، یرھش ، زا  دنتسھ . امش  رانک  رد  مدرم  یاھرـشق  یهمھ  زا  دینیبب  دینک . هاگن  هعمج  زامن  میظع  یهنحـص  نیا  یوت  امـش  نآلا 

یاهداعلاقوف ییانثتـسا  زیچ  کی  نیا  دـناعمج . میظع  یهصرع  نیا  رد  یاهنومن  هروتـسم و  یعامتجا ، یاھرـشق  یهمھ  زا  زرواشک ، یناحور ، روهشیپ ، رگراـک ، وجـشناد ،

. مالسا ردص  رد  زج  تسا  هدیدن  ار  شریظن  ایند  هک  تسا 

. دینیبیم ار  نیا  دینکیم ، هعلاطم  ماما  یهزرابم  یهویش  شور و  رد  یتقو  امش  درک . فشک  ار  زار  نیا  تما  ماما  تشاد و  راک  رس و  مدرم  اب  مرکا  ربمغیپ  مھ  مالـسا  ردص 

لباق دـنکیمن . ادـج  مدرم  زا  ار  شدوخ  ماما  مھ  زورما  ات  دوب . مدرم  هب  ماما  باطخ  لوا  زور  زا  درک . راک  مدرم  اـب  دـش . رادروخرب  نآ  زا  ماـما  هک  تسا  یھلا  تاـماھلا  وزج  نیا 

. دناماما زا  مدرم  تسا و  مدرم  زا  ماما  تسین . ییادج 

ناگدبز ناگدیزگرب و  غارس  هب  دننکیم ، هابتشا  دنراد  ایند  رد  زورما  زونھ  هک  ییاھنآ  دننام  دندرک و  هابتشا  مھ  زور  نامھ  هک  ییاھنآ  یاهفرح و  نازابتسایـس  لثم  ماما  رگا 

و : » دـندرکیم ار  راک  نیا  ناربمغیپ  یهمھ  هک  ینانچمھ  درک . فشک  ار  یخیرات  یھلا  گرزب  زار  نیا  ماما  اما  دروخیم . تسکـش  انیقی  تفریم ، نایعدـم  نارادهقباـس و  و 

زا نینموم  نآ  هک  یلاح  رد  دندوب ، عضاخ  نینموم  لباقم  رد  ناربمغیپ  : » دیامرفیم هغالبلاجھن  رد  نینموملاریما  ( ١ «) نیفعضتسم اماوقا  اوناک  نینموملل و  مھتحنجا  اوعضو 

راک رس و  ایبنا  دنھدیم ، لیکشت  ار  هعماج  کی  دارفا  تیرثکا  هک  مدرم  عیسو  یاھرشق  مدرم و  یهماع  نیمھ  اب  دندوبن . نینکمتم  نیربکتـسم و  دندوب ؛» فعـضتسم  ماوقا 

. دوشن فیعض  هطبار  نیا  دیاب  مدرم . نالوئسم و  تلود و  نایم  دنامب  هطبار  نیا  دیاب  و  دراد . راک  رس و  راگزور  نیا  رد  مھ  تما  ماما  تشاد ، راک  رس و  مھ  ام  ربمغیپ  دنتشاد .

. تسا هطبار  نیمھ  ام  بالقنا  یلصا  گر 

نافعضتسم  / ١٣۶٢/٠٩/٠۴ جیسب  لیکشت  زورلاس  نیمراھچ  تبسانمهب  مایپ 

دیرگنب هک  بالقنا  یاھدرواتسد  زا  کی  رھ  هب  هدیدرگ  وربور  مالسا  نانمشد  هتفای  نامزاس  هدرتسگ و  یاھهئطوت  اب  یزوریپ  یاھزور  نیتسخن  زا  ناریا  یمالسا  ریبک  بالقنا 

هتسویپ هک  نانمـشد  یاھینکـشراک  تالـضعم و  خالگنـس  زا  راذگ  و  تسا . هدماین  تسدب  بالقنا  نادناعم  نافلاخم و  یاھینکـشراک  ربارب  رد  مدرم  تمواقم  راثیا و  اب  زج 

رد هزرابم و  یهنحـص  رد  مدرم  یهناھاگآ  رمتـسم و  روضح  اب  اھنت  دـنراد  زاب  تفرـشیپ  دـشر و  زا  ار  ناریا  تلم  یگدـنیوپ و  تکرح و  زا  ار  یمالـسا  بـالقنا  خرچ  دناهدیـشوک 

تنایـص ظفح و  یارب  هک  درکیم  باجیا  نانمـشد  یاھهئطوت  یگدرتسگ  بالقنا و  فادھا  تمظع  تسا . هدـیدرگ  رودـقم  روسیم و  تما  ماما  یهنادنمـشوھ  یربھر  یهیاس 

هئطوت مجاھت و  ربارب  رد  نآ  فادـھا  اھـشزرا و  یمالـسا و  بالقنا  زا  ات  دـیآ  مھارف  مدرم  دوخ  زا  ییورین  نادـناعم  نانمـشد و  اب  هلباقم  روظنمب  یمدرم و  یمالـسا و  بـالقنا 

ار دوخ  نازیزع  دوخ و  دوجو  بالقنا  ظفح  هار  رد  دنرـضاح  هک  یمدرم  یھدنامزاس  شزومآ و  اب  اھنت  بالقنا  زا  هبناج  همھ  رمتـسم و  عافد  هک  ارچ  دنک . عافد  اھتردـقربا  لامع 

زا ام  دنمھوکش  بالقنا  یمالسا و  ناریا  هک  یطیارـش  رد  نافعـضتسم  جیـسب  لیکـشت  رب  ینبم  تما  ماما  بالقنا و  ریبک  ربھر  نامرف  دشاب . زاسراک  تسناوتیم  دننک  ادف 

یداـصتقا یهرـصاحم  گـنج و  لـیمحت  اـب  هـک  دوـب  اھتردـقربا  یاـھهشقن  یزاـسیثنخ  تـھج  رد  هناـھاگآ  یتـکرح  دوـب  هـتفرگ  رارق  نانمـشد  مجاـھت  زواـجت و  دروـم  وـس  رھ 

. دنھد دابرب  ار  ناریا  ناملسم  تلم  یاھدرواتسد  دننک و  فقوتم  ار  بالقنا  دوخ  لایخ  هب  دنتساوخیم 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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للم  / ٣١/٠۶/١٣۶۶ نامزاس  یمومع  عمجم  رد  تانایب 

یاهعجاف یلو  دش ، دازآ  بوصغم  یاھنیمزرـس  زا  یمھم  شخب  و  دـندیرفآ ، یگرزب  یهسامح  دوخ  یاسآهزجعم  شالت  روضح و  اب  حلـسم  یاھورین  مدرم و  هام  دـنچ  فرظ 

رھش اھنت  و  دش ، ناسکی  کاخ  اب  هک  نیریـشرصق  هزیوھ ، نادابآ ، رھـشمرخ ، نوچمھ  یدابآ  یاھرھـش  هچ  تسا . فصو  لباق  ریغ  اتقیقح  دوب  هداتفا  قافتا  تدم  نیا  رد  هک 

هب هک  ییاھهناخراک  هچ  دـنامن ؛ یاجرب  یبارخ  همین  راوید  یتح  نآ  زا  هک  یداـبآ  یاھاتـسور  هچ  تفرگ . رارق  نیمز  هب  نیمز  کـشوم  هسوداتفھودـصکی  تباـصا  دروم  لوفزد 

یمارگ و یاھناج  هچ  رتزیزع  همھ  زا  تفرگ و  رارق  بیـسآ  دروم  هک  یگنھرف  یاھبنارگ  راثآ  هچ  و  دـنامن ، یدابآ  زا  یناشن  نآ  رد  هک  یعرازم  هچ  و  تشگ ، لیدـبت  یاهراپ  نھآ 

. دندیسر لتق  هب  هک  هانگیب  یاھناسنا 

للم  / ٣١/٠۶/١٣۶۶ نامزاس  یمومع  عمجم  رد  تانایب 

هک تسھ  یـصاصتخا  یهطقن  دـنچ  اـم  بـالقنا  رد  تسا . هدـش  هتفگ  هنـالھاج  اـی  هناـضرغم  نخـس  لوـمعم  زا  شیب  ناـمیاھرظن  هطقن  لوـصا و  ناـمبالقناو و  اـم  یهراـبرد 

عورش رد  یتح  بالقنا  نیا  لوا ؛ تفگ . مھاوخ  ار  نامدوخ  مایپ  نایاپ  رد  و  مزادرپیم ، اھهطقن  نآ  هب  نم  درمش . اھبالقنا  یلومعم  تشذگرـس  زا  یئانثتـسا  ار  نآ  ناوتیم 

عاونا نارگید  زا  کیچیھ  هن  هاوخیدازآ و  یبالقنا و  نارـسفا  زا  یھورگ  هن  یماظن ، یـسایس  لاـعف  بزح  کـی  هن  حلـسم ، یکیرچ  هورگ  کـی  هن  دوب ، یمدرم  دـصرد  دـص  دوخ 

رد هک  حالـسیب  الماک  مھ  نآ  مدرم ، دندوب و  مدرم  طقف  دنتـشادن ، تیلاعف  روضح و  دوجو و  ام  بالقنا  رد  دنروآیم -  دیدپ  ار  اھروشک  یبالقنا  تالوحت  هک  یلومعم -  جئار و 

مکاح و تاـیھ  یارب  ییاـج  رگید  هک  دـندرک  رپ  دوخ  یبـالقنا  یاھراعـش  روضح و  دوجو و  زا  ار  یرھـش  یگدـنز  طـیحم  ار و  اـھنابایخ  ار و  اـضف  ناـنچ  رگید  یاـج  همھ  نارھت و 

، شترا ناگرزب  ریزو ، تسخن  هاش ، دـنوش . جراخ  روشک  زا  سپـس  دوخ و  رادـتقا  زکارم  اھخاک و  زا  یعمج  هتـسد  یکی و  یکی  دـندش  روبجم  نانآ  و  دـنامن ؛ یقاب  شتموکح 

. دنتخیرگ مدرم  زا  دنتسناوت  هک  مادک  رھ  نانابنجرس  رگید  ارزو و 

هب و  دـنزاس ؛ قرفتم  ار  مدرم  دـندوب  هدیـشوک  یـسیلپ -  یماظن ، یـسایس ، دوخ -  ییاناوت  یهمھ  زا  هدافتـسا  اب  نانآ  لاس  کی  زا  شیب  یتدـم  رد  هک  دوب  نآ  زا  سپ  نیا 

روضح اما  دندوب ؛ هدش  هتشک  راک  طیحم  رد  هاگشناد ، رد  دجـسم ، رد  نابایخ ، رد  نارگید  مشچ  ولج  مدرم  زا  رفن  نارازھ  تدم  نیا  رد  و  دننادرگرب ، ناشراک  زکارم  ای  اھهناخ 

هتـسش ناج  زا  تسد  مدرم  مشخ  راشف  ریز  هک  میژر  دش . رتشیب  مھ  مدرم  روضح  الباقتم  رتشیب و  هاگتـسد  تنوشخ  اھھام  نیرخآ  رد  دوب . هدـش  رتشیب  زورهبزور  مدرم 

هب هملک  هک  بالقنا -  گرزب  ربھر  دـش . عیرـس  یپ و  رد  یپ  شیاھینیـشنبقع  نآ  زا  دـعب  و  تفر ؛ هاش  دـھدب . ار  دوخ  زایتما  نیرتگرزب  دـش  روبجم  دوبن ، تمواقم  هب  رداـق 

میظع و یهدارا  نیمھ  هب  دامتعا  اب  و  تسوا -  تردق  دی  رد  اھتردق  یهمھ  هک  لاعتم -  دـنوادخ  یاکتا  هب  دادیم -  سرد  یھاگآ و  حور و  تلم  کت  کت  هب  شنانخـس  یهملک 

، اھرگنـس نیرخآ  تخیرگ . درک و  اـھر  ار  دنـسم  دـشاب  هتـشاد  یرگید  هار  هکنآ  یب  دوـخ و  هب  دوـخ  یھاشمتـس  تـلود  داد . لیکـشت  ار  بـالقنا  تـلود  مدرم  ریذـپانهشدخ 

. هتسویپ مدرم  فص  هب  یرایسب  و  دندوب ، هتخیرگ  مھ  اھنآ  دوب ، رسفا  زابرس و  زا  یلاخ  یاھناگداپ 

اھناگداپ طوقس  زا  سپ  اھنت  دوب . مدرم  یزوریپ  بالقنا  نیا  یهزجعم  و  دنتـشاد ، روضح  مدرم  مھ  اجنآ  رد  هدوھیب . اما  دندرک ، تمواقم  یکدنا  ناگداپ  دنچ  تاظحل  نیرخآ  رد 

 - مدرم دـش . هتفرگ  راـک  هب  بـالقنا  سرون  لاـھن  زا  تبقارم  یارب  اھحالـس  نیا  دوب ؛ هدرک  طوقـس  یھاـشداپ  ماـظن  رگید  زور  نآ  اـما  دـنتفای ، تسد  هحلـسا  هب  مدرم  هک  دوب 

 - دوـب رادروـخرب  اھتردـق  نیرتـگرزب  یناـبیتشپ  زا  و  دیـسریم ، حلـسم  ـالماک  یوـق و  رظن  هب  هک  ار -  یوـلھپ  میژر  هـک  دـندوب  یناـسک  اـھنت  نادرم -  ناـنز و  ناریپ ، ناـناوج و 

یزوریپ تسایس  دش . زوریپ  ریـشمش  رب  نوخ  و  دوب ، ناشنوخ  ناشدنمورین و  یهدارا  ناشنامیا ، نانآ  حالـس  دندروآ . راک  رـس  رب  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  و  دنتـسکش ،

هاش حلـسم  اپ  ات  رـس  میژر  رب  یزوریپ  نآ  یهزجعم  نیلوا  و  درک ، مالعا  ار  نآ  بالقنا  یزوریپ  زا  شیپ  ام  ربھر  تسا . هنامولظم  تمواقم  تسایـس  ناـمھ  ریـشمش  رب  نوخ 

. دناهدوب رتگرزب  زین  هاش  میژر  رب  هبلغ  زا  یتح  یخرب  هک  تشاد  ییاھیزوریپ  زین  نآ  زا  سپ  و  تشاد ؛ دوخ  اب  زین  ار  برغ  اکیرما و  تیامح  الماک  هک  دوب ،

١٣۶٨/٠٣/١۴ /  ( فیرشلا هرس  سدق   ) ىنیمخ ماما  ترضح  لاحترا  تبسانمهب  ریزوتسخن  هوق و  هس  نارس  هیعالطا 

هتشاد و یدایز  هدروخ  مخز  نانمشد  یمالسا  ناریا  هک  دیفقاو  امش  یگمھ  دبلط . یم  ار  همھ  تبقارم  یرایشوھ و  هنحص ، رد  روضح  نانچمھ  ماما  هار  نتـشادھگن  هدنز 

تابرـض لیلد  هب  رـصاعم ، خـیرات  ریظن  یب  هسامح  نیا  گرزب ، بالقنا  نیا  یلخاد  یجراخ و  نانمـشد  داتـسیادنھاوخن . هداتـسیان و  زاب  نآ  هیلع  هئطوت  زا  یا  هظحل  هک  دراد 

نامزیزع ماما  تایح  نامزرد  دـنریگب . یھلا  بـالقنا  نیا  زا  ار  دوخ  ماـقتنا  ناـکما ، تروص  رد  اـت  دنتـسھ  هدوب و  تصرف  دـصرتم  هراومھ  دـنا  هدروخ  بـالقنا  نیا  زا  هک  یکلھم 

یرایشوھ نامز ، کنیا  درب . روگ  هب  ماما  رس  تشپ  امش  ریذپانذوفن  مکحتسم و  فوفص  ماما و  ریذپان  شزاس  یربھر  هنادنمشوھ و  تیادھ  رابتعا  هب  ار  زورآ  نیا  نانمشد ،

نانمـشد یلامتحا  یاھ  هئطوت  تاکرحت و  بقارم  یرایـشوھ  اب  میئاـمن و  تیوقت  هدومن و  میکحت  قباـس  ماجـسنا  توق و  اـب  ار  دوخ  فوفـص  دـبلط . یم  ار  اـم  همھ  رتشیب 

یاھورین میشاب . نآ  رد  نانمشد  هنخر  بقارم  زاب  مشچ  اب  رادساپ و  هنارایـشوھ  ار  بالقنا  نوصح  هک  تسا  نیا  ام  هب  نامزیزع  ماما  یایاصو  نیرت  یلـصا  زا  انیقی  میـشاب .

. دنشاب یم  یجراخ  یلخاد و  نانمشد  یلامتحا  تاکرحت  اب  هلباقم  عون  رھ  هدامآ  هتشاد و  روضح  هنحص  رد  امش  رانک  رد  دص  رد  دص  یگدامآ  اب  زین  حلسم 

عافد  / ١٣۶٨/٠٣/١٨ ترازو  ناریا و  ىمالسا  ىروھمج  شترا  یهناگهس  ىاھورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  ىعمج  عافد و  ریزو  رادید  رد  تانایب 

، دـنربب تذـل  وا و  هب  دـننک  هاـگن  دـشوپب و  ىرـسفا  ساـبل  ناـشهچب  دنتـشادیم  تسود  هک  دراد  ىدـنموزرآ  رداـم  ردـپ و  دراد ، هچب  اـت  ود  دراد ، ناوج  نز  هک  ىناوج  رـسفا  نآ 

دوشیم بونج ، یهھبج  رد  برغ ، یهھبج  رد  دوریم  دوشیم  دنلب  دعب  نیا  دراد ؛ ژافوش  ناتسمز  رد  دراد ، لاچخی  دراد ، رلوک  دراد ، ىنامزاس  یهناخ  دراد ، شیاسآ  یهلیسو 

ىگنـسرگ دسانـشیمن ، رابغ  درگ و  دسانـشیمن ، اھهام  اھهتفھ و  تشذـگ  دسانـشیمن ، زور  دسانـشیمن ، بش  نادرگ ؛ کی  هدـنامرف  دوشیم  ناھورگ ، کی  هدـنامرف 

رجفنم شرگنـس  تشپ  شرداچ ، تشپ  شرـس ، تشپ  شیاپ ، ىولج  پوت  یهلولگ  راب  دـص  دـنکیم ، لـمحت  ار  اـھنیا  یهمھ  دسانـشیمن ، ىگنج  یهریج  دسانـشیمن ،

تیوقت هب  جایتحا  وا  ىاھورین  هک  دنیبیم  ات  تایلمع  کی  رد  مھ  دعب  دوشیمن ؛ ناتسرھش  ای  نارھت  رد  تحار  ىگدنز  هب  لیامتم  دوشیمن ، نامیشپ  اجنآ  رد  ندوب  زا  دوشیم ،

؛ دسریم تداھـش  هب  اج  نامھ  مھ  دعب  اھنآ ، ىولج  ای  اھنآ  رـس  تشپ  ای  شیاھورین  رانک  رد  دوریم  دـتفایم  هار  درادـیمرب و  ار  شگنفت  دوشیم ، دـنلب  شدوخ  دـنراد ، ىحور 

ىکی نیا  شیپ  دنیایب ، نم  شیپ  دنزیرب ، کشا  دننک ، هیرگ  دنیایب  هکنیا  ىاج  هب  وا  ردام  ردـپ و  دـعب  دـنکیمن . ار  راک  نیا  دـشاب ، هتـشادن  ار  نامرآ  نآ  ىنیبناھج و  نآ  رگا  نیا 

، ناشدیما ناشیوزرآ ، ناشدیشر ، رسپ  تداھش  رد  دننکیم ، رپس  ار  ناشهنیس  دنتسیایم ، دنیآیم  دنبلطب ، شزاون  دننک ، هوکش  دننک ، هلگ  دنورب ، ىکی  نآ  شیپ  دنورب ،

ناکما الصا  نآ  نودب  تسا ؛ نکمم  ماما  ىاھنامرآ  اب  طقف  نیا  میتسرفیم . میشاب  هتـشاد  مھ  رگید  دنزرف ]  ] ود ام  رگا  دنیوگیم  مھ  دعب  دننکیم ؛ شخپ  ىنیریـش  ناشناوج ،

. درادن

عافد  / ١٣۶٨/٠٣/١٨ ترازو  ناریا و  ىمالسا  ىروھمج  شترا  یهناگهس  ىاھورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  ىعمج  عافد و  ریزو  رادید  رد  تانایب 

دوخ تلم  روشک و  یارب  لاـس  هد  هک  دـیتسھ  یـشترا  امـش  تسین . نارگید  رد  هک  دراد  دوجو  امـش  رد  یداـیز  یاـھزایتما  تسا . ییـالاو  رایـسب  شترا  اـم ، شترا  اـفاصنا 

هب نینچنیا  یناحتما  دناهتـشادن و  یراوشد  طیارـش  لقاال  ای  دـناهتفرگن و  رارق  اھنارحب  نتم  رد  ایند ، یاھـشترا  زا  یلیخ  تسا . هنوگنیا  ایند  رد  یـشترا  رتمک  دـیاهدیگنج .

عورش زا  لبق  اریز  دیدیگنج ؛ لاس  هد  نمشد  اب  امش  اما  دیشک ؛ لوط  لاس  تشھ  یلیمحت ، گنج  دیدیگنج . لاس  هد  راوشد ، طیارـش  دوجو  اب  امـش  دناهدادن . ناشمدرم 

. دوب اھهھبج  رد  شترا  یلیمحت ، گنج 

ار ناتاھھاگرارق  طوطخ و  اھناگداپ و  ماهدوب و  شترا  دـنمورین  روضح  دـھاش  کیدزن  زا  نم  تشاد . تیلاعف  شترا  داـباھم ، ناـگداپ  یارجاـم  زا  بـالقنا و  یزوریپ  لوا  یهتفھ  زا 

یورین یزاورپریغ  یزاورپ و  یاھرداک  عاجـش ، یاھنابلخ  دوب . نابایب  رداـچ  ناـشیالیو  و  رگنـس ، اـھنآ  یهناـخ  لاـس  تفھ  هک  دنتـشاد  دوجو  ییهتـسراو  یاـھناسنا  ماهدـید .

افاصنا اقح و  اھنآ ، لاثما  اھھاگـشزومآ و  عیانـص و  یاھھاگتـسد  لـثم  یناـبیتشپ ، یاھـشخب  ینیمز ، یاـھهھبج  اـیرد ، تخـس  طیارـش  رد  ییاـیرد  یورین  رـصانع  ییاوھ ،

. منکیمن حرطم  ار  نآ  یسک  لد  لاح و  یهظحالم  رطاخ  هب  میوگیم و  تردق  توق و  اب  ار  هتکن  نیا  نم  دنداد . یبوخ  ناحتما 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 4 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8089
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8089
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=12072
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2081
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2081
http://farsi.khamenei.ir


ىربھر  / ١٣۶٨/٠٣/١٨ تیلوئسم  زاغآ  رد  ناریا  تلم  هب  مایپ 

نیا رد  هک  منکیم  اـضاقت  هعمج -  یهمئا  یزکرم  یهناـخریبد  نیبوصنم  هچ  و  فیرـشلا ) هرـسسدق  ) ماـما ترـضح  مکح  هب  نیبوصنم  هچ  هعمج -  مرتحم  یهمئا  تارـضح  زا 

رد روضح  هب  ار  ناگمھ  صالخا ، یراداـفو و  زاربا  همھ  نیا  زا  رکـشت  دـناهداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ناـبرھم  ردـپ  هک  ناـمزیزع  تلم  هب  تیلـست  نمـض  مھم ، ساـسح و  یاـھزور 

. دنیامن هیصوت  ادخ  هب  لکوت  هجوت و  اوقت و  هب  و  توعد ، هملک  تدحو  بالقنا و  یاھدرواتسد  ظفح  هنحص و 

ىربھر  / ١٣۶٨/٠٣/١٨ تیلوئسم  زاغآ  رد  ناریا  تلم  هب  مایپ 

ددـص رد  دـنربیم ، راـظتنا  ار  دیـشروخ  بورغ  هک  یناـشافخ  نوچمھ  نوـنکا  دناهدیـشک و  ار  ییاـھزور  نینچ  راـظتنا  اـھلاس  بـالقنا ، یهدرکنیمک  هدروـخمخز و  نانمـشد 

نازیگناهنتف ناھاوخدب و  هب  هتخادگ ، ار  روشک  یاضف  یناشفـشتآ  نوچمھ  اھزور  نیا  هک  تلم ، سدـقم  تاساسحا  نافوط  هچرگا  دنـشابیم . دوخ  دـیلپ  ثیبخ و  تاکرحت 

ریبکربھر ثاریم  نیرتهدنزرا  هک  ار ، یمالسا  یروھمج  سدقم  ماظن  هیلع  رب  یتکرح  رھ  داد و  دھاوخن  ترارـش  هنوگچیھ  لاجم  یجراخ ، زروهنیک  نانمـشد  هب  زین  یلخاد و 

یمومع ضیارف  یهلمج  زا  زورما  کوکـشم ، تاکرحت  ربارب  رد  ندوب  ساسح  هنحـص و  رد  روضح  یرایـشھ و  یگدامآ و  ظفح  یلو  دیـشک ، دـھاوخ  شتآ  هب  تساـم ، دـیقف  و 

مادقا چیھ  زا  هک  نانچمھ  هدرکن ؛ نوریب  رس  زا  ار  یمالسا  یروھمج  وحم  هکلب  فیعضت ، یادوس  زگرھ  نونکات ، یمالسا  بالقنا  یزوریپ  یهظحل  زا  یناھج  رابکتـسا  . تسا

دوخ یمالسا  لوصا  یلم و  تزع  لالقتـسا و  هب  دنبیاپ  یمالـسا ، یروھمج  نالووسم  تلم و  هک  هاگنآ  ات  و  تسا ، هدیزرون  یراددوخ  هار  نیا  رد  زین  هفرـصهبنورقم  نکمم و 

هتخاس وا  زا  یراک  تلم ، یگدامآ  هدارا و  مزع و  ربارب  رد  خـیرات ، تقلخ و  نیناوق  ربانب  یھلا و  ددـم  لضف و  هب  اـھتنم  تشاد ؛ دـھاوخ  هاـگن  دوخ  رد  ار  هزیگنا  نیا  دنـشابیم ،

. هللااشنا دوب ؛ دھاوخ  هنوگنیمھ  زین  هراومھ  دنوادخ ، تساوخ  هب  تسا و  هدیسرن  ییاج  هب  وا  رکم  دیک و  هدوبن و 

دیلپ تاین  دننادب و  دوخ  یبالقنا  یهضیرف  ار  نانمـشد  یاھهئطوت  هب  هجوت  یرایـشھ و  یگدامآ و  ظفح  هک  مھاوخیم  نوگانوگ  راشقا  تلم و  داحآ  یهمھ  زا  بناجنیا ، اذل 

یگداـمآ و تروـص  رد  هـک  دـننادب  دـننک و  فـشک  یداـصتقا  یاھهقیـضم  داـجیا  اـھیزادرپهعیاش و  زا  زین  ناـنآ و  یناـھج  یتاـغیلبت  یـسایس و  یاھیریگعـضوم  زا  ار  نانمــشد 

. دوب دھاوخ  ناریا  تلم  نآ  زا  یزوریپ  ددرگیم و  یثنخ  نمشد  یاھهئطوت  یهمھ  یرایشھ ،

نایھاگشناد  / ١٣۶٨/٠٣/٢٣ نایوجشناد و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

هکنیا ریخ ، دشکب ؛ داد  دوخ  نالووسم  رـس  رب  هک  تسا  نیا  شھار  دـشاب ، هتـشاد  یبالقنا  روضح  دـھاوخب  وجـشناد  رگا  هک  دـننکیم  لایخ  شیدـناهداس  دارفا  زا  ییهدـع 

نیا دنتـسھ و  اکیرما  رودزم  اھنآ  دنتـسین ؛ تھجمھ  نایوجـشناد  اـب  نـالووسم  دـشکیم ، داد  رما  نـالووسم  رـس  رب  وجـشناد  دـینیبیم  هک  ییاـجنآ  تسین . یرگیبـالقنا 

یاھناسنا رادیب و  یاھنادجو  مدرم و  هبلط و  وجـشناد و  دوب و  هنوگنیمھ  هتـشذگ  میژر  رد  هکنیاامک  دنـشکیم ؛ ضارتعا  دایرف  هرخالاب  دـنروایب و  تقاط  دـنناوتیمن  ناناوج 

. دندیشکیم داد  رما  نالووسم  رس  رب  ملاس ، یاھحور  عاجش و 

یلو دوش ؛ هدیـشک  دیاب  دایرف  هلب ، دشکب ! دایرف  یتسیاب  وجـشناد  هک  دننک  میھفت  هداس  ناوج  دنچ  هب  دنیایب و  نوگانوگ  یاھدنفرت  اب  زیگنابیرف و  تروص  هب  ییهدع  ادابم 

طخ اب  یوق و  تروص  هب  ار  دوخ  ییوجشناد  روضح  دینکیم ، لیـصحت  هک  یھاگـشناد  رھ  رد  دنتـسھ . ماظن  ناگدننکهرادا  نالووسم و  محازم  هک  ییاھتردق  اکیرما و  رـس  رب 

. دینک ظفح  تسرد 

نایھاگشناد  / ١٣۶٨/٠٣/٢٣ نایوجشناد و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

هک تسا  تسرد  دشاب . هتـشاد  شقن  ایند ، رگید  یاج  رھ  رد  نایوجـشناد  رگید  زا  رتزراب  دـیاب  وجـشناد  تسا ، یمدرم  دـصرددص  ماظن  کی  هک  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد 

مدرم یهماع  ساسحا  هدارا و  هب  یکتم  یمدرم و  بالقنا  ساسارب  هک  یماظن  نیب  تسا  قرف  اما  دـندنمهقالع ، ناشتلم  تشونرـس و  روشک و  هب  اھناوج  اھتلم و  یهمھ 

. دشابن نینچنیا  هک  یماظن  و  دننک ، یقیمع  دنویپ  ساسحا  نآ  اب  مدرم  داحآ  کیاکی  دشاب و  هتشادرب  ار  عناوم  هداتفارد و  نمشد  اب  هدرک و  تکرح  هدش و  انب 

رد یمومع و  جیسب  اھییامیپھار و  یلاوتم و  عونتم و  یسایس  یاھروضح  رد  بالقنا و  نوگانوگ  یایاضق  رد  هچرگا  دش . راکـشآ  تقیقح  نیا  زا  یرگید  رھظم  اھزور ، نیا  رد 

دھد و هولج  هنوگژاو  ار  تقیقح  درکیم  یعس  هک  یناھج  تاغیلبت  اما  دوب ، هدش  تباث  انعم  نیا  سب -  شتآ  زا  دعب  لبق و  گنج -  یاھهھبج  تمـس  هب  مدرم  میظع  تکرح 

روضح و لباقم  رد  ایند  زورما  دش . لاعفنا  تریح و  تھب و  راچد  ایاضق  نیا  رد  دنک ، دومناو  توافتیب  بالقنا ، تشونرس  هب  تبـسن  ار  اھنآ  دنک و  یفرعم  مدرم  زا  ادج  ار  ماظن 

. تسا لاعفنا  راچد  دش ، سکعنم  ملاع  خیرات و  یاضف  رد  یندشنشومارف  تروص  هب  نابز  نارازھ  اب  هک  یدنویپ  مدرم و  میظع  ناجیھ 

یگدنزاس رد  دیاب  دنتـسھ ، عامتجا  یهرکیپ  طاشناب  هدبز و  گنھاشیپ و  ورـشیپ و  یهقبط  هک  نایوجـشناد  یمدرم ، ماظن  نیا  رد  هک  ماهتفگ  ییوجـشناد  عماجم  رد  اھراب 

. دنشاب هتشاد  رثا  شقن و  رگید  یاھاج  زا  شیب  هعماج ، یمومع  تکرح  میسرت  هدنیآ و 

ىمالسا  / ١٣۶٨/٠٣/٢۴ ىاروش  سلجم  ناگدنیامن  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

ار یداصتقا  دیدج  تالکشم  یتح  دنک ، نامیشپ  سویام و  روضح  نیا  هار و  نیا  یهمادا  زا  ار  مدرم  هکنیا  یارب  نمشد  هک  مھدیم  لامتحا  اھلیلحت ، زا  یـضعب  فالخرب  نم 

سلجم و تلود و  دنک . دایز  مدرم  رب  ار  راشف  ات  دروآ ، دوجو  هب  یرورـض  یاھالاک  هیلوا و  داوم  یهیھت  تفن ، شورف  یارب  ار  یتالکـشم  تسین  دیعب  چیھ  دـیامن . لیمحت  ام  رب 

نوچ دورب ؛ نیب  زا  یلکب  میوگیمن  دوش ؛ مک  مدرم  یداصتقا  تالکشم  ات  دننک ، وجتسج  ار  اھهویش  نیرتقفوم  اھھار و  نیرتھب  دنھد و  مھ  تسد  هب  تسد  دیاب  نالووسم 

. تسین روسیم  یزیچ  نینچ  تدمهاتوک ، رد 

ناـمز رد  ناـشیا  هک  دوـب  یگرزب  راـک  نیرخآ  دـندرک و  هیکت  نآ  یور  هر ) ) ماـما ردـقنیا  هک  یـساسا  نوناـق  یرگنزاـب  یهلاـسم  مراد . یداـیز  یراودـیما  هدـنیآ ، هب  تبـسن  نم 

نسح رد  یرثوم  رایـسب  شقن  اھنیا  زا  مادکرھ  هک  دمآ ، دوجو  هب  هیرجم  یهوق  هییاضق و  یهوق  رد  زکرمت  یرگنزاب ، نیا  رد  درک . زاب  ار  یگرزب  یاھھرگ  دنداد ، ماجنا  ناشتایح 

. تشاد دنھاوخ  روشک  یهرادا 

ىمالسا  / ١٣۶٨/٠٣/٢۴ ىاروش  سلجم  ناگدنیامن  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

یعـس تدـشب  اـھنآ  تسا ! داـینبیب  هنحـص ، رد  مدرم  روـضح  تکرح و  هک  هتکن  نیا  یاـقلا  روـشک و  حطـس  رد  یـسایس  یگتفـشآ  یهلاـسم  اـھنآ ، دـیما  یهطقن  نـیمود 

. دیسر دھاوخ  نایاپ  هب  هک  دننک  دومناو  ناجیھ  کی  جوم و  کی  رذگدوز ، یهدیدپ  کی  ار  تکرح  روضح و  نیا  دننکیم 

ىمالسا  / ١٣۶٨/٠٣/٢۴ ىاروش  سلجم  ناگدنیامن  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

عورـش هب  دوش ! راکـشآ  یمالـسا  یروھمج  رد  ماما  دوجو  ـالخ  هک  دـندوب  هتـسب  دـیما  ییاـھزور  هب  اـھنیا  تسا . ساـسح  اـم  روشک  عیاـقو  تاـییزج  یور  تدـشب  نمـشد 

یدیدش یـسایس  یگتفـشآ  راچد  یمالـسا ، یروھمج  هک  دندوب  شوخلد  دندوب ! هتـسب  دـیما  دـنمانیم ، تردـق  گنج  ار  نآ  اھنآ  هک  یزیچ  نآ  نالووسم و  نایم  تافالتخا 

هنحص رد  مدرم  هک  دندوب  هتـسب  دیما  دنھد ! همادا  ار  راک  دننک و  روجوعمج  ار  روشک  عاضوا  دنناوتن  دنـشاب -  هدرک  لح  مھ  ار  یربھر  یهلاسم  رگا  یتح  نالووسم -  دوش و 

لاح رد  ام  روشک  رد  هک  یھوکـشاب  تایعقاو  زا  ار  اھنآ  بجعت  تریح و  امـش  زورما  دوش ! یقلت  بالقنا  یهلعـش  ندـش  شوماخ  یانعم  هب  ماما  نادـقف  دـننکن و  ادـیپ  روضح 

تریح یدیماان و  بجوم  هک  ناراکردناتسد -  نالووسم و  یسایس  دشر  اھنآ و  یبالقنا  نامیا  قمع  مدرم و  یـسایس  دشر  هعقاو ، کی  اب  زور  رھ  دینیبیم . تسا ، قافتا 

. دوشیم دییات  تسا -  نانمشد 

نارھت  / ١٣۶٨/٠٣/٢۶ ناتسا  نازومآشناد  ناملعم و  زا  ىعمج  شرورپوشزومآ و  ترازو  نانواعم  ریزو و  رادید  رد  تانایب 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 5 

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2079
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2079
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2089
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2089
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2091
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2091
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2091
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2096
http://farsi.khamenei.ir


رگا شیپ ، یاھلاس  هب  تبـسن  تابث ، توق و  تردـق و  ظاحل  زا  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  هک  دـننکیم  فارتعا  ملاـع ، رـساترس  رد  یـسایس  نارگلـیلحت  زورما 

نیا اب  تسا . یمالـسا  یروھمج  ماوق  تابثا  رد  ناریا  تلم  یهناـھاگآ  میمـصت  هدارا و  یھاـگآ و  دـشر و  فارتعا ، نیا  تلع  تسین . رتفیعـض  رتبقع و  دـشابن ، رتیوق  رتولج و 

مامت نیب  مایا  نیا  رد  هک  افص  یگنھامھ و  یلدمھ و  تدحو و  نیا  اب  و  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  زیزع و  ماما  هب  یرادافو  راھظا  یرادازع و  مسارم  رد  مدرم  روضح  تکرح و 

یلم و یهدارا  تیعطاق و  لباقم  رد  درکن  تارج  نمـشد  دیدرگ ، هدھاشم  مدرم  یهمھ  زا  لحار  ماما  نادقف  یهثداح  اب  دروخرب  رد  هک  یتعاجـش  نیا  اب  و  دـش ، هدـید  راشقا 

. دنک اطخ  اپ  زا  تسد  ناریا ، تلم  یمالسا 

مدرم  / ١٣۶٨/٠٣/٢٧ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هب کمک  تمدخ و  یارب  یگدامآ  هنحـص و  رد  روضح  تیمیمـص و  افـص و  تدـحو و  شالت و  راک و  یهیحور  دـیدرگرب و  ناتدوخ  یاھرھـش  هب  یوق ، یاھهدارا  مکحم و  یاھلد  اب 

تمھ ددم و  دنوادخ  زا  درک . دھاوخ  یرای  ار  ام  زین  نامزیزع  ماما  سدقم  حور  انیقی  داد و  دھاوخ  قیفوت  امش  هب  دنوادخ  هللااشنا  دینک و  ظفح  ناتدوخ  رد  ار  بالقناو  مالـسا 

. دشاب ام  نابیتشپ  هراومھ  هار  نیا  لوط  رد  هجرفهللالجعو ) هادفانحاورا  ) رصعیلو سدقم  یاعد  هک  میراودیما  میبلطیم و 

مدرم  / ١٣۶٨/٠٣/٣٠ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

دنکیم و سویام  ار  نمـشد  تاباختنا ، یاھهنحـص  رد  مدرم  روضح  دـننک . تکرح  روشک  یگدـنزاس  تھج  رد  دـھعتم و  یاملع  رـس  تشپ  مالـسا و  طخ  رد  تلم  داحآ  دـیاب 

. دزاسیم هدامآ  نآ  ناشخرد  یهدنیآ  روشک و  تفرشیپ  یارب  ار  هنیمز 

تاعالطا  / ١٣۶٨/٠٣/٣٠ ترازو  نانکراک  ریزو و  رادید  رد  تانایب 

ماظن رد  دنشاب . هتـشاد  تیـساسح  نمـشد  کرحت  لباقم  رد  دننک و  ظفح  ار  دوخ  یتاعالطا  یرایـشوھ  دیاب  مدرم  دوش . ظفح  امـش  یمدرم  میظع  ینابیتشپ  دیاب  هتبلا 

تاـکرحت هک  تسین  نآ  یاـنعم  هب  هتکن  نیا  اـما  دـنکیم ؛ سویاـم  ار  نمـشد  یداـیز  نازیم  هب  دـھدیم و  ناـشن  ار  یھلا  رادـتقا  مدرم ، میظع  روـضح  یمالـسا ، یروـھمج 

، دـھد همادا  دـناوتن  نمـشد  هک  دوشیم  بجوم  هچنآ  دـنک . فقوتم  ار  دوخ  یاھتثابخ  نمـشد  هک  تشاد  راظتنا  ناوتیمن  ریخ ، تسا ؛ هدـش  ماـمت  وا  یاـھتثابخ  نمـشد و 

. دیھد رارق  دوخ  راک  یهحولرس  ار  ادخ  اب  یهطبار  اوقت و  صالخا و  دینک و  یوق  ار  مدرم  اب  طابترا  تسا . مدرم  یرایشوھ 

مدرم  / ٠١/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

رد ار  دقتعم  نادجواب و  ناناملـسم  ام و  ناتـسود  لد  یمالـسا ، یروھمج  ماجـسنا  تابث و  هب  تبـسن  زیزع و  دیقف و  ماما  هب  تبـسن  ناریا  تلم  تاساسحا  زاربا  اھتکرح و 

ساسحا دنلاحشوخ و  یگداتسیا  تابث و  هدارا و  کرحت و  ماجسنا و  همھنیا  زا  زین  اھروشک  زا  یرایسب  نافعضتسم  اھناملسمریغ و  یتح  دنکیم ؛ داش  ملاع  رـساترس 

. دنوشیم سویام  نیگمشخ و  ام  نانمشد  الباقتم  دننکیم و  دیما 

راک نیا  دننک . عافد  دوخ  یھلا  ماظن  مالسا و  بالقنا و  زا  دنشاب و  هتشاد  روضح  هنحـص  رد  مدرم  دنامب ؛ یقاب  هشیمھ  دیاب  تدحو  ماجـسنا و  نیا  اھیرادافو و  اھتکرح و  نیا 

وا تسا . یضار  امش  زا  زیزع  ماما  حوتفرپ  حور  انیقی  درک . دھاوخ  سویام  ار  نیطایش  لاحشوخ و  مھ  ار  ادخ  ناگتشرف  ملاع ، رـساترس  رد  نموم  یاھلد  یراودیما  رب  هوالع 

سویام هتسکش و  دنکن و  فعض  ساسحا  تقوچیھ  دنک و  ظفح  نمشد  لباقم  رد  ار  دوخ  تابث  یگداتسیا و  هدارا و  تردق و  ناریا ، ناملـسم  تلم  هشیمھ  هک  تشاد  وزرآ 

. دوشن

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

. تسا ییالاب  دح  رد  مدرم  یھاگآ  اثلاث  و  دنوشیم ؛ رتبرجم  زورهبزور  ماظن  نالووسم  ایناث  تسا ؛ نینموم  لاح  لماش  یھلا  فطل  الوا  اریز  مراودـیما ؛ رایـسب  هدـنیآ  هب  نم 

تردـق میوریم ، رتولج  هچرھ  ام  دریگ . ماجنا  نآ  تسرد  یهرادا  روشک و  نتخاس  هار  رد  اھـشالت  نیرتھب  هللااشنا  ات  دـنک ، کمک  امـش  روضح  فطاوع و  تاساسحا و  دـیاب 

. ددرگیم رتفیعض  نمشد  رکم  هئطوت و  دوشیم و  رتشیب  مالسا 

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

، روبعلابعـص یناتـسھوک و  یهداج  کی  یاھمخوچـیپ  نایم  رد  ناسنا  یھاگ  مینکیم . تشحو  مینک ، هاگن  میاهدرک ، یط  هک  ار  یکانرطخ  یاھھار  میدرگرب و  بقع  هب  رگا 

لاس هد  تسا . هدرک  روبع  یکانرطخ  یاھاج  هچ  زا  هک  دنیبیم  بجعت  اب  دـنکیم و  هاگن  ار  دوخرـس  تشپ  دیـسر ، هوک  یهلق  هب  هک  دـعب  درادیمرب ؛ مدـق  تقد  طایتحا و  اب 

هیلع عاجترا  اکیرما و  اپورا و  یماظن  یاھورین  ینابت  یمالـسا ، یروھمج  هیلع  گرزب  یاھتردـق  یتسدـمھ  یداصتقا ، یهرـصاحم  گنج ، دراد . ار  تیعـضو  نیا  ام  یهتـشذگ 

ار اھنآ  ام  هک  دـناهدوب  یروبعلابعـص  یاھریـسم  مدرم ، مالـسا و  هب  ناداقتعایب  اھارگیلم و  اھلاربیل و  ذوفن  اتدوک ، یحارط  نمـشد ، یاـھیذوفن  یلخاد ، یاـھهئطوت  اـم ،

. میاهتشاذگ رس  تشپ  تمالساب 

دوخ گرزب  ربھر  ماما و  اب  مدرم  امـش  مکحتـسم  دـنویپ  دـعب ، یهجرد  رد  و  راگدرورپ ، تیاـمح  تردـق و  تسد  لـضف و  فطل و  رطاـخ  هب  لوا ، یهجرد  رد  تیقفوم ، نیا  بسک 

روضح ساسح ، یهظحل  نیا  رد  دندش ، لاحشوخ  نامنانمشد  نارگن و  نامناتسود  درک و  ام  هجوتم  ار  ایند  یهمھ  میظع ، تیـصخشنآ  یلاخ  یاج  یتقو  اذل  تسا . هدوب 

. درک همیب  ار  بالقنا  هر ) ) ماما یاھنامرآ  اب  ناشدنویپ  ناریا و  تلم  یمدرم 

درادھگن و ناتیارب  دنک و  کرابم  امش  رب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  یگرزب  رایسب  تبھوم  ماما ، مالسا و  بالقنا و  لوصا  هب  تبـسن  افو  تیـساسح و  نامیا و  یهیحور  نتـشاد 

. دھد رارق  بالقنا  یارب  یمکحم  یهناوتشپ  ار ، تاساسحا  نامیا و  نیا 

درک دھاوخن  محر  نمشد  میھد ، ناشن  فعض  رگا 

ار فعـض  طاقن  ات  دننادرگیم  مشچ  ام  یاھنمـشد  زونھ  تسا . همھ  شود  رب  یرادیب  یرایـشوھ و  تمھ و  تیـساسح و  ینابیتشپ و  یهفیظو  نامھ  مھ  دـعب  هب  الاح  زا 

هب هک  امش  درک . دھاوخن  محر  نمشد  دنھد ، ناشن  فعـض  هطقن  نمـشد  هب  ییهدر ، رھ  رد  نالووسم  فلتخم و  یاھرـشق  مدرم و  رگا  دنروآ . دراو  ار  دوخ  راشف  دننک و  ادیپ 

اجنآ زا  نمشد  هک  تسا  ییاھذفنم  نامھ  اھنیا  دوب ؛ دیھاوخ  ینکـشراک  یراکدب و  یراکمک ، ندز ، قن  ینکفافالتخا ، ینکارپهعیاش ، دھاش  دیدرگیمرب ، دوخ  یاھرھش 

. دنکیم ذوفن 

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

ربھر بالقنا و  مالسا و  فرط  هب  ار  اھلد  وا ، لازیال  تردق  یھلا و  بیغ  تسد  دنکیم . سویام  ار  ماظن  نانمـشد  دنوادخ ، هب  اھنآ  نامیا  بالقنا و  یاھهنحـص  رد  مدرم  روضح 

هب تبـسن  ماما ، ردق  هب  هک  میاهدید  ار  یـسک  رتمک  تسنادیم . ار  یمومع  هجوت  نیا  ردق  ام ، زیزع  دـیقف  ماما  درک . بذـج  یمالـسا  یروھمج  ماظن  نآ و  ریظنیب  مظعم و 

ربھر و هب  ار  قلطم  دامتعا  نآ  شاداپ  افاصنا  اقح و  مھ  مدرم  و  تشاد ، رواب  مدرم  روضح  افو و  نامیا و  تعاجـش و  هب  وا  دـنک . داـمتعا  تبحم و  ساـسحا  لد  قمع  زا  مدرم 

. دنداد ناشراوگرزب  ماما 

روشک  / ٠۴/١٣۶٨/٠۴ رسارس  نویناحور  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

افص و قدص و  اھشالت و  تدم ، نیا  رد  تسین . هسیاقم  لباق  یرـشق  چیھ  تامحز  اب  لاس ، هد  نیا  لوط  رد  ناگدنیوگ  بالط و  الـضف و  املعو و  مرتحم  نایاقآ  امـش  تامحز 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 6 
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. درک یراکادف  یهدامآ  ار  اھنآ  دروآرد و  شپت  هب  ار  قاتشم  یاھلد  نوگانوگ ، یاھهنحص  رد  امش  روضح 

هب مھ  زاب  یمالـسا ، یروھمج  بالقنا و  زورما  دـش . اھنآ  یراکبارخ  زا  عنام  یناحور  کی  روضح  یلو  دنتـشاد ، یراکبارخ  دـصق  فلتخم  یاھاج  رد  مالـسا  نانمـشد  ردـقهچ 

نوگانوگ یاھرـشق  زاتـشیپ  لوارقـشیپ و  دـنک و  ساسحا  دوخ  شود  رب  ار  اھراب  نیرتنیگنـس  نیرتشیب و  تیناحور ، یهعماج  دـیاب  مھ  زونھ  تسا . دـنمزاین  اھـشالت  نامھ 

نید تیونعم و  یهجوتم  ار  اھلد  یهمھ  دنکارپب و  هعماج  رد  دوخ  نابز  لمع و  اب  ار ، تیونعم  قالخاو و  نید  دندرکیم ، هیـصوت  هراومھ  هر ) ) ماما هک  نانچمھ  و  دـشاب ، مدرم 

. دنک قالخا  و 

رکـشت هنامیمـص  دنداد ، لیکـشت  ار  عامتجا  نیا  دـندروآ و  فیرـشت  کیدزن  رود و  یاھھار  زا  هک  بالط  الـضف و  املع و  مرتحم و  نایاقآ  یمارگ و  ناردارب  یهمھ  زا  رگید  راب  کی 

. میامنیم تلاسم  لاعتم  یادخ  زا  ار  امش  ترصن  دییات و  قیفوت و  منکیم و 

روشک  / ٠۵/١٣۶٨/٠۴ رسارس  نارگراک  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

ود رد  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  رد  رگراک » . » دنتـشاد ییانثتـسا  یـصاصتخا و  تیعـضو  بالقنا ، هب  تبـسن  نارگراـک  هک  تسا  نیا  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  تازیمم  زا  یکی 

و شـالت ، دـیلوت و  راـک و  یهھبج  هھبج ، ود  نیا  زا  یکی  تسا . یندـنامدایهب  یخیراـت و  اـعقاو  هک  داد  ناـشن  دوخ  زا  یروضح  ناـنچ  دوب -  اـنبم  کـی  ود  رھ  عجرم  هک  هھبج - 

ناشن یریذپانیگتسخ  یگتشذگدوخزا و  صالخا و  راک ، رگنس  هھبج و  رد  هتشذگ ، لاس  هد  لوط  رد  هک  ام  ناملـسم  یبالقنا و  رگراک  دوب . بالقنا  زا  عافد  یهھبج  یرگید 

. دادیم ناشن  یگداتسیا  دوخ  زا  بالقنا ، زا  عافد  یهھبج  رد  ای  گنج  یهھبج  رد  هک  درکیم  لمع  هزیگنا  نامھ  اب  تسرد  داد ،

زا یتقو  ماهدوب . گنج  یاھهھبج  رد  یجیـسب  نازیزع  نیا  نایم  رد  تاقوا ، زا  یرایـسب  نم  مینیبیم . نشور  زراب و  نآ  رد  ار  نارگراک  شقن  مینکیم ، هاـگن  گـنج  هب  یتقو 

روشک یهداتفارود  طاقن  اتسور و  رھش و  زا  هک  تسا  یشکتمحز  رگراک  دیدیدیم  تسیچ ، ناتلغـش  دیاهدمآ و  اجک  زا  دیتسھ و  یـسک  هچ  امـش  هک  دیدرکیم  لاوس  اھنآ 

. دناسریم هدنمزر  یاھورین  هب  ار  یگرزب  دادما  دوب و  هدننک  نییعت  اھنآ  یرفن  رازھدنچ  روضح  دندوب ، تولخ  فیعض و  اھهھبج  یتقو  گنج ، لیاوا  رد  تسا . هدمآ  هھبج  هب 

رـس دـنچ  هداوناخ و  نتـشاد  اب  یرگراک  یھاگ  دـشیم . رپ  رگراـک  شکتمحز و  یهقبط  نیمھ  زا  اتدـمع  اـھهھبج  نکیل  دـندرکیم ؛ تکرـش  گـنج  رد  فلتخم  یاھرـشق  زا 

دـنھدیم و شیازفا  ار  دـیلوت  دوخ  یهجنپرـس  مسج و  اب  هک  هعماج ، شکتمحز  رـشق  نیا  شقن  تفاـییم . روضح  گـنج  یهھبج  رد  درکیم و  اـھر  ار  دوخ  یگدـنز  هلیاـع ،

. دشابن علطم  هکنیا  رگم  دوش ، تیعقاو  نیا  رکنم  دناوتیمن  سکچیھ  تسا . کرحترپ  ریگمشچ و  روضح ، یاھهنحص  یهمھ  رد  دننکیم ، نیمات  ار  مدرم  یاھزاین 

هک میدـشیم  ربخاب  گنج  یهحوبحب  رد  الثم  دـشیم . هدنمرـش  صـالخا  همھنیا  زا  ناـسنا  اـعقاو  هک  دـندرکیم  ییاـھراثیا  نارگراـک  بـالقنا ، زا  عاـفد  یهھبج  رد  یھاـگ 

!؟ تسنادیم میھس  مھ  گنج  یاھهنیزھ  رد  ار  دوخ  هک  دوب  ردقهچ  رگراک  کی  قوقح  رگم  دناهدرک ! زیراو  گنج  باسح  هب  ار  دوخ  قوقح  زا  یشخب  ییهناخراک ، نارگراک 

روشک  / ٠۶/١٣۶٨/٠۴ رسارس  نایجیسب  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

یبوخ یاھورین  هللادـمحب  هاپـس -  شترا و  ام -  یاھورین  تسا . بالقنا  یلـصا  یهناوتـشپ  جیـسب ، اریز  دوب ؛ یمیاد  روضح  یگدامآ و  تشاد ، جیـسب  زا  ماـما  هک  یراـظتنا 

هدادشیاـمزآ و روـشرپ و  یبـالقنا  یورین  هاپــس ، مـینیبیمن . ار  اھیگتــسجرب  نـیا  اـیند ، رگید  حلــسم  یورین  چــیھ  رد  هـک  دــنراد  یتانــسحم  اـھنآ  زا  مادــک  رھ  دنتــسھ .

یدمآراک مظنم و  یورین  کی  زین  شترا  تسھ . دوب و  بالقنا  تخرد  یهویم  دوخ ، درک و  دنلبرـس  ار  یمالـسا  یروھمج  دربن ، یاھنادیم  رد  لاس  هد  هک  تسا  ییهدشهبرجت 

داد شزومآ  گنج ، نادیم  رد  هلاسھد  روضح  زا  ریغ  دش . نآ  یارب  یدنمورین  یوزاب  تفرگ و  رارق  بالقنا  هب  تمدخ  ریسم  رد  نمـشد ، یاھیراذگهیامرـس  مغریلع  هک  تسا 

دوجو یکـش  چیھ  رواب  نیا  رد  تسا و  بالقنا  یارب  ییهریخذ  صلخم و  نموم و  دمآراک و  رایـسب  یورین  شترا  زورما  دروآ . مھارف  ار  یـشزرااب  یاھهنیمز  درک و  ینابیتشپ  و 

. درادن

روشک  / ٠۶/١٣۶٨/٠۴ رسارس  نایجیسب  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

میھـس تیمھااب  سدقم و  عافد  نیا  رد  دنزادنایم ، مالـسا  ردص  دای  هب  ار  ناسنا  دنتـسھ و  یعرـش  بادآ  هب  دیقم  فیفع و  بجحم و  یاھنز  هک  زین  ام  یجیـسب  نارھاوخ 

. دنراد جیسب  ینویلیم  روضح  رد  ییهتسجرب  شقن  دنتسھ و 

یناـبیتشپ و شزومآ و  بوـخ ، یھدـنامزاس  بوچراـچ  رد  تسا و  یھدـنامزاس  هیـضق ، لـصا  اریز  دـنھد ؛ تیمھا  یلیخ  یھدـنامزاس  هب  دـیاب  جیـسب  مرتـحم  نـالووسم 

. دریگیم لکش  بوخ  یرکف  یهیذغت 

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

یربھر یهلاسم  نوچ  هک  مینکنرکف  میـشاب . لفاغ  نآ  نوگانوگ  قرط  نمـشد و  یهئطوت  دـیک و  زا  هظحل  کی  دـیابن  ینونک  عضو  رد  و  میناسرب ، اجنآ  هب  ار  نامدوخ  دـیاب  ام 

تقد زا  نیاربانب  و  دـش ، مامت  اـیاضق  یهمھ  سپ  دـنداد ، ناـشن  هنحـص  رد  ار  ناـشدوخ  یوق  روضح  مدرم  درک و  ادـیپ  ار  شدوخ  بولطم  لکـش  یـساسا  نوناـق  دـش ، لـح 

راک رد  مدرم  یهماع  یروشک و  نوگانوگ  نالووسم  مدوخ ، تیلووسم  رد  نم  هن ، مینامب ؛ فرـصنم  میوشب و  لفاغ  هدرکن  یادـخ  مینکب ، دـیاب  هک  ییاھتبقارم  زیمآساوسو و 

هک میوش ، لـفاغ  دـیابن  تسا ، هدـننکنییعت  مھم و  رایـسب  هدـش و  هتـشاذگ  ناتـشود  رب  هک  یریطخ  یهفیظو  تیلووسم و  رد  مرتـحم  ناـیاقآ  امـش  صوصخب  و  ناـشدوخ ،

. دنزب هبرض  دوش و  دراو  تسا  نکمم  فلتخم  قرط  زا  نمشد 

دایز یلیخ  تلم ، روشک و  کی  ناونع  هب  ام  عبانم  تاناکما و  دادعتـسا و  هچرگا  مینکیم . تکرح  میوریم و  شیپ  مدرم  نامیا  هیحور و  اـب  یمالـسا ، یروھمج  ماـظن  رد  اـم 

عبانم هکنآ  زا  لـبق  تساـم و  راـیتخا  رد  لـعفلاب  ادـقن و  هک  هچنآ  اـما  تسا ، روشک  نـالووسم  راـیتخا  رد  مھ  یلاـع  حطـس  یرادروشک  یبـالقنا  یهبرجت  هللادـمحب  تسا و 

، تانآ یهمھ  رد  هک  دنتـسھ  یمدرم  نیمھ  میراد ، تسد  رد  ار  نآ  دریگ ، ماجنا  یحیحـص  وحن  هب  روشک  یهعـسوت  دنک و  ادیپ  ار  مزال  لکـش  ام  تعنـص  دنوشب و  جارختـسا 

هب یتح  ای  اھیرـسک و  اھدوبمک و  رطاخ  هب  یدراوم  رد  اما  تسالاب ، یلیخ  ناشنامیا  هکنیا  نمـض  تسا و  هدوب  روشک  نالووسم  رـس  تشپ  ناشتیامح ، لوبق و  تیاضر و 

. دشاب مھ  ریذپبیسآ  اھنآ  یهیحور  تسا  نکمم  دریگیم ، یاج  مدرم  نھذ  رد  تسود  ای  نمشد  یهلیسو  هب  هک  ییینھذ  تادراو  زا  یضعب  رطاخ 

نیرتـمھم زا  یکی  نم ، رظن  هب  دـنکیم ؟ ظـفح  مدرم  یارب  یـسک  هچ  ار  هیحور  ناـمیا و  تسا . مدرم  یهیحور  ناـمیا و  هتـشادھگن ، نـالا  ار  راـصح  نیا  تقیقحرد  هـک  هـچنآ 

نابز اب  نیما ، ناسنا  رفن  کی  هکنیا  تسا و  هعمجزامن  یهنحص  رد  مدرم  یونعم  روضح  هعمج و  یاھهبطخ  هعمج و  یاھزامن  نیمھ  مدرم ، رد  هیحور  نامیا و  ظفح  لماوع 

. دنکیم حیحصت  ار  ناشیریگتھج  و  تحیصن ، ار  اھنآ  دیوگیم و  مدرم  یارب  روشک  عاضوا  زا  هعمج  رھ  دنراد ، لوبق  ار  وا  مدرم  هک  یقداص 

ناییاتسور  / ١۴/١٣۶٨/٠۴ فانصا و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

نآ رد  تردـق ، یقیقح  یانبم  ناونع  هب  مدرم  دناهتـسباو و  یتموکح  طـسب  ضبق و  یرھاـظ و  تردـق  رـشت و  هب  دـنراد ; یکوپ  نطاـب  مکحتـسم و  رھاـظ  اـھماظن ، زا  یلیخ 

یاھتردق هب  هتـسباو  عجترم و  یاھماظن  بلاغ  دنراد . یکوپ  نطاب  اما  دنـشاب ، هتـشاد  مھ  یتابثاب  رھاظ  دنچرھ  اھماظن  نآ  دنرادن . یروضح  دناهدش و  فذح  اقلطم  اھماظن 

نیمات نآ  رد  مدرم ـ  روضح  هدارا و  ارآ و  ینعی  تردق ـ  یقیقح  یانبم  هک  تسا  یماظن  دراد ، ییاکتا  لباق  یوق و  نطاب  هک  یماظن  دنلیبق . نیا  زا  اکیرما ـ  اصوصخم  یناھج ـ 

نیا و  تسین ، یکتم  مدرم  روضح  هدارا و  ارآ و  هب  هزادنا  نیا  ات  یرگید  روشک  چیھ  یمالـسا ، یروھمج  زا  ریغ  هک  دید  دیھاوخ  دینک ، هاگن  ایند  یاھماظن  هب  رگا  دشاب . هدـش 

. دننک ظفح  دوجو  مامت  اب  ار  یمومع  مکحتسم  یهدارا  یوق و  روضح  هک  تسا  نیا  مدرم  نالووسم و  کیاکی  یهفیظو  تسام . ماظن  ماکحتسا  یهلیسو 

شالت یگتسبمھ و  صالخا و  اب  و  ادخ ، دوخ و  نایم  رتمکحتسم  دنویپ  اب  ار  نیگنـس ـ  یهفک  میظع و  تیـصخش  نآ  زیزع ـ  ماما  سدقم  کرابم و  دوجو  الخ  میناوتب  دیاب  ام 

. میھد همادا  ار  وا  هار  راگدرورپ  لضف  هب  مینک و  رپ  رتیوق  رتشیب و  روضح  و 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 7 
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روشک  / ١۵/١٣۶٨/٠۴ رسارس  ناوناب  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

لوط رد  دـننارذگب . رـس  زا  ار  گرزب  یاھتبیـصم  دـننک و  لمحت  ار  نیگنـس  یاھراب  دنتـسناوت  دوب و  یوق  دـنمورین و  هدـنز و  یروضح  بالقنا ، لحارم  یهمھ  رد  اـھمناخ  روضح 

، بالقنا لحارم  یهمھ  رد  نآ  زا  شیپ  گنج و  نارود  رد  دوبیمن ، نامروشک  ناوناب  تیامح  ینابیتشپ و  رگا  انیقی  تسا . هدوب  بایمک  ردان و  ام ، یاھنز  دننام  مالـسا ، خیرات 

. دمآیمن تسد  هب  اھیزوریپ  نیا 

ناسنا بجعت  بجوم  یھاگ  هک  دـنداد  ناشن  دوخ  زا  تابث  تماقتـسا و  نآ  زا  لبق  گنج و  نارود  رد  اھنآ  ناگدـنامزاب  ریاـس  ادھـش و  نارھاوخ  نارـسمھ و  نارداـم و  ردـقهچ 

ار ینارھاوخ  رگید ، یبالقنا  یاـھداھن  جیـسب و  رد  دوب . یدـنمورین  روضح  نارھاوخ ، روضح  مھ  رگید  لـحارم  رد  منیبیم . مک  مالـسا  خـیرات  رد  ار  نآ  یهنومن  اریز  دوشیم ؛

. دنتسھ راک  لوغشم  دنراد و  هدھعرب  ار  ینیگنس  فیاظو  هک  میسانشیم 

دندرکیمن ادیپ  ار  تردق  نیا  ام  یاھدرم  زا  یرایـسب  دـیاش  دوبن ، اھنز  یوق  نامیا  تاساسحا و  رگا  دـندوب . اھدرم  تکرح  یهناوتـشپ  بالقنا ، تدـم  لوط  رد  ام  روشک  نانز 

. تساھمناخ شود  رب  تیلووسم  نامھ  مھ  زورما  دنشاب . هتشاد  روضح  نوگانوگ  تازرابم  تخس  یاھنادیم  رد  هک 

یاھهنحـص رد  ام  مدرم  روضح  تسا و  شزرااب  ردقهچ  ام  روشک  رد  هدمآ  دوجو  هب  تدحو  هک  دیراد  عالطا  دننزب و  هبرـض  بالقنا  هب  دـنددصرد  ام  نانمـشد  دـینادیم  هک  امش 

ینابیتشپ تدحو و  ظفح  اھهنحـص و  یهمھ  رد  یوق  روضح  هب  ار  ناتناردارب  نارھوش و  نادنزرف و  اھدرم و  دینک و  ظفح  ار  روضح  نیا  دیاب  دراد ، تیمھا  هزادـنا  هچ  ات  بالقنا 

. دینک راداو  دنتشاد -  راظتنا  ام  زا  ار  اھنآ  نیمات  نامراوگرزب  ماما  هک  بالقنا -  زیزع  یاھنامرآ  زا 

روشک  / ١۵/١٣۶٨/٠۴ رسارس  ناوناب  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

؛ فالتخا هقرفت و  لماوع  نتخیر  رود  رگیدـکی و  هب  تبحم  ماجـسنا و  ظفح  هملک و  تدـحو  لوا ، میـشاب : هتـشاد  دای  هب  ماـما  زا  ار  سرد  ود  یناـمز ، یهھرب  نیا  رد  دـیاب  همھ 

. دنرضاح هنحص  رد  ناریا  تلم  یهمھ  هللادمحب  زورما  هک  نانچمھ  هنحص ؛ رد  یمومع  روضح  مود ،

یهنیـس هب  یمکحم  تشم  هک  دـشاب  ییهنوگ  هب  دـیاب  اھهنحـص  نآ  رد  مدرم  روـضح  دـش . دـھاوخ  ماـجنا  یروـھمج  تساـیر  تاـباختنا  یـسرپهمھ و  کـیدزن ، یهدـنیآ  رد 

یزاسزاب رد  تکرش  یتلود ، یاھھاگتسد  اب  یراکمھ  شالت و  راکتبا و  یداصتقا ، یهعسوت  نارمع و  ینادابآ و  تمس  هب  تکرح  روشک و  یگدنزاس  دوش . هدیبوک  نانمشد 

ار هر ) ) ماما سدـقم  حور  تسا و  هتـشادھگن  طاشن  اب  توارط و  اب  ار  بالقنا  نونکات  هک  تساھراک  نیمھ  داد . دـھاوخ  ناـشن  هنحـص  رد  ار  مدرم  روضح  رکف ، لوپ و  اـب  روشک 

. درکدھاوخ دونشخ 

مدرم  / ١٨/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هن دیـسرتب و  یـسک  زا  هن  دیـشاب ، نموم  رگا  دیوگیم : دنکیم و  باطخ  اھناملـسم  هب  نآرق  دـینک . ظفح  دوخ  رد  ار  فیلکت  ساسحا  روش و  تدـحو و  دیـشاب  بظاوم  طقف 

مدرم امـش  روشرپ  یوق و  روضح  یتقو  ات  دسرتیم . نیمھ  زا  مھ  نمـشد  تسا ؛ هنحـص  رد  روضح  تدـحو و  شالت و  طاشن و  روش و  نیمھ  نامیا ، رھظم  دـیوش . تسس 

. دوب دھاوخ  ام  اب  مھ  ادخ  فطل  هللااشنا  دراد ، رارمتسا 

هک ار  یھار  دـیناوتب  ات  دـنک ، ناتکمک  دـشاب و  امـش  اب  هشیمھ  نامزیزع  ماما  یتوکلم  حور  تاھجوت  و  هجرفیلاعتهللالجعوهادـفانحاورا ) ) رـصعیلو ترـضح  یاعد  مراودـیما 

مالـس منکیم  شھاوخ  منکیم . رکـشت  نازیزع  امـش  یهمھ  زا  اددجم  دنک . ظفح  ار  امـش  دنوادخ  دیھد . همادا  لزانم  لحارم و  نیرخآ  ات  دناهدرک ، نییعت  مالـسا  بالقنا و 

. دیناسرب دوخ  یاھرھش  زیزع  مدرم  هب  ار  نم 

مدرم  / ١٩/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

امـش و یهملک  تدحو  یگداتـسیا و  صولخ و  تبحم و  یگتـسبمھ و  داحتا و  دوب . هدرک  داجیا  ادخ  ار  نآ  هکلب  دوب ; هدرواین  دوجو  هب  شدوخ  هک  ار  هر ) ) ماما هب  امـش  تبحم 

تسناوتیمن مھ  ملـسوهلاوهیلعهللایلص ) ) ادخ ربمایپ  مدرک . ار  راک  نیا  نم  دیوگب  دناوتیمن  سکچیھ  تسین . دنوادخ  زج  یـسک  راک  دیھدیم ، ناشن  هک  یعطاق  روضح 

یتسناوتیمن یدرکیم ، جرخ  مھ  ار  ایند  یهمھ  رگا  وت  مھبولق ;" نیب  تفلا  ام  اعیمج  ضرالا  یف  ام  تقفنا  ول  : " دومرف شربمایپ  هب  لاعتم  یادخ  دنکب . ار  ییاھراک  نینچ 

. تسادخ راک  نیا ، مھنیب ;" فا  نکلو هللا  ; " ینک لصتم  دحتم و  مھ  اب  ار  اھنآ  فالک و  مھ  هب  ار  اھلد  روطنیا 

مدرم  / ١٩/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ظاحل زا  عومجم  رد  هک  دوش  ادـیپ  ایند  رد  یتلم  رتمک  دـیاش  دـیتسھ . یدـشراب  هللادـمحب تم  امـش  دـینک . ظـفح  ار  تفلا  تبحم و  هملک و  تدـحو  نیا  نارھاوخ ! ناردارب و 

ماظن زا  تیامح  بالقنا و  یاھهنحص  رد  روضح  دینک . هلباقم  نآ  اب  دیسانشب و  ار  نمشد  دورو  یگنوگچ  تدحو و  ندرب  نیب  زا  یاھھار  دشاب . ام  تلم  لثم  یسایس ، دشر 

مامت دـش ـ  دـھاوخ  یھلا  لضف  هب  هتبلا  هک  دـش ـ  ظفح  اھنیا  رگا  تسا . نیا  یلـصا  زار  دـینک ; ظفح  دـنراد ، ام  تلم  یهمھ  هک  ار  ندوب  روشک  بالقنا و  بحاص  ساـسحا  و 

. دنکچوک ناوتان و  دنروآ ، دراو  هشدخ  هبرض و  امش  هب  دنناوتب  هکنیا  زا  ملاع ، یاھرگهلیح  اھرگهئطوت و  یهمھ  گرزب و  یاھتردق 

مدرم  / ٢١/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تدحو رگا  تسا . هنحـص  رد  روضح  هملک و  تدحو  اھیزوریپ ، یهمھ  زمر  هک : دیـشاب  هتـشاد  دای  هب  دـندرکیم ، دـیکات  نآ  یور  اھراب  اھراب و  نامراوگرزب  ماما  هک  ار  هلمج  نیا 

اھنآ هب  دنوادخ  هتبلا  دندرک ، ظفح  دنتخانـش و  ار  زمر  نیا  مدرم  یهمھ  رگا  یلو  دراذـگب ؛ ولج  هب  یماگ  تسناوت  دـھاوخن  ناریا  تلم  دـشابن ، هنحـص  رد  مدرم  روضح  هملک و 

. تسا یھلا  یعطق  قدص و  قح و  یهدعو  اھنیا  هل .» هللاناک  ناکنم  «، » انلبس مھنیدھنل  انیف  اودھاج  نیذلاو  : » هک تسا  یھلا  یهدعو  نیا  درک . دھاوخ  کمک 

مدرم  / ٢١/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یناھج و رابکتسا  هک  دوب  ییهزاورد  یهباثمهب  قارع  دوبن ؛ قارع  طقف  نمشد  تسا . رباربان  ام  یورین  اب  نمشد  یورین  هک  دش  هدھاشم  اھراب  گنج ، لاس  تشھ  لوط  رد 

مجاـھت اـم  هیلع  رگیدـکی  راـنک  رد  هریغ  یـسیلگنا و  یـسور و  یوـسنارف و  یاھحالـس  هک  دـیمھف  مھ  اـیند  دـندیمھف و  هـمھ  دـندرکیم . مجاـھت  اـم  هـب  نآ  زا  برغ  قرش و 

رابکتسا هکلب  دوبن ؛ ام  لباقم  رد  تلود  روشک و  کی  نیاربانب ، دنتخادنایم . راک  هب  ام  نمشد  عفن  هب  ار  یتفن  یاھرالد  دندروآیم و  رودزم  اھروشک  یرایسب  زا  دندرکیم و 

. دندوب هدش  دربن  دراو  ام  هیلع  وا  بانذا  و 

ناگدـنمزر و هک  میدـید  تشادـن و  ییاراـک  دوـبن ، هسیاـقم  لـباق  وا  اـب  تازیھجت  رازبا و  ظاـحل  زا  هک  ناریا  تلم  مزع  لـباقم  رد  شیرھاـظ ، میظع  مجح  یهـمھ  اـب  ورین ، نـیا 

هناقشاع دندرکیم و  ادیپ  روضح  گنج  نادیم  رد  هنافراع  یتلاح  اب  هنوگچ  ام ، مدرم  فلتخم  یاھرشق  رگید  اھیرھش و  ناییاتسور و  ریاشع و  هاپس و  شترا و  نایجیـسب و 

. دندرکیم دراو  نانمشدرب  مالسا ، ردص  تاوزغ  رد  مالسلاوھالصلاهیلع ) ) نینموملاریما تابرض  هیبش  ار  دوخ  تابرض  دندیگنجیم و 

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

نیا هب  هجوت  اب  ام ، راوگرزب  دـیقف  ماما  . دناهتـشاد ار  اھـشقن  نیرتناشخرد  نیرتزراب و  زا  یکی  هلاسھد ، نارود  گرزب  ثداوح  اب  هلباقم  رد  بالقنا و  موادـت  یزوریپ و  رد  ناوناـب 

یاج هب  هدنیآ  یاھلـسن  یارب  دروم  نیا  رد  دوخ  تواضق  زا  ییهدنزرا  یاھراگدای  هدوشگ و  نخـس  هب  بل  اھراب  یمالـسا ، یروھمج  نانز  شیاتـس  رد  هک  دوب  ساسح  شقن 

. تسا هداھن 

یرگید زیچ  یمالـسا  یروھمج  بالقنا و  تشونرـس  دـندادیمن ، ناـشن  دوخ  زا  ار  راـثیا  هدارا و  یھاـگآ و  زا  جاوم  هناراکادـف و  روضح  نیا  اـم  روشک  ناوناـب  رگا  متح ، روط  هب 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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نامیا یهیاس  رد  نز  هک  درک  تباث  بالقنا ، رد  نانز  شقن  دـمآیمن . تسد  هب  نآ -  زا  دـعب  ثداوح  رد  هن  بالقنا و  یزوریپ  رد  هن  یخیرات -  گرزب  تاقیفوت  نیا  زگرھ  دوبیم و 

راختفا و هک  درک  تباـث  دـنک . اـفیا  یناـھج  یخیراـت و  تـالوحت  رد  ار  لوا  شقن  دـناوتیم  تسا ، هدرک  تسرد  وا  یارب  برغ  یاـیند  هک  یداـسف  بـالجنم  زا  رود  هب  یھاـگآ و  و 

ساـسحا تـفع و  تراـھط و  یهیاـس  رد  نز  هـکلب  تـسین ؛ هدروآ ، مـھارف  ینوـنک  طـحنم  یاـیند  رد  وا  یارب  مسینویھـص  یهدوـلآ  یاھتـسد  هـک  ییاـھزیچ  رد  نز ، تـمظع 

. درادرب ماگ  نانآ ، زا  رتولج  یدراوم  رد  نادرم و  شوداشود  دناوتیم  هک  تسا  تیلووسم 

ایند زورما  نز  درگ  رب  یناھج  رگلواپچ  نارادهیامرـس  هک  ار  یگدزفرـصم  ماد  دننادب . تسا ، هداد  نانآ  هب  مالـسا  هک  ار  یتمظع  ردـق  دـیاب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  ناوناب 

بلاغ هتفرـشیپ و  یاھروشک  رد  هک  ار  اھداسف  عاونا  هب  یگدولآ  نادرم و  اب  رابودـنبیب  ترـشاعم  یگنھرب و  دـننام  یبرغ ، گـنھرف  یاھـشزرادض  دـنردب و  ـالماک  دـناهدینت ،

اب بالقنا  یاھنادیم  رد  راک و  تسایس و  یاھهنحص  رد  هک  یناریا  نز  زورما  هک  دننادب  دنرگنب و  ترفن  ریقحت و  مشچ  هب  تسا ، مکاح  نانز  یگدنزرب  هداتفا  بقع  یاھروشک 

. دننکیم قیدصت  ناھج  یاج  همھ  رد  نیبقح  فصنم و  نانز  نادرم و  ار  نیا  و  تسایند ، نانز  نیرترب  دراد ، روضح  ینمادکاپ  اوقت و 

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

ناھد رب  مکحم  یتشم  رگید  راب  کی  رما ، ود  نیا  رد  تکرـش  اب  هک  منکیم  اضاقت  تلم  مومع  زا  یروھمج ، تسایر  تاـباختنا  یـساسا و  نوناـق  یـسرپهمھ  یهناتـسآ  رد 

یاراد دـیدج ، یـساسا  نوناق  رد  هک  یروھمج -  تسایر  مھم  ماقم  یارب  ریبدـت  اوقت و  یاراد  حلـصا و  درف  باختنا  دـننک . سویام  ار  نمـشد  دـننزب و  ناھاوخدـب  ناـیوگهوای و 

یاـھتراسخ یار ، یاھقودنــص  یاـپ  رد  روـضح  رد  اـی  رما  نـیا  رد  یھاــتوک  و  تـسا ، یبــالقنا  یلقع و  یعرــش و  ییهـفیظو  تـسا -  روـشک  یهرادا  رد  عیــسو  تاراــیتخا 

. دنکیم نیمضت  ار  هدنیآ  دشخبیم و  راک  تردق  تارج و  روشک ، یهدنیآ  ناریدم  هب  دنکیم و  مکحم  ار  بالقنا  یاھهیاپ  امش ، روضح  دروآ . دھاوخ  راب  هب  یریذپانناربج 

تلم مومع  زا  داد و  مھاوخ  یار  یروھمج  تسایر  هب  یساسا و  نوناق  تاحالصا  هب  تفر و  مھاوخ  قودنص  یاپ  هب  هام  دادرم  مشـش  زور  رد  دنوادخ  تساوخ  هب  بناجنیا ،

. دننک نینچ  مراد  راظتنا  زین  زیزع 

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

اھنت نانمشد ، یهئطوت  نداد  تسکش  تالکشم و  رب  هبلغ  دیشکیمن . تسد  شالت  راک و  زا  تلوھک ، نینـس  رد  یتح  لاح و  همھ  رد  دمآیم و  قیاف  اھتبیـصم  رب  ام  ماما 

. دش دھاوخ  رسیم  هنحص ، رد  نانآ  طاشنرپ  یوق و  روضح  روشک و  نالووسم  اب  نانآ  یراکمھ  مدرم و  یعمجهتسد  تکرح  اب 

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

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

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

. دنک یثنخ  ار  نانمشد  یهئطوت  دناوتیم  مدرم  یبالقنا  یهدارا  اما  درک ؛ دنھاوخ  ینمشد  ینکشراک و  گنج  دننام  زین  یزاسزاب  راک  رد  نانمشد 

. دزاس لدبم  هاتوک  یاھنامز  هب  ار  ینالوط  یاھتدم  ناسآ و  ار  راوشد  یاھراک  تسناوت  دھاوخ  انیقی  یبالقنا  یاھورین  لاعف  تکرش  روضح و  یزاسزاب ، رد 

نارھت  / ٢٣/١٣۶٨/٠۴ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

تلم مالـسا و  ار  رنھ  نیا  دشاب . هدشن  هتخاس  تیفیک  نیا  اب  اھروشک ، خیرات  لوط  رد  هک  دزاسب  نانچ  ار  ناریا  دناوتیم  هک  دھد  ناشن  دیاب  یمالـسا  یروھمج  مالـسا و 

دنتسھ ناتدامتعا  دروم  هک  ینالووسم  دینیبب  دننک . دابآ  دنزاسب و  ار  روشک  هنحـص ، رد  روضح  صالخا و  صولخ و  هملک و  تدحو  اب  دننک و  تمھ  مدرم  دنراد . ام  ناملـسم 

. دش دھاوخ  فرطرب  عناوم  مامت  مدرم ، امش  یراکمھ  اب  دیھد . ماجنا  ار  نآ  دنھاوخیم ؛ هچ  امش  زا  دنشاب -  دامتعا  دروم  هک  دراد  مھ  اج  - 

دابآ و تسا ، گرزب  یبالقنا و  تلم  کی  یهتسیاش  هکنانچنآ  ار  دوخ  روشک  ام  دھاوخیمن  نمشد  میزاسب . ار  روشک  ینعی  میوشب ، زوریپ  نمشد  رب  مییوگیم  ام  هکنیا 

. میزاسب هتساریپ  هتسارآ و  دازآ و 

اب درک . میھاوخ  یط  دومیپیم ، هر ) ) ماما هک  ار  یھار  نامھ  اقیقد  درک و  میھاوخ  یوریپ  یمالـسا  یبالقنا و  لوصا  زا  یجراخ ، تاطابترا  رد  روشک و  یلخاد  یهرادا  رد  اـم 

. دش دھاوخ  ناسآ  یلکشم  رھ  و  نکمم ، ینکممان  رھ  هنحص ، رد  مدرم  امش  روضح 

نارھت  / ٢٣/١٣۶٨/٠۴ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

اھراب داد . یمالـسا  یروھمج  هب  ار  یزوریپ  نیرتگرزب  ساسح ، رایـسب  یهلحرم  نیا  رد  امـش  یهملک  تدحو  عامتجا و  روضح و  ناریا ! گرزب  تلم  زیزع و  نارھاوخ  ناردارب و 

لایخ باوخ و  دش و  هتـسکش  نمـشد  مسلط  امـش ، عطاق  تکرح  اب  هللادمحب  دندوب . هتخود  دیما  مشچ  هر - ) ) ماما نادقف  هلحرم -  نیا  هب  ام  نانمـشد  هک  میاهدرک  رارکت 

. تسبرب تخر  شمشچ  زا  لطاب 

مدرم  / ٢۵/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تلم روضح  هک  ار  ییاـھهصرع  یهمھ  بـالقنا و  یـسایس  یاھهنحـص  هھبج و  مدـقم  طوطخ  دـیداد . تضھن  نارود  لوط  رد  ار  اـھناحتما  نیرتـھب  زا  یکی  نازیزع  امـش  اـقح 

. دیدرک رپ  امش  دشیم ، هدیبلط 

مدرم  / ٢۵/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هکنـیا هـن  دـننک -  رظنفرـص  نوگاـنوگ  یاـھهزیگنا  اھهقیلـس و  زا  دـننک و  ظـفح  ناـشدوجو  یهـمھ  اـب  ار  یردارب  افـص و  تدـحو و  ـالوا  هـک  تـسا  نـیا  مدرم  زورما  یهـفیظو 

ناریا تلم  ایناث  دـننک ؛ یگدـنز  مھ  اب  راوردارب  و  دـننادن -  رگیدـکی  هب  ییوگدـب  ینکـشراک و  تفلاخم و  یارب  یبجوم  ار  فلتخم  قیالـس  هکلب  دـنراذگب ؛ رانک  ار  ناـشهقیلس 

. دنشاب رضاح  هنحص  رد  دنادیم ، مزال  ار  اھنآ  روضح  ماظن  بالقنا و  هک  ییاجنآ  ات  دنشاب ، گنزهبشوگ 

نیگنس راب  هک  یناسک  روشک و  نالووسم  زا  و  دننک ، عافد  نآ  زا  دننادب و  ناشدوخ  زا  هملک  یقیقح  یانعم  هب  تسا ، ناشدوخ  هب  قلعتم  هک  ار  روشک  ماظن و  تسیابیم 

تانایب نیا  اھراب  دننک . یھارمھ  تیامح و  کمک و  ار  نالووسم  هک  دندرکیم  هیـصوت  مدرم  هب  تدم  نیا  لوط  رد  هر ) ) ماما هک  نانچمھ  دننک ؛ تیامح  دـنراد ، شودرب  ار  ارجا 

. دشاب هنوگنیمھ  دیاب  مھ  نیا  زا  دعب  دش ؛ هدینش  رداص و  ناشیا  کرابم  نابز  زا 

یگدنز میناوتیم  میراد و  یدایز  تاناکما  هک  میتسھ  یتلم  ام  دش . دـھاوخ  فرطرب  تلم  روشک و  نیا  تشرد  زیر و  تالکـشم  مامت  امـش ، یهناصلخم  هناھاگآ و  روضح  اب 

هک تسا  یییگدنز  نآ  نیا ، نمادکاپ . راکتسرد و  راگزیھرپ و  نموم و  مھ  و  میشاب ، رادروخرب  هفرم و  زیزع و  اقآ و  دازآ و  مھ  میـشاب ؛ هتـشاد  ییالاب  حطـس  یونعم  یدام و 

ناریا تلم  رایتخا  رد  راک  یهلیسو  رازبا و  میروآ . دوجو  هب  ایند  رد  ناکرا  نیا  اب  ار  یگدنز  هنوگنیا  میناوتیم  ام  تسا و  هتساوخ  دوخ  نارادفرطو  یمالـسا  تما  یارب  مالـسا 

تیادـھ داد و  دـھاوخ  قوس  یراگتـسر  تاجن و  یداو  هب  هللااشنا  ار  اـھنآو  دـش  دـھاوخ  هنومن  وگلا و  رگید  یاـھتلم  یارب  هک  دوب  دـھاوخ  یروشک  ناـمھ  اـم  روشک  تسا و 

. درک دھاوخ 

مدرم  / ٢۵/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هب عجار  شیاتـس  نابز  اب  یللملانیب  نارظان  یجراخ و  نانامھیم  رگا  و  داد ، ناکت  ار  ایند  دوخ  لاحترا  اب  ام  ربھر  رگا  و  تسا ، زیزع  ایند  رد  ناریا  تلم  زورما  رگا  زیزع ! ناردارب 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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اھیضعب دیدرکیم ، ادیپ  ینویلیم  روضح  بالقنا  یاھهنحص  رد  دیدادیم و  دیھش  هھبج  رد  امـش  هک  یزور  نآ  تسامـش . تدھاجم  شالت و  زا  یـشان  دننزیم ، فرح  امش 

هدھاشم ار  دقن  دراوم  دنیبن ؛ ار  هدنیآ  یلو  دنیبب ، ار  لاح  ناسنارگا  تسا . یگرزب  یالب  اعقاو  ینیبهتوک ، تسیچ . یبالقنا  کرحت  نیا  دیاوف  دنتـسنادیمن  دندوب و  نیبهتوک 

. دوب دھاوخ  ناسنا  تداعس  لقع و  یارب  یگرزب  تفآ  دنیبن ، ار  تدمدنلب  یاھراک  یلو  دنک ،

ىروھمج  / ٠٨/١٣۶٨/٠۵ تسایر  تاباختنا  ىساسا و  نوناق  یهیحالصا  ىسرپهمھ  رد  روضح  تبسانمهب  ناریا  تلم  هب  مایپ 

یـسرپ و همھ  یهنحـص  رد  دوـخ  ریگمـشچ  هدرتـسگ و  روـضح  اـب  دـیتشگ و  قـفوم  زوریپ و  دنلبرـس و  یھلا ، گرزب و  یناـحتما  رد  رگید  راـب  کـی  هک  مرازگـساپس  ار  یادـخ 

نوناق تاحالصا  یمالسا ، بالقنا  یالاو  یاھنامرآ  اب  ددجم  قاثیم  و  هماقمهللایلعا ) ) دیقف ناشلامیظع  ماما  هب  تبسن  دوخ  یسانشقح  یهفیظو  یادا  نمض  تاباختنا ،

. دیدیزگرب ار  دوخ  روھمج  سیئر  دیدرک و  بیوصت  ار  یساسا 

ىروھمج  / ٠٨/١٣۶٨/٠۵ تسایر  تاباختنا  ىساسا و  نوناق  یهیحالصا  ىسرپهمھ  رد  روضح  تبسانمهب  ناریا  تلم  هب  مایپ 

میحرلانمحرلاا مسب 

(. ١  ) نوشخاو مھوشختالف  مکنید  نم  اورفک  نیذلا  سئی  مویلا 

رد دوخ  ریگمـشچ  هدرتـسگ و  روـضح  اـب  دـیتشگ و  قـفوم  زوریپ و  دنلبرـس و  ىھلا ، گرزب و  ىناـحتما  رد  رگید  راـب  کـی  هک  مرازگـساپس  ار  ىادـخ  ناریا ! زیزع  دیـشر و  تلم 

بالقنا ىالاو  ىاھنامرآ  اب  ددـجم  قاثیم  و  هماقم ) ىلعا ا   ) دـیقف ناشلامیظع  ماما  هب  تبـسن  دوخ  ىـسانشقح  یهفیظو  ادا  نمـض  تاباختنا ، ىـسرپهمھ و  یهنحص 

زا ىریگهرھب  اـب  ىناطیـش و  ىاـھهسوسو  عاوـنا  اـب  هک  ىناھاوخدـب  ناـسانخ و  . دـیدیزگرب ار  دوـخ  روـھمجسیئر  دـیدرک و  بیوـصت  ار  ىـساسا  نوناـق  تاحالـصا  ىمالـسا ،

مدرم و ندرک  دـیماان  ىارب  نانمـشد  ىتاغیلبت  ىاھقوب  یهمھ  هارمھ  هب  ار  ىاهناحوبذـم  شالت  ىلیمحت ، گنج  نانمـشد و  ىاـھهئطوت  زا  ىـشان  ىاـھراشف  اـھیتساک و 

گرزب دیع  مایا  اب  ىکیدزن  هب  کربتم  هک  دادرم  مشش  یهعمج  رد  تلم  یهدرشف  فوفص  و  دندیدرگ . سویام  ماکان و  زورما  دندوب ، هدرک  زاغآ  ناوت  مامت  اب  هنحص  ندرک  ىلاخ 

( هادـف انحاورا   ) مظعالاایلو ىدنـسرخ  تیاضر و  تلم و  نیا  رب  لاعتم  دـنوادخ  بناج  زا  رتشیب  تکرب  تمحر و  لوزن  یهنیز  هللااشنا  دوب ، تماما  تیـالو و  زور  مخ و  ریدـغ 

. دوب قافن  رابکتسا و  رفک و  بلق  رب  ىریت  درک و  مھارف  ار 

دـنیآ و دوخ  هب  نونکا  دـنناریا ، یهراـبرد  نارگید  دوخ و  ىعقاوریغ  طـلغ و  ىاـھلیلحت  ریـسا  ناـھج ، رـسارس  رد  هتـسنادن  هتـسناد و  هک  ىناـسک  یهمھ  هک  تسا  نآ  ىاـج 

. دننک کرد  هنانیبعقاو  حیحص و  نامگرزب ، تلم  ىاھیریگعضوم  راتفر و  رد  ار  ام  زیزع  روشک  قیاقح 

مومع کمک  اب  هتشگ و  هعماج  رد  ىکرابم  تالوحت  اشنم  زین  راب  نیا  تسا ، هتشاد  هارمھ  هب  ار  ىھلا  لضف  تاکرب و  هشیمھ  هک  زیزع  تلم  امش  فوفص  تدحو  تسا  دیما 

. دروآ ناغمرا  هب  ار  ىمالسا  بالقنا  ىاھنامرآ  تفرشیپ  لالقتسا و  تزع و  ىقرت ، هافر ، تداعس ، تلم ،

جوجل دونع و  نانمشد  یهمھ  ىاھهئطوت  جامآ  لاس  هد  زا  شیب  هک  تسا  ىبالقنا  اب  تما  قاثیم  تسا ، نامزیزع  ماما  ىاھراگدای  نیرخآ  زا  ىکی  هک  دیدج  ىساسا  نوناق 

ناونعهب بناـجنیا  تسا . هدـینادرگ  تبث  خـیرات  رد  ىنارون  هتـسجرب و  طـخ  اـب  هدومیپ و  ىزارفرـس  تماقتـسا و  اـب  ار  دوـخ  راـبنوخ  ریـسم  هدوـب و  کـچوک  گرزب و  ناداـن و  و 

یهـمھ زا  زین  دــندناسر و  اھقودنــص  هـب  ار  دوـخ  تـمحز  اـب  هـک  ناـگدروخلاس  ناـناوجون و  ناـناوج و  نارھاوـخ ، ناردارب و  زیزع ، روـیغ و  مدرم  داـحآ  زا  کـچوک ، ىرازگتمدــخ 

شمارآ هوکش و  اب  نانچنآ  هک  ارآ  ىاھقودنص  روما  نیرـشابم  ىماظتنا و  ىاھورین  امیـسوادص و  روشک و  مرتحم  ترازو  نابھگن و  مرتحم  ىاروش  زا   - تاباختنا ناگدننکرازگرب 

. مراد اعدتسا  تداعس  تیقفوم و  لاعتم  ىادخ  زا  ناگمھ  ىارب  منکیم و  رکشت  هنامیمص  ناراکردناتسد - ریاس  دندرک و  رازگرب  ار  ىبالقنا  میظع  رونام  نیا  مظن ، و 

اهمحرومکیلعمالسلاو

ىاهنماخینیسح  ىلعدیس 

هام ۶٨  دادرم  متشھ 

مارحلاهجحلایذ ١۴٠٩ مششوتسیب 

مرحم  / ١١/١٣۶٨/٠۵ هام  یهناتسآ  رد  روشک  رسارس  نویناحور  املع و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

زورما ام  دندرک و  دنتـسناوتیم ، هک  یراک  رھ  لاس ، هد  نیا  رد  هکنیا  رطاخ  هب  دننزب ؛ هبرـض  ام  هب  عطاق  یدج و  تروص  هب  دنتـسین  رداق  هک  دنداد  ناشن  المع  ام ، نانمـشد 

هبرـض هب  رداق  مھ  نمـشد  میـسرتیمن و  نمـشد  زا  ام  تسا . رتنـشور  هشیمھ  زا  ام  یارب  هدنیآ  زورما ، میرتراودـیما . دوخ ، نیب  رد  رتاجرباپ و  رتیوق و  هشیمھ  زا  هللادـمحب 

اھراک هللادمحب  رگید  الاح  هک  دننک  ساسحا  مدرم  هک  دشابن  روط  نیا  تسا . هنحص  رد  مدرم  داحآ  روضح  یرایشوھ و  ظفح  هب  طورشم  اھنیا  یهمھ  اما  تسین ؛ ام  هب  ندز 

. دنک شومارف  هظحل  کی  ار ، روشک  ناریدم  نایرجم و  نالووسم و  ماظن و  زا  تیامح  دیابن  تلم ، درک . یلاخ  دیابن  ار  هنحـص  هن ، دورب . دوخ  راک  غارـس  یـسک  رھ  دش و  مامت 

. تسا ملسم  دراد و  ار  دوخ  یاج  شرکذ ، نایب و  هک  دنراد  یدایز  فیاظو  تلم  نیا  لابق  رد  مھ ، ناریدم  نالووسم و  هتبلا ،

ىناجنسفریمشاھ  / ١٢/١٣۶٨/٠۵ ربکا  نیملسملاو  مالسالاتجح  هب  ىروھمج  تسایر  ذیفنت  مکح  ىاطعا  مسارم  رد  تانایب 

هنحـص و رد  مدرم  یمیاد  روضح  مکحتـسم و  دـنویپ  تبحم و  هنالووسم و  یراکمھ  شالت و  اب  دـیاب  تسا . تلم  نالووسم و  اـم  دـیدج  نارود  تیـصوصخ  نیا ، زیزع ! ناردارب 

نیا لوح  عمجت  ماظن و  نیا  تیزکرم  مالـسا و  یروھمج  ماظن  تیمکاح  ظفح  هملک و  تدـحو  اب  روشک و  فلتخم  یاھرـشق  مالـسا و  ناگرزب  مالعا و  یاملع  لماک  یزوسلد 

. مینک رپ  ار  الخ  نیا  تسا ، روشک  حلاصم  قبط  رب  هک  یلوصا  اھدومنھر و  نامھ  زا  هتساخرب  هک  ییاھیریگتھج  لباقم  رد  میلست  روحم و 

ىناجنسفریمشاھ  / ١٢/١٣۶٨/٠۵ ربکا  نیملسملاو  مالسالاتجح  ىروھمج  تسایر  ذیفنت  مکح 

مالـسا و تمظع  تزع و  حالـص و  ریخ و  هب  نانمـشد ، یاـھهئطوت  اـھیراوشد و  هـمھ  نآ  دوـجو  اـب  هللادـمحب  هـک  یروـھمج  تساـیر  لـماک  یهرود  ود  تشذـگ  زا  سپ  کـنیا ،

نانمـشد هک  لاـح  ناـمھ  رد  ناـحتما و  نیتسخن  رد  درک و  لـمع  دوخ  ناـشلامیظع  دـیقف  ماـما  تیـصو  هب  اـفو ، اـب  مواـقم و  دیـشر و  تلم  تسا ، هدـش  یرپس  نیملـسم 

یهناھاوخدب لامآ  ناینب  دوخ ، یاسآلیس  عیسو و  روضح  اب  تشاد و  او  باجعا  تریح و  هب  ار  نایناھج  دندوب ، هتسب  نادب  اھدیما  هتخادرپ و  اھگنرین  مالسا ، یهدروخمسق 

تفر یار  یاھقودنص  یاپ  هب  دیسر ، نکمم  دح  نیرتمک  هب  نآ  رد  موسرم  تاغیلبت  شقن  هک  یتاباختنا  رد  ریظنمک ، لماک و  یدازآ  یھاگآ و  تخانـش و  اب  دنکرب و  ار  نمـشد 

یهملک هملک و  تدـحو  رد  بالقنا  ماما و  ربارب  رد  دوخ  دـھعت  هب  و  نیلقث ، زا  یرادـساپ  رد  ادـخ  لوسر  اب  دوخ  دـھع  هب  و  ناطیـش ، شتـسرپ  یفن  رب  ادـخ  اب  دوخ  ناـمیپ  هب  و 

. درک لمع  طسق  رارقتسا  ات  تماقتسا  دیحوت و 

تلود  / ١٨/١٣۶٨/٠۵ تئیھ  ىاضعا  ریزوتسخن و  رادید  رد  تانایب 

تیعطاق اب  اھفدھ ، نیا  زا  ییهشوگ  رد  یگدییاس  شریذپ  یرسک و  دوبمک و  هنوگچیھ  نودب  هملک و  یقیقح  یانعم  هب  ار  بالقنا  طخ  هک  میریگب  میمصت  دیاب  ام  یهعومجم 

رد هچ  ترازو و  تسپ  رد  هچ  درک ؛ ار  ساسحا  نیا  تشاد و  روضح  دوشیم  شیاجهمھ  تسا . یعیسو  یهنحص  هنحـص ، میھد . همادا  بالقنا  یاھفدھ  تمـس  هب  تردق  و 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 10 
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نآ هب  تبسن  نیا ، هتبلا  هک   ) دنک راک  دھاوخن  مھ  تلود  هاگتـسد و  یهعومجم  رد  یـسک  هچنانچ  رگا  یتح  ای  و  نییاپ -  ای  الاب و  یاھتیریدم  روشک -  ییارجا  تیریدم  تسپ 

. دشاب دیفم  دناوتیم  دنکب ، راک  دھاوخب  هک  روشک  نیا  زا  ییاج  رھ  رد  تسا ،) حوجرم  رگید  قش 

دناوتیم یـسک  رھ  مینادیمن . تحلـصم  ار  روشک  ییارجا  هاگتـسد  یهعومجم  زا  ندشجراخ  دنریگب ، هدھع  هب  یراک  دنھاوخن  مھ  دمآراک  ییارجا و  یالاب  یاھتیریدـم  رگا 

ار ییاھتیلووسم  هللااشنا  دـشاب ، روسیم  نکمم و  هک  اجنآ  ات  هعومجم ، نیا  رد  هرخالاب  یتسیاب  همھ  دـشاب . دـیفم  دـناوتیم  رتشیب  هعومجم  نیا  رد  اـما  دـشاب ؛ دـیفم 

. دنریذپب

تلود  / ١٨/١٣۶٨/٠۵ تئیھ  ىاضعا  ریزوتسخن و  رادید  رد  تانایب 

طساوا و زا  یضعب  لیاوا و  زا  یضعب  دیدوبن ، هلاستشھ  نارود  رد  امش  یهمھ  هتبلا ، تسین . دیدجت  لباق  رگید  اعقاو  میدوب ، امـش  یهعومجم  اب  ام  هک  یلاس  تشھ  نیا 

شـالت ناردارب  اـعقاو  یوسوم ، سدـنھم  یاـقآ  ریبـعت  هب  هک  ییاـھزور  دوب . یییندـشن  شوـمارف  بیجع و  عـطقم  صاـخ و  یاـھزور  دـیدروآ . فیرـشت  شرخاوا  زا  مھ  یخرب 

هب روشک ، یاضف  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دنـشخبب و  ققحت  دوب ، ناشیراک  فدھ  هک  ار  یزیچ  نآ  دـنناوتب  ات  داتفایم  راک  هب  اھتمھ  یهمھ  دندیـشکیم و  تمحز  دـندرکیم و 

شـشوج تنحم ، نیا  رانک  رد  دوب و  هدـش  لیمحت  وا  رب  گنج  تنحم  دوب . هتـشغآ  تکلمم -  یهشوگ  کـی  عمج و  کـی  رـشق و  کـی  هب  قلعتم  هن  یلم -  میظع  تنحم  کـی 

نآ ریگارف  رظن  ماما و  روضح  رونم  یهمیخ  هب  اھنیا ، یهمھ  یور  دروخیم و  مشچ  هب  نوگانوگ ، یاھهنحـص  رد  تلم  یبالقنا  روضح  یابیز  یاـھهولج  اـھراثیا و  اھیراکادـف و 

. میدوب مرگلد  شوخلد و  دوب -  ام  رس  تشپ  هوک  لثم  اعقاو  هک  وا -  رضاح  اج  همھ  یهدارا  راوگرزب و 

مدرم  / ٠١/١٣۶٨/٠۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هدش باختنا  یروھمجسیئر  ناشتدھاجم ، راکتشپ و  اب  هیکزلاهسفنهللاسدق ) ) ماما ترضح  تلحر  زا  هام  هس  ود  تشذگ  زا  دعب  هک  دننیبیم  دننکیم و  هاگن  مدرم  زورما ،

تقایل و تیارد و  لقع و  اب  ار  یداـصتقا  تالکـشم  روشک و  نوگاـنوگ  یاـھھرگ  لـیاسم و  تکلمم و  عاـضوا  دـناوتب  هک  دنتـسھ  نادراـک  یوق و  یتلود  راـظتنا  رد  مدرم  تسا .

مکاح عاضوا  رب  مظن  هللادمحب  دنتسھ ، راک  لوغشم  روشک  یاھھاگتـسد  دندش ، نیعم  هثالث  یاوق  یاسور  درادرب . نایم  زا  مدرم ، یراکمھ  کمک و  زا  یریگهرھب  راکتـشپ و 

. تسامش یھاگآ  شاداپ  نیا ، تسا . ناریح  بجعتم و  هدیدپ ، نیا  لباقم  رد  ایند  دننکیم . دندرک و  ادیپ  روضح  اھهنحص  رد  الاب ، یهیحور  اب  مدرم  تسا و 

اھنآ زا  روشک ، یهدنیآ  یگدنزاس و  رد  هک  یراک  رھ  دننک  یعس  اھرشق  یهمھ  دیاب  دندرگ ، لاحشوخ  ایند  رساترس  رد  ناتسود  دوش و  ریحتم  رتشیب  نمـشد  هک  نیا  یارب 

. تسا مزال  بجاو و  دارفا  کیاکی  رب  مدرم ، یهقالع  دروم  بختنم  روھمج  سیئر  نیا  زا  تیامح  زورما ، دنھدب . ماجنا  تسا ، هتخاس  اھنآ  زا  هک  یراک  رھ  دوشیم و  هتـساوخ 

. دش دھاوخ  ناسآ  اھراک  دشاب ، رادروخرب  مدرم  نیب  تیبوبحم  زا  نآ ، سیئر  دشاب و  مدرم  تیامح  دروم  یتلود  رگا 

مدرم  / ٢٩/١٣۶٨/٠۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

رارق یلعا  دح  رد  روشک  یگچراپکی  هللادمحب  یلو  دننک ؛ هیزجت  ار  روشک  دنتـساوخیم  دش . رتیوق  زورهبزور  ام  ماظن  اما  دنربب ؛ نیب  زا  ار  یمالـسا  یروھمج  دنتـساوخیم 

تلم دنتساوخیم  دنعافد . یهدامآ  یوق و  برجم و  هدومزآراک و  هتفای و  نامزاس  ام  حلـسم  یاھورین  زورما  نکیل  دنربب ؛ نیب  زا  ار  ام  حلـسم  یاھورین  دنتـساوخیم  تفرگ .

تلم و نیا  یھاـگآ  دـشر و  روـضح و  یگداـمآ و  صـالخا و  ناـمیا و  زورهبزور  هـک  دـننیبیم  دـندھاش و  اـیند  یهـمھ  اـما  دـننک ؛ نیبدـب  مالـسا  بـالقنا و  هـب  تبـسن  ار  ناریا 

. تسا هدش  رتشیب  بالقنا ، مالسا و  هب  تبسن  ناشیدنبیاپ 

سدقملاتیب  / ١٣۶٨/٠٧/٠۵ تایلمع  ناھدنامرف  هب  ناشن  ىاطعا  مسارم  رد  تانایب 

هچ دیدھت ، نیا  تسا . یعطق  دیدھت  اما  دشاب -  هتـشادن  ای  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  تسانکمم  تشاد -  دـھاوخ  دوجو  گنج  میوگیمن  دراد . دوجو  دـیدھت  روشک ، نیا  یارب 

یورین تازیھجت و  شزومآ و  ییاراک و  دیـشاب و  هتـشادن  روضح  هنحـص  رد  هدرکن  یادخ  دـیوش و  فالتخا  راچد  دیـشاب و  فیعـض  امـش  هک  یتقو  نآ  دوشیم ؟ یلمع  ینامز 

یمخز مشچ  یمالسا  یروھمج  هب  هک  دنکن  ادیپ  ار  ناوت  نیا  زگرھ  دنامب و  هک  میراودیما  دنام و  دھاوخ  ریبدت  یهلحرم  رد  نمشد  الاو  دیـشاب ؛ هتـشادن  طابـضنا  یناسنا و 

هنحـص رد  زاب  مشچ  اب  نادراک و  هدز و  رمک  هب  تمھ  نماد  باکرهب و  اپ  تمدـخهب و  هداـمآ  دـینک و  راـک  بوخ  مھ  اـب  دیـشاب و  امـش  اـت  هک  میوگب  حیرـص  نم  هتبلا ، دـنک . دراو 

. درک دھاوخن  ادیپ  ار  تردق  نیا  نمشد ، دش و  دھاوخن  هدز  یمخز  مشچ  دیشاب ،

مدرم  / ١٣۶٨/٠٧/١٩ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

رد ار  ینس  هعیش و  ناردارب  نامدوخ ، روشک  لخاد  مینکیم . ار  شرافس  نیا  هعیش -  مھ  ینس و  مھ  ملاع -  نیملـسم  یهمھ  هب  ام  مینزیمن . فرح  هبناجکی  ام  هتبلا ،

رد یمالسا و  یاروش  سلجم  رد  تاباختنا و  رد  بالقنا و  نوگانوگ  یاھهنحـص  رد  روضح  یـسایس و  تازرابم  یهصرع  گنج و  نینوخ  یهنحـص  تعامج و  زامن  رد  مھ  رانک 

 . دنرادن مھ  یلکشم  دننابرھم و  مھ  اب  اھنآ  دنتسھ . مینیبیم و  میدید و  رگیدکی  اب  اج ، همھ 

اکیرمآ  / ١٣۶٨/٠٨/١٠ اب  هزرابم  ىلم  زور  تبسانمهب  روشک  رسارس  نایوجشناد  نازومآشناد و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

مھ زورما  دیناوج . نوچ  دیراد ؛ یدایز  ریثات  بالقنا  رد  امـش  مھ  زورما  دیبالقنا . یلـصا  یاھهیاپ  دعب ، یهرود  هدنیآ و  لسن  یارب  ناناوج ، نازومآشناد و  نایوجـشناد و  امش 

، زورما دیتسھ . بالقنا  یاھهیاپ  امـش  ادرف  اما  دیبالقنا ؛ لاعف  رـصنع  دیـشاب ، هتـشاد  روضح  دیناوتب  هک  رگید  یاج  رھ  یگدـنزاس و  یماظن و  یـسایس و  یهھبج  رد  امش 

. دیسانشب یتسردب  شیقطنم ، یرکف و  ینابم  اھهشیر و  اب  ار  بالقنا  دینک  هجوت  دیتسھ . بالقنا  یاھنوتس  ادرف  یلو  دیرثوم ؛ رصانع 

روشک  / ١٣۶٨/٠٩/٠۵ رسارس  نایجیسب  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

هک یتیروماـم  تیلووسم و  رھ  رد  دیـشاب . هتـشاد  روـضح  روـشک ، بـالقنا و  زا  عاـفد  مھم  یاھرگنـس  رد  هشیمھ  دـیناوتب  هللااـش  نا  اـت  دـیھاوخب  تیادـھ  کـمک و  ادـخ  زا 

تیلووسم جیـسب  زورما ، هک  صوصخب  دیھدب ؛ ماجنا  ار  ینویلیم  تسیب  شترا  جیـسب  یھدـنامزاس و  راک  هللااشنا  دـیناوتب  ات  دیـشاب  هاپـس  یارب  یبوخ  ناوزاب  دـیتسھ ،

. دیتسھ هدومزآ  راک  دمآراک و  یاھیجیسب  امش ، دراد و  یمھم  رایسب 

١٣۶٨/٠٩/١۵ /  ( مالسلا اھیلع   ) بنیز ترضح  دالیم  تبسانمهب  ناراکددم  ناراتسرپ و  زا  ىعمج  مدرم و  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

اھشالت نیا  میرادب . یمارگ  دیاهدروآ ، فیرشت  اجنآ  زا  نارھاوخ  ناردارب و  امش  هک  ار  ییاھشخب  اھرھش و  روشک و  رساترس  زیزع  ردقنارگ و  یادھـش  دای  دیاب  اج ، نیمھ  رد 

دزاس مکحتسم  دنک و  رادهشیر  ار  یمالسا  دنمھوکش  بالقنا  تسناوت  هک  دوب  بالقنا  هھبج و  تشپ  دربن و  یاھهنحص  رد  امـش  طرـشودیقیب  روضح  شزرااب و  تامدخ  و 

. تسا هدرک  هریخ  ار  اھمشچ  ایند  رد  یمالسا  بالقنا  یولالت  دناهدروآ ، دوجوهب  بالقنا  نیا  فارطا  هک  ییهدولآرابغ  یاضف  یتاغیلبت و  تاملظ  یهمھ  مغریلع  زورما  و 

مدرم  / ١٣۶٨/٠٩/٢٢ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

: منکیم دنکیم ، ادیپ  طابترا  اھنآ  هب  تاباختنا  هک  یمدرم  هب  هیصوت  ود  نم ، میراد . شیپ  رد  ار  ییهرود  نایم  تاباختنا  اھزور ، نیا 

راک کی  دوخ  نداد ، یار  تاباختنا و  یهنحـص  رد  مدرم  روضح  هن ، درادـن . یتیمھا  تسا و  ییهرود  نایم  هک  دـنیوگن  دـننک و  تکرـش  تاـباختنا  رد  هک  تسا  نیا  لوا  یهیـصوت 

دروـم دارفا  اـی  دورب  سلجم  هب  وا  تسا  حالـص  هب  دـنھدیم  صیخـشت  هک  دـننک  باـختنا  ار  یـسک  تسا  نیا  مود  یهیـصوت  دـنھدب . ماـجنا  دـیاب  مدرم  هـک  تـسا  یـسایس 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 11 
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. دننکیم یفرعم  اھنآ  هب  ناشنانیمطا ،

رھظم سلجم ، ددرگیم . رب  یمالـسا  یاروش  سلجم  هب  روما ، یاھهتـشر  رـس  یهمھ  تسا . بالقنا  یارب  هدـننکنییعت  یـساسا و  زکرم  کی  یمالـسا ، یاروش  سلجم 

ییاھزیچ دوشن و  ای  دوشب  هک  دنھاوخب  یـسایس  ای  یداصتقا  یاھهنیمز  رد  ار  یزیچ  مدرم  رگا  تسا . یداصتقا  یـسایس و  نوگانوگ  یاھهنحـص  رد  مدرم  یهدارا  روضح و 

رد نوناق  نیا  دنروآرد و  نوناق  تروص  هب  دنھدب و  نوریب  دوخ  یهدنیامن  نابز  هرجنح و  زا  ار  شیوخ  یهدارا  دـیاب  دـنکیم ، ادـیپ  یطابترا  روشک  تشونرـس  هب  هک  دـنھاوخب  ار 

ار سلجم  تاباختنا و  رما  هک  دننک  ششوک  مدرم  فلتخم  یاھرشق  تسا و  مھم  رایسب  سلجم  نیاربانب ، تسا . یراذگنوناق  رد  مدرم  ریثات  نیا ، دوشب . لمع  روشک  حطس 

. دنرامشب مھم  هشیمھ 

مدرم  / ١٣۶٨/٠٩/٢٢ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تانایب رد  دنتشاد ، هدھع  رب  ار  ملاع  ناناملسم  ام و  تما  یربھر  دندوب و  ام  نایم  رد  هیلع ) یلاعتهللاناوضر  ) نامراوگرزب دیقف  ماما  هک  یھام  دنچ  لاس و  هد  تدم  لوط  رد 

تـسد روشک ، تلم و  نیا  تشونرـس  دننادب . ناشدوخ  هب  قلعتم  ار  ناریا  روشک  دیاب  مدرم  دندرکیم . دیکات  یـسایس  یاھهنحـص  رد  مدرم  روضح  رب  هک  دینیبیم  ناشیا 

مدرم هکیتـقو  دوـشیم ؛ رادهشیر  یمتح و  روـشک ، نیا  لالقتـسا  دـیھاوخب . امـش  هکیتـقو  دوـشیم ؛ نکمم  روـشک ، نـیا  هـب  نداد  تزع  تـمظع و  تسامـش . کـیاکی 

. دنھدیم ماجنا  یتین  مزع و  هچ  هب  دننکیم و  ارچ  دننکیمهچ و  هک  دننادب  دنریگن و  هرانک  بالقنا  زا  دنشاب و  هتشاد  روضح  یسایس  یاھهنحص  رد  دنھاوخب و 

دننادن دنیامنن و  یزوسلد  رظنراھظا و  یـسایس  عاضوا  هب  تبـسن  دننکن و  تلاخد  تسایـس  رد  مدرم  یتقو  تسا . روشک  کی  رد  یگدنز  یاضف  یهدـننکهدنز  مدرم ، روضح 

هب دیاب  همھ  تفر . دھاوخن  شیپ  روشک  میوریم ، تمـس  مادک  هب  مینکیم و  هزرابم  یـسک  هچ  اب  هک  دننادن  درک و  ادیپ  تیلووسم  یـسک  هچ  تفر و  دـمآ و  یـسکهچ  هک 

روما زا  مدرم  هک  یتقو  نآ  تشذگ  دندوب . هدرک  رواب  ار  نآ  مھ  مدرم  دوب و  یـصاخ  یهداوناخ  هدـعکی و  هب  قلعتم  روشک  هک  یزور  نآ  تشذـگ  دـننک . کمک  روشک  نالووسم 

. دشاب هتشادن  یطابترا  اھنآ  هب  دنشاب و  هناگیب  روشک 

روشک داصتقا  تسا . طوبرم  گرزب  یاھرھـش  مدرم  اھنیـشنرداچ و  ریاشع و  هداـتفارود و  یاھاتـسور  تسد و  رود  یاھرھـش  رد  مدرم  یهمھ  هب  روشک ، روما  یهمھ  زورما ،

یهلیسو هب  دیاب  مھ  یناھج  رابکتسا  اب  هزرابم  یللملانیب و  یهنحص  رد  روضح  لالقتسا و  تسایس و  دوشب . لاعف  هدنز و  دیاب  اھنآ  ینابیتشپ  اب  مدرم و  یهلیـسوهب  مھ 

هک یناسک  یهمھ  اھهمانزور و  یعمج و  یاھهناسر  یمومع و  تاطابترا  امیـسوادص و  ناگدـنیوگ و  هک  تسا  رطاخ  نیمھ  هب  دوشب و  ماجنا  اھنآ  یھاگآ  ملع و  اـب  مدرم و 

یاھیذوفن دوشیم و  هک  ییاھینمـشد  درذـگیم و  نآ  ریـسم  بالقنا و  رب  هک  هچنآ  بالقنا و  روشک و  مھم  لـیاسم  هب  تبـسن  ار  مدرم  دـنفظوم  دـنراد ، راـک  رـس و  مدرم  اـب 

... دننادب ار  روشک  مھم  لیاسم  یهمھ  مدرم  دیاب  دننک . نشور  هاگآ و  اھنمشد ، نآ  یلخاد 

مدرم  / ١٣۶٨/٠٩/٢٢ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

دننکیم لایخ  یضعب  ای  دشاب . یسایس  ناسنا  کی  دناوتیمن  تسا و  رکذ  اعد و  لھا  عرضتم و  دباع و  کی  دشابیم ، تدابع  لوغشم  هک  یناسنا  دننکیم  لایخ  یضعب 

یرسمھ و یردام و  فیاظو  اب  هناخ  نز  کی  دناوتیمن  تسا ، نز  رگا  دراد ، لاعف  روضح  هللالیبسیف  داھج  نادیم  رد  و  درم -  هچ  نز و  هچ  تسا -  تسایس  لھا  هک  یسک 

اب زیچ  هس  نیا  مالـسا ، رظن  زا  هک  یلاح  رد  دراد ؛ تافانم  مھاب  اھنیا  دـننکیم  لایخ  دـشاب . یگدـنز  ناکد و  هناـخ و  درم  کـی  دـناوتیمن  تسا ، درم  رگا  دـشاب و  ییونابدـک 

. تسا مھ  هدننک  کمک  لماک ، ناسنا  تیصخش  رد  درادن ؛ هک  تیدض  تافانم و  رگیدکی 

ملاس تروص  هب  ار  یعامتجا  یلومعم  یاھدنویپ  دینک و  لمع  دوخ  یـصخش  فیاظو  هب  ناتناتـسود ، هیاسمھ و  نادنزرف و  رـسمھ و  اب  یگدـنز ، راک و  طیحم  رد  دـیاب  امش 

تساوخ ندرک  هضرع  گنج و  نادیم  تاباختنا و  دبلطیم و  امش  زا  یعامتجا  ماظن  هک  ییاھراک  بالقنا و  یهنحـص  تسایـس و  نادیم  رد  دیاب  لاح ، نیع  رد  دییامن . رارقرب 

. دیشاب هتشاد  روضح  بالقنا ، تسایس و  یاھنادیم  رد  دوخ  یسایس  یهدارا  نایب  ناھج و  روشک و  حطس  رد  دوخ  یلم  یبالقنا و 

رد دـینک و  ظفح  ار  ناتروضح  تسا -  بجاو  هدـیقع  راھظا  هک  ییاج  نآ  دوخ -  یـسایس  یهدـیقع  نایب  تاباختنا و  گنج و  نادـیم  یگدـنزاس و  ییامیپھار و  رد  دـیاب  امش 

ادخ زا  دادمتسا  تیونعم و  روضح و  رکذ و  هجوت و  تدابع و  قیرط  زا  ار  ادخ  اب  ناتدوخ  یبلق  یونعم و  یهطبار  لاح ، نیع  رد  دیـشاب . رثوم  بالقناو  روشک  تشونرـس  نییعت 

؟ تسا رـسیم  هنوگچ  دنـسرپب : رگا  تسا و  هتـساوخ  ام  زا  ار  نیا  مالـسا ، دزاسیم . ار  ناملـسم  ناسنا  دـعب ، هس  نیا  دـینک . بوخ  ضیارف  لـفاون و  ماـجنا  وا و  هب  لـکوت  و 

. میراد اھیلعهللامالس ) ) ارھز یهمطاف  هلمج  زا  ییاھوگلا  ام  هک  میھدیم  خساپ 

مدرم  / ١٣۶٨/١٠/٠۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

امش تسا . یکرابم  رایسب  یهنحص  دناهدرک ، ییارآفص  یناھج  رابکتـسا  ربارب  رد  مدقم  طوطخ  رد  دنراد و  روضح  نآ  رد  هک  ییهنحـص  دنـشاب ، هتـشاد  هجوت  ام  زیزع  تلم 

ناـمھ مینکیم ، هدـھاشم  اـیند  رد  اـم  هک  ییهخـسن  نآ  ـالاح ، نیمھ  دـناهتفرگ . تفرگ و  دـنھاوخ  سرد  امـش  زا  اـھتلم  دوـب . دـیھاوخ  اـیند  یاـھتلم  یاوـشیپ  ماگـشیپ و 

ایند رد  یراک  نینچ  تسا . ناریا  بالقنا  یهخـسن  نداتـسیا ، مکاح  یاھتردـق  لباقم  رد  نت  اب  نامیا و  اب  اھنابایخ و  هب  ندـمآ  نیا  تفرگ . ماجنا  ناریا  رد  هک  تسا  ییهخـسن 

. تفرگ دنھاوخ  سرد  امش  زا  اھتلم  مھ  زاب  دیداد و  امش  ار  سرد  نیا  تشادن . هقباس  دوبن و  لومعم 

ناریا  / ١٣۶٨/١٠/١٨ تلم  ىمالسا و  ىاروش  سلجم  ناگدنیامن  هب  مایپ 

، تسا نانآ  یارآ  رھظم  مدرم و  روضح  هاگیلجت  هک  یمالـسا  یاروش  سلجم  یبالقنا و  یاھهرجنح  اـھنابز و  اـھلد و  یمدرم و  یاـھداھن  هک  تسا  یتقوشوخ  یـسب  یاـج 

هک نانآ  ناھد  رب  یمکحم  تشم  دـندرک و  زاربا  مدرم  دامتعا  دروم  نارازگراک  تلود و  زا  ار  دوخ  ینابیتشپ  هیقف و  تیالو  لصا  هب  ار  دوخ  یراداـفو  یگتـسبلد و  رگید  راـب  کـی 

. دندز دندنسپیم ، یدیمون  بارطضا و  هقرفت و  راچد  ار  ام  تلم 

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

یقالخا یملع و  مھف  دشر و  رون و  تمس  هب  ور  تمـس و  نآ  هب  تشپ  ینعی  درک ؛ ضوع  هجرد  داتـشھ  دص و  ار  ام  روشک  یاھنز  تکرح  تھج  اھمناخ و  راتفر  دمآ و  بالقنا 

. دیدرگنرب هار  نیا  زا  دیشاب  بظاوم  یعقاو . یانعم  هب  هعماج  یارب  ندیشخب  هدیاف  یرشب و  یاھتیصخش  دشر  اھنادیم و  رد  روضح  یسایس و  و 

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

یرونخـس و شناد و  هزراـبم و  داـھج و  یرھاـظ و  یگدـنز  نآ ، دـنکیم . یفرعم  نز  یهوسا  هنومن و  ناونع  هب  ار  یتوـکلم -  زاـتمم  هتـسجرب و  رـصنع  نآ  همطاـف -  مالـسا ،

رد ار  گرزب  یاھدرم  هک  وا  یهبناج  همھ  یگتـسجرب  یبالقنا و  یماظن و  یـسایس و  یاھنادیم  یهمھ  رد  روضح  ترجاھم و  یرـسمھ و  یردام و  یرادرھوش و  یراکادـف و 

هیاپمھ و یونعم و  رصنع  یگدنشخرد  یتوکلم و  تاذ  عرضت و  هفیحص و  اعد و  تدابع و  بارحم  دوجـس و  عوکر و  یونعم و  ماقم  مھ  نیا  درکیم ، راداو  عوضخ  هب  شلباقم 

. تسا نیا  دزاسب ، دھاوخیم  مالسا  هک  ینز  یوگلا  تسا . نیا  نز ، تسوا . ندوب  ربمایپ  نینموملاریما و  گنسمھ  نزومھ و 

١٣۶٨/١٠/٢۶ /  ( اھیلع مالس ا   ) ارھز همطاف  ترضح  دالیم  تبسانمهب  کشزپ  ناوناب  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

میدرک و هدھاشم  بالقنا  نایرج  رد  ام  میوگیمن . هغلابم  کی  ناونعهب  نم  ار  نیا  تسا ؛ هملک  ىعقاو  ىانعم  هب  نیا  و  دندوب ؛ بالقنا  مدقم  طخ  نازابرـس  بالقنا ، رد  اھمناخ 

بالقنا نیا  انئمطم  دنتـشادن ، رواب  نآ  هب  دنتفریذپیمن و  ار  بالقنا  نیا  دندوبن و  راگزاس  بالقنا  اب  اھنز  رگا  بالقنا . مدقم  طخ  زابرـس  دـش  ام  روشک  رد  نز  هک  میدوب  دـھاش 

ىور دنتـشاذگیم  رثا  میقتـسمریغ  روطهب  اـیناث  دـندوبن ؛ نادـیم  رد  میقتـسم  نویبـالقنا ، هورگ  زا  ىمین  ـالوا  دـندوبن ، اـھنآ  رگا  مراد . داـقتعا  اـنعم  نیا  هب  نم  دـشیمن ؛ عـقاو 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 12 
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نیا تفرگیمن . ماجنا  راک  نیا  ىلکب  و  تسا -  ىدایز  ىگنھرف  ریثات  ىاراد  هناخ ، طیحم  رد  نز  هک  هناخ -  طیحم  ىور  ناشیاھردارب و  ىور  ناشیاھرھوش ، ىور  ناشنادنزرف ،

. لوا یهلئسم  نیا  دربب ؛ شیپ  هملک  ىعقاو  ىانعم  هب  ار  هزرابم  دنکشب و  ار  نمشد  تارقف  نوتس  تسناوت  هک  دوب  اھنآ  روضح 

مدرم  / ١٣۶٨/١١/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

رـشب قوقح  زا  ىرادفرط  ىاـعدا  هک  ىیاـھییاکیرمآ  دـننکیم . لاـماپ  ار  ىتلم  قوقح  ندز ، مھ  هب  مشچ  کـی  رد  دـننزیم ، رـشب  قوقح  زا  ىرادفرط  زا  مد  هک  ىناـسک  نآ 

اھاجنآ رد  هک  ىیاھروشک  دنرادن ؛ ناملراپ  ىتح  هک  ىیاھروشک   - درادن دوجو  ناشروشک  رد  ناسنا  قوقح  ىدازآ و  ىـسارکومد و  ىاھهیاپ  نیلوا  هک  ىیاھمیژر  اب  دننکیم ،

، دنتـسھ ورهبور  نآ  اب  اھنآ  هچنآ  تسین . بیع  اکیرمآ  نارادمدرـس  رظن  زا  نیا  دـننکیمن ؛ داقتنا  اـھنآ  هب  دـنراد و  ار  اـھیتسود  نیرتیمیمـص  دـنرادن - ىـسایس  روضح  مدرم 

. تسا مالسا 

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

تبـسانم و نیمھ  هک  میرجف  یهھد  یهناتـسآ  رد  مھ  نـالا  میمھفب . ار  ناـمدوخ  یهفیظو  میراد ، رارق  هک  ىیاـج  رھ  رد  میناوـتب  ناممادـک - رھ   - ـم هللااـشنا  هک  میراودـیما 

رد روضح  هب  ار  مدرم  دـنربیم ، فیرـشت  اج  رھ  ای  دـنراد  فیرـشت  هک  اج  رھ  نایاقآ  مینک و  رازگرب  رتھب  هچرھ  ار  هھد  هللااشنا نا  تسا . ىفاک  اـم  یهسلج  ىارب  مھ  تنمیم 

رد نارھت و  رد  نـینچمھ  اـج و  هـمھ  رد  و  دـننک ؛ قـیوشت  تـسا - ىموـمع  ىیاـمیپهار  ىموـمع و  عاـمتجا  زور  هـک   - نـمھب مودوتـسیب  زور  صوـصخب  رجف ، یهـھد  مـسارم 

ىلیخ میتسھ ، دـقاف  ار  ماما  روضح  ام  هک  لاسما  دـنکیم . هاـگن  دراد  نمـشد  لاـسما  نوچ  دـننک ؛] تکرـش  رتروشرپ   ] هللااـشنا هک  دـنوشب  قیوشت  مدرم  اھناتـسرھش ،

. دنرادیم ىمارگ  ردقچ  ار  بالقنا  دننکیم ، هچ  بالقنا  دوبدای  اب  دننکیم ، هچ  نمھب  مودوتسیب  اب  مدرم  هکنیا  هلمج  زا  تسا ؛ نمشد  مشچ  ریز  ام  ىاھراتفر 

نارھت  / ١٣۶٨/١١/٢٠ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

هتسناوتن ام  نوئش  روما و  زا  کی  چیھ  رد  لاس ، هدزای  نیا  لوط  رد  ىتردق  چیھ  ىتردقربا ، چیھ  هک  میراد  زورما  ام  هک  ىتیعضو  ىنعی  ىمالسا ؛ ىروھمج  ىنعی  لالقتـسا ،

ىـضعب دبال  دنرادن . ار  لالقتـسا  نیا  مھ  اکیرمآ  لثم  ىیاھروشک  ىتح  میوگب  مھاوخیم  نم  درادن . ار  لالقتـسا  نیا  ىروشک  چـیھ  دـنک ؛ لیمحت  ام  رب  ار  ىزیچ  نیرتکچوک 

ظاحل زا  اھرادهیامرـس  نآ  دوخ  تسا  نکمم  هچرگا  تسا . ىللملانیب  تسینویھـص  ىاھرادهیامرـس  هب  یهتـسباو  مھ  اکیرمآ  تلود  درادـن ؛ بجعت  هن ، درک ؛ دـنھاوخ  بجعت 

ىدنک و لثم   - درادرب جک  مدق  کی  دـنکیمن ، باجیا  اھرادهیامرـس  عفانم  هک  ىیاجنآ  اکیرمآ ، رد  روھمجسیئر  کی  رگا  تسا . هتـسباو  تلود  اما  دنـشاب ، مھ  ىیاکیرمآ  تیلم ،

ىتالیکشت چیھ  ىتلود ، چیھ  ىتردق ، چیھ  دراد . دوجو  ىمالسا  ىروھمج  رد  زورما  هچنآ  ىنعی  لالقتـسا ، دنروآیمرد . ار  شردپ  دننکیم ، نوریب  هریاد  زا  ار  شیاپ  وا -  لاثما 

- دنھدیم صیخـشت  نیلوئـسم  هک  نامھ   - تسا شتحلـصم  دـھدیم  صیخـشت  هک  ىزیچ  نآ  فالخرب  شحلاصم و  فالخرب  هکنیا  هب  دـنک  راداو  ار  ماظن  نیا  تسناوتن  ایند  رد 

. لالقتسا نیا ، درادرب . ىمدق 

نارھت  / ١٣۶٨/١١/٢٠ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

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

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

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

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

اھنآ زا  مھاوخیم  نم  اما  منک ؟ رکشت  اھنآ  زا  هک  متسھ  ىسک  هچ  نم  تسا -  اھنآ  دوخ  هب  طوبرم  هلئسم  منکب -  رکـشت  میظع  تکرح  نیا  رطاخهب  مدرم  زا  مھاوخیمن  نم 

رد اھنآ  تاکرح  یهمھ  دوب . ىلماک  تکرح  کی  هنارایشوھ و  هناراکادف ، هناعاجـش ، هناصلخم ، تکرح  کی  مدرم ، تکرح  اتقیقح  منک . ( ٩) میظعت اھنآ  هب  تبسن  منک ، لیلجت 

دعب هلصافالب  میراد ، مدرم  روضح  زا  ىاهناشن  نمھب و  مودوتسیب  لثم  ىاهثداح  ىتقورھ  ام  دینیبیم  هدرک . ( ١٠) بوکنم ار  نمشد  هدوب و  روجنیمھ  لاس  هدزای  نیا  لوط 

ىاھویدار تسا ؛ هعیاش  وج  رگید ؛ دینیبیم  نالا  تسا . روجنیمھ  مھ  الاح  دوشیم . ربارب  دنچ  ىتحاران  زا  ظیغ و  زا  نمشد  ىاھینکارپهعیاش  نمـشد و  تاغیلبت  نآ ] زا  ]

. دنتسین رادروخرب  رابتعا  وربآ و  زا  ىاهرذ  تلم ، نیا  شیپ  ىمالسا  ىروھمج  نانمشد  هک  مینکیم  رکش  ار  ادخ  دننکیم .] ىنکارپهعیاش   ] وربآیب نانمشد  ىجراخ و 

ىمالسا  / ١٣۶٨/١٢/١٠ بالقنا  یهتیمک  ىمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  نارادساپ  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

هب دسرب  هچ  دوشب ؛ شوماخ  دوشب و  رونمک  جیردتب  غارچ  نیا  ىمالـسا ، ىروھمج  لخاد  رد  دندوب  راودیما  اھنآ  دـنکیم . ىنابـصع  ار  نانمـشد  نیمھ  هدـش و  روجنیا  زورما 

ىاھشزرا تمس  هب  تکرح  گرزب و  ناطیـش  اھناطیـش و  اب  داھج  ىمالـسا و  لیاضف  غارچ  روشک ، جراخ  لخاد و  رد  دننیبیم  زورما  دوشب . رتلعتـشم  زورهبزور  ایند  رد  هکنیا 

. دوشیم رتنازورف  زورهبزور  ىمالسا ، ىھلا و 

راچد ار  نمشد  دنتسناوت  ناشدوخ  یهنارایشوھ  تکرح  نیا  اب  هک  ام  گرزب  تلم  هب  داب  هدژم  دنازوس . ار  نانمـشد  لاسما  نمھب  مودوتسیب  راختفارپ  میظع و  تکرح  نیا 

نینچنیا شود  رب  هک  ىتکرح  تسا . ىھاگآ  تلم  تلم ، نیا  و  دـمآ . دوجو  هب  ام  تلم  ىبالقنا  تکرح  اب  نانمـشد ، لد  رد  ظیغ  نیا  ( ١ .) مکظیغب اوتوم  لق  دننک ! ظیغ  درد و 

. تسین ىندشمامت  دشاب ، ىتلم 

١٣۶٨/١٢/٢٢ /  ( فیرشلا هجرف  ىلاعت  لجع ا   ) رصعیلو ترضح  دالیم  زورلاس  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هب ناھج  گرزب  ىاھهناسر  ىعمج و  طابترا  لـیاسو  نیا  رتشیب  هک  ىتسینویھـص -  تاـغیلبت  هب  ىرابکتـسا ، تاـغیلبت  هب  ىبرغ ، تاـغیلبت  هب  ىیاـکیرمآ ، تاـغیلبت  هب  اـمش 

ناریا تلم  تمواقم  دـیما و  یهدـنھدناشن  هک  ىزیچ  رھ  تسا . هطقن  کی  نیمھ  ىور  زکرمتم  اـھنآ  ىاـھراک  ماـمت  دـینیبیم  دـینک ؛ هاـگن  دوشیم -  طوبرم  اـھتسینویھص 

ىعقاو تروصهب  ار  نمھب  مودوتسیب  میظع  ىیاـمیپهار  دـننکیمن ، سکعنم  ار  مدرم  یهساـمح  روش و  دـننکیمن ، سکعنم  ار  مدرم  تدـحو  دـننکیمن : سکعنم  ار  نآ  تسا ،

ار لوئـسم  ىاھهاگتـسد  هب  تبـسن  تلم  ریظنیب  ىرادافو  ربخ  دـننکیمن ، سکعنم  ار  ىمالـسا  ىروھمج  تلود  ىاھـشالت  اھتفرـشیپ و  اـھتیلاعف و  ربخ  دـننکیمن ، سکعنم 

دـیایب و للم  نامزاس  فرط  زا  ىاهدـنیامن  هک  دیـسر  اجنآ  هب  و  دنتـشاد -  ىرـشب  قوقح  ىاھاعدا  هک  ىناسک  لباقم  رد  ناریا  ىزوریپ  ربخ  ىتح  دـننکیمن ، سکعنم  تسرد 

سکعنم تسرد  ار  نـیا  ىتـح  ( ١١  -) دـندش اوـسر  وا  شرازگ  رد  دـندوب ، هدرک  اـعدا  ار ] اـھزیچ  نآ   ] هـک نارگید  نیقفاـنم و  بـالقنا و  نانمـشد  دـمآ و  وا  و  دـنیبب ؛ ار  تاـیعقاو 

. دننکیمن

دھشم  / ١٣۶٩/٠١/٠۴ نویناحور  بالط و  الضف و  عمج  رد  تانایب 

هب تناھا  تمھت و  یقالخا ، شزغل  داسف و  هب  ندـش  راچد  ماظن ، بالقنا و  هیلع  مایق  یمالـسا ، ماظن  اب  تفلاخم  اتدوک ، ینیچهنیمز  اـتدوک ، هئطوت ، رطاـخ  هب  رفن  کـی  اـت 

هک دینیبیم  اروف  دش ، تازاجم  تفرگ و  رارق  همکاحم  دروم  دنداد -  وربآ  مالـسا  هب  نارود  نیا  رد  هک  سدقم -  کاپ و  ناناوج  نیا  هیلع  تثابخ  هئطوت و  ناراکادف و  ناگدنمزر و 

نیا ارچ  هک  دنربیم  لاوس  ریز  ار  هاگتـسد  دنرامـشیم و  شمولظم  دننکیم ، غیلبت  شیارب  دنوشیم ، هدشتازاجم  دـساف و  یناحور  نیا  قشاع  یجراخ ، یاھھاگتـسد 

. دـندب ادـخ  هار  یناحور  اب  دنتـسین ؛ دـب  یییناحور  رھ  اب  سپ ، روطکی . دـشاب ، نییاپ  ماقم  رگا  روطکی ؛ دـشاب ، الاب  ماقم  رگا  روطکی ؛ دـشاب ، نسم  رگا  دـیتشک !؟ ار  درف 

. امش تیلووسم  روضح و  تیمھا  نامھ  رطاخ  هب  هچ ؟ رطاخ  هب  تسامش . زورما  عضو  نیا ،

« هنحص رد  مدرم  روضح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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سدق  / ١٣۶٩/٠١/٢۴ یناھجزور  تبسانم  هب  مایپ 

ویرغ اسر و  داـیرف  هعمج ، یاـھزامن  لـحم  اـت  ییاـمیپھار  اـھنابایخ و  رد  دوخ  یهچراـپکی  روضح  اـب  هشیمھ  دـننام  زین  سدـق  زور  نیا  رد  اـم  گرزب  تلم  مراودـیما  بناـجنیا 

. دوب دھاوخ  نآ  نانمشد  مصخ  نیطسلف و  رانک  رد  هراومھ  میظع ، ینیمخ  ماما  تما  هک  دنک  رارکت  دناسرب و  نایناھج  شوگ  هب  ار  دوخ  نوگدعر 

رطف  / ١٣۶٩/٠٢/٠٧ دیع  زامن  یاھهبطخ 

یناسک اھنت  دیآیمنرب . یـسک  رھ  زا  یھلا ، یهدعو  هب  دامتعا  ادخ و  هب  یاکتا  تسین . یزیچ  ادخ  لباقم  رد  میلـست  یگدنب و  زج  نیا ، مینک و  لاکتا  اکتا و  ادخ  هب  دیاب  ام 

، رطخ یاھنادیم  رد  درک و  دھاوخن  دامتعا  مھ  ادخ  هب  دنکن ، رپ  ار  وا  ناج  یاضف  دشابن و  ناسنا  دای  رد  ادخ  رگا  دشاب . اھنآ  دای  لد و  رد  ادخ  هک  دـننک ، اکتا  ادـخ  هب  دـنناوتیم 

، راگدرورپ لباقم  رد  عوضخ  میلست و  یگدنب و  یھلا و  یاوقت  نتشاد  ادخ و  زا  فوخ  تسا . هداد  ناشن  ام  هب  ار  هار  نآرق  دنک . ادیپ  روضح  ادخ  هب  دامتعا  اب  تسناوت  دھاوخن 

. تسابقع ایند و  رد  یراگتسر  حالف و  هار 

رطف  / ١٣۶٩/٠٢/٠٧ دیع  زامن  یاھهبطخ 

تـسایس یهنحـص  رد  تلم  روضح  هک  دـیدنامھف  ایند  هب  دـیداد و  ناشن  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  ار  یلم  یهدارا  دـیدرک ؛ مسجم  ار  تمظع  اـفاصنا  اـقح و  ناریا ، تلم  اـمش 

اھنآ تیمکاح  اھتلم و  تردق  یانعم  هزات  ایند  داتفا ، قافتا  ملاع  رد  لاس  کی  نیا  رد  شیبومک  هک  یثداوح  اب  هچ . ینعی  یلم  یهدارا  مالعا  هچ ، ینعی  رظن  مالعا  هچ ، ینعی 

. دمھفیم نوگانوگ  یاھماظن  رب  ار 

رد هکلب  شدوخ ، روشک  لـیاسم  رد  طـقف  هن  مھ  نآ  هداد ؛ ناـشن  ار  طلـسم  یهدارا  نیا  تردـق و  نیا  روـضح و  نیا  ریخا ، لاـس  هدزاـی  نیا  یگدـنز  لـحارم  ماـمت  رد  اـم  تلم 

مراودیما و نم  دیسر و  یزوریپ  هب  مدرم  امش  روضح  نیمھ  تکرب  هب  یمالسا ، بالقنا  تسا . سدق  یهلاسم  نیمھ  یکی  هک  یللملانیب ، یناھج و  لیاسم  نیرتساسح 

. دسرب شیاھوزرآ  اھنامرآ و  مامت  هب  تسناوت  دھاوخ  امش ، یرادیب  روضح و  نیمھ  تکرب  هب  هک  مراد  نانیمطا 

ماظن  / ١٣۶٩/٠٢/٠٧ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

دوجو راھظا  اب  ناشدوخ و  داـیرف  اـب  ناـشدوخ ، مسج  اـب  ناـشدوخ ، روضح  اـب  طـقف  حالـس ، هب  یاـکتا  نودـب  دـنناوتب  اـھتلم  هکنیا  زا  نارادمتـسایس ، زا  یرایـسب  اـتقیقح 

رد شیپ -  لاس  شـش  ای  جـنپ  دـیاش  نیا -  زا  لبق  لاس  دـنچ  دـندوب . سویام  دـنروایب ، دوجوهب  یـسایس  یهثداح  کی  دـننک و  نوگرگد  ار  یـسایس  تیعقاو  کی  ناشدوخ ،

یسایس فورعم  یاھهرھچ  نارادمتسایس و  نارس و  زا  رفن  دنچ  اب  متشاد ، یبونج -  یاقیرفآ  رد  یتسرپداژن  اب  یهزرابم  مدقم  طخ  یاھروشک  اقیرفآ -  هب  نم  هک  یرفس 

هقطنم و نیا  جالع  هار  متفگ ، متـشاذگ و  ناـیم  رد  ار  بلطم  نیا  یمدرم ، یاـھهرھچ  اـقیرفآ و  نارادمتـسایس  نیرتهتـسجرب  زا  یکی  اـب  مدرک . وگتفگ  هقطنم ، نآ  یمدرم  و 

نیا دوب -  راک  رـسرب  روشک  نآ  رد  زور  نآ  هک  یـصخش  نآ  رطاـخ  هب  دوب ؛ رتتخـس  یلیخ  زورما  زا  زور ، نآ  رد  شعـضو  هک  یبونج -  یاـقیرفآ  یوگروز  ملاـظ  میژر  نیا  یدوباـن 

. دننک لامعا  دندرک ، لمع  ناریا  تلم  هک  ار  ییهبرجت  نامھ  مدرم ، تیرثکا  هک  تسا 

اب هک  دنتسھ  اجنآ  رد  یناتسوپدیفس  یتح  دنکچوک . تیلقا  کی  ناتسوپدیفس ، تیمکاح  یتسرپداژن و  هب  دقتعم  ماکح  دنتسوپهایس . نایموب  اجنآ ، مدرم  عطاق  تیرثکا 

یهزرابم نیا  یارب  مدرم ، نیا  متفگ  نم  تسا . روطنامھ  ابیرقت  مھ  زونھ  هک  دـناریم  تخاتیم و  ناـنچمھ  رئاـج ، تموکح  نآ  اـما  دـناهدیقعمھ ؛ رکفمھ و  ناتـسوپهایس 

یهمھ دض  رگـضیعبت  ملاظ  ماظن  نآ  اب  هک  دـھدب  ناشن  تلم -  یانعم  هب  تلم -  دـنیایب . نوریب  هک  تسا  مزال  اھنابایخ  رد  اھنآ  روضح  طقف  دـنھاوخیمن ؛ حالـس  یـساسا ،

، دـندش هتـشک  دـندرک ، تمواقم  مدرم  هتبلا  دـندمآ . اـھنابایخ  هب  تلم  طـقف  داـتفا و  قاـفتا  هثداـح  نیا  ناریا ، رد  متفگ  تسا . فلاـخم  یللملانیب  قوقح  یرـشب و  قیاـقح 

رید و هتبلا  دوشیم . هدروآرب  نآ  اب  یدوصقم  رھ  هک  تسا  یمدرم  میظع  روضح  تیـصوصخ  نیا ، دندشن . هتـسخ  اما  دندرک ؛ ادف  ار  ناشناج  دـنداد ، تسد  زا  ار  ناشنازیزع 

. دنوشن هتسخ  تلم ، نیا  هک  تسا  نیا  هب  هتسب  تسا ؛ هارمھ  رتشیب  تالکشم  اب  یضعب  تسا ، ققحت  لباق  رترید  یضعب  رتدوز و  یضعب  دنکیم ، قرف  اھفدھ  دراد ، دوز 

، تسا تسرد  تفگ : درک و  قیدـصت  تسھ -  مھ  یبرجم  درم  دـنراد و  لوبق  ار  وا  همھ  دنـسانشیم ، ار  هرھچ  نآ  هک  یناسک  هک  گرزب -  یمدرم  یبالقنا  رادمتـسایس  نآ 

تسار میراد ؛ مک  ار  میظع -  یربھر  نآ  ینید و  قیمع  داقتعا  ینعی  امش -  تلم  یهدننکدحتم  هدننازیگنارب و  لماع  نآ  اجنیا ، رد  ام  اھتنم  تسا ؛ یلمع  الماک  هبرجت  نیا 

. تفگیم مھ 

لاثما اکیرما و  یللملانیب -  یاھتردق  تسین  نکمم  دنزاسب ، شیاھیتخس  اب  دنھدب و  همادا  ار  روضح  نیا  دنـشاب ، هتـشاد  روضح  دنھدب ، مھ  تسد  هب  تسد  اھتلم  اجرھ 

شطیارـش زا  تدـحو ، روضح و  تمواقم ، یگداتـسیا ، تسا . تیعقاو  کی  نیا ، دـنزوریپ . اھتلم  دـنھدب . ماجنا  اھنیا  لـباقم  رد  دـنھاوخیم ، هک  ار  یراـک  نآ  دـنناوتب  اـکیرما - 

. تسا

هک تفگیم  عطاـق  روطهب  اـم ، راوگرزب  ماـما  هک  تسا  نیمھ  یارب  دوـشیم و  رارکت  ناریا  یهبرجت  نیمھ  ملاـع ، زا  یقطاـنم  رد  جـیردتب  هک  دـینیبیم  اـیند  رد  امـش  زورما ،

نامھ مھ  ام  دنکب .» دناوتیمن  یطلغ  چیھ  ناریا ، تلم  لباقم  رد  اکیرما  : » دندومرف دـھدب و  تسکـش  تسا ، دـحتم  هداتـسیا و  یتقو  ات  ار  تلم  نیا  تسین  رداق  نمـشد 

. تسا یمالسا  یروھمج  ماظن  ناراکردناتسد  نالووسم و  ناریا و  تلم  داقتعا  نیا ، مینکیم . رارکت  ار  فرح 

، تدم نیا  لوط  رد  ام  هک  مینکیم  رکـش  ار  ادخ  تسا . هدرک  بلاغ  زوریپ و  شنانمـشد  رب  زورما  ات  ار  ناریا  تلم  نیا ، تسا و  مدرم  تدحو  هدارا و  روضح و  نیمھ  هیـضق ، زار 

تـسکش دندش ، دراو  یماظن  گنج  هار  زا  دندروخ . تسکـش  دندش ، دراو  هک  یھار  رھ  زا  نانآ  دـندروخ . تسکـش  ام  نانمـشد  میدروخن و  تسکـش  هنحـص  کی  رد  یتح 

ییاجنآ زا  ار  تلم  کی  دنناوتن  دنھدب ، مھ  تسد  هب  تسد  اھتردق  مامت  تسین ؟ تسکش  نیا ، دننک . ینیشنبقع  هب  راداو  ار  ماظن  نیا  ناریا و  تلم  دنتسناوتن  دندروخ و 

. دروخ دنھاوخ  مھ  رتشیب  دندروخ و  تسکش  مھ  یداصتقا  یهنیمز  رد  دندروخ ، تسکش  یسایس  یهنیمز  رد  تساھنآ . تسکش  دنناشنب ، بقع  مدق  کی  تسھ ، هک 

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

، ریازجلا یبیل ، الثم  تسا . هداـتفا  قاـفتا  یبـالقنا  اـھاجنآ  رد  حالطـصا  هب  هک  تسا  هدوب  ییاـھروشک  نیمھ  هب  اـبلاغ  مدرکیم ، روشک  زا  جراـخ  هب  نم  هک  ییاـھترفاسم 

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

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

شقن و اـھروشک ، نیا  یاـیاضق  زا  ییهیـضق  چـیھ  رد  مدرم  تسین . یربخ  مدرم  زا  رتشیب . یزیچ  هن  و  دریگیم ، ماـجنا  نیطالـس  یارب  هک  تسا  ییهزاـنج  عییـشت  ناـمھ 

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

. دناهتخادنا هار  هب  تردق  گنج  دناهدرک و  تباقر  مھ 

رطاخ هب  دننکیم ، حرطم  ار  نآ  اھویدار  اھیرازگربخ و  ریاس  یـس و  . یب . یب اکیرما و  امیاد  هک  دـینیبیم  دوشیم و  سکعنم  اھیرازگربخ  سکلت  رد  هک  مھ  یتردـق  گنج  نیا 

رگیدکی اب  دارفا ، زا  یضعب  مھ  ناریا  رد  تسا ؟ هنوگچ  هطبار  اجنیا ، رد  الـصا  دننکیم ! وجتـسج  اجنیا  رد  ار  شاهخـسن  دناهدید و  ایند  رد  ار  نآ  اھلقعیب ، نیا  هک  تسا  نآ 

رگید زیچ  کی  تسین ؛ عون  نآ  الـصا  اھندرک ، تباقر  اھندرک و  ینمـشد  اھندوب ، دب  اھندوب ، بوخ  عون  اما  دندب ؛ یلیخ  یـضعب  دندب ، یـضعب  دـنبوخ ، مھ  اب  یـضعب  دـنفلاخم .

دندیـشک و شود  هب  ار  بالقنا  مدرم  نتم  اتقیقح  ناریا ، رد  دوبن . اھنیا  داتفا ، قافتا  ناریا  رد  هک  هچنآ  دـنمھفیمن . نارگلیلحت  ار  نیا  تسین . مھ  اـب  هسیاـقم  لـباق  تسا و 

. دوشیم لمع  ایند  رد  نالا  هخسن  نیمھ  تسا و  نیا  هخسن  دندناسر . یزوریپ  هب  ار  نآ 

نیا هدوبن ؛ یباطخ  فرح  کی  تسام ، بالقنا  زا  رثاتم  دـمآ ، شیپ  اـیند  یاـھاج  زا  یـضعب  رد  یقرـش و  یاـپورا  رد  هچنآ  هک  ماهتفگ  اھتبحـص  زا  یـضعب  رد  یھاـگ  نم  هکنیا 

ناج مسج و  اب  مرگ ، حالس  لباقم  رد  هک  دوب  مدرم  روضح  زا  ترابع  دمآ ، شیپ  یقرش  یاپورا  رگید  یاھروشک  زا  یـضعب  ای  ینامور ، روشک  رد  هک  هچنآ  الثم  تسا . تیعقاو 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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رب تمواقم ، تروص  رد  اھناسنا  مسج  دش ، هجاوم  اھناسنا  مسج  اب  رگا  هک  دراد  ار  تیـصاخ  نیا  مکاح ، هورگ  فرط  زا  مرگ  حالـس  دربراک  دـندوب . هدـمآ  اھنابایخ  هب  ناشدوخ 

. درادن ناکما  نیا  سکع  مھ ، ایند  یاج  چیھ  دش . دھاوخ  زوریپ  دمآ و  دھاوخ  قیاف  نآ 

١٣۶٩/٠٣/١٠ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیلوا  تبسانم  هب  مایپ 

تمواقم رد  ناھج و  رد  مالسا  مچرپ  نتشارفارب  یمالسا و  سدقم  ماظن  لیکشت  رد  سپس  بالقنا و  یزوریپ  هب  یھتنم  یهلاسهدزناپ  تازرابم  رد  یلـصا  رـصنع  تیناحور ،

تلم یهناقداص  قیمع و  نامیا  یمالـسا و  فراعم  ظفح  یلـصا  لماع  یدامتم ، یاھنرق  لوط  رد  اھنیا و  زا  شیپ  نانمـشد و  نوگانوگ  یاـھمجاھت  ربارب  رد  ناریا  تلم  روشرپ 

هک دوب  اـکیرما  یهدـناشنتسد  میژر  اـب  هزراـبم  زکرم  رد  زراـبم  دـھعتم و  نویناـحور  روضح  تسا . هدوب  اـجهمھ  رد  ینید  تارکفت  دـشر  مالـسا و  شخبتاـیح  بتکم  هب  ناریا 

تکرـش نآ  رد  هچراـپکی  ناریا  تلم  هک  یگرزب  ثداوح  یهمھ  رد  دیـشخب . یمدرم  یموـمع و  لکـش  ار  هزراـبم  دـیناشک و  هزراـبم  یهنحـص  هب  ار  مدرم  نوگاـنوگ  یاھرـشق 

. تسا هدوب  یمومع  روضح  نیا  لماع  اھنت  فوفص ، شیپاشیپ  رد  نید  یاملع  روضح  زین  وکابنت -  مایق  تیطورشم و  تضھن  دننام  دناهتسج - 

١٣۶٩/٠٣/١٠ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیلوا  تبسانم  هب  مایپ 

دروم رد  هک  روطنامھ  دـنکیم ؛ لیدـبت  بصاغ  ملاظ و  نارگهطلـس  ربارب  رد  یراوتـسا  هوک  هب  ار  نانآ  دـشخبیم و  اھتلم  هب  مالـسا  هک  تسا  یییدازآ  ام ، قطنم  رد  یدازآ 

دننام دیاب  روشک  نالووسم  دننک . ظفح  ار  نآ  دیاب  تلم  داحآ  یهمھ  دوب و  دھاوخ  تسھ و  هراومھ  ام  روشک  رد  یدازآ  نیا  و  دمآ . دـیدپ  هزجعم  نیا  داتفا و  قافتا  ناریا  تلم 

، یداصتقا یـسایس و  یاھهنحـص  رد  تیلاعف  روضح و  هب  ار  مدرم  نوزفازور ، روطهب  دـنرادب و  ار  روشک  لالقتـسا  رد  نآ  یهدـننکنییعت  ریثات  یمدرم و  روضح  ساـپ  هشیمھ ،

.. دنیامن قیوشت  یتینما  یعافد و  یگنھرف و 

١٣۶٩/٠٣/١٠ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیلوا  تبسانم  هب  مایپ 

رد مدرم  یناگمھ  ییاجهمھ و  یهناقـشاع  روضح  مالعا  یربھر ، یهلاسم  لح  دوب ، هداـعلاقوف  خـیرات  ناـھج و  ساـیقم  رد  هک  ریظنیب  یرادازع  نآ  رد  تلم  یراداـفو  زاربا 

نوناـق تاحالـصا  یلم  بیوصت  هاـگنآ  ناریا و  یهزور  لـھچ  یندـنامدایهب  زیگناتفگـش و  زیخاتـسر  هتفرگنیمک و  ناـنزھر  ربارب  رد  ماـما  یونعم  ثاریم  زا  ماـما و  هار  زا  عاـفد 

همھ و وا ، راگدنام  دای  ماما و  تلحر  غاد  یگنادواج  یگزات و  نیع  رد  روشک  روما  یهمھ  نتفای  نایرج  تلود و  لیکشت  هدیزگ و  روھمج  سیئر  باختنا  رد  تکرش  یـساسا و 

. دیشخب یمالسا  ماظن  بالقنا و  یناریا و  ناریا و  هب  شیپ  زا  رتنوزفا  یرابتعا  همھ 

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

. تسادـخ ناگدـنب  هب  قلعتم  ادـخ  یهناخ  تسام . تلم  قح  تسا و  نآ  قاتـشم  ام  تلم  بلق  هک  تسا  ییاھزیچ  (ص ،) ربماـیپ سدـقم  ربق  ادـخ ، یهناـخ  جـح ، یهضیرف 

یهناخ دنرادن . دنوریم ، اجنآ  هب  ملاع  راطقا  زا  هک  یناناملسم  اب  یقرف  چیھ  دنتسھ ، نکاس  هکم  رد  هک  ینامدرم  ادخ ، یهناخ  هب  تبسن  (: ٢ «) دابلا هیف و  فکاعلا  اوس  »

مدرم و روضح  ریثاـت  نیمھ  ینعی  نیا ، تسا . لیئارـسا » رب  گرم   » و اـکیرما » رب  گرم   » راعـش رطاـخ  هب  نیا ، دـنوشیم ؟ اـم  تلم  عناـم  ارچ  تسادـخ ؛ ناگدـنب  اـجلم  ادـخ ،

یهفیظو هن  دـنریگیم و  رظن  رد  ار  اھنآ  عفن  دـننکیم و  ارجا  ار  اکیرما  یاھتـسایس  ومهبوم  هنافـساتم  هک  یدوعـس -  ماـکح  اـکیرما و  تکرح  نیا  ریـشمش . رب  نوخ  یزوریپ 

نارود نیمھ  تایـصوصخ  زا  یکی  هک  نیملـسم -  تدحو  راعـش  و  لیئارـسا » رب  گرم   » و اکیرما » رب  گرم   » راعـش هک  تسا  نیا  رطاخهب  ار -  ناملـسم  تلم  عفن  یمالـسا و 

. تسین لمحت  لباق  ناشیارب  تسا و  هدننکش  یناھج  یاھهطلس  رابکتسا و  یارب  دندرک -  زاغآ  هر ) ) ماما هک  تسا  یدیدج 

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

تسا هدش  زاغآ  ام  ماما  یهلیسوهب  هک  یدیدج  نارود  رد  تسا . مدرم  ینویلیم  یاھهدوت  رثوم  روضح  اھناسنا و  شزرا  هب  ندیشخب  انعم  دیدج ، رصع  نیا  رگید  تیـصوصخ 

یاھبالقنا ام  هتـشذگ ، رد  دننکیم . تیادھ  ار  اھنایرج  هک  دنتـسھ  اھنآ  دناهدنریگمیمـصت و  هدننکنییعت و  لصا و  مدرم ، یاھهدوت  تسین ، مھ  ناریا  هب  دودـحم  نآ  یهریاد  و 

یاھتردـق یللملانیب ، مود  گنج  زا  دـعب  لاس  اھھد  هک  ییایند  رد  زورما ، دـنکیم . قرف  عضو  زورما  اما  تسا ؛ هتفر  شیپ  هب  مدرم  تاساسحا  اـب  هک  میراد  غارـس  ار  یداـیز 

زورب ناشدوخ  زا  ییهدارا  دننزن و  یفرح  یناھج  یاھتردق  یهدارا  لباقم  رد  دنـشاب و  اھنآ  یاھهتـساوخ  میلـست  هک  دندوب  هداد  تداع  ار  ایند  مدرم  یهمھ  ملاع ، رب  طلـسم 

رد ام ، ناملسم  تلم  هک  دنیآیم  نادیم  هب  دننکیم و  تکرح  یکبس  نامھ  اب  مدرم ، ینویلیم  یاھهدوت  یقرش ، یاپورا  یاھروشک  رد  هک  دینیبیم  امش  ناھگان  دنھدن ،

ینعی تسا ؛ ریشمش  رب  نوخ  یزوریپ  زا  ترابع  دیدج ، رصع  نارود و  نیا  یناسنا  یهصخـشم  رگید ، ریبعت  هب  دندش . نادیم  دراو  یھاشمتـس  میژر  اب  یهضراعم  هلباقم و 

بصاغ و تموکح  رب  ار  اضف  دـندمآ و  نادـیم  هب  ناشدوخ  ناج  مسج و  اب  طقف  حالـس ، تازیھجت و  نودـب  مدرم  داحآ  داتفا -  قافتا  ناریا  رد  هکنانچمھ  دـیدج -  نارود  نیا  رد 

. تسا هدش  مولعم  ایند  رد  زورما  حالس ، نودب  ولو  مدرم ، یاھهدوت  روضح  تردق  تسا . ییهدشهتخانش  شور  ایند  رد  زورما  شور ، نیا  دندرک . گنت  ملاظ 

ناسارخ  / ١٣۶٩/٠٣/١۵ مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، نادنمشناد هتسجرب ، یاھتیصخش  دراد . دوجو  یمالسا  ناونع  اب  اقیرفآ ، رد  هنایمرواخ ، رد  ایـسآ ، رد  ییاھروشک  دراد . ایند  رد  سوفن  درایلیم  کی  زا  شیب  مالـسا ، تلم 

ردـق هب  دـنھاوخب  رگا  دـنراد -  ار  ایند  سوفن  مجنپکی  زا  شیب  هک  یدرایلیم -  کی  زا  شیب  تیعمج  نیا  دنتـسھ . ایند  یاج  همھ  ناناملـسم  نایم  رد  ناـفوسلیف  نارکفتم و 

. تسا یمیظع  مھم و  یلیخ  زیچ  دریگب . ماجنا  نیملـسم  یهدارا  اب  ملاع ، ثداوح  یهمھ  مجنپکی  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـنراذگب ، رثا  ایند  ثداوح  رد  ناـشدوخ ، سوفن 

. دنکیم قیوشت  روما  روطنیا  هرادا و  یرادکلم و  تسایس و  راک  هب  نتشاد  راک  هنحص ، رد  روضح  یریگمیمـصت ، هب  ار  مدرم  رگید ، نایدا  زا  یـضعب  فالخرب  مھ  مالـسا  نید 

لوصا وزج  ار ، اـھنیا  لاـثما  نوگاـنوگ و  یاـھتیلاعف  یگدـنز و  یهنحـص  تسایـس و  زا  یرود  هک  تسین  رگید  ناـیدا  لـثم  تسا . تسایـس  تموکح و  یگدـنز و  نید  نید ، نیا 

. دننادب ناشدوخ 

قح ناشدوخ  یارب  رگا  دنشاب ، طاشناب  هچراپکی و  رگا  دننکب ، تلاخد  یگدنز  روما  ایند و  روما  رد  دیاب  هک  ینید  داقتعا  نیا  اب  تمظع و  نیا  اب  یتیعمج  دینک . هجوت  تسرد 

یاھتورث تفن و  ناناملسم ، نیمھ  روشک  رد  هک  یرامعتسا  یاھورین  یارب  ردقهچ  دش ؛ دھاوخ  مامت  نیگنـس  اھتردقربا  یارب  ردقهچ  دنـشاب ، هنحـص  دراو  رگا  دنـشاب ، لیاق 

هب زور  کی  ناناملـسم  دیاین و  شیپ  یزور  نینچ  هکنیا  یارب  تسا ؟ تسرد  دش . دـھاوخ  مامت  رابتراسخ  دـناهدرک ، تراغ  هدوبن ، هدوب و  هک  ار  هچرھ  رازاب و  لوپ و  یعیبط و 

دنکیم و جرخ  لوپ  دشکیم و  هشقن  دنکیم و  راک  رامعتـسا  هک  تسا  رتشیب -  دیاش  و  لاس -  هاجنپودص  لقادح  دـنیاین ، باسح  هب  ملاع  نارگتراغ  یارب  یمحازم  ناونع 

. دنک یریگولج  ملاع  یهنحصرد  نیملسم  میظع  روضح  یهثداح  زا  ات  دنکیم ، یگنھرف  یسایس و  یماظن و  راک 

تموکح تکلمم  نیا  رب  یزارد  نایلاس  دندش و  دییات  اھتردق  فرط  زا  اکیرما ، سیلگنا و  شوگهبهقلح  نارکون  دـساف و  نیطالـس  ام ، مولظم  ناریا  رد  دـینیبیم  امـش  هکنیا 

ینعی رامعتسا -  دینیبیم  هکنیا  دنک . ارجا  ناریا  رد  ار  همانرب  فدھ و  نیمھ  شدوخ ، مھس  هب  هک  دوب  رضاح  تحار  ناخاضر ، لثم  یـسک  نوچ  تسا . نیمھ  تلع  دندرک ،

نیا وت ، یارب  نیا  دنتفگ : دندومن و  میـسقت  دـندیرب و  دـندرک و  هنامیپ  عرذ و  بترم  دـنداتفا و  یبرع  یاھروشک  نیا  ناج  هب  لوا ، للملانیب  گنج  زا  دـعب  هسنارف -  سیلگنا و 

دـسفم دـساف و  یاھمدآ  تسد  هب  ار  اھروشک  نیا  یاـھتلم  راـیتخا  دنتـشاذگ و  راـک  رـس  ناـشدوخ  فرط  زا  ار  یمیلـست  یهدـناشنتسد  یهرھم  مھ  اـجرھ  رد  و  وا ، یارب 

. دندوب فدھ  نیا  لابند  اھنآ  تسا . نیمھ  تلع  دنداد ،

هب دنوشب و  دحتم  مھ  اب  ناناملـسم  دنراذگن  هک  دوب  نیا  رگید ، یاھاج  رد  نارگید  و  رـصم ، رد  قوراف  و  ناتـسبرع ، رد  دوعـسلانبا  و  ناریا ، رد  ناخاضر  لاثما  گرزب  یهفیظو 

زا ار  تمظع  دینیبب ، دینک  رکف  امش  الاح  دوب . ساسا  نیا  رب  رامعتسا  یهشقن  دنیایب . ملاع  تسایـس  نادیم  طسو  هب  دننک و  ادیپ  هیحور  دنیایبرد و  لاعف  یورین  کی  تروص 

ملع و رازبا  اب  ناوارف و  یهحلـسا  لوپ و  اـب  اـکیرما ، همھ  رخآ  رگید ، یرامعتـسا  یاـھتلود  وا  راـنک  رد  لاـس ، اـھھد  سیلگنا  یروتارپما  هک  دـینک  رکف  دـیمھف . دوشیم  اـجنیا 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 15 
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روضح زا  ندش  عنام  دوصقم ؟ مادـک  دوشب ! یلمع  دوصقم  نیا  ات  دـندرک ، یراکمھ  رگیدـکی  اب  دنتـشاد ، مھ  اب  هک  یتافالتخا  دوجو  اب  همھ  دنتـشاد ، رایتخا  رد  هک  یـشناد 

. دننزب فرح  دنناوتیم  مھ  اھنآ  دنراد ، تردق  مھ  اھنآ  دنراد ، قح  مھ  اھنآ  دننک  ساسحا  ناناملسم  هکنیا  ملاع و  تسایس  یهنحص  رد  نیملسم  یعمجهتسد 

همرکم  / ٠۶/١٣۶٩/٠۴ یهکم  ریت و  متفھ  یادھش  یاھهداوناخ  اب  رادید  رد  ینارنخس 

. دناهدرک لیلذ  ار  هثداح  اھنآ  دنک ؛ لیلذ  عضاخ و  ار  اھنآ  دـناوتیمن  هثداح ، نیا  هک  دـننکیم  تباث  دـنھدیم و  ناشن  ام  مدرم  نالا  تسا . روطنیمھ  مھ ، هلزلز  یهثداح  نیا 

تلم تکرح  اما  دـندش ؛ رادـغاد  یرامـشیب  یاھهداوناخ  دـنتفر و  تسد  زا  ینازیزع  هک  تسا  تسرد  تسـشن ؛ ام  لد  رب  یدایز  یاھغاد  هثداـح ، نیا  رد  هک  تسا  تسرد 

. دشابیم ام  تلم  تمظع  یهدنھد  ناشن  تسا و  سرد  کی  رگید  یاھتلم  یارب  ناگدز ، تبیصم  هب  کمک  یراکمھ و  فوفص  رد  تلم  یاھورین  عطاق  یوق و  روضح  ناریا ،

عیسو حطس  نیا  رد  مھ  زورما  دناهدش . جیـسب  مھ  زورما  نانز -  نادرم و  نامھ  ناناوج ، نامھ  اھهداوناخ ، نامھ  دندشیم -  جیـسب  گنج  نادیم  رد  هک  ییاھورین  نامھ 

یرای هب  هثداح ، نیا  رد  هک  یناسک  کیاکی  زا  منکیم . رکشت  نامتلم  داحآ  کیاکی  زا  نم  دناهتفاتش . ناشناعونمھ  یرای  هب  هک  دنتسھ  اھنیا  هدیدبیسآ ، یهقطنم  هلزلز و 

. منکیم یرازگساپس  هنامیمص  اقیمع و  دنتفاتش ، ناگدزتبیصم 

همرکم  / ٠۶/١٣۶٩/٠۴ یهکم  ریت و  متفھ  یادھش  یاھهداوناخ  اب  رادید  رد  ینارنخس 

هک فلتخم -  یاھھاگتـسد  زا  حلـسم ، یاـھورین  زا  یمالـسا ، یروھمج  رمحا  لـالھ  زا  هثداـح ، نیا  رد  شلمع  تعرـس  رطاـخ  هب  یمالـسا ، یروھمج  مرتحم  تلود  زا  نم 

میظع و روضح  روآدای  دوشیم ، هدـھاشم  زورما  هک  هچنآ  اتقیقح  منک . رکـشت  هنامیمـص  دـیاب  مدرم  داـحآ  زا  و  دـندناسر -  بوخ  ار  ناـشدوخ  تقو ، هب  دـندرک و  تکرح  بوخ 

. تسا یلیمحت  گنج  یاھزور  رد  مدرم  یمومع  جیسب 

ناـیوگروز و ناردـلق و  اـب  هشیمھ  تسا ، ناـمولظم  نافعـضتسم و  زا  یرادـفرط  هب  دـقتعم  نوچ  تسا . هجاوم  اھناطیـش  اـب  هشیمھ  تسادـخ ، ماـن  اـب  نوـچ  بـالقنا ، نیا 

امـش دـیاب  دنیـضاران . امـش  زا  دـنفلاخم ، یناسنا  یاھـشزرا  اب  هک  یناسک  هشیمھ  دـینکیم ، تکرح  یناـسنا  یاھـشزرا  یارب  نوچ  تسا . ناـبیرگهبتسد  ناربکتـسم ،

. دیشاب زھجم  ابلق  احور و  امش  دیاب  دیشاب . هدیدبآ 

ناریا  / ٠١/١٣۶٩/٠۵ یمالسا  یروھمج  نارادراک  ارفس و  هجراخ و  روما  ترازو  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

دوخ زا  ریغ  یرگید -  یاج  رد  دوشیم  الامتحا  ار  لـماع  نیا  دـسریم ؟ هجیتن  نیا  هب  یعاـمتجا ، یداـصتقا و  قیاـقح  نآ  یدـنبعمج  زا  هک  تسا  یلماـع  هچ  هھد ، نیا  رد 

مولعم اجک  زا  درک -  یمالـسا  ناریا  هک  یراک  یناھج -  تالداعم  رد  دیدج  بطق  کی  داجیا  دـح  هب  اھتلم  یهدارا  توق  یمدرم و  روضح  ندـش  حرطم  درک . وجتـسج  یوروش - 

؟ دنک یفن  یناسآ  هب  ار  نیا  دناوتیم  یسک  هچ  تسا ؟ هدوبن  رثوم  اھیریگمیمصت  نآ  رد  هک 

ناگدازآ  / ٢۶/١٣۶٩/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک مـھ  ینمــشد  نآ  نـیا . ینعی  یزوریپ ، تـسا . یتــلم  هنوـگچ  دــینیبیم  هـک  مـھ  ار  تـلم  تـسا . هدــنز  یبــالقنا  یورین  کــی  ریظنیب و  ناــمزاس  کــی  زورما ، هاــپس 

لیلجت میظعت و  مارتحا و  لامک  اب  ام ، یهمھ  هب  تبـسن  مھ  ایند  تسا . یعـضو  هچ  زور و  هچ  رد  دـینیبیم  الاح  دوب ، هدـش  ام  اب  اھتردـق  یاـھباسحهدرخ  یهحلاـصملاهجو 

ار ادخ  گنج ، نادیم  رد  رگید . دیدرک  ترصن  اھامش  دنکیم . ترـصن  ار  وا  ادخ  دنک ، ترـصن  ار  ادخ  هک  رھ  هرـصنی :» نم  نرـصنیلو هللا  « ؛ دوب لوا  یهدعو  نیا ، دنکیم . دروخرب 

هداعلاقوف ربص  نآ  اب  مھ ، ناتتلم  دیدرک . ترصن  ناتبوخ  یهیحور  اب  تعجارم ، رد  دیدرک . ترصن  ناتیگداتسیا  اب  هاگودرا ، رد  دیدرک . ترصن  ناتربص  اب  لولس ، رد  دیدرک . ترصن 

. دندرک ترصن  رطخ ، یاھنادیم  یهمھ  رد  روضح  و 

ییاوھ  / ١٣۶٩/٠٨/٢٨ هاگشناد  رد  یشودرس  ذخا  یلیصحتلاغراف و  مسارم  رد  تانایب 

، درادرب ار  اـھعنام  دـیاشگب ، ار  اـھھار  دـنک ، زاـب  ار  اـھھرگ  دـناوتیم  هک  تسا  هدـیمھف  ناریا  تلم  تسا . یکتم  نموم و  دوـخ  هب  هملک ، یقیقح  یاـنعم  هب  ناریا  تلم  زورما 

ناریا تلم  ار  نیا  دـنک . عافد  دوخ  یملع  یخیرات و  نیرید  فرـش  یمالـسا و  یبالقنا و  یاھـشزرا  نید و  تیثیح و  زا  دـنک ، ناریو  ار  لـماکت  هار  یهدـننک  تعناـمم  یاھدـس 

رـس تشپ  هشیمھ  مھ  مدرم  یاھورین  دـندرک . یدایز  شالت  هار  نیا  رد  زورما ، ات  نآ و  زا  شیپ  یلیمحت و  گنج  یاھلاس  لوط  رد  حلـسم  یاھورین  درواین . تسد  هب  ناـسآ 

تیدوجوم زا  هدنیآ و  تیثیح و  فرش و  زا  دوخ و  زا  هچراپکی  ام  تلم  ینعی  دنتشاد . روضح  رطخ  فوفـص  نیرتمدقم  رد  نانآ ، رانک  رد  دراوم  زا  یرایـسب  رد  حلـسم و  یاھورین 

. درک عافد  دوخ 

ییاوھ  / ١٣۶٩/٠٨/٢٨ هاگشناد  رد  یشودرس  ذخا  یلیصحتلاغراف و  مسارم  رد  تانایب 

رد یمیقتـسم  تلاـخد  اـھییاکیرما ، هک  مھ  یراـب  نیلوا  اـقافتا  تسا . یگرزب  یاـھهبرجت  هچ  هاگـشیامزآ  اـم ، یخیراـت  یهقطنم  گرزب و  تلم  زیزع و  روـشک  تسا ! بیجع 

ناشیماظن هبـش  یماظن و  یاھورین  هشقن و  لماوع و  لوپ و  اب  امیقتـسم  ار  نیگنن  یاتدوک  نآ  هک  دوب  دادرم ١٣٣٢  رد ٢٨  دـندرک ، روشک  کی  رد  یماظن  یاتدوک  کی  یارجا 

اھزواجت و نیا  یهمھ  رد  یمالـسا ، بالقنا  دـش و  مامت  اما  دـسرب . هجیتن  هب  اھییاکیرما  یهئطوت  هک  دـش  بجوم  اـھتلفغ  زور ، نآ  رد  هنافـساتم  دـنتخادنا . هار  هب  نارھت  رد 

، دـندمآ اھنیا  درادـب . هتـسب  ار  رد  نیا  هشیمھ  یارب  دـیاب  تلم ، روضح  امـش و  یاھییاراک  تعاجـش و  تسا و  هتـسب  نانمـشد  یور  ار  ناریا  هب  تبـسن  یاھتثابخ  اھییوررپ و 

. دندرک ناشدوخ  تسیاشان  طلغ و  یاھراک  اھتلاخد و  اھزواجت و  لومشم  مھ  ار  سراف  جیلخ 

جیسب  / ١٣۶٩/٠٩/٠١ تمواقم  یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

روط ار  یـشترا  ناـسنا ، درک . بذـج  اـھورین  یهیقب  بذـج  یاھـشور  اـب  دوشیمن  ار  یمدرم -  یورین  ینعی  جیـسب -  هک  تسا  حرطم  هیـضق  نیا  هتکن ، نیا  راـنک  رد  تقونآ 

امش تسا . مدرم  یهدوت  یجیسب ، درک . بذج  دوشیمن  یروطنآ  ار  یجیـسب  اما  دنراد -  مھ  اب  یقرف  رـصتخم  الثم  دنکیم -  بذج  رگید  روطکی  ار  یھاپـس  و  یـصاخ ،

، تسھ وا  رد  روشک  زا  عافد  یارب  هک  ینامیا  قوش و  دادعتسا و  دیھدب و  دای  وا  هب  یربنامرف  دینک ، شیانـشآ  طابـضنا  مظن و  اب  دیروایب ، نامزاس  کی  تحت  ار  وا  دیھاوخیم 

راک نیا  رگا  هک  منکیم  ضرع  نم  تسا و  یمھم  رایـسب  راک  راک ، نیا  دینکب ؟ دیھاوخیم  راک  هچ  دینک . قیرزت  تسا ، مک  وا  رد  رگا  دیریگب و  راک  هب  یلکـش  نیرتھب  هب  ار  نآ 

، جیـسب رگا  دراد . راک  رـس و  بالقنا  تشونرـس  اب  جیـسب  ینعی  تسا . ینارگن  یاج  دشن ، رگا  تسا ؛ همیب  یهمیب  بالقنا ، نیا  دش ، ماجنا  جیـسب -  ندـش  ریگارف  ینعی  - 

رگیدـکی اـب  مھ  هچرھ  دـننک ، هئطوت  مھ  هچرھ  اـیند ، رد  یتردـق  چـیھ  دوـب ، مکحتـسم  شاهیاـپ  میدرک -  ضرع  هک  روطناـمھ  درک و -  ادـیپ  شرتـسگ  دـش و  دـمآراک  یوـق و 

، میتفرگ مک  ار  مدرم -  یماظن  یورین  ینعی  جیـسب -  یورین  رگا  دننک . دراو  یمخز  مشچ  نیرتمک  بالقنا ، نیا  روشک و  نیا  هب  تبـسن  دوب  دنھاوخن  رداق  دنوشب ، تسدمھ 

رد روضح ، نیا  تساھهنحـص و  مھا  یماـظن ، یهنحـص  تسین . یداـصتقا  یـسایس و  یهنحـص  طـقف  مدرم ، روـضح  یهنحـص  نوـچ  تسا ؛ لاکـشا  ینارگن و  یاـج  تقونآ 

. تسا جیسب  یهیاس 

(ع)  / ١٣۶٩/٠٩/٠۵ یبتجم نسح  ماما  ناگداپ  رد  جیسب  زور  یهژیو  مسارم  رد  تانایب 

رد نانچنآ  ار  نانآ  یاـھورین  دـنکیم و  بوذـجم  ناـنچنآ  ار  مدرم  یاـھلد  هک  تسا  نیمھ  رد  یمالـسا  ناـمیا  رنھ  اـساسا  تسا . یمدرم  بـالقنا  کـی  یمالـسا ، بـالقنا 

هنوگنیمھ انیع  مھ  مالسا  ردص  دروآیم . لابند  هب  ار  یھلا  ترصن  دنکیم و  همیب  ار  یمالـسا  تکرح  بالقنا و  نیا ، دوخ  هک  دزادنایم  راک  هب  الاو  یلاع و  یاھفدھ  تمدخ 

«. نینموملاب هرصنب و  کدیا  یذلا  وھ  : » دیامرفیم نآرق  یهیآ  تسا . نآرق  حیرـص  نیا ، دش . ترـصن  بجوم  اھنآ ، یهناصلخم  نامیا  مدرم و  داحآ  روضح  مالـسا ، ردص  رد  دوب .

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 16 
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. درک دییات  ار  ربمایپ  نینموم ، یهلیسو  هب  دوخ و  ترصن  اب  لاعتم ، یادخ  ینعی 

یناھج رابکتـسا  هکنیا  تلع  دوب . دـھاوخ  یکتم  مھ  هشیمھ  و  دوب ، مدرم  داحآ  هب  یکتم  هک  تشاد  اھبالقنا  اھتـضھن و  تاکرح و  یهمھ  رب  ار  عطاق  یرترب  نیا  ام ، بالقنا 

. تسا نیمھ  دھدب ، تسکش  ار  بالقنا  نیا  تسناوت -  دھاوخن  تقوچیھ  یھلا  لضف  هب  و  تسا -  هتسناوتن 

شترا  / ١٣۶٩/٠٩/٠٧ ییایرد  یورین  لنسرپ  ناراتسرپ و  نایجیسب و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک یتـقو  دـنک . هنخر  دـھاوخیم  اـجنیا  زا  نمـشد  هک  دـیمھفب  دـیوشب و  ساـسح  نآ  یور  مھ  امـش  دـھدیم ، ناـشن  تیـساسح  نآ  یور  نمـشد  دـیدید  هک  یزیچ  رھ 

رد اـھنآ  روـضح  زا  بـالقنا و  هب  مدرم  یدـنبیاپ  زا  نمـشد  هک  دـینادب  دـننکیم ، تاـغیلبت  بـالقنا  هب  مدرم  یدـنبیاپ  بـالقنا و  تلم و  هب  تبـسن  ثیبـخ ، نانمـشد  دـینیبیم 

. درک دھاوخ  سویام  ار  نمشد  ناتیگدامآ ، یرایشوھ و  بالقنا و  یاھهنحص  رد  امش  روضح  دسرتیم . بالقنا  یاھهنحص 

رجف  / ١٣۶٩/١٠/١١ یهھد  یرازگرب  داتس  نالووسم  یمالسا و  تاغیلبت  یگنھامھ  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دشاب و بالقنا  رد  اھنآ  ندش  لح  مدرم و  روضح  یهدنھدناشن  بالقنا و  شوخ  یاھهرطاخ  روآدای  دیاب  دوشیم ، هتخاس  رجف  یهھد  تبسانم  هب  هک  ییاھلایرس  اھملیف و 

تارھاظت یاھهنحص  دیاب  اھملیف  نیا  موشیمن . نآ  دراو  منکیم و  اھر  ار  شتاییزج  الاح  نم  هک  دوب  اھنآ  رد  ییاھیزومآدب  یھاگ  هتشذگ ، رد  هتبلا  دشاب . هتشادن  یزومآدب 

ار دراوـم  نیا  اـمتح  دنتـسھ ، اـجنیا  رد  امیـس  ادـص و  زا  هک  یناردارب  ماهتفگ و  مھ  امیـس  ادـص و  هب  ار  تاـکن  نیا  هتـشذگ ، رد  دـنک . هدـنز  ار  یلیئارـسادض  ییاکیرمادـض و 

. دننک سکعنم 

مالیا  / ١٣۶٩/١٠/١٢ ناتسا  هب  رفس  رد  امیس  ادص و  راگنربخ  اب  هبحاصم 

، دنرامـشب مھم  ار  بـالقنا  یاھهنحـص  رد  روـضح  دـنھدن ، تـسد  زا  ار  یبـالقنا  شـالت  دنـشاب ، رایـشوھ  رادـیب و  دـیاب  مدرم  تـسا . یرایـشوھ  اـم ، یگـشیمھ  یهیـصوت 

مھ زاب  دناهدومیپ ؛ ار  یراوشد  یاھھار  ام  تلم  هللادمحب  نونکات  دنھد . همادا  ار  دوخ  هار  نآرق ، مالـسا و  هب  کسمت  ادـخ و  هب  نامیا  یهیاس  رد  دـننک و  ظفح  ار  ناشتدـحو 

. درب دنھاوخ  دوس  درک و  دنھاوخن  ررض  انئمطم  دتفیب ، قافتا  هچرھ  دنشاب ، هتشاد  مدرک ، ضرع  هک  ار  یتایصوصخ  نیا  ام ، مدرم  رگا  دوب . دھاوخ  روطنیمھ  هدنیآ  رد 

مق  / ١٣۶٩/١١/٠۴ یهیملع  یهزوح  یالضف  بالط و  ناگدنیامن  عمجم  رادید  رد  تانایب 

یقالخا یاھتنـس  نیدـت و  ییارگهطباض و  اـب  هارمھ  ار  یناوج  یروآون  راـکتبا و  تارج و  طاـشن و  روش و  نآ  یناوج و  تایـصوصخ  نآ  ناـیاقآ ، امـش  هک  منکیم  شھاوخ  نم 

. دینک ظفح  ار  دوخ  یبالقنا  روضح  دینادب و  مھم  دیھنب و  جرا  تسا -  رتگرزب  هب  مارتحا  هک  هزوح - 

ماظن  / ١٣۶٩/١١/٢۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رـضاح هنیک  ضغب و  یور  زا  زوـنھ  یناـھج ، تاـغیلبت  هچرگا  دـندید . دـیدید و  زوریرپ  تسا . هدروآ  تسد  هـب  ار  یزوریپ  نیرتـگرزب  مالـسا ، هـب  کـسمت  اـب  ناریا  تـلم  هللادـمحب 

ناریا تلم  هک  دـندید  نارظان  نافـصنم و  اـما  دـننک ؛ فارتعا  مھ  زاـب  ناریا ، تلم  ناـشخرد  باـن و  صلاـخ و  تعیبط  نیا  یمدرم و  میظع  روضح  تکرح و  نیا  هب  هک  دنتـسین 

ار دوخ  ردـقیلاع  دـشرم  ردـپ و  ربھر و  ماما و  تامحز  ردـق  لاسما ، نمھب  مودوتسیب  زور  رد  درک و  یرادـساپ  ار  شدوخ  بالقنا  تباـجن ، اـب  ماوت  تمظع  لاـمک  رد  اـتقیقح 

. درک مارتحا  داھن و  جرا  ار  ییانثتسا  الاو و  ناسنا  نآ  تسناد و 

نابرھم امش  هب  هراومھ  رصعیلو ، سدقم  بلق  دشاب . امش  رای  دنوادخ  هللااشنا  منکیم . یرازگساپس  هناعـضاوتم  روشک ، رـساترس  رد  نامزیزع  تلم  داحآ  کیاکی  زا  نم 

. دشاب یـضار  امـش  زا  هراومھ  هللااشنا  دـیناشوپ ، امـش  رب  ار  تزع  یهماج  نیا  دروآ و  دـیدپ  ار  تلم  نیا  درک ، تیبرت  ار  امـش  هک  یماما  نآ  رھطم  حور  دـشاب . ناتیوگاعد  و 

جاتحم یاھهنحص  رد  موادم  یگـشیمھ و  روضح  نیا  میمـصت و  تیعطاق و  تیمیمـص و  نیا  دیاب  رگید  یاھتلم  دندرک . یتکرح  بوخ  ناریا ، تلم  دیداد . یناحتما  بوخ  امش 

. دنریگب میلعت  ار  روضح 

هعمجزامن  / ١٣٧٠/٠١/١۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

هب ار  نیطسلف  نمشد  رس  درک و  دھاوخ  لح  ار  لکشم  مھ  اب  ود  نیا  لخاد ، رد  نیطسلف  تلم  سوسحم  یعقاو و  یهزرابم  و  نوریب ، زا  مالسا  یایند  یمومع  ینابیتشپ 

. دیبوک دھاوخ  گنس 

زا هک  دناهتفگ  ام  هب  دنتسھ ، ینیطـسلف  یاھنادنز  رد  هک  یناسک  نآ  دننکن . دننکیمن ؛ سکعنم  یناھج  تاغیلبت  هتبلا  دیرامـشب . گرزب  ار  نآ  دیرادب و  یمارگ  ار  سدق  زور 

یسک نآ  دنیامنیم . یگداتسیا  دننکیم و  تردق  توق و  ساسحا  تسامش -  یهناقداص  مزع  تین و  زا  یکاح  هک  امـش -  یهدرکهرگ  تشم  امـش و  روضح  امـش و  راعش 

یاھرھـش هزغ و  راون  سدقملاتیب و  یاھنابایخ  اھهچوک و  رد  هک  یدرم  نز و  نآ  دتـسیاب . ات  دنکن ، ییاھنت  ساسحا  دیاب  تسا ، ینیطـسلف  نادـنز  یاھراوید  تشپ  رد  هک 

مھ اھتلود  هتبلا  دـنک . تمواقم  دـناوتب  ات  دـیتسھ ، شرـس  تشپ  امـش  هک  دـنک  ساسحا  دـیاب  تسا ، تسینویھـص  شاـبوا  لذارا و  مجاـھت  دروم  یلاغـشا  نیطـسلف  رگید 

ار شدوخ  صاخ  شقن  یمدرم  یمومع و  یلم و  یهلاسم  درک . دھاوخ  مھ  زاب  دنکیم ؛ لمع  فیاظو  نیا  هب  دراد و  یفیاظو  مھ  یمالسا  یروھمج  تلود  دنراد . یفیلاکت 

. دھدب ماجنا  دوخ  یاج  رد  دیاب  هک  دراد ،

یوضر  / ١٣٧٠/٠١/٢٩ رھطم  مرح  نیواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

: منک ینادردق  یرازگساپس و  ناریا  تلم  زیگناربشیاتس  یهدیدپ  ود  زا  دیاب  مدوخ ، ضیارع  عورش  زا  لبق 

دوـب و هدـننکراودیما  زیگناحرف و  ملاـع  رـساترس  رد  ناتـسود  یارب  هنحـص ، نیا  تسا . ناـضمر  کراـبم  هاـم  رخآ  یهعمج  رد  سدـق  زور  تبـسانم  هب  مدرم  میظع  روـضح  لوا ،

وحم یلکب  اھتلم  نھذ  زا  نیطـسلف  یهلاسم  دـنلیام  هک  ینانمـشد  نآ  هچ  دوب ؛ هدـنبوک  مھ  نانمـشد  یارب  دومن . صرق  ار  ناشیاھلد  درک و  داـش  ار  ینیطـسلف  نازراـبم 

یساسا لیاسم  هب  نتخادرپ  یاج  هب  ناریا  تلم  دنلیام  هک  ینانمشد  نآ  هچ  و  دراد ، هتشاد و  دوجو  یمھم  یهلاسم  نینچ  اساسا  هک  دورب  ناشدای  ناناملـسم  دوشب و 

تکرح یطیارش  رھ  رد  مزال ، تقو  رد  رایشوھ  هنحصرد و  هدنز و  تلم  نیا  دشاب . یصخش  لیاسم  تافالتخا و  ریگرد  دشاب ، مرگرس  ریقح  لیاسم  هب  یبالقنا ، یمالـسا و 

. دھدیم ماجنا  ار  مزال 

١٣٧٠/٠٣/١٣ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیمود  تبسانم  هب  مایپ 

و هتفـشآ ، ار  ناریا  تلم  تسبنب ، اـب  هجاوـم  ار  بـالقنا  جرم ، جرھ و  راـچد  ار  روـشک  ماـما ، تشذـگرد  اـب  دـندوب  دـصرتم  هک  نانمـشد  ینیبشیپ  عـمط و  هـک  رکـش  ار  ادـخ 

روضح نالووسم و  دھعت  یرایـشوھ و  اب  دـننادرگب ، ماما  هار  زا  ار  تلود  تلم و  روشک و  دندیـشوک  هک  نانآ  نوسفا  گنرین و  دـش و  بارـس  دـننیبب ، قفوم  ار  دوخ  یاھهئطوت 

. تفای هماداتیعطاق  توق و  اب  دوب  هدرک  میسرت  تلم  ربارب  رد  هک  ینشور  طخ  ماما و  هار  تشگ و  یثنخ  هنحص ، رد  مدرم  یمیاد 

جح  / ١٣٧٠/٠٣/٢۶ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

نآ رد  دزاسب و  یمالـسا  یاھـشزرا  ساسا  رب  ییهعماج  تسا  ددـصرد  ناریا  تلم  هکنیا  مـالعا  ناریا و  رد  یمالـسا  یروھمج  لیکـشت  یمالـسا و  بـالقنا  یزوریپ  زا  سپ 

هتـشذگهبور و تسرپهنھک و  ارگداینب و  مان  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  ناشناگتـسباو ، برغ و  قرـش و  یتاغیلبت  یاـھقوب  تاـغیلبت  جوم  دـشخب ، ققحت  ار  یمالـسا  تاررقم 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 17 
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دوب یلاح  رد  نیا  و  درک ؛ داقتنا  دشاب ، هتشذگ  یاھتنس  هب  دنبیاپ  دھاوخیم  یمالـسا  ناریا  هکنیا  زا  ییارگون ، مان  هب  داد و  رارق  هلمح  دروم  تدشب  لیبق ، نیا  زا  ینیوانع 

رد هدرکن و  مامـشتسا  رـشب  قوقح  یـسارکمد و  یدازآ و  دننام  ملاع  نیون  میھافم  زا  ییوب  زگرھ  هک  هدیـسوپ  یاھتنـس  دنبیاپ  دبتـسم و  عجترم و  یاھماظن  هک  تسھ  و 

ییارگون موسر  نیرتییادـتبا  زا  نآ  رد  هک  ییاھمیژر  یاھویدار  هکنآ  زیگناتربع  و  دـنتفرگن ! رارق  یتاغیلبت  ضرعت  دروم  اھمان  نآ  هب  هاگچیھ  دنتـسین ، مک  ناھج  برغ  قرش و 

، مالـسا مکح  هب  نآ  رد  هک  یروـشک  هـب  زین  تـسا  هناـسفا  مـکح  رد  نآ  رد  یتـلودریغ  یهیرـشن  دازآ و  تاـباختنا  یلم و  سلجم  ماـن  هـب  یزیچ  تـسین و  یربـخ  یـسایس 

رد مدرم  دوـشیم و  ارجا  مدرم  بـختنم  یتـلود  تـسد  هـب  بیوـصت و  مدرم  ناگدــنیامن  زا  بـکرم  یــسلجم  رد  یمالــسا  نوناــق  تـسا و  راــک  رــس  رب  یمدرم  یتــموکح 

! دنتخادنا هدنخ  هب  دوخ  زیمآهرخسم  دیلقت  زا  ار  ملاع  نادنمشوھ  دنداد و  عجترم  مان  دنلاعف ، روضح  یاراد  نآ  لیاسم  نیرتساسح 

ریت  / ٠٨/١٣٧٠/٠۴ متفھ  یادھش  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

رگید ام  سپ  دـنکیم ، ینابیتشپ  اـم  زا  یھلا  تردـق  ادـخ و  هک  ـالاح  مییوگب  اـم  هک  تسین  روطنیا  دـنکیمن . تیاـمح  باـتکوباسحیب  ار  یتلم  تقوچـیھ  لاـعتم  یادـخ 

نامیا رطاخهب  نادیھش ، نوخ  رطاخهب  امش ، یاھیراکادف  رطاخ  هب  یھلا ، تردق  تسد  تیامح و  ریخن ، میشاب . نامدوخ  راک  لوغشم  میورب و  میشاب ؛ هتـشادن  یتیلووسم 

هدشهیارا نشور  طخ  اھییامنھار و  رطاخ  هب  مالـسا ، هب  قشع  رد  تلم  نیا  قدص  رطاخ  هب  دنداد ، ناشن  ناشدوخ  زا  فلتخم  لحارم  رد  ام  تلم  هک  یربص  رطاخ  هب  مدرم ،

. درک دھاوخ  تیامح  ام  زا  مھ  زاب  لاعتم  یادخ  میدرک ، ظفح  ار  اھنیا  رگا  تسا . هدوب  هنحص  رد  مدرم  روضح  رطاخهب  و  ریظنیب ، درم  نآ  یهلیسو  هب 

فانصا  / ١٣/١٣٧٠/٠۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب لمع  لھا  دناهدوب ، دتسوداد  راک  رد  هک  یناسک  راجت و  فانصا و  هبسک و  زورما ، ات  هتشذگ  یاھهرود  زا  هک  تسا  نیا  یمالسا  روشک  ماظن و  رد  هبـسک  باب  رد  هتکن  کی 

، ام روشک  رد  هبـسک  رـضاح ، نارود  ات  میدق  نارود  زا  دنک . راکنا  ار  هتکن  نیا  دـناوتیمن  یـسک  دـناهدوب . اھنآ  رانک  رد  روضح  نید و  یاملع  هب  داقتعا  ینید و  یهدـیقع  نید و 

رد تازراـبم ، رد  دناهتــشاد -  روـضح  نـید  یاـملع  هـک  ینادـیم  رھ  رد  هـک  تـسا  هدـش  بجوـم  اـملع  اـب  سنا  نیدـت و  نـیمھ  دنتــسھ . دـناهدوب و  نیدـتم  یاھرــشق  وزج 

نارود رد  دنتـساوخیم  مـالعا  یاـملع  هک  یتقو  دـشاب . یعطق  اـجنآ  رد  دتـسوداد  رازاـب و  لـھا  هبـسک و  فانـصا و  روضح  ینید -  اـی  یـسایس و  نوگاـنوگ  یاھیریگعـضوم 

لیطعت اھرازاب  هک  دندادیم  روتـسد  دـنھدب ، ناشن  ار  عطاق  یمدرم  روضح  کی  نآ -  زا  لبق  هچ  و  هاجنپ ، لھچ و  یهھد  یاھلاس  ینعی  ریخا ، تضھن  تازرابم  هچ  تازرابم - 

عاونا هب  اذـل  دـندوب ؛ هدـیمھف  ار  نیا  مھ  رابج  یاھمیژر  تشاد . مھ  یدایز  ریثات  نیا  و  دنداتـسیایم ، املع  رـس  تشپ  ینعی  دـندرکیم ؛ لیطعت  هبـسک  نایرازاب و  و  دوشب ،

نویناحور زا  تاغیلبت ، اب  ای  و  یھاشمتس ، نارود  رد  ییانثتسا  نیگنـس  یاھتایلام  نتـسب  اب  ای  دیدھت ، باعرا و  راشف و  اب  ای  ار ، یمدرم  رکـشل  نیا  هک  دندوب  ددصرد  قرط 

. درکیمن یرثا  مھ  ابلاغ  دننک ؛ ادج 

رـشق کی  ار  رـشق  نیا  ام  سپ ، دنتـشاد . یبوخ  روضح  یلام -  یاھکمک  اـھهھبج و  اـھییامیپھار و  بـالقنا -  یاھنادـیم  رد  اـم ، یرھـش  فانـصا  هبـسک و  زین  بـالقنا  لوا  زا 

، نیا دنشاب . تسا ، عقوتم  اھنآ  زا  بالقنا  هک  اجرھ  ینعی  دنشاب ؛ هتـشاد  روضح  بالقنا  عضاوم  رد  هک  تسا  نیمھ  مھ  یبالقنا  یانعم  میرامـشیم . یبالقنا  یمالـسا و 

یسک دیابن  ار  هتکن  نیا  تسا . هتشاد  دوجو  روشک  فانـصا  زا  یریثک  عمج  هب  تبـسن  بالقنا ، یزوریپ  زا  دعب  نارود  زا  یمھم  شخب  رد  هتـشذگ و  یاھهرود  زا  یرایـسب  رد 

. دھدب رارق  هشقانم  دروم 

یهناگیب تارکفت  رب  انب  هلب ، تسا . طلغ  نیا  دننک ؛ زاب  ییوگدب  هب  نابز  قلطم  روطهب  ناناگرزاب ، هبسک و  فانصا و  هب  تبسن  هک  دناهدرک  تداع  ای  دندوب ، هدرک  تداع  یضعب 

بھذم و نید و  راک  هب  یراک  دنرادن ، لوبق  ار  رشق  نیا  لصا  اھنآ  تسا . یدایز  دوجو  کی  ناناگرزاب ، هبسک و  فانصا و  دوجو  الصا  هریغ -  یتسیسکرام و  تارکفت  مالـسا -  زا 

تحت دیابن  یـسک  تشادن . لوبق  الـصا  ار  رـشق  نیا  تازرابم ، یاھنامز  نآ  رد  جیار  یداحلا  تارکفت  زا  یـضعب  دننکیمن . کیکفت  مھ  ار  ناشدب  بوخ و  دنرادن و  ناشداقتعا 

راوگرزب ماما  عیطم  بالقنا و  مالـسا و  تمدخ  رد  فانـصا  یمالـسا ، ناریا  رد  میاهدرک ، سمل  میاهدید و  میاهدیمھف و  ام  هک  اجنآ  ات  دریگب . رارق  اھراعـش  نآ  اھفرح و  نآ  ریثات 

. دناهتشاد روضح  زین  بالقنا  یاھنادیم  یهمھ  رد  دناهدوب و 

هجراخ  / ١٨/١٣٧٠/٠۴ روما  ترازو  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ریذپتناھا یـسک  رگا  دنک . لوبق  نارگید  اب  دروخرب  نیرتمک  رد  ار  ناریا  تلم  هب  تناھا  درادن  قح  سکچیھ  دوشن . تناھا  دـنیبن و  یراوخ  یللملانیب  طباور  رد  دـیاب  ام  تلم 

رد روضح  تردـق  هک  تسا  هداد  ناشن  تسا و  رادناج  گرزب و  زارفارـس و  یتلم  ناریا ، تلم  درادـن . قح  دوشیمن ؛ ناریا  تلم  یارب  تسا ؛ ریذـپتناھا  شدوخ  یارب  تسا ،

. دراد ار  ایند  یاھهنحص 

نویناحور  / ٢٠/١٣٧٠/٠۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

خـساپ یتسردب  ار  اھنآ  ماھفتـسا  دـنک ، باریـس  عابـشا و  ار  مدرم  یاھلد  اھنھذ و  دـناوتب  هک  یتروص  هب  مالـسا  یهیارا  ینعی  تسورهبور ؛ ام  اب  یمیظع  فیلکت  مھ  زورما 

دریگب و رارق  هادـفانحاورا ) ) رـصعیلو تیانع  دروم  ام  شنم  راک و  هللااشنا  اـت  دـنک ، ظـفح  هناـصلخم  هناـصلاخ و  تروص  هب  ار  نادـیم  نیا  رد  ناـشروضح  اـھنآ و  ناـمیا  دـھدب ،

. دوشب ام  لاح  لماش  راوگرزب  نآ  یاعد  تادییات و 

شترا  / ٠٩/١٣٧٠/٠۵ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اھھد تشذـگ  زا  دـعب  ارچ  دـیوگب ؟ روز  حـضاو  روطنیا  یبرع  یاھتلم  هب  دـناوتیم  ملاع ، یاھتـسینویھص  لوپ  اکیرما و  ینابیتشپ  هب  یتسینویھـص ، بصاـغ  میژر  زورما  ارچ 

تـشز ار  نآ  دـندرکیم و  میرحت  تسا -  هقطنم  رد  بصاغ  یلیمحت و  هشیریب و  یلعج و  میژر  کی  هک  ار -  لیئارـسا  اـب  یهرکاذـم  برع ، یاـھهدوت  ناناملـسم و  هک  لاـس 

اب مدرم  تسد  نوچ  دنرادن ، روضح  مدرم  نوچ  دوشیم ؟ لوبق  هب  یقلت  برع ، یاھتلود  زا  یرایسب  یسایس و  رصانع  نایم  رد  هرکاذم  رکف  هنافـساتم  زورما  دندرمـشیم ،

اب یهرکاذـم  زورما  هک  یبرع  یاـھمیژر  رگا  ـالاو  تسا . فعـض  هجیتـن  رگید ؛ یھار  هب  اـھتلم  دـنوریم و  یھار  هب  اـھمیژر  نوـچ  تـسین ، هارمھ  اـھروشک  نآ  لاـعف  یاھتـسد 

نیمزرس درومرد  دننیـشنب و  دوخ  نیمزرـس  بصاغ  یگناخ و  نمـشد  اب  دنروبجم  راچان و  هک  دننک  ساسحا  ارچ  دندوب ، یکتم  دوخ  یاھتلم  هب  دننکیم ، لوبق  ار  لیئارـسا 

یبرع یاھمیژر  اھروشک و  دنتشاذگیمن  اھتلم  دنتشاذگیم ، مارتحا  اھتلم  یورین  هدارا و  رکف و  فطاوع و  هب  رگا  دندادیم ، هار  هنحص  رد  ار  اھتلم  رگا  دننزب ؟ فرح  بوصغم 

. دنوشب فعض  راچد  روطنیا 

روشک  / ٢۵/١٣٧٠/٠۶ رسارس  یهعمج  یهمئا  رادید  رد  تانایب 

دشخبیم دارفا  هب  مادقا  تعاجش  دنکیم ؛ یوق  ار  اھنامیا  مکحم و  ار  اھلد  هک  تسا  هعمج  زامن  تساجنیا . ام  راک  ساسا  مینکب ؛ اھر  ار  یمھم  نیا  هب  زکرم  نیا  دیابن  ام 

. دمآدھاوخ دوجو  هب  تالکشم  زا  یرایسب  دش ، دنک  هبرح  نیا  رگا  دزادنایم . راک  هب  موزل  ماگنھ  رد  ار  هللادونج  نیا  میظع و  نازابرس  نیا  و 

. درک بذـج  یتسیاب  ار  نامیا  نیا  فطاوع و  نیا  دـننکیم ؛ ادـیپ  روضح  هنحـص  رد  ناـشنامیا  اـب  فطاوع و  اـب  زیچهمھ ، زا  شیب  مدرم  و  تسا ؛ مدرم  هب  یھلا  ماـظن  یهیکت 

طقف هک  منکب  ضرع  یعمج  رد  ار  بلاطم  نآ  یتسیاب  و  تسا ، نویناحور  یهمھ  هب  هطوبرم  تسین ؛ هعمج  یهمئا  هب  طوبرم  طقف  هک  مراد  یبلاـطم  هنیمز  نیا  رد  نم  هتبلا 

نیا تسا . ربنم »  » نیا منکب ، ضرع  مناوتیم  اجنیا  هک  هچنآ  نکیل  دیایب ؛ دورف  ناراوگرزب  نیا  یهناخ  رد  رب  راب  یهمھ  هک  دـشاب ، هتـشادن  هعمج  یهمئا  نایاقآ  هب  صاصتخا 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 18 
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زا تسا ، مزال  هک  هنوگنامھ  هب  درک و  لوبق  نآ  تایصوصخ  یهمھ  اب  طیارش و  مامت  اب  یتسیاب  ار  تیلووسم  نیا  تسا ؛ ینیگنس  تیلووسم  تسام ، رایتخا  رد  هک  یربنم 

. دومن هدافتسا  نآ 

روشک  / ٢۵/١٣٧٠/٠۶ رسارس  یهعمج  یهمئا  رادید  رد  تانایب 

ییهثداح رگا  دنک ؛ عافد  دوب ، گنج  رگا  هک  مینک  ظفح  ار  یناوج  لسن  دیاب  ام  میراذگن . دیاب  ام  تسا ؛ نمـشد  یهلیـسو  هب  یجیردت  ندش  هابت  لاح  رد  ناوج  لسن  نایاقآ !

. دنک هدامآ  ار  دوخ  تسا ، هدنیآ  تبحـص  هک  ییاجنآ  دنک ؛ یزاسدوخ  دناوخب و  سرد  تسا ، یقیقحت  یملع و  تیبرت  ملع و  تبون  هک  اجنآ  دـنک ؛ ادـیپ  روضح  دوب ، لخاد  رد 

هتبلا تسا . یگنھرف  اتدـمع  مھ  شـالت  نیا  دوشیم ؛ شـالت  راـک و  نوگاـنوگ ، یاھهویـش  اھلکـش و  اـب  جـیردتب  دراد  تسا ، دـیما  هیکت و  یهیاـم  هک  ناوج  لـسن  نیا  یور 

، تسا کاـنرطخ  همھ  زا  شیب  هک  هچنآ  نکیل  دراد ؛ یلمع  یهبنج  یگنھرف و  ریغ  یهبنج  هک  دراد ، دوـجو  دـننکب ، داـسف  هب  هدوـلآ  دـنربب و  ار  ناـناوج  هکنیا  یارب  یلفاـحم 

. تفایرد دیاب  ار  نیا  تسا ؛ ناوج  یهیحور  رکف و  نھذ و 

سدقم  / ١٣٧٠/٠٧/٠۴ عافد  یهتفھ  رد  ادھش  زا  لیلجت  زور  تبسانم  هب  مایپ 

هار رد  ار  اھجنر  عاونا  هک  همھ ، نیا  یاھهداوناخ  و  دناهتـشاذگ ، هیام  ار  دوخ  یدازآ  زا  ینایلاس  هک  دنلبرـس  هدازآ و  ناریـسا  دناهدرک و  ادـف  ار  دوخ  تمالـس  هک  زیزع  نازابناج 

ناگدنمزر رمتسم  روضح  رانک  رد  گرزب  یاھیراکادف  نیا  دنراد . رارق  ام  ماقم  الاو  نادیھش  رس  تشپ  و  یشزرا ، هاگیاج  نیا  مدقم  فوفـص  رد  یگمھ  دناهدیرخ ، ناج  هب  ادخ 

اھتدھاجم نیا  دزاس . دنموربآ  هزاوآ و  دنلب  ار  ناریا  هاتوک و   ، نھیم زا  ار  ناگناگیب  تسد  و  دنلبرس ، ار  مالـسا  تسا  هتـسناوت  یبالقنا ، رازراک  نوگانوگ  یاھهھبج  رد  ام  تلم 

وا هب  دـنک و  زاب  وا  یور  هب  تیونعم  هب  ییهچیرد  توھـش ، تیدام و  ریـسا  کیرات و  یایند  رد  دـیاشگب و  مالـسا ، یلاعتم  یاھفدـھ  یوس  هب  ار  ناریاتلم  هار  تسا  هتـسناوت 

. دشخبب تیصخشو  تزع 

هنایمرواخ  / ١٣٧٠/٠٧/٢۵ حلص  سنارفنک  یرازگرب  یپ  رد  مایپ 

هب قـلعتم  کاـخ  رد  نآ  یاـج  هب  هشیریب  یلعج و  نیغورد و  یتـیلم  اـت  دـندزیم ، ینیطـسلف  تیلم  قـیمع  یهشیر  رب  ار  اـھهشیت  نیلوا  اھتـسینویھص  هک  یزور  نآ  رگا 

همھ نیا  زا  زورما  دـندادیم ، ناـشن  دوخ  زا  ییهنارایـشوھ  یدـج و  تمواـقم  روضح و  مدرم ، یاـھهدوت  ناـنآ  عبت  هب  رثوم و  رـصانع  ناملـسم و  نارـس  دـنراذگب ، نیملـسم 

نیطسلف مولظم  تلم  صوصخب  هقطنم و  یاھتلم  دیاش  دوبن و  یربخ  هقطنم  نیا  رد  تسا ، یتسینویھـص  تلود  یهثیبخ  یهرجـش  نیگآرھز  یهویم  هک  ییالب  تبیـصم و 

هب تسد  یضعب ، یرایشھان  یـضعب و  یبلطتحار  یـضعب و  یبلطتردق  یـضعب و  یرـصنع  تسـس  زور  نآ  دوبیم . فاعم  تساهدیـشک  لاس  جنپ  لھچ و  نیا  رد  هچنآ  زا 

نارازھ هدـشناریو ، یهناـخ  نارازھ  ، هدـش کـتھ  سوماـن  نارازھ  هتخیر ، قحاـن  هب  نوخ  نارازھ  دـش : هک  دـش  نآ  هجیتـن  دیـشخب و  لکـش  ار  یموـمع  یتناـیخ  داد و  مھ 

ندرا یاھھاگودرا  رد  تلم ، کی  هآ  کشا و  ینامناخیب و  یردهبرد و  یگنسرگ و  اب  هک  یرابتبیصم  خلت و  بش  زور و  نارازھ  هدشنفد ، یوزرآ  نارازھ  هتفردابرب ، یهیامرس 

رارق هنامز  یاھتبوقع  نیرتتخس  ضرعم  رد  یمرج  چیھ  یب  هک  یناسنا  نارازھ  هدمآرـس ، هب  نمـشد  یهزینرـس  همکچ و  ریز  رد  یلاغـشا  نطو  رد  ای  هدش  یرپس  نانبل  و 

تموـمیق ریز  یهناـخ  رد  اـی  دوـخ  یهدــشبصغ  یهناـخ  ترواـجم  رد  ار  هاــگودرا  رد  یجیردــت  ندــنک  ناــج  یاــھزور  هـک  ناــنآ  زج  هـک  رگید  ینتفگاــن  مـغ  نارازھ  هـتفرگ و 

، تنایخ جاوما  نیا  و  دروآ ، لابند  هب  ار  رگید  یاھ  تنایخ  تنایخ ، نآ  و  دـمآ ، دـیدپ  گرزب  تنایخ  نآ  زا  همھ  همھ و  تسین ... نآ  کرد  هب  رداق  رگید  یـسک  دـننارذگیمهناگیب ،

 ... درسف هک  ار  اھهلعش  هچ  دناریم و  هک  ار  اھهیحور  هچ  دناکشخ و  هک  ار  اھتلیضف  هچ 

تواضق لومشم  ینیطسلف و  لسن  ود  نیا  نیرفن  نعل و  موکحم  هتشادنرب ، هدرکن و  و  درادرب ، گرزب  ملظ  نیا  عفد  هار  رد  یمدق  دنکب و  یراک  هتسناوتیم  زور  نآ  یسک  رھ 

لاجر تایبدا و  گنھرف و  لاجر  داصتقا و  لاجر  تسایـس و  لاجر  نایم  یقرف  نیا ، رد  و  تسازج ، زور  رد  یھلا  صاقت  باذـع و  دروم  و  هدـنیآ ، رـصاعم و  خـیرات  تخـس  عطاق و 

 ... تسین دربن  گنج و 

نایوجشناد  / ١٣٧٠/٠٨/١۵ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ماـظن اـکیرما و  هب  طوبرم  هطـساویب ، اـی  هطـساواب  تکرح ، نیا  دریگب ، هراـنک  تمواـقم  یهنحـص  زا  دـیاب  دـنک  ساـسحا  ناوج  لـسن  هک  دوشب  نیا  هب  رجنم  هک  یتـکرح  رھ 

مرگرـس یـسنج ، لئاسم  هب  ناناوج  ندرک  مرگرـس  دـننکب : دـنھاوخیم  مھ  اجنیا  دـندرک ، رگید  یاھروشک  رد  هک  یراک  رھ  تسا . یلک  رایعم  کی  نیا  تسا ؛ یرابکتـسا 

هب اھنآ  ندرک  هجوتم  یلـصا ، فادـھا  یبالقنا و  یاـھنامرآ  زا  ناـناوج  نھذ  ندرک  فرحنم  رکـسم ، ردـخم و  داوم  هب  ناـناوج  ندرک  هدولآ  یـصخش ، لـئاسم  هب  ناـناوج  ندرک 

یمالسا یروھمج  یمالسا و  بالقنا  لوصا  هب  ناوج  لسن  نامیا  ندرک  لزلزتم  مالـسا ، هب  ناوج  لسن  نامیا  ندرک  لزلزتم  اھنیا ، لاثما  یفنـص و  ییزج و  کچوک و  فادھا 

هدـیافیب و رثایب و  گـنریب و  ناوج ، لـسن  مشچ  رد  ار  نآ  تسا ، مزـال  شدوجو  دوشیم و  هتفرگ  راـکهب  میظع  یهزراـبم  نیا  هار  رد  هک  یزیچ  رھ  زین  و  ماـما ، هب  یتـح  و 

ای ییهدشهمجرت  یهلاقم  رد  دیدرک ، هعلاطم  ییهدشهتشون  ای  هدشهمجرت  نامر  رد  دیدناوخ ، یباتک  رد  دیدید ، اھنومضم  نیا  رد  یزیچ  ییاج  امـش  رگا  نداد . هولج  لمھم 

یفداصت هک  دینادب  دـینک ؛ مھتم  ار  نآ  دـیدید ، لیبق  نیا  زا  یزیچ  یمـشخرپ  هناروسج و  حالطـصا  هب  تارھاظت  رد  یتح  دـیدرک ، هدـھاشم  یییفابهفـسلف  رد  ای  رعـش و  رد 

. دنکیم ینماان  ساسحا  هنحص ، رد  امش  روضح  زا  یملاع ، رابکتسا  یاھتسپ  نیرتگرزب  هک  دینادب  دسرتیم ؛ امش  زا  اکیرما  هک  دینادب  تسین ؛

روشک  / ١٣٧٠/٠٩/٢٧ ترازو  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

مدرم روضح  رب  تفرگ ، ماجنا  راوگرزب  نآ  تلحر  نامز  ات  بالقنا  لوا  زا  هک  یتاباختنا  یهمھ  رد  راوگرزب ، ماما  هک  دنراد  دای  هب  اعطق  و  دنشاب ، هتشاد  دای  هب  ام  زیزع  مدرم  هتبلا 

هک دنکیمن  یقرف  دشاب . هتـشاد  یرگید  حانج  رب  یهبلغ  حانج ، مادک  اضرف  هک  دـنکیمن  یقرف  دـشاب . حرطم  یھورگ  هچ  یادـیدناک  هک  دـنکیمن  یقرف  اعقاو  دـندرک . دـیکات 

رد متسھ ، یـسک  هچ  نم  تسیک و  وا  دنک . رتشیب  ار  وا  یارآ  مدرم ، روضح  تسا  نکمم  دراد و  یتاباختنا  یهزوح  ای  رھـش  نیا  رد  یرتشیب  تیلاعف  یتاباختنا ، دزمان  مادک 

نیا اب  تسا . ماظن  یهدعاق  یمالـسا ، یاروش  سلجم  و  تسا ؛ یمالـسا  یاروش  سلجم  یهناوتـشپ  مدرم ، روضح  لصا  دنتـسین . حرطم  صاخـشا  تسین ؛ حرطم  اجنیا 

. دش کیدزن  تاباختنا  هب  یتسیاب  دید 

روشک  / ١٣٧٠/٠٩/٢٧ ترازو  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ماظن یهندب  هب  مدرم  یارآ  راکفا و  لصو  یـساسا  یهطقن  نآ  تاباختنا ، دشاب . هجوت  دروم  هراومھ  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  رد  دوخ  یـساسا  هاگیاج  نامھ  اب  تاباختنا ،

ماجنا اھنآ  یهنادازآ  باختنا  مدرم و  لماک  یدازآ  اب  مدرم ، یهدارا  اب  مدرم ، روضح  اب  تسا -  هدوب  روطنیمھ  هتـشذگ  رد  هللادمحب  هک  نانچمھ  تاباختنا -  رگا  تسا . ییارجا 

تلم نیا  یگدـنیامن  ناـش  زیاـح  اـتقیقح  هتـسیاش و  حـلاص و  دارفا  هکنیا  اـت  دورب ، راـک  هب  مدرم  یوس  زا  یھاـگآ  رثکادـح  باـختنا ، نیا  رد  هللااـشنا  رگا  صوصخب  و  دریگب ،

یـالاو ناـش  تاـباختنا و  شقن  نیا ، تسا . تکرح  رد  دوخ  یاھفدـھ  اـھوزرآ و  تھج  رد  هک  دـشاب  نئمطم  دـناوتیم  یمالـسا  ماـظن  دـنوشب ، هداتـسرف  سلجم  هب  میظع ،

. تسا تاباختنا 

رھشوب  / ١٣٧٠/١٠/١١ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

تکرش رطخ و  یاھهنحـص  رد  روضح  تمواقم و  تعاجـش و  زا  یکاح  میراد ، دای  هب  ناتـسا  نیا  یاھرھـش  یهمھ  رھـشوب و  زا  ام  هچنآ  مھ  یمالـسا  بالقنا  یزوریپ  زا  دعب 

. تسا مالسا  سدقم  میلاعت  نآرق و  مالسا و  هب  امش  یگتسبلد  نیدت و  تکرب  زا  نیا  تسا . یکشخ -  رد  هچ  ایرد و  رد  هچ  ناگدنمزر -  فوفص  رد  یجیسب 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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رھشوب  / ١٣٧٠/١٠/١١ ناتسا  یادھش  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

ار ناریا  تلم  دـھاوخیم  نمـشد  تسادـخ . نانمـشد  لباقم  رد  یگداتـسیا  هار  بالقنا و  هار  ترخآ ، رد  یھلا  یاـضر  بسک  اـیند و  رد  یدنلبرـس  هار  تمارک ، هار  تزع ، هار 

نیا دھاوخیم  نمـشد  دـش . دـھاوخن  هتـسخ  ادـخ  هار  یهمادا  زا  زگرھ  ادـخ ، هار  رد  هدـش  هتخیر  نوخ  همھ  نیا  اب  تمظع و  نیا  اب  تلم  نیا  هکنیا  زا  لفاغ  دـنک ؛ هتـسخ 

نمـشد هک  دیاهداد  ناشن  هشیمھ  امـش  تسا . هدیدرگ  لزلزتم  دوخ  هار  رد  هدـش و  هتـسخ  تلم  نیا  هک  دـنک  دومناو  دـھاوخیم  دریگب ؛ ناملـسم  یاھتلم  زا  ار  قشمرس 

. تسا بالقنا  یاھهنحص  رد  روضح  اب  نیا  و  دینک ؛ هئطخت  ار  نمشد  غورد  یاعدا  دیاب  مھ  زاب  دیھدب ؛ ناشن  دیاب  مھ  زاب  تسا ؛ هتفگ  غورد 

رھشوب  / ١٣٧٠/١٠/١١ ناتسا  نویناحور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ملاع نآ ، رد  هک  درک  ادـیپ  دوشیم  ار  ینامز  مینک  ضرف  ام  هکنیا  هن  تسا . هدوب  تیلووسم  یاراد  هشیمھ  ام ، ناش  ام و  سابل  نیا  مرتحم ! یاملع  ناـیاقآ  زیزع و  ناردارب 

نم نافنـص   » هک تسا  ملع  تعیبط  رطاخ  هب  نیا  تسا . هدوب  روطنیا  هشیمھ  هن ، هدوب ؛ غراف  هدوب ، یلومعم  مدرم  یاھتیلووسم  قوف  هک  یریطخ  یاـھتیلووسم  زا  ینید 

، سپ تسالیواو ! هک  تسا ، هداتفا  قافتا  ام  نامز  رد  مھ  ود  نیا  قیفلت  تسارما . مھ  دعب  تساھقف ، شلوا  هک  یتما ؛» تدسف  ادـسف  اذا  یتما و  تحلـص  احلـص  اذا  یتما 

. دراد رارق  دنشاب ، هتشاد  مھ  اب  ار  ود  نیا  هک  یناسک  شود  رب  ینیگنس  تیلووسم 

هدھعرب خیرات  تکرح  رما  رد  ییهدننک  نییعت  رایسب  نووش  هک  مینیبیم  ناریا  نیملسم  نایم  زا  ار  یگرزب  یاملع  ام  اذل  تسا ؛ هدوب  روطنیا  هشیمھ  هتـشذگ  یاھنامز  رد 

یهتسجرب رایسب  بیجع و  تادھاجم  تازرابم و  سراف و  ناتسا  نیمھ  یاملع  تازرابم  هطورـشم و  زا  لبق  هطورـشم و  زا  دعب  هطورـشم و  نارود  تازرابم  هب  رگا  دناهتفرگ .

نیا مھم  یایاضق  بلغا  رد  دیلقت  ماظع  عجارم  روضح  دعب  یدالب و  هللادبع  دیـسآ  موحرم  لثم  ناتدوخ ، رھـشوب  نیمھ  یاملع  تازرابم  یرال و  نیـسحلادبع  دیـسآ  موحرم 

. درک دیھاوخ  هدھاشم  گرزب  یاملع  زا  ار  ییهدننکنییعت  شقن  دینک ، هاگن  روشک  رساترس  رد  ار  اھرھش  ریاس  یاملع  تازرابم  سپس  روشک و 

رھشوب  / ١٣٧٠/١٠/١١ ناتسا  نویناحور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اھراـک یلیخ  دـشابن ، ماـما  یتقو  هک  دـنتفگیم  اـھلاس  دـندوب . هتخود  مشچ  یلیخ  تیعقوم ، نیا  هب  دوب . هیلعیلاـعتهللاناوضر )  ) ماـما تلحر  رتـگرزب ، یناـفوط  تیعقوم 

یاھرـشق نیا  ناـناوج ، نیا  هنحـص ، رد  اـھنآ  یهنارایـشھ  روضح  و  اـملع ، مدرم و  یگچراـپکی  مدرم ، تردـق  مدرم ، روضح  دـش ! دـھاوخ  ضوع  اـھزیچ  یلیخ  دـش ، دـھاوخ 

. تسب اھنیا  یور  مھ  ار  دیما  نیا  فلتخم ،

رھشوب  / ١٣٧٠/١٠/١٣ ناتسا  هب  رفس  نایاپ  رد  هبحاصم 

ار نالووسم  هک  میھاوخیم  ادـخ  زا  ام  دـنکب . اھنآ  لاـح  هجوتم  ار  یھلا  فطل  دـشاب و  کراـبم  نـالووسم  یارب  مدرم و  نیا  یارب  اـھراک  نیا  یهمھ  هللااـشنا  هک  میراودـیما 

اعد مھ  ناتـسا  نیا  مدرم  یارب  دـنھدب . ماجنا  ییهتـسیاش  تامدـخ  دـناهدوب ، تیمورحم  راچد  اھلاس  هک  شکتمحز  نموم و  زیزع و  مدرم  نیا  یارب  دـنناوتب  اـت  دـنک ، کـمک 

؛ دننک نیمات  یسایس  یاھهنیمز  رد  ار  ناشدوخ  یوق  روضح  و  روشک ، روما  تفرـشیپ  رد  ار  ناشدوخ  مھـس  دنناوتب  هللااشنا  ات  دھدب ، قیفوت  اھنآ  هب  دنوادخ  هک  مینکیم 

. میھاوخیم فطل  قیفوت و  لاعتم  یادخ  زا  مھ  تلود  زیزع  نالووسم  رازگتمدخ و  تلود  یارب  تسا . هدوب  هنوگنیا  زورما  ات  هک  نانچمھ 

مق  / ١٣٧٠/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ادھـش و یارب  میرادیم و  یمارگ  لد  قاـمعا  زا  تسا ، یمالـسا  راـبنوخ  تضھن  یاھهنحـص  رد  اـم  زیزع  مدرم  نینوـخ  روـضح  زاغآرـس  هـک  ار  ید  مھدزوـن  یخیراـت  زور  داـی 

. مینکیم لیزج  میاد و  باوث  رجا و  بلط  لاعتم  دنوادخ  زا  هثداح ، نآ  ناگدیدتنحم  نامودصم و 

ناـناوج زیزع و  مدرم  امـش  یوق  روضح  رثا  رب  هللااـشنا  دـنام و  یقاـب  رگید  یاـھتلم  اـم و  تلم  یارب  تضھن ، لوط  رد  زومآسرد  نشور و  یهطقن  کـی  ناونع  هب  مق ، یهرھچ 

زا اھتدـھاجم  همھ  نآ  دای  دـنام . دـھاوخ  یقاب  ام ، یمالـسا  گرزب  بالقنا  یمالـسا و  تضھن  یاھهنحـص  نیرتساسح  رد  ماـقمیلاع  ردـقیلاع و  یهیملع  یهزوح  زیزع و 

هب تسھ و  نیا  هتبلا  مینک -  شیاتس  ناشیاھیراکادف  ظاحل  هب  طقف  ار  مدرم  زا  یـصوصخب  رـشق  عمج و  ای  یـصاخشا  میھاوخب  هک  ناونع  نیا  هب  هن  تفر . دھاوخن  اھرطاخ 

. تسا مھم  هتفھن ، دندوب -  تضھن  نارگزاغآ  هک  مق -  کرابم  مدرم  رد  کرابم و  زور  نیا  رد  هک  یتاراشا  تسا ؛ هلاسم  نیا  یزمر  یهبنج  مھم  تسا -  ظوفحم  دوخ  یاج 

مق  / ١٣٧٠/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

مالـسا زا  ییادـص  دوشیم -  ادـیپ  اجنآ  رد  یمالـسا  یاھهناشن  یمالـسا و  شیارگ  هک  ییاھروشک  زا  یـضعب  ای  نادوس  ای  ریازجلا  نیمھ  لثم  اـیند -  یهطقن  کـی  رد  رگا 

دوـخ هب  ظـیغ  زا  روـطهچ  دـنھدیم و  زورب  دوـخ  زا  ییاـھراشف  هچ  ییاھیزابتـسایس ، هـچ  یتاـغیلبت ، هـچ  دـننکیم ؛ هـچ  یتاـغیلبت  یاھھاگتـسد  دـینیبب  دوـشیم ، دـنلب 

یروھمج یمالسا و  بالقنا  لباقم  رد  ملاع ، رـساترس  رد  یناطیـش  یاھتـسد  یناطیـش و  یاھوزاب  لاس ، هدزیـس  نیا  رد  هک  دیدید  دننکب ! لمحت  دنناوتیمن  دنچیپیم و 

اب طابترا  لاصتا و  دـنویپ و  نیمھ  دـننک ، یلمع  ار  ناشموش  دـصاقم  دناهتـسناوتن  هک  تسا  هدرک  ماکان  زورما  ات  ار  اھنآ  هچنآ  دـننک . لمحت  دـنناوتیمن  دـندرک ؛ هچ  یمالـسا 

. تسا هنحص  رد  مدرم  روضح  مدرم و 

ات ایند ، یزیرهمانرب  یسایس و  یتاغیلبت و  یاھھاگتـسد  مامت  هک  تسا  نیا  نآ  و  دنکیم ، هدھاشم  ار  یحـضاو  زیچ  دنک ، زاب  تسرد  ار  دوخ  شوگ  مشچ و  زورما  سک  رھ 

زا ناشماظن ، زا  ناشبالقنا ، زا  ار  تلم  نیا  دـنناوتب  دـیاش  دـننکیم ، یعـس  دـنراد  دوشیم ، طوبرم  اکیرما -  گرزب -  ناطیـش  هب  صوصخب  یناھج و  رابکتـسا  هب  هک  اـجنآ 

ناشن رود  زا  یچوپ  نیغورد و  یاھهولج  دـننزب ، ییاھتمھت  دـننکب ، دراو  ییاھراشف  دـنناوخب ، سای  یاھهیآ  دـننکب ، غورد  تاغیلبت  دـننک . ادـج  ناشنالووسم  زا  ناشتلود و 

. دنزادنیب ییادج  تساھنیمھ -  بالقنا ، رولبت  هک  تلود -  ماظن و  نالووسم و  مدرم و  نیب  دنناوتب  دیاش  ات  دنھدب ،

مق  / ١٣٧٠/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نالا هک  هچنآ  اما  دوشب ؛ ضرع  ناریا  تلم  هب  دوخ  نامز  رد  دـیاب  هللااشنا  هک  تسھ  ییینتفگ  یاھفرح  تاباختنا  یهرابرد  هتبلا  میراد . شیپ  رد  ار  تاباختنا  نارود  ام  ـالاح 

هک یمالـسا -  یاروش  سلجم  تاباختنا  نیا  هک  دـننکب  یراک  رفن -  کی  یور  رب  ولو  دـنراذگب -  رثا  دـنناوتیم  هک  یناـسک  یهمھ  دـیاب  ـالاح  زا  هک  تسا  نیا  منکیم ، ضرع 

یناـسک اداـبم  دوشب ؛ یلمع  مدرم  رتشیب  روضح  اـب  رتیوق و  رتروشرپ و  هتـشذگ ، تاـباختنا  زا  تسا -  هیلعیلاـعتهللاناوضر )  ) ماـما تلحر  زا  دـعب  سلجم  تاـباختنا  نیلوا 

نیا هتبلا  دـننکب . لدود  تاباختنا  هب  تبـسن  ار  مدرم  هک  دوشب  هدز  فرح  یروط  یتاغیلبت ، رد  ای  شوحن -  رھ  هب  ییهناسر -  رد  ای  هماـنزور  رد  اداـبم  دـننک . لـمع  نیا  سکع 

هرخالاب اما  دننادیم ؛ ار  نیا  مھ  یمالسا  بالقنا  نافلاخم  دننکیم ؛ لمع  هنارایـشوھ  نمـشد ، یاھهئطوت  لباقم  رد  هک  دناهداد  ناشن  مدرم  نیا  دنوشیمن . لدود  مدرم 

هک یفالتخا  تلع  هب  دننک ؛ کمک  نمشد  یهتـساوخ  نیا  هب  هک  دنوشب  ادیپ  یمالـسا  ماظن  یهدودحم  لخاد  رد  یناسک  ادابم  دننکیم . ار  ناشدوخ  یاھـشالت  تاغیلبت و 

هنحص رد  ار  اھنآ  روضح  هک  میظع -  تقیقح  نیا  هب  تبـسن  ار  مدرم  دنیایب  یھورگ ، ای  یـصخش  انایحا  تیمھامک و  ییزج ، رما  کی  رطاخ  یارب  دنراد ، یرکب  ورمع و  دیز و  اب 

. دننکب درسلد  ددرم و  دھدیم -  ناشن 

رد نارھت ، رد  فلتخم و  یاھرھش  رد  رفن  اھنویلیم  درادب . هدیشوپ  ار  نآ  دنکیم  یعـس  یناھج  تاغیلبت  رد  نمـشد  تسا ، مدرم  روضح  زا  یکاح  ام  روشک  رد  هک  یزیچ  رھ 

ماـظن اـب  مدرم  دـنویپ  زا  یکاـح  نوـچ  دـننکیمن ؛ سکعنم  ناـشتاغیلبت  رد  ار  اـھنیا  دـننکیم ؛ عاـمتجا  فـلتخم  یاھتبـسانم  هب  مـیظع  تاـعامتجا  رد  سدـق و  زور  مـسارم 

هچرھ ار  اھنآ  دننکیم  یعس  هکلب  دیایب ؛ دوجوهب  رواب  نیا  ناریا  تلم  یمومع  نھذ  یارب  دنھاوخیمن  دوشب ؛ لجسم  ایند  رد  نیا  دنھاوخیمن  تسا ؛ یمالسا  یروھمج 

ناشدوخ هک  یمدرم  الاح  هک  دـننکیمن  مھ  رکف  رگید  تسا ! یروطنیا  یناھج  تاغیلبت  رد  رفن ! رازھ  اـھھد  دـنیوگیم  ار  تیعمج  نویلیم  کـی  دـنھدب . ناـشن  مھ  رتکچوک 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. دروخ فدھ  هب  دیاش  دنزادنایم ، یریت  درک ! دنھاوخ  یتواضق  هچ  اھنآ  یهرابرد  دناهدید ، ار  میظع  عامتجا  نیا 

نیا ادابم  اھملق  دننکب ؛ ار  راک  نیا  ادابم  اھیدوخ  دننک ؛ گنرمک  ار  اھنیا  دننکیم  یعس  تسا ، ماظن  اب  تلود و  اب  اھھاگتسد و  اب  مدرم  دنویپ  روضح و  زا  یکاح  هک  ییاھزیچ 

مھ ار  وا  دراذگب و  ریثات  دناوخیم ، ار  بلاطم  نیا  هک  یـسک  یور  یدرـسلد  نآ  دیاش  ات  دشاب ، یدرـسلد  یهناشن  غوردب  هک  دننک  سکعنم  ار  ییاھفرح  ادابم  دـننکب ؛ ار  راک 

. تسا نمشد  دوس  هب  اھراک  نیا  دنکب ؛ درسلد 

مق  / ١٣٧٠/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

دوجو یهمھ  اب  هک  یتلود  نیا  تلم و  نیب  دننک و  جرخ  رالد  اھدرایلیم  دنتسناوتیم  رگا  تساھهنحـص . رد  مدرم  امـش  روضح  نیمھ  زا  اھتردقربا ، ظیغ  تینابـصع و  یهمھ 

 - دـنرادن مدرم  هب  تمدـخ  زج  یمغ  مھ و  ناـشدوجو ، یهمھ  اـب  اـعقاو  نـالووسم ، نیا  روـھمجسیئر و  نیا  تلود و  نیا  دـشکیم -  تمحز  دـنکیم و  راـک  مدرم  یارب  دراد 

. دندرکیمن غیرد  دنزادنیب ، هلصاف 

شرورپ  / ١٣٧٠/١٠/٢۵ شزومآ و  ترازو  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اب هک  اھیبرغ -  نیب  جیار  یاھارجم  رد  تاباختنا  ندناشک  یارب  و  قیاقح ، نداد  هولج  دب  یارب  و  ارآ ، راکفا و  ندرک  فرحنم  یارب  رانک  هشوگ و  تاباختنا ، نارود  رد  تسا  نکمم 

زا یلیخ  رد  نیا  هک  دـننکیم ؛ تـسرد  یبزح  هورگ و  یارب  یحاـنج ، یارب  یـسک ، یارب  ار  ییار  اـھنیا ، لاـثما  سوفنلافاعـض و  دارفا  ندـیرخ  اـب  یلوـپ و  تاـغیلبت  اـب  لوـپ و 

باختنا دـننک و  باـختنا  دـننک ، رکف  هناـھاگآ  اـعقاو  مدرم  ینعی  دـشاب ؛ دـیابن  اـھنیا  دریگب ؛ ماـجنا  اـھهسوسو  یـضعب  یتاـغیلبت و  یاـھراک  تسا -  لومعم  اـیند  یاـھروشک 

یحیحص لکش  هب  تاباختنا  هک  یتقو  دنکیم . تعیب  یمالسا  ماظن  اب  یوحن  هب  هناھاگآ  یسک  رھ  هک  یمالسا  حیحص  لکـش  نآ  دوشیم  نیا  دنیامن ؛ مالعا  ار  ناشدوخ 

یهدـھع هب  هک  یدـح  نآ  رد  مھ  شرورپ  شزومآ و  تسا . یبوخ  مھم و  رایـسب  زیچ  نیا  و  دـھدیم ؛ ماجنا  دراد  صخـش  نآ  هک  تسا  یددـجم  تعیب  اـتقیقح  دریگب ، ماـجنا 

زا شیب  یشقن  دناوتیم  اھهداوناخ ، نایم  رد  ناناوج ، نیب  رد  مدرم ، یاھرـشق  نیب  رد  شروضح  رطاخ  هب  شرورپ  شزومآ و  نوچ  مسر -  ریغ  نم  هچ  امـسر ، هچ  تسوا ؛

. دریگب ماجنا  یھجو  نیرتھب  هب  راک  نیا  هک  دنک  ششوک  هللااشنا  دشاب -  هتشاد  هدش ، نیعم  امسر  هک  هچنآ 

مق  / ١٣٧٠/١١/٣٠ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یفخم ار  نیا  زور  کی  دننمـشد ؛ فلاخم و  مالـسا  تیمکاـح  مالـسا و  اـب  هک  دـنرادیمن  هدیـشوپ  هک  تسا  هدیـسر  ییاـج  هب  نآرق  تیمکاـح  مالـسا و  نانمـشد  راـک  زورما 

نامز تشذـگ  اما  میرادـن ؛ یتفلاخم  مدرم  دـیاقع  راکفا و  اب  بھاذـم و  اب  نایدا ، اب  ام  هک  دـنتفگیم  زور  کی  دـنھاوخب ؛ اھتلم  هچرھ  هک  دـندرکیم  اعدا  زور  کـی  دـندرکیم ؛

رد ار  رابکتسا  ناملسم ، یاھتلم  یهنارگـشالت  یاھتیلاعف  اھهنحـص ، رد  مدرم  روضح  مدرم ، یھاوخمالـسا  مدرم ، یرادیب  زورما  دنک . لمع  یھلا  یاھتنـس  هک  دش  بجوم 

زا یکی  نیا  دـننک ؛ فارتـعا  ار  نیا  دـنریزگان  میفلاـخم ؛ مالـسا  تیمکاـح  اـب  یمالـسا و  تموکح  اـب  اـم  هک  دـنیوگب  احیرـص  دـنروبجم  تسا ؛ هداد  رارق  لاـعفنا  فعـض و  عضوم 

. دنکیم لیمحت  اھنآ  رب  یھلا  یاھتنس  هک  تسا  ییاھزیچ  زا  یکی  نیا  دراد ؛ دوجو  اھنآ  یگدنز  رد  هک  تسا  ییاھضقانت 

نویناحور  / ١٣٧٠/١٢/٠١ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

شزرا اھنآ ، یهلمج  زا  هک  دنـشاب ؛ هتـشاد  دای  هب  هراومھ  ریذـپانلاوز  تباث و  یاھـشزرا  ناونع  هب  ار  ییاھـشزرا  دـیاب  بالط  تسا . هزوح  رد  اھـشزرا  یهلاسم  هلاسم ، کـی 

ادیپ روضح  رطخ  یاھنادیم  رد  ات  تسا  هدامآ  هک  ییهبلط  یجیـسب ، یهبلط  رگـشالت ، یهبلط  رگداھج ، یهبلط  دیریگن . مک  تسد  ار  داھج  شزرا  تسا . داھج  شزرا  ملع و 

اریخا تسا و  پیت ٨٣  یاھیجیـسب  تارطاخ  یهرابرد  هک  ار  یباتک  نیا  دروآیمن . بات  رگید  وا  لباقم  رد  ییایند  تقو  نآ  دش ، زھجم  ملع  رازبا  اب  رگا  هک  تسا  هبلط  نیا  دنک ،

میرح زا  عافد  ام  گنج  نوچ  یمالـسا ؛ یروھمج  ماظن  ینعی  قداص -  ماما  میرح  زا  عافد  رد  قداص ، ماما  یهبلط  تساـبیز . شخبتذـل و  ردـقهچ  مدـناوخیم ؛ هدـش ، پاـچ 

مدرم نھذ  زا  ردـقنیا  تسا ؛ هناسفا  ییوگ  هک  دـنکیم  قلخ  ییاھهسامح  دوریم و  شیپ  اباحمیب  رطخ  یاھنادـیم  رد  دوب -  نآرق  مالـسا و  میرح  زا  عاـفد  قداـص و  ماـما 

دبعت نیدت و  شزرا  دروایب . شیپ  دھدب و  دشر  ار  اھشزرا  نیا  یتسیاب  هزوح  ماظن  تسین ؛ لداعم  اھنیا  اب  یزیچ  چیھ  تسا ؛ یندشنمامت  یاھـشزرا  اھنیا  تسا ؛ رود  زورما 

. تسا یگرزب  رایسب  شزرا  رکذ ، و 

مق  / ١٣٧٠/١٢/٠١ ناتسرھش  یرادا  یاروش  یاضعا  عمج  رد  تانایب 

هک دـندوب  اھیمق  نیا  دنتـشادن ، ربخ  تضھن  نیا  عوقو  زا  زونھ  روشک  نیا  یاج  چـیھ  هک  یتقو  نآ  دنتـضھن . نیا  لوا  نازابرـس  اھیمق  تسا . بالقنا  زکرم  مق  هکنیا  موس 

مالعا ار  ناشیگدامآ  یگتسبلد و  یگتـسباو و  دنداد ؛ ناشن  ار  ناشدوخ  روضح  دندمآ و  هیلع ) یلاعتهللاناوضر  ) ماما سرد  رـس  لاس ۴١  ناشیرازاب ، ناشریپ ، ناشناوج ،

. دـندرک دروخرب  هناـقداص  بـالقنا ، یزوریپ  زا  دـعب  یمالـسا  ماـظن  یمالـسا و  یروـھمج  اـب  و  بـالقنا ، یزوریپ  زا  لـبق  نارود  رد  تضھن  اـب  ینعی  دـنتفگ ؛ مھ  تسار  دـندرک و 

دعب دـنداد ؛ دیھـش  اھنیا  اج ، همھ  زا  لبق  دـندرک ؛ مھارف  ار  بالقنا  یزوریپ  تامدـقم  اھنیا  اج ، همھ  زا  لبق  دوب . بالقنا  نوناک  مق  هنحـص ؛ رد  نانز ، نادرم و  روشرپ ؛ ناناوج ،

زکرم ار  مق  دـننکیم ؛ هاگن  مشچ  نیا  اب  مق  هب  تبـسن  ایند  رد  مھ  نـالا  دـش ؛ یمالـسا  یروھمج  یـسایس  زکرم  دـندروآ ، فیرـشت  اـجنیا  هب  نارھت  زا  ماـما  هک  یتقو  مھ 

نیا تسا . مق  صوصخم  نیا  تسا ؛ هدـشن  عمج  ام  روشک  یاھرھـش  زا  یرھـش  چـیھ  رد  مھ ، اب  تیـصوصخ  هس  نیا  دـنروآیم . باسح  هب  ماظن  یقیقح  نوناک  یونعم و 

. دربیم الاب  ار  راک  شزرا  هک  دراد  یتایصوصخ  اھیگژیو و  رھش ، نیا  رد  تمدخ  هک  تسا 

سلجم  / ١٣٧٠/١٢/٠۴ تاباختنا  رب  تراظن  یزکرم  تایھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

: دوشیم هصالخ  روحم  راھچ  رد  منک ، ضرع  مھاوخیم  هک  ار  هچنآ 

ماظن تمالـس  زا  یلک  روط  هب  هکنیا  یارب  اـم  تسا . هدیـشخب  روشک  ماـظن  هب  بـالقنا  هک  تسا  یناـگرا  هاگتـسد و  نیرتنئمطم  ناـبھگن  یاروش  هک  تسا  نیا  لوا  روحم 

زا رتمھم  یـشقن  یتح  نابھگن  یاروش  ام ، یـساسا  نوناق  رد  تسا . نابھگن  یاروش  نیمھ  ام  یهعومجم  نیرترثوم  نیرتلاعف و  نیرتاسر و  نیرتمھم و  میـشاب ، نئمطم 

نیا ایناث  تشاد ؛ راک  عرش  یهلاسم  هب  طقف  تشادن ؛ یراک  اھنیا  لاثما  یساسا و  نوناق  لئاسم  هب  لوا ، زارط  الوا  دراد . دش ، هتـشاذگ  تیطورـشم  ردص  رد  هک  یلوا  زارط 

زور نآ  رد  هک  یناـسک  نآ  اـت  دـنرتفقاو ، تسھ ، بـالقنا  هار  رـس  رب  هک  یتالکـشم  بـالقنا و  لـئاسم  روشک و  لـئاسم  اـب  دنتـسھ ، ناـبھگن  یاروـش  رد  زورما  هک  یناـسک 

هنحص زا  ار  اھنآ  دوز  هچ  دننک و  لمحت  ار  لوا  زارط  دنتسناوتن  ناریا  یدازآ  نانمـشد  مالـسا و  نانمـشد  زور  نآ  رد  هک  میدید  هتبلا  دننک . راک  لوا  زارط  شقن  رد  دنتـساوخیم 

هچنآ دش  درک و  ادیپ  همادا  تیطورـشم  لاس  اھھد  لوا ، زارط  نودـب  دـندرک ! فذـح  یلکب  ار  ناگرا  نیا  دـندرک و  رثایب  ار  ناشنایعا  دوخ  دـعب  ار ، ناشدوجو  لوا  دـندرک ؛ جراخ 

زا ناخاضر  دادبتسا  هک  دیوگب  دناوتیمن  سک  چیھ  رتالاب ! یھاش  نیدلارصان  دادبتسا  زا  ینعی  دش ؛ لیدبت  لوا  یهجرد  یاھدادبتسا  زارط  زا  یدادبتسا  هب  هطورـشم  دش :

رد ناخاضر  اما  تسـشن ؛ بقع  دید ، ار  مدرم  تکرح  هک  یتقو  وکابنت  یهیـضق  رد  هاش  نیدلارـصان  تسا . نآ  زا  رتشیب  کشالب  هکلب  تسا ؛ رتمک  هاش  نیدلارـصان  دادبتـسا 

یهمھ ام ، داقتعا  هب  دروآ ! شیپ  ار  داشرھوگ  دجسم  یهعقاو  دومن و  ریگتـسد  ار  املع  درک و  بوکرـس  ار  مدرم  تکرح  دید ، ار  املع  مدرم و  تکرح  هک  یماگنھ  لاس ١٣١۴ 

دنتـشادیم و روـضح  دنـشاب -  لوا  زارط  ناـمھ  هک  یـساسا -  نوناـق  مـمتم  رد  یهدـش  ینیبشیپ  یاـملع  رگا  ـالاو  تساـجنآ ؛ رد  لوا  زارط  روـضح  مدـع  زا  یـشان  اـھنیا 

تیعطاق و نآ  اب  بالقنا ، رد  هیلعیلاعتهللاناوضر ) ) ماما روضح  هناتخبـشوخ  میدوب . رتولج  یلیخ  میتسھ ، هک  هچنآ  زا  زورما  ام  دـننک ، افیا  ار  ناشدوخ  شقن  دنتـسناوتیم 

. دندرک لوا  زارط  اب  هک  دننکب  ار  یراک  نامھ  نابھگن  یاروش  هب  تبسن  دنھاوخب  نانمشد  هک  دادن  هزاجا  دوب ، ناشیا  رد  هک  یتمکح  نآ  ومزح  نآ  تریصب و  نآ 

یمالسا  / ١٣٧٠/١٢/٠۵ تاغیلبت  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 21 
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تاـناکما نیا  رب  روشک  کـی  نکیل  تسا ؛ مولعم  هلب ، میراد ؛ تفن  دـمآرد  هنازخ و  هجدوب و  تلود و  تموکح و  تالیکـشت و  اـم  ـالاح  هک  دـییامرفن  تسا . روطنیمھ  مھ  زورما 

ام مھـس  تسھ و  ناشراک  رد  یطورـش  طرـش و  یتازایتما ، یدودح ، یدویق ، دنراد -  هدھع  رب  ار  ام  راک  ریغ  هک  ییاھنآ  روشک -  یاھراک  رد  ام  یاکرـش  رگا  تسا . راوتـسا 

. شالت نامھ  طاشن و  نامھ  هیحور ، نامھ  اب  انلصا ؛ یلا  عجرنلف  بوخ ، رایسب  دوشیم ، مک  تاغیلبت  یارب 

نامزاس یرنھ  یهزوح  تمھ  هب  اھزور  نیا  هناتخبـشوخ  هک  مناوخیم -  ار  ناگدنمزر  تارطاخ  نیا  یھاگ  نم  دـیدوب . گنج  نادـیم  رد  ردـقهچ  اھامـش  هک  ( ٢) دندرک هراشا 

رد طوطخ ، نیرتمدـقم  رد  ناوج  یهبلط  کی  یناحور و  کی  روضح  هک  مینیبیم  دـننکیم ، لقن  ار  ناشدوخ  تارطاخ  اھنآ  هک  یتقو  دوشیم -  پاچ  دراد  یمالـسا  تاـغیلبت 

نآ یتقو  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدوب  شخبرثا  هدیافرپ و  تکرباب و  ردقهچ  ساسح ، هدننک و  نییعت  یاھهظحل  رد  فقاوم ، نیرتراوشد  رد  اھھاگنیمک ، اھرگنـس و  نیرتکانرطخ 

زا ای  هدـش ، بیوصت  سلجم  رد  ییهجدوب  هچ  اـم  یارب  تفگیمن  تساـجک ؛ شاهجدوب  هک  دوب  شداـی  وا  هن  دـندوب ، هتفرگ  رظن  رد  شیارب  ییهجدوب  هن  درکیم ، تکرح  هبلط 

چیھ مالـسا  زا  داھج و  زا  هک  ینارود  رد  دیداد و  ماجنا  ار  تامدخ  نیمھ  دیتفر و  اجنآ  هب  امـش  لاثما  امـش و  تسا . هدش  هداد  صیـصخت  ییهجدوب  هچ  هنازخ  تلود و  فرط 

هللااشنا هک  دیدرک  یراج  ییهمـشچرس  دیتخاس و  خـیرات  تمظع  هب  یخاک  دـیدرک ؛ کمک  تسا ، یمالـسا  داھج  یهسامح  شمان  هک  یمیظع  یانب  نیا  هب  دوبن ، یربخ 

یهیقب یجیـسب و  ناناوج  نیا  نموم و  سدـقم و  یاھورین  ردـقهچ  دـیدوب و  میھـس  همـشچرس  نیا  یارجا  رد  مھ  امـش  ینعی  دـنام ؛ دـھاوخ  یقاب  رھدـلادبا  اـت  نآ  تاـکرب 

. دندرک راک  تھج  نیا  رد  حلسم  هدنمزر و  یاھورین 

یربھر  / ١٣٧٠/١٢/١٢ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یهوق رد  تسا . هدوب  سوسحم  نیناوق ، یارجا  عضو و  دـیھمت و  رد  و  ماظن ، نیا  تفرـشیپ  داجیا و  رد  مدرم  روضح  نونکات ، بـالقنا  یزوریپ  لوا  زور  زا  هللادـمحب  اـم  روشک  رد 

اب لـیم و  اـب  هنادازآ و  روطنیا  نآ  مدرم  هک  ار  یروشک  اـیند  رد  اـم  حوضو ، نیا  اـب  تیفیک و  نیا  اـب  تسا . سوسحم  مدرم  روضح  یربھر ، یهیـضق  رد  هننقم و  یهوق  هیرجم و 

زا ریغ  ام  دنکیم ؛ راکنا  نمشد  تاغیلبت  ار  یحـضاو  نیا  هب  زیچ  کی  میرادن . غارـس  دنـشاب ، هتـشاد  هبناجهمھ  یروضح  ینید ، یهناوتـشپ  اب  نامیا و  ساسحا  اب  قوش و 

. میرادن یراظتنا  نمشد  زا  مھ  نیا 

یسمش  / ١٣٧١/٠١/٠١ یرجھ  لاس ١٣٧١  لولح  تبسانم  هب  یربھر  مظعم  ماقم  یزورون  مایپ 

، دنک هجوتم  ام  تیناقح  هب  ار  ایند  تسا  هتـسناوت  هدوب و  روشک  نیا  تالکـشم  همھ  یاشگ  راک  هک  یدـنمورین  یوق و  روضح  هب  بالقنا ، یاھ  هنحـص رد  دـیاب  نامزیزع  تلم 

هک میراد  ار  تاباختنا  هلاسم  کیدزن ، یا  هدنیآ رد  نینچمھ  تسا . مھم  رایـسب  زور  نیا  ییامیپھار  رد  مدرم  روضح  هک  میراد  ار  سدق  زور  هدنیآ ، یاھزور  رد  ام ، دنھد . همادا 

هک تسا  یدایز  لحارم  تلود ، اب  نوگانوگ  یاھیراکمھ  یزاـسزاب و  رما  رد  هلمج  زا  اـھ ، هنیمز همھ  رد  هدـنیآ ، رد  تسا . زاـس  تشونرـس  مھم و  رایـسب  نآ ، رد  مدرم  روضح 

. دھد ناشن  لحارم  نآ  همھ  رد  ار  دوخ  روضح  دیاب  تلم 

یسمش  / ١٣٧١/٠١/٠١ یرجھ  لاس ١٣٧١  لولح  تبسانم  هب  یربھر  مظعم  ماقم  یزورون  مایپ 

، هنیمز نیا  رد  لضف  نیرتشیب  دندیشوک . ناج  لد و  زا  فلتخم ، یاھنادیم  اھ و  هنحـص رد  لاس ، دنچ  نیا  لوط  رد  هک  تسا  یناسک  یاھـشالت  اھیراکادف و  لولعم  همھ ، نیا 

رد تسناوت  بالقنا  هک  دنتـشاد  هگن  هدـنز  نانچ  ناشدوخ  روضح  اب  ار  بالقنا  یاھ  هنحـص یدامتم ، نایلاس  لوط  رد  هک  ددرگ  یمرب ام  هدازآ  عاجـش و  مدرم  گرزب و  تلم  هب 

. دنک ادیپ  ار  مزال  یگتسجرب  ملاع ، یاھتلم  مشچ  رد  ایند و 

هعمجزامن  / ١٣٧١/٠١/٠٧ یاھهبطخ  رد  تانایب 

رد تقو  چیھ  تسا ، ناریا  رد  زورما  هک  یایـسارکومد  نیا  دـنادیم . مھ  نمـشد  دوخ  هک  یلاح  رد  تسین . یـسارکومد  ناریا ، رد  دـنک  دومناو  هک  تسا  نیا  نمـشد  شالت 

. تسا هنحـص  رد  مدرم  روضح  تاباختنا و  شاهنومن  تسا . هدوبن  تسھ ، زورما  هک  یایدازآ  نینچ  ناریا ، هتـشذگ  یاھنارود  رد  تقو  چیھ  تسا . هتـشادن  دوجو  ناریا  خـیرات 

یاھفرح روشک ، هدـنیآ  یداصتقا و  عاضوا  هب  عجار  یـضعب  یھاگ  هک  دـینیبیم  رگا  دـننک . یفرعم  هدـننک  دـیماان  ردـک و  مدرم ، مشچ  رد  ار  هدـنیآ  دـننکیم  یعـس  نانمـشد 

. تسا رابکتسا  نآ  زا  شلصا  اھفرح  نیا  دینادب  دننزیم ، هدننک  دیماان 

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

یروھمج دـنناوتب  رگا  دـننادیم  هکنیا  یارب  ارچ ؟ تسا . یمالـسا  یروھمج  هجوتم  شایلـصا ، زکرم  روحم و  رد  هزرابم ، نیا  اما  تسا ؛ مالـسااب  اـھنآ  هزراـبم  هیـضق ، لـصا 

دنھاوخیم هنوگچ  اما  دـننک . سویامار  اھنآ  دـنھاوخیم  دـنوشیم . سویام  دـننکیم و  ارناشدوخ  راک  باـسح  ناملـسم ، لـلم  رگید  دـننک ، جراـخ  هنحـص  زا  ار  یمالـسا 

زا یکی  دـندرک . و  دـننک ؛ لیمحت  ار  گنج  هک  دوب  نیا  شیاھھار  زا  یکی  دـننکیم . لمع  دـنناوتبار ، مادـک  رھ  هک  دراد  ییاـھھار  دـننک ؟ جراـخ  هنحـص  زا  ار  یمالـسا  یروھمج 

یروھمج هیلع  یمکحم ، لاح  نیع  رد  فیرظ و و  رایسب  یداصتقا  هرـصاحم  مھ  زورما  هک  نانچ  دندرک . یدامتم  یاھلاس  هک  دننک ؛ یداصتقا  هرـصاحم  هک  دوب  نیا  شیاھھار 

 - ییاکیرما یتسینویھـص -   » یتاغیلبت هکبـش  هب  هتـسباو  یاھویدار  زا  ییویدار  رھ  امـش ، دـننک . یتاغیلبت  هرـصاحم  هک  تسا  نیا  شیاھھارزا  یکی  دراد . دوجو  یمالـسا 

رد دینکیم  هظحالم  امش  هکنیا  فیرظ . حیرص و  ریغ  یضعب  حیرص و  یضعب  دنکیم . هزرابم  یمالسا  یروھمجو  یمالسا  بالقنااب  یقیرط  هب  دینک ، زاب  هک  ار  یرابکتسا »

هب اقیقد  دننز  یم  هک  ییاھفرح  تسا ؟ یدـصق  هچ  هب  دـنراذگیم ، ریـسفت  تاباختنا  یور  اھویدار  ایند ، فارطا  زا  تسام ، روشک  رد  تاباختنا  بات  بت و  هک  ییاھزور  نیمھ 

اب یمدرم  سلجم  کی  یوق ، سلجم  کی  هک  دننادیم  تسا . یمالـسا  یروھمج  ماظن  هدننک  مکحم  تیبثت و  مدرم ، روضح  اب  تاباختنا  هک  دـننادیم  تساندز . هبرـضدصق 

نیا دنھاوخیم  دوشیم . رداص  یـسلجم  نینچ  زا  مدرم ، عفن  هب  یمدرم و  نیناوق  هک  دـننادیم  تسا . هناوتـشپ  ماظن  نیا  یارب  حـلاص ، ملاس و  هدـنیامن  داتفھوتسیود 

هدنھد یار  نویلیم  کی  دننک ، مک  هدنھد  یار  نویلیم  هس  دننک ، مک  هدنھد  یار  نویلیم  جنپ  هکدننک  یراک  دنناوتیم  دننادب  رابکتـسا  اکیرما و  رگا  دـننک . فیعـض  ار  سلجم 

یار یاھقودنـص  یاپ  روشک ، فاـنکا  ماـمت  زا  ناـسنا  اـھنویلیم  هکنیا  تسا . مھم  ناـشیارب  نوچ  دوش ؛ ماـجنا  راـک  نیا  هک  دـننکیم  جرخ  دنـشاب  هتـشاد  هچرھ  دـننک ؛ مک 

رد رابکتسا  . دوشیم لطاب  ناشتاغیلبت  دریگ ، ماجناراک  نیارگا  هک  دننادیم  دھدیم ! ناشنار  یملاس  نشور و  یـسارکومد  هچ  دننک ، نیعم  ار  ناشدوخ  ناگدنیامنودنورب 

نایم دنویپ  هکدرادندوجو  یماظنچیھ  هنایمرواخ ، هقطنم  مامترد  هک  یلاحرد  دیوگیم ؛ اھادـص  نیرتدـنلب  اب  ار  اھغورد  نیرتحـضاو  دسانـشیمن . ایحو  مرـش  دوخ ، تاغیلبت 

ار ماـما  هـب  مدرم  قـشع  هـیلع ، هللاناوـضر  ماـما  تاـیح  ناـمز  رد  دـننادیم . اـھنآ  ار  نـیا  دـشاب . اـم  روـشک  نیلووـسم  تـلم و  دــنویپ  ماکحتــسا  هـب  شنیلووـسم  مدرم و 

نآ هزانج ، عییـشت  نآ  ماما ، تلحر  رد  یلو  دنرادن ! لوبق  دندروآیمار -  ماما  مسا  نالف ؛ میژر  مسا  هب  ار -  میژر  نیا  مدرم ، هکدـنتفگ  یم  بترم  همھ ، نیا  اب  دنتـسنادیم .

، دوشیم مالعا  سدـق » زور   » یتقو هک  دـننیبیم  دـنیوگیم ! مھ  زاـب  دـش . لـطاب  ناـشیاھفرح  همھ  دـندید و  ناـشدوخ  مشچ  هب  ار  یندـشن  ماـمت  یازع  نآ  هآ ، کـشا و 

نیعرد دـنناد . یم  دـننیبیم و  ار  نیا  دـنھدیم . راعـش  یمالـسا  یروھمج  ماظن  فادـھا  تھجرد  ورابکتـسا  هیلع  دـنیآیم و  اھنابایخ  هب  اھرـشق -  همھ  زا  رفن -  اھنویلیم 

«! دناهدش نادرگور  یمالسا  یروھمجزا  مدرم  «! » تسین یسارکومد  «! » تسین مکاح  یمدرم  ماظن  ناریا  رد   » دنیوگ یم  لاح ،

رایـسب یاھهنیزھ  دنرـضاح  دننکیم . دـشاب ، قوشوروش  یب  دـشاب و  تولخ  دـشاب ؛ یقنوریب  تاباختنا  تسا ، مدرمروضح  رھظم  هک  تاباختنا ، هکدـننک  یراک  دـنناوتبرگا 

تلمو یمالـسا  یروھمج  هیلعو  دنتـسشن  نمـشد  هناخرد  هک  ینارودزم  نئاخ -  نیقفاـنم  ناـشیاھرودزم ، همھ  دـینیبیماذل  دوشن ! تاـباختنا  تاـباختنا ، هک  دـننک  فرص 

محر درم  نز و  رب  دندرکدوبانار و  بساک  رگراک و  دنتشک و  ار  ریپو  ناوج  دنتشاذگبمب و  مدرم  یاھ  هناخ  رد  دندرک و  یزادناریت  مدرم  یاھهنیس  هب  دندیـشکریشمش و  ناریا 

همھ همھ و  هتخادنا ، هار  ییویدار  همانزور و  دریگیم -  یرابکتسا  یاھھاگتسد  زا  یلوپ  هک  سک  رھ  رگید -  فرط  زا  دناهتسشن  اکیرما  رد  هک  ییاھنآ  فرط ؛ کی  زا  دندرکن - 

ایند رد  ماظن  یمدرم  هرھچ  مدرمروضحندش ، فیعـضاب  هکنیا  یارب  ارچ ؟ دنھاکب . نآ  رابتعا  زا  دنناوتب  دـیاش  ات  دـننک  شزرایب  ردـق و  یبار  تاباختنا  نیا  هکدـننکیم  شالت 

. یماظن فیعضت  یداصتقا و  فیعضت  یسایس ، فیعضت  یتاغیلبت ، فیعضت  تسا : ندرک  فیعضت  یاھھار  زا  یکی  مھ  نیا  دنھاوخیم . ار  نیا  اھنآ  دوشیم . فیعض 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 22 
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یوضر  / ١٣٧١/٠١/١۵ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

نایم یلدـمھاب  قافتاو ؛ داحتا  اب  زیچ ؟ هچ  اـب  دـیراد . هگن  مکحم  دـیاب  ار  رگنـس  نیا  تسا . یمالـسا  یروھمج  ملاـع ، حطـس  رد  یلـصا  رگنـس  زورما  ینوریب . عناوم  اـما ، و 

یاھھورگ مدرم . داحآ  نایم  روشک و  نارازگراک  نایم  سلجم ، تلود و  نایم  سلجم ، مدرمنایم و  تلود ، مدرم و  نایم  یلدـمھ  اب  روشک ؛ نیلووسمو  مدرمنایمو  مدرمداحآ 

یـسایس فالتخا  دنک . هدافتـسا  وس  نمـشد  هکدننکن  یراک  دنـشاب و  مھ  اب  دـیاب  نمـشد ، اب  هلباقم  رد  فلتخم ، یاھیریگتھج  اھتـسایس و  فلتخم ، یاھحانج  فلتخم ،

مدرم و نھذ  ندرک  بارخ  روشک ، هرھچ  ندرک  بارخ  رگیدـکی ، ندرک  بارخ  اما  درادـن ؛ یعنام  ملاس ، لکـش  هب  یتاباختنا  تازرابم  درادـن ؛ یعنام  رظن  فالتخا  درادـن ؛ یعناـم 

لباقمرد نیدالوپ ، ژد  کی  لثم  صوصرم ،» ناینب  مھناک  ، » یگچراپکی تدـحو و  اب  دراد . لاکـشا  مدرم ، نھذ  رد  ماـھبا  لاوس و  داـجیا  دراد . لاکـشا  زوسلد ، نیلووسم  هرھچ 

، دـنکیم هلمحاھنآ  هناخ  هب  هک  یـسک  لباقم  رد  اـما  دنـشاب ، هتـشاد  مھ  هلگ  ترودـک و  رگیدـکی  زا  ردارب  ود  تسا  نکمم  هناـخ . کـیرد  ردارب  دـنچ  لـثم  دـیتسیاب ؛ نمـشد 

یاھهنحـص رد  روضح  مود ، دینک . ظفحدیناوتیم  رگنـس  نیارد  هک  تسا  ییاھیگژیو  زا  یکی  نیا ، دنـشاب . هنوگ  نیا  دـیاب  تلم  داحآ  دنتـسیاب . مھرانکرد  دـیاب  شودهبشود ،

داد و یبوخ  رایسب  شیامزآ  نمشد ، لباقمرد  ام ، زیزع  تلم  دوب . بوخ  رایـسب  نمھب ، مود  تسیب و  ییامیپھار  دوب . بوخرایـسب  سدق ، زور  ییامیپھار  تسا . یـسایس 

. درک سویام  ار  نمشد 

. دننک تکرش  دیاب  همھ  تسا . شیپرد  مھ  تاباختنا 

سلجم  / ١٣٧١/٠١/٢٧ هرود  نیمراھچ  تاباختنا  رد  مدرم  هدرتسگ  روضح  یپ  رد  رکشت  مایپ 

. دیتخاس زارفارس  ار  نانآ  مان  دیدرک و  داش  ار  ادھش  هبیط  حاورا  لحار و  ماما  سدقم  حور  یبالقنا ، تکرح  نیا  اب  زیزع  تلم  امش 

خـساپ دراد ، یمالـسا  یروـھمج  سدـقم  ماـظن  ناریا و  هدـنیآ  رد  یتاـیح  یـشقن  دـبای و  یم  طاـبترا  روـشک  تشونرـس  هب  هـک  یا  هلئـسم  رد  یمدرم  مـیظع  روـضح  نـیا 

ماظن مدرم و  نایم  نتخادـنا  هلـصاف  اتیاھن  دولآ و  سای  طـیحم  داـجیا  یاربار  ناـنآ  یاـھ  هشقن  داد و  نانمـشد  یاـھ  هسیـسد  هب  ناریا  تلم  هک  دوب  یعطاـق  هنادنمـشوھ و 

. درک یثنخ  اھتدم  ات  یمالسا 

زا ار  مدرم  هک  دنراد  نیا  هب  جایتحا  دنناشوپب ، لمع  هماج  ار  زیزع  ناریا  هراب  رد  دوخ  یاھ  هئطوت  دنناوتب  هکنآ  یارب  زرو  هنیک  نامشد  هک  تسا  هتـسناد  یبوخب  ام  زیزع  تلم 

عورـش زا  شیپ  اھتدـم  زا  هک  دوب  تھج  نیمھ  هب  دـنزاس . توافت  یب  انتعا و  یب  روشک  هدـمع  مھم و  لئاسم  هب  تبـسن  ار  نانآ  دـننک و  جراـخ  تسایـس  لـمع و  هنحص ی 

. دنزاس سویام  درسلد و  انتعا و  یب  تاباختنا  نیا  هب  تبسن  ار  ناریا  مدرم  دندرک  یم  شالت  یتاغیلبت  فلتخم  یاھ  هویش  اھنابز و  اب  مراھچ  هرود  تاباختنا 

نانچمھ ناریا  تلم  هک  دـیدنامھف  ایند  همھ  هب  دـیدرک و  یثنخ  ار  نانمـشد  دولآ  تثابخ  شالت  نیا  همھ ی  تاباختنا ، رد  دوخ  هقباس  یب  روضح  اب  نموم  هاگآ و  مدرم  امش 

. تسادھش نوخ  لصاحزا  یرادساپ  دوخ و  هلاس  نیدنچ  میظع  یاھدرواتسد  زا  عافد  هدامآ  هنحص و  رد  رایشوھ و  هدنز و 

باتک  / ١٣٧١/٠٢/١٧ هاگشیامن  زا  دیدزاب  نایاپ  رد  هبحاصم 

تیمھا نآ  یاراد  ار  تاـباختنا  لوا ، هلحرم  رد  هک  دـننادب  یتـیمھا  ناـمھ  هب  ار  تاـباختنا  نیا  رد  تکرـش  ناـمزیزع ، مدرم  هک  منک  ضرع  مھاوـخیم  مـھ ، تاـباختنادروم  رد 

دیدید دیریگن . کچوک  ار  هیضق  منکیم  شھاوخ  نم  دننک . تکرش  امتح  تسا ، هدش  هدیشک  مود  هلحرم  هب  تاباختنا  هک  ییاھرھش  رد  اھهزوح و  ردمدرم  ادرف ، دنتـسناد .

هتبلا دنک ! کبس  کچوک و  ار  تاباختنا  دزاسب و  یزیچ  چیھ ، زا  هک  دوب  رظتنم  روطچ  نمشد  دنتشاد ، مدرم  هک  یعطاق  ریگمشچ و  یمومع  روضح  نآ  اب  لبق ، هلحرم  رد  هک 

یاھهدافتـساوس ناکما  دـیاب  ام ، تلم  نکل  دراد . هگن  هدیـشوپ  دـناوتب  تمظع  نیا  اـب  ار -  قیاـقح  هک  تسا  نآ  زا  رتناوتاـن  رتکچوک و  نمـشد  تاـغیلبت  دـناوتیمن . نمـشد 

نانمـشد دـشابن ؛ ریگمـشچ  ناـمتاباختنا  اـم  هـک  دـنھاوخیم  نانمـشد  مـینکن ؛ تکرـش  تاـباختنا  رد  اـم  دـنھاوخیم  نانمـشد  دـھدن . نانمــشد  تـسدهب  ار  یتاـغیلبت 

تکرـش دـیاب  دـینک و  هئطخت  ار  نیا  دیابامـش  درادـن . ماظنیـساسالئاسمو  سلجم  هب  طوبرم  یاھراک  هب  تاـباختنا و  هب  یتبغر  تلم ، هک  دـننک  دومناو  نینچ  دـنھاوخیم 

. دینک

تاباختنا  / ١٣٧١/٠٢/٢٣ رب  تراظن  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

لوا هلحرم  رد  هچ  تاباختنا -  رد  دوخ  ریگهمھ  یدج و  هنانموم و  روضح  رطاخ  هب  نامناشلامیظع ، تلم  زا  هک  منادیم  فظوم  ار  دوخ  تاباختنا ، مھم  رایسب  عوضوم  نیا  رد 

تزع و مالسا و  بالقنا و  روشک و  هک  تسا  روشک  یتایح  یساسا و  یاھهنحص  رد  روضح  نامیا و  هیحور  نیمھ  هک  منک  ضرع  اھنآ  هب  منک و  رکشت  مود -  هلحرم  رد  هچ  و 

روضح بالقنا  نوگانوگ  یاھهنحـص  رد  هناراکادـف  یدـج و  روضح  نیا  هنانیبنشور و  نامیا  نیمھ  اب  ناریا  تلم  هک  یتقو  ات  تسا . هدرک  ظفح  اـیند  رد  ار  امـش  یوربآ  فرش و 

. تسامش اب  ادخ  دروایب و  دراو  یاهمطل  بالقنا ، نیا  ماود  روشک و  نیا  یگدنزاس  تلم و  نیا  روشک و  نیا  تکرح  هب  تسناوت  دھاوخن  یھاوخدب  نمشد و  چیھ  دراد ،

یمالسا  / ١٣٧١/٠٣/٠٧ یاروش  سلجم  یهرود  نیمراھچ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

هرود دـننام  یمالـسا  یاروش  سلجم  هرود ی  نیمراھچ  دـینادرگ و  قفوم  شا  یبـالقنا  شـالت  داـھج و  زا  رگید  یی  هلحرم  رد  ار  ناریا  تلم  هک  مرازگـساپس  ار  گرزب  یادـخ 

نانآ هناھاگآ ی  هدارا ی  تاباختنا و  هنحـص ی  رد  مدرم  زیگناروش  روضح  رگید  رابکی  دمآ . مھارف  دیـشر  تلم  نیا  یقیقح  ناگدیزگرب  ناگدنیامن و  زا  سلجم ، نیا  یلبق  یاھ 

یھلا و لضف  کمک و  دمآ و  قئاف  نانآ  یتاغیلبت  یـسایس و  یاھ  هعدـخ  ربکتـسم و  نانمـشد  ترارـش  رب  دـش ، یم  یـشان  مالـسا  هب  قیمع  ینامیا  یگتـسبلد و  زا  هک 

تاـبث رارقتـسا و  زا  یکاـح  و  ماـظن ، تھبا  وربآ و  شیازفا  هیاـم ی  هک  یی  هنوگ  هب  تاـباختنا  دـش و  نموم  تلم  نیا  ریگتـسد  هادـف ) یحور   ) مظعا یلو هللا  ترـضح  تاـیانع 

. تشگ رازگرب  دوب ، تلم  طاشن  مزع و  هناشن ی  و  روشک ،

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

رد درک . تکرح  لمع و  ینیبنشور  یگداتسیا و  اب  هللادمحب ، نوگانوگ ، یاھهبرجت  رد  هکنیا  رطاخ  هب  منک ، رکشت  نامزیزع  تلم  زا  منادیم  مزال  دوخ ، ضیارع  نایاپ  رد  نم 

زا دیدوب ؛ نیلووسم  رـس  تشپ  دیدرگ . لیکـشت  مھ  مراھچ  سلجم  هللادـمحب ، دـش و  نیملـسم  مالـسا و  تیثیح  رابتعا و  هیام  مدرم ، امـش  روضح  ریخا ، تاباختنا  نیمھ 

تلم امـش  کیاکی  زا  هنامیمـص  نم ، داد . دھاوخ  رجا  امـش  هب  اھنآ  رطاخ  هب  لاعتم  یادخ  هک  دوب  یتانـسح  اھنیا ، همھ  و  ... دیدرک تیامح  تلودزا  دیدرک ؛ تیامح  نیلووسم 

. منکیم رکشت  زیزع 

یمالسا  / ٠۴/١٣٧١/٠۶ یاھنمجنا  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زا ییاھهعومجم  روشک ، حطـس  رد  هک  دندرک  هدھاشم  ایند ، رـساترس  رد  نارگلیلحت  یتقو  زور ، کی  تسا . یمالـسا  یاھنمجنا  عوضوم  ام ، زورما  رادید  رد  یلـصا  عوضوم 

هعماج یاھزاین  بسح  رب  ینعی  دوبن ؛ یمالـسا  ماظن  هتخادرپ  هتخاس و  هک  یتلود  تارادا  دندرک . بجعت  دنراد ، روضح  یمالـسا  یاھنمجنا  مان  هب  یبالقنا  نموم و  رـصانع 

نارود رد  دوبن ! هک  یمالـسا  ساـسا  تارادا ، نیا  رد  شنیزگ  اـما  دـندوبن . مھ  مک  دـندوب ؛ حـلاص  بوخ و  ناـمدرم  تارادا ، ناـیم  رد  هتبلا  دوـب ! هدـماین  دوـجو  هب  هک  یمالـسا 

. دنراد روضح  اھهناخراک  تارادا و  رد  تایصوصخ  نیا  اب  یمالسا ، یاھنمجنا  دندید  دندوب ! هدادن  هار  تارادا  نیا  رد  ار  یسک  هک  یمالسا  یاھرایعم  اب  هتشذگ ،

دندـید دـنک . لکـشم  رـسدرد و  راچد  ار  یمالـسا  یروھمج  دـیلوت ، رد  لالتخا  داجیا  هیحان  زا  دـناوتب  هکلب  ات  دوب  بالقنا  دـض  یارب  یدـیما  لحم  بالقنا ، لـیاوا  رد  اـھهناخراک 

دننک هدافتسا  وس  عاضوا  زا  دنتـساوخیم  هک  دندوب  رازاب  رد  یناسک  روطنیمھ . زین  رازاب  رد  دنراد . روضح  لاعف  باداش و  هدنز و  تروص  هب  یمالـسا  یاھنمجنا  مھ ، اجنیا 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 23 
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عاضوا هب  نارگلیلحت  یتقو  اج . همھ  تالحم و  رد  روشک و  حطس  رد  دندید ؛ ار  اھنمجنا  نیمھ  اھھاگـشناد  رد  دننک . رپ  بالقنا ، لیاوا  رازاب  هتفـشآ  رد  ار  ناشدوخ  یاھبیج  و 

ماـظن ییاـناوت  زا  تساـھنآ ، یاـھهناشن  ناونع و  ماـن و  یمالـسا و  یاـھنمجنا  زا  هدیـشوپ  دـننکیم ، هاـگن  هک  ییاـج  رھ  رد  هعماـج ، حطـس  هک  دـندید  دـندرک و  هاـگن  ناریا 

ار صلخم  یدوخ و  رـصانع  اج ، همھ  رد  تسا  هتـسناوت  یمالـسا  ماظن  نیا  روطچ  دـینیبب  بجع ! : » دـنتفگ دـندرک . نیـسحت  ار  یمالـسا  ماـظن  دـندش . بجع  رد  یمالـسا 

اھفدھ نآ  زا  دـشخب و  ققحت  اج  همھ  اھتکرـش و  رد  هاگـشناد ، رد  هسردـم ، رد  هلحم ، رد  رازاب ، رد  اھهناخراک ، رد  تارادا ، رد  ار  ماظن  نیا  یاھفدـھ  دـناوتب  ات  دـنک ، نیزگیاج 

. دنتـسناد زیگناربنیـسحت  روآتفگـش و  هدـیدپ  کی  ار  یمالـسا » نمجنا   » هدـیدپ ایند ، نارگلیلحت  زا  یـضعب  هک  میدـید  میدینـش . ار  اھفرح  نیا  زور  نآ  ام  دـنک »! ینابیتشپ 

ایآ تسا ؟ هتفای  نایاپ  یمالـسا  یاھنمجنا  نارود  ایآ   » هک تسا ؛ نیا  هنیمز  نیا  رد  لاوس  کی  لاـح  دـندرک . یداـیز  تامدـخ  دـندش و  عقاو  دـیفم  یلیخ  اـفاصنا  مھ  اـھنمجنا 

میھدب باوج  لاوس ، نیا  هب  دیاب  دباییم »؟ نایاپ  الصا  یمالسا ، یاھنمجنا  نارود 

یمالسا یاھنمجنا  هب  ام  هک  دسرب  یزور  مینک  ضرف  مھ  رگا  تسا . هتفاین  نایاپ  یمالسا  یروھمج  ماظن  رد  یمالسا  یاھنمجنا  نارود  هک  منکیم  ضرع  هدنب  باوج ، رد  .

بوخ همھ  ردـق  نآ  مینیبـب  مینک ، هاـگن  اـج  رھ  هب  اـھھاگراک و  هب  تاسـسوم ، هب  تارادا ، هب  رگا  هک  تسا  یتـقو  زور ، نآ  تسین . زورما  زور ، نآ  میـشاب ، هتـشادن  یجاـیتحا 

فرح هن  دوش ؛ هتـشاذگ  یجک  یاپ  هن  دریگب و  تروص  ییاـطخ  هن  ینعی  تسین . یمالـسا  نمجنا  هب  یجاـیتحا  رگید  هک  تسا  هدـش  یلاـع  ردـق  نآ  همھ  راـتفر  دـناهدش و 

همھ یبالقنا ، همھ  راک ، هب  لوغشم  همھ  قداص ، همھ  ملاس ، همھ  نموم ، همھ  دنشاب . هتـشاد  دوجو  لد  دب  هاوخدب و  رـصانع  ییاج  رد  هن  ددرگ و  یراج  اھنابز  رب  یطلغ 

. تسا یمالسا  نمجنا  تاسسوم ، تارادا و  نیا  همھ  طیارش ، نآ  رد  تقو و  نآ  شالت . ناوت و  رپ 

یرایتخب  / ١٣٧١/٠٧/١۵ لاحمراھچ و  ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

امش ناگدیزگرب  ناھدنامرف و  نارادرس و  نایجیسب و  نایھاپس و  میاهدید . یزارفارس  یدنلبرس و  اب  هھبج ، تشپ  رد  هھبج و  ردار  یرایتخب  لاحمراھچ و  ناتسا  مدرم  امش 

. تسین یندششومارف  هک  دندوب ، یزارفارس  هیام  اتقیقح  مشاھینب ،» رمق  پیت   » بلاق رد  گنج ، یاھهھبج  رد 

ادخ دـیتسھ . ام  روشک  هنومن  مدرم  وزج  بالقنا ، نوگانوگ  یاھهنحـص  رد  روضح  تھج  زا  یمدرم ، جیـسب  تھج  زا  یمدرم ، یاھکمک  تھج  زا  هھبج ، تشپ  رد  مدرم  امش 

مکحم و ار  امـش  یاھماگ  راودیما ، ار  امـش  یاھلد  راوتـسا ، ار  امـش  یاھمدق  درک ؛ رونم  بالقنا  هب  قشع  نامیا و  افـص و  تبحم و  رون  هب  ار  امـش  یاھلد  هک  میرازگرکـش  ار 

. تسا راگدرورپ  فطل  نیا ، درک . امش  بیصن  گنج  یاھهنحص  رد  ار  یزوریپ 

، ناتـسا نیا  ینیمزریز  نداـعم  یعیبط ، دادعتـسا  ظاـحل  زا  یگنھرف . دادعتـسا  مھ  دراد و  یعیبط  دادعتـسا  مھ  تسا . دعتـسم  یناتـسا  یراـیتخب ، لاـحمراھچ و  ناتـسا 

یاھنادیم رد  دندادعتسااب . ناتسا  نیا  ناناوج  یناسنا ، یگنھرف و  دادعتـسا  ظاحل  زا  تسا . شزرااب  ناتـسا ، نیا  عتارم  یرادماد و  تاناکما  بآ ، تسا . هجوت  لباق  عونتم و 

لیمحت اھنآ  رب  یھاشمتـس -  نارود  رد  هچ  اھناخ و  نارود  رد  هچ  نامز -  لوط  رد  هک  ییاـھتیمورحم  مغریلع  هک  دنتـسھ  یناـمدرم  رنھ ، گـنھرف و  بدا و  شناد و  ملع و 

. تسا هداد  ناشن  ار  دوخ  یناسنا ، یگنھرف و  یورین  ظاحل  زا  ناتسا  نیا  تسا ، هدش 

متـسنادیم و رعاش ، ود  ناونع  هب  ار ، یناماس » ناقھد   » و یناماس » نامع   » ماـن تساـجک ، ناـماس »  » منادـب هکنآ  زا  لـبق  نیا ، زا  شیپ  اـھلاس  منکیمن  شومارف  نم 

یکی دراد . دوجو  مدرم  امـش  رد  هک  تسا  یطاشن  هیحور  رتالاب ، اھنیا  زا  تسا . ناشوج  اھدادعتـسا  هللادمحب  مھ  زورما  تسا . هنومن  کی  اھنیا  متخانـشیم . ار  اھنآ  رعش 

یاھهرھچ نیا  دنادرگیم ، مشچ  ناسنا  هچرھ  هک  تسا ؛ رھـش  یاھنابایخ  رد  ای  نادـیم  نیا  رد  یمارگ  زیزع و  مدرم  امـش  زیمآتبحم  روشرپ و  روضح  نیمھ  نآ ، رھاظم  زا 

روشک نیلووسم  رب  و  صوصخب -  ناتـسا -  نیا  مدرم  امـش  رب  ناریا و  مدرم  ام  رب  ادـخ  یاـھتمعن  اـھنیا  همھ  دـنکیم . هدـھاشم  ار  دادعتـسااب  تردـقرپ و  طاـشناب و  ناوج و 

. مینک یزیرهمانرب  اھتمعن  نیا  ساسا  رب  و  مینک ، رکش  اھتمعن  نیا  رب  ار  ادخ  مینک . ینادردق  اھتمعن  نیا  زا  دیاب  هک  تسا ؛

جیسب  / ١٣٧١/٠٨/٢٧ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، مدرم داحآ  دنشاب ، یمدرم  یاھتلود  هک  ییاھاج  نآ  تخس ، یایاضق  رد  ایند و  یاجهمھ  رد  تسا . یتایصوصخ  یاراد  ناریا ، تلم  میظع  جیـسب  هک  تسا  نیا  یدعب  هتکن 

نیا یگژیو  کی  دراد . ییاھقرف  رگید ، یاھروشک  رگید و  یاھاج  رد  مدرم  روضح  اـب  جیـسب ، نیا  اـما  میاهدـید . خـیرات  رد  ار  نیا  . دـنوریم اـھتلود  کـمک  هب  اـھگنج  رد  صوصخب 

طابترا کی  یاراد  یجیـسب ، ناوج  ریپ و  نز و  درم و  ینعی  نآ ؛ یاھرـشق  زا  یرـشق  رھ  ای  یجیـسب  ناوج  تسادخ . اب  طابترا  یلـصا ، هیام  ناریا ، تلم  جیـسب  رد  هک  تسا 

رد ار  ناسنا  هک  ییورین  نآ  تسادـخ . دای  دوشن ، هتـسخ  اھنادـیم  رد  ناسنا  دوشیم  بجوم  هک  یلماع  نآ  تسا . راک  یلـصا  هیاـم  نیا ، تسادـخ . اـب  یمیمـص  یونعم و 

راگدـنام رادـیاپ و  یتکرح  یجیـسب ، یمدرم و  تکرح  دوب ، ادـخ  اب  طابترا  ادـخ و  هب  داـمتعا  لـکوت و  رگا  تسادـخ . هب  لـکوت  درادیمهگن ، لـماک  توق  اـب  اھتردـق  همھ  لـباقم 

تایصوصخ اب  ار  یروشک  ایند  رد  دینکهاگن ، رگا  امش  دوریم . نیب  زا  دنامیمن و  یقاب  یلو  دوشیم ، ادیپ  نامز  زا  یاهھرب  رد  لاعتشا  ناجیھ و  کی  دوبن ، رگا  و  دوبدھاوخ .

دوخ فادـھا  تھج  رد  و  دـیاشگب ، ار  دوخ  هار  درادرب ، ار  عناوم  دوش ، بلاغ  اـھنآ  رب  دتـسیاب ، نمـشد  همھ  نآ  لـباقم  رد  دـشاب  هتـسناوت  هک  درک  دـیھاوخن  ادـیپ  ناریا  روشک 

ناریا رد  ار  تکرح  نیا  زورما ، ات  هک  یزیچنآ  تسا . هدش  ادـیپ  فارحنا  اھیرگهلماعم ، اھراشف و  رطاخ  هب  یمومع ، یاھتکرح  رد  اھبالقنا و  رد  اھروشک ، رد  ابلاغ  دـنک . تکرح 

. دراد دوجو  ام  یجیسب  یاھورین  رد  هک  تسا  یعرضت  اعد و  هیحور  ادخ و  اب  ناتطابترا  امش ، نامیا  نیمھ  تساهدرک ، تیادھ  فدھ  تمس  هب  میقتسم  روطنیا  یمالـسا 

همئا هـب  امـش  تاـھجوت  تالـسوت و  ناـمھ  نـیا ، تسامــش . یاـھهعمج  زاـمن  ناـمھ  نـیا ، دـیناوخب . دـیتسھ  دـیدوب و  دـیقم  امــش  هـکتسا  یلیمک  یاـعد  ناـمھ  نـیا ،

. دینک ظفح  ار  نآ  دیاب  و  تسین ، رگید  یاھاج  رد  هک  تسا  تیصوصخ  کی  نیا ، تساهدرک . ظفح  ار  زیچهمھ  هک  تسا  یونعم  هطبار  دنویپ و  نیا  و  تسا . مالسلامھیلع 

جیسب  / ١٣٧١/٠٨/٢٧ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نآ یلم  یتاذ و  تیـصخش  رھظم  ناریا ، تلم  میظع  جیـسب  تقیقح  رد  هک  تسا ؛ جیـسب  دوخ  هرابرد  بلطم  کـی  تسھ . یلـصا  بلطم  دـنچ  هتفھ ، نیا  جیـسب و  هراـبرد 

تردـق و نانچ  یاراد  وا ، رب  لکوت  اب  ادـخ و  دـیما  هب  هک  دـننک  ساـسحا  تخـس ، یاھنادـیم  رد  تلم ، یراـک  رـصانع  تلم و  ناـناوج  هک  تساـنعم  نیا  هب  جیـسب  نوچ  تسا .

دربن نادیم  هک  مینیبیم  مینکیم ، هاگن  قیقد  یلیلحت و  رظن  اب  ار  جیسب  هک  یتقو  تسا . جیسب  یانعم  نیا ، دنتسیاب . نانمشد  لباقم  رد  دنناوتیم  هک  دنتـسھ  ییاناوت 

ناشن دوخ  زا  یتردق  نانچ  تسا ، گنج  نادیم  نامھ  هک  اھنادـیم  نیرتتخـس  رد  دـناوتب  ناریا  تلم  جیـسب  هک  دوب  ادـخ  راک  نیا ، دوبن . جیـسب  روضح  نادـیم  اھنت  یماظن ،

. تسا ییاناوت  یاراد  ناریا  تلم  هک  دننک  لوبق  مھ  دارفا  نیرتروابرید  هک  دھد 

نامدوخ تیصخش  میتسین  رداق  مینکعافد ؛ نامدوخ  زا  میتسین  رداق  هک  دنناروابب  دننامھفب و  تلم  ام  هب  ات  دناهدیـشک  تمحز  یلیخ  یدامتم ، یاھلاس  لوط  رد  نانمـشد 

یناـھج هبناـجهمھ  تیلاـعف  هنحـص  زا  ار  یناریا  هک  دوـب  نیا  رامعتـسا  شـالت  نرق ، ود  یکی  ـالقا  مینک . اـفیا  شقن  یناـھج ، تـالداعم  رد  میتـسین  رداـق  میھدـب و  ناـشن  ار 

تارطخ لباقم  رد  دـنزب و  رانک  ار  دـساف  ملاظ و  ماظن  کـی  دـناوتیم  هک  تسا  یتردـق  ناـنچ  یاراد  ناریا  تلم  هک  دـندیمھف  اـیند  همھ  دـش و  زوریپ  بـالقنا  یتقو  دـنکجراخ .

گنج یاھهنحص  رد  هک  دندوب  یمدرم  یاھورین  دوبجیـسب . تکرب  هب  نیا ، و  دش . راکـشآ  ناریا  تلم  تیـصخش  تقیقح  رد  دتـسیاب ؛ تردق  اب  دوب ، گنج  هلاسم  هک  راکنیا ،

. دشیم یرگید  روط  گنج  تشونرس  کش  یب  دندوبن ، رگا  و  دنھد . ماجنا  ار  اھراک  نیرتراوشد  دنتسناوت 

روشک یاجهمھ  رد  جیـسب  دریگرارق . نارگید  رب  مدقم  ملع ، نادیم  رد  دشاب و  روحم  مھ  یگدـنزاس  نادـیم  رد  دـناوتیم  جیـسب  تقیقح  رد  دوب . اھنادـیم  نیرتتخـس  نیا ،

دومن روضح و  فلتخم  تاقبط  رد  اھرھـش و  رد  اھاتـسور ، رد  نویناحور ، نایم  رد  یملع ، یاھھاگتـسد  رد  نیـصصختم ، نیب  رد  هزوح ، رد  هاگـشناد ، رد  جیـسب  دراد . روضح 

، اـم ردـقلا  میظع  زیزع و  ماـما  زا  هدـنامیقاب  دنمـشزرا  یاـھراگدای  ناـیم  رد  هک  تفگ  دوـشب  دـیاش  تسا . ناریا  تلم  لـماک  هنوـمن  تقیقح  رد  هک  تساهداد  ناـشن  دراد و 

همھ رد  دراد ؛ روضح  اـجهمھ  رد  هک  تسا  یمدرم  جیـسب  نیمھ  راوـگرزب ، نآ  راـگدای  نیرتراگدـنام  نیرتـمیظع و  تسا . جیـسب  دراد ، شرتـسگ  رتـشیب  همھ  زا  هک  یراـگدای 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 24 
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جیسب هک  دننک  دومناو  نینچ  گنج ، ندش  مامت  زا  دعب  دنتـساوخیم  اھیلیخ  دشاب . روطنیمھ  مھ  دیاب  دھد . ناشن  ار  یجیـسب  هیحور  دشاب و  ورـشیپ  دناوتیم  اھتیلاعف 

زور هبزور  دیاب  جیسب  تسین . یندش  مامت  جیسب  هک  منکیم  ضرع  نم  اما  دوبن . ریثاتیب  نآ  رد  مھ  نمشد  یاھتسد  دیاش  هک  دوب ، یناطیش  نیقلت  کی  نیا ، دش . مامت 

یھلا و تیادھ  راب  نامھ  هک  دراد -  شودرب  هک  ار  ینیگنـس  راب  دـناوتب  روشک  نیا  ات  دوش ، ریگارف  دـیاب  یجیـسب  تفرعم  یجیـسب و  هیحور  دوش . یوق  دـنک و  ادـیپ  هعـسوت 

. تسین یندش  مامت  جیسب ، اذل ، دناسرب . لزنم  رس  هب  تساھناسنا -  تداعس 

نویناحور  / ١٣٧١/١١/٢۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اـشنم دناهتـشاد ، نآ  هب  تبـسن  مدرم  هک  یداقتعا  هتـشاد و  مدرم  اب  هک  یطابترا  دوخ و  صاخ  عضو  رطاخ  هب  تیناحور  فرط ، نیا  هب  شیپ  نرق  دنچ  زا  لقاال  ام ، روشک  رد 

رخآ رد  تفن -  تعنص  ندش  یلم  رد  تیطورشم ، یارجام  رد  هلمج  زا  تسا . هتـشاد  ییازـسب  شقن  تالوحت  نیا  رد  ای  هدوب و  یـسایس  ینید و  یعامتجا و  مھم  تالوحت 

رپ ناوج و  بـالط  طـقف  هک  درک  لاـیخ  مھ  دـیابن  هتبلا  تضھن . نیا  شرتـسگ  رد  زین  یمالـسا و  بـالقنا  یزوریپ  رد  همھ ، زا  رتحـضاو  و  یـس -  لـیاوا  تسیب و  هھد  یاـھلاس 

رد هک  دـننادیم  دـندوب ، روـما  نیا  راکردـناتسد  هـک  یناـیاقآ  هـمھ  دوـبن . روـطنیا  دنتـشاذگ . ریثاـت  یزوریپ ، زا  شیپ  مـیظع  تاـعامتجا  نـیا  رد  هـک  دـندوب  روـش  رپ  ترارح و 

هن دنتشادن -  تازرابم  رد  مھ  یاهقباس  دارفا  نیا  هچرگا  دوب . رثوم  رایسب  دنتشاد ، یداقتعا  اھنآ  هب  مدرم  هک  یملاع  مرتحم  نادرمریپ  هجوم و  یاملع  روضح  اھناتسرھش ،

دراو دیاب  هک  دنداد  صیخـشت  یزوریپ ، زا  لبق  رخآ  یاھھام  رخآ و  لاس  نیا  رد  هک  یتقو  اما  دندوب -  هتـشون  یاهیمالعا  هن  دـندوب و  هدرک  یاهزرابم  هن  دـندوب ، هداتفا  نادـنز  هب 

. دیدرکیم هدـھاشم  ار  مدرم  یاھرـشق  همھ  اھییامیپھار ، رد  اذـل ، تشاد . مدرم  تاقبط  همھ  بلج  رد  یمیظع  ریثات  ناشیا ، روضح  دـندش و  نادـیم  دراو  دـنوش ، نادـیم 

اھرھـش و رد  مدرم  دـندرک ؛ فیلکت  ساسحا  دنتـشادن  هزرابم  قباوس  هک  یناسک  دـندرک ؛ فیلکت  ساـسحا  نادرمریپ  دـندرک ؛ هفیظو  ساـسحا  هناـخ  لـخاد  رد  ناـنز  هکنیا 

زا ناـشگرزب ، زا  هک  دوـب  نویناـحور  نید و  یاـملع  هبناـج  همھ  روـضح  رطاـخ  هب  دوـب ؛ نـیمھ  رطاـخ  هـب  درک ، ماـیق  تـلم  کـی  ناـھگان  و  دـندرک ، فـیلکت  ساـسحا  اھاتـسور 

دراو مدرم  یاھرـشق  همھ  هک  دوب  نیا  شیانعم  دـندش ، دراو  نوچ  ناشـسرون ، ترارح  رپ  هدـنیوگ  ظعاو  ناشهدروخلاس ، هیقف  یالم  ناـشناوج ، ناـشدرمریپ ، ناـشکچوک ،

. دش دنھاوخ 

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

میظع مودـنارفر  نیدرورف ، مھدزاـی  مھد و  رد  هک  دوـب  هتـشذگن  بـالقنا  یزوریپ  زا  هاـمود  زوـنھ  ناریا . یمالـسا  یروـھمج  لـثم  یروـشک  اـھروشک و  ناـنچ  نیب  تسا  قرف 

ار یـساسا  نوناق  تلم ، تفرگ و  ماجنا  یـساسا  نوناق  مودنارفر  دش و  بیوصت  یـساسا  نوناق  هک  دوب  هتـشذگن  هام  دنچ  زونھ  تفرگ . ماجنا  ناریا  رد  یمالـسا  یروھمج 

دعب یتسیلایسوس ، حالطصا  هب  یاھروشک  نیا  زا  یضعب  هب  امش  تفرگ . ماجنا  یروھمج  تسایر  تاباختنا  هک  دوب  هتشذگن  بالقنا  یزوریپ  زا  لاس  کی  زونھ  درک . بیوصت 

هزات لاس ، لھچ  یس ، زا  دعب  دنزادنیب . هار  تاباختنا  دنھاوخیم  هک  دندرک  مالعا  دینک . هاگن  دندش ، یتسیلایسوس  یتسینومک و  یاھروشک  رد  ریخا  هلزلز  راچد  هکنآ  زا 

هتفرگ ماـجنا  تاـباختنا  اـھروشکنیا  رد  تقو  هچ  دـیرگنب ؛ ار  برع  یتسیلایـسوس  حالطـصا  هب  یاـھروشک  نـیمھ  دـنزادنیب ! هار  یروـھمج  تساـیر  تاـباختنا  دـنھاوخیم 

روضح دوخ  یارآ  اب  تلم ، داحآ  لحارم ، مامت  رد  هک  دـینکیم  هسیاـقم  ناریا  یمالـسا  یروھمج  اـب  ار  اـھنیا  دـناهداد !؟ یار  هتفر و  یار  قودنـص  یاـپ  مدرم  تقو  هچ  تسا !؟

لیکشت تلم  میقتسم  یارآ  اب  راب ، کی  لاس  راھچرھ  یمالسا ، یاروش  سلجم  درک . بیوصت  تلم  ار  یساسا  نوناق  درک . بیوصت  تلم  ار  یمالـسا  یروھمج  دناهتـشاد !

بیوصت ار  تلود  تایھ  یاضعا  یمالـسا ، یاروش  سلجم  رد  مدرم  ناگدنیامن  دـیآیم . راکرـس  رب  تلم  میقتـسم  یارآ  اب  راب ، کی  لاس  راھچ  رھ  روھمج ، سیئر  دوشیم .

یمدرم ماظن  کی  ام  ماظن  دنراد . روضح  مدرم  اج  همھرد  دوشیم . باختنا  مدرم  میقتـسم  ریغ  یارآ  اب  مھ  ربھر  دـنھدیم و  یار  مدرم ، بختنم  ناگربخ  یتح  دـننکیم .

تلم امـش  هب  نم  دـیناسرتیم !؟ زیچ  هچ  زا  ار  یمالـسا  یروھمج  دـینکیم !؟ هسیاقم  اجک  اب  تسا ، لـصتم  مدرم  کـیاکی  یاـھهدارا  ارآ و  هب  هک  ار  یبـالقنا  تسا . لـماک 

سکچیھ دناهدرک . دناهتسناوت  هک  راک  رھ  یمالـسا  یروھمج  هب  ندز  هبرـض  یارب  زورما  ات  یبرغ ، یاھروشک  اکیرما و  دننادب -  مھ  ناملـسم  یاھتلم  منک -  ضرع  نامزیزع 

، هقطنم نیا  رد  ایند و  رد  مھ  زونھ  زورما  تسا . هداتسیا  اپ  رـس  رب  هدنلاب  نینچ  راگدرورپ  لضف  هب  یمالـسا ، یروھمج  دناهدز و  ار  ناشدوخ  تابرـض  درادن . یتنم  ام  رـس  رب 

رد مدرم  نامدوخ ، هقطنم  نیمھ  رد  تسا . هتفرگن  ماجنا  اـھروشک  نیا  رد  تاـباختنا  کـی  دـناهدیدن و  دوخ  هب  یراذـگنوناق  سلجم  یور  نونکاـت  هک  دـنراد  دوجو  ییاـھروشک 

دوشیمن هدرمش  مرتحم  اھنآ  هدارا  دنرادن و  روضح  یروشک  لئاسم  زا  کی  چیھ 

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

چیھ هقطنم ، نیا  یاھروشک  ناـیم  رد  لـقاال  هک  یلاـح  رد  دـنک ؛ مھتم  مدرم  تیمکاـح  یـسارکمد و  اـب  تفلاـخم  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  دـناوتیم  یـسک  هنوگچ 

نارظاـن دـشاب . هداد  ناـشن  هجوت  ردـق  نیا  دازآ ، تاـباختنا  مدرم و  تلاـخد  مدرم و  روضح  مدرم و  یارآ  هب  هک  درادـن  دوجو  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  رد  ناریا  دـننام  یروـشک 

زور دنچ  رد  دوب . هدرکن  هبرجت  ار  ییاھاضف  نینچ  زگرھ  یمالسا ، یروھمج  نارود  زا  لبق  مھ  ام  تلم  دناهدیدن . ار  یزیچ  نینچ  هقطنم ، یاھروشک  زا  کی  چیھ  رد  یجراخ ،

. درک مھاوخ  ضرع  امش  هب  صوصخ  نیا  رد  ار  یاهیصوت  هتکن و  مضیارع ، نایاپ  رد  هللااشنا  هک  درک ، دھاوخ  تکرش  یروھمج  تسایر  تاباختنا  رد  ام  تلم  هللااشنا  هدنیآ ،

هدـیدان هب  مھتم  ار  یمالـسا  یروھمج  هک  یناسک  رظن  زا  هک  تسا  یزیچ  نیا  تسا و  هدـش  هجوت  روشک ، تشونرـس  رد  ناشتلاخد  مدرم و  یارآ  هب  نونکات  بـالقنا  لوا  زا 

. تسین هدیشوپ  دننکیم ، یسارکمد  نتفرگ 

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

 - تسا نآ  زا  یمالـسا  یروھمج  ماوق  هک  یلوصا  داد  میھاوخن  هزاجا  ام  داتـسیا و  دـھاوخ  زیمآتثابخ  هئطوت  نیا  لباقم  رد  مامت ، تردـق  اب  ناریا ، تلم  منکیم : ضرع  نم 

. دوش لزلزتم  تسا -  لوصا  نامھ  رطاخ  هب  مھ  نانمشد  ینمشد  ولو 

ناـحتما دـیداد : ینـالوط  نارود  نیا  رد  ار  یبوخ  رایـسب  یاـھناحتما  امـش  ناریا ! گرزب  تلم  زیزع ؛ نارھاوـخ  ناردارب و  منک : ضرع  لوا  هبطخ  ناـیاپ  رد  مھ  ار  هلمج  نیا  نم 

حرطم یروھمج  تسایر  تاباختنا  عوضوم  زورما  نوگانوگ . یاھهنحـص  رد  ناتروضح  ناـحتما  نیلووسم ، اـب  ناـتیراکمھ  یھارمھ و  ناـحتما  ناـتیھاگآ ، ناـحتما  ناـتداحتا ،

دینادـب هکنیا  یکی  دـیراد : هار  ود  تسا ، هفیظو  تکراشم  نیا  ارچ  دـیبایرد  هکنیا  یارب  امـش  تسا . ناریا  تلم  داحآ  یارب  یمومع  هفیظو  کی  تاـباختنا  رد  تکرـش  تسا .

رد وا  تیلاعف  تردـق  رد  وا و  یناھج  تیثیح  رد  وا ، یاـھییاناوت  رد  وا ، درکلمع  رد  وا ، هیحور  رد  دوش ، بختنم  امـش  فرط  زا  درک  دـھاوخ  ادـیپ  قیفوت  هک  یـسک  هب  امـش  یار 

سار رد  روشک و  ییارجا  ماقم  نیرتالاب  یدصت  یارب  دیھدیم  صیخشت  هک  ار  یسک  امـش  تسا . هدننک  نییعت  رایـسب  امـش ، روضح  هک  دینادب  دراذگیم ! رثا  ردقچ  لخاد ،

بـالقنا زا  لـبق  اـت  روـشک ، نیا  رد  تسا و  هدوـب  یمالـسا  بـالقنا  گرزب  رنھ  هک  تسا  یمدرم  روـضح  ناـمھ  نیا ، دـینکیم . باـختنا  تـسا ، بساـنم  روـشک  هـیرجم  هوـق 

رھ نونکات - ، رتشیب -  هکلب  لبق -  هام  هس  ود ، زا  نانمـشد  دـینیبب  هک  تسا  نیا  مود  هار  هار . کی  نیا ، تسا . هتـشادن  هقباـس  اـھنرق ، لوط  رد  خـیرات و  لوط  رد  یمالـسا ،

ایند هشوگ  رھ  رد  مادک  رھ  دشاب . تولخ  یروھمج  تسایر  تاباختنا  هک  دننک  یراک  دنناوتب  دیاش  ات  دناهدرک  تاغیلبت  هب  عورش  دنراد ، تسد  رد  یقوب  ییوگ و  دنلب  هک  مادک 

ریقح نانمـشد  نیمھ  بالقنا ؛ دض  یاھکھورگ  نیمھ  یرگید . یرگید و  لوپ  اب  هدع  کی  قارع ؛ لوپ  اب  هدع  کی  دنزادنایم ؛ هار  ویدار  اکیرما  لوپ  اب  هدع  کی  دناهدرک . ملع  دق 

دیاش ات  دننکیم  قاتلش  دناهدمآ و  نادیم  هب  دنراد -  ناشدوخ  هک  یلیاسو  رب  هوالع  تساھنآ -  راکفا  هدننک  سکعنم  نوگانوگ  یاھروشک  یاھویدار  لیبق  زا  ییاھویدار  هک 

. دنھاکب تاباختنا  رد  ناگدننک  تکرش  روضح  یروھمج و  تسایر  یارآ  زا  دنناوتب  هچرھ  دوش ، نکمم  ناشیارب  رگا  دنھد و  رارق  ریثات  تحت  ار  ناریا  تلم  دنناوتب 

یار یاھقودنص  رس  رد  روضح  هک  دیمھف  دیابن  نمشد ، هناحوبذم  شالت  نیا  زا  ایآ  دنک ؟ تولخ  ار  یروھمج  تسایر  تاباختنا  هک  دنکیم  رارصا  هنیزھ و  ردق  نیا  نمـشد  ارچ 

هار دوخ ، نیا  تسا ؟ یـضاران  هنحـص  رد  مدرم  روضح  زا  نمـشد  هک  دـیمھف  دـیابن  تسکـش ، هب  موکحم  دـنفرت  نیا  زا  اـیآ  تساـھنآ ؟ ناـھد  هب  یمکحم  تشم  تاـباختنا ، و 

. تسا یاهدننک  نییعت  نشور و  رایسب 

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

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 25 
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تلحر زا  لاسراھچ  تشذگ  اب  دنیوگب  ات  دناهداد ، مھ  تسد  هب  تسد  همھ  هتـشذگ ، میژر  یاھهلافت  اھهدنامسپ و  اھکھورگ ، نارادهیامرـس ، اھتـسینویھص ، اکیرما ، زورما 

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

رد دـیاب   » تسا هدوـمرف  مدرم  هب  هک  وا ، همانتیـصو  هب  وا و  هیـصوت  هب  وا ، هار  هب  مدرم  اـما  تسا ، هتـشذگ  راوـگرزب  نآ  تلحر  زا  لاـسراھچ  هچ  رگا  هک  دـنک  تباـث  تاـباختنا ، و 

. دنرادافو نانچمھ  دینک ،» تکرش  تاباختنا 

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

زا یـضعب  دنتـسھ . اھتـسینویھصهب  قلعتم  ناشبلغا  دـنراد ، دوجو  اـیند  رد  هک  یفورعم  یاـھیرازگربخ  تساھتـسینویھص . تسد  تاـغیلبت ، نیا  هدـمع  نمـشد و  تاـغیلبت 

نآ نیا و  هب  نتفرگ و  هچاـپ  ندرک و  سراـپ  دـننکیملمع . رابکتـسا  یریجنز  گـس  لـثم  هقطنم ، نیا  رد  مھ  اھتـسینویھص  دـنیاھنآ . هب  قـلعتم  مھ ، اـیند  فورعم  یاـھویدار 

یاھهھرب رد  اھنیا  تاغیلبت  عضو  هب  یسک  رگا  اما  دھدیمن . اھنآ  هب  یتیمھا  مھ  یـسک  هتبلا ، تسین و  یراظتنا  مھ  نیا  زا  ریغ  اھنآ ، زا  تساھتـسینویھص . ناش  ندیرپ ،

. دنکیم ساسحا  ار  یروآتفگش  یاھزیچ  دنک ، هاگن  فلتخم 

یراک تسا  مھم  اھنآ  یارب  ردـقچ  تسا ! مھم  ردـقچ  یروھمج  تسایر  تاباختنا  صوصخب  ناریا و  تاباختنا  اـھنآ  یارب  هک  دـیمھفیم  درکیم ، هاـگن  تاـغیلبت  هب  یـسک  رگا 

هظحالم امـش  دز . ینھد  وت  اھنآ  هب  شدوخ  روضح  اب  ناریا  تلم  دندروخ . ینھدوت  یلو  دـیمھف . دـشیم  اھنآ  تاغیلبت  زا  ار  نیا  دـننکن ! تکرـش  تاباختنا  رد  مدرم  هک  دـننک 

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

رازھ تصـش  تسین . ناسآ  اھنآ  هب  یـسرتسد  هک  دراددوجو  ییاھاتـسور  زونھ  لاحنیع  رد  تسا ، هدـش  یـشکهداج  همھ  نیا  بالقنا ، زا  دـعب  هکنیا  اب  ام  روشک  رد  اـما 

، دـسریم هک  مھ  ییاھنآ  هب  دـسریمن . یرایـسب  هب  مھ  یار  قودنـص  دـناهداد . اج  ناشدوخ  رد  ار  تیعمج  زایمین  ابیرقت  تسا و  هدرتسگ  روشک  فلتخم  طاقنرد  اتـسور 

هدـفھ دـنراد ، ار  نداد  یار  طیارـش  هک  یتیعمج  زا  لاح ، نیع  رد  اما  دوش . مک  ارآ  هک  دوشیم  بجوم  اھنیا  همھ  دـنامیمن . هد  کـی  رد  رتشیب  تعاـس  کـی  اـی  تعاـسمین 

هک تسا  نیا  و  تسا . هنحـص  رد  مدرم  روـضح  نیا ، تسا . بـالقنا  هب  مدرم  هقـالع  نیا ، تسا . مدرم  لاـبقا  نیا ، دـنھدیم . یار  تسھ -  مھ  ییـالاب  دـصرد  هـک  نوـیلیم - 

! یتیصخش هرھچ و  نینچ  باختنا  ینعی  باختنا ؛ نیا  مھ  دعب  دیآیم . باسح  هب  رابکتسا  وس  تاغیلبت  هب  ینھدوت 

یروھمج بالقنا و  اب  ناریا ، مدرم  هک  دناهتفرگ  هجیتن  دناهدرک و  لیلحت  تسا : هدـش  عورـش  یرگید  وحنهب  ناشتاغیلبت  زاب  هدروخ ، اھنآ  ناھد  یوت  هک  تاباختنا ، زا  دـعب  لاح 

تلم دوشیمن . تباث  یفرح  نینچ  یرگید  سکرب  ناشناوریپ ، ناشدوخ و  لیلع  یاھزغم  هب  زج  هک  تسا  مولعم  دننک و  تباث  روزهب  ار  یزیچ  دنھاوخیم  دـنرھق ! یمالـسا 

نییعت میظع و  تاباختنا  نیا  رد  ناتتکرش  و  تاباختنا ، هنحص  رد  ناریا  مدرم  امـش  روضح  دروآ . مشخ  هب  ار  نمـشد  تسناوت  هھرب ، نیا  رد  هک  دشاب  رکاش  ار  ادخ  دیاب  ناریا 

. دیداد ماجنا  یگرزب  راک  زیزع . تلم  دشاب ، یضار  امش  زا  ادخ  درک . ینابصع  نونج  دح  رس  ات  ار  ناشیاھیچتاغیلبت  اھقوب و  لامع و  یناھج و  رابکتسا  مھم ، هدننک و 

یاھـشخب نیلووسم  اداـبم  دـننادب . ار  هنحـص  رد  اـھنآ  روـضح  مدرم و  یراکادـف  نیا  ردـق  دـیاب  یمالـسا  یروـھمج  نادرمتلود  هک  منک  ضرع  مھ  ار  هتکن  نیا  مھاوـخیم  نم 

روط نیا  دندونـشخ . نیلووسم  یاھراک  کیاکی  زا  اھنآ  هک  تسا  نیا  شیانعم  تاباختنا ، رد  مدرم  عیـسو  تکرـش  هک  دـننک  لایخ  دـننک و  هابتـشا  لـیلحت  رد  روشک ، فلتخم 

یور مدرم ، هک  تسین  نیا  شیانعم  اما  دـنراد . تسود  ار  ماظن  دـنراد ، تسود  ار  یمالـسا  یروھمج  تلود  دـنراد ، تسود  ار  ماـما  دـنراد ، تسود  ار  بـالقنا  مدرم ، تسین .

. دنراذگیم هحص  فلتخم ، یاھشخب  نیلووسم  یاھراک  کیاکی 

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

هلاـس دـنچ  گـنج  کـی  رد  ینعی  دـش . دـھاوخن  شومارف  اـم  هثداـحرپ  گرزب  روشک  خـیرات  رد  زگرھ  هک  تسا  یزیچ  هدـنب ، ناـمگ  هب  تسا ، جیـسب  هچخیراـت  هب  طوـبرم  هچنآ 

میظع یورین  کی  تسا -  هدوب  زورما  ات  مھ ، نآ  زا  دـعب  دوب . نادـیم  رد  جیـسب ، یمدرم  یورین  مھ ، لاس  تشھ  نیا  زا  لبق  نوچ  هلاس ؛ تشھ  تفگ  دوشیمن  ینـالوط - 

 - ام حلـسم  یاھورین  تسا . جیـسب  یورین  نامھ  یمدرم  یورین  نیا  دز . مھ  رب  ایند  یماظن  یـسایس و  نارگباسح  نایز  هب  ار  تـالداعم  همھ  و  دـش ، نادـیم  دراو  یمدرم 

جیـسب یاـھورین  رگا  دوبن ؛ یمدرم  روضح  رگا  منک : اـعدا  مناوتیم  تارج  هب  هدـنب  اـما  دـناهداد . ماـجنا  یگرزب  تامدـخ  دناهدیـشک و  تمحز  یلیخ  شترا -  اـی  هاپـس  زا  معا 

اھهنحـص و تمـس  هب  درم ، نز و  زا  فلتخم و  نینـس  زا  اھاتـسور و  اھرھـش و  تارادا و  اـھهناخراک و  اھهسردـم و  اـھهناخ و  زا  یداـمتم ، یاـھلاس  نیا  لوط  رد  هک  دـندوبن 

ابیرقت زورما  ات  هک  یرگید  یاھهنحص  رد  هن  مینک و  عافد  تسا ، هتـسیاش  هک  نانچنآ  روشک ، زا  میدشیم  رداق  گنج  رد  هن  دنوش ، ریزارـس  دوب ، زاین  اھنآ  هب  هک  ییاھنادیم 

ار یتردق  نینچ  هک  دوب  جیسب  نیا ، مینک . تباث  ایند  همھ  هب  ار  یمالسا  یروھمج  یرادیاپ  نامدوخ و  یلم  تردق  نآ  میتسناوتیم  میتشاد ، نانمشد  لباقم  رد  هظحل  رھ 

تارھاظت یاھهنحـص  نیمھ  لـثم  رگید -  یاھهنحـص  رد  هک  هچنآ  هچ  تسا و  هداـتفا  قاـفتا  یماـظن  گـنج  نادـیم  رد  هک  هچنآ  هچ  هلاـس ؛ نیدـنچ  هچخیراـت  نیا  داد . اـم  هب 

هدیـشک شرازگ  ریرحت و  هتـشر  هب  نم ، نامگ  هب  مینکیم -  تبحـص  مھ  اب  ام  هک  زورما  ات  اعقاو -  داتفا ، قافتا  نوگانوگ -  یاھهنحـص  همھ  رد  مدرم  میظع  روضح  فلتخم و 

دناوتب ات  دـتفیب ، راک  هب  دـیاب  یرنھ  راثآ  یاھهناشن  هیقب  ناتـساد و  شیامن و  ملیف و  یـساکع و  یـشاقن و  ریوصت و  یلیخ  تشون . دـیاب  باتک  یلیخ  ینعی  تسا . هدـشن 

ییاج زا  یشرازگ  یتقو  میاهدید ، نامدوخ  مشچ  هب  هک  مھ  امش  نم و  دھد . ناشن  تسا ، هدیدن  شدوخ  مشچ  هب  هک  یـسک  یارب  ار  نآ  ریثات  مدرم و  روضح  نیا  تمظع 

دینیبیم امـش  دریگ ، ماجنا  نمـشد  هیلع  هھبج  رد  یتکرح  تسانب  یتقو  تسا . هدوب  ناھنپ  نامدید  زا  تاکن  زا  یرایـسب  مینیبیم  دنھدیم ، ام  هب  میاهدوبن  اجنآ  رد  هک 

، دنناوتیم دنتـسھ و  هک  اج  رھ  زا  دنھد ، شزومآ  ار  ناتـسدهب  حالـس  نیا  دـیاب  هک  ییاھنآ  دـنوشیم . ریزارـس  فارطا  همھ  زا  دـنریگ ، تسدهب  حالـس  دـیاب  هک  یناسک  نآ 

. دنھدیم ماجنا  ار  هفیظو  نیا  دـننکیم و  ادـیپ  روضح  ناشدوخ  هیلقن  لیاسو  اب  دـنناسرب ، مدـقم  فص  هب  ار  ناتـسد  هب  حالـس  نیا  دـیاب  هک  ییاھنآ  دـننکیم . ادـیپ  روضح 

هب اھهناخ  دـنوشیم : لوغـشم  روشک ، نیا  یاج  همھ  زا  دـنروآ ، مھارف  هیذـغت  شیاسآ و  لیاسو  ساـبل و  اذـغ و  ناـشیارب  دـننک و  یناـبیتشپ  ار  هورگ  نیا  دـیاب  هک  ییاـھنآ 

مادک چیھ  هک  مھ  ییاھنآ  دننک . ینابیتشپ  دناهتفر ، هھبج  هب  دناهداتفا و  هار  هک  ار  یحلسم  هورگ  نیا  ات  دوشیم  لیدبت  هناخزپشآ  هب  اھدجسم  اھهینیسح و  هناخطایخ و 

رگا دـننکیم . یحور  تیوقت  ار  اھنآ  دـنھدیم و  راعـش  اھنآ  یارب  دـننکیم . اعد  دناهنحـص ، طسو  رد  هک  ینانامرھق  یارب  دـنیآیم  دـنھد ، ماـجنا  دـنناوتیمن  ار  اـھراک  نیا  زا 

. دوب مدرم  دیما  نیا ، دوب . مدرم  قوش  روش و  نیا ، دوب . مدرم  نامیا  نیا ، درک !؟ یزیرهمانرب  ار  یتیعضو  نینچ  دوشیم  رگم  دشابن ، قوش  روش و  نامیا و 

ثداوح لباقم  رد  هک  داتفین  قافتا  نیا  خـیرات ، رگید  راودا  رد  ارچ  اما  تسا . هدوب  هشیمھ  مدرم -  هدوت  تیعمج و  ناریا -  تلم  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  دوجو  هتکن  کـی  اـجنیا 

! ارچ تسا . هداتفین  قافتا  تقو  چیھ  هتشذگ ، رد  مییوگیمن  هتبلا  دننک ؟ لح  ار  یعامتجا  میظع  لضعم  کی  دوخ ، روضح  اب  دنزیرب و  هرسکی  مدرم  روطنیا  یعامتجا  میظع 

ینید و ناربھر  یتسیاب  مھ  ار  ینید  فیلکت  نیا  هتبلا  هک  تسا -  ینید  فیلکت  نیا  هک  دناهدرک  ساسحا  یتقو  ام ، مدرم  ابلاغ  تسا ، هدـمآ  شیپ  یکلھم  هثداح  هکیتقو 

رد هچ  نآ و  زا  دـعب  هچ  نآ ، زا  لبق  هچ  هطورـشم ، یارجام  رد  هچ  هتـشذگ -  خـیرات  رد  ار  یددـعتم  یایاضق  ام  دـناهدرک . عافد  دـناهداتفا و  هار  دـنتفگیم -  اھنآ  هب  نید  یاملع 

رد ارچ  دوب ؟ هدـشن  هدـید  هتـشذگ  رد  لاس ، دـنچ  تدـم  هب  مھنآ  ینیب ؛ نشور  نیا  اب  تماقتـسا ، نیا  اب  روشک ، یاج  همھ  زا  یناگمھ  روضح  کی  ارچ  اما  میراد . اھگنج - 

رگم تسا ؛ هدروخ  تسکش  هتشاد ، نارگید  دوخ و  ناگیاسمھ  اب  هک  ییاھگنج  همھ  رد  ناریا  فرط -  نیا  هب  شیپ  لاس  تسیود  زا  دیاش  هتـشذگ -  نرق  ود  یکی  نیا  لوط 

. درادن هقباس  نیا ، دوب ؟ رتینالوط  رتتخس و  دش ، هجاوم  نآ  اب  تدم  نیا  رد  ناریا  تلم  هک  ییاھگنج  همھ  زا  هک  هلاس  تشھ  یلیمحت  گنج  نیمھ  رد 

ناملعم  / ١٣٧٣/٠٢/١٣ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مشش کی  ای  مجنپ  کی  دیاش  تیعمج -  نویلیم  دنچ  اب  ام  روشک  رد  ملعم  رشق  دناهعماج . هتـسجرب  راشقا  زا  هسفنیف  رگراک ، ملعم و  رـشق  ود  دینادیم  هک  هنوگ  نامھ 

رب تساھنآ ، هب  قلعتم  روشک  هدـنیآ  هک  ام  نـالاھنون  ناـناوجون و  ناـناوج ، زا  ینویلیم  دـنچ  یتیعمج  شرورپ  شزومآ و  رما  عقاو ، رد  ینعی  دراد . راـک  ورـس  روشک -  تیعمج 

تیمھا هک  دینکیم  هظحالم  نیاربانب  تسوا . تسد  رد  تلم  یگدنز  نیمات  روشک و  دیلوت  روشک ، یدام  تایح  هک  تسا  رگراک  رـشق  مھ  رگید  رـشق  تسا . نیملعم  هدھع 

. دراد تیمھا  رگراک  لیلد  نیا  هب  تسا و  مھم  ملعم  لیلد  نیا  هب  هک  میھدب  لیصفت  حرش و  مینیشنب و  ام  هک  تسین  مزال  تسا و  راکشآ  دوخ  هب  دوخ  رشق ، ود  نیا 

لاس هدزناپ  یط  هک  یثداوح  رد  اریز  دناهتفای . یرتشیب  تیمھا  رـشق  ود  نیا  ام ، روشک  ینونک  عاضوا  زین  بالقنا و  زا  دعب  لاوحا  عاضوا و  رد  هتبلا  تسا . حضاو  اھنیا  تیمھا 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 26 
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رگراک و ردـقچ  گنج  رد  دـینیبب  امـش  دـندوب . هعماج  نیلاعف  وزج  رـشق  ود  نیا  یلیمحت -  گنج  لثم  دوب -  مزال  ثداوح  نآ  رد  مدرم  روضح  دـمآ و  شیپ  ناـمروشک  یارب  ریخا 

ملعم رگراک و  رـشق  ود  تیعـضو  هدنھد  ناشن  ملق  کی  نیا  دندش ! اھهھبج  مزاع  نیملعم  تیادھ  قیوشت و  نیقلت و  هب  وجـشناد  زومآشناد و  ردقچ  دندرک و  تکرـش  ملعم 

. تسام روشک  رد 

صاـصتخا شدـنزرف  نز و  هب  ار  تاـقوا  هیقب  دـنکیم و  ار  شراـک  رگراـک  اـی  دوـشیم . دوـخ  یـصخش  یگدـنز  لوغـشم  دـعب  دـھدیم و  ار  شـسرد  ملعم  هک  تسا  تقو  کـی 

مکحم ار  تمھ  رمک  دـیبلط ، ار  مدرم  روـضح  هثداـح  نآ  داـتفا و  قاـفتا  روـشک  رد  یمیظع  هثداـح  یتـقو  راـک ، سیردـت و  رب  هوـالع  ود  نیا  هک  تسا  تـقو  کـی  اـما  دـھدیم .

یاھروشک یـضعب  رد  تسا  نکمم  هتبلا  دیدرگ . فعاضم  ناشتیمھا  دنداد و  ناشن  دوخ  زا  ار  یـشقن  نینچ  ام ، نیملعم  نارگراک و  دـنیآیم . نادـیم  طسو  هب  دـندنبیم و 

. دنتیمھا یاراد  نیاربانب  متفگ . هک  تسا  نامھ  ام  روشک  رد  رشق  ود  نیا  تیعضو  اما  میرادن . یتسرد  عالطا  ام  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  یدراوم  نینچ  مھ ، ایند  رگید 

مدرم  / ١٣٧٣/٠٩/٢٣ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

دندرکیم و نیعم  ار  یزور  یمالسا  یاھتلم  رگا  دننکیم . هاگن  دناهتسشن و  یناسک  اما  دننکیم ، ماع  لتق  ار  ناناملسم  همھ  نیا  دینک ! هاگن  جاھیب  یهیـضق  نیمھ  هب  . 

نیوگزرھ ینـسوب  رد  نیملـسم  نانمـشد  اھبرـص و  عضاوم  اپورا و  یهعماج  عضو  زا  هک  دـندومنیم  مالعا  نابز  هب  طـقف  هدرک و  یراـکمھ  مھ  اـب  اـھتلم  اـھتلود و  زور  نیا  رد 

ناریا هب  امـش  دـننک ؟ هچ  ینالووسم  نانچ  اب  ناملـسم  یاھتلم  دـننکیم . یراددوخ  مھ  راک  نیا  زا  یتح  درکیم . زاـب  ار  اـھهرگ  زا  یرایـسب  ضارتعا ، نیمھ  دنایـضاران ،

مھاوخیم ار  یرگید  بلطم  زورما  نم  نکل  تسا . درد  اـھنیا  تسین . روطنیا  رگید  یاـھاج  دـننکیم . تکرح  تلم  شیپاـشیپ  روشک ، نـالووسم  هک  دـینکن  هاـگن  یمالـسا 

تلم دشیم  رگا  ساسح . عضاوم  رد  روضح  نمشد و  تاغیلبت  لباقم  رد  ناریا  تلم  عضوم  زا  تسا  ترابع  بلطم  نیا  تسا . دیما  کی  نشور و  یهطقن  کی  هک  منک  ضرع 

ناشن تمظع  دوخ  زا  ساسح ، عقاوم  رد  تلم  نیا  دنـسوبب . ار  ناسنا  نیا  تسد  هدـنب  لاثما  هک  تشاداج  درک ، مسجم  درف  کـی  تروصهب  ناـسنا و  کـی  بلاـق  رد  ار  ناریا 

هکلب تعاس و  دص  دنچ  هیـضق  نیا  یارب  نانمـشد  هک  دنادیم  ادخ  تسایکارا . یمظعلااھیآ  موحرم  یھلا ، ینابر  عجرم  تلحر  هب  طوبرم  یایاضق  نم ، دوصقم  دـھدیم .

هنانئاخ هنامصخ و  یاھشالت  نیا  یهمھ  تلم ، امش  دننک و  هدافتسا  ناشدوخ  یهنامـصخ  تاغیلبت  عفن  هب  دنناوتب  ات  دندوب  هدرک  یرکفمھ  شالت و  راک و  تعاس  رازھ  دنچ 

! تشذگیم هچ  نم  لد  رد  متفر ، تیعمج  لخاد  هک  هزانج  عییشت  زور  نامھ  دنادیم  ادخ  دیدرک . بآ  رب  شقن  ، عقومهب اجب و  تکرح  کی  اب  ار 

ماظن  / ١٣٧٣/١٠/١٠ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ام مدرم  تساھنیا . یاھهناسر  کاروخ  ندرک ، دومناو  دـیماان  ار  ام  مدرم  نداد و  هولج  گرزب  ار  تالکـشم  نداد ؛ ناشن  تسھ ، هک  هچنآ  فالخرب  ار  روشک  یداصتقا  لـئاسم 

هب ار  ناشدوخ  ناـمیا  راـثآ  دـناهدرک و  ادـیپ  روضح  دوجو  همھ  اـب  تسا ، هدرک  توعد  اـھنآ  زا  بـالقنا  هک  اـجرھ  یارب  تقو  رھ  هک  یمدرم  نیا  نیبنشور ، مدرم  نیا  دـندیماان ؟

؟ دـندیماان دـناهداد  ناشن  حوضو  هب  راوگرزب ، ماما  صخـش  هب  زورما و  ات  هلاس  هدزناـپ  تکرح  هب  یمالـسا و  یروھمج  تلود  هب  نیلووسم و  هب  ماـظن و  هب  نآرق و  هب  مالـسا و 

هقطنم رد  اھهھبج  هب  امـش  رگا  هک  گنج  یاھزور  نامھ  دندزیم . مھ  رود  نادـنچ  هن  هتـشذگ  رد  ار  اھفرح  نیا  ام  نانمـشد  دزیخیمرب ؟ یدـیمون  زا  تمظع  نیا  هب  تکرح 

هزراـبم و یارب  دنـشاب ، هاپـس  شترا و  وزج  هکنیا  نودـب  هـک  دـیدیدیم  یجیـسب  بـلطواد  نموـم  رـصانع  زا  وـلمم  ار  اـھنابایب  دـیتفریم ، قطاـنم  رگید  مـالیا و  ناتـسزوخ ،

اعقاو دـھد . هولج  ناوتان  ار  نیلووسم  سویام و  ار  مدرم  دـھاوخیم  نمـشد  دنـسویام ؟ نامیا  قوش و  روش و  نیا  اب  مدرم  نیا  دـنتفرگیم . تقبـس  رگیدـکی  زا  یناشفناج 

هدـھاشم ار  نآ  همھ  هک  ییایاضق  رد  ام . مشچ  ولج  یایاضق  رد  ییایاضق ؟ هچ  رد  دـنک . ناوتان  ار  نیلووسم  سویام و  ار  مدرم  دـناوتب ، رگا  هک  تسا  نیا  مھ  نمـشد  هشقن 

. دننکیم

هعمجزامن  / ١٣٧٣/١١/١۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

نوچ دوب ؛ یمالـسا  راعـش  راعـش ، نوچ  نید . رطاخ  هب  دندمآ ؟ نادـیم  هب  رطاخ  هچ  هب  مدرم  مدرم . روضح  رطاخ  هب  هچ ؟ رطاخ  هب  دوب . هدـش  کوپ  ناریا  رد  یھاشداپ  ماظن 

. دندوب مدرم  دامتعا  دروم  نویناحور  یمالسا و  نایاوشیپ  نایاوشیپ ،

هماع اما  دندرکیم . ییامنھار  ار  نویناحور  اھرھـش ، زا  یـضعب  رد  یتح  دـندادیم . تروشم  اھنآ  هب  دـندرکیم و  کمک  نویناحور  هب  هک  دـندوب  یدایز  ناسک  مدرم ، نیب  رد 

رد یایناحور  مھ  دیلقت و  عجرم  مھ  هک  دنراد ، رارق  راوگرزب  ماما  هجوم ، نویناحور  گرزب و  یاملع  سار  رد  دـندیدیم  نوچ  روشک ، رـساترس  رد  ینویلیم  یاھهدوت  مدرم و 

؛ تفرگ لکش  مدرم  روضح  تکرب  هب  ام  بالقنا  رگید ، یریبعت  هب  دیسر . یزوریپ  هب  دمآ و  دیدپ  هنوگ  نیا  ییانثتـسا ، بالقنا  نیا  دندمآیم . هنحـص  هب  دناینید ، یلاع  حطس 

. دوب ینید  تاداقتعا  زا  یشان  هنحص ، رد  ناشروضح  هک  یمدرم 

دمآ تفر و  مھ  ابو  دـندوب  طبترم  تسود و  ام  اب  اھنادـنز  نوریب  اـی  اھنادـنز  زا  هک  اـھیطاقتلا  اھتـسینومک و  پچ ؛ ینازیتراـپ  یاـھھورگ  یتح  نویـسایس -  همھ  راـگزور ، نآ  رد 

، ینید یاھراعش  اب  زج  ماما و  لثم  یسک  ییاوشیپ  هب  زج  تسا ، هدمآ  شیپ  ناریا  رد  هک  یتیعضو  دندرکیم  فارتعا  ادص  کی  میتشاذگیم -  هسلج  اھنآ  اب  ام  میتشاد و 

. دیآ شیپ  دوبن  نکمم 

؛ دیوگب دناوتیمن  نیا  زا  ریغ  دـشاب ، لیلحت  لھا  مھ  سک  رھ  دوب . همھ  مشچ  ولج  هک  تسا  یتقیقح  نیا ، تسا . نیا  تفگ ، ناوتیم  بالقنا  باب  رد  هک  یبلاطم  زا  یکی 

زا مدرم  روضح  بالقنا و  تکرب  هب  دـندوب و  نادـنز  رد  لاس  جـنپ  راھچ ، هک  خاتـسگ  یور  رپ  یاـھیکھورگ  هدـع  کـی  طـقف  تفگیمن . نیا  زج  یدـحا  لوا ، یاـھزور  رد  هک  ناـنچ 

. دندنکفا رود  هب  دندرک و  هراپ  دنتفرگ ، ار  نانآ  یاھمچرپ  مھ  مدرم  دنتشارفارب . مدرم  ولج  ار  دوخ  یاھمچرپ  ندش ، صالخ  ضحم  هب  دندرک ، ادیپ  تاجن  اھنادنز 

هعمجزامن  / ١٣٧٣/١١/١۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

یاـضف رد  اـھنابایخ و  رد  مدرم  روضح  هلیـسو  هب  هک  یمدرم  میظع  داـعبا  نیا  اـب  یبـالقنا  اـعقاو  ینعی  دوب . ییانثتـسا  یبـالقنا  یزوریپ ، تیفیک  ظاـحل  زا  اـم  میظع  بـالقنا 

هک ییاھبالقنا  همھ  تشادن . هقباس  ام  دوخ  هرود  یاھبالقنا  رد  لقاال  نامز  نآ  ات  دوش ، هزرابم  مکاح  میژر  هیلع  مدرم ، همھ  روضح  اب  نآ ، رد  دیآ و  دیدپ  اھاتسور  اھرھش و 

. دوب یرگید  لکش  عون و  زا  رگید -  یاھاج  ایسآ و  اقیرفا و  نیتال و  یاکیرما  یتسیسکرام  پچ و  یاھبالقنا  هلمج  زا  دوب -  هداتفا  قافتا  ایند  فانکا  فارطا و  رد  زور  نآ  ات 

. دیسرن یزوریپ  هب  ینازیتراپ  هژیو  هورگ  کی  هلیسو  هب  هک  دوب  نیا  رگید  یاھبالقنا  اب  ام  بالقنا  توافت 

هعمجزامن  / ١٣٧٣/١١/٢٨ یاھهبطخ  رد  تانایب 

رطاخ هب  ار  مدرم  زا  میظع  مجح  نیا  دناوتب  شتلود  هک  تسین  یروشک  چیھ  ایند  رد  زورما  دیـسر  منھذ  هب  مدید ، ار  مدرم  میظع  روضح  هک  نمھب  مود  تسیب و  زور  رد  هدنب 

تـسین یروشک  چیھ  دنرادروخرب . ییاھتردق  نینچ  زا  موس  ناھج  ییاپورا و  یاھتلود  هن  دراد و  ار  یتردق  نینچ  اکیرما  تلود  هن  دناشکب . اھنابایخ  هب  دشاب  هک  یراعـش  رھ 

رد سک  نوچ  دندرک ؛ تکرح  شوجدوخ  روط  هب  مدرم  دناشکن . اھنابایخ  هب  ار  مدرم  سک  چـیھ  مھ  ناریا  رد  هتبلا  دـھد . شیامن  ایند  رد  ار  یمیظع  یتکرح  نینچ  دـناوتب  هک 

. دیھدن تسد  زا  ار  نیا  تسا . مدرم  دوخ  لام  مھ  ماظن  ، تسا مدرم  تسد  مھ  تموکح  دنمدرم ، مھ  نیلووسم  تسا ، مدرم  مھ  تلود  دنمدرم . ناریا ،

یسمش  / ٠١/٠١/١٣٧۴ یرجھ  لاس ١٣٧۴  لولح  تبسانم  هب  یربھر  مظعم  ماقم  یزورون  مایپ  نتم 

فرـصت تردـق و  رگـشیامن  هدـنھدناشن و  تسا ، یرورـض  مزال و  ناـتروضح  هک  ییاھهنحـص  رد  امـش  تمظعرپ  روضح  نیا  هک  منک  ضرع  ناـمزیزع  مدرم  هب  مھاوخیم  نم 

همھ نیا  تساھحور . اھناج و  یهدننک  تیادھ  اھلد و  یهدـننادرگ  ادـخ ، تسا . ( ١ «) راھنلا لیللا و  ربدـم  ای   » و راصبالا » بولقلا و  بلقم  اـی   » یاـنعم ناـمھ  نیا  تسا . یھلا 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 27 
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. دوشیم ماجنا  یناھج  گرزب  یاھیچتاغیلبت  نارادمدرـس و  یهلیـسو  هب  روشک  نیا  رد  یگدـنز  ثداوح  اـھنایرج و  یهمھ  یمالـسا و  ماـظن  یناریا و  ناریا و  هیلع  تاـغیلبت 

نیا داحآ  دینیبیم  دـینکیم و  هظحالم  یتقو  لاحنیعرد  دـننکیم . یتاغیلبت  نارابمب  ار  تلم  نیا  مئاد  روطهب  دنتـسھ  مسینویھـص  رابکتـسا و  رایتخا  رد  هک  ییاھهناسر 

فرصت تسادخ و  تسد  نیا  هک  دیوشیم  هجوتم  دنکیم ؛ ادیپ  روضح  هنحـص  رد  طاشنرپ  سفن و  هب  مئاق  میقتـسم ، زارفارـس ، نمـشد ، تاغیلبت  لباقم  رد  هنوگ  نیا  تلم 

. تسا یھلا  یهدارا  ریبدت و  یهلیسو  هب  نمشد  یاھهشقن  ندرک  یثنخ  نیا  تساھناج و  اھلد و  رد  راگدرورپ 

ص ٣٢٨؛ یسلجم ، همالع  نانجلا ، حاتفم  داعملا -  داز  ( ١

و لاـحلا . نسحا  یلا  اـنلاح  لوح  لاوحـالا  لوحلا و  لوحم  اـی  هرم : هتارقب ٣۶٠  مھـضعب  لاق  و  اریثک ، هنـسلا  لیوحت  دـنع  یلاتلا  اعدـلا  هارق  هروھـشملا  بتکلا  ریغ  یف  اوور  و 

. لاحلا نسحا  یلا  انلاح  لوح  لاوحالا  لوحلا و  لوحم  ای  راھنلا  لیللا و  ربدم  ای  راصبالا  بولقلا و  بلقم  ای  یرخا : هیاورب 

. هد رییغت  لاح  نیرتھب  هب  ار  ام  لاح  اھلاح ، لاس و  هدنھدرییغت  یا  زور ، بش و  هدننک  ریبدت  یا  اھهدید ، اھبلق و  هدننک  نوگرگد  یا 

(. زورون دیع  لامعا   ) ص ٢٩٩ یمق ، سابع  خیش  نانجلا ، حیتافم 

یسمش  / ٠١/٠١/١٣٧۴ یرجھ  لاس ١٣٧۴  لولح  تبسانم  هب  یربھر  مظعم  ماقم  یزورون  مایپ  نتم 

ناریا تلم  یارب  هک  یا  هژیو یایاضق  اـب  هطبار  رد  هچ  یناـھج و  حطـس  رد  هچ  یـسایس -  هنیمز  رد  دوب . یتیقفومرپ  شـالترپ و  رایـسب  لاـس  اـم  روشک  یارب  هتـشذگ  لاـس 

افاصنا اقح و  تلم ، ینابیتشپ  دامتعا و  نیمھ  اکتا  هب  روشک  یللملا  نیب تاـطابترا  یجراـخ و  تسایـس  نـالووسم  دوب و  ردـتقم  یروضح  ناریا  تلم  روضح  تسا -  حرطم 

دنداد ماجنا  ار  یگرزب  یاھراک 

یسمش  / ٠١/٠١/١٣٧۴ یرجھ  لاس ١٣٧۴  لولح  تبسانم  هب  یربھر  مظعم  ماقم  یزورون  مایپ  نتم 

راوگرزب ماما  هب  تبـسن  داد و  ناشن  ار  یگرزب  یدردـمھ  تلم  زیگنا ، مغ  هثداح  نیا  رد  منک . رکـشت  هنامیمـص  ناریا  گرزب  تلم  زا  هک  تسا  مزال  تبحـص  زاغآ  نیمھ  رد  نم 

دوخ روضح  بیترت ، نیمھ  هب  ناریا  زیزع  تلم  هیضق ، نیدنچ  رد  تشذگ ، هک  یلاس  رد  دومن . زاربا  ار  یا  هنارادافو تدارا  صالخا و  ضرع  راب ، اھدص  زا  سپ  رگید  راب  کی  دوخ ،

لثم لاـس ١٣٧٣ -  لوـط  رد  یعاـمتجا  مھم  یاھتبـسانم  رد  هچ  میداد و  تسد  زا  ار  ینازیزع  میتـشاد و  هک  ییاھنادـقف  رد  هچ  داد . ناـشن  تردـق  توـق و  اـب  هنحـص ، رد  ار 

میظع شنم  کـی  دوخ  میظع  روـضح  اـب  تلم  دـمآ -  شیپ  گرزب  یاھنادـقف  اـب  هک  یخلت  ثداوـح  رد  نینچمھ  اھتبـسانم و  هیقب  سدـق و  زور  نمھب و  زور ٢٢  یاـھییامیپھار 

ملاـع و یاـھتلم  دـید  ضرعم  رد  اـھنابایخ و  رد  ، مدرک هراـشا  اـھنآ  هب  هک  یثداوح  رد  مدرم  ینویلیم  روضح  داد . رارق  ناـھج  مدرم  همھ  دـید  ضرعم  رد  ار  یمالـسا  یبـالقنا و 

ناشلا میظع ربھر  بالقنا و  مالسا و  هب  مدرم  ناوارف  یافو  راشرس و  فطاوع  ایناث  ار ؛ تلم  یـسایس  یریگعـضوم  الوا  داد . ناشن  همھ  هب  ار  موھفم  راھچ  یناھج ، نارظان 

دیما اعبار  و  دـھد -  یم ناشن  ار  دوخ  روضح  هعماج  مھم  ثداوح  همھ  رد  تسا و  هنحـص  رد  هک  یتلم  ار -  تلم  یحور  طاشن  اـثلاث  ار ؛ تلم  نیا  نارازگتمدـخ  نازوسلد و  و 

دیما یحور و  طاـشن  یفطاـع و  یاـفو  یـسایس ، یریگعـضوم  ینعی  موـھفم ؛ راـھچ  نیا  تسا . هدـنیآ  هب  نیب  شوـخ  راودـیما و  تلم  کـی  تـلم  نـیا  هـک  نـیا  یعاـمتجا و 

تداھـش رد  خـلت ،  هثداـح  نیمھ  رد  ناـضمر ، هاـم  رد  ریخا -  یاـھھام  رد  صوـصخب  هتـشذگ ، لاـس  رد  اـم  تلم  هک  تسا  یمیظع  تاـعامتجا  همھ  یدـنبعمج  یعاـمتجا ،

نیا هک  منک  ضرع  ناـمزیزع  مدرم  هب  مھاوـخ  یم نم  داد . زورب  دوـخ  زا  رگید -  نوگاـنوگ  ثداوـح  یکارا و  یمظعلا  اـھیآ  راوـگرزب  عـجرم  تلحر  رد  ییاوـھ ، یورین  نارادرس 

بولقلا و بلقم  ای   » یانعم نامھ  نیا  تسا . یھلا  فرـصت  تردـق و  رگـشیامن  هدـنھد و  ناشن  تسا ، یرورـض  مزال و  ناـتروضح  هک  ییاـھ  هنحـص رد  امـش  تمظعرپ  روضح 

اھنایرج و همھ  یمالسا و  ماظن  یناریا و  ناریا و  هیلع  تاغیلبت  همھ  نیا  تساھحور . اھناج و  هدننک  تیادھ  اھلد و  هدننادرگ  ادخ ، تسا . راھنلا » لیللا و  ربدم  ای   » و راصبالا »

مئاد روط  هب دنتسھ  مسینویھص  رابکتسا و  رایتخا  رد  هک  ییاھ  هناسر دوش . یم ماجنا  یناھج  گرزب  یاھیچتاغیلبت  نارادمدرـس و  هلیـسو  هب  روشک  نیا  رد  یگدنز  ثداوح 

هب مئاق  میقتسم ، زارفارـس ، نمـشد ، تاغیلبت  لباقم  رد  هنوگ  نیا  تلم  نیا  داحآ  دینیب  یم دینک و  یم هظحالم  یتقو  لاح  نیع  رد  دننک . یم یتاغیلبت  نارابمب  ار  تلم  نیا 

هب نمـشد  یاھ  هشقن ندرک  یثنخ  نیا  تساھناج و  اھلد و  رد  راگدرورپ  فرـصت  تسادخ و  تسد  نیا  هک  دیوش  یم هجوتم  دنک ؛ یم ادیپ  روضح  هنحـص  رد  طاشنرپ  سفن و 

. میشاب هتشاد  رظن  رد  نام  یگدنز لحارم  همھ  رد  دیاب  تسا ، دوجو  ملاع  رد  یلصا  شقن  هک  ار  یتایح  میظع و  شقن  نیا  تسا . یھلا  هدارا  ریبدت و  هلیسو 

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

هک یسایس  یاھهنحص  همھ  رد  زورما ، ات  بالقنا  یزوریپ  لوا  لاس  زا  درمو -  نز  زا  معا  ام -  تلم  داحآ  تسا . بالقنا  یاھ  « دیاب  » زا یکی  یسایس ، یاھهنحـص  رد  روضح 

ناوختـسا دـننام  هک  غورد  تسا . ناسآ  نتفگ  غورد  هناگیب ، یاھویدار  یارب  اما  دـندرک . ادـیپ  روضح  دوش ، تابثا  تلم  روضح  هک  دوب  مزال  اجرھ  تشاد و  عقوت  نانآ  زا  بالقنا 

دوب نیا  اھنآ ، تاغیلبت  هدمع  یاھملق  زا  یکی  دننکیم . تاغیلبت  یمالـسا  یروھمج  هیلع  مئاد  یرابکتـسا ، یتسینویھـص و  یاھهناسر  دنکیمن ! ریگ  نآ  هدـنیوگ  یولگ  رد 

ریـس ریخ ! هن   » دـنھدب باوج  ناریا  یوـیدار  رد  اـضرف  دـنک ؟ بیذـکت  دـناوتیم  یـسکهچ  ار  نیا  بوـخ ؛ تسا »! هدـش  ریـس  بـالقنا  مالـسا و  زا  ناریا ، تلم   » دـنتفگیم هک 

، یتسھ همھ  اھنآ  یارب  تسا و  کسمتم  نانچمھ  یلاع ، یاھفدھ  اھشزرا و  مالـسا ، بالقنا ، هب  ناریا  تلم  هک  دوشیم  تباث  روطچ  دوشیم !؟ تباث  نیا  اب  دناهدشن ».

 - اھنادیم اھنابایخ و  رد  رظن -  دروم  یاھهنحص  صاخ و  عطاقم  رد  مدرم  یاھمسج  روضح  طقف  مدرم . روضح  اب  تسا ؟ هنحـص  رد  و  دراذگیم ، هیام  ار  دوخ  نت  ناج و  نھذ و 

. دنک یثنخ  ار  اھتمھت  نآ  دناوتیم 

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

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

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

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

همھ نیا  اـب  ار  میظع  بـالقنا  نیا  زورما ، اـت  هک  تسامـش  ییوگخـساپ  نیمھ  منک : ضرع  ناریا  زیزع  تلم  نارھاوـخ و  ناردارب ، امـش  هب  نم  تـسا . بـالقنا  تاـبجاو  اـھنیا 

لـصتم مدرم  هب  هک  یتموکح  هیلع  دننکب !؟ دنناوتیم  راکهچ  تلم ، کی  اب  دننکب . یراک  دـنناوتیمن  نانمـشد  تسا . هدرک  جراخ  هنحـص  زا  ار  نمـشد  هدرک و  همیب  نمـشد ،

، دنرادن یمدرم  هناوتشپ  دنتـسین و  لصو  ناشدوخ  مدرم  هب  هک  ییاھمیژر  اھتلود و  هک  دینیبیم  اذل ، دننکیم . دننکب و  دنناوتیم  راک  رازھ  دشاب ، هتـشادن  هشیر  دشابن و 

ادخ هب  لکوتم  ادخ و  لھا  سرتن ، زرابم ، هاگآ ، تلم  مھ  نآ  تلم ، کی  ینویلیم  هوبنا  اب  اما  دننکیم . لوبق  ار  اھنآ  یاھفرح  سرت ، زا  دنوریم و  نارگید  اکیرما و  راب  ریز  تحار 

دناوتیمن یطلغ  چـیھ  اکیرما  : » دومرف ررکم  اکیرما ، یاھینمـشد  اب  هلباقم  رد  راوگرزب  ماما  هک  تسا  ییاج  نامھ  نیا  دـننکب !؟ دـنناوتیم  راکهچ  هداد ، شیامزآ  هدومزآ و  و 

. تسا میظع  تلم  کی  شلباقم  فرط  نوچ  دنکب ؛ دناوتیمن  یطلغ  چیھ  دنکب ».

اروشاع  / ٠٣/٢۵/١٣٧۴ رونام  رد  رضاح  یاھناگی  رادید  رد  تانایب 

لضفا هبترم  نیا ، ( ١ .«) لیخلا طابر  نم  هوق و  نم  متعطتـسا  ام  مھل  اودـعا  و  هک «  تسا  نآرق  هیآ  تسا . هفیظو »  » روضح دـناوخیم ، ارف  تکرح  هب  ار  همھ  هک  یزیچ  زورما ،

ناشن نیا ، دنکیم . نئمطم  راودیما و  دنسرخ ، ار  ناتسود  دناسرتیم و  ار  نانمـشد  نیا ، دندرک . هدھاشم  یلیمحت  گنج  نارود  رد  ام ، تلم  روشک و  هک  تسا  یزیچ  نآ 

هک دناهتشاذگن  عافدیب  نانچ  نآ  ار ، ابیز  رطعم  یوبشوخ  لگ  یمالـسا ، یروھمج  هک  دھدیم  ناشن  نیا ، درک . ریگلفاغ  ناوتیمن  رگید  ار  یمالـسا  یروھمج  هک  دھدیم 

هدنناسرت مھ  تسا ، ناتـسود  هدننکلاحـشوخ  مھ  هک  یمدود  ریـشمش  تسا ؛ راقفلاوذ  ریـشمش  نیا ، دنک . رپرپ  ار  نآ  دوش و  زارد  لواطت  هب  فرط  رھ  زا  نمـشد ، تسد 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. نانمشد

نایجیسب  / ٠٩/٠٨/١٣٧۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تلود و یمالـسا و  یروھمج  ماـظن  تمظع  مکحتـسم ، میظع و  عاـنتما  عضوم  نیمھ  رطاـخ  هب  اـما  دـننکیم ؛ ار  ناـشدوخ  ینمـشد  تثاـبخ ، ینمـشد و  ماـقم  رد  هتبلا 

. تسا روشک  یایاوز  همھ  رد  ناریا و  حطس  رد  جیسب  روضح  ندوب و  یجیسب  تکرب  هب  دنویپ و  نیمھ  نمی  هب  نیا ، تسا . نشور  راکشآ و  اھنآ  مشچ  رد  نید ، تیمکاح 

رد هعماج . یاـیاوز  ماـمت  رد  هدرتسگ  تقیقح  کـی  نموم و  داـحآ  همھ  تلم و  نتم  ینعی  جیـسب ، تسین . اـھنامزاس -  رگید  لـثم  یمزر -  صخـشم  ناـمزاس  کـی  جیـسب ،

یتثابخ یرگیذوم و  همھ  نیا  تاغیلبت و  راشف و  همھ  نیا  زا  دعب  بالقنا و  یزوریپ  زا  دعب  لاس  هدفھ  دینیبیم  امـش  اذل  تسا . هدـننک  نییعت  لماع  نیا  مدرم ، یریگعـضوم 

ارف یمومع  عضوم  مـالعا  تاـباختنا و  ماـیا  سدـق و  زور  نمھب و  مود  تسیب و  رد  مدرم  روضح  ناـمز  یتـقو  دـنھدیم ؛ ماـجنا  لـخاد  رد  اـھنآ  یداـیا  جراـخ و  زا  نانمـشد  هک 

. تسا جیسب  تاکرب  زا  نیا ، دنتسیایم . راوتسا  هوک  لثم  مدرم  دسریم ،

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

. دـنکیم ادـیپ  تیوقت  تسا ، یھلا  ناـمیا  هب  یکتم  هک  یاهدـیدپ  رھ  هک  تسا  نیا  هجیتـن  دوشیم ، ریزارـس  لـمع  هلحرم  هب  دـشوجیم و  مدرم  یاـھلد  رد  اـھنامیا  یتـقو 

هب ار  یماظن  نینچ  هک  تسا  یرھق  دنتـسھ ، تسا ، نید  هب  طوبرم  هک  هچنآرھ  هب  نید و  هب  یکتم  دقتعم و  مھ  مدرم  تسا و  ینآرق  ماظن  یھلا و  ماظن  ماظن ، نوچ  اجنیا 

صالخا همھ  نیا  یارب  هکنیا  نودب  دنراذگب و  یـسک  رـس  رب  یتنم  هکنیا  نودب  دـننک ؛ یراکبلط  یـسک  زا  هکنیا  نودـب  مدرم  نیا  داد و  همادا  مدرم  نیا  اب  دوشیم  یتحار 

هیلع دننکیم  انب  ایند  یـسوساج  یاھهکبـش  نیرتیوق  یـسایس و  ناحارط  نیرتگرزب  هک  تسا  نیا  هجیتن  دنوشیم . نادیم  دراو  دـنبلطب ، ییاھب  ادـخ  زج  یـسک  زا  دوخ 

. دیـسر دھاوخن  هجیتن  هب  زاب  یلو  تشذگ ، دھاوخ  مھ  لاس  هدفھ  اھھد  هللااشنا  دسریمن و  هجیتن  هب  لاس  هدـفھ  زا  دـعب  ناشراک  اما  ندرک ؛ راک  ماظن  نیا  روشک و  نیا 

سلجم رما  ریدقت  تسا ! مھم  ردقچ  سلجم  تاباختنا  دینیبب  امـش  لاح  تسا . ماظن  نیا  هرادا  رد  مدرم  ارآ  رھظم  سلجم ، تسا . دایز  ردقچ  مدرم  روضح  شقن  دینیبب  سپ 

. هن دننک ؛ ادیپ  روضح  دنھدب و  یار  دیاب  مدرم  میتسھ و  یـسارکمد  یاراد  روشک  کی  ام  الاح  هک  تسین  نیا  فرـص  دریگ . ماجنا  یایرگنهبناجهمھ  نینچ  اب  دیاب  تاباختنا  و 

مھ تاباختنا  نیا  تسا ، روما  سار  رد  سلجم  دـندومرف  هیلعهللاناوضر ) ) ماـما هک  روطناـمھ  نیارباـنب  دراد . ریثاـت  ردـقنیا  مدرم  روضح  تسا . ماـظن  تیدوجوم  ساـسا  نیا 

. دھدب تیمھا  نآ  هب  دیاب  دراد ، تلاخد  تاباختنا  نیا  رد  یوحنرھ  هب  سکرھ  اذل  یسلجم ؛ نینچ  یارب  تسا  یتاباختنا 

هعمجزامن  / ١١/٢٠/١٣٧۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

. دراد ار  مدرم  یمالـسا  ماظن  تسا . مدرم »  » نآ دنکیم و  رتمکحتـسم  ار  نآ  هکلب  تسین ؛ رگراک  نآ  رب  اھنآ  دننام  یجراخ و  یهلمح  بمب و  هک  دراد  یزیچ  یمالـسا  ماظن 

هب ناناوج  ات  دـنورب ؛ تسا  جایتحا  اھنآ  دوجوهب  رگا  تسا و  ربخ  هچ  دـننیبب  دـننکیم  زاب  ار  اھهرجنپ  تسا ، ییادـص  رـس و  دـننیبب  رگا  مدرم  ات  دنایمالـسا ؛ ماظن  اب  مدرم  ات 

تسا و یسایس  تیناحور  یهعماج  تسا ، یسایس  رازاب  تسا ، یـسایس  هاگـشناد  تسا ؛ مدرم  یگدنز  وزج  تسایـس  ات  دننکیم ؛ تیمح  ساسحا  بالقنا ، لئاسم 

هریغ رالد و  لوپ و  یروآـنف و  تازیھجت و  متا و  بمب  اـکیرماریغ و  اـکیرما و  زا  یراـک  دـننکیم ، لـیلحت  دـنھدیم و  رظن  دـننکیم ، تلاـخد  یـسایس  لـئاسم  رد  همھ  همھ و 

. هیضق لوا  شخب  نیا ، دمآ . دھاوخنرب 

یگدنز رکف  هب  دوش ، تسس  ناشنامیا  دنوش ، درسلد  هجوتیب و  مدرم  دھدب ؛ تسد  زا  ار  مدرم  یمالسا ، ماظن  نیا  رگا  اما  دنکب . یراک  چیھ  دناوتیمن  نمـشد  ؛ نیا ربانب 

بـسک یارب  بساک  دوخ ، تراجت  یارب  رجات  نامراک ؛ غارـس  میورب  تسا ، سب  رگید  میدوب ، بالقنا  تمدخ  رد  لاس  دـنچ  ام  دـیوگب  یـسک  رھ  دـنتفیب ؛ ناشدوخ  یـصخش 

. تسا ریذپبیـسآ  هتبلا  بالقنا ، روشک و  لئاسم  دـنوش ، لـئاق  یرتشیب  شزرا  دوخ ، غیلبت  یارب  یکی  نآ  دوخ و  سرد  یارب  هبلط  وجـشناد و  دوخ ، تعارز  یارب  عراز  دوخ ،

هب دوب ؛ نامیا  ادـخ و  هار  باختنا  لیلد  هب  تلم  نیا  ناحجر  میرادـن . یناحجر  نامدوخ ، ناگتـشذگ  خـیرات و  یاھتما  رگید ؛ یاھتلم  رب  هک  اتاذ  ام  میاهداتفین ! هک  نامـسآ  زا  ام 

ترصن ار  ادخ  سک  رھ  ( ٢ (؛» هرصنی نم  نرـصنیلو هللا  . » دنکیم شکمک  ادخ  دشاب ، یھلا  فادھا  تمدخ  رد  سک  رھ  ( ١ (؛» هل ناک هللا  ناک   نم   » هک دوب  شروضح  ببس 

. دش دھاوخ  طلسم  نمشد ، دوشیم و  یرگید  روط  سکعهب و  هیضق  مینکن ، ترصن  ار  ادخ  رگا  دوب . روطنیا  لاح  هب  ات  دنکیم . شترصن  مھ  ادخ  دنک ،

رطف  / ١٢/٠١/١٣٧۴ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

لمحت ار  اکیرما  راشف  هک  تسا  هدرک  تباث  مزال ، یاھهنحـص  رگید  یـسایس و  یاھهنحـص  رد  روضح  لمع و  نایب و  اب  ام ، رایـشوھ  هاـگآ و  تریغ و  اـب  عاجـش و  زیزع و  تلم 

. دنادرگیم رب  وا  دوخ  هب  ینھدوت ، تروص  هب  ار  نآ  دنکیمن و 

مود تسیب و  زور  رد  دیدز . ینھد  وت  دننک ، وحم  اھنھذ  اھهرطاخ و  زا  ار  فیرـش  سدق  نیطـسلف و  مان  دـنھاوخیم  هک  یناسک  بالقنا و  نانمـشد  اکیرما و  هب  تلم ، امش 

رگید راب  دراد ، غارـس  تلم  نیا  رد  ایند  هک  ینامیا  تریغ و  تعاجـش و  هزیگنا و  قوش و  روش و  همھ  اب  دوجو و  همھ  اب  ناریا  مدرم  ناـضمر ، هاـم  نیا  سدـق  زور  هاـم و  نمھب 

، لاسما امش  یسانش . عقوم  نیا  رب  نیرفآ  یھاگآ . یرایشوھ و  نیا  رب  ابحرم  نامیا . قوش و  روش و  نی  ارب  ابحرم  ناریا . تلم  امش  رب  ابحرم  دناهداتسیا . هک  دنداد  ناشن 

لاـسما هک  دـنادیم  ناریا  تلم  تسا  موـلعم  تسا . ناریا  تلم  یھاـگآ  ناـشن  نیا ، دـیتفرگ . رتروـشرپ  مھ  لـبق  یاـھلاس  زا  ار  نمھب  مود  تسیب و  زور  دـیاش  سدـق و  زور 

یضار امش  زا  دنوادخ  دیداد ؛ ناشن  ار  روضح  نیا  امش  تسا . رتمزال  مالـسا ، نانمـشد  نوزفازور  یبلط  زواجت  ناناملـسم و  ناماسبان  عضو  رطاخ  هب  هنحـص ، رد  شروضح 

تلم زا  دیاب  رگید ، یاھتلم  دیھدیم . صیخشت  بوخ  دینکیم و  لمع  تکرح و  بوخ  دیمھفیم و  بوخ  هک  داب  لاحشوخ  دونشخ و  امش  زا  رصع  یلو  سدقم  بلق  دشاب .

. دننادب تسا -  یمالسا  یاھتلم  مالسا و  تمعن  هک  ار -  میظع  تمعن  نیا  ردق  دیاب  مھ  اھتلود  دنریگب . دای  ام 

لاس ١٣٧۵  / ٠١/٠١/١٣٧۵ زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

ماـجنا رد  تلود  هب  مھ  تـسا . یگدـنزاس  بـالقنا و  هنحـص  رد  روـضح  مدرم ، راـک  نیرتـمھم  دـنداد . ماـجنا  ار  یمیظع  یاـھراک  اـفاصنا  اـقح و  هتـشذگ ، لاـس  رد  مـھ  مدرم 

، بالقنا هنحـص  رد  مھ  و  دھد -  ماجنا  ار  یمھم  راک  روشک  نیا  رد  قفوم ، روط  هب  دـناوتیمن  سکچـیھ  مدرم ، کمک  نودـب  هک  دـندرک -  کمک  تشاد ، شیپ  رد  هک  ییاھراک 

یاهناناج روضح  تاباختنا -  رما  رد  ریخا -  هھرب  نیا  رد  صوصخب  دـشاب و  سوسحم  اھنآ  زا  یروضح  دوب  مزال  هک  ییاج  رھ  رد  اھییامیپھار و  رد  دـنداد و  ناشن  ار  دوخ  روضح 

دادملق هنحـص  زا  بیاغ  ار  مدرم  دـھد و  ناشن  رات  هریت و  ار  اضف  تاباختنا ، هب  تبـسن  هک  درکیم  رارـصا  دومناو و  نمـشد  تاغیلبت  هکیلاح  رد  دنتـشاذگ . شیامن  هب  دوخ  زا 

لکـش هب  مدرم  دوب . رتشیب  الماک  تسا ، نامنھذ  رد  یتسرد  هب  اھنآ  رامآ  هک  یریخا  یاھهرود  هب  تبـسن  دـندرک ، تکرـش  تاباختنا  رد  هک  مدرم  زا  یدـصرد  هللادـمحب  دـنک .

. دنھد ماجنا  هجو  نیرتھب  هب  مدرم  مھ  ار  نآ  میراودیما  هک  تسا  یقاب  زونھ  تاباختنا  زا  یمین  هتبلا  دندومن . تکرش  مھم  رما  نیا  رد  دندرک و  ادیپ  روضح  یریگمشچ 

یریگمیمصت روضح و  راک و  شالت و  هب  دیاب  همھ  هدنیآ ، یارب  نیاربانب  تساھنآ . نامیا  تمھ و  هدارا و  هب  هتسب  اھنآ و  تسد  رد  روشک  تشونرس  هک  دننادیم  ام  زیزع  تلم 

. دنھدیم ماجنا  رتیدج  رتشیب و  رتھب و  ار  راک  دنوشیم و  قیوشت  راکهب  مھ  نالووسم  دنتساوخ ، دندرک و  تمھ  دندوب و  هنحص  رد  مدرم  یتقو  دنشاب . مزاع  یدج ،

: منکیم حرطم  تلود  مدرم و  کرتشم  شالت  دروم  رد  ار  لصفرس  هس  ود  دشاب ، تسد  رد  یاهتشررس  هدنیآ ، یاھلاس  لاس و  نیا  مھم  یاھراک  هب  تبسن  هکنیا  یارب 

لاس ١٣٧۵  / ٠١/٠١/١٣٧۵ زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

دـندش و رـضاح  دندنـسپیمن ، نآ  رد  ار  ناناوج -  صوصخب  مدرم -  داحآ  روضح  تسین و  روشک  رد  یبولطم  یاھهصرع  نانمـشد ، یارب  هک  ییاھهصرع  همھ  رد  ام  ناـناوج 

. دنداد ناشن  دوخ  زا  یاهتسجرب  روضح 

مھ یدابع و  یونعم و  یهنحص  رد  مھ  یملع و  هنحص  رد  مھ  دیاب  ناناوج -  صوصخب  مدرم -  همھ  دیھد . شیازفا  هکلب  همادا و  ار  روضح  نیا  هک  منک  ضرع  مھاوخیم  نم 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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هللااشنا رگا  هک  تسا  یرگید  هیـصوت  مھ  نیا  دـننک . تکرـش  رگید -  نوگانوگ  یاھراک  شزرو و  نادنمتـسم ، هب  کمک  مدرم ، داحآ  هب  کمک  لثم  یعامتجا -  یاھهنحـص  رد 

. تشاذگ دھاوخ  رثا  ام  هدنیآ  رب  انیقی  تفرگ -  دھاوخ  هللااشنا  هک  دریگ -  رارق  مدرم  هجوت  دروم 

یمالسا  / ٠٣/٢٩/١٣٧۵ یاروش  سلجم  هرود  نیمجنپ  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

دنتساوخیم و هشیمھ  زا  شیب  دوخ ، یـسایس  یتاغیلبت و  یاھهلمح  هریاد  ندرک  گنت  اب  روشک ، نیا  تلم و  نیا  نانمـشد  هک  دش  لیکـشت  یطیارـش  رد  مجنپ  سلجم 

رد مدرم  روضح  ای  دوشن ، لیکشت  تقو  رس  سلجم ، نیا  هک  دندرکیم  وزرآ  دنھد . رارق  ناشدوخ  رکم  دیک و  فیعـضت و  دروم  یوحن  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  هک  دنھاوخیم 

یاضف ای  دوش و  عقاو  فورعم  یاھهرھچ  نارادـفرط  نایم  صاوخ و  نایم  مدرم ، نایم  ییاھیریگرد  ناگدـنیامن ، باختنا  لحارم  رد  ای  دـشابن ، یریگمـشچ  روضح  نآ ، تاباختنا 

. دوب نمشد  یاھوزرآ  اھنیا  ددنبب . اھیزوسلد  اھتریصب و  رب  ار  هار  رگیدکی ، هب  تبسن  یزروهنیک  وج  ددرگ و  رات  هریت و  تاباختنا ، رطاخ  هب  روشک 

یاهقیلـس یرکف و  یاھحانج  روضح  دوجو  اب  دندرک و  تکرـش  رتشیب  هشیمھ  زا  مدرم  درکن . ادیپ  ققحت  اھنیا  زا  کی  چیھ  هک  مینک  رکـش  ار  لاعتم  یادخ  دـیاب  دوجو  همھ  اب 

یبزح یاھھورگ  مدرم و  صاوخ  داحآ و  هک  ییاج  نآ  رد  تفرگ . ماجنا  ایند  رد  نوگانوگ  تاـباختنا  یلومعم  یاـھرابغ  درگ و  نودـب  کاـپ و  ینادـیم  تاـباختنا ، نادـیم  فلتخم ،

اھجنـشت دوشیم ، اھلتق  دنتفایم ! رگیدکی  ناج  هب  روطاس  اب  تاباختنا ، رطاخ  هب  مدرم  هک  دیونـشیم  دینکیم و  هظحالم  دنرادروخرب ، تکازن  ندمت و  زا  هک  دننکیم  اعدا 

ناحتما نیا  زا  مدرم  تفرگ و  ماجنا  یھجو  نیرتھب  هب  یھلا  ناـحتما  نیا  هللادـمحب  اـم  روشک  رد  دـنوشیم . تاـباختنا  ثداوح  نیھر  یتدـم ، اـت  اـھروشک  دریگیم و  تروص 

یریگراک هب  دارفا و  یرادنتـشیوخ  طابـضنا و  مظن و  اب  هارمھ  روشک ، هرادا  ییاراک  هک  داد  ناـشن  درک و  تباـث  یمالـسا  سدـقم  ماـظن  رگید  راـب  کـی  دـندمآ و  نوریب  دـنلبرس 

. تساراد ار  هناراوگرزب  یناسنا و  شنم  هلصوح و  رکف و  رثکادح 

هیمورا  / ٢٨/٠۶/١٣٧۵ رھش  نانز  عمج  رد  تانایب 

دازآ یاھتلود  اھتلم و  هیلع  هئطوت  یحارط  لوغشم  امئاد  هک  شایحارط -  تاسسوم  رودزم و  یاھزغم  اھیناپمک ، اھھاگتـسد ، اب  رابکتـسا  هک  درذگیم  یھام  رتمک  نونکا 

اما دراد . همادا  رمتسم  روط  هب  دریگیم و  لکش  زور  رھ  هتفھ و  رھ  اضعب  یتح  اھهئطوت ، نیا  دشابن . یمالسا  یروھمج  ماظن  هیلع  هئطوت  ندز و  هبرض  ددص  رد  دنتسھ - 

شالت همھ  دنرادروخرب ، نآ  زا  ام  روشک  رد  درم  نز و  هللادمحب  هک  ییاھیھاگآ  نیمھ  اھیگتسبمھ و  نیمھ  اھیلدمھ ، نیمھ  تاعامتجا ، نیمھ  رطاخ  هب  راگدرورپ و  لضف  هب 

همھ زا  شیب  املـسم  تسا . هدـش  هدـیلام  کاخ  هب  وا  ینیب  اھراب  اھراب و  گرزب ، تلم  نیا  اب  هلباقم  نادـیم  رد  هدـش و  لطاب  عیاـض و  یمالـسا ، یروھمج  هیلع  رابکتـسا 

مھ زاب  دیاهتشاد و  یدایز  ریثات  دروم ، نیا  رد  نانز ، امـش  تسا و  هتـشاد  شقن  یـسایس  یعامتجا و  مھم  یاھنادیم  رد  ناشروضح  مدرم و  یھاگآ  هنیمز ، نیا  رد  لماوع 

. دیراد

مدرم  / ٠٧/١٨/١٣٧۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یارب تازرابم  هک  یماگنھ  اذل  دـننکیم . راک  تکرح و  فدـھ ، کی  یارب  دـنزکرم و  کی  هب  هجوتم  یعامتجا ، یاھھورگ  همھ  تسا . روط  نیمھ  مھ  یـسایس  ماظن  هراوق  رد 

هار نیا  تمدخ  رد  همھ  فلتخم ، یاھهزیگنا  دنتشاد و  روضح  هعماج  فلتخم  یاھرشق  دندوب ، فلتخم  یاھرھش  لھا  نادرم و  نانز و  ناریپ و  ناناوج و  دوب ، بالقنا  یزوریپ 

یاقب زار  دـندرک . تکرح  اھملک  یالعا  ادـخ و  یارب  تھج ، کی  رد  وس و  کی  هب  تمـس ، کی  رد  همھ  هک  دـیدید  دوب . روط  نیمھ  گنج ، نارود  رد  مھ  نآ  زا  دـعب  تفرگ . رارق 

. تسا هدوب  نیا  زورما  ات  ناھج ، حطس  رد  راوگرزب  ماما  هملک  ذوفن  زار  و  مالسا -  تیمکاح  ینعی  یھلا -  گرزب  تمعن  نیا 

روشک  / ٠٨/٣٠/١٣٧۵ رسارس  نایجیسب  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

 - روشک نالووسم  دـنراد ، روضح  یگدـنز  لئاسم  هنحـص  رد  دـنریگیم ، میمـصت  هدارا  اب  دنرایـشوھ ؛ رادـیب و  نآ  رد  مدرم  همھ  هک  تسا  یماـظن  یمالـسا ، سدـقم  ماـظن 

. دنتفایمن عمط  هب  یـسک  عیمطت  زا  دننکیمن و  انتعا  نمـشد  دیدھت  هب  دننکیم ، تکرح  ادـخ  یارب  دـننکیم ، رکف  یمالـسا  دازآ و  هننقم -  هوق  ییاضق ، هاگتـسد  تلود ،

. تسین بولطم  اھنآ  یارب  یماظن ، نینچ 

نارادساپ  / ٠٩/٢۴/١٣٧۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

 - تسا هدوب  روط  نیمھ  میدـش ، دراو  هک  اـجرھ  تسا . جنـشت  دـض  شخب و  شمارآ  یروـضح  دـنکیم ، ادـیپ  روـضح  هک  اـج  رھ  نوگاـنوگ ،  لـئاسم  رد  هللادـمحب  ناریا  تلم 

لکوت و رطاخ  هب  نیا  تسوگلا . رگید  یاھتلود  اھتلم و  یارب  اھنیا  تسا . یھلا  تالضفت  زا  مھ  نیا  هک  دننکیم -  ناریا  تلم  تلود و  هب  اھتلم  اھتلود و  هللادمحب  هک  یدامتعا 

. تسوا نشور  هار  مھ  نیا  تسادخ . هب  دامتعا 

نارادساپ  / ٠٩/٢۴/١٣٧۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیـسح ماما  لثم  تسا ؛ همھ  رب  مدـقم  نیا  یزاسدوخ -  هھبج  رد  مھ  تسا ؛ مزال  شالت  تکرح و  مینک . هلباقم  نمـشد  یرگهلیح  یـشک و  نخان  ینکفا و  هجنپ  اب  دـیاب 

نییبت عضاوم و  نایب  تسا ، مزال  هک  ییاج  رد  تسا و  یسایس  روضح  تکرح و  فورعم و  هب  رما  نآ  هک  یـسایس -  هھبج  رد  مھ  تسامـش -  یالوم  اقآ و  هک  مالـسلاهیلع 

تسا یناسک  همھ  هفیظو  اھنیا  گنھرف -  رکف و  هعاشا  یرکف و  یزاسدوخ  یزاس ، دوخ  یزاس ، مدآ  ینعی  یگنھرف -  هھبج  رد  مھ  رابکتسا -  یایند  لباقم  رد  یسایس 

یتح دنرامـشیم . گرزب  ار  راوگرزب  نآ  دنعـضاخ و  مالـسلا  هیلع  یلعنبنیـسح  هب  تبـسن  همھ  ام  تلم  هناتخبـشوخ  دـننادیم . وگلا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک 

. دناهنوگ نیا  اھناملسم  ریغ  زا  یلیخ 

ماظن  / ١١/٢١/١٣٧۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

زا لقاع  ناسنا  هک  تسا  نیا  هداس  رما  نآ  دنھد و  رارق  هجوت  دروم  دنکیم ، هجوت  نآ  هب  یلقاع  رھ  هک  ار  یاهداس  رما  دیاب  یمالسا  یاھتلود  تساھتلود . عوضوم  لکشم ،

، ناکما هریخذ و  نیا  زا  دـیاب  یمالـسا  یاھتلود  تسا . یمالـسا  یاـھروشک  راـیتخا  رد  اـھبنارگ  یاهریخذ  مالـسا ، دـنکیم . دافتـسا  دراد ، راـیتخا  رد  هک  یتاـناکما  ریاـخذ و 

درایلیم کی  میظع  لیخ  نیا  دنک و  تدحو  طابترا و  ساسحا  یمالسا  تما  دوشیم  بجوم  مالسا  دنشابن . مالـسا  هب  دنبیاپ  مھ  یلیخ  هک  مریگ  دننک ؛ بولطم  هدافتـسا 

زورما تشادندوجو ، ینسوب  ناناملسم  زا  مالسا  یایند  یاھتیامح  رگا  کشالب  دنشاب . هتـشاد  روضح  مالـسا ، یایند  نوگانوگ  لئاسم  رد  ناملـسم ، ینویلیم  دص  دنچ  و 

دـش ساسحا  هک  نیمھ  اما  دـندرکن ، تیامح  لماک  روط  هب  یمالـسا  یاھروشک  همھ  هچرگا  دـندربیم . نیب  زا  ار  اـھنآ  دوبن و  یربخ  چـیھ  اـپورا  رد  ینـسوب  ناناملـسم  زا 

هنزو زا  رگیدـکی و  کمک  زا  اھروشک  تسا . یلمع  مالـسا  یایند  یاج  همھ  رد  هیـضق ، نیا  نیع  درک . کمک  اھنآ  هب  دـنراد ، مامتھا  هلاـسم  نیا  هب  یمالـسا  یاـھتلود  بلغا 

هک دراد ، دوجو  هداس  هبساحم  کی  دننکن ؟ هدافتسا  ارچ  و  دننک ؛ هدافتسا  نایاش ، جنگ  هریخذ و  نیا  زا  دنناوتیم  سپ ، دنتسین . زاینیب  یمالسا ، تما  تاساسحا  میظع 

. تسا مالسا  نانمشد  دوس  هب  هجیتن  اذل ، دوشیمن . هجوت  نآ  هب 

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

رد هللادمحب  هک  یاهملک  قافتا  نیا  دشاب . ظوفحم  ناتیونعم  یدام و  تردـق  رادـتقا و  تزع و  ات  دـینک ، ظفح  ار  هنحـص  رد  روضح  نیمھ  هک  منکیم  ضرع  زیزع  تلم  امـش  هب 

هب رگید ، یاھتلم  یور  رب  ناتیراذـگریثات  ایند و  رد  امـش  تیثیح  وربآ و  رادـتقا و  تزع و  ات  دـینک ، ظفح  دـنزب ، مھ  هب  ار  نآ  تسا  هتـسناوتن  نمـشد  تسا و  رارقرب  امـش  نایم 

. دنامب یقاب  تمظع ، تردق و  توق و  تدش و  نیمھ 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 30 
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رطف  / ١١/٢١/١٣٧۵ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

رد درذـگیم ، بالقنا  نیا  رب  هک  ییاھلاس  همھ  رد  هک  تسا  هدوب  نانچ  نآ  مدرم ، امـش  خـساپ  دـنک . جراخ  بالقنا  میظع  هصرع  زا  ار  مدرم  هک  دوب  نیا  نمـشد  شـالت  همھ 

زور رد  امـش  میظع  عامتجا  هنومن ، کی  تسا . هدوب  رتعطاق  رتحیرـص و  رتهدـنبوک و  یناـھج ، رابکتـسا  هب  امـش  خـساپ  دوش ، راکـشآ  نآ  رد  مدرم  روضح  دـیاب  هک  ییاھنادـیم 

، مھدفھ لاس  دننکیم . تکرش  مھدفھ  لاسزا  رتشیب  مدرم  سدق ، زور  مالعا  زا  مھدجھ  لاس  هک  تسا  بیجع  دوب . سدق -  زور  لاسما -  ناضمر  کرابم  هام  رخآ  هعمج 

! تسا گرزب  تلم  نیا  هب  ملاع  راگدرورپ  فرط  زا  یفطل  هچ  تمھ و  هچ  تکرح و  هچ  نیا ، دننکیم . تکرش  مھدزناش  لاس  زا  رتشیب 

یایند یاج  چیھ  رد  یرطف ، دیع  زامن  نینچ  هک  میوگب  مناوتیم  تارج  هب  نم  تسا . ریظنیب  رطف ، دـیع  زور  رد  تدابع  هصرع  نیا  رد  امـش  زورما  عامتجا  امـش ، تاعامتجا 

نازیزع دننکیمن . تکرـش  قوش  روش و  مکارت و  نیا  اب  یمالـسا ، یبھذم و  مسارم  رد  ناوج  همھ  نیا  ایند ، یاج  چیھ  رد  هک  میوگب  مناوتیم  . دوشیمن لیکـشت  مالـسا 

زا شیب  ، ینید مسارم  نید و  هب  ناناوج  لابقا  مالـسا ، یایند  یاج  همھ  رد  ابیرقت  امـش ، روضح  تکرب  هب  ناناوج و  بـالقنا و  تکرب  هب  زورما  هک  دـینادب  مھ  ار  نیا  هتبلا  نم !

. تسا لبق  لاس  تسیب  لاس و  هدزناپ 

رارق یناھج  نارـسفم  نارگلیلحت و  ناگدـننیب و  مشچ  لـباقم  رد  ناریا  تلم  تردـق  بـالقنا و  تردـق  میظع  شیاـمن  نیمھ  مھ  زاـب  تسا ؛ نمھب  مود  تسیب و  زور  مھ  ادرف 

زا راشرـس  یاھمـشچ  رگا  تسا . ربـخ  هچ  هک  دـننادیم  ناـشدوخ  اـما  دـننزیم ؛ فرح  یرگید  روـط  اـھویدار  رد  دـنیوگیمن . دوـخ  تاـغیلبت  رد  ار  نیا  هـتبلا  تـفرگ . دـھاوخ 

اـھیرازگربخ و رد  دـنتفریمن  دـندشیمن ، نیگمـشخ  هنیکرپ ، یاـھلد  نآ  دـندیدیمن و  ار  سدـق  زور  میظع  عاـمتجا  تلم ، نیا  بـالقنا و  نیا  هـب  تبـسن  توادـع  ینمـشد و 

شزرا نزو و  دونـشیم ، ار  اھنیا  ناریا  تلم  هک  لاح  تسا ! هدروآ  سوبوتا  اب  ار  یاهدـع  سدـق ، زور  مسارم  یارب  یمالـسا  یروھمج  هک  دـننک  نالعا  یللملانیب  یاھـسکلت 

. دوشیم نشور  وا  یارب  بالقنا ، هیلع  یناھج  تاغیلبت 

! تسا رپ  هنیک  دقح و  زا  ناشیاھلد  ردقچ  دینیبب ، دوب !؟ هدرک  عمج  اج  نآ  ار  مدرم  تلود ، هک  دوب  یـسوبوتا  تیعمج  زا  ترابع  سدق ، زور  رد  ینویلیم  میظع  عامتجا  نیا  ایآ 

هب راگدرورپ ، لضف  هب  تسامـش . روضح  زا  اھنآ  هنیک  مشخ و  لمعلاسکع  غورد ، یاـھربخ  نیا  دـنھدیمن . ناـشن  ار  لـمعلاسکع  نیا  دـنوشن ، نیگمـشخ  رگا  دـننیبن ، رگا 

. دیزرل دھاوخ  دش و  دھاوخ  یتحاران  راچد  بالقنا ، نیا  هب  تبسن  نیکرپ  یاھلد  ضغبرپ و  یاھمشچ  رگید  راب  کی  مھ  ادرف  دنوادخ ، تردق  تسداب  یھلا و  کمک 

لاس ١٣٧۶  / ٠١/٠١/١٣٧۶ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

همھ رابکتـسا و  یاھھاگتـسد  همھ  هتـشذگ ، لاس  رد  هک  نیا  مغریلع  دوب . تلود  یارب  مھ  تلم و  یارب  مھ  تزع  لاس  شـالترپ و  راـکرپ و  یلاـس  میدـنارذگ ، هک  یلاـس 

توق و اب  هللادـمحب  دـندروآ ، نابز  رب  ناریا  تلم  یارب  دـندوب ، هدـید  هک  ار  یاهتفـشآ  یاھباوخ  دـندز و  اھفرح  دـندرک ؛ اھدـیدھت  تاـغیلبت و  ناریا  تلم  هیلع  یتاـغیلبت ، یاـھقوب 

نیا همھ  نالووسم ، ماظن و  زا  امـش  تیاـمح  رگید و  نوگاـنوگ  مسارم  رد  نمھب و  مود  تسیب و  ناـضمر و  هاـم  رد  ناـتمیظع  یاـھییامیپھار  اـب  امـش و  روضح  یگداتـسیا و 

. دشخبیم یتبثم  تاریثات  اتقیقح  تساسآهزجعم و  نآ ، راثآ  تسا و  رگهزجعم  تلم ، روضح  دش . یثنخ  اھهشقن 

شترا  / ٠١/٢٧/١٣٧۶ نانکراک  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

سح دننادب و  همھ  دیراذگب  تسین . یرطخ  چیھ  هک  دییوگن  دیراذگن و  مرن  شلاب  روشک ، نیا  هدننک  نییعت  رصانع  رـس  ریز  تقو  چیھ  هک  میوگیم  ناتـسود  هب  هشیمھ  نم 

هک دینکن  لایخ  دیاهتفر ، باوخ  هب  ناترگنس  رد  امش  هک  یتقو  نآ  هنع .» منی  مل  مان  نم  : » دومرف مالسلاهیلع  نینموملاریما  هک  نانچمھ  تسا ؛ نیمک  رد  نمشد  هک  دننک 

رد یدعـس  تسا . نمـشد  نیرتـگرزب  نتفر ، باوخ  تلم ، یارب  دـیورب . باوخ  هب  هک  تسا  رظتنم  تسامـش و  هجوتم  وا  ریخ ؛ تسا . باوـخ  رد  مھ  لـباقم  رگنـس  ناـبرگنس 

ناشفرصت تخات و  نانآ  رب  هک  ینمشد  نیتسخن  دیوگیم  وا  تسا . هتفگ  ابیز  نیریش و  هچ  درک ، فرصت  ار  اھنآ  نمشد  دندوب و  یھوک  رس  هک  یناسک  نآ  هرابرد  ناتسلگ ،

. دوب رادـیب  دـیاب  دـنیامن . قیرزت  وا  هب  ار  یزیچ  رھ  دـننک و  شدوبان  دـنھد ؛ ماجنا  وا  اب  راک  همھ  دـنناوتیم  تفر ، باوخ  هب  تلم  رگا  دـیورب . باوخ  هب  دـیابن  دوب . باوخ » ، » درک

تسا و رادیب  روطچ  نمـشد  هک  دینیبیم  دیـشاب . رادیب  دیاب  تسین . ییاجیب  هیـصوت  ناریا ، تلم  یرادیب  هب  هیـصوت  هک  داد  ناشن  هثداح  نیا  دشاب . رادیب  دـیاب  ناریا  تلم 

نمشد دوب . بوخ  مھ  یلیخ  دمآ ؛ هنحـص  رد  تلم  هتبلا  دیامن . دراو  یاهبرـض  دوخ  لایخ  هب  دنکب و  یاهدافتـسا  یکچوک  زیچ  رھ  زا  ناریا ، تلم  هیلع  تقو  کی  تسا  نکمم 

ادعب مھ  ار  تاباختنا  هنحـص  اما  دوب ؛ هنحـص  کی  نیا ، دراد . ناریا  تلم  هک  تسا  یحالـس  نیرتهدننکـش  نیا ، نوگانوگ . یاھهنحـص  رد  مدرم  روضح  زا  دـسرتیم ؛ نیمھ  زا 

. تسا هنوگ  نیا  نمشد ، دوب . دھاوخ  هدننکش  افاصنا  اقح و  مھ  روضح  نیا  دنک . ادیپ  روضح  دیاب  تلم  زاب  هک  میراد 

شترا  / ٠١/٢٧/١٣٧۶ نانکراک  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک تسا  هتـشاذگن  مدق  نادیم  نیا  هب  نآ ، نیا و  ایـسآ و  اپورا و  دامتعا  هب  ناریا  تلم  دوشب ، هچ  رھ  ای  دنک ، هطبار  عطق  دنک ، ادیپ  هلـصاف  ناریا  اب  مھ  اپورا  همھ  رگا  دننادب ،

یمدرم روضح  هب  زج  دوخ ، راوتـسا  مدق  هب  زج  یتیفیک ، چیھ  اب  یتیعـضو ، چیھ  رد  یطیارـش ، چـیھ  رد  ناریا  تلم  دـنکب . ار  دوخ  تشپ  ندوب  یلاخ  ساسحا  اھنآ  نتفر  اب 

نمـشد هد  رگا  تسناوت -  دنھاوخن  هتبلا  هک  دننک -  ادج  ناریا  زا  مھ  ار  اپورا  همھ  دنناوتب  رگا  ضرف  هب  اذـل  تسین . یکتم  دوخ  مکحم  نامیا  هب  زج  دوخ و  لوصا  هب  زج  دوخ ،

هب مدـق  کی  یرگید ، تلود  چـیھ  هن  اکیرما و  هن  یاھییوگروز  لباقم  رد  راوتـسا ، مدـق  نیا  اب  نامیا و  نیا  اـب  تلم  نیا  دـننک ، تسرد  ناریا  یارب  اـیند  فارطا  رد  مھ  اـپورا  لـثم 

. تشادرب دھاوخن  بقع 

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

ادابم تسا . تاباختنا  رد  دورو  لصا  لوا ، دیھد : رکذت  رما  ود  هب  ار  مدرم  دیاب  امش  منک . ضرع  تسھ -  مھ  تسرد  دندومرف و  هک  تاباختنا -  هلاسم  هب  عجار  مھ  هلمج  کی 

مھم رایـسب  ریخ ؛ درادـن . یتیمھا  تاباختنا  نیا  هک  دـننک  لایخ  و  دنتـسین -  لفاغ  مدرم  هک  مراد  نیقی  هچ  رگا  دـننامب -  لفاغ  تاباختنا  رما  زا  مدرم -  زا  یذاذـش  یناسک - 

اھتواضق و هب  تبسن  نوگانوگ ، یاھهنحصرد  یمالسا و  یروھمج  رد  مدرم  روضح  ملاع ، یـسایس  یاھنازیم  یناھج و  یاھرایعم  رد  هک  دینیبب  دینیبب ! ار  اھینمـشد  تسا .

رثکادـح مدرم ، لوبق  سفن  دراد . ار  تیمھا  رثکادـح  تسا ، مدرم  ارآ  مدرم و  رب  یکتم  یماظن  ماظن ، نیا  هک  نیا  سفن  تسا ! هدـننک  نییعت  هنوگچ  اھمیمـصت ، اھـصیخشت و 

روضح دریگیم و  ماجنا  هک  یھوکـشاب  یاھلابقتـسا  زا  یـضعب  هچ  اھییامیپھار و  هچ  تاـباختنا ، هچ  تسا -  هنحـص  رد  مدرم  روضح  زا  یرھظم  هک  اـج  کـی  دراد . ار  تیمھا 

ار ناشدوخ  دنلیام  ناھج  حطـس  رد  نانمـشد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  زورما  دنکیم . لطاب  یثنخ و  یتدم -  ات  لقاال  ار -  نانمـشد  یاھدنفرت  یلکهب  دـھدیم -  ناشن  ار  مدرم 

یداـیز رایـسب  تیمھا  هشیمھ  روضح ، نیا  هچ  رگا  تسا . رتـشیب  مھ  رگید  تاـقوا  زا  مدرم  روـضح  تیمھا  دـننک ، لـئان  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  هیلع  ییاھیتسدـمھ  هب 

. دینک یروآدای  مدرم  هب  ار  نیا  تسا . رتشیب  رتالاب و  هشیمھ  زا  تیمھا  نیا  رضاح ، لاح  رد  هک  تفگ  دوشب  دیاش  اما  تسا ؛ هتشاد 

سلجم  / ٠٣/٠٧/١٣٧۶ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

رد مدرم  دنام -  دھاوخن  یقاب  ماظن  نیا  مھ  هام  کی  درکیم  روصت  نمـشد  هک  راوگرزب -  ماما  تلحر  زا  لاس  هن  زا  دعب  بالقنا ، یزوریپ  زا  لاس  هدزون  هدجھ ، تشذگ  زا  دـعب 

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

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

سلجم  / ٠٣/٠٧/١٣٧۶ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

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

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 31 
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هدید یتح  دـننک . ظفح  ناشدوخ  یارب  ار  یمدرم  تیامح  دـنناوتیمن  دـنیآیم ، راک  یور  رگید  نوگانوگ  قرط  هب  ای  اھاتدوک ، هلیـسو  هب  ای  اھبالقنا ، هلیـسو  هب  هک  ییاھتلود 

دھاوخن ماجنا  یتاباختنا  تدـم ، نالف  ات  الثم  هک  دـناهدرک  مالعا  یبالقنا  دـنت و  تکرح  کی  اب  هلـصافالب  دـعب  دـناهدمآ ، راک  رـس  رب  مدرم  کمک  اـب  هک  ییاـھتلود  تسا ، هدـش 

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

. تسا هتشاد  همادا  بترم  مھ 

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

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

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

١٣٧۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتشھ  مسارم  رد  تانایب 

سیئر شنیزگ  هب  طوبرم  هک  یتاباختنا  رد  ناریا  تلم  دـینیبب ، امـش  زورما  تساھنآ . ارآ  هلاسم  مدرم و  تلاـخد  روضح و  هلاـسم  یـسارکمد و  هلاـسم  نیمھ  هلاـسم ، کـی 

یاھلاس نیا  رد  مدرک ، هاگن  هچ  رھ  نم  هک  داد ؛ یار  درک و  تکرـش  ییالاب  دصرد  اب  تسا ، مھم  وا  یارب  و  روشک -  ییارجا  روما  ریدـم  سیئر و  شنیزگ  ینعی  تسا -  روھمج 

ناـھد هب  ناریا ، تلم  تسا . هدـشن  هدـھاشم  مدرم  زا  یروـضح  نـینچ  دـننکیم ، راـختفا  نادـب  ناـشدوخ  اـھنآ  هـک  یتاـباختنا  رد  یبرغ ، یاـھروشک  زا  کـیچیھ  رد  ریخا ،

داد ناشن  دز و  ینھد  وت  اھنآ  هب  تلم ، تسین . شقن  یاراد  نآ  رد  مدرم  ارآ  درادن و  یراک  مدرم  اب  هک  دـندرکیم  مھتم  نیا  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک  دز  ینایوگهوای 

هنومن کی  نیا  دییایب ، دینیبب ؛ روشک  نیا  بالقنا و  نیا  ناجیھرپ  نوگانوگ  یاھهنحص  رد  ار  مدرم  روضح  هک  دیتسین  رضاح  رگا  دینیبیمن ؛ ار  اھییامیپھار  امـش  رگا  ریخن ؛ هک 

. دینیبب ار  راکنا  لباقریغ  راکشآ و  روضح  کی  و 

ماـظن دـنراد و  ار  نادـیم  نیا  ناـکما و  نیا  مدرم ، تسا . مدرم  هدـھع  هب  لـیبق ، نـیا  زا  یمھم  لـئاسم  رد  نآ ، رد  یریگمیمـصت  هـک  دراد  ار  راـختفا  نـیا  یمالـسا ، یروـھمج 

. دوشیمن مامت  اھزیچ  نیا  اب  هک  نمـشد  تاغیلبت  هتبلا  دنھد . ماجنا  ار  تکرح  نیا  دننک و  ادیپ  روضح  دنوش و  دراو  نادیم  نیا  رد  هک  دـھاوخیم  اھنآ  زا  یمالـسا  یروھمج 

کی تلم و  کی  یارب  ار  یزیچ  تسین . هک  اھفرح  نتشاد  تیعقاو  رطاخ  هب  تسا ، دانع  یزروضرغ و  زا  یشان  هک  یتاغیلبت  یرابکتسا ، تاغیلبت  نمشد ، هنامـصخ  تاغیلبت 

. دنیامنیم تاغیلبت  نآ  یور  غورد  هب  دننکیم و  هناھب  ماظن  کی  روشک و 

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

اب یتلم  نآ . هار  رد  ییادف  دشاب ، مزال  هک  یتقو  مکاح و  ماظن  هب  دنمهقالع  تلود ، اب  هارمھ  یتلم  تسا ؛ گرزب  تلم  نیا  دریگ ، رارق  رظن  دروم  دیاب  هک  یرگید  هدمع  مقر  نآ 

عافد دوشیم و  هنحـص  دراو  تعاجـش  تردق و  اب  دنک ، عافد  شمالـسا  یمالـسا و  روشک  زا  دشاب  مزال  اج  رھ  دھدیم  ناشن  هتـشذگ  هک  هنحـص ، رد  رـضاح  یتلم  نامیا .

. دوب هداد  ناشن  مھ  بالقنا  هنحص  نآ ، زا  لبق  داد . ناشن  ار  نیا  مھ  گنج  هنحـص  دوب . دھاوخ  هنوگنیمھ  هللااشنا  مھ  هدنیآ  رد  تسا ، هدوب  هنوگنیا  هتـشذگ  رد  دنکیم .

دوشیم . رضاح  ناجیھ  روش و  تیمیمص و  تقادص ، اب  تلم ، نیا  تسا ، مزال  مدرم  روضح  هک  اج  رھ  رد  هک  داد  ناشن  ریخا -  یاھلاس  نیا  رد  مھ -  یگدنزاس  هصرع 

تـسا دعبتـسم  هتبلا  دوب . دھاوخ  روطنیمھ  ادخ ، تساوخ  هب  مھ  هدنیآ  رد  دنوشیم . هنحـص  دراو  دننکیم و  فیلکت  ساسحا  دـنرادن . تنم  مھ  سک  چـیھ  رب  مدرم ، نیا 

ورس زاب  دنک ، یماظن  ییامزآ  روز  مدرم  نیا  اب  هک  دتفیب  نیا  رکف  هب  یاهدزادخ  لفاغ  ماظن  ای  درف  کی  زاب  مینک  ضرف  رگا  یلو  میـشاب ؛ هتـشاد  یماظن  هبرجت  هدنیآ ، رد  ام  هک 

یاھهنحـص رد  داد ؛ ناشن  تاباختنا  رد  تلم  دـنھدیم . ناشن  ار  ناشدوخ  یاھنامیا  اج  همھ  رد  هک  تسا  یلاعف  نانموم  نیمھ  و  ناناوج ، نیمھ  تلم ، نیمھ  اـب  شراـک 

نیرتبوبحم مھ  نالا  تسا . ماما  هار  رد  تسا ؛ ماـما  اـب  تلم ، نیا  تسا و  یگرزب  هیامرـس  تلم ، نیا  دـھدیم . ناـشن  مھ  اھیریگعـضوم  رد  اـھییامیپھار و  رد  یـسایس ،

. تسا ینیمخ  ماما  ام ، راوگرزب  ماما  ناشیا ، یاھلد  رد  تلم و  نیا  نایم  رد  ناسنا 

ربخ دننیبب  دننیشنب  هک  دناهدرک  تداع  یـضعب  دسرپب . یرگید  زا  ار  دوخ  لاوحا  یـسک  هک  تسا  طلغ  دننک . لیلحت  دنھاوخیم  روط  رھ  دنیوگب . دنھاوخیم  هچ  رھ  نارگید 

اھنآ هک  تسا  مولعم  دنیوگیم ! هچ  ناریا  هرابرد  دنفلاخم ، یمالسا  ماظن  نیملـسم و  مالـسا و  اب  هک  یناراد  هیامرـس  نیربکتـسم و  اھتـسینویھص و  هب  هتـسباو  یاھیرازگ 

ام نیلووسم  دنـسانشیمن ، ار  ام  ماظن  دنـسانشیمن ، ار  ام  روشک  دنـسانشیمن ، ار  ام  تلم  اھنآ  دننک . کرد  ار  تیعقاو  دنناوتیمن  یتح  دنیوگب ! ار  تیعقاو  دنناوتیمن 

همھ هک  ییاجات  دنزادرپیم ! رظن  راھظا  هب  ام  یاھتیصخشهرابرد  روطچ  دینیبیم  دننکیم و  هابتشا  ردقچ  دینیبیم  دنسانشیمن . ار  ام  یاھتیـصخش  دنـسانشیمن ، ار 

هک ار  هچنآ  تسا ! هنادهبنپ » رتش و   » ناتـساد نامھ  دننکیم : یراج  نابز  رب  ار  ناشدوخ  یاھوزرآ  اھنآ  دندنخیم . اھنآ  یحول  هداس  هب  دنتـسھ ، علطم  دراو و  هک  یناسک 

تلم لاح  حرـش  دینکیم . هدھاشم  هک  تسا  نیا  ناریا  تلم  لاح  حرـش  تسین . ناریا  تلم  لاح  حرـش  نیا ، دـننکیم . نایب  لیلحت  تروص  هب  دـنھاوخیم ، دـنراد و  لد  رد 

، ناملـسم تسا  یتـلم  ناریا  تلم  تسا . ینویلیم  یـس  تاـباختنا  نیا  رد  روـضح  ناریا ، تلم  لاـح  حرـش  تسا . لاـس  تشھ  لوـط  رد  سدـقم  عاـفد  یاـھهصرع  ناریا ،

رھ یتموکح و  رھ  تسا . یمیظع  هیامرـس  نیا ، تسا . دنبیاپ  دقتعم و  اھنآ  هب  هک  ییاھـشزرا  زا  عافد  یارب  هدامآ  یمالـسا و  ماظن  هب  دنمهقالع  ماما ، هب  دـقتعم  یبالقنا ،

هک دنک  ساسحا  دیاب  دنک . راک  دناوتیم  هک  دنک  ساسحا  دیاب  دنک . تردق  ساسحا  دیاب  دشاب . راودیما  هدنیآ  هب  دیاب  دشاب ، هتشاد  یتلم  نینچ  دوخ  رس  تشپ  هک  یتلود 

. دنک راک  دراد  هفیظو 

نایجیسب  / ٠٩/٠۵/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک اج  رھ  دـینک ؛ هجوت  دوشیم . لـح  یربھر  تسد  هب  شجـالعال  تالکـشم  دـشاب ، هتـشاد  یلکـشم  ناریا -  رد  یتلود  رھ  تلود -  اـجرھ  هک  یاهطقن  نآ  ینعی  یربھر ،

دنچ نیا  دـنکیم . الم  رب  ار  نمـشد  هئطوت  و  نشور ، مدرم ، یارب  ار  تقیقح  هک  تسا  یربھر  شقن  اجنیا  دزاس ، نیبدـب  اھتلود  هب  ار  مدرم  ات  دـنک  یراک  نمـشد  تاـغیلبت 

سویام ار  مدرم  ات  دننک  جیار  ار  ینوگانوگ  یاھدنفرت  غورد و  تاغیلبت  هک  دـندومنیم  یعـس  هنوگچ  دـندرکیم و  هچ  نالووسم  نادرمتلود و  اھتلود ، هرابرد  هک  دـیدیدن  هلاس 

! دنیامن

ناریا تلم  یارب  یللملانیب  یـسایس  هئطوـت  کـی  دـنھاوخیم  هک  ییاـجنآ  دـھدیم . مدرم  هب  دـیما  هک  تسا  یربـھر  دـننک ، سویاـم  ار  مدرم  دـنھاوخیم  هـک  ییاـجنآ 

راداو ار  نمـشد  و  دیدرک -  هظحالم  هک  اپورا  ریخا  هیـضق  نیمھ  لثم  دھدیم -  رارق  هئطوت  لباقم  رد  ار  بالقنا  تیمامت  دراذگیم و  ولج  مدق  هک  تسا  یربھر  دنروآ ، دوجوهب 

. دوشیم هقرفت  زا  عنام  تفلا و  هیام  دیآیم  هک  تسا  یربھر  دننک ، داجیا  فالتخا  مدرم ، نوگانوگ  یاھحانج  نیب  رد  دنھاوخیم  هک  ییاجنآ  دنکیم . ینیشنبقع  هب 

دـھدیم و وگلا  مدرم  هب  هک  تسا  یربھر  دـنیامن ، سویام  نداد  یار  اھقودنـص و  یاپ  رد  روضح  زا  ار  مدرم  دـننک و  تولخ  ار  تاـباختنا  یاھقودنـص  دـنھاوخیم  هک  ییاـجنآ 

بالقنا لئاسم  رد  مدرم  رظن  زاربا  هاگیاج  هک  ییاجنآ  دـننیرفآیم . یمیظع  هسامح  دـنوشیم و  دراو  دـننکیم ، دامتعا  مدرم  هاـگنآ  تسا . هفیظو  تاـباختنا  هک  دـیوگیم 

. تسا یربھر  ناھد  هب  مدرم  مشچ  تسا ،

اب راب  اھھد  مدرم ، یراکمھ  اب  تمھ و  اب  مدرم ، کمک  اب  مھ  لحار  ماما  تلحر  زا  دـعب  دـندروخ . ینھد  وت  راگدرورپ ، فطل  هب  دـندرک و  هبرجت  اھراب  ار  نیا  لحار  ماما  نامز  رد 

، یربھر اب  هک  تسا  یعیبط  رایسب  اذل  دنزب . نانمشد  ناھد  هب  مکحم  تشم  تسا  هتسناوت  یربھر ، مدرم و  نایم  راوتسا  هدیشوج  دنویپ  هویش ، نیمھ  تیفیک و  نیمھ 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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تحار دراد و  ربخ  ییاج  زا  هن  هک  دشاب -  یروضحیب  ناجیب و  لاحیب ، یربھر  کی  رگا  ردتقم ؛ یربھر  هتبلا  درادن . یبجعت  یاج  دنشاب ؛ هتـشاد  قیمع  هنیک  دنـشاب و  دب 

هک یردـتقم  یربھر  دـش  رارق  رگا  اـما  درادـن . تیمھا  ناـشیارب  نادـنچ  یفیعـض ، یربـھر  نینچ  تخادـنا -  هابتـشا  هب  ار  وا  دوشیم  تحار  درک ؛ ضوع  ار  شنھذ  دوشیم 

هکنیا زا  منکیمن  بجعت  نم  دنشاب ! فلاخم  دنراد  قح  دنفلاخم ! نآ  اب  دشاب ، دنکیم ، مکح  یساسا  نوناق  دنکیم و  بلط  بالقنا  دنھاوخیم ، مدرم  دیوگیم ، مالسا 

! دنھد رارق  فدھ  ار  یربھر  اھنیا 

نایجیسب  / ٠٩/٠۵/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. دننکیم هاگن  وگلا  نآ  هب  ناملسم ، یاھتلم  زا  یرایسب  زورما  هک  دنک  تسرد  ایند  رد  ییوگلا  تسا  هتسناوت  یھلا ، یربھر  نآ  ناریا و  تلم  یالاو  تمھ  هب  یمالسا  ماظن 

رھ تلم و  رھ  یمالـسا ، ریغ  یاھروشک  یـضعب  یتح  یمالـسا و  یاھروشک  یاج  رھ  رد  زورما  درذـگیم !؟ یناسآ  هب  یزیچ  نینچ  زا  رابکتـسا ، هک  دـینکیم  لایخ  امش 

ار اھراک  نیا  لحار -  ماما  هب  ناریا و  تلم  مان  هب  کسمت  اب  یتح  ناریا -  تلم  امش  راعش  اب  دنکب ، یضارتعا  یناھج  رابکتسا  یاھیبلطهدایز  هیلع  دھاوخیم  هک  یتیعمج 

رد لاحهب  ات  هکنیا  لثم  دننکیم . رکم  دیک و  و  یرگهلیح ، هئطوت ، دننکیم ، هزرابم  دنرذگیمن ؛ نیا  زا  شیاھراوخهریج ، اھورهلابند و  یرابکتـسا و  یدایا  اکیرما و  دـنکیم !

رادیب دیاب  اما  دنکیمن ؛ یرثا  دـش و  دـھاوخ  یثنخ  تلود ، تلم و  تسرد  تیلاعف  روضح و  یرادـیب و  یھاگآ و  لباقم  رد  نمـشد ، رکم  دـیک و  هتبلا  دـندرک . لاس  هدـجھ  نیا 

. درک تیوقت  ار  صالخا  دیاب  درک ، یوق  ادخ  اب  ار  هطبار  دیاب  دوب ، رایشوھ  دیاب  دوب ،

نایجیسب  / ٠٩/٠۵/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب طوبرم  یاھنادیم  تسا ؛ یلم  یاھنادیم  تسا ، هدرک  ادیپ  روضح  نآ  رد  جیسب  هک  ییاھنادیم  همھ  تسا . تلم  دارفا  نایم  سدقم ، تدحو  کی  رھظم  تقیقح ، رد  جیـسب 

نیا اب  روشک و  نادـنزرف  نیرتھب  زا  هک  یمیظع  هعومجم  کـی  زا  روشک ، تقوچـیھ  تسا . یمومع -  تامدـخ  یگدـنزاس و  نادـیم  سدـقم ، عاـفد  نادـیم  لـثم  تلم -  همھ 

. تسین زاینیب  تسا ، هدش  لیکشت  تایصوصخ 

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

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

هچراـپکی و تـلود ، دوـب . نوزفا  زور  روـضح  نـیا  هنوـمن  روـھمج ، سیئر  شنیزگ  یارب  لاـسما  ناـشخرد  تاـباختنا  مـیاهداد . شیازفا  ار  یمدرم  روـضح  نامنانمــشد ، ینطاـب 

. دندامتعا زا  راشرس  یفطاع و  طباور  زا  رادروخرب  تلود ، تلم و  یمیمص و  مھ  اب  همھ  نالووسم ،

ناگزمرھ  / ١١/٢٨/١٣٧۶ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد یمومع ، تارھاظت  رد  یگدنزاس ، رد  گنج ، رد  ساسح ، عطاقم  همھ  رد  یمالسا ، یروھمج  ماظن  یارب  بالقنا ، یارب  ناتسا  نیا  مدرم  زورما ، ات  مھ  بالقنا  لوا  زور  زا 

رود مھ ، تسد  رد  تسد  مھ و  رانک  ینـس ، هعیـش و  ناردارب  دناهداد . ناشن  ار  ناشدوخ  روضح  یھجو  نیرتھب  هب  دـھدیم ، انعم  مدرم  روضح  هک  ییاج  رھ  رد  تاباختنا و 

تـشھ عافد  رد  مھ  دناهتخادرپ و  هزرابم  هب  مھ  دناهدرک ، راک  مھ  رگیدـکی ، رانک  رد  دروآ ، دوجو  هب  ناملـسم  ناردارب  نایم  تسا  هتـساوخ  هشیمھ  نمـشد  هک  یجنـشت  زا 

. دناهتسج تکرش  هلاس 

ون  / ١٣٧٧/٠١/٠١ لاس  لولح  تبسانم  هب  مایپ 

یروشک نآ  رد  دننکیم . تکرـش  ردـقچ  یلم ، گرزب  یاھـشنیزگ  تاباختنا و  رد  مدرم  هکنیا  زا  تسا  ترابع  ایند ، رد  اھتموکح  ندوب  یمدرم  یاھـصخاش  نیرتگرزب  زا  یکی 

هک ییاھنابز  اھقطنم و  همھ  اب  یناھج  یاـھرایعم  قبط  اـم -  روشک  ینعی  دـنباییم -  روضح  اھقودنـص  یاـپ  رد  نداد  یار  یارب  طیارـش  نیزئاـح  دـصرد  داتـشھ  زا  شیب  هک 

مدرم روضح  نآ ، رد  هک  تسا  یماظن  تسا ؛ یمدرم  یماظن  ماظن ، تموکح و  تسا ، مھف  لباق  حرطم و  یعامتجا  یـسایس و  لئاسم  تسایـس و  ملاع  رد  ایند ، رد  زورما 

. تسا سوسحم 

زا بالقنا ، نادنزرف  زا  هک  ار  ام  مرتحم  روھمج  سیئر  دنداد و  ماجنا  مھ  یبوخ  شنیزگ  هللادمحب  دندرک و  تکرش  رفن  نویلیم  یس  هب  کیدزن  یروھمج ، تسایر  تاباختنا  رد 

هدیـشک و تمحز  یدامتم  یاھلاس  ینید ، یاھـشناد  هار  رد  هک  تسا  یناسک  زا  یناحور و  توسک  هب  نیـسبلم  زا  ربمغیپ و  نادـناخ  زا  بالقنا ، نارود  ینـالوط  نارازگراـک 

. دش باختنا  مدرم  لوبقم  هجوم و  هرھچ  هللادمحب  دننیزگرب . تسا ، هدرک  شالت 

هیعاد و فـالخرب  هک  دوب  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  یارب  یمکحم  دنـس  روھمج ، سیئر  کـی  ینوـیلیم  تسیب  شنیزگ  اـب  مدرم و  ینوـیلیم  یـس  روـضح  اـب  تاـباختنا ، نیا 

. دوب شزرااب  یلیخ  یمالسا ، یروھمج  یارب  نیا  تسا . دیازتم  تیبوبحم  یاراد  مدرم ، نایم  رد  نانمشد ، تساوخ 

ون  / ١٣٧٧/٠١/٠١ لاس  لولح  تبسانم  هب  مایپ 

ینادراک و تیارد و  هب  هکنیا  رب  هوالع  عون ، رھ  زا  نایعدـم  ناھاوخدـب و  نانمـشد ، ربارب  رد  ناگناگیب و  لباقم  رد  یتموکح  هعومجم  کی  ماظن و  کی  تلود ، کـی  یگداتـسیا 

هک ینوگاـنوگ  یاـھییامیپھار  رد  هچ  تاـباختنا ، رد  هچ  لاـس -  نیا  لوط  رد  مدرم  یوق  روضح  دراد . اـکتا  زین  مدرم  روـضح  یرایـشوھ و  رب  تسا ، یکتم  نیلووـسم ، تمکح 

. دروآ راب  هب  ار  یگرزب  جیاتن  دنزب و  ار  دوخ  یوق  فرح  تسناوت  دش -  ماجنا  لاس  رخاوا  رد  صوصخب  هلاس ، همھ  لومعم  قبط 

نارھت  / ١٣٧٧/٠٢/٢٢ هاگشناد  نایوجشناد  عمج  رد  تانایب 

، هاپـس لیکـشت  جیـسب ، نیا  دروآ . ار  مدرم  هچراپکی  روضح  شدوخ ، اـب  یربھر  دوب . لوا  زارط  شقن  یربھر ، شقن  گـنج ، هثداـح  رد  دنتـشاد . تکرـش  گـنج  رد  مدرم  همھ 

، تشاد مزال  شدوخ  ییافوکـش  دـشر و  یارب  یرکفنـشور  هک  ار  ییاضف  نآ  مھ ، مدرم و ...  یھارمھ  مدرم ، کمک  تفرگ ، ماجنا  هک  یناوارف  یاـھراک  شترا ، میظع  کرحت 

. درک دیدشت  تسرد  تھج  نامھ  رد 

هاپس  / ٢۴/١٣٧٧/٠۶ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هعومجم کی  ای  اھنت ، نیلووسم  هن  ناریا ؛ تلم  ینعی  ام » . » مییآ نوریب  زارفارـس  دنلبرـس و  یتخـس ، رایـسب  تاناحتما  زا  میاهتـسناوت  نونکاـت  بـالقنا  لوا  زا  هللادـمحب  اـم 

یماـسقا عاونا و  مھ ، تاـبقع  نیا  دـھد . تاـجن  ار  دوخ  تسا ، هتـشاد  دوجو  شھار  رـس  رد  هک  یدوک  تاـبقع  نیا  همھ  زا  تسا  هتـسناوت  هللادـمحب  ناریا  تلم  صوـصخب .

یگنھرف یاھراک  هلابند  رد  هک  دنتسھ  یـضعب  زورما  منک : ضرع  مھ  ار  نیا  هتبلا  دیدید . دیدوب و  دھاش  همھ  هک  دوب  یماظن  یراتفرگ  دوبن . ناسکی  اھیراتفرگ  نیا  تشاد و 

لیبق نیا  زا  و  هھوک » ود   » و هچملـش »  » و رھـشمرخ »  » یگنج و قطانم  مسا  گنج و  مسا  رارکت  زا  دـنربب . ناریا  تلم  رطاخ  زا  مھ  ار  اـھزور  نآ  داـی  دـنھاوخیم  کاـنرطخ ،

. دورب مدرم  دای  زا  اھنیا  هک  دـننکیم  شالت  دـیآیم و  ناشدـب  دـنوشیم و  نیگمـشخ  دروایب ، اھزور  نآ  دای  هب  ار  اھنھذ  مدرم و  هک  هچنآ  مان  زا  دـنوشیم . ینابـصع  اـھزیچ 

اھنآ و تلجخ  هیام  تسا  هداتفایم  قافتا  هچنآ  نارود ، نآ  رد  نوچ  دنتشادن . هنحص  رد  یروضح  نوچ  دندوب ؛ هدزمرش  هدز و  تلجخ  نارود ، نآ  رد  هک  دنتـسھ  یناسک  اھنیا 

. دننک فذح  ناریا  تلم  رطاخ  زا  ار  نیا  دنھاوخیم  دنوشیم و  تحاران  اھنآ  رارکت  زا  هک  تساذل  تسا . هدوب  نانآ  اب  اھنیا  لد  هک  هدوب  یناسک  هیلع 

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

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 33 
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هناھاگآ دـننک ، تکرـش  روشرپ  دـننک ؛ تکرـش  تاباختنا  رد  همھ  مدرم ، هک  تسا  نیا  لوا  هلاسم  تسا . مود  هلاسم  تسین ؛ لوا  هلاـسم  دوش ، باـختنا  یـسک  هچ  هکنیا 

سلجم هتبلا  تسا . مھم  تاـباختنا  رد  مدرم  روضح  تسا . مھم  شدوخ  تاـباختنا ، دـننک . باـختنا  دـنھاوخیم ، هک  ار  یـسک  نآ  دـننک و  قیقحت  دـننک ، رکف  دـننک ، تکرش 

هب یتسیاب  روشک  رد  یـسایس  یاھحانج  همھ  دنکیم . همیب  لعفلاب  ار  روشک  تسا و  دـقن  تیمھا  مدرم ، روضح  تاباختنا و  تیمھا  اما  تسا ؛ تیمھا  زئاح  مھ  ناگربخ 

رھ مرادـن ؛ یداقتعا  چـیھ  اھنیا  تسار و  پچ و  تاریبعت  نیا  هب  هک  هدـنب  دـنراذگیم -  هچ  رھ  ار  ناشدوخ  مسا  الاح  دـندقتعم ؛ ماظن  هب  هک  یناـسک  دـننک . هجوت  هتکن  نیا 

ار یحانج  لئاسم  دنتـسھ -  هک  رھ  هچ و  رھ  دراذگیم ، هنایم  ار  شدوخ  مسا  سک  رھ  دراذـگیم ، تسار  ار  شدوخ  مسا  سک  رھ  دراذـگیم ، پچ  ار  شدوخ  مسا  سک 

ولج هناگیب  یتقو  تسا . ردارب  اب  ردارب  یریگرد  ام ، روشک  رد  نوگانوگ  یاھحانج  یاھیریگرد  دـنراذگب . راـنک  ـالعف  ار  ردارب  اـب  ردارب  یاـھیریگرد  یطخ و  لـئاسم  دـنراذگب ؛ راـنک 

. تسا هنوگنیا  بالقنا  هیضق  دنریگیم . رارق  هناگیب  لباقم  رد  دحتم  دنیآیم و  مھ  اب  دنشاب ، مھ  رھق  رگیدمھ  اب  رگا  دشاب ، هتشاد  مھ  فالتخا  ردارب  اب  ردارب  رگا  دیآیم ،

مدرم  / ١٣٧٧/٠٧/٢٩ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ایند رد  یونعم  یـسایس و  رادـتقا  زا  هللادـمحب  یدامتم  یاھلاس  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج  هکنیا  تلع  تسا . مدرم  روضح  هب  روشک ، کی  تلود و  کی  تردـق  نم ! نازیزع 

ناریا تلم  دریگب . یمالسا  یروھمج  زا  ار  نیا  دھاوخیم  نمشد  تسا . مدرم  امـش  روضح  رطاخ  هب  دننک ، مک  ماظن  نیا  رـس  زا  ییوم  دناهتـسناوتن  تسا و  هدوب  رادروخرب 

هللااشنا ناگربخ . سلجم  تاباختنا  نادیم  تسا ؛ نادیم  کی  نیا  دیامن . رتیوق  رتگنررپ و  زورهبزور  اھنادیم  همھ  رد  ار  دوخ  روضح  ینعی  دـنک ؛ لمع  نآ  لباقم  هطقن  یتسیاب 

. دنزاس دیماان  سویام و  ار  نمشد  دننک و  مامتھا  یتسیاب  ناناوج  صوصخب  نادرم و  نانز و 

هامید  / ١٣٧٧/١٠/١٩ مھدزون  مایق  زورلاس  تبسانم  هب  مق  مدرم  هب  مایپ 

نامیا یاھهولج  تاـکرب و  زا  یکی  نیا  دـناهداد و  ناـشن  دوخ  زا  هراومھ  ار  هناعاجـش  روضح  نیمھ  زین  رگید  گرزب  یاھـشیامزآ  رد  دـعب و  یاـھلاس  رد  مق  زیزع  نموم و  مدرم 

نوگانوگ یاھشالت  رد  هک  تساور  نآ  زا  ناریا  تلم  نانمشد  تسھ . زین  هناھاگآ  میمصت  یھاگآ و  هناعاجش و  مادقا  یگداتسیا و  تسھ ، نامیا  هک  اج  نآ  تسا . یمالـسا 

 . دناهتفرگ فدھ  ار  ناریا  تلم  نامیا  هشیمھ  دوخ ، یگنھرف  یغیلبت و 

ناگربخ  / ١٣٧٧/١٢/٠٣ سلجم  موس  یهرود  سالجا  نیلوا  تبسانم  هب  مایپ 

تکرح لـحارم  یهـمھ  رد  ار  ناریا  راوـگرزب  نموـم و  تـلم  هادـف ، اـنحاورا  مظعـالا  یلو هللا  ترـضح  یاـعد  هـب  دوـخ و  یهناـمیرک  فاـطلا  اـب  هـک  مرازگـساپس  ار  گرزب  یادـخ 

هنتف یاھرابغ  ندناشنورف  سیبلت و  لھج و  یاھهدرپ  ندیرد  راوشد و  عناوم  زا  روبع  رد  ار  نانآ  دومرف و  یرای  تیادھ و  یونعم ، یدام و  حالف  حالص و  یوس  هب  شاهناعاجش 

. تخاس قفوم  نانمشد ، نتخاس  ماکان  و 

تیانع دیـشر ، مواقم و  نموم و  تلم  نیا  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یگرزب  تاقیفوت  یهلمج  زا  روشرپ ، ملاـس و  یتاـباختنا  رد  موس  ناـگربخ  سلجم  لیکـشت  هب  مادـقا 

: دومرف

مالـسا و نانمـشد  تسا ، ماظن  نیا  رد  یریگمیمـصت  زکارم  سلاجم و  یهمھ  زا  رترب  یمالـسا  ماظن  تمالـس  موادـت و  ظفح  رد  مظعم  سلجم  نیا  یالاو  هاگیاج  هک  اجنآ  زا 

نیا دـننک و  تسـس  نآ ، تاـباختنا  هوکـشاب  یرازگرب  رد  ار  تلم  یهدارا  هوـبنا ، یاھینکفاهھبـش  مومـسم و  تاـغیلبت  اـب  هک  دـندوب  هدرک  زکرمتم  نـیا  رب  ار  دوـخ  یعـس  ناریا 

یسایس و هاگتسد  همھ ، سار  رد  مالسا و  نانمـشد  داتفا ، قافتا  یمدرم  مزع  یرادیب و  یھلا و  تیادھ  تکرب  هب  هچنآ  دنزاس . مورحم  مدرم ، ارآ  یهناوتـشپ  زا  ار  سلجم 

دنتـشاد یعـس  دوخ  یتاغیلبت  جرخرپ  شالت  فازگ و  یاھلوپ  لذـب  اب  هک  اھنآ  تخاس . هجاوم  تسا ، خـلت  نانآ  ماک  هب  هک  یتیعقاو  اب  ار  اکیرمآ  صوصخب  رابکتـسا و  یتاـغیلبت 

، یتاـغیلبت یاھدـنفرت  اـب  دـننک و  هسیاـقم  یرابکتـسا  یاھتــسایس  یهدـناشن  تـسد  هتخاـس و  عـجترم  یاـھتموکح  اـب  ار  مالــسا  یبـالقنا  یقرتـم و  یــسایس ، ماـظن 

لابقتسا و دھاش  دوخ  مشچ  هب  دننک ، یفرعم  دادبتسا  ار  نوناق  نید و  تیمکاح  و  دنـشکب ، ناریا  تلم  خر  هب  ار  دیعو  هدعو و  گنرین و  رب  ینتبم  نیغورد و  یاھیـسارکومد 

لطاب درادن ، طابترا  هرمزور  روما  هب  هک  یتاباختنا  زا  مدرم  لابقتـسا  مدع  یهرابرد  ار  نانآ  یاھینزهنامگ  دندرک و  تکرـش  ناگربخ  تاباختنا  رد  هک  دندوب  یمدرم  هوبنا  روضح 

هدناشنتسد یتموکح  ندروآ  راک  یور  رب  سوھ  زونھ  هک  ینانمـشد  یرابکتـسا  تاغیلبت  ریثات  تحت  هک  داد  ناشن  ناگربخ  تاباختنا  رد  دوخ  روضح  اب  ناریا  تلم  دنتخاس .

یشیدنارود یرادیب و  مزع و  اب  ار  ناشهدروخ  بیرف  لفاغ و  نارکفمھ  ای  رودزم ، یدایا  نانآ و  شالت  دریگیمن و  رارق  دناهدرکن ، جراخ  رـس  زا  ار  ام  روشک  رد  نامرف  هب  شوگ  و 

. دزاسیم بآ  رب  شقن  دوخ 

تـسا ریطخ  نیگنـس و  یـسب  یمدرم ، یهناھاگآ  روضح  نیا  اب  تسا ، یبالقنا  ینید و  یربھر  ندیـشخبرارمتسا  ظفح و  زا  ترابع  هک  ناگربخ  سلجم  ساسح  یهفیظو 

رب یـساسا  نوناق  هک  ار  یمھم  فئاظو  هک  دوریم  راظتنا  دـیما و  تسا و  دـھعتم  هاگآ و  نیدـھتجم  اـملع و  الـضف و  زا  یھورگ  عمجم  هللادـمحب  زین  هرود  نیا  رد  سلجم  نیا 

تیحالص و زئاح  ربھر  نییعت  دناسرب . ماجنا  هب  صالخا  تعاجـش و  تناما و  اب  دوب ، نآ  دصرتم  دیابیم  تعاس  رھ  زور و  رھ  هک  یریطخ  یهظحل  رد  تسا ، هداھن  نآ  یهدھع 

ناریا تلم  اب  ریدـق و  میلع و  یادـخ  اب  ار  نآ  نتفرگ  شود  رب  مرتحم  سلجم  نیا  اـضعا  هک  تسا  یلیدـبیب  گرزب و  یهفیظو  یو ، تیحالـص  مدـع  اـی  یناوتاـن  صیخـشت  زین 

. دنھد رارق  نآ  تمدخ  رد  ار  دوخ  صالخا  یھاگآ و  اوقت و  نامیا و  یهمھ  هک  تسا  ازس  و  دناهتسب ، نامیپ 

لاس ١٣٧٨  / ١٣٧٨/٠١/٠١ یزورون  مایپ 

هک نید  هب  یقیقح  نامیا  دبعت و  اب  دوخ و  یناسنا  یالاو  یاھتلـصخ  تایحور و  اب  دوخ ، عطاق  یوق و  میمـصت  هدارا و  اب  دوخ ، هنادنمدرخ  شنم  نشور و  رکف  اب  راوگرزب ، ماما 

مدرم هک  یتقو  دشخبب . رولبت  مسجت و  ار  مدرم  تساوخ  ادن و  مدرم ، دایرف  دوش و  مدرم  یاھوزرآ  هدنھد  ساکعنا  تسناوت  زاتمم -  تیصوصخ  دنچ  نیا  اب  دوب -  وا  دوجو  رد 

دنکب یگرزب  یاھراک  تسناوت  ینافوت ، میظع و  یایرد  نیا  ناشورخ و  جوم  نیا  دندرک . تکرح  وا  لابند  هب  دندید ، سکعنم  وا  مایپ  رد  درم و  نیا  دوجو  رد  ار  دوخ  یاھتـساوخ 

تیمھا رد  مدرم ، شیارگ  هدیقع و  تساوخ و  هب  نداد  تیمھا  مدرم ، باختنا  مدرم ، روضح  ریـسم  رد  یدیدج ؛ ریـسم  رد  یناریا  ناریا و  داد و  تاجن  تیعـضو  نآ  زا  ار  تلم  و 

یروھمج ام و  راوگرزب  ماما  تشادرب . مدـق  هار  نیا  رد  تشاذـگ و  مدـق  ناریا ، تلم  تزع  تیـصخش و  هب  ندیـشخب  شزرا  ریـسم  رد  مدرم و  دوس  عفن و  تحلـصم و  هب  نداد 

. تفر شیپ  هار  نیمھ  رد  راگدرورپ -  لضف  هب  یمالسا - 

یمالسا  / ١٣٧٨/٠٣/٠۴ یاھاروش  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

رد مھ  ار  مدرم  داحآ  روضح  ناسنا و  روضح  ناسنا ، یهدارا  دـنادیم ، ریثات  لامک  یاراد  اھناسنا  حالـص  تیادـھ و  رد  ار  یھلا  یهدارا  یھلا و  ماـکحا  هکنیا  نمـض  رد  مالـسا 

ناشیاھراک ١ ؛) «) مھنیب یروش  مھرما  و  : » دـیامرفیم نینموم  مئالع  رد  لاعتم  یادـخ  تساروش . یهلاسم  نیمھ  نآ  یهنومن  کی  تسا . هدرک  ینیبشیپ  اـھراک  یهمھ 

. تسا تروشم  لاکشا  زا  لکش  کی  مھ  نیا  دریگ ؛ ماجنا  تسا  نکمم  یفلتخم  یاھلکش  اب  تروشم ، هتبلا  دنھدیم . ماجنا  تروشم  اب  ار 

یمالسا  / ١٣٧٨/٠٣/٠۴ یاھاروش  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

همھ رد  مھ  ار  مدرم  داحآ  روضح  ناسنا و  روضح  ناسنا ، هدارا  دنادیم ، ریثات  لامک  یاراد  اھناسنا  حالـص  تیادـھ و  رد  ار  یھلا  هدارا  یھلا و  ماکحا  هکنیا  نمـض  رد  مالـسا 

اب ار  ناــشیاھراک  ١ ؛) «) مھنیب یروـش  مھرما  و  : » دـیامرفیم نینموـم  مئـالع  رد  لاـعتم  یادـخ  تساروـش . هلاـسم  نـیمھ  نآ  هنوـمن  کـی  تـسا . هدرک  ینیبشیپ  اـھراک 

، شخب لخاد  رد  رھش و  لخاد  رد  تسا . تروشم  لاکـشا  زا  لکـش  کی  مھ  نیا  دریگ ؛ ماجنا  تسا  نکمم  یفلتخم  یاھلکـش  اب  تروشم ، هتبلا  دنھدیم . ماجنا  تروشم 

هب هک  دشاب  مھ  ییاھصقن  تسا  نکمم  هتبلا  تساھاروش -  هب  طوبرم  هک  ار  ییاھزیچ  نآ  دوجوم و  تالکشم  دوجوم و  یاھـصقن  دینکیم ؛ تروشم  مھ  اب  دینیـشنیم و 

دنزیم و یمالسا  یبالقنا و  هزات  نوخ  ضبن  اب  گرزب ، یمالسا  ناریا  رکیپ  رـساترس  هک  تسا  نیا  لثم  دینکیم ؛ لمع  اھنآ  هب  یگدیـسر و  دوشن -  طوبرم  اھاروش  فیاظو 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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مان و اب  سپ  تسا . یبوخ  تصرف  یلیخ  نیا  دننکیم . رکف  اتسور  رھش و  نامھ  رد  مدرم ، تالکـشم  عفر  یارب  اتـسور ، رھـش و  رھ  یاھاروش  نالووسم و  دنکیم . تکرح 

. دـناهدرکن فارتعا  تسا ، مدرم  هب  یکتم  ماظن  کی  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  هکنیا  هب  تقو  چـیھ  مالـسا  نانمـشد  هتبلا  . دـینک تین  ادـخ  قلخ  هب  تمدـخ  یارب  ادـخ ، داـی 

تقیقح نآ  هب  دنتسین  رضاح  اما  دنسانشیم ؛ مھ  زورما  دنتخانشیم ، ار  تقیقح  هراومھ  تقیقح  نانمشد  هک  هنوگنامھ  دننکیمن . فارتعا  اما  دنمھفیم ، دننیبیم ،

روطهب تاباختنا -  تسیب  درذگیم ، یمالـسا  یروھمج  ماظن  رمع  زا  لاس  تسیب  دنکن . فارتعا  هچ  دنک ، فارتعا  نمـشد  هچ  تسا ؛ تقیقح  تقیقح ، یلو  دننک ! فارتعا 

یاھقوب اجهمھ  رد  لاحنیعرد ، دناهتشاد . روضح  یریگمیمصت ، نادیم  رد  لمع و  نادیم  رد  مدرم  ینعی  تسا ؛ هدش  رازگرب  روشک  نیا  رد  تاباختنا -  کی  لاس  رھ  طسوتم ،

. دننمـشد نوچ  دنریذپب ؛ ار  تقیقح  دـننک و  فارتعا  دنتـسین  رـضاح  دـننکیم ! مھتم  ندوب  یمدرم  ریغ  هب  دادبتـسا و  هب  یروتاتکید ، هب  ار  ام  ماظن  ام و  روشک  یرابکتـسا ،

حالصا یارب  هفیظو و  یارب  ادخ ، یاضر  یارب  تقیقح ، یارب  امش  دیشاب . هتشادن  یراک  نمشد  فرح  هب  امش  درک . دھاوخن  فارتعا  امش  زا  ینـسح  هطقن  چیھ  هب  نمـشد 

. دیھد ماجنا  دیراد ، هفیظو  هک  ار  هچنآ  گرزب ، تلم  نیا  تشونرس 

١٣٧٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھد  رد  هعمجزامن  یاھهبطخ 

تمحر یاھهناشن  یھلا و  فاطلا  نیا -  زا  لبق  لاسود  رد  یروھمج  تسایر  تاباختنا  رد  مدرم  ینویلیم  یـس  روضح  نیمھ  هتـسجرب -  یاھروضح  نوگانوگ و  یاھتاباختنا 

. تسادخ

١٣٧٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھد  رد  هعمجزامن  یاھهبطخ 

مدرم یار  یضعب ، الاح  دنک . راکنا  ار  مدرم  تساوخ  مدرم و  یار  مدرم ، دیابن  یمالسا  ماظن  رد  سک  چیھ  مدرک -  ضرع  هک  روطنامھ  تسا -  مدرم  هب  هیکت  بلطم ، نیمود 

دوشیمن اپ  رس  یمالسا ، ماظن  همیخ  مدرم ، تساوخ  ققحت  نودب  مدرم و  روضح  نودب  مدرم ، ارآ  نودب  تسا . تیعورشم  لامعا  هیاپ  لقاال  دننادیم ؛ تیعورـشم  هیاپ  ار 

ارآ ینعی  درک ؛ تسرد  ار  تحلـصم  صیخـشت  عمجم  ماما ، تسا . یمالـسا  ماکحا  نیناوق و  پوچراچ  رد  مدرم ، تساوخ  هدارا و  نیا  دنناملـسم و  مدرم ، هتبلا  دـنامیمن . و 

تحلـصم صیخـشت  عمجم  دـش ، ادـیپ  یفـالتخا  اـھنآ  نیب  رگا  تسا ، ناـبھگن  یاروش  شرھظم  هک  یمالـسا  دودـح  و  تسا ، یمالـسا  یاروـش  سلجم  شرھظم  هک  مدرم 

هتفگ یدازآ  دروم  رد  هک  هچنآ  درک . تسرد  ماـما  مھ  ار  تحلـصم  صیخـشت  عمجم  درادیم . مدـقم  نیارب  ار  نآ  دـنک ، اـضتقا  روشک  تحلـصم  هک  ییاـجنآ  دریگیم . میمـصت 

یدازآ یدازآ ، دـنھاوخیم  هدیـسر ، هار  زا  هزات  یاهدـع  الاح  دروآ . دوجوهب  روشک  نیا  یارب  ماما  هک  تسا  یمھم  طخرـس  نیا  میظع و  تکرح  نیا  مکـش  رد  همھ  دوشیم ،

هللادمحب داد . رارق  طخ  نیا  رب  ار  یمالسا  ماظن  تکرح  ماما ، هک  دوب  یطخ  نیا  دننک ! نیقلت  دنھدب و  دای  هزات  یمالـسا ، ماظن  ماما و  هاگتـسد  ماما و  هب  ار  یار  یدازآ  رکف و 

رواب دنتـسناد و  نادـند  نب  زا  ار  اھزیچ  نیا  دنتـسھ ، ماما  ناـگدرورپ  تسد  دـندوب و  ماـما  نادرگاـش  همھ  هک  لـبق -  تلود  لـبق و  هرود  رد  هچ  زورما ، هچ  روشک -  نـالووسم 

. دھدب دای  اھنیا  هب  دیایب و  یرگید  دھاوخیمن  دندرک ؛

ییاضق  / ٠٧/١٣٧٨/٠۴ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

دوخ رطاـخ  هب  یکی  دـیایب ؟ دـناوتیمن  نمـشد  تسھ ، نید  یتقو  ارچ  هک  دنفاکـشب  تسرد  ار  فرح  نیا  هعماـج ، نارظن  بحاـص  نارکفتم و  هک  منکیم  شھاوخ  نم  هتبلا 

هک تسا  نیا  رگید  تھج  دـھدیمن ؛ ار  رگتراغ  رگهئطوت و  ملاظ و  ربکتـسم و  هب  تلاخد  هزاجا  الـصا  هک  تسا  یمالـسا  ماـظن  هراوق  دوخ  ینآرق و  تاـیآ  دوخ  ینید و  ماـکحا 

تیمکاح رد  طقف  مدرم ؟ یاھهدارا  مدرم و  رازبا  اب  زج  دـنک ؛ ققحم  ار  دوخ  فدـھ  دـھاوخیم  یرازبا  هچ  اب  داد ، دورو  هزاجا  ناـگناگیب  هب  دـیابن  تسا  دـقتعم  هک  یتلود  ـالاح 

یزیچ نینچ  ینید ، ماظن  ریغ  رد  دـنکیم . جیـسب  نمـشد  اب  یهلباقم  رد  ار  اھنآ  دوجو  همھ  صالخا ، اب  تدارا و  اـب  روش ، اـب  قشع ، اـب  هارمھ  مدرم ، هدارا  هک  تسا  ینید 

نیب دـنھدن ؛ تلاخد  ناشعافد  رد  ار  اھنآ  تاداقتعا  هک  تسا  نیا  دـننک ، ادـج  ماـظن  کـی  زا  ار  مدرم  یناـبیتشپ  هک  نیا  هار  تسا . یمھم  یلیخ  یهتکن  نیا  تسین . نکمم 

، ینید داقتعا  هک  تسا  نیا  یـسایس  یبزح و  داقتعا  اب  ینید  داقتعا  قرف  دـینادیم  هک  دـننک ؛ داـجیا  کاـکفنا  ینید -  تاداـقتعا  مھ  نآ  اـھنآ -  تاداـقتعا  هدارا و  روضح و 

. دندرکیم هلباقم  نید  لصا  اب  اھنیا  لاحرھ ، هب  تسھ . روش  قشع و  نآ ، رد  تسا و  نامیا 

هعمجزامن  / ٠٨/١٣٧٨/٠۵ یاھهبطخ  رد  تانایب 

ییایاضق تسا . ربدت  رکفت و  رظن و  تقد  یرایشوھ و  اوقت ، زا  نم  رظن  دروم  هخاش  هبطخ ، نیا  رد  منکیم و  هیـصوت  اوقت  تیاعر  هب  ار  رازگزامن  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  همھ 

 - ناریا تلم  تبالصرپ  هوکشرپ و  هنادنمتردق و  روضح  مدرم -  امش  روضح  اب  هچ  رگا  دوب ، یمامتھا  لباق  هجوت و  لباق  یایاضق  داتفا ، قافتا  هتشذگ  هتفھ  هس  ود ، نیا  رد  هک 

دوشن و هتخانـش  تسرد  ات  ایاضق  روطنیا  اما  دـنداد ، ماجنا  بوخ  ار  دوخ  راک  اقح  اـفاصنا و  لووسم  یاھھاگتـسد  هچرگا  و  دـش ، هدز  نارگهئطوت  ناـھد  هب  یمکحم  تشم 

. تسھ هنتف  هئطوت و  لامتحا  ینآرھ  دنریگن ، نشور  روط  هب  هدنیآ  یارب  ار  دوخ  میمصت  دنتقیقح -  قح و  زا  عافد  هدامآ  هناعاجش ، هنادنمشوھ و  هک  مدرم - 

هعمجزامن  / ٠٨/١٣٧٨/٠۵ یاھهبطخ  رد  تانایب 

یتلم نامھ  تلم ، نیا  هک  دندیمھفن  تسا . هدیرب  ماما  زا  بالقنا و  زا  مالـسا و  زا  ناریا  تلم  دندرک  لایخ  دوب . ناریا  تلم  هرابرد  طلغ  هبـساحم  ناشطلغ ، هبـساحم  نیلوا 

نیا دنک . دوبان  ار  نآ  درادرب و  روشک  نیا  لخاد  زا  دندوب ، هدرک  تسرد  راصح  تفھ  شفارطا  نارگید ، اھییاکیرما و  هک  ار  یدساف  ماظن  تسناوت  دوخ  میظع  رادـتقا  اب  هک  تسا 

رد هک  تسا  یتلم  نامھ  تلم ، نیا  درک . مامت  ار  راک  تعاس  دنچ  فرظ  رد  دمآ و  نابایخ  هب  ماما  روتسد  هب  نمھب ١٣۵٧  ییاکیرما  یاتدوک  رد  هک  تسا  یتلم  نامھ  تلم ،

رد هک  تسا  یتلم  نامھ  تلم ، نیا  دومن . عطق  ار  اھدـیما  همھ  هک  درک  ادـیپ  یروضح  نانچنآ  هنحـص  رد  نادـیم و  رد  لاس ۵٩ ، رد  روشک  نیا  رد  ییاکیرما  زاب  یاـتدوک  عفد 

، تلم نیا  درک . سویام  دوب ، هتسب  لد  قفانم  هایسور  هتخورفدوخ و  رودزم و  رصانع  هب  هک  ار  ینمشد  هک  داد  ناشن  ار  دوخ  تردق  نانچنآ  لاس ۶٠ ، رد  نیقفانم  شاشتغا 

اب جیسب ، نیمھ  اب  هنحص ، رد  شدوخ  روضح  اب  دندرک ، کمک  ام  لباقم  فرط  هب  ایند  یدام  دوجوم و  یاھتردق  همھ  هک  ار  یگنج  مامت ، لاس  تشھ  هک  تسا  یتلم  نامھ 

رد هک  تسا  یتلم  نامھ  تلم ، نیا  دنک . مامت  اھنآ  دوخ  هیلع  تسناوت  اھیرھش ، نیمھ  اب  ناییاتسور و  نیمھ  اب  نارگراک ، نیمھ  اب  ناناوج ، نیمھ  اب  نایوجشناد ، نیمھ 

، تاعامتجا رد  تارھاظت و  رد  اھنابایخ و  رد  دوخ  یاسآلیـس  روضح  اب  تسا ، هدرک  یورهداـیز  لاکـشا  زا  یلکـش  رھ  هب  نمـشد  هئطوت  هک  تقو  رھ  لاـس ، تسیب  نیا  لوط 

نامھ نیا  تسا ؛ تلم  نامھ  نیا  تسا . هدرک  ماکان  ار  نمشد  هدش و  هنحـص  نادیم و  دراو  دربیم ، نیب  زا  دنکیم و  کاپ  ار  اھکاشاخ  سخ و  دیآیم و  هک  یاهناخدور  لثم 

مالـسا زا  ناریا  تلم  دـندرک  لایخ  هک  دوب  نیا  ناشهبـساحم  رد  یاطخ  تسا . مالـسا  لسن  تسا ، هدـمآ  ور  زورما  هک  یدـیدج  لسن  نیا  تسا . لسن  نامھ  نیا  دـنناناوج ؛

ددص رد  دنادیم و  ار  حلاص  دنمتردق و  ماظن  نیا  ردق  تسا ؛ ماظن  هب  هتـسویپ  تسا ؛ بالقنا  هب  دنبیاپ  تسا ؛ مالـسا  هب  دنبیاپ  ناریا  تلم  هک  دـندیمھف  هن . تسا ؛ هتـشگرب 

. دنک لح  ار  تالکشم  شدوخ  یگداتسیا ، اب  هک  تسا 

هعمجزامن  / ٠٨/١٣٧٨/٠۵ یاھهبطخ  رد  تانایب 

ناـشرودزم لـماوع  دـندرکیم  لاـیخ  دـندوب و  هتـسشن  اـجنآ  اـھنیا  دـندرک ! هابتـشا  دـندرکیم ، راـک  ناـشیارب  هک  مھ  ییاـھورین  هب  تبـسن  هک  دوب  نیا  اـھنآ  مجنپ  هابتـشا 

هابتشا مھ  اجنیا  تسین ! ناشرادولج  سک  چیھ  رگید  دندمآ ، نابایخ  هب  شابوا  لذارا و  نیا  یتقو  هک  دننک ، تسرد  شابوا  لذارا و  زا  یوق  مجسنم  هکبش  کی  دناهتسناوت 

یدایز ناشدوخ  هتـسباو  یاھورین  یور  تسا ! هدش  اھنیا  دوخ  یانیطع  فرـص  اھلوپ  نیا  بلغا  لومعم ، قبط  دناهداد ، ناشدوخ  نارودزم  هب  هک  ییاھلوپ  دـندیمھفن  دـندرک ؛

دادرم اب ٢٨  ار  الاح  دیزخ . دـنھاوخ  ناشدوخ  یاھهنال  هب  یتارـشح  لثم  هرابود  اھنیا  همھ  یمدرم ، روضح  کی  اب  جیـسب و  روضح  کی  اب  هک  دـندیمھفن  دـندوب . هدرک  باسح 

مامت ار  راک  اھنآ  هک  دـعب  دـندرک . دوخ  زا  ار  زیچ  همھ  دـندمآ و  اھنابایخ  هب  اھنیا  لاـثما  اھـشکوقاچ و  لذارا و  شاـبوا و  نیمھ  مھ  زور  نآ  نوچ  دـندوب ؛ هتفرگ  هابتـشا  لاس ٣٢ 

. دندوب هدرکن  رگید  ار  یبالقنا  یاھورین  نیا  رکف  مدرم و  رکف  جیسب و  رکف  تسا ؛ هنوگنیا  مھ  الاح  هک  دندرک  لایخ  دش ! دراو  دمآ و  مھ  هاش  شترا  تقو  نآ  دندرک ،

« هنحص رد  مدرم  روضح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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اھهاگشناد  / ١٣٧٨/٠٧/٠۶ ییاشگزاب  تبسانم  هب  مایپ 

هاگـشناد تسا . یبالقنا  یهیحور  تناید و  افـص و  هب  هتـسارآ  ینید و  یاھهناشن  هب  نیزم  ام ، یمالـسا  روشک  یعامتجا  یاھطیحم  رگید  دننام  هاگـشناد  هللادـمحب  زورما 

یمارگ ناداتـسا  امـش  زیزع و  نایوجـشناد  امـش  تسا . هدرک  میدـقت  یئهزاوآ  دـنلب  نادیھـش  هتـشاد و  لاعف  روضح  یبالقنا  یاھهنحـص  یهمھ  رد  هھد  ود  لوط  رد  بالقنا 

. دیشابیم نامزیزع  یمالسا  روشک  طاشنرپ  لاعف و  یهرکیپ  زا  رثوم  شخب  نیا  رادتناما  زورما 

هعمجزامن  / ١٣٧٨/٠٩/٢۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

رد مدرم  روضح  دشاب . تلم  نیا  راختفا  یدنلبرس و  هیام  دادرخ ، مود  تاباختنا  لثم  دیاب  تاباختنا  نیا  هک  تسا  نیا  منکیم ، ضرع  تاباختنا  هرابرد  الاح  نم  هک  یزیچ  اھنت 

. تسا مدرم  نیا  ریگتـسد  شتیاـمح ، شتمحر و  شلـضف ، شفاـطلا ، هک  میرازگـساپس  ار  لاـعتم  یادـخ  دنکـشب . ار  نمـشد  یاـھهئطوت  دـیاب  تاـباختنا ، یاھقودنـص  یاـپ 

مالسا و تمدخ  رد  همھ  فلتخم ، یاھرشق  داحآ  نیا  اھیجیسب ، نیا  نموم ، ناناوج  نیا  هللابزح ، تما  مدرم ، نیا  داحآ  روشک ، نیا  نالووسم  میدرک ، ضرع  هک  روطنیمھ 

هتشذگ هشیمھ  زا  یعیبط  لکش  هب  یمالسا ، ماظن  مالسا و  تردق  زورما  هللادمحب  دوب . دنھاوخ  نادیم  رد  دنزاین و  هظحل  دصرتم  دننیملسم ؛ مالـسا و  زاین  هظحل  دصرتم 

تلم نیا  رـس  رب  هللااـشنا  ار  تمحر  فـطل و  نیا  لاـعتم  یادـخ  تـسا و  مدرم  ارآ  مدرم و  تیاـمح  مدرم ، رکف  مدرم ، یناـبیتشپ  مدرم ، فـطاوع  هـب  یکتم  تـسا و  رتـشیب 

. تشاد دھاوخ  مادتسم 

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

هللادمحب هچ  رگا  میوگب . ار  یتاکن  ناناوج -  امـش  هب  صوصخب  همھ -  هب  سلجم ، تاباختنا  باب  رد  منادیم  مزال  نم  دراد . ار  سلجم  تاباختنا  ناریا  تلم  یکیدزن  هدـنیآ  رد 

ناریا تلم  یارب  نمـشد . یارب  مھ  تسا ، مھم  ناریا  تلم  یارب  مھ  تسا ؛ مھم  تاباختنا  نیا  درادـن . یبیع  تاکن  نیا  رکذـت  نکیل  تسا ، هاگآ  لئاسم  زا  یلیخ  زا  ام  تلم 

اب دـشاب و  هتـشاد  روشرپ  طاشنرپ و  یوق ، روضح  کی  روشک ، یـسایس  هنحـص  رد  لاـس ، تسیب  تشذـگ  زا  دـعب  هک  دراد  تیمھا  ناریا  تلم  یارب  دراد ؟ تیمھا  یزیچ  هچ 

دناوتب ات  دننکن ، ادیپ  یریگمـشچ  روضح  مدرم  تاباختنا ، نیا  رد  هک  تسا  لیام  الوا  نمـشد  تسا ؟ مھم  ارچ  نمـشد  یارب  دـھد . لکـش  ار  شاهننقم  هوق  دوخ ، هدارا  یار و 

یقیقح ناگدنیامن  دنناوتن  دـنوش و  تشھد  راچد  اھیرگیچوھ ، اھینزتمھت و  اھاغوغ و  ریثات  تحت  مدرم  هک  دـھاوخیم  ایناث  دـنرھق ! ناشماظن  بالقنا و  اب  مدرم  هک  دـیوگب 

سلجم هب  دننک و  ادیپ  دننکیم ، نانیمطا  دندنبیم و  لد  اھنآ  هب  هک  ار  یرصانع  دنناوتن  دنریگ و  رارق  نیگنر  هدنبیرف و  تاغیلبت  ریثات  تحت  دنتـسرفب ؛ سلجم  هب  ار  ناشدوخ 

. دنتسرفب

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

نم هب  تقو  کـی  ماـما  هک  ناـنچمھ  تسا ؛ هدرکن  اـھر  ار  تلم  نیا  زگرھ  لاـعتم  یادـخ  تسد  زورما ، اـت  بـالقنا  تدـم  لوـط  رد  هک  منادیم  مراودـیما و  یھلا  لـضف  هب  نـم 

همھ لد  رد  هک  ییاھتینارون  نیا  اھافـص ، نیا  اھـصالخا ، نیا  تسام . تلم  هجوتم  وا  تیامح  فنک  راـگدرورپ و  تردـق  تسد  هک  ماهدرک  هبرجت  اـھراب  مھ  نم  دوخ  دـندومرف و 

، هادفانحاورا مظعالا  اھیقب  ترضح  یاعد  تیانع و  رظن و  اب  لاعتم  یادخ  دنکیم و  بلج  ار  یھلا  تمحر  اھنیا  تسھ ، روشک  یاج  همھ  رد  ناناوج -  صوصخب  اھرـشق - 

دھاوخ یمالسا  بالقنا  فادھا  تمدخ  رد  ناریا و  یدنلبرس  هیام  دش و  دھاوخ  مامت  نیملسم  مالسا و  عفن  هب  هک  دروآ  دھاوخ  شیپ  یروط  هللااشنا  مھ  تاباختنا  نیا  رد 

. دش دھاوخ  لیکشت  یوق  بوخ و  یسلجم  هللااشنا  دوب و 

یادـن تاباختنا ، نیا  رد  هللااشنا  روشک ، یاجهمھ  رد  مدرم  داحآ  دنـشاب . هتـشاد  روضح  هنحـص  رد  دـننک و  فیلکت  ساـسحا  اـتقیقح  همھ  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  هچنآ 

شدوخ یـضرم  حیحـص و  هار  هب  ار  تلم  نیا  نازیزع ، نیا  کاپ  یاھنوخ  ادھـش و  هبیط  حاورا  تکرب  هب  لاعتم  یادـخ  ات  دـنھد  خـساپ  ار  ماـما  یادـن  مالـسا و  یادـن  بـالقنا و 

. دنک تیادھ 

جح  / ١٣٧٨/١١/٢۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یمک زیچ  نیا  درک . میھاوخ  رازگرب  نامروشک  رد  ار  تاباختنا  نیمکی  تسیب و  زین  دعب  زور  دـنچ  میتفرگ و  نشج  ار  بالقنا  درگلاس  نیمکی  تسیب و  نیا ، زا  لبق  زور  دـنچ  ام 

زا روظنم  رگا  تسیچ ؟ یـسارکمد  دورب ! یـسارکمد  فرط  هب  دـیاب  روـشک  نیا  هک  دـنروخب  هصغ  اـم  تلم  یارب  دننیـشنب و  نارگید  لاـح ، تسا . یمھم  یلیخ  زیچ  تسین ؛

اھییاکیرما یسایس  تردق  لوپ و  اب  هک  یناسک  نآ  دیراد !؟ غارس  ار  یزیچ  نینچ  ایند  یاجک  دییامرفب ؛ تسا ، مدرم  باختنا  تکرش و  تلاخد و  روضح و  نیمھ  یـسارکمد ،

!؟ دـنروآ دوجوهب  روشک  نیا  رـساترس  رد  ار  یتاـباختنا  نینچ  هک  دـنتفای  قیفوت  راـب  کـی  اـیآ  دـنداد ، داـب  هب  ار  تکلمم  نیا  زیچ  همھ  دـندرک و  تموـکح  تکلمم  نیا  رب  اـھلاس 

، مارآ یاضف  تسا ؛ هدوب  روطنیا  زورما  ات  روشک  نیا  یاضف  هناگکیوتسیب ، یاھـشیامزآ  نیا  مامت  رد  تسا !؟ یخوش  نیا  لاس ؛ کی  تسیب و  رد  تاـباختنا ، کـی  تسیب و 

هصرع زا  ار  هدع  کی  تسا . رـضم  تاباختنا  لاح  هب  ترفن ، یـسایس و  جنـشت  یـسایس و  تنوشخ  یاضف  دننزیم . فرح  دننکیم و  غیلبت  اھیـضعب  هتبلا  یمیمـص . یاضف 

زا یخرب  رد  دوخ  تاراھظا  اب  اھیـضعب  هنافـساتم  منیبیم  نم  دھاکیم . ار  اھدیما  دناریمیم و  ار  اھلد  دیامنیم ، دیدرت  راچد  ار  هدـع  کی  دـنکیم ؛ رازیب  تاباختنا  رد  روضح 

دننک مکاح  هعماج  رب  ار  ترفن  یاضف  دننکیم  یعس  دوشیم ، رشتنم  هک  یتاجتشون  نیا 

جح  / ١٣٧٨/١١/٢۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هک منک  ضرع  ار  نیا  تسا  مزال  دنراد ، رارق  تاباختنا  زا  لبق  و  یھلا ، گرزب  شیامزآ  نآ  نمھب و  مود  تسیب و  زا  دعب  هللادمحب  ام  تلم  روشک و  هکنیا  تبسانم  هب  زورما  نم 

تـسا دیفم  مھ  روشک  کی  یایند  هرادا  یارب  یتح  یونعم ، یاضف  تسین . تایونعم  ترخآ و  هب  شیارگ  هلاسم  طقف  تسا . دـیفم  روشک  کی  زیچ  همھ  یارب  یونعم  یاضف 

مدرم روضح  یاـج  هک  یتـقو  دـینیبیم  امـش  اذـل  تسا . تیونعم  زا  نوحـشم  یداـیز  دودـح  اـت  اـم  روشک  یاـضف  زورما  دـمآ و  دوـجوهب  اـم  روـشک  رد  بـالقنا  تکرب  هب  نیا  و 

منادیم مزال  اج  نیمھ  نم  یونعم ؟ لماع  نامھ  زج  تسا ، مدرم  یهزیگنا  یزیچ  هچ  دنراذگیم ! نادیم  رد  مدـق  یباداش ، اب  هیحور و  اب  روطچ  مدرم  یاھهدوت  دـسریم ،

. تسا مھم  یلیخ  اھنیا  منک . رکشت  دیرفآ ، لاسما  نمھب  مود  تسیب و  رد  هک  یھوکش  رطاخهب  نامزیزع  تلم  زا 

ار ماما  دای  دننک ، ادج  ناشماما  زا  دننک ، هناگیب  ناشبالقنا  اب  ناشدوخ و  هتـشذگ  اب  ار  مدرم  دننکیم  یعـس  اوق  مامت  اب  نمـشد  یتاغیلبت  زکارم  مامت  هک  یلاح  نامھ  رد 

رد هک  دینیبیم  امش  دسریم ، نمھب  مود  تسیب و  یتقو  دنزادنیب ، مدرم  نایم  دننک و  قلخ  ار  یدیدج  یاھشزرا  ناشدوخ  لایخ  هب  دننک  یعس  دنراپسب و  یشومارف  هب 

لماع کی  هن  و  دـنکیم ، یتوعد  اھنآ  زا  یـسک  هن  دـنیآیم ؛ نوریب  مدرم  اھاتـسور ، زا  یرایـسب  تسدرود و  طاـقن  رد  یتح  کـچوک و  یاھرھـش  گرزب و  یاھرھـش  نارھت و 

. تسا یونعم  لماع  نامھ  نیا  دنیآیم . مدرم  اما  دراد ؛ دوجو  یدام 

هک دناهدش -  ادج  بالقنا  زا  دنرادن و  یاهنایم  بالقنا  اب  مدرم  دنوش  راودیما  اھنآ  هک  دنک  زورب  یاهناشن  ناریا  تلم  زا  دـنرظتنم  هک  یناگتفرگ  نیمک  ناحارط و  منک  ضرع  نم 

نیا رد  تایونعم  همھ  هک  تسا  نیا  هناشن  هک  دـننکیم ، هاگن  ار  اھهمانزور  یاھرتیت  زا  یـضعب  تاراھظا و  زا  یـضعب  فرط  کی  زا  دنـضقانت ! راچد  دـناهتفرگ -  مھ  نیمک  اعقاو 

هک دـننکیم  لاـیخ  دـنوشیم و  لاحـشوخ  اـھنیا  تسا ؛ هدـش  هدرپـس  یـشومارف  تسدهب  زیچ  همھ  تسین و  یربـخ  ماـما  زا  بـالقنا و  زا  رگید  تسا ؛ هتفر  نیب  زا  روشک 

، ماما دای  اب  بالقنا ، راعش  اب  مالـسا ، راعـش  اب  یمدرم ، میظع  لیـس  اب  ناھگان  نمھب -  مود  تسیب و  زور  لثم  دسریم -  هک  مدرم  روضح  تبون  دعب  اما  تسا ؛ روط  نیمھ 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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! دنددرت تشگرب و  تفر و  لاح  رد  امئاد  ناشیاھیحارط  رد  اذل  دننک ؛ هچ  هک  دننادیمن  دنضقانت و  راچد  اھنیا  دنوشیم ! هجاوم  هتشذگ  هوکشرپ  یاھهرطاخ  تشادگرزب  اب 

جح  / ١٣٧٨/١١/٢۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

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

رظن زا  دنداد . یار  دندرک و  تکرـش  تاباختنا  کی  رد  دـنھدب ، یار  دنتـسناوتیم  هک  یناسک  زا  دـصرد  دـنچ  هک  دوشیم  باسح  نیا  یور  رگید -  یاج  رھ  رد  هچ  ام و  روشک 

نیا دـنھدب . یار  دـنیایب و  اھقودنـص  یاـپ  تاـباختنا  ماـگنھ  رد  شمدرم  زا  یرتشیب  دادـعت  هک  تسا  مکحتـسم  یماـظن  نآ  ملاـع ، ناراذگتـسایس  نارگلیلحت و  اـیند و  مدرم 

یایوق روضح  مدرم  میاهداد و  ناشن  هشیمھ  میاهتـشاد ، یلاوتم  یاھلاس  نیا  رد  هک  ینوگانوگ  یاھتاباختنا  رد  ار  نیا  ام  هللادـمحب  هک  تسا ؛ ماظن  کی  ماکحتـسا  هناشن 

دنیایب دیاب  مدرم  تسا . مدرم  هب  قلعتم  روشک  هک  اریز  دننک ؛ نیعم  ناشدوخ  تسدهب  ار  ناشروشک  تشونرـس  دنیایب و  هک  تسا  مدرم  فیلکت  مھ  قح و  مھ  دناهتـشاد .

تسا مدرم  قح  نیا  دننک . نیعم  تسا ، هدش  نیعم  نوناق  رد  هک  یبیترت  اب  ار  ناشدوخ  نایرجم  دننک ؛ نیعم  هننقم  هوق  رد  ار  ناشناراذگنوناق  هنادازآ ، حیحص و  باختنا  اب  و 

ذاقنتسا قاقحا و  هب  هتسب  ماظن  تشونرس  هن ، منک ؛ هدافتسا  مقح  نیا  زا  مھاوخیمن  نم  دیوگب  یکی  هک  تسین  روطنیا  تسھ . مھ  فیلکت  اما  تساھنآ ؛ هب  قلعتم  و 

ار قح  نیا  اـم  هتـشذگ  رد  اـما  دراذـگب ؛ مدرم  راـیتخا  رد  ار  قح  نیا  تسا  هتـسناوت  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  دـننک . تکرـش  همھ  دـیاب  تسا ؛ فیلکت  نیا  تسا ؛ قح  نیا 

یھاگ دننک . ذاقنتسا  دنورب و  مدرم  دیاب  تسا ؛ هداد  ار  قح  نیا  یمالسا  یروھمج  ماظن  دندوب . مورحم  یقح  نینچ  زا  هدافتـسا  زا  مدرم  هتـشذگ ، یاھماظن  رد  میتشادن .

نداد یار  اب  دیناوتیم  امـش  دراذگیم . رثا  روشک  کی  تشونرـس  رد  یار ، دـنچ  ای  یار  کی  یھاگ  دراد . یریثات  هچ  اھنت  نم  یار  دـیوگن  سکچیھ  تسا ؛ رثوم  مھ  یار  کی 

ای روشک  تشونرـس  دناوتیم  هدـنیامن  کی  یار  هک  ییاجنآ  ساسح -  هماگنھ  رد  تفر ، سلجم  هب  هک  یـسک  نآ  دـیتسرفب . سلجم  هب  ار  حـلاص  نموم  صخـش  ناتدوخ ،

، تاباختنا زور  رد  هک  تسا  نیا  مھم  دراد . یریثات  هچ  نم  یار  هک  دـیوگن  یـسک  تقو  چـیھ  اذـل  دوب . دـھاوخ  زاسراک  وا  یار  دـنک -  نیعم  ار  داصتقا  تشونرـس  ای  رـشق ، کی 

هب هک  سکرھ  دـننک . قنوررپ  روشرپ و  ار  تاباختنا  دـنھدب و  یار  دـنورب و  دـھدب -  یار  دـناوتیم  ینوناـق  ظاـحل  زا  هک  سکرھ  ناوج و  ریپ و  درم ، نز و  مدرم -  همھ  هللااـشنا 

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

هقالع اب  روشرپ و  مھ  تاباختنا  نیا  رد  هللااشنا  میاهدید ، ار  اھهنحص  همھ  رد  روضح  نونکات  دنمـشوھ  هاگآ و  گرزب و  تلم  نیا  زا  ام  هک  نانچنآ  تسا : نیا  نم  ینیبشیپ 

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

مشش  / ١٣٧٨/١١/٣٠ سلجم  تاباختنا  یرازگرب  تبسانم  هب  مایپ 

یهناناج عافد  تخاس و  راکشآ  ار  هادف  انحاورا  هیقب هللا  ترضح  یهژیو  تیانع  یھلا و  ترـصن  تایآ  رگید  رابکی  یار ، یاھقودنـص  یاپ  رد  ناریا  تلم  یهناھاگآ  روشرپ و  روضح 

اب یناـھج  نارظاـن  یهمھ  دـش . لیدـبت  یلم  یهساـمح  زور  هللاموـی و  هب  میظع  شیاـمن  نیا  اـب  نـمھب  مـھن  تـسیب و  داـھن . ناـیناھج  رظنم  رد  ار  یمالـسا  ماـظن  زا  مدرم 

رد تکرـش  یارب  دوـخ  یهنـالاعف  روـضح  نیمکی  تـسیب و  یطاـشن  یمرگ و  هـچ  اـب  بـالقنا ، تشادـگرزب  نـشج  نـیمکی  تـسیب و  زا  سپ  ناریا  تـلم  هـک  دـندید  یتـفگش 

تسا و ناریا  یهدارااب  گرزب و  تلم  تاباختنا ، نیا  یهدـنرب  زوریپ و  نامگیب  دیـشک . بالقنا  مالـسا و  زا  مدرم  یئادـج  مھوت  رب  نالطب  طخ  و  درک ، تبث  ار  روشک  تشونرس 

. تسین یزیچ  گرزب ، یزوریپ  نیا  ربارب  رد  اھدزمان  یحانج  یدرف و  یاھتیقفوم 

لاس ١٣٧٩  / ١٣٧٩/٠١/٠١ لولح  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

زا درکیم و  ادـیپ  طابترا  اھنآ  هب  هک  یاهنحـص  رھ  رد  مدرم  هک  یقوش  روش و  یمرگ و  مدرم ؛ روضحزا  دوب  ترابع  شنیرترب  میرمـشب ، ار  لاـس  نیا  یاھینیریـش  میھاوخب  رگا 

ماظن دـیرفآ و  مارتحا  ام  تلم  یارب  هک  دوب  یمالـسا  یاروش  سلجم  تاباختنا  رد  مدرم  نیتم  روشرپ و  روضح  شنیرخآ ، دـنداد . ناـشن  دوخ  زا  دـیبلطیم ، یتیلووسم  اـھنآ 

. درک زارفارس  رختفم و  ار  یمالسا  یروھمج 

؛ دندرک ادیپ  روضح  دنتسناد ، مزال  بالقنا  یاھهصرع  رد  ار  دوخ  روضح  هک  ینامزرھ  رد  هطقن و  رھ  رد  مدرم  هک  مینکیم  هدھاشم  بیترت  نیمھ  هب  مھ  زورما  ات  لاس  لوا  زا 

هب ناـشروشک  یمالـسا  تیوھ  زا  عاـفد  یارب  مدرم  هک  ریت  موس  تسیب و  ینویلیم  روشرپ و  ییاـمیپھار  رد  صوـصخب  نمھب و  مود  تسیب و  سدـق ، زور  یاـھییامیپھار  رد 

یـشزرااب بوخ و  یاھراک  دـھعتم ، نالووسم  نموم و  مدرم  دـندرک و  یدایز  یاھـشالت  لاس ، نیا  رـساترس  رد  نارگـشالت  دـنداد . ناشن  ار  ناـشدوخ  روضح  دـندمآ و  هنحص 

. دیشخب دھاوخ  مدرم  یگدنز  رد  ار  دوخ  راثآ  هللااشنا  هک  دنداد  ماجنا 

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

ار ییاھتلود  دـنلیخد . روشک  تشونرـس  رد  هک  دـننکیم  ساسحا  تلم  داحآ  ناوج و  تیعمج  نیمھ  یفرط ، زا  میراد . یاهیحور  نینچ  اب  ناوج و  همھ  نیا  اـب  یتیعمج  اـم 

. دنراد شقن  اھنآ  باختنا  رد  مدرم  هک  تسا  یناسک  هلیسوهب  روشک  هرادا  تکرح و  عقاو و  رد  دننکیم و  شنیزگ  ار  ینالووسم  دننکیم ؛ باختنا 

ندمآ رد  مدرم  هک  دننکیم  تموکح  اھنآ  رب  ینالووسم  دنرادن . ناشنالووسم  باختنا  رد  یـشقن  نیرتمک  مدرم  هقطنم ، نیمھ  رد  ام  کیدزن  یاھروشک  زا  یـضعب  رد  زورما 

، رھاـظ تروـص  مھ  اـھروشک  زا  یـضعب  رد  دـنرادن . یتراـظن  نیرتـمک  یـشقن و  نیرتـمک  ناشیاھهدافتـسا  ناشیاھیـشایع و  ناـشتورث ، ناـشتموکح ، تدـم  ناـشنتفر ، و 

. دنرادن یشقن  چیھ  روشک  هرادا  رد  عقاورد  مدرم  هک  تسا  یوحن  هب  اھنآ  رد  یدوخ  ای  هناگیب  تردق  زکارم  طلست  تسین . مدرم  روضح  نطاب ، رد  اما  تسا ؛ یسارکمد 

دوخ صیخـشت  لـیم و  هدارا و  اـب  ار  سلجم  ناگدـنیامن  اـھتلود و  مدرم ، تسا . ییانثتـسا  هقطنم  نیا  رد  لـقاال  تسا ؛ ییانثتـسا  تیعقاو  کـی  اـم ، روـشک  رد  تیعقاو  زورما 

. دنوریم یرگید  غارس  هب  رگید  راب  دنتساوخن ، رگا  دنروآیم و  راک  رسرب  ار  اھنآ  رگید  راب  زاب  دندوب ، یضار  اھنآ  زا  رگا  دنراذگیم . شیامزآ  ضرعم  رد  ار  اھنآ  دننکیم و  باختنا 

. تسا گرزب  رایسب  تصرف  کی  مھ  نیا 

ناملعم  / ١٣٧٩/٠٢/١۴ نارگراک و  رادید  رد  تانایب 

بالقنا و ندمآ  دیدپ  رد  رشق  ود  نیا  شقن  هک  مینیبیم  مینک ، هاگن  نآ -  رخآ  لاس  صوصخب  بالقنا -  زا  لبق  رخآ  یاھلاس  نینچمھ  بالقنا و  هلاسکیوتسیب  هقباس  هب  رگا 

بالقنا و یاھهنحص  رد  اھهھبج و  رد  ناوج ، همھ  نیا  زومآشناد و  همھ  نیا  دندوبن ، ناملعم  رگا  تسا . هدوب  یاهدننک  نییعت  شقن  نآ ، یاھیزوریپ  بالقنا و  هار  همادا  رد  زین 

یارب ناشدوخ  دندرک و  یعقاو  یراکادف  ناملعم  زا  یـشخب  هنیمز ، نیا  رد  دندرک . راداو  ار  اھهچب  هک  دندوب  ناملعم  دندرکیمن ؛ ادـیپ  روضح  یگدـنزاس  هب  طوبرم  یاھراک  رد 

. دندش ادتقم  ناشنادرگاش 

دندرک و ادیپ  روضح  هنحـص  رد  اھنآ  دنداد . ار  دوخ  ناحتما  فلتخم  یاھنادیم  رد  یلیمحت و  گنج  نارود  رد  بالقنا ، یزوریپ  زا  دـعب  مھ  بالقنا ، زا  لبق  مھ  نارگراک ، نینچمھ 

رشق ود  رھ  نیاربانب ، میسرب . اج  نیا  هب  مینک و  یط  ار  هلاسکیوتسیب  روبعلابعص  هندرگ  رپ  هار  نیا  میتسناوت  ام  ات  دوش ، لیطعت  اھهناخراک  دنتـشاذگن  دنتخاس و  مک  هب 

. دنداد یبوخ  ناحتما 

١٣٧٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزای  مسارم  رد  تانایب 

، دوخ روضح  اب  دوخ ، دوجو  اب  ار  مالـسا  ردص  ینآرق  هبرجت  رگید  راب  کی  هک  یتلم  یا  زارفارـس ! تلم  یا  ناریا ! زیزع  تلم  منک : ضرع  نامزیزع  تلم  هب  متبحـص  نایاپ  رد  نم 

ار ایند  یـسایس  میھافم  تسناوت  گرزب  ینیمخ  وت ، هب  هیکت  اـب  وت و  یناـبیتشپ  هب  هک  یتلم  یا  دیدیـشخب ! ققحت  دـیدرک و  رارکت  دوخ  یراکادـف  راـثیا و  اـب  دوخ ، هدارا  اـب 

ات دیراد  جایتحا  نامیا  هدارا و  نامھ  هب  زورما  امـش  گرزب ! تلم  یا  دنک ! زاب  دراذـگب و  تیرـشب  لباقم  رد  ار  ییون  هار  تسناوت  دزیرب ؛ مھ  هب  ار  اھرایعم  تسناوت  دـنک ؛ ضوع 

، دـناهدروخ ینھدوـت  تـلم ، امـش  بـالقنا  اـب  هکیناـسک  اـما  تـسا ؛ هدـش  تیبـثت  هللادـمحب  یمالــسا  ماـظن  زورما  دـینک . تیبـثت  دـیاهدروآ ، تـسدهب  هـک  ار  هـچنآ  دـیناوتب 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. دنراد ییاھهشقن  اھنآ  دناهدشن ؛ فرصنم  ینمشد  زا  اھنآ  دناهتسشنن ؛ راکیب  دندش ، هدز  رانک  روشک  نیا  تراغ  هنحص  زا  ناریا  تلم  دنمتردق  تسد  اب  هک  ییاھتسایس 

یمالسا  / ١٣٧٩/٠٣/٢٩ یاروش  سلجم  مشش  هرود  ناگدنیامن  اب  رادید  رد  تانایب 

هدـناوخ راثآ  رد  ای  هدرک ، سمل  ای  هدـید ، ار  خـیرات  نآ  عاـضوا و  نآ  سلجم و  نآ  هک  سکرھ  میدوب . هدرک  هبرجت  ار  اروش  سلجم  ماـنهب  یزیچ  روشک  نیا  رد  بـالقنا  زا  لـبق  اـم 

لیطعت یمالـسا  یاروش  سلجم  زور  کی  لاس ، کی  تسیب و  لوط  رد  دـش  ثعاب  هک  دـنادیم  ار  ییاھتدـھاجم  نآ  ردـق  دـنادیم ؛ ار  بـالقنا  نیا  سلجم و  نیا  ردـق  تسا ،

سلجم نآ  اـھتنم  دـشیمن ؛ عورـش  مھ  سلجم  نآ  دوبیمن ، گرزب  یاـملع  مالـسا و  هب  نینموم  یمالـسا  تازراـبم  رگا  دوب . مالـسا  هدروآرف  مھ  سلجم  نآ  هتبلا  دوـشن .

دعب دندرکن . لمع  دوخ  یگدنیامن  هفیظو  هب  ناگدنیامن  هک  دوب  نیا  مھ  سلجم  فارحنا  فارحنا . یکی  فقوت ، لیطعت و  یکی  دش : طلسم  سلجم  نآ  رب  تفآ  ود  دش . فرحنم 

مدرم دوبن و  یـشنیزگ  باختنا و  رگید  دعب  اما  دوب ؛ مدرم  باختنا  ساسارب  ابیرقت  هک  دش  لیکـشت  هلاس  ود  سلجم  هرود  جـنپ  راھچ ، فرطنیا ، هب  مراھچ  موس و  سلجم  زا 

دازآ و یراذگنوناق  طیحم  نیا  یمالسا و  یاروش  سلجم  نیا  ردق  دندیمھف ، دندینش و  ای  دندرک ، سمل  ای  دندید ، ار  تیعضو  نآ  هک  یناسک  ردقهب  سکچیھ  دنتشادن ! روضح 

رکف وا  یارب  دینک ؛ ادیپ  روضح  یعیفر  مھم و  هاگیاج  نینچ  رد  دـیناوتب  هک  داد  رارق  یناسک  وزج  ار  امـش  هک  دـیرازگب  رکـش  ار  ادـخ  دـنادیمن . ار  یقیقح  یمدرم  شنیزگ  نیا 

. دراد جایتحا  رایسب  تدھاجم ، شالت و  هب  روشک  نیا  دینک . تدھاجم  شالت و  راک و  هفیظو ، ماجنا  یارب  دیریگب و  میمصت  دینک و 

١٣٧٩/٠۶/١٠ /  « تیالو حرط   » یجیسب نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

ربخ ار  روشک  نآ  رد  بالقنا  یایاضق  نم  هتبلا  دوب . هدـش  دازآ  نادـنز  زا  هزات  دـنک ؛ طوقـس  یبونج  یاقیرفآ  رد  دـیاتراپآ  میژر  هکنیا  زا  لبق  دـمآ ؛ اـجنیا  ( ٣ « ) الدنام نوسلن  »

وا هب  نادـنز  رد  ار  ناریا  بالقنا  یایاضق  وا  شناـکیدزن  ناتـسود و  هک  مدـش  علطم  اـجنآ  مدوب ؛ هدرک  اـقیرفآ  بونج  قطاـنم  هب  یرفـس  یروھمج ، تساـیر  ناـمز  رد  متـشاد .

رطاخ هب  ار  وا  نم  دوبن ؛ مھ  وا  صوصخم  نتفرگ  رارق  ریثاتتحت  تدارا و  راھظا  نیا  هتبلا  دوب . هدرک  تدارا  راھظا  ماما  هب  تبـسن  نادـنز  لخاد  زا  دوب و  ریثاـت  تحت  وا  دـندادیم و 

دمآ دوب ، هدینـش  بالقنا  هب  عجار  دندوب . ریثات  تحت  روطنیمھ  هک  دندوب  ایند  رد  مھ  وا  زا  رتهتـسجرب  رایـسب  یاھتیـصخش  هنرگو  منزیم ؛ لاثم  میوگب ، مھاوخیم  هک  یبلطم 

وا هب  درک ، تاقالم  نم  اب  اجنیا  دیـسریمن . ییاج  هب  دـندوب -  هدرک  هزرابم  لاس  لـھچ  لاـس ، یـس  تازراـبم -  همھ  نیا  هک  دوب  یبونج  یاـقیرفآ  رد  یروک  هرگ  کـی  اـجنیا .

یاھنابایخ یتقو  نم  داقتعا  هب  هفطاع . داـقتعا و  یهناوتـشپ  اـب  حالـس ، ندرب  راـک  هب  نودـب  اـھنت ؛ اـھلد و  روضح  یهبرجت  دوب : نیا  ناریا  بـالقنا  ماـما و  یهبرجت  هک  متفگ 

. دنزیریم ورف  یسایس  یاھماظن  یهمھ  تمظع ، نیا  لباقم  رد  تسا -  مزال  نامیا  عون  کی  دیآیمنرب ؛ مھ  یسکرھ  زا  دندش -  رپ  نموم  مدرم  روضح  رھظم  نیا  زا  اھرھش 

زا یـضعب  هک  یروطهب  دش ؛ یھتنم  کافـس  راھق و  اتقیقح  میژر  نآ  رییغت  هب  هک  میدینـش  اجنآ  رد  ار  ینابایخ  میظع  یاھتکرح  یکدنا ، زا  دـعب  تفایرد . ار  هتکن  اجنامھ  وا 

بالقنا زا  شماھلا  هک  یتکرح  نیا  اب  رگمتـس ، ملاظ  تسرپداژن  یهلاس  هد  نیدـنچ  ماظن  کی  نیاربانب  دـننک ! یراکمھ  اھنیا  اب  دـندش  روبجم  اـجنآ  اھدیفـس  یاھتیـصخش 

. دوبن لومعم  اھلبق  تسا . دش  لوبقم  رثوم و  یشور  راک ، شور  نیا  ایند  رد  مھ  زورما  تفر . نیب  زا  دوب ، هدش  هتفرگ  یمالسا 

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

دراو دیاب  دندیمھف  داد ؛ ناشن  اھنآ  هب  ار  هار  داد ؛ سرد  رگید  یاھرھش  مدرم  هب  ناترھش ، یاھنابایخ  رد  امـش  روضح  تشاد . لابند  هب  ار  ناریا  تلم  هزرابم  مق ، مدرم  هزرابم 

دعب دومن . دازآ  ار  ناریا  تلم  داد و  ناکت  ار  ایند  درک و  تیلاعف  هب  عورـش  ناشفـشتآ  هروک  نیا  میظع و  نافوت  نیا  دنتـشاذگ و  رانک  دنراذگب و  رانک  ار  یتوافتیب  دنوش ، نادیم 

یاھردام امش ، یاھهداوناخ  امش ، یاھیجیسب  امش ، یاھناوج  امش ، رکشل  دیدوب . مدقم  فوفـص  رد  مق  مدرم  امـش  زاب  دمآ ، شیپ  یمالـسا  یاپون  ماظن  زا  عافد  هک  مھ 

. دننک افیا  ار  یناشخرد  رایسب  مھس  دنتسناوت  دندش و  نادیم  دراو  تشذگ  زا  رپ  هنادرمناوج و  هک  دندوب  اھنیا  امش ؛ یاھردپ  امش ،

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

مھ سلجم  سیئر  دـیوگیم ؛ ار  نیمھ  مھ  هییاـضق  هوـق  سیئر  دـیوگیم ؛ ار  نیمھ  مھ  روـھمج  سیئر  دـننکیم . توـعد  نیمھ  هب  همھ  هللادـمحب  روـشک ، یاـسور  زورما 

اھنآ هب  ادـخ  هک  تسا  یگرزب  راختفا  هچ  نموم ، تیعمج  نیا  اب  گرزب  روشک  نیا  هرادا  هک  دـنمھفیم  اھنآ  دـنیوگیم . ار  نیمھ  همھ  ماظن ، ناگتـسجرب  دـیوگیم ؛ ار  نیمھ 

اھنآ روضح  هک  اـج  رھ  لاـس  تسیب  نیا  لوط  رد  هک  یمدرم  نیا  هب  اـفواب و  تلم  نیا  هب  عاجـش ، تلم  نیا  هب  میظع ، یاـھورین  نیا  هب  دـنناوتب  رگا  هک  دـننادیم  تسا . هداد 

 - تسا مالـسا  نآرق و  تیمکاح  هک  اھنآ -  گرزب  زیزع و  نامرآ  زا  دننک ، عافد  اھنآ  عفانم  زا  دننک ، فرطرب  ار  اھنآ  تالکـشم  دننک ، کمک  دـندرک ، ادـیپ  روضح  تردـق  اب  دوب ، مزال 

. ایند زورما  مدرم  شیپ  مھ  خیرات و  مدرم  شیپ  مھ  ادخ ، ناگتشرف  شیپ  مھ  لاعتم ، یادخ  شیپ  مھ  دوب ؛ دھاوخ  اھنآ  یارب  یگرزب  رایسب  راختفا  نیا  دننک ، عافد 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٩/٢۵ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

فالتا قرب ، فالتا  یتایح ، عبانم  فالتا  یمومع ، عباـنم  فـالتا  تساـھنیا : هلمج  زا  درک ، یھن  دـیاب  درک و  یھن  اـھنآ  زا  دوشیم  دراد و  دوجو  هعماـج  حطـس  رد  هک  یتارکنم 

یداصتقا رکنم  کی  تسا ؛ ینید  رکنم  کی  تسا ؛ رکنم  کی  نیا  الصا  میراد ؛ نان  تاعیاض  همھ  نیا  ام  نان . رد  فارـسا  بآ و  رد  فارـسا  ییاذغ ، داوم  فالتا  تخوس ، لیاسو 

کی دناوتیم ، روط  کی  ییاونان  یرتشم  کی  دناوتیم ، روط  کی  لووسم  کی  دناوتیم ؛ هک  یقیرط  رھ  هب  یـسک  رھ  تسا ؛ مزال  مھ  رکنم  نیا  زا  یھن  تسا ؛ یعامتجا  و 

نیا ایآ  مینکیم ! روشک  دراو  جراخ  زا  هک  یمدـنگ  رادـقم  اب  تسا  ربارب  ام  نان  تاعیاض  رادـقم  دـنداد ، ام  هب  هک  ییاھرامآ  زا  یـضعب  قبط  دـناوتیم . رگید  روط  ییاونان  رگراک 

رارق دوخ  یاھهیـصوت  یلـصا  یاھروحم  زا  یکی  ار  اھنیا  زا  یھن  نینموملاریما  هغالبلاجـھن ، قبط  تسا . مزال  اھنآ  زا  یھن  تسا و  تارکنم  اھنیا  همھ  تسین !؟ فسات  یاج 

هب تیلاعف و  هب  روضح ، هب  ندرک  راداو  ار  اھنآ  مھ  مدرم  مومع  باب  رد  ندرک ؛ نیعم  هدعاق  نداد و  روتـسد  ندرک و  لمع  ندرک و  یـشم  روطنآ  نالووسم ، باب  رد  تسا . هداد 

. رکنم زا  یھن  فورعم و  هب  رما  نیمھ  اب  یعامتجا ، لئاسم  رد  تیلووسم  ساسحا 

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

نآ هب  مدوخ و  هب  نم  میوگب ؛ حیرص  امـش  هب  نم  نم ! نازیزع  دنیولج  ام  زا  مدرم  دننادیم ؛ رد  مدرم  دنھدیم ؛ باوج  تدحو  هب  مدرم  مدوب . هتفگ  مھ  ار  یمومع  تدحو  نم 

هیلع همھ  نیا  دـینک ؛ هاگن  ار  لاسما  نمھب  مودوتسیب  دـنیولج . ام  زا  مدرم  هک  منیبیم  منک ، هاگن  ات  دـھدیم  هزاـجا  نم  هب  روشک  لـئاسم  رد  مدـید  عاعـش  هک  یرادـقم 

اما تسا ؛ هدـش  هدز  فرح  اـیند  رد  یناریا ، بطاـخم  نداد  رارق  ریثاـت  تحت  فدـھ  اـب  لاـس ، نیا  اـت  لاـس  نآ  زا  نمھب ، مودوتسیب  هیلع  ماـما و  هیلع  بـالقنا ، هیلع  ماـظن ،

، ناشورخ طش  کی  لثم  دـندرک و  رپ  ار  اھنابایخ  دـندمآ و  اھرـشق  همھ  زا  زاب  تسا . هظحالمیب  مزاع و  ردـتقم ، راوتـسا ، اھنآ  روضح  تسا ، مدرم  روضح  لـحم  هک  ییاـجنآ 

تاجتسد و هنافساتم  اما  دننکیم ؛ تکرـش  تدحو  رھظم  رد  دنیآیم و  اھنآ  همھ  دنتدحو و  لھا  مدرم  نیاربانب  دندرب . ناشدوخ  اب  دنتـسش و  ار  اھیدایز  اھهلابز و  نیا  همھ 

نآ نیا و  اب  رازگرب و  یددعتم  تاسلج  دندمآ و  میتساوخ ، ار  نایاقآ  دنریذپانقح . ریذـپانفرح و  لمعمک و  اعدارپ و  مدآ ، یدودـعم  دادـعت  ناشیاسور و  یـسایس و  یاھحانج 

! تسا هدشن  هدز  یفرح  چیھ  اھنیا  اب  راگنا  (٣ ؛») اروکذم یش  نکی  مل   » اما دش ؛ تبحص 

یربھر  / ١٣٧٩/١١/٢٧ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

زور رد  هک  یمیظع  تکرح  رطاخ  هب  نامزیزع  مدرم  زا  مھ  و  منک ، ضرع  کیربت  مرتحم  نایاقآ  هب  ار  رجف  هھد  هکراـبم  ماـیا  نیا  مھ  منادیم ، مزـال  مضیارع  زاـغآ  رد  مھ  هدـنب 

یرایسب یاشگهرگ  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  هک  ار -  مدرم  یقیقح  روضح  بالقنا و  یباداش  عقاو  رد  ییامیپھار  نیا  منک . رکـشت  دنداد ، ناشن  دوخ  زا  نمھب  مودوتسیب 

. درک ماکان  رساخ و  ار  ناگدننکعمط  داد و  ناشن  تسا -  هدوب  تالکشم  زا 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 38 
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روشک  / ١٣٧٩/١٢/٠٨ رسارس  یتیبرت  روما  نالوئسم  نازومآشناد و  یمالسا  یاھنمجنا  یاھهیداحتا  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نایاپیب نارود  ترخآ و  هئشن  یارب  مھ  دش و  دھاوخ  عقاو  دیفم  نارگید  یارب  مھ  تسا ، دیفم  امش  رمع  نارود  رد  مھ  دشاب ، امش  رد  رگا  هک  تسھ  رگید  تیـصوصخ  کی 

ینید حیحص  لمع  اب  یرـشب و  فراعم  اب  یھلا ، فراعم  اب  ینید ، فراعم  اب  ام  زیزع  ناناوج  دینک . هزیکاپ  ار  ناتدوخ  تسا ؛ سفن  بیذھت  نآ  تسا . دیفم  گرم  زا  دعب  یگدنز 

؛ دراد دوجو  ررکم  روط  هب  یمالـسا  یروھمج  رد  هک  یمیظع  مسارم  رد  روضح  تسا . ینید  لئاسم  نادیم  مھ  یعامتجا  لئاسم  نادیم  زورما  دننکب . ار  راک  نیا  دـنناوتیم 

 - ار ناتینارون  کاپ و  لد  نآ  ار -  ناتدوخ  سفن  لامعا ، نیا  اب  اھـشور و  نیا  اب  تسا . ینید  یاھراک  اھنیا  همھ  نمھب ؛ مود  تسیب و  ییامیپھار  اـت  دـیریگب  اـھهعمج  زاـمن  زا 

. دینک مدقتباث  رتشیب  هچرھ 

روشک  / ١٣٧٩/١٢/٠٨ رسارس  یتیبرت  روما  نالوئسم  نازومآشناد و  یمالسا  یاھنمجنا  یاھهیداحتا  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رد دورو  یارب  دـیھد ؛ دـشر  دـیزاسب و  دـیراد ، هگن  ار  ناـتدوخ  دیمالـسا ؛ یاـھورین  زا  ورین  کـی  امـش  زا  مادـک  رھ  منکیم : ضرع  مھ  یمالـسا  یاـھنمجنا  نازیزع  امـش  هـب 

رد یمالـسا  نمجنا  هعومجم  رھ  دیـشخردب . ینکفارون  لثم  دیناوتب  ات  دینک  هدامآ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  عامتجا  نادیم  راک و  نادیم  رد  دورو  دعب  هزوح و  ای  هاگـشناد 

یرکف یگنھرف و  رگنـس  کی  نیا  دـنک . یثنخ  ار  نمـشد  هلمح  دـیکات و  دریگ  رارق  رگنـس  نیا  رد  دـناوتب  دـیاب  ناتـسریبد  زومآشناد  تسا . رگنـس  کی  روشک ، نیا  یاجک  رھ 

هلمح رد  هن  یماظن ، هلمح  رد  هن  نمـشد  دـشاب ، مکحتـسم  اھرگنـس  نیا  رگا  تسا . گـنھرف  رکف و  ملع و  ریبدـت و  نید و  حالـس  نآ ، رد  حالـس  هک  تسا  یرگنـس  تسا ؛

اـھتیقفومان و مھ  زورما  اـت  دروآ . دـھاوخن  تسد  هب  روـشک  نیا  رد  یقیفوـت  یگنھرف -  هلمح  ینعی  اـھهلمح -  نیا  نیرتکاـنرطخ  رد  هن  یـسایس و  هـلمح  رد  هـن  یداـصتقا ،

ادیپ شرتسگ  دیاب  مھ  زور  هب  زور  دوب و  دـھاوخ  روطنیمھ  مھ  نیا  زا  دـعب  هدوب ؛ فلتخم  یاھهصرع  رد  بوخ  نموم و  ناناوج  نیمھ  روضح  رطاخ  هب  نمـشد ، یاھتـسکش 

لقتنم یزکرم  هطقن و  رھ  هب  ای  دـندش  هزوح  ای  هاگـشناد  دراو  هک  یزور  نآ  هک  دـنزاسب  ار  ناشدوخ  ناـنچ  نآ  دـنریگب  میمـصت  نازومآشناد  کـت  کـت  امـش و  کـت  کـت  دـنک .

. دننک ییامنھار  ار  نارگید  ات  دنشاب  یغارچ  اجنآ  رد  دندش ،

لاس ١٣٨٠  / ١٣٨٠/٠١/٠١ لولح  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

. تسا یلم  رادتقا  یارب  یرھظم  روشک و  یسایس  هنحص  رد  تلم  روضح  یارب  یاهصرع  هک  میراد  ار  یروھمج  تسایر  تاباختنا  مھم  رایـسب  هلاسم  ام  لاس ٨٠ ، لیاوا  رد 

یلم تدحو  رھظم  هللااشنا  یلم و  تمظع  یلم و  رادتقا  رھظم  تخیر ، دنھاوخ  اھقودنـص  هب  هک  ییالاب  مکارتم و  ارآ  هللااشنا  یروھمج و  تسایر  تاباختنا  رد  مدرم  روضح 

یساسا زاین  هک  ار -  تینما  مھ  تسا -  مدرم  یمومع  یوزرآ  هک  ار -  تدحو  مھ  دنناوتب  راک ، شالت و  تکرح و  نیا  رادتقا و  نیا  هیاس  رد  ام  تلم  هک  میراودیما  دوب . دھاوخ 

هتفرگ و تروـص  یاـھراک  زا  ینـالوط  یتـسرھف  لاـس ٧٩ ، هماـنراک  رد  اـم  رگا  دـننیبب . هتفاـیققحت  هدـشلمع و  ار  ناـشدوخ  یاـھهمانرب  زا  یرایـسب  مھ  و  تساـم -  تـلم 

یاھراک تسرھف  هک  میـشاب  دھاش  لاس ٨٠  رد  هللااشنا  مینکیم ، هدـھاشم  هدـشن  هدروآرب  یاھزاین  هدـشن و  یاھراک  زا  رتینالوط  یتسرھف  و  هدـش ، لمع  یاھهمانرب 

. رتھاتوک یسب  هداتفابقع  هدنام و  یاھراک  تسرھف  و  دشاب ، رتناشخرد  رتینالوط و  رتشیب و  هدش  ماجنا 

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

رھظم تاباختنا ، دوخ  هک  تسا  نیا  منکیم  ضرع  زورما  هک  هچنآ  اما  منکیم ؛ ضرع  نامزیزع  مدرم  هب  دـشاب ، نم  هفیظو  هک  ار  هچنآ  دوخ ، نامز  رد  تاـباختنا ، هراـبرد  هتبلا 

رادتقا و رھظم  نیرتگرزب  نیا  دشاب ، یریگمـشچ  روضح  یمدرم ، روضح  دروآ و  نادـیم  هب  ار  دوخ  ناوارف  یارآ  تاباختنا ، نیا  رد  دـناوتب  ناریا  زیزع  تلم  رگا  تسا . یلم  رادـتقا 

ناجیھ و روش و  اـب  تاـباختنا ، نیا  رد  ناـمزیزع  تلم  دـننک و  رازگرب  ار  یبوخ  تاـباختنا  اـت  دـھدب  نـالووسم  هب  ار  قیفوت  نیا  لاـعتم  دـنوادخ  هک  مراودـیما  تسا . یلم  تزع 

. دنھد ناشن  ایند  هب  ار  دوخ  تداشر  تزع و  رگید  راب  کی  دننک و  تکرش  دنتسھ -  رادروخرب  نآ  زا  هللادمحب  هک  لماک -  روعش 

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

بالقنا زا  یـشان  یگدنزرـس  طاشن و  یرادـیب و  اھنیا ، همھ  اب  دـندوب . هتـشاد  هگن  بقع  لاس  اھھد  مدرم ، یگدـنز  عضو  ظاـحل  زا  مھ  یملع و  ظاـحل  زا  مھ  ار  اـم  تکلمم 

یملع و لئاسم  تعنـص و  هاگـشناد و  عاـضوا  هک  یناـسک  تسا . هدرک  داـجیا  لوحت  روشک  رد  داد ، مدرم  یاـھلد  کـتکت  هب  یمالـسا  ناـمیا  نیمھ  هک  یدـیما  یمالـسا و 

روضح زا  هدافتسا  تکرب  هب  یمالـسا و  نامیا  تکرب  هب  بالقنا  هک  دنباییمرد  دننکیم ، هسیاقم  مھ  اب  هدھاشم و  زورما ، زور و  نآ  ار ، مدرم  یگدنز  عاضوا  روشک و  یبرجت 

طقف میدوب ؛ یگدنز  یاھتفرشیپ  همھ  زا  رود  میدوب ؛ هداتفا  بقع  اھگنسرف  یگدنز ، هلفاق  زا  ام  دنک . هارمھ  لوحت  اب  ام  روشک  رد  ار  یگدنز  تسا  هتسناوت  هنحـص ، رد  مدرم 

زاب ار  لوحت  هار  هتخادنا ؛ یلاعت  یقرت و  هداج  رد  ار  روشک  هدش ، داجیا  بالقنا  تکرب  هب  هک  هچنآ  اما  دندوب ؛ یجراخ  تالوصحم  هدننکفرـصم  هدننکهدافتـسا و  یھفرم  رـشق 

. تسین یفاک  اھنیا  اما  تسا ؛ هدرک  مکحتسم  ار  یرکف  یملع و  یاھهیاپ  هدرک و  راودیما  ار  اھلد  هدرک ؛

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

هفیظو دیشاب ، نآ  لابند  دینادب و  یلم  رادتقا  لاس  ار  لاسما  هک  میدرک  ضرع  لاس  یادتبا  ام  هکنیا  تسا . یلم  رادتقا  رھاظم  نیرتمھم  زا  یکی  تاباختنا ، رد  مدرم  روضح 

دـنھدب و یار  دـنورب و  یار  یاھقودنـص  یاـپ  مدرم  هک  تسا  نیمھ  یلم  رادـتقا  یاـھهیاپ  زا  یکی  ناـمدوخ . مھـس  هب  مادـک  رھ  اـھتنم  مینکب ؛ ار  راـک  نیا  هـک  تساـم  هـمھ 

؛ دنھدیم یار  رفن  کی  هب  مھ  مدرم  دنراد و  یرظن  هقیلـس و  مھ  اھنآ  زا  مادک  رھ  دنددعتم ؛ مھ  اھدزمان  تسا ؛ فلتخم  مدرم  قیالـس  هتبلا  دـننک . باختنا  ار  روھمجسیئر 

شروشک تشونرس  هب  تسا و  هدنز  ناریا  تلم  هک  دنھد  ناشن  دننک و  تکرـش  ناریا  تلم  یمومع  نومزآ  نیا  رد  همھ  هک  تسا  نیا  لوا  هلاسم  تسا . یدعب  هلاسم  نیا 

رد هک  دناهدناوخ  اھهدنورپ  رد  زین  یـضعب  دناهدید و  مھ  یـضعب  دننادیم و  اھنآ  زا  یلیخ  دننکیم ؛ باسح  عوضوم  نیا  یور  ایند ، فارطا  رد  نوگانوگ  نارگلیلحت  دراد . هقالع 

یرادمامز دندرکن . انتعا  سلجم  یار  یاھقودنص  هب  مدرم  یدودعم ، رایسب  دراوم  زج  دوب -  هلصاف  لاس  تصش  دودح  هک  بالقنا -  زا  لبق  ات  تیطورـشم  لوا  زا  تکلمم ، نیا 

فرش و نیا  دننکیم . باختنا  ار  روشک  نالووسم  ناشدوخ  دنوشیم و  نادیم  دراو  ناریا  مدرم  زورما  هک  دننیبیم  اھنآ  دوب . هدناشنتسد  هداوناخ  رایتخا  رد  هک  مھ  روشک 

. تسا ناریا  تلم  یارب  یگرزب  تزع 

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

زا یادج  دندیدنسپیمن . ار  نیا  دندروآیم ، باسح  هب  تسایس  لئاسم  نارظنبحاص  یسایس و  بازحا  ناگبخن و  ناگدبز و  رامـش  رد  ار  ناشدوخ  هک  یناسک  زا  یـضعب 

، ماما طخ  تازاوم  هب  ضرع و  رد  بالقنا ، لوا  زا  اذل  دندرکیمن . لوبق  ار  یمالسا  ماظن  اما  دنتشاد ، هدیقع  مالسا  هب  ناسک  یضعب  دنتشادن ، هدیقع  مالسا  هب  هک  یناسک 

؛ یمالـساریغ نطاب  اما  یمالـسا ، مسا  یمالـسا ؛ باعل  گنر و  اب  اھتنم  درکیم ؛ توعد  یبرغ  یاھماظن  زا  هدـش  یرادربوگلا  کیئال و  ماظن  کی  هب  هک  دـش  ادـیپ  یناـیرج 

مدرم مشچ  رد  ماظن  نداد  هولج  لوبقم  یارب  مھ  یاهلملاهیجو  دنوخآ  یماظن ، نینچ  رانک  رد  هک  دـندوبن  لیمیب  اھنآ  هتبلا  یمالـساریغ . یریگتھج  اما  یمالـسا ، تخاس 

؛ دھد هولج  یمالسا  مدرم ، مشچ  رد  ار  ماظن  ات  دریگ  رارق  ماظن  رانک  رد  یلوبق  دروم  یناحور  دمآیمن  ناشدب  دندوب -  هتسبلد  مالسا  هب  مدرم  نوچ  دشاب -  هتـشاد  دوجو 

میژر هدشیزاسزاب  لکش  تقیقح ، رد  و  یمالساریغ -  تروص  نامھ  هب  ار  ماظن  دنھدیم ، صیخـشت  دندنـسپیم و  ناشدوخ  هک  یلکـش  نامھ  هب  مھ  ماظن  نادرمتلود 

رد ار  مدرم  یاھورین  هک  دـشاب  هتـشاد  اھنآ  یارب  ار  هدـیاف  نیا  مھ  نید  باعل  گـنر و  رھاـظ و  دـننک . هرادا  اـیند -  نادـنمتردق  نارادمتـسایس و  لوبق  قبط  اـھتنم  یتنطلس ،

راداو ماظن  نآ  اب  یراکمھ  هب  ار  مدرم  یمالـسا ، رھاظ  نیمھ  هریغ -  تایلام و  نداد  عافد و  گنج و  ماگنھ  رد  تسا -  جاـیتحا  مدرم  روضح  هب  اـجرھ  دـھد ؛ رارق  ناشتمدـخ 

، تفرگ رارق  نانمـشد  هضبق  رد  مدرم  داصتقا  گنھرف و  روشک و  لالقتـسا  رگا  دشن ؛ دشن ، هزرابم  نارگهطلـس  اب  رگا  دشن ؛ دشن ، نیمات  مدرم  یعرـش  قوقح  رگا  اما  دـنک ؛

اھنیا دوب ، مالـسا  یعقاو  روضح  زا  یناشن  مالـسا و  مان  هک  اجرھ  دوش ، نیودـت  مدرم  بختنم  ناگربخ  هلیـسو  هب  یـساسا  نوناق  داد  روتـسد  ماـما  هک  یلوا  زا  اذـل  تفرگ !

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 39 
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تردق هنشت  اھنآ  تموکح ؛ ینعی  تیالو  دندوبن -  فلاخم  شتیالو  اب  هتبلا  دندرک . هزرابم  هناباتیب  اھنیا  دش ، حرطم  هیقف » تیالو   » هب طوبرم  لصا  هک  ییاجنآ  دندرک . هلباقم 

روضح هناشن  هک  اجرھ  دـندرکیمن . لمحت  دـنتفاتیمنرب و  ار  نیا  دوب ؛ هعماـج  رد  نید  یقیقح  روضح  یاـنعم  هب  نوچ  دـندوب ؛ فلاـخم  شاهیقف  اـب  دـندوب -  ندرک  تموکح  و 

. دندوب ضرتعم  اھنیا  دوب ، مالسا  یعقاو 

یروھمج  / ١٣٨٠/٠٣/١٨ تسایر  هرود  نیمتشھ  تاباختنا  رد  تکرش  زا  سپ  امیسوادص  راگنربخ  اب  هبحاصم 

لثم دـش و  دـنھاوخ  رـضاح  یار  یاھقودنـص  یاـپ  رد  مدرم  یھلا ، قیفوت  هب  تسا . یکراـبم  زور  ناـمزیزع  روشک  ناریا و  تلم  یارب  هللااـشنا  زورما  میحرلانمحرلاهللامسب .

هک ییار  هگرب  رھ  زورما  دش . دھاوخ  روطنیمھ  هللااشنا  مھ  راب  نیا  دنشخبب ، تینوصم  وربآ و  روشک  هب  اھینمـشد ، لباقم  رد  دناهتـسناوت  ناشدوخ  روضح  اب  هک  هشیمھ 

دینیبیم امش  اذل  تسا . تیمھااب  شزرااب و  رایسب  روشک  یارب  نیا  تسا و  یساسا  نوناق  یمالسا و  یروھمج  ماظن  هب  یار  تقیقح  رد  دوشیم ، هتخادنا  اھقودنص  هب 

رد هتـشذگ و  لاس  نیدنچ  لوط  رد  ام  تلم  نوچ  تسناوت ؛ دنھاوخن  اما  دننک ؛ قنورمک  ار  تاباختنا  دنناوتب  دـیاش  ات  دـننکیم  ار  ناشدوخ  یعـس  همھ  هناگیب ، یاھقوب  هک 

، روشک نیا  رد  یرالاسمدرم  نداد  ناشن  اھقودنـص و  یاپ  رد  شروضح  دنکـشب و  ار  یار  یاھقودنـص  یاپ  رد  روضح  دروکر  ایند  رد  تسا  هتـسناوت  هراومھ  ددعتم ، یاھباختنا 

. دش دھاوخ  روطنیمھ  یھلا  لضف  هب  مھ  هعفد  نیا  هدوب و  رتشیب  کیئال  یاھروشک  یبرغ و  یاھروشک  همھ  زا  ابیرقت 

یروھمج ماظن  رد  دش . دھاوخ  باختنا  روشک  ییارجا  ریدم  هللااشنا  زورما  هک  تسا  نیا  هلاسم  دنرمـشن . کچوک  ار  راک  نیا  هک  منکیم  هیـصوت  مدرم  هب  اددـجم  نم  هتبلا 

یارب دناهتـسناوتیم ، هدوب و  نکمم  یراک  رھ  هک  دناهداد  ناشن  مدرم  تسا . روھمج  سیئر  تلود و  ماظن ، ییارجا  یوزاب  تسا . یمھم  ناش  یروھمج  تسایر  یمالـسا ،

تلادع معط  اب  ار  روشک  مدرم و  دناوتب  دمآ ، دھاوخ  راک  یور  هک  یدیدج  تلود  هللااشنا  هک  میراودـیما  دـنکب . مدرم  یارب  دـناوتیم ، یراک  رھ  دـیاب  مھ  ماظن  دـناهدرک ؛ ماظن 

. میشابن هدنمرش  یلیخ  ناممدرم ، زا  لاس  رخآ  رد  میراودیما  هتفرگ و  مان  یولع » راتفر   » لاس لاسما ، نوچ  دنک ؛ انشآ  رتشیب  یعامتجا ،

ارآ زا  ات  دـنربب  راک  هب  ار  ناشدوخ  تقد  لاـمک  دـیاب  تراـظن  یاـھتایھ  مھ  ییارجا و  یاـھتایھ  مھ  هک  تسا  نیا  نآ  منکیم و  ناراکردـناتسد  نـالووسم و  هب  مھ  یاهیـصوت 

. تسا هدوب  مھ  روطنیمھ  هللادمحب  هکنیاامک  ددرگ ؛ تئارق  شرامش و  لماک  تناما  اب  ارآ  نیا  دوش و  تنایص  مدرم 

، میدرک روبع  زورما  زا  یتقو  هک  منک  هیـصوت  یـسایس -  لئاسم  ناراکردـناتسد  هب  صوصخب  نامزیزع -  تلم  هب  مھاوخیم  نم  تساـھتباقر . ناـیاپ  یریگیار و  زور  زورما ،

. تسا همھ  روھمج  سیئر  دش ، باختنا  یروھمج  تسایر  هب  مدرم  ارآ  رثا  رب  هک  سک  رھ  زورما  دنراذگب . رانک  ار  اھنیا  لاثما  طوطخ و  طخ و  هدـنزاب و  هدـنرب و  تباقر و  لئاسم 

ات دـننک  کمک  تلود  هب  دـنھد و  مھ  تسد  هب  تسد  دـیاب  همھ  دـنک . تیاعر  ناسکی  روط  هب  ار  همھ  قوقح  دـیاب  مھ  وا  دـننک ؛ ظفح  ار  وا  مارتحا  یراکمھ و  وا  اب  دـیاب  همھ 

. دربب شیپ  الاو  یاھفدھ  تمس  هب  رتشیب  هچرھ  ار  روشک  دنک و  زاب  ار  مدرم  یگدنز  یاھهرگ  دناوتب  هللااشنا 

یروھمج  / ١٣٨٠/٠٣/١٩ تسایر  تاباختنا  رد  مدرم  روشرپ  روضح  یپ  رد  رکشت  مایپ 

ناریا زیزع  تلم 

ار یمالـسا  ماظن  زا  دوخ  یهناناج  عافد  ماگنھب ، هناھاگآ و  رگید  رابکی  دوزفا . بالقنا  گرزب  تاراختفا  رب  یرگید  کانبات  یهحفـص  تاباختنا ، رد  امـش  روشرپ  روضح  یهسامح 

امـش فیلکت  قح و  ار  روھمج  سیئر  باختنا  هک  یـساسا  نوناق  هب  دوخ  یرادافو  رب  رگید  رابکی  دیتخاس . لطاب  ار  موب  زرم و  نیا  نانمـشد  یاھهوای  دـیداد و  ناشن  همھ  هب 

زا ار  تلم  دندیشوکیم  هک  ار  نانآ  یناطیش  یهسوسو  دیدیزرو و  رارصا  وجهلخادم  یراکبتسا و  زکارم  یهدارا  زا  دوخ  یچیپرس  رب  رگید  رابکی  دیدرشف . یاپ  تسا  هتـسناد 

لالقتسا و هار  دوخ ، تلم  مزع  رب  هیکتاب  دناوتیم  یمالسا  ناریا  هک  دیدناسر  تابثا  هب  رگید  رابکی  هرخالاب  و  دیدرک . بآرب  شقن  دننک ، درسلد  یار  یاھقودنـص  رانکرد  روضح 

. دیامیپب بولطم  یهطقن  ات  تسا  مالسا  گرزب  سرد  هک  ار  ناگناگیب  یهطلس  یهربنچ  زا  یدازآ 

رد ینید  یرالاسمدرم  راکـشا  یهنومن  هدـش و  باختنا  امـش  صیخـشت  یار و  اب  تسا ، یونعم  یدام و  تفرـشیپ  لوئـسم  روشک و  یئارجا  ریدـم  هک  روھمج  سیئر  نونکا 

یلم گرزب  قیفوت  نیا  هدیئاس ، کاخ  رب  لاعتم  دنوادخ  ربارب  رد  عوشخ  هھبج  بناجنیا  تسا . هتشگ  راکشآ  دنایمدرم ، یمالسا و  ماظن  یهنـشت  هک  یئاھتلم  مشچ  ربارب 

. میامنیم میدقت  ناریا  ناشلامیظع  تلم  هاگشیپ  هب  ار  دوخ  نیسحت  ساپس و  و  منکیم ، یرازگرکش  ار 

هب ماـمتھا  تلم و  زا  ینادردـق  یھلا و  رکـش  یهفیظو  هب  ار  ناـشیا  میوـگیم و  میربـت  ار  زیزع  روـشک  مدرم و  هـب  یرازگتمدـخ  یهراـبود  قـیفوت  مرتـحم ، روـھمج  سیئر  هـب 

. مدرگیم رکذتم  روشک  تالکشم  عفر  هار  رد  هفقویب  شالت  تسا و  هداھن  ناشیا  یهدھع  رب  یساسا  نوناق  هک  یفئاظو 

نتفرگ میمـصت  ندیـشیدنا و  هار  هب  ار  ناـناوج  هژیو  هب  هدـنیوج  یاـھنھذ  یـساسا ، ثحاـبم  حرط  هنحـص و  رد  روـضح  اـب  هک  یروـھمج  تساـیر  مرتـحم  یاـھدزمان  رگید  زا 

. منکیم رکشت  دنتخاس  مھارف  ار  مدرم  یسامح  روضح  یهنیمز  دندناشک و 

، تاباختنا رد  تکرـش  هب  مدرم  قیوشت  رد  هک  هاگـشناد  هزوح و  ناگتـسجرب  یگنھرف و  یـسایس و  یاھتیـصخش  مالعا و  یاملع  دـیلقت و  مظعم  عجارم  زا  منادیم  مزال 

. منک رکشت  هنامیمص  دندرک ، یزاسهنیمز  مدرم  رد  ار  قوش  روش و  هزیگنا و  دوخ  یهنادنمشوھ  یزیرهمانرب  راکتبا و  اب  هک  امیس  ادص و  زا  زین  دندرک و  افیا  یگرزب  شقن 

زین و  دنداد ، ناشن  ریذپانیگتسخ  یششوک  گرزب  یهفیظو  نیا  هار  رد  هک  نارظان  نایرجم و  روشک و  ترازو  نابھگن و  مرتحم  یاروش  زا  ار  دوخ  رکشت  ینادردق و  نینچمھ 

هداھن نانآ  یهدـھع  رب  نوناق  هک  یفئاظو  نداد  ماجنا  رد  ار  نانآ  یلدـمھ  یراکمھ و  مرادـیم و  زاربا  دـندرک ، کمک  رما  نیا  هب  یوحن  هب  هک  یناسک  رگید  یماظتنا و  یورین  زا 

. مربیم راظتنا  تسا 

تناتم و اب  دـننادب و  ار  یھلا  تمعن  نیا  ردـق  هک  مھاوخیم  روشک  یاج  همھ  رد  یـسایس  روما  ناراکردـناتسد  زا  زین  مرتحم و  یاـھدزمان  یهمھ  یتاـباختنا  نارادـفرط  زا 

هدنرب هلئسم  حرط  اب  دناهدنرب . تلم  یهمھ  یمدرم  تاباختنا  زیمآراختفا  یهبرجت  رد  دننک . یریگولج  دزاسیم ، دونـشخان  ار  قلخ  ادخ و  هچنآ  رھ  زورب  زا  هنادنمدرخ ، راتفر 

. دیزاسن هدولآ  یلیمحت  یاھاغوغ  اب  ار  مدرم  یگدنز  یاضف  دینکن و  هدروآرب  دنشیدنایمن  یلم  تدحو  نتسکش  هب  زج  هب  هک  ار  ناھاوخدب  یهتساوخ  هدنزاب  و 

و تسا ، تلم  حالـص  وا و  یاضر  بجوم  هچنآ  هب  لمع  رد  ار  نالوئـسم  قیفوت  هادـف  یحور  اھیقب  ترـضح  تاھجوت  هب  دـیما  یھلا و  تمحر  لـضف و  هب  داـمتعا  اـب  ناـیاپ  رد 

. میامنیم تلئسم  لجوزع  دنوادخ  زا  یولع ، راتفر  هب  ندش  کیدزن  یعامتجا و  تلادع  نیمات  رد  ار  نانآ  مزع  یئاناوت و 

ماظن  / ١٣٨٠/٠٣/٢٠ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ناریا تلم  همھ  زا  هنامیمص  تسا  مزال  باختنا ، نادیم  رد  اھنآ  هناھاگآ  دورو  مدرم و  روضح  هتشذگ و  هعمج  زور  رد  یروھمج  تسایر  تاباختنا  هوکشرپ  هنحص  تبـسانم  هب 

دروم فلتخم  یاھهنیمز  رد  ار  دوخ  یرایـشوھ  یھاگآ و  تسا  هتـسناوت  زورما ، ات  بالقنا  یادـتبا  مطالتم  یاھلاس  تشذـگ  زا  دـعب  ام  ناشلامیظع  تلم  اـقح  منک . رکـشت 

نیا تلم و  نیا  ناھاوخدـب  یدامتم ، یاھلاس  لوط  رد  هچرھ  تسا . هداد  ام  تلم  هب  ار  قیفوت  نیا  هک  میرازگـساپس  رایـسب  ار  لاعتم  یادـخ  دـشخب . اقترا  تلم  کی  هقالع 

نییعت رد  ینیرفآراـختفا  هدرتـسگ و  تکرـش  مدرم  اـھنآ ، مـغریلع  دـناهدشن و  قـفوم  دـننک ، رود  روـشک  یموـمع  یاھهنحـص  رد  روـضح  زا  ار  مدرم  هـک  دناهتـساوخ  روـشک 

تالضفت لومشم  ار  بیجن  نموم و  رایشوھ و  میھف و  گرزب و  تلم  نیا  لاعتم  یادخ  هک  میراودیما  تسا . یاهدننیب  رھ  نیـسحت  بجوم  نیا  دناهتـشاد و  روشک  تشونرس 

. دھد رارق  دوخ  هژیو 

هب تبسن  الباقتم  دیاب  مھ  نالووسم  تسا . هدرک  شالت  نالووسم  تیقفوم  یمالـسا و  ماظن  میکحت  یارب  دوخ ، ناوت  دح  رد  تلم  نیا  میاهدرک ، ضرع  اھراب  هک  هنوگنامھ 

دننادب و ار  تلم  نیا  ردق  دیاب  دناهتفرگ ، هدـھع  رب  ماظن  نیا  رد  یتیلووسم  هک  یناسک  همھ  دـنوش . راک  یاھهنحـص  دراو  نید  ساسحا  نیمھ  اب  دـید و  نیمھ  اب  تلم ، نیا 

سیئر هللااشنا  هک  میراودـیما  ام  دـنناسر . ماجنا  هب  دوخ  عسو  شـشوک و  همھ  اب  تساھنآ ، شود  رب  هاگآ  عاجـش و  نموم و  تلم  نیا  لابق  رد  هک  ار  یفیاـظو  دـننک  شـالت 

نادیم نیا  رد  مدرم ، یونعم  یدام و  یاھزاین  قیقد  ییاسانش  اب  تلم و  نیا  لابق  رد  یزوسلد  ساسحا و  نیمھ  اب  دناهدش -  باختنا  مود  تبون  یارب  هک  مرتحم -  روھمج 

تمعنیلو ار  اھنآ  دننادب و  رازگتمدـخ  لووسم و  مدرم ، لباقم  رد  ار  دوخ  دـیاب  درک ، دـنھاوخ  ادـیپ  روضح  دـیدج  تلود  رد  هک  یناسک  همھ  دـننک . هدافتـسا  دوخ  ناوت  همھ  زا 

ناـشن مدرم  تسا . هدیـشخب  رادـتقا  ار  ماـظن  نیا  هک  تسا  مدرم  هدارا  روـضح و  نیا  دنتـسھ . نـالووسم  تمعنیلو  مدرم  تسھ ؛ مـھ  روـطنیمھ  دـننک . بوـسحم  دوـخ 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 40 
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. تشاد دنھاوخ  روضح  نوگانوگ  یاھهنحص  رد  هنارایشوھ  هناھاگآ و  هک  دناهداد 

مدرم هک  تسا  نیا  نمشد  شالت  دننک . مادقا  نآ  لباقم  رد  دیاب  همھ  تسا . مدرم  زا  نامیا  هزیگنا و  نیا  بلس  دنتسھ ، نآ  یپ  رد  تلم  نیا  نانمشد  ناھاوخدب و  هک  هچنآ 

راودیما مرگلد و  شیوخ  هب  تبـسن  ار  مدرم  دوخ -  نابز  اب  طقف  هن  دوخ -  لمع  اب  هک  دشاب  نیا  دـیاب  یمالـسا  ماظن  نالووسم  شالت  اما  دـنک ؛ درـسلد  یمالـسا  ماظن  زا  ار 

یاھهیاپ هک  دننادب  دھعتم  فظوم و  ار  دوخ  سکعب ، دیاب  نالووسم  اما  دـنک ؛ تسـس  مدرم  رد  ار  ینید  لمع  هدـیقع و  نامیا و  یاھهیاپ  هک  تسا  نیا  نمـشد  شالت  دـننک .

یتلود و نالووسم  لوا ، هجرد  رد  نالووسم -  همھ  تسا : نیا  یـساسا  یاھتیولوا  زا  یکی  ناناوج ، میظع  تیعمج  نیا  اب  ام  روشک  رد  دننک . مکحم  اھلد  رد  ار  ینید  نامیا 

وـس رثا  رب  دنراذگن  دنیامن و  مکحتـسم  اھنآ  لد  رد  ار  نامیا  یاھهیاپ  دننک ؛ رونم  مالـسا  رون  اب  ار  ناناوج  نیا  کاپ  یاھلد  هک  دشاب  نیا  رب  ناشتمھ  دـیاب  نارگید -  نینچمھ 

نیا دوش . فرحنم  تقیقح  هداج  زا  ناناوج  نیا  یاھلد  برخم ، راکفا  هب  نداد  نادیم  نشور و  یاھتقیقح  ندرک  ادا  دب  قیاقح ، ندیمھف  دب  غیلبت ، وس  صیخـشت ، وس  راتفر ،

. تسام شود  رب  یگرزب  تیلووسم 

یلا هللا ایعاد  اریذن و  ارشبم و  ادھاش و  کانلسرا  انا  . » تسا رما  نالووسم  هفیظو  نیلوا  هعماج ، کی  رد  اھناسنا  یونعم  یبلق و  تیادھ  مدرم و  نامیا  هب  ندیشخب  قمع 

الوسر نییمـالا  یف  ثعب  یذـلا  وھ  . » میورب ار  هار  ناـمھ  میھاوخیم  اـم  تسوا . تدـالو  زور  زورما  هک  یربمغیپ  نیمھ  تسا ؛ ربمغیپ  هفیظو  نیا  ( ٣ (؛» ارینم اجارـس  هنذاب و 

؛ دنورب ار  هار  نامھ  دیاب  نالووسم  یمالسا ، عماوج  رد  تسا . ربمغیپ  یلصا  فیاظو  وزج  میلعت ، هیکزت و  ( ۴ (؛» همکحلا باتکلا و  مھملعی  مھیکزی و  هتایا و  مھیلع  ولتی  مھنم 

هنارکـش نیا  تسا ؛ تلم  نیا  لباقم  رد  ام  یرازگـساپس  نیا  تسام ؛ فیاظو  وزج  نیا  دننک . خسار  تیوقت و  اھنھذ  رد  ار  ینید  نامیا  دیاب  دننک ؛ تیبرت  دـنھد و  میلعت  دـیاب 

قوش هدارا و  مزع و  روضح و  لابقا و  هجوت و  تسادـخ . تسد  اھلد  نیا  تسا . هداد  ام  هب  ار  یمدرم -  روضح  نیا  گرزب -  یاھتمعن  نیا  هک  تسا  لاعتم  یادـخ  لباقم  رد  اـم 

ینید نامیا  تیوقت  یگدنز و  روما  حالـصا  هار  رد  تسا : نیا  هب  تمعن  نیا  هنارکـش  مییوگب . رکـش  ار  اھنیا  دـیاب  تسا . هدرک  ام  ینازرا  هک  تسا  یھلا  گرزب  یاھتمعن  مدرم ،

. مینکب ار  نامدوخ  شالت  همھ  دیاب  مدرم 

لاس ٨٠  / ١١/١٣٨٠/٠۵ یروھمجتسایر  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

دروم مدرم و  تیمیمـص  روضح و  هب  هتـسیاش  خـساپ  یھلا و  شاداپ  کمک و  لومـشم  هار ، نیا  رد  نالوئـسم  رگید  مرتحم و  روھمج  سیئر  زیمآتدـھاجم  مادـقا  رھ  کـشیب 

. دوب دھاوخ  زیچان  رازگتمدخ  نیا  یراکمھ  دییات و 

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

اھنآ هب  هک  ییاجنآ  ات  دـنناوتیم و  هک  ییاجنآ  ات  ایند  یاھتلم  منکیم . رکـشت  لد  همھ  اـب  سدـق ، زور  رد  ناـشروشرپ  هنادـنمتردق و  روضح  رطاـخ  هب  ناـمزیزع  تلم  زا  نم 

تیلووسم هیضق  نیا  لباقم  رد  هک  دننک  ساسحا  دیاب  ناملسم  یاھتلود  دوش . لیدبت  لمع  هب  اھتلود ، میمـصت  رد  دیاب  نیا  اما  دننکیم ؛ ترفن  راھظا  دوشیم ، هداد  هزاجا 

. دنراد

مق  / ١٣٨٠/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

 - نیتال یاکیرما  اقیرفآ ، ایـسآ ، رد  ایند -  طاقن  همھ  رد  دوب . ایند  رد  یـسایس  یعامتجا و  تالوحت  اھبالقنا و  نرق  متـسیب ، نرق  دندش . قفوم  ایند  طاقن  زا  یرایـسب  رد  اھنآ 

هب لوا و  تروص  هب  ار  عضو  دـننادرگرب و  ار  اھنآ  دنتـسناوت  اھراشف  نیمھ  اـب  یناـھج ، زکرمتم  نادـنمتردق  نارگرامعتـسا و  رابکتـسا ، دـمآ . دوجوهب  یعاـمتجا  گرزب  تـالوحت 

رد هک  دوب  یقیمع  نامیا  لوا  هجرد  رد  دـنوش . قفوم  اھنآ  تشاذـگن  هک  تشاد  دوجو  یلماوع  اجنیا  رد  نوچ  دنتـسناوتن ؛ ناریا  رد  اـما  دـنروآرد . دوخ  بولطم  لکـش  ناـمھ 

مرگلد و ماما ، روضح  اب  مدرم  داتـسیا . نمـشد  لباقم  رد  هوک  لثم  هک  دوب  راوگرزب  ماما  دنمـشوھ  هاگآ و  عطاق و  یربھر  نامیا ، نیا  راـنک  رد  تشاد . دوجو  مدرم  نیا  یاـھلد 

نیتم مکحم و  یانبریز  دوش ، قفوم  نمشد  تشاذگن  هک  یرگید  لماع  تسکشن . ار  مدرم  اما  دش ؛ دراو  روشک  نیا  رب  تابرـض  نیرتتخـس  ماما ، نارود  رد  دندش . نئمطم 

ناکرا همھ  رد  یمالسا ، یریگتھج  اب  ار  مدرم  تساوخ  یار و  هدارا و  روضح و  هک  تسا  هدش  هداد  یبیترت  یساسا  نوناق  رد  دوب . یساسا -  نوناق  ینعی  یمالسا -  ماظن 

هب نمـشد  هتبلا  دـش . نمـشد  ذوفن  عناـم  دوب ، مالـسا  هیاـپ  رب  هک  یمدرم  تلود  یمدرم و  سلجم  یمدرم ، باـختنا  مکحتـسم ، ماـظن  نیا  دـھدیم . زورب  روـھظ و  ماـظن ،

دیدش مجاھت  دروم  یقیرط  هب  مدرم ، نامیا  تسا . نمـشد  مجاھت  دروم  تسا ، هدوب  بالقنا  نیا  یاقب  لماوع  هک  ییاھـشزرا  همھ  داد . دھاوخ  هداد و  همادا  دوخ  ینمـشد 

ار دوخ  داسف  ملظ و  طاسب  دنروایب و  راک  رـس  رب  ار  دوخ  ناگدناشنتسد  دنریگ ، تسد  رد  روشک  نیا  رد  ار  رایتخا  هدارا و  دـندرگرب ، دـنھاوخیم  هک  تسا  ینانمـشد  نامھ 

دـندروخ و ینھدوت  دراد ، دوجو  روشک  نیا  رد  هک  یردـتقم  رـصانع  لـباقم  رد  اـقب و  لـماوع  نیا  لـباقم  رد  اـھتنم  دناهتـسشنن ؛ اـپ  زا  اـھنیا  دـننک . نھپ  روشک  نیا  رد  هراـبود 

یتح دنک ، تسارح  ار  مکحتسم  یانبریز  هیاپ و  نیا  ظفح و  دوخ  دوجو  رد  ار  نامیا -  ینعی  اھبنارگ -  رھوگ  نیا  دشاب و  رادیب  ام  تلم  رگا  دنھد . ماجنا  ار  دوخ  راک  دنتسناوتن 

ضرع امش  هب  ار  نیا  نالووسم ؛ مھ  دنراد و  هدننک  نییعت  شقن  مدرم  مھ  دز . دھاوخ  ینھدوت  وا  هب  تلم  نیا  زاب  دنک ، هضراعم  مھ  رگید  لاس  اھھد  ات  دھاوخب  نمـشد  رگا 

دنھاوخب دنشاب و  هدامآ  دنشاب ، هنحص  رد  دنشاب ، نامیااب  دنـشاب ، رادیب  شمدرم  هک  یروشک  ماظن و  رھ  تسا . هدننک  نییعت  فلتخم ، یاھرـشق  زا  مدرم  داحآ  شقن  منک .

نیاربانب نآ -  ریغ  هن  یماظن و  تازیھجت  هن  کشوم ، تردق  هن  متا ، تردق  هن  دـنک -  ادـیپ  طلـست  ناشروشک  اھنآ و  رب  دـناوتیمن  یتردـق  چـیھ  دـننک ، عافد  ناشدوخ  قح  زا 

. دنرادرب ماگ  اھنآ  زا  رتولج  هکلب  دننک ، تکرح  مدرم  یاپ  هب  اپ  طقف  هن  دنناوتب  دیاب  روشک  نالووسم  تسا . مھم  رایسب  مھ  نالووسم  شقن  تسا . مھم  رایسب  مدرم  شقن 

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

فص رد  دنناوتب  ای  دننک و  میلست  هب  راداو  جراخ و  نادیم  زا  بوعرم و  ار  لباقم  فرط  دنناوتب  هکلب  هک  تسا  نیا  دیدھت  دیاوف  زا  یکی  تسین . مادقا  یانعم  هب  هشیمھ  دیدھت ،

تکرح رد  یمدرم  تارھاظت  نمھب -  مودوتسیب  ینعی  ادرف -  هک  تسا  رطاخ  نیمھ  هب  دـننک . دـیدرت  داجیا  مدرم  لد  رد  ای  مدرم ، نالووسم و  فص  رد  ای  نالووسم ، هچراپکی 

 - مھ نادیم  نیا  رد  نالووسم ، ناشرانک  رد  مدرم و  هک  دوب  میھاوخ  دھاش  یھلا  لضف  هب  مرادن و  دیدرت  هدـنب  دراد . یاهدـننک  نییعت  هداعلاقوف و  رایـسب  تیمھا  ناریا  تلم 

ناریا نانمـشد  نھد  یوت  رگید  راب  کی  درک و  دـنھاوخ  ادـیپ  روضح  تردـق ، طاشن و  اب  داحتا و  اب  تبالـص ، اـب  رگید ، یاھنادـیم  همھ  لـثم  ادرف -  ییاـمیپھار  رد  روضح  نادـیم 

. دز دنھاوخ 

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

؛ داد ناشن  همھ  هب  یلم  فرش  یبالقنا و  تزع  زا  تسارح  رد  ار  امـش  یهدارا  تمھ و  رگید  راب  لاسما ، نمھب  مود  تسیب و  هوکـشرپ  میظع و  یهسامح  ناریا ! زیزع  تلم 

. دیشخب مسجت  مالسا  یهتشارفارب  مچرپ  زا  عافد  رد  ار  امش  خسار  مزع  و  داھن ؛ شیامن  هب  ار  یمالسا  ماظن  هب  امش  یگتسبلد 

ناشیدـنایدام و خر  هب  تسا ، نآ  یاـھھاگهولج  نیرتاـبیز  زا  یکی  ناـنآ ، ماـگنھب  روضح  اـھتلم و  یرادـیب  هک  ار  یھلا  لازیـال  تردـق  رگید  راـبکی  اـنعمرپ  هناـھاگآ و  روـضح  نیا 

. دیشک ملاع  نارگنهداس 

. دیاهدرک ینیرفآشقن  یھجو ، نیرتوکین  هب  هداد و  صیخشت  یبوخب  ار  اھهظحل  زاین  بالقنا ، یاھنارود  یهمھ  رد  هک  امش  رب  دورد 

نارادمدرس زیمآتناھا  هدننکدیدھت و  نانخس  هک  دندید  همھ  تفایرد . یتسردب  ار  امش  یرسارس  یئامیپھار  نومضم  ناھج ، یهشوگ  رھ  رد  یـسایس  رگلیلحت  رھ  زورید 

. دوب دـھاوخ  نینچ  هراومھ  زین  سپ  نیا  زا  هدوب و  نینچ  هراومھ  هتـشذگ  لاس  هس  تسیب و  رد  تشاد . لاـبند  هب  ار  ناریا  تلم  حیرـص  هنارویغ و  خـساپ  هنوگچ  دیفـس  خاـک 

گرزب ناطیـش  درک . دایرف  ار  ماظن  ماما و  مالـسا و  هب  دوخ  یگتـسبلد  دنلب  یادص  اب  ناریا ، تلم  و  دومن ، دادـملق  یمالـسا  ماظن  زا  ادـج  ار  ناریا  تلم  اطخب ، گرزب  ناطیش 

. دنداد ناشن  وا  هب  ار  دوخ  تبالـص  اب  دحتم و  یهرکیپ  هچراپکی  ادـصکی و  ماظن ، نالوئـسم  یهمھ  ناریا و  تلم  و  دـناوخارف ، هقرفت  هب  ار  یمالـسا  ماظن  نارازگتمدـخ  هناراکم 

. دندیشک وا  خر  هب  ار  دوخ  یلم  یناسنا و  ریذپانتسکش  تردق  ناشنارازگتمدخ  مدرم و  دز و  فرح  دوخ  نینوخ  نادند  گنچ و  زا  هناربکتم  گرزب  ناطیش 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 41 
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ماظن هب  هک  یتاـماھتا  رد  ار  گرزب  ناطیـش  یهلیح  دـناهدش ، راـتفرگ  یناـھج  رابکتـسا  یهجنپ  رد  هک  یئاـھتلم  تشونرـس  زا  یریگتربع  اـب  روشک  نالوئـسم  ناریا و  تلم 

مولظم تلم  یونعم  یدام و  یاھتورث  زا  دوخ  عورـشمان  عفاـنم  نیماـت  زیزع و  ناریا  رب  هرطیـس  هک  ار  وا  فدـھ  هتخانـش و  یبوخب  دزاـسیم  دراو  یمالـسا  یروھمج  ردـتقم 

. دناهداد صیخشت  یتسردب  تسام ،

یھدنامزاس یبونج  یاکیرمآ  اقیرفآ و  ایسآ و  لقتـسم  یاھتموکح  اب  ار  ینمـشد  نیرتشیب  هتخادنا ، هار  هب  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  ار  اھرورت  نیرتشیب  هک  اکیرمآ  میژر 

تسد هب  ار  اھتسیرورت  نیرتکانرطخ  هداتسرف ، ناھج  رسارس  هب  ار  رابگرم  حالس  نیرترامـشرپ  هتفرگ ، دوخ  تیامح  ریز  ار  یلیمحت  یئاتدوک و  یاھتموکح  نیرتعجترم  هدرک ،

زا ار  نیطـسلف  تلم  ینعی  ناـھج  تلم  نیرتـمولظم  هدیـشک ، نوخ  کاـخ و  هب  ار  یماـظنریغ  دارفا  نیرتـشیب  هدرک ، گرزب  دوخ  نماد  رد  اـی  هتـشاد  لیـسگ  نادـیم  هب  دوـخ 

ار یولھپ  دـساف  رابج و  میژر  لاس  اھھد  هدرک ، ار  کمک  نیرتشیب  یتسینویھـص  میژر  ینعی  ناھج  یاھمیژر  نیرتهدـنرد  هب  هتـسناد و  مورحم  یناسنا  قوقح  نیرتیعیبط 

هب ار  ناریا  یهدازآ  لقتـسم و  یمدرم و  ماظن  نونکا  هتـشاد ، اور  ار  اھتنایخ  اھافج و  نیرتتشز  یـسایس  یماظن و  یداصتقا و  یهنحـص  رد  ناریا  تلم  اب  هتـشادھگن و  اپرب 

! دنکیم مھتم  حالس  شورف  ای  دیلوت  رشب و  قوقح  ضقن  مسیرورت و  زا  یرادفرط 

ماـظن ناریا و  تلم  مرج  هک  دـنادن  تسیک  تسین ؟ شیب  یئاوسر  غورد  بیرف و  دیفـس  خاـک  نارادمدرـس  یـسارکومد  رـشب و  قوـقح  زا  یرادـفرط  راعـش  هک  دـنادن  تسیک 

؟ تسا هدز  هناگیب  نایوجهلخادم  نارگلواپچ و  یھاوخنوزف  یهنیس  هب  در  تسد  تحارص ، تعاجش و  اب  هک  تسا  نآ  رابکتسا  رظن  زا  یمالسا 

نآ زا  اھنادیم  یهمھ  رد  یزوریپ  نامگیب  درشف و  دنھاوخ  یاپ  نآ  رب  دناهدرک و  باختنا  هناھاگآ  ار  یبلطلالقتسا  یھاوختلادع و  هار  روشک ، نالوئـسم  ناریا و  تلم  یرآ ،

. دوب دھاوخ  هاگآ  دیشر و  بلطقح و  مدرم 

نمـشد دیاهنحـص  رد  امـش  ات  تسا و  هدـنفوت  هدـنز و  نانچمھ  بالقنا  هک  تسا  نادـیم  رد  امـش  یهناھاگآ  روضح  رطاـخب  منک : ضرع  فیرـش  زیزع و  تلم  هب  منادـیم  مزـال 

رد راذگرثا  یخیرات و  گرزب و  رایسب  هتـشذگ ، لاس  هس  تسیب و  رد  امـش  یاھتیقفوم  تاحوتف و  دنک . رارقرب  ناتزیزع  روشک  رب  ار  دوخ  یهرابود  یهرطیـس  تسناوت  دھاوخن 

تدـمزارد یهطلـس  یونعم  یدام و  موش  راثآ  تسناوت  دـھاوخ  ام  زیزع  روشک  هک  تسا  هار  نیا  رد  تماقتـسا  اب  اـھنت  تسا و  هدوب  مالـسا  تشونرـس  روشک و  تشونرس 

. دسرب دوخ  گرزب  یاھفدھ  هب  اھنادیم  یهمھ  رد  دیادزب و  ار  ناگناگیب 

رکش دننادب و  تسا  زارفارـس  تلم  نیا  روضح  یھاگآ و  مزع و  نامیا و  نامھ  هک  ار  یھلا  گرزب  تمعن  ردق  هک  منکیم  یروآدای  زین  اھھاگتـسد  یهمھ  مرتحم  نالوئـسم  هب 

. دنروآ یاجهب  تسا  هناقداص  یرازگتمدخ  هک  ارنآ 

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 

راـک رد  دنرامـشب ؛ گرزب  یئهضیرف  ار  دارفا  یوربآ  ظـفح  دـنزاس و  هحولرـس  ار ، فاـصنا  لدـع و  تواـضق  راـک  رد  دـننک ؛ هجوت  مدرم  یقیقح  یاـھزاین  هب  یراذـگنوناق ، راـک  رد 

دامتعا گرزب  تلم  نیا  هب  دننک و  لکوت  ادـخ  هب  دـنیامن . عطق  ناناملـسم  لاملاتیب  زا  ار  نئاخ  یاھتـسد  دـننک و  هیکت  دـمآراک  نیما و  نارومام  ناریدـم و  هب  ارجا ، تیریدـم و 

. تسا اھنآ  نابیتشپ  عفادم و  یھلا  یاھتنس  ناراکوکین و  هارمھ  ادخ  هک  دنشاب  نئمطم  دنزروب و 

ماظن  / ١٣٨٠/١٢/٢٧ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نامیا کی  لماح  یمدرم  هداد ، ناحتما  یمدرم  مھ  نآ  مدرم ، هب  یکتم  یماظن  عاجش ، ماظن  رادمتزع ، ماظن  لقتسم ، ماظن  تسا . یمالسا  یروھمج  ماظن  مود ، رصنع 

هطلـس زا  رفنتم  تدـشهب  یمدرم  دـنداد ؛ ناـشن  دندیـشخب و  مسجت  ار  ناـمیا  نیا  نوگاـنوگ ، یاـھهصرع  رد  هکلب  هصرع  کـی  رد  هن  لـمع و  رد  هکلب  ناـبز  رد  هن  هک  قیمع 

یگدـنز رد  ناریا  مدرم  زور  کی  ار  نیا  دـشیم ،» هچ  میدرکیمن  رگا   » هک دومرف  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  هک  یاهتکن  نامھ  اھنآ . زا  خـلت  رایـسب  تارطاـخ  یاراد  یجراـخ و 

جنپوتسیب دندمآیم ، هنحـص  هب  مدرم  دشیم و  نیمات  هنحـص  رد  مدرم  روضح  رگا  دش ، دیدھت  دادرم  ییاکیرما ٢٨  یاتدوک  هب  روشک  هک  یزور  نآ  دـندرک . هبرجت  ناـشدوخ 

ار نیا  لباقم  هطقن  هک  یمدرم  دندرکیمن . هبرجت  ار  یونعم  یدام و  تورث  همھ  نآ  نتفر  ردھ  مھم و  ساسح و  رایسب  نارود  نآ  نتفر  تسد  زا  هایـس و  یروتاتکید  نآ  لاس 

رد ار  رابکتسا  ژد  نیرتمکحتـسم  حالـس ، نودب  هنحـص  رد  روضح  اب  ناوتیم  روطچ  دندید  دندرک و  ادیپ  روضح  دندمآ ، هنحـص  هب  یمالـسا  بالقنا  رد  ینعی  دندرک ؛ هبرجت  مھ 

هقطنم مامت  هیلع  اکیرما  ذوفن  تردق و  هاگیاپ  دنار ؛ نوریب  ناریا  زا  ار  اکیرما  ناوتیم  درک ؛ جارخا  یـساسا  مھم و  رایـسب  هطقن  کی  زا  ار  اکیرما  ناوتیم  درک ؛ فرـصت  هقطنم 

. دندید دندرک و  ناحتما  مدرم  ار  نیا  اکیرما . یرگهطلس  عفانم و  هیلع  یھاگیاپ  هب  درک  لیدبت  ار 

درذگیم مادقا  تعاجش و  یراکادف ، هار  زا  یتمظع ، تزع و  هنوگرھ 

دوب و نمـشد  همکچ  ریز  ام  کاخ  زا  عبرم  رتمولیک  نارازھ  هک  یتقو  نآ  مینک . عافد  میھاوخیم  روطچ  هک  دندرکیم  دیدرت  یاهدـع  مھ  گنج  رد  دوب . روطنیمھ  زین  گنج  رد 

مدرم داتسیا ؛ ماما  دننک . لوبق  ار  سبشتآ  هک  دندروآیم  راشف  رگید  نالووسم  ماما و  رب  یاهدع  دادیم ، هرکاذم  وگتفگ و  سبشتآ و  داھنشیپ  ام  هب  طیارش  نآ  رد  نمـشد 

اب ندش ، میلـست  اب  درذگیم . مادقا  تعاجـش و  یراکادف ، هار  زا  یتمظع ، تزع و  هنوگرھ  هلب ، دندید . ار  یگداتـسیا  نیا  نیریـش  جـیاتن  دنداتـسیا و  نالووسم  دنداتـسیا ؛

ناشدوخ عماطم  رایتخا  رد  هدرک و  عمج  ار  تورث  شناد و  ایند  رد  دینیبیم  امـش  زورما  هک  ییاھنیمھ  دیآیمن . تسد  هب  یاهلق  چـیھ  لکـشم ، هب  ندادـن  نت  اب  یرورپنت ،

تسا نیا  ام  خیرات  لوط  رد  دبتسم  هماکدوخ و  یاھتموکح  مرج  نیرتگرزب  دندرک . یط  ار  یراوشد  یاھھار  دنتشاذگ ؛ رس  تشپ  ار  یتخـس  یاھزور  مھ  اھنیا  دناهداد ، رارق 

ناشنایرکـشل ناغفا و  دومحم  ناغفا و  فرـشا  دوش . رـضاح  نادیم  رد  دـنک ، نیمات  ار  دوخ  عفانم  دوخ ، تعاجـش  اب  دوخ ، روضح  اب  دـیاب  هک  یتقو  نآ  رد  تلم  دنتـشاذگن  هک 

. دننک عافد  ناشدوخ  زا  مدرم  دنتـشاذگن  هدیـسرت ، هتخابدوخ  رورپنت  نامکاح  اما  دننک ؛ عافد  دنورب  هکنیا  یارب  دزیم  لو  لو  ناشلد  مدرم  دـندوب . هتفرگ  ار  ناھفـصا  فارطا 

اھدص دنوش ، جراخ  ناریا  زا  دندش  روبجم  نامجاھم  هک  یتقو  هایس ، تخس و  یاھلاس  زا  دعب  هک  دش  نیا  هجیتن  دندرک . میلست  مھ  ار  مدرم  عقاو  رد  دندش و  میلـست  اھنآ 

. دندرک راتفر  مدرم  اب  هنوگنیا  زین  دنتفریم  هک  یتقو  یتح  ینعی  دندرب ؛ تراسا  هب  ناشدوخ  اب  ار  یناریا  ناناوجون  نارتخد و  نانز و  زا  رفن  رازھتسیود  دیاش  و 

چیھ گنج  رد  ماـما  درک . نکمم  ار  مدرم  روضح  داد ؛ نادـیم  مدرم  تاـساسحا  اـھهزیگنا و  هب  هک  دوب  نیا  درک ، اـم  راوگرزب  ماـما  هک  یراـک  نیرتمھم  دـناهدامآ . یمدرم  مدرم ،

ار نمـشد  تلذ  تفخ و  درک ؛ هدھاشم  ار  شدوخ  یدنلبرـس  دید ؛ ناریا  تلم  ار  شاهجیتن  دنورب . هک  دندرکیم  سامتلا  دندمآیم  ناناوج  دـنورب ، هک  درکن  رابجا  مازلا و  تقو 

راشرس ینغ ، یگنھرف  هب  یکتم  برجم ، یتلم  دینـش . دوخ  شوگ  هب  لاس -  دنچ  تشذگ  زا  دعب  هتبلا  شدوخ -  تیمولظم  تیناقح و  هب  ار  ایند  رارقا  دید ؛ دوخ  مشچ  هب 

نیا ماظن و  نیا  رـصنع ، کی  تسا ؛ تایـصوصخ  نآ  اب  ناریا » ، » رـصنع کـی  نیارباـنب  یوق . مکحتـسم و  هاـگآ ، هللادـمحب  ینـالووسم  اـب  مالـسا ، تیونعم  یاھهمـشچرس  زا 

هورگ کی  نتخادـنا  اھنیا ، نتفیرف  ندرک و  عیمطت  تسین . یناسآ  راک  اھنیا ، ندیـشک  دوخ  لاـبند  هب  ندرک و  میلـست  اـھنیا ، نتخادـنا  ماد  هب  هک  تایـصوصخ ، نیا  اـب  دـنمدرم 

. تسین یناسآ  راک  دننکیم -  ار  راک  نیا  اھروشک  زا  یلیخ  رد  هک  نانچمھ  مدرم -  نیا  ناج  هب  هدناشنتسد 

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

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 

یمالـسا عضاوم  زا  نالووسم -  همھ  ات  هتفرگ  یربھر  زا  روشک -  نیا  رد  یلووسم  هک  داد  دھاوخ  هزاجا  تلم  نیا  رگم  دوشیمن . لح  هرکاذم  اب  هکنیا  دـننک . داجیا  تکلمم 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 42 
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؟ دنیشنب بقع  مدق  کی  شزاستشونرس  یساسا  عفانم  و 

١٣٨١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزیس  مسارم  رد  تانایب 

ضرع ار  نآ  هک  تسا  هتکن  کـی  دراد -  هجوـت  نآ  هب  هک  تسا  هداد  ناـشن  لاـس  هسوتسیب  نیا  لوـط  رد  هللادـمحب  هک  دـشاب -  هتـشاد  هجوـت  نآ  هـب  دـیاب  ناریا  تـلم  هـچنآ 

: میوگیم هک  تسا  هتکن  کی  دننادب ، دیاب  مھ  تلم  نیا  بالقنا و  نیا  نانمشد  هچنآ  منکیم .

هک یاهطقن  هب  نآ  ندیـسر  روـشک و  نیا  تاـجن  هک  تسا  نـیا  هدرک -  یراـشفاپ  نونکاـت  هللادـمحب  هـک  دـنک -  یراـشفاپ  نآ  یور  یتـسردهب  دـیاب  دـنادیم و  اـم  تـلم  هـچنآ 

دـناهدرکن و کرد  ار  بـالقنا  یزوریپ  نارود  هک  یناـناوج  سب . تسا و  ریذـپناکما  یمالـسا  ماـظن  یمالـسا و  یروـھمج  مالـسا و  هیاـس  رد  طـقف  تسا ، تلم  نـیا  هتـسیاش 

یدیما چیھ  دوبن ، روشک  نیا  رد  لوحت  بالقنا و  رادمچرپ  مالسا  رگا  دوبن و  ام  راوگرزب  ماما  یمالـسا و  بالقنا  رگا  هک  دننادب  ار  هتکن  نیا  دناهدیدن ، ار  یزوریپ  زا  لبق  یاھلاس 

دش و هبرجت  روشک  نیا  رد  نکمم  یاھھار  همھ  دوش . هدنکرب  تکلمم  نیا  زا  یولھپ  بلقلایسق  یروتاتکید  تموکح  اکیرما و  زیمآریقحت  یمنھج  هطلس  هک  تشادن  دوجو 

رس نامز  زا  یاهھرب  رد  روشک  نیا  رد  همھ  همھ و  هناحلسم ، یاھتکرح  برغ و  قرش و  هب  هتسباو  یاھنایرج  یسایس ، نوگانوگ  بازحا  دمآرد . بآ  زا  قفومان  ماکان و  همھ 

یزوریپ زا  لبق  رخآ  یاھلاس  رد  یتح  دش . رتدیدش  زورهبزور  روشک  نیا  رد  بوکرـس  قانتخا و  اذل  دنھد . ماجنا  یراک  تلم  نیا  یارب  دنتـسناوتن  مادـکچیھ  اما  دـندرک ؛ دـنلب 

ارف ار  اھلد  سای  جـیردتب  دـیدرگ و  رتشیب  مھ  یولھپ  میژر  طلـست  دـش ؛ بوکرـس  تدـشهب  هناحلـسم  یاھتکرح  نآ  دـندروآ ، ور  هناحلـسم  هزرابم  هب  یناناوج  یتقو  بالقنا ،

دساف و میژر  تسناوتیم  ات  دمآیم  هنحـص  هب  تلم  همھ  دـیاب  ینعی  دوب ؛ تلم  دتـسیاب ، هملک  یعقاو  یانعم  هب  یولھپ  میژر  لباقم  رد  تسناوتیم  هک  ییورین  نآ  تفرگ .

تیناحور و رگم  دـنک ؛ جیـسب  ار  تلم  دـناوتب  هک  تشادـن  دوجو  ناریا  رد  یزکرم  نوناک و  چـیھ  دـھد . تسکـش  ار  اکیرما  شرـس  تشپ  یولھپ و  ملاـظ  روتاـتکید و  هتـسباو و 

. درک هاگن  تقد  مشچ  اب  دیاب  ار  اھنیا  تسا ؛ ینالوط  هبرجت  کی  نیا  ام  روشک  رد  نید . راعش  اب  نید ، نارادمچرپ 

نید و یاـملع  ناریا ، رد  یـسیلگنا  یاـھهچون  اـھهدزبرغ و  هک  مھ  یتـقو  دیـسریمن . یزوریپ  هب  دـمآیمن و  دوـجو  هـب  تیطورـشم  دـندوبن ، اـملع  رگا  هطورـشم  هیـضق  رد 

دوب نادیم  طسو  تیناحور  یتقو  ات  دوب . روطنیمھ  مھ  تفن  تعنص  ندش  یلم  تضھن  رد  دش . طلسم  یجراخ  ذوفن  طلست و  دادبتسا و  زاب  دندز ، رانک  ار  ینید  یاھراعش 

تسد اھیبلطراصحنا ، اھیگقیلسجک و  اھراتفر ، وس  اب  یتقو  اما  تشاد ؛ روضح  نادیم  رد  تلم  دوب -  هزرابم  نیا  یاھروحم  نیرتیلصا  زا  یکی  یناشاک  اھیآ  موحرم  هک  - 

راک رھ  اھنآ  اب  دـمآ و  نمـشد  اذـل  دـندنام . اھنت  یلم  تضھن  تلود  یاسور  دیـشک و  رانک  مھ  تلم  دـش ، هاتوک  یناشاک  موحرم  لثم  یعاجـش  هاگآ و  رکفنـشور و  یناـحور 

. درک تساوخیم 

یلوـحت رد  ماگـشیپ  اـھنآ  هک  ییاـج  رھ  تیناـحور ، هب  داـمتعا  رطاـخ  هب  تسا ؛ هدـید  نید  هیاـس  رد  ار  تلادـع  تسا ؛ هدـمآ  نادـیم  هب  نید  یادـن  اـب  تلم  هشیمھ  ناریا  رد 

دراو خـسار  مزع  نآ  اب  قیدـص ، کاپ و  هدـششیامزآ  ناسنا  کی  نید و  ملاع  کی  عجرم ، کی  ناونع  هب  ام  راوگرزب  ماما  یتقو  نیاربانب  تسا . هتـشاذگن  اھنت  ار  اھنآ  دـناهدش ،

هـشیر تسناوت  تلم  روضح  زور ، نآ  دنک . تمواقم  تسناوتن  رگید  نمـشد  دندش و  هدیـشک  نادیم  هب  تلم  همھ  دندش ، نادیم  دراو  وا  رـس  تشپ  تیناحور  دـش و  نادـیم 

. دنکب روشک  نیا  زا  ار  دادبتسا 

ناھفصا  / ٢٠/١٣٨١/٠۴ هعمج  ماما  یرھاط  هللاتیآ  یهمان  هب  خساپ 

ار تاناکما  یهمھ  جیـسب  هداد و  رادشھ  نآ  یهرابرد  طبریذ  نالوئـسم  رادید  رد  زین  یمومع و  تاعامتجا  رد  اھراب  ریخا  لاس  دنچ  رد  بناجنیا  هک  تسا  یقح  بلاطم  اھنیا 

هنوعلم یاھهرجش  نیا  رطخ ، ساسحا  درد و  ساسحا  زا  هتساخرب  هناصلخم و  یداھج  اب  زج  مدقتعم  مھ  نونکا  ماهتـساوخ . همھ  زا  ضیعبت  داسف و  رقف و  اب  هزرابم  یارب 

دیراد بالقنا  رد  یدتمم  قباوس  هک  یلاعبانج  زا  انیقی  تسا . یعامتجا  یتموکح و  یاھتیعقوم  نابحاص  صوصخب  همھ  ییادصمھ  یراکمھ و  جاتحم  نیا  دوشیمن و  علق 

رما هس  مدرم  تالکـشم  عفر  یارب  هزورما  مریگیم . کین  لاف  هب  ار  نآ  دـیاهداتفا  رکف  نیا  هب  هیمـالعا  نیا  قبط  هک  نونکا  مراد و  هتـشاد و  عقوت  راـظتنا و  اـھیلیخ  زا  رتشیب 

رب اـم  مدرم  زا  یمھم  شخب  شود  زا  ار  یگدـنز  تالکـشم  هک  تـسا  روـشک  نـیا  رامـشرپ  دادعتـسارپ و  ناوـج  لـسن  یارب  لاغتـشا  راـک و  دـیلوت  یکی  دراد ، دوـجو  یروـحم 

یثـنخ و ار  یلبق  یاــھتلود  ینوـنک و  تـلود  یاھــشالت  یهـمھ  دریگن  رارق  نآ  رب  یناــگمھ  مزع  رگا  هـک  تـسا  اھھاگتــسد  رد  یداــصتقا  داــسف  اــب  هزراــبم  مود  درادیم ،

رتمھم همھ  زا  موس و  دـھدیم . تلم  قوقح  هب  نازواجتم  دروخ  هب  ار  یلم  دودـحم  عبانم  قیمع و  ار  یتاقبط  هلـصاف  دزاسیم و  عیاض  ار  ام  سدـقم  ماظن  یاھدرواتـسد 

مالـسا مچرپ  ریز  رد  هللادمحب  ام  نموم  راکادف و  مدرم  دسریمن . ناماس  هب  هدنزاس  تکرح  چیھ  دوش  شودخم  رگا  هک  تسا  صاوخ  نالوئـسم و  ییادصکی  یلم و  تدحو 

لبق هام  دـنچ  رفـس  رد  یلاعبانج  دوخ  ار  بالقنا  ینابم  زا  تیاـمح  مـالعا  یمالـسا و  ماـظن  زا  عاـفد  رد  مدرم  یهزیگنارپ  هساـمحرپ و  روضح  زا  یاهنومن  دـندحتم . بـالقنا  و 

هب نآ  فارطا  یاھنابایخ  ماما و  نادیم  رد  ار  ممـصم  روشرپ و  ناناوج  رویغ و  نموم و  مدرم  عامتجا  تبیھ  تمظع و  هکنآ  زا  سپ  دـیدوب و  رظان  دـھاش و  ناھفـصا  هب  بناجنیا 

رامـش تشگنا  دادـعت  لیلحت  فالخ  رب  مدرم  ماهدـیدن . میظع  نادـیم  نیا  رد  یروشرپ  مکارتم و  تیعمج  نینچ  بالقنا  لیاوا  زا  نم  هک  دـیتفگ  بناجنیا  هب  دـیدید  دوخ  مشچ 

یمالسا یروھمج  ماظن  هک  دناهتشادنپ  نئمطمان  بابان و  نایفارطا  نیقلت  رثا  رب  هک  یناسک  دناماما . مالسا و  بالقنا و  دنمورین  نابیتشپ  هدروخ ، بیرف  ای  ضرغم  صاخشا 

اب دناهتـشادن  نابرھم  فاص و  لد  تما  ماما و  اب  مھ  زورکی  هک  بالقنا  یهدروخ  دنگوس  نانمـشد  دـنلالحنا . فعـض و  نارود  رد  ناشدوخ  دـنارذگیم ، ار  لالحناو  فعـض  نارود 

ندرک مادقا  ندز و  فرح  یطیارـش  نینچ  رد  دننک . بالقنا  ماما و  یعدم  ار  ربخیب  یلو  هجوم  ناریپ  یـضعب  و  هارمگ ، ار  ناناوج  سویام ، ار  مدرم  دـنھاوخیم  اھنیقلت  نیا 

. تسا مولظم  تلم  نیا  هب  یگرزب  یافج  دزاسیم و  خاتسگ  دوخ  تین  وس  هدافتساوس و  رد  ار  یجراخ  یلخاد و  نانمشد  یتلفغ  کدنا  دبلطیم و  یرتشیب  یرایشوھ 

نیرتـشیب دـنکیم  هیذـغت  یگدـنز و  اـھنآ  لوـپ  اـب  لیئارـسا  اـکیرمآ و  یهیاـس  ریز  رد  هک  بالقنادـض  هدـش  رداـص  یلاـعبانج  هـب  بوـسنم  یهیعـالطا  هـک  یزور  ور ، نـیمھ  زا 

ییانشآ تقافر و  یهقباس  اب  هدنب  هتبلا  دندرک . دومناو  نآ  یاھراعش  یمالسا و  ماظن  ضفر  یفن و  لحار و  ماما  یاھتـسایس  اب  هلباقم  ار  نآ  دندرک و  نآ  زا  ار  هدافتـساوس 

نخـس هک  یناسک  یلو  منکیمن  یتشادرب  نینچ  دیاهدرک  زاربا  بناجنیا  هب  تبـسن  هراومھ  هک  یتبحم  زا  عالطا  زین  بالقنا و  رد  ناتدـتمم  قباوس  زا  عالطا  یلاعبانج و  اب 

میریگ و راک  هب  یرتشیب  صالخا  تقد و  یرایـشوھ و  دوخ  راھظا  راتفگ و  رد  ام  یهمھ  هک  دوش  بجوم  دـیاب  نیا  دـنراد . دوجو  زین  دـنروخبار  نآ  بیرف  دـننک و  رواب  ار  ناـطیش 

دوجو دراد  هک  یدوبمک  اھنت  ناریا  رد  دوخ  دیدھت  ندرک  یلمع  یارب  اکیرمآ  دوش . شودـخم  ام  تلفغ  اب  هتـساوخن  یادـخ  نامرھق  گرزب و  تلم  نیا  هزیگنا  تدـحو و  میراذـگن 

هایس یروتاتکید  کی  عاجش ، دازآ و  تلم  نیا  بوکرس  یارب  دریگب و  ماما  مالسا و  بالقنا و  زا  ار  دوخ  ماقتنا  نآ  زا  هدافتسا  اب  دناوتب  هک  تسا  یمدرم  مکحتسم  هاگیاپ  کی 

، روشک لئاسم  هب  تبـسن  ناشیگـشیمھ  طلغ  یاھلیلحت  دـننام  نانآ  یهناقمحا  لایخ  ریبعت و  یب  باوخ  نیا  هتبلا  دـنک . رقتـسم  روشک  نیا  رد  یولھپ  یروتاتکید  هیبش 

داسف باب  رد  دریگ . رارق  موش  فدھ  نآ  تمدخ  رد  نانآ  مادقا  تکرح و  چیھ  دنراذگن  تلم  صاوخ  هک  تسا  نآ  مھم  دروآ . دھاوخن  راب  هب  یزیچ  سای  نارـسخ و  زج  نانآ  یارب 

دوخ و ناکیدزن  رد  هکلب  دـننیبن ، تسد  رود  صاخـشا  رد  طـقف  ار  داـسف  دـننک . عورـش  دوخ  یتیـصخش  یدـنواشیوخ و  ناـبوسنم  ناـیفارطا و  زا  همھ  تسا  بوخ  یداـصتقا 

رد ماما  کیدزن  نادرگاش  نارای و  زا  یکی  هک  دش  بجوم  نئمطمان  نایفارطا  تشم  رد  یراتفرگ  یالب  دننک . هزرابم  نآ  اب  سح و  ار  نآ  مھ  دوخ  دامتعا  دروم  ارھاظ  صاخـشا 

داتسا و یهنامیکح  راطخا  میمصت و  نیا  هب  صخش  نآ  رگا  زاب  دننک و  یعرش  عنم  یسایس  روما  رد  تلاخد  زا  ار  وا  دوش و  عقاو  ناشیا  دورطم  نامز ، یهناگی  نآ  رمع  رخاوا 

. دروآیمن دوجو  هب  روشک  دوخ و  یارب  ار  یدعب  تالکشم  انیقی  درکیم  لمع  دوخ  دارم 

ریت  / ٢٩/١٣٨١/٠۴ ییامیپھار ٢٨  رد  مدرم  هوکشرپ  روضح  یپ  رد  رکشت  مایپ 

تلم نیا  هک  درک  مالعا  ناھج  هب  دیدمآ ، اھنابایخ  هب  هدیتفت  باتفآ  ریز  هک  نموم  هاگآ و  یاھناسنا  ادخ و  حلاص  ناگدنب  امـش ، ینویلیم  غیردیب و  روضح  ناریا ، فیرـش  تلم 

، تموکح رد  فاکـش  داجیا  ددصرد  شوب  هینایب  تشاد . دھاوخ  هاگن  زازتھا  رد  نانچمھ  ار  قشع  هلفاق  نادیھـش  ینیمخ و  ماما  مچرپ  تشگ و  دھاوخنزاب  ار  هتفر  هار  گرزب 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 43 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3126
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=3129
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=3131
http://farsi.khamenei.ir


هبرجت هنابیرفماوع و  شزاس  میلست و  داھنشیپ  لفاغ ، یاھھورگ  یخرب  عیمطت  ماظن و  لک  یارب  تیعورـشم  نارحب  یاقلا  ماظن و  یاھداھن  رد  کیکفت  تلم ، رد  سای  داجیا 

رب تجح  سپ  نیا  زا  دیداد و  ناریا  تلم  ناش  بسانم  یخساپ  اھهعدخ  اھدنفرت و  نیا  همھ  هب  اجکی  مدرم  امش  دوب و  باعرا  دیدھت و  زیت  نابز  زا  سپ  یرگاوغا ، برچ  نابز 

ار ناریا  ماظن  تلم و  هدـنارتسگ و  هقطنم  رد  ار  گرم  گنج و  هیاس  ییوس  زا  اکیرما  تسا . هدـش  مامت  ناھج  رـسارس  روشک و  لخاد  رد  بـالقنا ، نیا  نانمـشد  ناتـسود و 

نشور دیاب  نتگنـشاو  نارـس  یارب  کنیا  دھدیم ، رـس  یدازآ  تفرـشیپ و  اھتلم و  باختنا  قح  یـسارکمد و  راعـش  رگید ، ییوس  زا  دنکیم و  یزادـنارب  هب  دـیدھت  امـسر 

نیرتمک اکیرما  تیمکاح  رد  یحانج  چـیھ  رد  هک  دـش  نشور  زین  دـنروآیم و  اجب  ینابز  تایبدا و  رھ  اب  ار  نمـشد  سانـش ، تقیقح  نیب و  نطاب  مدرم  نیا  هک  دـشاب  هدـش 

، تسا نمـشد  هئطوت  ناریا  تموکح  رد  کیکفت  هک  هنوگنامھ  تسا و  بلطهدایز  رگزواجت و  هچراپکی  اکیرما  تیمکاح  درادـن . دوجو  هناھاوخهدایز  عضاوم  لودـع  رد  یاهناـشن 

فدـھ رد  هک  دـنداد  ناشن  هتـشذگ  لاس  اھھد  رد  اکیرما  رد  مکاح  یاھحانج  همھ  تسا . هلماجم  شزاس و  یارب  یاهناـھب  زین  نتگنـشاو  رد  مکاـح  یاھدـناب  ناـیم  کـیکفت 

فیعضرصانع هب  نینچمھ  ناریا  مدرم  امش  دوشیم . بیقعت  رـشب  قوقح  یبلطحلـص و  راعـش  اب  هاگ  یـشکلسن و  شور  اب  هاگ  فدھ  نیا  هچرگ  دنناسکی  ناریا  رب  هطلس 

سپ هب  ماگ  ود  ارنانآ  شیوخ  هدارا  دالوپ  اـب  امـش  دـنیآ  شیپ  هب  ماـگ  کـی  نارگهنتف  هاـگرھ  اـما  دـیتسین ، دـیاهدوبن و  گـنج  هنتف و  لاـبند  هب  هک  دـیداد  ناـشن  یلخاد  سفنلا 

. داد دھاوخ  روبع  تزع  تمالس و  اب  زین  هندرگ  نیا  زا  ار  ام  تلود  تلم و  یرایشوھ ، تمواقم و  تدحو ، ساسح  طیارش  نیا  رد  هک  منکیم  دیکات  رگید  راب  دیناریم .

متـسرفیم و دورد  دوخ  نیرفآهسامح  رویغ  نانطومھ  امـش  کیاکی  هب  تدحو  داھج و  نامیا و  تمعن  گرزب ، تمعن  نیا  رب  لاعتم  یادـخ  هاگرد  هب  ناوارف  ساپـس  اب  بناجنیا 

همھ زا  مراتـساوخ و  ار  امـش  نانمـشد  یراوخ  نالذخ و  امـش و  یارب  ترخآ  ایند و  ریخ  تداعـس و  یدنلبرـس و  یزوریپ و  نامحر  یادخ  زا  میوگیم و  حدم  ار  امـش  تمظع 

عناوم تعاجـش  یراکمھ و  تعرـس و  یلدـمھ و  تردـق و  اب  دنـشاب و  مدرم  نیا  راذگرکـش  هقرفت ، زا  زیھرپ  فعاضم و  شـالت  اـب  هک  مھاوخیم  زیزع  تلم  نیا  نارازگتمدـخ 

. دنیامن عفترم  ار  یرادا  یداصتقا و  یلام و  دسافم  اصوصخ  تلم و  نیا  یقرت  تفرشیپ و 

هعمجزامن  / ١٣٨١/٠٩/٠١ یاھهبطخ  رد  تانایب 

نیا تسا . ناضمر  هام  رخآ  هعمج  هک  تسا  هدـنیآ  هعمج  تیامح ، یارب  تصرف  نیرتکیدزن  العف  مینک . یدام  یونعم و  تیامح  نیطـسلف  مدرم  زا  میراد  هفیظو  اـم  همھ  زورما 

نیا یعرش  فیلکت  دشن و  تباث  نیا  زا  ریغ  نوچ  تسا ، نیا  اعرـش  العف  هک  دشاب -  هام  لوا  هبنـشجنپ ، رگا  نیاربانب  تسا . هام  مھدزناش  زور  زورما ، هک  مینک  ضرع  مھ  ار 

نینموم هللااشنا  هک  تسا  ایحا  بش  مھدزون -  بش  هبنـشود -  بش  تسا و  هام  مھدزون  دـیآیم ، هک  یاهبنـشود  زور  میروآ -  باسح  هب  هام  لوا  ار  هبنـشجنپ  هک  تسا 

ام تلم  روضح  هللااشنا  تسا . سدق  زور  هام و  رخآ  هعمج  هک  دوب  دھاوخ  هام  موس  تسیب و  زور  مھ  هدنیآ  هعمج  زور  دننکیم . لمع  ردـق  یاھبـش  رد  ناشدوخ  فیاظو  هب 

. دوب دھاوخ  نکش  نمشد  تسا -  سدق  زور  هک  هدنیآ -  هعمج  رد 

یربھر  / ١٣٨١/١٢/١٣ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رد ناشروضح  رطاخهب  مدرم  زا  هک  منادیم  دوخ  یهفیظو  هدـنب  اذـل  دـننکیم . عاـفد  مھ  زورما  دـندرک و  عاـفد  نآ  زا  دـندقتعم و  نآ  هب  دـنراد و  لوبق  ار  یمالـسا  ماـظن  مدرم 

یاپ رد  رفن  نویلیمتسیب  زا  شیب  یمـسر ، رامآ  قبط  دینک  هظحالم  امـش  لاحنیعرد  دنتـشاد ، اھاروش  زا  یقحب  یاھهلگ  مدرم  هکنیا  اب  منک . رکـشت  اھاروش  تاباختنا 

مھ زاب  مدرم  لابقتـسا  دندرکیم ، راودـیما  ناشدوخ  ییآراک  اھتین و  هب  ار  مدرم  دـندومنیم و  لمع  دوخ  فیاظو  هب  اھاروش  رگا  انیقی  دـنداد . یار  دـندش و  رـضاح  اھقودـنص 

روشک رـسارس  یاھاروش  رد  هک  مھ  یناسک  رگا  دـنیامن . افیتسا  زین  ار  دوخ  قح  مھـس و  دـننک و  لـمع  دوخ  یهفیظو  هب  روشک  یهرادا  رد  دـنلیام  مدرم  دـشیم . رتشیب 

دوخ یهفیظو  هب  دـننک و  زیھرپ  تسین ، اـھنآ  فیاـظو  هک  یروما  هب  نتخادرپ  یـسایس و  یرگاـغوغ  لاـجنج و  زا  دـننک و  لـمع  دوـخ  فیاـظو  هب  هللااـشنا  دـناهدش ، باـختنا 

داھن نیا  هب  تبسن  مدرم  یهقالع  کشالب  تسا -  ناشدوخ  فیاظو  یهدودحم  رد  مدرم  تالکشم  هب  ندیسر  اھاتسور و  اھرھش و  روما  یهرادا  اھنآ  یهفیظو  هک  دنزادرپب - 

هراپ ار  دوخ  یاھهرجنح  زور  دـنچ  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن و  نانمـشد  دـش . دـھاوخ  رتشیب  هدـش ، دـیکات  نآ  یور  یـساسا  نوناـق  رد  هک  یمالـسا  یروھمج  مھم 

تسردان و یاھهدافتـسا  دارفا -  باختنا  اھاروش و  رد  مدرم  روضح  ینعی  تسا -  هدمآ  دوجوهب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  هک  یاهدیدپ  زا  دـننزب و  دایرف  هکنیا  یارب  دـندرک 

زا هچنآ  یمالـسا  یروھمج  هیلع  ایند  رد  یـسایس  حـلاصم  یارب  دنتـسایس و  نادـیم  نارگیزاب  اھنآ  دـنیوگیم . اـھنآ  هک  تسا  یزیچ  زا  ریغ  هیـضق  تقیقح  دـننک . هناـضرغم 

هک تسا  نیا  هیـضق  تقیقح  دنروآیم . نابز  رب  دنرادیم ، تسود  اھنآ  هک  ار  هچنآ  دننکیم و  رارکت  ار  اھفرح  نامھ  لخاد ، رد  مھ  هدع  کی  دننزیم ؛ فرح  دیآرب ، ناشهدـھع 

سلجم رھـش ، یاروش  نیب  یقرف  صوصخ ، نیا  رد  تسا . ناشفیاظو  نداد  ماجنا  تمدخ و  راک و  دنراد ، نالووسم  زا  هک  یعقوت  دندنمهقالع و  نآ  یاھداھن  ماظن و  هب  مدرم 

یهفیظو یناسک  رگا  درک . دنھاوخ  مرگلد  دنمهقالع و  ناشدوخ  هب  ار  مدرم  دـنھد ، ماجنا  ار  دوخ  یهفیظو  مادـکرھ  تسین ؛ اھھاگتـسد  یهیقب  تلود و  یمالـسا ، یاروش 

ار اھنآ  مدرم  هکیناسک  تسا  هدـش  هدـھاشم  دراوم  زا  یـضعب  رد  هکنیاامک  دـننک -  داسفا  انایحا  دـنوش و  مرگرـس  رگید  یاھراک  هب  دـننک ، یھاتوک  دـنھدن ، ماجنا  ار  دوخ 

دنھاوخ درـسلد  مدرم  اعبط  تسا -  مدرم  نایز  هب  هکلب  تسین ، مدرم  عفن  هب  اقلطم  هک  دنتخادرپ  ییاھراک  هب  دنزادرپب ، راک  نآ  هب  هکنیا  یاجهب  دـندرک ، باختنا  یراک  یارب 

. دش

سلجم  / ١٣٨٢/٠٣/٠٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

هک تسا  نیا  هیـضق  تقیقح  نکل  دشاب ، حضاو  حیـضوت  امـش  زا  یرایـسب  یارب  دیاش  دینادیم . طسو  یـسایس ؛ دیتسھ و  سلجم  هدنیامن  امـش  زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و 

رـشب و قوقح  یعمج و  راتـشک  حالـس  هلاسم  دـھاوخیم ، ناریا  تلم  زا  تساکیرما -  یمالـسا ، تکرح  بـالقنا و  هب  مجاـھت  ناـکیپ  کون  رد  ـالاح  هک  اـکیرمآ -  هچنآ  زورما 

، تسین یرگید  زیچ  نیا  زج  تساکیرما . یتردقربا  هدارا  لباقم  رد  ندش  میلـست  دنھاوخیم ، روشک  نالووسم  تلم و  زا  اھنآ  هچنآ  هکلب  تسین ، یـسارکمد و ...  تموکح 

تاباختنا زا  هدمآرب  ینوناق و  یاھتلود  هک  ییاھروشک  رگا  دنتـسھ ؟ ییاھروشک  هچ  اکیرما  فارتعا  لوبق و  دروم  یاھیـسارکمد  زورما  دنراد !؟ لیامت  یـسارکمد  هب  اھنیا  الاو 

ناشرـس یالاب  باقع  دـننام  یماظن  یاھورین  دـننک ، یطخت  دـندقتعم ، نآ  هب  دـننکیم و  رکف  دـنھاوخیم و  یماظن  یاـھورین  هعومجم  هک  هچنآ  زا  مدـق  کـی  دـنراد ، مدرم 

ار یـسارکمد  اھنیا  دنایـسارکمد !؟ هب  دقتعم  نامز  هچ  دینک ! هاگن  ناتدوخ  فارطا  هب  تسین ؟ روطنیا  رگم  دنراذگیم . رانک  دننکیم و  راکـش  یکبک  لثم  ار  اھنآ  دـنیآیم و 

؛ تسا ندرک  رارکت  نتفگ و  زاب  نتفگ و  زاب  نتفگ و  هب  ایند  رد  تاغیلبت  تسایـس  اھتنم  دننادیم ؛ ایند  مدرم  هک  دـننادیم  مھ  ناشدوخ  دـننکیم ، رکذ  راعـش  کی  ناونع  هب 

هک دـننکیم  تداع  مدرم  لقاال  دـنکیم ؛ رثا  مدرم  زا  یـشخب  رد  هرخـالاب  دـننک ، رارکت  دـننک ؛ رارکت  دـنیوگب ؛ دـیاب  تساـیند . رد  جـیار  یادـناگاپورپ  یتاـغیلبت و  تسایـس  نیا 

هک دننادیمن  هجو  چـیھ  هب  مھ  ناشمدرم  دـننادیمن و  ار  مدرم  یار  یانعم  الـصا  اھنیا  هقالع  دروم  یاھمیژر  زا  یرایـسب  دنتـسین . یرالاسمدرم  لابند  اھنیا  الاو  دنونـشب ؛

رد مدرم  روضح  همھ  نیا  اب  تاـباختنا ، همھ  نیا  اـب  ار  یمالـسا  یروھمج  هک  یتقو  دـنرادن ! یـضارتعا  چـیھ  مھ  اـھنآ  هب  هچ و  ینعی  روشک  رد  لووسم  باـختنا  نداد و  یار 

مدرم و اـب  نـالووسم  طاـبترا  دراد -  دوـجو  اـیند  رد  یروـشک  رتـمک  رد  هک  تسھ  روـشک  نیا  رد  هک  یرـالاسمدرم  یاـھدامن  اـھهناشن و  هـمھ  نـیا  اـب  فـلتخم ، یاـھهنحص 

مولعم دـننکیم ، مھتم  یروتاتکید  دادبتـسا و  یرالاس و  مدرم  نتـشادن  هب  نـالووسم -  هب  اـھنآ  رفاو  هقـالع  قشع و  مدرم و  فطاوع  اـھینابیتشپ و  اـھنآ ، اـب  ناشیلدـمھ 

. تسیچ ناشدارم  هک  تسا 

ییاضق  / ٠٧/١٣٨٢/٠۴ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

داد ناشن  هثداح  نیا  هک  دـشاب  رتبلاج  دـعب  نیا  تشاد ، هثداح  نیا  هک  یددـعتم  داعبا  همھ  زا  دـیاش  هک  تسا  نیا  نآ  مینک و  ضرع  ریت  متفھ  مھم  هثداح  هرابرد  هلمج  کـی 

، هثداح نیا  دـنک . دراو  یللخ  تسا ، هدرک  هیکت  مدرم  روضح  نامیا و  هب  هک  یمالـسا  یروھمج  یانب  ماکحتـسا  هب  دـناوتیمن  یتح  مھ  لیبق  نیا  زا  ینیگمھـس  یاھهبرض 

تسد هب  زرابم ، رکفشوخ و  مھم ، رثوم ، صاخـشا  همھ  نیا  تسا . یفاک  ماظن  کی  نتخیر  ورف  یارب  دتفیب  قافتا  هک  ایند  هطقن  رھ  رد  یاهثداح  نینچ  دوبن . یکچوک  هثداح 

هب نیا  دوب ؛ یروآتفگش  زیچ  نیا  دروآ ! دوجوهب  دوخ  رتشیب  هچرھ  ماکحتسا  یارب  یاهلیسو  نآ  زا  دنک و  لمحت  ار  نآ  ماظن  دنورب و  نیب  زا  هظحل  کی  رد  اھتـسیرورت  راکتیانج 

. دوب دھاوخ  روطنیمھ  هشیمھ  راگدرورپ ، لضف  هب  دوب و  یمالسا  ماظن  ینورد  تخاس  ماکحتسا  تکرب  هب  مدرم و  نامیا  روضح و  تکرب 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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ماظن  / ١۵/١٣٨٢/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

زورب و معط  زگرھ  روشک  نیا  تسا . ناناملـسم  راختفا  هیام  هک  مالـسا  زا  هتـساخرب  یرالاسمدرم  تسا ؛ ینید  یرالاسمدرم  مالقا ، نیرتمھم  زا  یکی  اھنیا و  همھ  راـنک  رد 

نآ ناتـساد  هک  اھتیدودحم  همھ  نآ  اب  مھ  نآ  تفن ، تعنـص  ندش  یلم  تضھن  نامز  رد  هاتوک  هرود  کی  رد  زج  دوب ؛ هدیـشچن  شخیرات  لوط  رد  ار  یمدرم  یاھهدارا  مسجت 

رد مدرم  روـضح  یرـالاسمدرم ، میاهتـسناوت  اـم  درادهگن . ار  دوـخ  تسناوـتن  دـندرک و  شبارخ  دـندز  دـندرواین و  تقاـط  مھ  دـعب  دوـب ؛ یھاـتوک  رایـسب  ناـمز  تـسا . لـصفم 

ماـظن گرزب  رنھ  نیا  میـشاب ؛ دـھاش  ناـمروشک  رد  ار  یریگمیمـصت  یـسایس و  یاـھهصرع  رد  روـضح  سلجم و  ناگدـنیامن  نییعت  رد  روـھمجسیئر ، نییعت  رد  تاـباختنا ،

ناوج لسن  دـیراذگب  دـینک ؛ لقتنم  مھ  ناتناناوج  هب  ار  راـختفا  نیا  مینک . راـختفا  تمدـخ  نیا  هب  مینکیم ؛ تمدـخ  یماـظن  نینچ  رد  امـش  نم و  نازیزع ! تسا . یمالـسا 

ساـسحا اـم  ناوـج  ریغ  ناوـج و  لـسن  هـک  دـنک  یراـک  دــھاوخیم  دــھاوخیم ؛ ار  نـیا  سکع  نمــشد  دــنکیم . یگدــنز  یمالــسا  ناریا  رد  هـک  دــنک  راـختفا  ساـسحا 

؛ هدرکیم گرزب  ربارب  دنچ  دـنراد -  فعـض  طاقن  مھ  اھروشک  همھ  اھتلم و  همھ  میتسین ؛ یلاخ  فعـض  طاقن  زا  انیقی  هک  میراد -  هک  ار  یفعـض  طاقن  دـننک . یگتـسکشرس 

ناشرواب جـیردتب  تسا ، غورد  دـننادیم  هک  مھ  ناراکردـناتسد  دوخ  هک  دـننکیم  رارکت  ار  غورد  کی  ردـقنآ  دـنیامنیم . رارکت  ار  نآ  اھراب  اـھراب و  دـننکیم و  غیلبت  نآ  یور 

لـسن نیا  رد  ناتناناوج و  رد  دوخ ، رد  ار  راـختفا  ساـسحا  دـینک ؛ لـمع  شـسکع  دریگب . اـم  زا  ار  راـختفا  ساـسحا  هکنیا  یارب  دـنکیم ، لـمع  هنوگنیا  نمـشد  دوشیم !

. تسام تاناکما  نیا  هللادمحب  دینک . جیورت  یگدنلاب  هب  ور  هتخاسون 

یربھر  / ١٩/١٣٨٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رد ام  مدرم  یاھهدوت  جیـسب  یمالـسا و  ماظن  ییامنتردق  یارب  دوب  دھاوخ  یاهنحـص  هللااشنا  هک  دوشیم ، رازگرب  یمالـسا  یاروش  سلجم  تاباختنا  هدنیآ  یاھھام  رد 

هدارا و فطاوع و  تاساسحا ، ارآ ، هب  هتـسباو  ماظن  نیا  تسین ؛ ورمع  دـیز و  درف و  ود  درف و  کـی  هب  هتـسباو  ماـظن  نیا  دوش  مولعم  نمـشد ، تاـغیلبت  مغریلع  اـت  هنحص ،

قیحی و ال  : » دناسرب روشک  نیا  هب  بالقنا و  نیا  هب  یبیسآ  چیھ  تسناوت  دھاوخن  نمـشد  اھیریگتھج ، نیا  هب  هجوت  اب  انئمطم  تسا . هنحـص  رد  نموم  مدرم  روضح  مزع و 

نیا رد  یـضامغا  نارگید ، راتفر  رد  هن  نامدوخ و  راتفر  رد  هن  مینک . لمع  نآ  هب  تقد  اب  میـسانشب و  ار  دوخ  تیلووسم  هاگیاج و  نادیم و  دـیاب  ام  هلھاب .» الا  ئیـسلا  رکملا 

روطنیمھ یھلا  لضف  هب  دوب و  میھاوخ  قفوم  میدرک ، لمع  روطنیا  رگا  مینکب . ار  نیگنـس  فیلاکت  فیاظو و  نیا  تیاـعر  میـسانشب و  ار  ناـمفیاظو  دـنزن . رـس  اـم  زا  هنیمز 

یادخ مینادب  دیاب  نورساخلا .» موقلا  الا  هللارکم  نمای  الف  « ؛ میـشاب لفاغ  یھلا  رکم  زا  دیابن  ام  دندومرف ، هراشا  ینیکـشم »  » یاقآ ترـضح  هک  روطنامھ  دوب . دھاوخ  مھ 

تمـس هب  ار  یھلا  تمحر  دھدیم و  رارق  یھلا  فاطلا  دروم  درادیم ، اپ  رب  ار  ام  هچنآ  تشادن . یدنواشیوخ  یراصن  دوھی و  اب  هکنانچمھ  درادـن ؛ یدـنواشیوخ  ام  اب  لاعتم 

. دنک رتشیب  ام  نالووسم  مدرم و  نایم  رد  ار  نیا  زورهبزور  لاعتم  یادخ  هللااشنا  میراودیما  هک  تسام ، صالخا  شالت و  تدھاجم و  لمع و  دنکیم ، بلج  ام 

ناجنز  / ١٣٨٢/٠٧/٢١ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ار فداصت  نیا  منکیم و  ضرع  کیربت  زیزع  مدرم  امش  هب  تسا -  مالسا  بیشن  زارفرپ و  ینالوط و  خیرات  همھ  یارب  دیما  رون و  دالیم  هک  ار -  کرابم  دوعـسم و  دیع  نیا  الوا 

. مریگیم کین  لاف  هب  میایب ، امش  ناتسا  رھش و  هب  مناوتب  ات  داد  تسد  قیفوت  تیعقوم ، نیا  رد  هک 

ییاھهناشن اھهنومن و  یمالـسا  بالقنا  نارود  رد  هلمج  زا  فلتخم و  یاھنارود  رد  رھـش  نیا  زا  ماهتخانـش . یگنھرف  نموم و  رھـش  کی  ناونع  هب  زابرید  زا  ار  ناـجنز  رھش 

نارود رد  بالقنا ، یزوریپ  زا  سپ  درک و  افیا  شقن  رھـش  نیا  یمالـسا ، بالقنا  نایرج  رد  ـالوا  تسا . راـختفا  تاـھابم و  هیاـم  یناـسنا  هعومجم  رھ  یارب  هک  هدرک  ادـیپ  زورب 

ناتـسا زین  بالقنا  یاھهنحـص  رد  یناسنا  یـسایس و  روضح  هنیمز  رد  دـندرک . افیا  یاهتـسجرب  یاھـشقن  حلـسم  یاھورین  رد  یناجنز  لدایرد  ناصاوغ  مھ  سدـقم  عافد 

مدرم روضح  دـح  زا  رتنییاپ  تاباختنا -  لثم  بالقنا -  ساـسح  لـئاسم  رد  روشک  مدرم  یرـسارس  روضح  نازیم  طـسوتم  ینعی  تسا ؛ هتـسجرب  یاـھتیعقوم  یاراد  ناـجنز 

. تسا ناجنز 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٨/١١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

 - دراد دروخرب  طابترا و  یجراـخ  یاـھفرط  اـب  یمالـسا  یروھمج  هک  ینوگاـنوگ  لـئاسم  هچ  هلاـسم و  نیا  هچ  اـیاضق -  نیا  یجراـخ  یاـھفرط  هک  تسا  نیا  هدـمع  هلاـسم 

تیھام و یمالسا  یروھمج  دننک . لمع  دناهتشاد ، یرامعتسا  ناریا  اب  هتـشذگ  رد  هک  ار  یعامطا  اھتـساوخ و  دنناوتب  هک  تسین  ییاجنآ  یمالـسا  یروھمج  هک  دنمھفب 

شروما رد  هلاسم  رھ  هرابرد  دـنیوگب و  روز  نآ  هب  دـنھاوخب  هک  تسین  اھتردـق  نیب  هدـش  میـسقت  یـسیلگنا  یرامعتـسا  ناریا  نآ  یمالـسا  ناریا  نیا  تسا . یرگید  تیوھ 

تلود اب  اھنآ  یھارمھ  روضح و  مدرم و  نامیا  هدارا و  حالس  نآ ، تسا و  رتهدنرب  رتالاب و  یمتا  حالس  زا  هک  تسا  یحالس  هب  حلسم  یمالسا  یروھمج  زورما  دننک . تلاخد 

مدرم میتسین و  حالس  نیا  هب  حلسم  ام  هک  دنناروابب  ام  دوخ  هب  یتح  دنھاوخیم  هک  دنتسھ  ور  رپ  ردقنآ  دننکیم و  غیلبت  یعس و  هتبلا  تسام . گرزب  حالـس  هک  تسا ،

. تسا عقاو  فالخ  بلاطم  نیا  هک  مینادیم  ام  اما  دناهتشگرب ! بالقنا  مالسا و  زا 

رطف  / ١٣٨٢/٠٩/٠۵ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

صوصخم سدـق  زور  داد . ناـشن  اـیند  مدرم  هب  ار  ناـمیا  هوکـش  رگید  راـبکی  سدـق  زور  رد  اـم  تلم  هک  تسا  نیا  منک  ضرع  مود  هبطخ  رد  تسا  مزـال  لوا  هلھو  رد  هک  هچنآ 

زور نیا  رد  ناناملـسم  دـنداد . ناشن  دوخ  ینیطـسلف  ناردارب  زا  عافد  یارب  ار  دوخ  روضح  ناناملـسم  مالـسا ، یایند  همھ  رد  اذـل  تسا و  مالـسا  یاـیند  زور  تسین ؛ ناریا 

لکش هب  لاسما  تسا و  هدوب  زاتشیپ  هنیمز  نیا  رد  ام  تلم  اما  دنداد ؛ زورب  نینوخ  مولظم و  نیطسلف  رد  لیئارسا  اکیرما و  یاھدنفرت  اب  هلباقم  یارب  ار  دوخ  یمومع  هدارا 

. داد ناشن  ناریا  رد  ار  یلم  هدارا  تمظع  یزاتشیپ و  نیا  ینایامن 

اکیرما درک . دایرف  کی  اھتسینویھص ، لیئارسا و  اکیرما و  زا  رفنت  زاربا  حیبقت و  رد  نیطـسلف و  زرابم  مولظم و  تلم  زا  عافد  رد  ار  دوخ  دایرف  همھ  سدق  زور  رد  ام  تلم  لاسما 

تلم همھ  زا  هدنب  دنھدیم . ناشن  دوخ  زا  مولظم  تلم  کی  هب  تبـسن  ار  اھملظ  نیرتعیجف  یـسارکمد ، رـشب و  قوقح  دروم  رد  دوخ  نیغورد  یاھاعدا  همھ  اب  لیئارـسا  و 

تلم تسا ، تلم  روضح  نادیم  اجرھ  رد  دیدرک . زارفارـس  ایند  رد  ار  یمالـسا  یروھمج  هک  منکیم  یرازگـساپس  لد  قامعا  زا  تلم ، کچوک  رازگتمدخ  ناونع  هب  نامزیزع ،

. داد ناشن  دھدیم و  ناشن  ایند  هب  ار  دوخ  یھاگآ  هدارا و  روضح ، تردق  توق و  اب 

. نیطسلف شنمدد  رگمتس و  نارگلاغشا  هب  هاگن  کی  مینک ، نیطسلف  تلم  هب  هاگن  کی  تسا . مالسا  یایند  لئاسم  ردص  رد  نانچمھ  نیطسلف  هلاسم 

اھنآ دمآراک  نادرم  دنریگیم ؛ ناناوج  زا  ار  راک  ناکما  دنربیم ؛ نیب  زا  ار  مدرم  یاھغاب  عرازم و  دننکیم ؛ ناریو  ار  مدرم  یاھهناخ  دربیم ؛ رسهب  یتخس  رد  نیطـسلف  تلم 

یراک شنیمزرـس  رد  نیطـسلف  تلم  اب  زورما  دـننارذگیم . دوخ  ملظ  غیت  مد  زا  مھ  ار  اـھنآ  ناـکدوک  یتح  دـننکیم و  ماـعلتق  ار  اـھنآ  یاـھتیعمج  دنـشکیم ؛ نادـنز  هب  ار 

. تسا هقباس  مک  اھتلم  خیرات  رد  هک  دریگیم  تروص 

دتسیایم نارگلاغشا  نارگمتس و  لباقم  رد  دنکیم و  عافد  دوخ  زا  مالسا  هتشارفارب  مچرپ  مان و  تکرب  هب  تردق  مامت  اب  نیطسلف  هدش  هرـصاحم  سکیب و  مولظم ، تلم 

، نموم عاجـش و  یاھلد  نآ  ناشناردام ؛ نانز و  ، ناناوجون ناناوج ، نیطـسلف ، تلم  هب  ناریا  تلم  همھ  فرط  زا  نارھت و  رطفدـیع  هوکـشرپ  زامن  نیا  زا  اـم  تسا . هداتـسیا  و 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. دناهداتسیا ناشدوجو  همھ  نازیزع و  ناج و  اب  نازواجتم  نانمشد و  لباقم  رد  مالسا  یایند  مدقم  فص  رد  هقطنم  نیا  رد  اھنآ  میتسرفیم . دورد  مینکیم و  مالس 

رتشیب دـنک ، قمعت  رورم و  رتشیب  هچرھ  ار  نیطـسلف  لئاسم  یـسک  رگا  اکیرما . زواجتم  تلود  ینعی  اھنآ ؛ نانابیتشپ  بصاغ و  یاھتـسینویھص  نارگلاغـشا ؛ هب  هاگن  اـما  و 

هب موکحم  ندرک ؛ درگبقع  هار  هن  دـنراد ، نتفر  شیپ  هار  هن  دناهدیـسر ؛ لـماک  تسبنب  هب  نیطـسلف  رد  اھتـسینویھص  اـکیرما و  تلود  هک  دوشیم  حـضاو  شیارب  اـنعم  نیا 

رد روضح  هک  تسا  هدیمھف  تسین ؛ هزرابم  زج  یزیچ  رگلاغـشا  نمـشد  تسد  زا  تاجن  هار  هک  تسا  هدیمھف  هدـش و  رادـیب  نیطـسلف  هتـساخون  لسن  دنتـسھ . تسکش 

فدھ هب  ات  دنک ، یراکادف  تمھ و  دھاوخب ، دتـسیاب ، دیاب  تسا  هدیمھف  تسین ؛ نیطـسلف  تاجن  هار  ندز ، فرح  اھنآ  نایماح  نارگلاغـشا و  لیم  قبطرب  یناھج و  تاسلج 

 - دوش یشان  دیحوت  هب  داقتعا  ینید و  اشنم  زا  ساسحا  نیا  همشچرس  یتقو  دنکیم . تمواقم  اذل  تسا ؛ هدیمھف  هتسناد و  نادند  نب  زا  نیطسلف  تلم  ار  نیا  دسرب .

. دیامرفب رتکیدزن  هچرھ  ار  اھینیطسلف  یزوریپ  زور  لاعتم  یادخ  میراودیما  دش . دھاوخن  کشخ  زگرھ  تسا -  روطنیا  نیطسلف  رد  هللادمحب  زورما  هک 

ییایمیش یاھحالس  اب  هزرابم  یعمج و  راتشک  یمتا و  یاھحالس  اب  هزرابم  رشب ، قوقح  یسارکمد ، مان  هب  اھییاکیرما  تسا . قارع  هلاسم  مالـسا ، یایند  رگید  هلاسم 

هب تسا  راـچان  قارع  تلم  هک  دـناهتفرگ  گـنت  قارع  تلم  رب  ار  راـک  ناـنچنآ  زورما  اـما  میھدـب ! یدازآ  میھاوخیم  قارع  تلم  هب  اـم  دـنتفگ  دـندش و  قارع  دراو  یبورکیم  و 

ار اھنآ  ناشتلود  هک  دـنادب  اکیرما  تلم  تسا . هدرکن  لمحت  ار  اھنآ  قارع  تلم  هک  تسا  هدوب  زیمآریقحت  قارع  تلم  یارب  ردـقنآ  اھنآ  روضح  دـنزیم . دـنزب و  هجنپ  اھنآ  تروص 

یاھوان زا  ار  دوخ  لاغـشا  تحت  دادغب  هک  تسا  هدیـسر  اجک  هب  قارع  رد  اکیرما  راک  دینیبب  دـنوریم . ورف  رتشیب  دـننامب ، رتشیب  هچرھ  هک  تسا  هدرب  ورف  رازنجل  رد  قارع  رد 

، هقطنم نیا  دـش . دـھاوخ  رتدـب  دـننامب  هچرھ  هک  تسا ، قارع  هرادا  رد  اکیرما  یناوتان  هناشن  نیا  دـھدیم . رارق  اھکـشوم  مجاـھت  دروم  دنتـسھ -  اـیرد  یور  هک  شدوخ - 

هک دننادیم  دنفلاخم و  یسارکمد  اب  اھنآ  تسا . روآمرش  غورد  کی  نیا  مینک ! یسارکمد  هقطنم  ار  هنایمرواخ  هقطنم  میھاوخیم  ام  دنیوگیم  اھنآ  دباتیمنرب . ار  لاغـشا 

رھ زورما  دـننامب . قارع  رد  اھییاکیرما  دـنھدن  هزاجا  مھ  زور  کی  هک  درک  دـنھاوخ  باختنا  ار  یناسک  مدرم  عطاـق  تیرثکا  دـننک ، هعجارم  مدرم  ارآ  هب  قارع  رد  نـالا  نیمھ  رگا 

نمـشد دوجو  همھ  اب  ار  اھییاکیرما  هک  یناسک  ندـمآراک  یور  دنـسرتیم ؛ نآ  زا  اـھییاکیرما  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  هجیتن  دـشاب ، یمدرم  تاـباختنا  مالـسا  یاـیند  یاـجک 

تمواقم یلیمحت ، تالیکـشت  نوناق و  رھ  یلیمحت و  یـساسا  نوناق  هک  دـننادب  دـشابن ، یمدرم  تاباختنا  قارع  رد  هک  دـننک  یراـک  دـنھاوخیم  هک  اـھییاکیرما  دـنرادیم .

هقطنم یاھتلم  دناوتیمن  دنک ، ینیبشیپ  هجدوب  مھ  رالد  درایلیم  رازھ  راھچ  رالد ، درایلیم  دـصراھچ  یاج  هب  اکیرما  روھمجسیئر  رگا  تشاد . دـھاوخ  یپرد  ار  قارع  مدرم 

. دنک دوخ  ریسا  ار  ناملسم  یاھتلم  هنایمرواخ و 

یاـتدوک تخادـنا ؛ هار  هـب  ناریا  رد  ار  دادرم  هک ٢٨  یمیژر  تسا ؛ هدرک  اھیـسارکمد  اـھیرالاسمدرم و  هیلع  اـیند  رد  تیاـنج  همھ  نیا  یـسارکمد  یاـعدا  اـب  هک  اـکیرما  تلود 

زا یداـمتم  یاـھلاس  داد و  ماـجنا  یلم  یاـھتلود  هـیلع  رگید  قطاـنم  رد  اـقیرفآ و  نیتـال ، یاـکیرما  رد  اـتدوک  اـھھد  درک ؛ تیادــھ  روـشک  نآ  ینوناـق  تـلود  هـیلع  ار  یلیش 

یتلود تسا ، لوبقم  شیارب  دشاب  شمیلـست  دشابن و  رتوختشز  وا  زا  هک  یروتاتکید  رھ  مھ  زورما  نیمھ  درک و  تیامح  ناریا  رد  یولھپ » اضردـمحم   » لثم ییاھروتاتکید 

رد ار  اھوزرآ  نیا  اھنآ  هک  ار -  ییاکیرما  ناربکتـسم  نیرید  یاھوزرآ  اکیرما  روھمجسیئر  اـھزور  نیا  دـنکیمن . لوبق  ار  وا  رـشب  قوقح  یـسارکمد و  یاـعدا  یـسک  هک  تسا 

دنادب اکیرما  دنک . ینابرق  اکیرما  عورـشمان  عفانم  یاپ  هب  ار  اھنآ  عفانم  ریخـست و  ار  اھتلم  دھاوخیم  هک  دیوگیم  دروآیم و  نابز  هب  اراکـشآ  دندرکیم -  ناھنپ  ناشتاراھظا 

. تسا هداتسیا  اھتلم  نایم  رد  وگلا  کی  دننام  ناریا  رادهشیر  مواقم و  زرابم ، دھاجم ، گرزب ، تلم  دنوریمن و  راب  ریز  اھتلم  هک 

زا دـعب  یداـمتم  یاـھلاس  نیا  رد  ار  دوخ  نانمـشد  دـیتسھ ؛ یگرزب  نموم و  مواـقم و  تلم  هک  دـیداد  ناـشن  امـش  روشک ! رـسارس  رد  نم  نارھاوـخ  ناردارب و  زیزع ؛ مدرم 

ادـخ و هب  ناـمیا  تسا . هدوب  هملک  تدـحو  ادـخ و  هب  ناـمیا  تسا ، هدرک  یراـی  هار  نیا  رد  ار  امـش  هک  یزیچ  نیرتمھم  دـیتشاذگ . رد  تشپ  دـیدرک و  ماـکان  هشیمھ  بـالقنا 

. دناسرتیم شناج  قامعا  ات  ار  نمشد  نیا  دنکیم و  گنررپ  اھهنحص  رد  ار  امش  روضح  هملک  تدحو 

کی اب  ناریا  تلم  دـنھاوخیمن  یناھج  تردـق  زکارم  رد  هک  یناـسک  منیبیم  نم  تساـم . مدرم  یلم  روضح  یاـھهصرع  زا  یکی  تاـباختنا  میراد . شیپ  رد  ار  تاـباختنا  اـم 

هک دنتـسھ  یتاباختنا  هیلع  یاهنایذوم  رایـسب  تاغیلبت  لوغـشم  الاح  نیمھ  زا  دناسرب ، تابثا  هب  هنحـص  رد  ار  دوخ  یگداتـسیا  روضح و  رگید ، هوکـشرپ  روشرپ و  تاباختنا 

، میدوب هدـنز  رگا  تسھ و  تقو  تاباختنا  ات  زونھ  هک  تسا  دایز  ینتفگ  یاھفرح  تاباختنا  هراـبرد  دیـشاب ! رادـیب  دـش ؛ دـھاوخ  رازگرب  رگید  هاـم  راـھچ  هس ، دودـح  هللااـشنا 

ماکحتـسا اب  ار  ام  تلم  دـناوتیم  هک  یلم  گرزب  هثداح  کـی  مشچ  هب  تاـباختنا  هب  همھ  هک  تسا  نیا  میوگب  مھاوخیم  ـالاح  هچنآ  تفگ . میھاوخ  ناـمتلم  هب  ار  اـھینتفگ 

ناشن نآ  رد  هناقداص  هناـنموم و  ار  دوخ  روضح  مدرم  دوش و  رازگرب  هوکـشاب  بوخ و  تاـباختنا ، رگا  دـننک . هاـگن  دـنک ، حلـسم  زھجم و  دوخ  روشک  یاـنب  هار  رد  رتشیب  هچرھ 

حلاصم هدنیآ  هب  تبـسن  دناوتیمن  هک  دمھفیم  نمـشد  تقو  نآ  درک و  دنھاوخ  دوبان  ار  نمـشد  یھلا  هوق  لوح و  هب  داد -  دنھاوخ  مھ  ناشن  راگدرورپ  لضف  هب  هک  دـنھد - 

رد ام  تلم  روشک و  یارب  دریگب و  ام  مدرم  تسد  زا  ار  میمـصت  هتـشررس  یگتـسباو ، توغاط و  دادبتـسا و  نارود  دننام  دـھاوخیم  نمـشد  دـنک . یریگمیمـصت  روشک  نیا 

. دنک یریگمیمصت  نتگنشاو ، هایس  خاک  رد  شیاھزرم ، یارو 

نیوزق  / ١٣٨٢/٠٩/٢۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

مالـسا و یاھدرواتـسد  زا  یکی  ناریا  گرزب  تلم  نایم  رد  طاشن  دیما و  تسا . رتزاب  شمـشچ  رتشیب و  هتـشذگ  یاھهرود  همھ  زا  ناریا  تلم  دیما  سفن و  هب  دامتعا  زورما 

. مینکیم شالت  هار  نیا  رد  تفرشیپ  یارب  میرامشیم و  منتغم  مینادیم و  ردق  ام  ار  نیا  تسا . بالقنا 

لثم هدنیآ ، تاباختنا  تسا . هدنیآ  تاباختنا  هلاسم  منک ، هیکت  نآ  یور  دـیاب  نم  تسام و  لاسما  یراج  لئاسم  زا  تسا و  مھم  رایـسب  ام  مدرم  یارب  هک  یلئاسم  زا  یکی 

ینونک تینما  نیمضت و  ار  هدنیآ  دریگ ، ماجنا  بولطم  تروصهب  رگا  تاباختنا  تسا . روشک  هلاسم  نیرتمھم  دوخ  نامز  رد  هتشذگ ، لاس  جنپ  تسیب و  نارود  تاباختنا  همھ 

رد طاشن  روش و  اب  مدرم  هک  یتاباختنا  دوش ؛ رازگرب  نوناق  قبط  دازآ و  ملاس ، هک  تسا  یتاباختنا  بولطم  تاباختنا  تسا ؟ مادـک  بولطم  تاباختنا  دـنکیم . نیمات  مھ  ار 

، هملک یقیقح  یاـنعم  هب  دـناوتیم  تاـباختنا  نیا  دـننادب . نآ  هوکـشاب  یرازگرب  هب  فـظوم  ار  دوـخ  مدرم  هـمھ  ینید ، هـفیظو  ناوـنع  هـب  هـک  یتاـباختنا  دـننک ؛ تکرـش  نآ 

. دنیبب کرادت  روشک  یارب  بولطم  یسلجم 

عفانم هدـننکنیمات  دـھد ؛ ناشن  ایند  هب  ار  ام  یلم  تزع  یمالـسا و  تزع  دـناوتیم  تسام ؛ یلم  تزع  هاگیلجت  تسا ؛ تلم  هناخ  تسا ؛ یمھم  رایـسب  هاـگیاج  سلجم 

ربارب رد  یمکحتـسم  دس  دناوتیم  دشاب ؛ یلم  تینما  ظفاح  دناوتیم  سلجم  دنورب . شیپ  دننک و  تکرح  دنناوتیم  نالووسم  هک  تسا  سلجم  نیناوق  اب  تسا . یمومع 

هک ار  یـسک  تریـصب ، اب  زاب و  مشچ  اب  دننک و  تکرـش  تاباختنا  رد  مدرم  یتقو  تسا . نیا  بولطم  سلجم  کی  تایـصوصخ  دـشاب . ناگناگیب  یزروعمط  نانمـشد و  ضرعت 

 - دـندومرف ماما  هک  روطناـمھ  سلجم -  دـنک . اـفیا  ار  یگرزب  شقن  نینچ  تسناوت  دـھاوخ  سلجم  دنتـسرفب ، سلجم  هب  دـننک و  باـختنا  دـننیبیم ، وا  رد  ار  مزـال  طـیارش 

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

نیا دـیاب  دـیتسرفیم ، سلجم  هب  هک  یاهدـنیامن  میوـگیم : ار  هتکن  نیا  طـقف  منکیم و  اـفتکا  هزادـنا  نیمھ  هب  زورما  نم  تـسا . داـیز  نخـس  سلجم ، تاـباختنا و  هراـبرد 

دیاب هدنیامن  دنریگ . رارق  دامتعا  دروم  دنناوتیم  نیدتم  یاھناسنا  دشاب ؛ نیدتم  دیاب  هدنیامن  دشخبب . ققحت  ار  امـش  یاھهتـساوخ  دناوتب  ات  دـشاب  هتـشاد  ار  تایـصوصخ 

هدنیامن دورب . شیپ  دفاکـشب و  دسریم ، تسبنب  رظن  هب  هک  ار  ییاھھار  دناوتب  ات  دشاب  هتـشاد  دوجو  وا  رد  یبالقنا  هیحور  توق و  دیما و  طاشن و  هیحور و  دشاب ؛ یبالقنا 

ار دوخ  دـیاب  دـنراد ، روضح  روشک  یاج  رھ  رد  یدارفا  نینچ  دـشاب . هتـشاد  داقتعا  ناناوج  هب  دـشاب و  ارگناوج  مانـشوخ و  رادهمانرب ، تیافک ، اب  هداد ، ناـحتما  مودـخ ، دـیاب 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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ار دوخ  هک  یـسک  رھ  ینھیم  یمالـسا و  ینادـجو و  هفیظو  هدـنام ، یقاب  تاباختنا  یاھدزمان  مانتبث  تلھم  زا  هک  یزور  دـنچ  نیا  رد  دـنوش . دزمان  دـنورب  دـننادب و  فظوم 

نکیل دنورب ؛ رانک  دنناوتیم  دنتسھ ، اھنآ  زا  رتتیحالـص  اب  دارفا  دندید  دعب  رگا  دیایب . تاباختنا  هنحـص  هب  دوش و  بلطواد  دورب  هک  تسا  نیا  دنادیم ، تایـصوصخ  نیا  یاراد 

هقالع اب  روشرپ و  تاباختنا ، هک  تسا  نیا  هب  روشک  هدنیآ  حالص و  دنوش . دزمان  دنورب  هک  دنھاوخب  اھنآ  زا  دیاب  دندید ، اجرھ  ار  یدارفا  نینچ  مدرم  دنیایب . هنحـص  هب  دیاب  نالا 

. دوش رازگرب  تلم  هبطاق  روضح  و 

نانمـشد هتبلا  درک . دنھاوخ  رازگرب  هوکـش  اب  گرزب و  رایـسب  نانمـشد ، لیم  مغریلع  مھ  ار  تاباختنا  نیا  مدرم  یھلا ، قیفوت  هب  هک  تسا  نیا  نم  ساسحا  هاگن و  هتبلا 

دنتفرگیم راکهب  ار  دوخ  شالت  همھ  ام  نانمـشد  اھباختنا ، بلغا  رد  تسا . هدوب  روطنیمھ  هشیمھ  دوش . رازگرب  روشک  رد  یبوخ  تاباختنا  دنھاوخیمن  ام  تلم  روشک و 

یاھقودنـص یاپ  رد  روضح  زا  ار  مدرم  دـندرکیم  یعـس  فلتخم  قرط  زا  لخاد  رد  مھ  نانمـشد  هب  ناگتـسباو  زا  یـضعب  دوشن . رازگرب  روشرپ  یمرگ و  اب  تاباختنا  دـیاش  ات 

، دـناهدرک توعد  تاـباختنا  رد  روضح  هب  ار  مدرم  هملکلاقفتم  روشک  نـالووسم  همھ  تسا و  تاـباختنا  هب  لـیم  روشک  یمومع  یاـضف  نوچ  نـالا  هتبلا  دـننک . فرـصنم  یار 

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

سلجم تاباختنا  هنحص  رد  روضح  زا  ار  مدرم  ات  دنھدیم  ماجنا  دنناوتب ، هچرھ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  نانمـشد  ناریا و  تلم  یقرت  تفرـشیپ و  نانمـشد  ناریا ، یزورھب 

. تسناوت دنھاوخن  مھ  هدنیآ  رد  یھلا  هوق  لوح و  هب  دناهتسناوتن ؛ زورما  ات  دنرادب . زاب  یرگید  هنحص  رھ  یمالسا و  یاروش 

دنھد و رارق  هقادـم  هعلاطم و  دروم  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یاھیریگعـضوم  دـننک ؛ هاگن  بالقنا  یاھراعـش  هب  هک  تسا  مھم  رایـسب  ام ، ناناوج  صوصخب  ام ، تلم  یارب 

دروم جیردتب  یمالـسا  بالقنا  یادن  یمالـسا و  یروھمج  فرح  نانمـشد ، بجعت  لباقم  رد  هک  دید  دیھاوخ  دینک ، هاگن  رگا  دـنزادنیب . ناھج  یمومع  یاضف  هب  یھاگن  دـعب 

زا دـنیبیم . نیعلایار  هب  ایند  ار  اـھفرح  ناـمھ  زورما  اـما  دادیم ؛ ار  شراعـش  تلم  نیا  میتفگیم و  لـبق  لاـس  تسیب  اـم  ار  اـھفرح  یلیخ  دریگیم . رارق  اـیند  مدرم  لوبق 

یاھھاگتـسد یوق  یاهناسر  تاغیلبت  تساـھتلم ؛ هب  یزادـناتسد  لاـبند  زواـجتم و  راوخناـھج و  اـکیرما  درکیم  مـالعا  دـنلب  یادـص  اـب  تلم  نیا  لـبق  لاـس  جـنپ  تسیب و 

بالقنا و نخس  نیا  دنمھفب  دنتسناوتیمن  یمالسا  یاھروشک  رد  یرایسب  اما  دندزیم ؛ رشب  قوقح  یھاوخیدازآ و  یسارکمد و  زا  مد  مھ  اکیرما  هب  هتسباو  یرابکتسا 

قوقح نتفرگ  هدیدان  دنراد . رواب  دـننکیم و  لوبق  ار  نیا  همھ  دـنکیم ، ذاختا  ایند  لئاسم  رد  اکیرما  هک  یعـضاوم  هدـھاشم  اب  زورما  یلو  تسانعم ؛ هچ  هب  یمالـسا  ماظن 

، سراف جیلخ  هب  دننک -  یزادناتسد  ایند  یاج  رھ  هب  عورـشمان  عفانم  هناھب  هب  هک  ندش  لئاق  ار  قح  نیا  دوخ  یارب  اھتلم ، ییایفارغج  یاھزرم  نتـسناد  شزرایب  اھتلم ،

. تسا ناریا  تلم  فرح  یمالسا و  بالقنا  فرح  نامھ  نیا  دننیبیم ؛ ار  اھنیا  ایند  مدرم  زورما  اپورا -  دوخ  رد  ایسآ ، یاھروشک  هنایمرواخ ، یاھروشک  دنھ ، سونایقا 

مق  / ١٣٨٢/١٠/١٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یادخ توعد  نادجو و  یادن  هب  لمع  یمالسا و  یناسنا ، هچرگا  راک  نیا  هک  دندرک  یگرزب  راک  هثداح  نیا  رد  روشک  رساترس  مدرم  الوا  هک  تسا  نیا  مدرم  هب  باطخ  بلطم 

دـنداھن و ایند  مدرم  مشچ  لباقم  رد  ار  دوخ  تشذـگ  روضح و  یلم و  یگتـسبمھ  دـنداد و  ماجنا  مدرم  هک  دوب  یـسایس  یتکرح  لاح  نیع  رد  نکیل  دوب ، اوقتورب  هب  لاـعتم 

نادـیم دراو  ناشدوخ  مدرم  دـنیادج ، تموکح  زا  مدرم  هک  ییاھمیژر  رد  دـنراد . دامتعا  تسا -  یناسر  کـمک  لووسم  یدـصتم و  هک  یمالـسا -  ماـظن  هب  هک  دـنداد  ناـشن 

تلود هب  دندرکیم ؛ کمک  ام  هب  مدرم  میدشیم و  رقتسم  هدیدبیسآ  قطانم  رد  ام  هک  قباس  میژر  لثم  دننکیمن ؛ دامتعا  یتموکح  یاھھاگتـسد  هب  دنوشیم و  دادما 

یاھھاگتـسد رمحا و  لـالھ  دادـما ، هتیمک  جیـسب ، یتـموکح ؛ یاھھاگتـسد  هب  هک  دـنداد  ناـشن  مدرم  اـجنیا  دنتـشاد . مھ  قح  دـندرکیمن و  داـمتعا  اـنتعا و  تموـکح  و 

نارگهبـساحم هک  دـینکن  لایخ  دوب . ناریا  تلم  یوس  زا  یـسایس  میظع  تکرح  کی  نیا  دـنھدیم . ماـجنا  اـھنآ  هلیـسو  هب  ار  دوخ  راـک  نیرتفیطل  دـنراد و  داـمتعا  نوگاـنوگ 

. دروآیم دوجوهب  نمـشد  موجھ  زا  امـش  لباقم  رد  یعافد  رپس  کی  مدرم ، امـش  روضح  یگتـسبمھ و  هولج  رھ  ارچ ، دـنمھفیمن ؛ دـننیبیمن و  ار  اھزیچ  نیا  یللملانیب 

دنمھفیم دنراد ، ماظن  یاھھاگتسد  ناشدوخ و  نیب  هچ  ناشدوخ و  نیب  هچ  یگتـسبمھ  دنتـسھ و  کمک  یرای و  هب  رـضاح  دناهنحـص و  رد  روطنیا  مدرم  هک  دننیبب  یتقو 

یرازگـساپس هنامیمـص  مدرم  تاـساسحا  زاربا  هغدـغد و  روـضح ، کـمک ، زا  اددـجم  هدـنب  نیارباـنب  تسین . ناـسآ  ماـظن  نیا  تلم و  نیا  روـشک و  نیا  یور  هب  ندزهجنپ  هک 

تـسا مزال  یرایمھ  لاحرھهب  اما  تسین ؛ زاین  دروم  دنیوگیم -  نالووسم  هک  روطنآ  رھاظلایلع -  یـسنج  کمک  الاح  ولو  دنک ؛ ادیپ  همادا  دیاب  اھکمک  نیا  هتبلا  منکیم .

. دنک کمک  راک  نیا  همادا  هب  دناوتیم  هللااشنا  مدرم  ندناسر  یرای  و 

اـھیھاتوک و اـب  اـم  دوخ  هک  تسا  ییـالب  اـھنیا  تسا . رـشب  دوخ  درکلمع  لوـصحم  لوـلعم و  یعیبـط ، بئاـصم  نیا  هک  تسا  نیا  مینکیم  ضرع  مدرم  هب  هک  یرگید  بلطم 

ای دـنک ، راک  یزوسلد  اب  یملع و  بوخ ، دـنادب و  لووسم  ار  دوخ  تسا ، ورمع  دـیز و  هناخ  نتخاس  لفکتم  هک  یـسک  نآ  رگا  مینکیم . تسرد  نامدوخ  یارب  اـھیراگنالھس 

دـیآیم و شیپ  رفن ، رازھ  نیدـنچ  نتفر  تسد  زا  نیگنـس ؛ تراسخ  روطنیا  هک  دوشیم  نیا  یھاتوک  یهجیتن  تشاد . دـھاوخن  ردـقنیا  ای  تشاد ، دـھاوخن  یتاـفلت  هلزلز 

رد هـک  یناـسک  دنــشورفیم ؛ مدرم  هـب  هناـخ  هـک  یناـسک  دـنزاسیم ؛ ناـمتخاس  هـک  یناـسک  دوـش . تیلووـسم  ساـسحا  یلیخ  دــیاب  دــنامیم . تـلم  لد  رب  شغاد 

. دننکب ار  یزیچ  نینچ  رکف  دیاب  اھنیا  دنلووسم و  دنزادنایم ، راکهب  هار  نیا  رد  ار  دوخ  یاھهیامرس  هک  یناسک  دنتـسھ و  روما  نیا  رب  تراظن  لووسم  یتلود  یاھھاگتـسد 

؛») ۶) مکیدیا تبـسک  امبف   - » دـیآیم شیپ  تبیـصم  دوش ، یتیلووسمیب  هکییاج  نآ  اما  دوشیم ؛ مک  تراسخ  دمآیـسک ، غارـس  هب  هفیظو  تیلووسم و  هک  ییاج  نآ 

دنراد تیلووسم  دنراد ، تیلاعف  اھهنیمز  نیا  رد  هک  یناسک  داحآ  نیاربانب  دنوشیم . ینابرق  مولظم  هانگیب و  مدرم  زا  یاهدع  و  (« - ٧) کسفن نمف  هئیس  نم  کباصا  ام  »

. دننک مک  ار  اھتراسخ  ناشدوخ  دنشاب ؛ تاکن  نیا  هجوتم  دیاب  و 

ضرعم رطخ و  رد  هک  تسین  ناریا  رھش  اھنت  مب ، دننک . دیدھت  ار  مدرم  ناج  دوخ  یاھیراگنالھس  اب  یاهدع  دنراذگب  دیابن  دنـشاب و  رادنادیم  دیاب  هنیمز  نیا  رد  مھ  نالووسم 

هک تسا  نیا  یدـعب  هتکن  دـننک . تیاـعر  تقد و  دـیاب  دـنفظوم ؛ دـنروما ، نیا  یدـصتم  هک  ییاھھاگتـسد  نـالووسم و  تسھ . فرح  نیا  اـجهمھ  رد  تسا ؛ یثداوـح  نـینچ 

؛ مینکیم رکـشت  دندرک ، تیلاعف  هیـضق  نیا  رد  هک  یفلتخم  یاھھاگتـسد  زا  ام  دنھد . ماجنا  بوخ  ار  ناشفیاظو  مھ  دادـما  یناسرکمک و  رد  دـیاب  لووسم  یاھھاگتـسد 

قرب و یربارت ، یتشادھب ، یاھراک  هب  زور  دنچ  نیا  رد  دندش و  دراو  نادـیم  نیا  رد  هک  ینارگید  دادـما و  هتیمک  زا  مھ  جیـسب و  صوصخب  شترا و  هاپـس و  رمحالالھ و  زا  مھ 

هب نالووسم  یتسیاب  تسھ و  ییاھدوبمک  هک  مراد  عالطا  ربخ و  هدنب  تسا . دایز  یلیخ  راک  اجنآ  نکیل  دندرک ؛ یاهتسجرب  بوخ و  یاھراک  ناشهمھ  هک  دنتخادرپ  نفلت 

میاهداد و رکذت  نالووسم  هب  ار  لئاسم  نیا  ام  هتبلا  دننکن . یھجوتیب  ندیـسرن و  یتلادعیب و  تبیـصم  راچد  رگید  رابکی  ار  هدیدتبیـصم  مدرم  دننک و  هجوت  اھدوبمک  نیا 

فیاظو نیا  هب  اھنآ  هک  مینادیم  مزال  مینکیم و  هبلاطم  نالووسم  زا  ار  لئاسم  نیا  ام  هک  دشاب  مولعم  هکنیا  یارب  میدرک ، ضرع  مھ  ار  بلطم  نیا  تفگ . میھاوخ  مھ  زاب 

. درک ضامغا  دوشیمن  دننک ؛ لمع  نیگنس 

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

نیا اب  روشک ، فارطا  زا  هک  ییاھکمک  لیـس  لباقم  رد  تسا . لـیبق  نیمھ  زا  هلاـسم  نیا  رد  اـھییاکیرما  لاـجنج  هک  دـننک ، لاـبند  ار  دوخ  یـسایس  ضارغا  اـھراک و  دـنناوتب 

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 یناـینب  قیمع و  یمئاد ، عطقنیـال ، هتـسویپ ، یاھینمـشد  هکنیا  هب  دراد  یطبر  هچ  نیا  اـما  دـنناسرب ؛ دوـخ  یاـج  هب  دـننک و  لوـبق  ار  اـھکمک  همھ  هک  دـندوب  فـظوم 

دناهدادن ناشن  هجوچیھ  هب  نونکات  اکیرما ، هدحتم  تالایا  میژر  نالووسم  دوش !؟ شومارف  مدرم  هقالع  دروم  ماظن  ناریا و  حلاصم  عفانم و  روشک و  تلم ، اب  اکیرما  ربکتـسم 

مھتم دـندرک و  مھتم  ار  ماـظن  تلود و  مدرم ، هناـحیقو  مھ  لاـح  نیمھ  رد  هـکلب  دنـشاب ، هدرک  مـک  ناریا  مدرم  یمالـسا و  ماـظن  هـب  تبـسن  ار  دوـخ  ینمـشد  زا  یاهرذ  هـک 

کی رد  ار  ناـشدوخ  یندـچ  هجنپ  دـننزیم ؛ فرح  هملک  ود  مھ  فرط  نآ  زا  دـعب  دـنریگیم ، دوـخ  هب  دوـلآمشخ  هنامـصخ و  یگنج ، هرھچ  دـننکیم و  دـیدھت  مئاد  دـننکیم .

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 47 
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اکیرما هدحتم  تالایا  میژر  میلالدتـسا . قطنم و  لھا  میتسین ؛ یزابجل  لھا  ام  هتبلا  دیدن . ار  موش  تاین  نآ  اھینمـشد و  نآ  هک  دوشیمن  دـننکیم ! ناھنپ  ریرح  شکتـسد 

میژر زا  تسا ؛ هتخادـنا  هار  هب  یمالـسا  ماظن  تلم و  نیا  هیلع  ار  اـھهئطوت  عاونا  تسا ؛ هدرک  تفلاـخم  اـھلاس  یمالـسا  ماـظن  اـب  تسا ؛ هدرک  ملظ  اـھلاس  ناریا  تلم  هب 

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

ار شولج  هک  تسا  هدرک  یزادناتسد  هتسناوت  رگا  هدوب ، ام  روشک  عفانم  اجرھ  دراد و  ام  حلاصم  مدرم و  دیاقع  یمالـسا و  ماظن  هب  تبـسن  موش  تین  دنکیم ؛ مھ  زونھ 

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

تلم نآ  هیزجت  رد  یعـس  نداد ، رارق  یـسایس  مجاھت  دروم  ندرک ، ریقحت  دـیدھت و  روطنیا  ار  تلم  کی  میرادـن . یزابجل  یـسک  اب  ام  دراذـگب ، رانک  ار  اھراک  نیا  تساـھنیا .

مھ دـعب  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  نوگانوگ  یاـھراشف  ندرک ،

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

تلاـخد یاریذـپریغ  رفنتم و  رازیب و  تدـشهب  یدـیدھت  هنوگرھ  زا  دـنمهقالع ؛ دوخ  یمالـسا  یلم و  تیوھ  هب  تدـشهب  دنمـشوھ و  دازآ ، لقتـسم ، تسا  یتلم  ناریا  تلم 

دنمهقالع اریذـپ و  بوخ ، یتلم  اب  دوش ، دراو  یلومعم  لماعت  یتسود و  تملاسم و  حلـص و  رد  زا  تلم  نیا  اب  سک  رھ  هک  دـنمتزع  اـقآ و  یتلم  هناـگیب ؛ هطلـس  اـھیجراخ و 

هک تسا  مولعم  دھد ، ناشن  نآ  هب  نادند  گنچ و  مئاد  دشاب و  هتـشاد  ار  نآ  رب  هطلـس  دصق  دنک ، دـیدھت  دـیوگب ، روز  تلم  نیا  هب  دـھاوخب  یـسک  رگا  اما  دوشیم ؛ ورهبور 

. دورب یسک  راب  ریز  هک  تسین  یتلم  تلم ، نیا 

یلاخ ناتدوخ  یلم  ینید و  تیوھ  زا  ار  امـش  دھاوخیم  هک  تسا  لاس  جنپوتسیب  نمـشد  هک  نیمھ  دیتسھ . دنمتردق  هک  دینادیم -  و  دـینادب -  ناریا  زیزع  تلم  امش 

ناشن دینک و  دایز  زورهبزور  ار  یدنمتردق  نیا  تسا . ناریا  تلم  یدنمتردق  هناشن  دنزیم ، دیدھت  هب  تسد  نمـشد  هک  نیمھ  تسامـش . تردق  رب  لیلد  هتـسناوتن ، دـنک و 

نآ هب  یروف  اھهناگیب  اھنک و  هدافتـساوس  درک ، اھر  ار  روشک  یگنھرف  یداصتقا و  یـسایس ، یاضف  تفر و  نوریب  هنحـص  زا  هک  یتلم  رھ  دیراد . روضح  هنحـص  رد  هک  دـیھد 

نیا روشک و  نیا  ناتدوخ  تسین . رگید  سکچیھ  یارب  تسامـش و  یارب  ناریا  تسامـش ؛ یارب  روشک  دیراد . هگن  ار  ناتروشک  دنوشیم . نآ  بحاص  کلام و  دنیآیم و  اضف 

. دیراد هگن  تسا ، هداد  امش  هب  ادخ  هک  یتردق  تدحو و  مزع ، نامیا ، اب  ار  ماظن 

هلمح لباقم  رد  دوخ و  لباقم  رد  نیدالوپ  هرز  کی  لثم  ار  نآ  دناوتیم  تلم  نیا  هک  تسا  ییاھهلیـسو  نیرتمکحتـسم  زا  یکی  تاباختنا  رد  روضح  تسا . شیپ  رد  تاباختنا 

هک منادیم  ماهتـساوخ و  لاعتم  یادـخ  زا  تاباختنا  رد  هدـنب  هک  هچنآ  تسا . مھم  رایـسب  تاباختنا  دراد . هگن  ناگدـننکتلاخد  ناربکتـسم و  یلد  دـب  تینوس و  نانمـشد و 

هک دـھد  قیفوت  اـم  تلم  هب  لاـعتم  یادـخ  هللااـشنا  دریگ و  ماـجنا  تلم  روضح  اـب  یوق و  ملاـس ، روـشرپ ، تاـباختنا  هک  تسا  نیا  دـھاوخیم ، ار  نیمھ  مھ  اـم  زیزع  تلم 

صالخااب و نموم ، ناگدنیامن  سلجم  رد  رگا  تسا . یمالـسا  یاروش  سلجم  ماظن ، ناکرا  نیرتمھم  زا  یکی  دتـسرفب . سلجم  هب  ار  یدمآراک  دنمناوت و  حلاص و  ناگدنیامن 

نادیم تاباختنا  هتبلا  تسا . تاباختنا  مراد ، نآ  هب  مامتھا  عقوت و  هدنب  هک  یعوضوم  نیرتمھم  دنک . زاب  دناوتیم  ار  اھهرگ  زا  یلیخ  سلجم  دنشاب ، هتـشاد  روضح  دنمناوت 

ماظن نیا  هک  یناسک  دوش . تاباختنا  نادیم  دراو  دناوتیم  تسا ، دنبیاپ  دـقتعم و  ماظن  نیا  هب  هک  سک  رھ  ملاس . تباقر  دـننک ؛ تباقر  مھ  اب  یتسیاب  دارفا  تسا و  تباقر 

تـسا موـلعم  تساـطخ . سلجم  هب  اـھنآ  ندـمآ  تلم  نیا  رظن  زا  هک  دـننادب  یتسیاـب  مھ  ناـشدوخ  تساـطخ و  سلجم  هب  ناشندـمآ  دـنرادن ، لوـبق  ار  یـساسا  نوناـق  و 

یساسا و نوناق  مالسا ، ماظن ، هک  یناسک  نآ  اما  دنیایب ؛ سلجم  هب  دیابن  دنرادن ، لوبق  ار  شفادھا  هار و  اھراعش و  اھراک و  تلم و  نیا  یساسا و  نوناق  نیا  هک  یناسک 

یـضعب دنرادن . یرابتعا  هدنب  رظن  زا  مھ  بازحا  طوطخ و  اھحانج و  نیا  زیمآدانع . هناجوجل و  تباقر  هن  ملاس و  تباقر  اھتنم  دنیایب ؛ تباقر  نادیم  هب  دیاب  دنراد ، لوبق  ار  ماما 

بلطم نیا  دـندراو ! اھنیا  یطخ  یحانج و  یاھاوعد  رد  هک  دـننک  دومناو  مھ  ار  ماظن  یاھھاگتـسد  یربھر و  هک  دـننکیم  یعـس  چـیھ ، دـننکیم  شکمـشک  هک  ناـشدوخ 

مکمرکا نا  : » تساوقت طرـش  نیلوا  دشاب . اوقت  اب  دیاب  سلجم ، هب  دیآیم  هک  یـسک  هک  مسانـشیم  ار  نیا  هدنب  مسانـشیمن ؛ تیـصخش  بزح و  هدنب  تسین . تسرد 

مھ داسف  دض  دیاب  دنک . تیمورحم  عفر  هک  دشاب  وا  تمھ  یعـس و  تسھ و  تیمورحم  روشک  رد  هک  دنادب  دشاب ؛ نیمورحم  رادـفرط  دـیاب  هک  نیا  رگید  («. ٨) مکاقتا هللادنع 

تیحالـص دشاب . مھ  ملاع  صالخا و  اب  دنمناوت ، هتبلا  دنک . هزرابم  داسف  اب  ات  دشاب ، فلاخم  ظفل ، هب  هن  نادندنب و  زا  دجهب ، تدشهب و  یداصتقا  یلام و  داسف  اب  دـشاب و 

تیلاعف لوغشم  زکارم  نیا  هعومجمریز  رد  هک  ییاھھاگتـسد  هچ  نابھگن و  یاروش  هچ  روشک ، ترازو  هچ  فلتخم -  یاھهاگتـسد  نالووسم  تسا و  لئاسم  نیا  ساسا  رب 

. تسا هدش  ینیبشیپ  لئاسم  نیا  نوناق  رد  اریز  دنھد ؛ رارق  نوناق  ار  ناشرایعم  دیاب  دنتسھ - 

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

تـسا هتـسناوت  هک  یزیچ  نآ  تسام . روشک  رد  یمھم  رما  اتقیقح  تاباختنا  نوچ  دـنروجام ؛ لاعتم  یادـخ  شیپ  دـننکیم ، شالت  راـک و  تاـباختنا  یارب  هک  یناـسک  همھ 

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

. دنتشاد ناشدوخ  هنافصنمریغ  یاھتواضق  یارب  یرتشیب  یاھنادیم  نانمشد  دوبن ، رادروخرب  گرزب  هناوتشپ  نیا  زا  ینید  تموکح  رگا  انئمطم  تسا . تموکح 

مدرم  / ١٣٨٢/١١/١۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

باـختنا رد  ناریا  تلم  یدازآ  مدرم و  روـضح  رھظم  تاـباختنا ، تسا . تاـباختنا  منک ، ضرع  نآ  هراـبرد  یاهلمج  دـنچ  دـیاب  نم  تسا و  تیمھا  لوا  هجرد  رد  اـھزور  نیا  هـچنآ 

هتساخرب امش و  بختنم  هک  دیراذگیم  یسک  تسد  رد  ار  روشک  ییارجا  یاھهتشررس  مامت  ینعی  دینکیم ، باختنا  ار  روھمجسیئر  یتقو  امش  تسا . دوخ  تشونرس 

ار اھنآ  امش  هک  دیرپسیم  یناسک  تسد  هب  ار  ییارجا  راک  رب  تراظن  نینچمھ  یراذگنوناق و  ینعی  دینکیم ، باختنا  ار  سلجم  ناگدنیامن  یتقو  تسامش . هدارا  یار و  زا 

هلیـسو هب  روشک  تشونرـس  نتـشاد  تسد  رد  روشک و  هرادا  رد  مدرم  تردـق  یانعم  هب  راک  نیا  دـینکیم . باختنا  هک  دـیتسھ  امـش  نیاربانب  دـیاهدرک ؛ باختنا  هتخانش و 

لباـقم رد  ار  اـم  تلم  روـشک و  لاـس  جـنپ  تسیب و  نیا  رد  هک  یزیچ  منک ؛ ضرع  امـش  هب  نم  تسا . زیچ  همھ  اـم  یارب  نیا  تسین ؛ یکچوـک  مک و  زیچ  نیا  تـسا ؛ تـلم 

هدوب یلم  روضح  هناوتشپ  زورما  ات  تسا . نالووسم  بحاص  سلجم و  تلود و  بحاص  تلم ، دندیدیم  هک  دوب  نیمھ  درک ، ظفح  یللملانیب  ناھاوخهدایز  هنایشحو  مجاھت 

رد رگا  تسا . یمھم  یلیخ  زیچ  نیا  تسا ؛ هدـش  بوسحم  ام  روشک  یارب  یرگنـس  لـثم  روضح ، نیا  تسا . هدـناسرت  ار  یناـھج  ردـتقم  زواـجتم و  یاـھتلود  هشیمھ  هک 

رد دروآیمن ؛ ماود  بالقنا  نیا  مھ  لاس  کی  دینادب  دوبیمن ، نادیم  هنحـص و  طسو  رد  مدرم  امـش  ناشوج  یاھهدارا  یمدرم و  روضح  یرالاسمدرم و  تاباختنا و  ام  روشک 

. دیدوب امش  یلصا ، رگنس  نآ  دننک ؛ یگداتسیا  دنتسناوتیمن  اھتلود  مھ  یداصتقا  یاھهرصاحم  یسایس و  یاھمجاھت  زا  یکی  لباقم 

زا یرابکتـسا  یاھھاگتـسد  نمـشد و  تسا . یمدرم  روـضح  رھاـظم  زا  یکی  نمھب ، مودوتسیب  ییاـمیپھار  رد  روـضح  هک  ناـنچمھ  تـسا ؛ مدرم  روـضح  رھظم  تاـباختنا 

دازآ و یار  مدرم و  روضح  تاباختنا و  دـنناوتب  دـیاش  دـننکیم  هدافتـسا  دوخ  یورین  همھ  زا  نیارباـنب  دنـسرتیم ؛ نمھب  مودوتسیب  رد  ناـتییامیپھار  زا  امـش و  تاـباختنا 

. دننکیم شالت  مھ  نالا  دننکیم ؛ ار  شالت  نیا  هک  تسا  لاس  جنپوتسیب  دنریگب . روشک  نیا  زا  تلم و  نیا  زا  ار  دوخ  تشونرس  رد  مدرم  تلاخد 

هقف  / ١٣٨٢/١١/٢٠ جراخ  سرد  نایاپ  رد  تانایب 

نیا دـیابن  تسا . تلم  نیا  بـالقنا و  نیا  یارب  یھلا  گرزب  تاـکرب  وزج  نمھب  مودوتسیب  ییاـمیپھار  هک  تسا  نیا  منک ، ضرع  مھاوـخیم  زورما  ضیارع  ناـیاپ  رد  هـچنآ  .. 

رھاظم نیرتگرزب  زا  یکی  مسارم  نیا  میدرک ، ضرع  مھ  البق  هک  روطنامھ  تسناد . تیمھامک  کچوک و  ار  لاـسما -  نمھب  مودوتسیب  ییاـمیپھار  صوصخب  ییاـمیپھار - 

رد نتفاین  روضح  هب  مدرم  قیوشت  رد  هناگیب  یاھقوب  تاغیلبت  نمھب  مودوتسیب  زا  لبق  اھلاس ، زا  یرایـسب  رد  بـالقنا  لوا  زا  لـیلد  نیمھ  هب  تسا . هنحـص  رد  مدرم  روضح 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 48 
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هتـسخ مدرم  دـنتفگیم  یھاگ  دـناهدش ، هدز  مدرم  دـنتفگیم  یھاگ  دـننکیمن ، تکرـش  مدرم  دـنتفگیم  یھاـگ  دـشیم . عورـش  فلتخم  یاـھنابز  هب  ییاـمیپھار  نیا 

یاھقوب زاب  هدش ، ماجنا  ییامیپھار  هک  مھ  نآ  زا  دعب  تسا . هدـش  رازگرب  ریگمـشچ  یمومع و  روشرپ و  تروص  هب  ییامیپھار  نیا  یلاعت  هللادـمحب  مھ  لاس  رھ  دـناهدش !

تـسا ندنل  مھ  اجنیا  دندرک  لایخ  دنریگب ! باتفآ  نابایخ  رد  دندوب  هدمآ  مدرم  دنتفگ  دوب ، یباتفآ  اوھ  هک  مھ  رابکی  دناهدروآ ! ار  یاهدـع  دـناهداد و  لوپ  هلب ، دـناهتفگ  هناگیب 

روضح اب  اـھنآ  ینمـشد  دـنرادن . جاـیتحا  یزیچ  روطنآ  هب  مدرم  تسا و  یباـتفآ  اوھ  اـبلاغ  اـھزور  دـمحلا  اـجنیا  دـننزب ! ناـبایخ  هب  همھ  دـش ، باـتفآ  تعاـس  مین  رگا  هک 

ام روشک  رد  هک  ناـناوج -  دـننکیم . تکرـش  اھرـشق  همھ  زا  هک  تسا  یمدرم  روـضح  یـالاب  تیمھا  زا  یکاـح  اـھنآ  ینمـشد  دوـشیم . موـلعم  تاـغیلبت  نیا  زا  یمدرم ،

یبیجع یلیخ  زیچ  نیا  دننکیم . ادیپ  روضح  دنیآیم و  تسد  هب  اصع  دنیآیم ، لغب  هب  هچب  دنیآیم ، نادرم  دنیآیم ، نانز  دنیآیم ، نسم  دارفا  دـنیآیم ، دـنراد -  تیرثکا 

ماجنا میظع  داعبا  نیا  اب  دوش و  رارکت  لاس  رھ  دنک و  بذج  ار  مدرم  روطنیا  دشاب و  هتشاد  یسایس  هبنج  هک  یمدرم  دصرددص  مسارم  کی  هک  دینادب  امـش  ار  نیا  تسا .

ایند رد  یمـسارم  نینچ  دننک ، تکرـش  ییامیپھار  کی  رد  دنیایب  دنوش و  دنلب  مدرم  یاھرـشق  همھ  روشک  یاھرھـش  رـسارس  رد  هکنیا  میرادـن . ایند  یاج  چـیھ  رد  دریگ ،

میھاوخ هراشا  مھ  ار  یضعب  میاهدرک و  هراشا  ار  یـضعب  هک  یلیالد  هب  تسا -  رتشیب  هشیمھ  زا  ام  روشک  رد  یرالاسمدرم  رھاظم  هیلع  تاغیلبت  هک  لاسما  درادن . دوجو 

ام مدرم  هللااشنا  دنراد ، یعاد  هشیمھ  زا  شیب  لاسما  دننک ، گنرمک  فیعـض و  ای  دنربب  نیب  زا  روشک  رد  ار  یرالاسمدرم  رھاظم  هکنیا  یارب  ناریا  تلم  نانمـشد  و  درک - 

. تشاد دنھاوخ  یرتنایامن  رتگنررپ و  رتیوق و  یلیخ  روضح  نانمشد ، مشچ  یروک  هب  یھلا و  هوق  لوح و  راگدرورپ و  لضف  هب 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/١١/٢۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

، دـندرک رازگرب  روـشک  رـساترس  رد  نمھب  مودوتسیب  زور  هک  یھوکـش  اـب  مظعم و  رایـسب  ییاـمیپھار  رطاـخهب  ناـمزیزع  مدرم  زا  منادیم  مزـال  هبطخ ، نیا  رد  نخـس  لوا 

نیرفآشقن ناشروضح  هک  ییاجنآ  دندنمهقالع و  دوخ  حلاصم  هب  دناهنحص و  رد  هک  دنداد  ناشن  ماظن ، نیا  تلم و  نیا  روشک و  نیا  نانمشد  تساوخ  فالخرب  منک . رکـشت 

ییاـمیپھار هـک  مـنک  ضرع  امـش  هـب  نـم  دـنداد . ناـشن  ار  نـیا  نـمھب  مودوتـسیب  رد  مدرم  لاـس ، رھ  لـثم  مـھ  لاـسما  دـننیرفآیم . شقن  دـنوشیم و  رــضاح  تـسا ،

؛ درادن دای  هب  دنیبیمن و  دوخ  هب  کچوک  گرزب و  یاھرھـش  رد  ار  یعامتجا  نینچ  یمـسارم  چیھ  رد  یروشک  چـیھ  تسا ؛ ریظنیب  هدـیدپ  کی  ناھج  رد  نمھب  مودوتسیب 

؛ تسا یمھم  یلیخ  هدـیدپ  نیا  ناسکی . میظع ، تکرح  نیا  دروم  رد  روشک  رـساترس  رد  قیاـقح  زا  مھف  کرد و  یکی ، اـھهزیگنا  یکی ، اھراعـش  تسامـش . صوصخم  نیا 

بالقنا گرزب  ملعم  هب  بالقنا و  ماظن و  روشک و  تشونرس  هب  ایناث  دنتسھ ؛ ناشدوخ  حلاصم  هجوتم  رایشوھ و  هاگآ و  مدرم ، الوا  هک  دھدیم  ناشن  دراد و  مایپ  نومضم و 

یناناوج میظع ، تاعامتجا  نیا  رد  دننکیم . لقتنم  دننادرگیم و  تسد  هب  تسد  ار  رادقمیلاع  فراعم  نیا  لسن ، هب  لسن  دناهتسبلد . دنمهقالع و  ناشراوگرزب -  ماما  - 

. تساھزور نآ  هوکـشرپ  یاھهرطاخ  زا  رابرپ  ناشنھذ  هکیناسک  هک  دـننکیم  تکرـش  یطاشن  روش و  نامھ  اب  زورما  دـندوبن ، ایند  رد  تفھوهاـجنپ  نمھب  مودوتسیب  هک 

، دـندرک تکرـش  یمدرم  میظع  تکرح  نیا  رد  هک  ناـمزیزع  تلم  کـیاکی  زا  ناریا ، تلم  زا  یدرف  رازگتمدـخ و  کـی  ناونع  هب  نم  تسا . زاـستینوصم  مھم و  تلم ، یارب  نیا 

ساسحا نیا  میھد . بسانم  خـساپ  دراد ، دوجو  مدرم  رد  هک  یتیلووسم  ساسحا  هب  مینادـب و  ردـق  ار  میظع  هدـیدپ  نیا  دـیاب  مھ  نالووسم  ام  منکیم . رکـشت  هناـمیمص 

. دنکیم نیگنس  ار  ام  هفیظو  تیلووسم ،

هعمجزامن  / ١٣٨٢/١١/٢۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

عافد ینیطـسلف  ناوج  رتخد  نآ  زا  هملک  کی  سلجم  هدـنیامن  کی  سیلگنا  رد  تسا . یـسارکمد  هلاسم  مھ  ناشدـنفرت  کـی  تسا ، رـشب  قوقح  هلاـسم  اـھنآ  دـنفرت  کـی 

یدنلریا نازرابم  زا  هدنب  هعمجزامن  نوبیرت  نیمھ  رد  بالقنا  لوا  یاھلاس  دنراد ! مھ  یدازآ  یـسارکمد و  یاعدا  تقو  نآ  دننکیم ؛ جارخا  ار  وا  سلجم  زا  بزح و  زا  دـنکیم ،

مھ مود  رفن  درم ؛ اذغ  باصتعا  اب  زور  هاجنپ  زا  دعب  نادنز  رد  زدناسیباب  مدروآ . مسا  تسھ -  نارھت  رد  وا  مان  هب  مھ  ینابایخ  نالا  هک  زدـناس - » یباب   » مان هب  یـصخش  و 

طاقن رد  اھنـصحت  اھباصتعا و  نابیتشپ  رـشب و  قوقح  رادفرط  یاھیـسیلگنا  نیمھ  اما  دندرک ؛ اذـغ  باصتعا  مھ  مراھچ  موس و  رفن  منامگ  درم ؛ سپـس  درک و  اذـغ  باصتعا 

کدوک دنشکیم ، ار  نز  دننکیم ، بارخ  ار  هناخ  دتفایم ! قافتا  هچ  نیطسلف  رد  دینیبب  امـش  نالا  تسا . نایاقآ  رـشب  قوقح  زا  یرادفرط  یاعدا  نیا  دندرک ! اشامت  رگید ،

قوقح لابند  ناریا  رد  ام  دـنیوگیم  تقو  نآ  دـنھدیمن . ناشن  یلمعلاسکع  نیرتمک  رـشب  قوقح  رادـفرط  نایاقآ  نیا  اما  دنـشکیم ، مھ  همھ  مشچ  ولج  دنـشکیم ؛ ار 

!؟ دنرشب قوقح  رادفرط  اھنیا  دنادب !؟ بلقتم  وگغورد و  ار  اھنیا  درادن  قح  ناریا  تلم  ایآ  میدرگیم ! رشب 

هنحـص رد  روضح  دوخ و  لوصا  اھنامرآ و  هب  کسمت  یگداتـسیا و  نآ ، هدرک و  لابند  زورما  ات  هک  تسا  یجالع  هار  ناـمھ  دراد و  جـالع  هار  کـی  ناریا  تلم  تسیچ ؟ جـالع  هار 

یمالسا و یروھمج  ماظن  دوبن ، هنحص  رد  امش  روضح  یگداتـسیا و  رگا  دینادب  ناریا ! گرزب  تلم  منکیم : ضرع  مھ  نالا  مدرک ، ضرع  نامزیزع  تلم  هب  زور  نآ  نم  تسا .

تلم هک  مینادیم  مینیبیم و  دینک . ظفح  ار  دوخ  تدـحو  روضح و  دـیرادهگن و  مکحتـسم  ار  ناتهدارا  دـننک . تمواقم  دنتـسناوتیمن  مھ  لاس  کی  نالووسم ، زا  مادـکچیھ 

، یرایـشوھ یدـمآراک و  اب  نالووسم  دـیاب  نیا ، راـنک  رد  تسا . یزاـتمم  تلم  اـم  تلم  دوب ؛ دـھاوخ  هنوگنیمھ  مھ  نیا  زا  دـعب  تسا ، هدرک  لـمع  روطنیمھ  زورما  اـت  ناریا 

یسایس ظاحل  زا  مھ  یملع ، ظاحل  زا  مھ  دنناسرب . نایاپ  هب  ار  هتفر  همین  هار  نیا  دننک و  لح  یرگید  زا  سپ  یکی  ار  تالکشم  دنشاب و  هتشاد  هنازوسلد  هناملاع و  شالت 

هب دـناهدرک و  لمع  مدرم  هک  تسا -  مدرم  تسد  هب  راک  نیا  زا  یـشخب  تسا . ناریا  تلم  جالع  هار  نیا  دـنک ؛ رتیوق  ار  دوخ  زورهبزور  دـیاب  تلم  نیا  یداصتقا ، ظاحل  زا  مھ  و 

تروص نیا  رد  دننک . لمع  دنـسانشب و  تسرد  ار  دوخ  فیاظو  دیاب  هک  تسا  نالووسم  هدـھع  رب  مھ  یـشخب  درک -  دـنھاوخ  لمع  مھ  نیا  زا  دـعب  یھلا  هوق  لوح و  لضف و 

ناریا تلم  هیلع  یداصتقا  راـشف  تسا  نکمم  تدـمهاتوک  رد  تسا . هدـیافیب  اـما  دـنروآیم ، یـسایس  یداـصتقا و  راـشف  ناـگناگیب  هتبلا  درک . دـھاوخن  رثا  رگید  اھینمـشد 

ام دادعتسا  اب  ناناوج  نادنمشناد و  ناریا و  تلم  اھراشف  نیمھ  تساھنآ . ررـض  هب  مھ  تسا و  ناریا  تلم  عفن  هب  مھ  تدمدنلب ، رد  هک  دننادیم  مھ  ناشدوخ  اما  دشاب ،

یسایس راشف  دیتسھ ، هنحص  رد  امش  ات  درادن . یریثات  یداصتقا  راشف  نیاربانب  دناشک ؛ سرتسد  زا  رود  هدیچیپ و  یملع  یاھھار  فشک  یملع و  یاھھار  ندومیپ  هب  ار 

. درادن یریثات  مھ 

سلجم  / ١٣٨٢/١٢/٠٢ متفھ  هرود  تاباختنا  رد  مدرم  هوکشرپ  روضح  یپ  رد  رکشت  مایپ 

زج یفدھ  هک  نمشد  یناور  گنج  هام  ود  زا  سپ  دوب ،  یلم  یمالسا و  هسامح  کی  یقیقح  یانعم  هب  یار ، یاھقودنـص  یاپ  رد  امـش  زورید  روضح  زارفارـس ! زیزع و  تلم 

نموم و تلم  نیا  تمظع  دیداھن و  نایناھج  شیامزآ  کحم  رد  ار  دوخ  یسانش  عقوم  یھاگآ و  رگید  رابکی  امش  تشادن ، تاباختنا  ندرک  گنر  یب  ناریا و  تلم  ندرک  دیمون 

و دننک ، دادملق  ادج  دوخ  یمدرم  هناوتـشپ  زا  ار  یمالـسا  یروھمج  دنتـساوخ  یم  دوخ  لطاب  لایخ  هب  وج  هلخادم  ناربکتـسم  دیدیـشک . دوخ  نانمـشد  خر  هب  ار  یبالقنا 

یدنمشوھ تناتم و  اب  یھلا  هوق  لوح و  هب  امش  دش و  زیمآ  تثابخ  حرط  نیا  فورـصم  نمـشد  یورین  همھ ی  هام  ود  نیا  رد  دیدیـشک . یھاو  رادنپ  نیا  رب  نالطب  طخ  امش 

بناجنیا دراد . اھرھـش  نارابمب  ریز  رد  سدـقم  عافد  یاھلاس  تاباختنا  زا  رتارف  یتیمھا  نانمـشد ، یتاغیلبت  نارابمب  ریز  رد  دنفـسا  لوا  تاباختنا  دـیدرک . بآ  رب  شقن  ار  نآ 

تمظع رگید  راب  میوگ و  یم  ساپـس  دوجو  همھ ی  اب  یندشن  شومارف  هبرجت  نیا  رد  ار  تلم  نیا  روشک و  نیا  هب  یھلا  دادما  میاس و  یم  یھلا  هاگرد  هب  عوضخ  هھبج ی 

نآ هجیتن ی  تفرگ و  ماجنا  ینوناـق  ملاـس و  ـالماک  هویـش  هب  دازآ و  ـالماک  یطیحم  رد  زورید  تاـباختنا  منک . یم  میرکت  ناـج  لد و  همھ ی  اـب  ار  نموم  دیـشر و  تلم  اـمش 

مناد یم  مزال  درادن . شزرا  یزیـشپ  نامروشک  نالووسم  مدرم و  رظن  زا  تاباختنا  نیا  باب  رد  وگ  هوای  ربکتـسم و  یاھییاکیرمآ  تواضق  تسا و  رابتعا  تیاھن  رد  دشاب  هچرھ 

زا یرادساپ  الوا : نالووسم ، هب  بناجنیا  هیـصوت ی  منک . رکـشت  یلم  هناسر ی  هژیوب  اھ  هناسر  زا  زین  تینما و  مظن و  نایدصتم  تراظن و  ارجا و  ناراکردنا  تسد  همھ ی  زا 

هب داد  دـنھاوخ  لیکـشت  ار  متفھ  سلجم  مدرم ، یار  اب  هک  یناسک  هب  بناجنیا  هیـصوت  تسا ، زیزع  رادافو و  تلم  نیا  زا  ینادردـق  ایناث  لـماک و  تناـما  تیاـعر  مدرم و  یار 

هوکشرپ عیفر و  یانب  هب  ندیـشخب  ماکحتـسا  اھنآ و  هب  یناسر  تمدخ  تلم و  نیا  یارب  دوخ  یدمآراک  همھ ی  یـسایس و  یعامتجا و  یملع و  تیفرظ  همھ ی  یریگراک 

یسایس بازحا  اھھورگ و  اھنایرج و  هب  بناجنیا  هیـصوت  تسا . تلم  یارب  نتـسب  تمدخ  رمک  نانآ  یبالقنا  ینید و  هفیظو  دنتلم و  رادماو  طقف  نانآ  تسا ، یمالـسا  ماظن 

رد هک  یناـسک  همھ ی  تسا و  تلم  تاـباختنا  نیا  هدـنرب ی  دـننزن ،  نماد  نک  داـش  نمـشد  تاـفالتخا  هب  دـنراذگب و  راـنک  هب  ار  هدـنزاب  هدـنرب و  رازآ  لد  ثحب  هک  تـسا  نآ 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 49 
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نانمشد مسینویھص و  اکیرما و  تاباختنا ، نیا  هدنزاب ی  دنا ، هدنرب  همھ  دنا ، هدرواین  ای  هدروآ  یار  ناش  هقالع  دروم  دزمان  ای  دوخ  هک  اھنآ  زا  معا  دنا  هتشاد  تکرـش  باختنا 

ار همھ  دـشاب و  یـضار  امـش  همھ ی  زا  دـنوادخ  دوش . هدوشگ  یرگید  زا  سپ  یکی  اھ  هرگ  اـت  دـینک  کـمک  رازگتمدـخ  تلود  هب  رگیدـکی و  هب  یلدـمھ  اـب  همھ  دـنناریا  تلم 

. نانآ ناشلا  میظع  ماما  رب  نادیھش و  هبیط ی  حاورا  رب  دورد  هادف و  یحور  مظعا  هلا  هیقب  رب  مالس  دھد . رارق  دوخ  کمک  لضف و  تمحر و  لومشم 

لاس ١٣٨٣  / ١٣٨٣/٠١/٠١ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

نیا دـندش و  رقتـسم  ام  یاھزرم  یکیدزن  رد  گرزب  یاھناطیـش  ناشوپهمکچ  دـش و  زاغآ  اـم  یبرغ  یهیاـسمھ  هب  سیلگنا  اـکیرمآ و  یماـظن  مجاـھت  اـب  لاـس ٨٢  هچرگا 

؛ دـش جارخا  هنحـص  زا  تشادـن -  ینمـشد  ام  تلم  زا  رتمک  مھ  دوخ  تلم  اـب  هک  مادـص -  لـثم  یثیبخ  دونع و  نمـشد  لـباقم  رد  اـما  دوب ، ناریا  تلم  یارب  ینارگن  یهیاـم 

نامروشک رد  ار  یعامتجا  یاھبوشآ  یهنیمز  ات  دندرک  شالت  دنتسناوت  هک  اجنآ  ات  لیئارسا  اکیرمآ و  یسوساج  یاھسیورس  اھهاگتـسد و  لاس ٨٢  ناتسبات  رد  هچرگا 

اکیرمآ مجحرپ  یـسایس  تاغیلبت  لاس ٨٢  زیئاپ  رد  هچرگا  دـش ؛ بآ  رب  شقن  اھهئطوت  تلم ، رازگتمدـخ  یاھهاگتـسد  ناریا و  تلم  رادـتقا  یرایـشوھ و  اب  اما  دـننک ، مھارف 

درواتسد تیمھا  هب  الوا  نالووسم  تلم و  لباقم  رد  اما  دیسر ، دوخ  جوا  هب  ام  روشک  یییھتسھ  یاھتیلاعف  اھشالت و  هب  یـسایس  یهلمح  یهناھب  هب  نامروشک  هیلع 

لاس ناتـسمز  رد  هچرگا  دنتفر ؛ شیپ  دـندرک و  ذاختا  اھبوشآ  نیا  لباقم  رد  ار  یحیحـص  هتخپ و  هار  ایناث  دـندش ، فقاو  شیپ  زا  رتشیب  هنیمز  نیا  رد  دوخ  یروانف  یملع و 

ناردارب یوـس  هب  ندرک  دـنلب  یراـی  تسد  ناگدیدبیـسآ و  هب  کـمک  رد  ناریا  تـلم  مـیظع  تـکرح  اـما  درک ، نـیگمغ  ار  هـمھ  یاـھلد  مـب  یهـلزلز  رابتبیـصم  یهثداـح   ٨٢

یمالسا یاروش  سلجم  روشرپ  تاباختنا  مھ  لاس  نایاپ  رد  درک ؛ راداو  نیسحت  باجعا و  هب  دندش ، ارجام  نیا  زا  علطم  هک  ار  یناسک  ایند و  مدرم  یهمھ  دوخ ، نھیممھ 

اھهئطوت نیا  یهمھ  تسناوت  دنداد ، جرخ  هب  تاباختنا  نوناک  ندرک  لیطعت  هکلب  درس و  یارب  ناریا  تلم  نانمشد  هک  یشالت  یهمھ  مغریلع  مدرم ، روضح  هک  دش  ماجنا 

یاھشخب ریاس  یتلود و  فلتخم  یاـھشخب  نـالووسم  روشک و  نارازگتمدـخ  مھ  لاـس  لوط  رد  دـش . هدوزفا  ناریا  تلم  تاراـختفا  رب  یرگید  راـختفا  دـنک ؛ بآ  رب  شقن  ار 

یلاس رـشب  یگدنز  نارود  یهمھ  لثم  لاس ٨٢  نیاربانب  داد . دـنھاوخ  مدرم  هب  هدـنیآ  لاس  رد  ار  اھنآ  شرازگ  هک  دـندش  قفوم  یگرزب  تامدـخ  ماجنا  هب  روشک  رد  لووسم 

هدمآ نوریب  دنلبرـس  زارفارـس و  نوگانوگ  یاھهبرجت  نیا  زا  ناریا  تلم  هک  مینیبیم  مینککیم ، هاگن  یتقو  تیاھن  رد  اما  اھینارگن ؛ اھتیقفوم و  اب  اھمغ ، اھیداش و  اب  دوب 

. تسا هتفر  شیپ  ماگ  کی  و 

یوضر  / ١٣٨٣/٠١/٠٢ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

یرایـشوھ و نم ، داقتعا  هب  مدرم . یارب  مھ  نالووسم ، یارب  مھ  دراد ؛ رارق  لوا  یهجرد  رد  هک  تسا  ییهفیظو  نم  رظن  هب  میوگب ، مضیارع  نایاپ  رد  مھاوخیم  هک  ار  هچنآ 

یمالسا ماظن  تابث  دننک و  لیدبت  تبثم  یاھتباقر  هب  ار  یفنم  یاھتباقر  دنراذگب و  رانک  ار  زادناربهناخ  یاھتموصخ  دیاب  تسا . تیلووسم  نوزفازور ، ساسحا  یدنمشوھ و 

نانمـشد دراد . رارق  نـالووسم  ناریا و  تلم  راـیتخا  رد  زورما  هک  تسا  یتـصرف  نیرتـگرزب  یمالـسا ، ماـظن  تاـبث  روشک و  تاـبث  نم ! نازیزع  دنرامـشب . گرزب  تصرف  کـی  ار 

زا ناوتیم  هن  درک و  دوشیم  یگنھرف  راـک  هن  یداـصتقا ؛ راـک  هن  درک و  دوشیم  یملع  راـک  هن  تاـبثیب ، روشک  کـی  رد  دـھدب . تسد  زا  ار  دوخ  تاـبث  روـشک  دـنھاوخیم 

لحارم رد  ناریا  تلم  رادـتقا  زاربا  تکرب  هب  دراد ، دوـجو  روـشک  نیا  رد  زورما  هک  یتاـبث  نیا  درک . ظـفح  اـیند  رد  ار  تلم  تزع  دوـشیمن  هکناـنچمھ  درک ؛ عاـفد  تـلم  قوـقح 

اب روطنآ  هناگیب  یتاغیلبت  یاھقوب  نانمـشد و  شـالت  مغریلع  تاـباختنا  قودنـص  یاـپ  رد  دـینکیم ؛ ادـیپ  روضح  روطنآ  اـھییامیپھار  رد  امـش  هکنیمھ  تسا . نوگاـنوگ 

دنرادـن تسود  ملاع  یرابکتـسا  زکارم  هتبلا  تسا . یمالـسا  ماظن  روشک و  تابث  یهناوتـشپ  یلم  رادـتقا  نیا  تسا و  یلم  رادـتقا  یهدـنھدناشن  دـیوشیم ، دراو  صالخا 

؛ بوشآ داجیا  مطالت و  داجیا  ینیرفآنارحب ؛ یارب  دننکیم  ار  دوخ  شالت  یهمھ  هک  دینادیم ، و  دینادب ، دـننک . داجیا  روشک  رد  مطالت  دـنھاوخیم  دـشاب ؛ تابث  اب  ام  روشک 

اما دنـشکب ؛ بوشآ  هب  ار  روشک  هکنیا  یارب  دـندش  جیـسب  اـکیرما  مسینویھـص و  هب  هتـسباو  یـسوساج  یاھهاگتـسد  یهمھ  لاس ٨٢  ناتـسبات  رد  دـندرک . هکنانچمھ 

زا نمـشد  هک  ماهدرک  ضرع  اـھراب  نم  تشاذـگن . دز و  اـھهئطوت  نیا  یهـمھ  یهنیـس  هـب  در  تـسد  اـھنآ ، نارازگتمدـخ  زیمآتدـھاجم  شـالت  مدرم و  یرایـشوھ  یھاـگآ و 

اجب و تقوهب ، هک  دیتسھ  یتلم  ملاع  ناربکتـسم  رظن  رد  ناریا  تلم  امـش  زورما  تسا . هدیافیب  ینمـشد  دنک  ساسحا  هک  یتقو  رگم  دـشکیمن ، تسد  دوخ  ینمـشد 

یاھهئطوت امـش ، یگدامآ  یرایـشوھ و  یھاگآ و  نیمھ  دناهتخانـش . ار  نیا  دـیھدیم ؛ ناشن  دـیناسریم و  روھظهب  تسا ، یلم  رادـتقا  یهناـشن  هک  ار  هچنآ  ماـگنھهب ،

. درک بآرب  شقن  ار  نمـشد  یاھهئطوت  امـش ، یھاگآ  یلو  دندوب ؛ هدرک  اھهئطوت  دندوب ؛ هدـید  اھباوخ  درب . نیب  زا  درک و  لطاب  ار  نمـشد  یـسایس  یگنھرف و  یهلاسدـنچ 

گنج و نالووسم  نیب  رد  هک  دوب  نیا  ناشفدھ  دـنزادنیب ؛ هار  هب  یـشکردارب  دـننک و  راچد  بوشآ  مطالت و  هب  ار  روشک  هک  دوب  نیا  ناشفدـھ  هک  ناریا  تلم  نانمـشد  زورما 

هدناسر تسبنب  هب  ار  اھنآ  نیطسلف  تلم  یراکادف  تدھاجم و  نوچ  دناهدیسر ؛ تسبنب  هب  مھ  نیطسلف  رد  قارع و  رد  اھنآ  دناهدیـسر . تسبنب  هب  دننک ، داجیا  فالتخا 

زورما یلو  دنربب ؛ نیب  زا  دنیابرب و  دنناوتیم  ار  ییهدامآ  الماک  یهمعط  هرـسکی  قارع ، رب  طلـست  فرـصت و  اب  هک  دـندرکیم  لایخ  اھزور  نیمھ  رد  هتـشذگ  لاس  اھنیا  تسا .

، دریگب راوهناوید  یاھمیمصت  تسا  نکمم  تسا ، هجاوم  نآ  اب  هک  ییاھتسبنب  نیا  اب  نمشد  هتبلا  دناهدیسر . تسبنب  هب  تسا و  هدرک  لگ  رد  اپ  ار  اھنآ  قارع  تالکـشم 

. تسا رادیب  ام  تلم  دش ؛ دھاوخ  بآ  رب  شقن  ناریا  تلم  لثم  ییهدازآ  تلم  هیلع  دنریگب ، هک  مھ  یمیمصت  رھ  اما 

ناملعم  / ١٣٨٣/٠٢/١٢ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ام مدرم  مینک و  یم  حرطم  روشک  یاضف  رد  تحار  روط  نیا  زورما  ام  هک  یقیاقح  تسھ . ناریا  رد  اھفرح  نیمھ  هک  نیا  رطاخ  هب  دنا ؛ نمـشد  یلیخ  مھ  یمالـسا  ناریا  اب 

دودحم و یلکب  ار  وا  اھ  هناسر  دنک ، نایب  ار  قیاقح  نیا  ییاج  مھ  یـسک  رگا  دـنک . یمن  ادـیپ  ندـش  هتفگ  تصرف  ایند  رد  دـننک ، یم  کرد  ناشدوخ  هنادنمـشوھ  ار  اھنیا 

زا دوشن ؛ هابتشا  تسا . مالسا  زا  سرت  تسا ؛ تلم  زا  سرت  ناریا ، زا  اھنآ  سرت  گرزب . تلم  کی  حطس  رد  مھ  نآ  دوش ؛ شخپ  اھفرح  نیا  دنراذگ  یمن  دننک و  یم  توکیاب 

اب هک  دنتسھ  یی  هناوتشپ  یب  کزان و  راوید  لثم  اھرادمتسایس  میا . چیھ  یمدرم  قیمع  نامیا  نودب  یمدرم و  هناوتشپ ی  نودب  نم  لاثما  نم و  دنسرت . یمن  صاخشا 

یاھتلم ایند  رد  زورما  دـنوش و  رادـیب  دـیاب  اھتلم  تساھتلم . مکحم  دـس  دـنک ، یگداتـسیا  دـناوت  یم  اھنیا  لباقم  رد  هک  یزیچ  نآ  درب . نیب  زا  ار  اـھنآ  دوش  یم  راـشف  کـی 

ار اھنیا  امش  روضح  تشذگ ، هک  یتاباختنا  رد  دنـسرت ؛ یم  هنحـص  رد  امـش  روضح  یدنمـشوھ و  نامیا و  طاشن و  روش و  نیمھ  زا  اھنیا  دنوش . یم  رادیب  دنراد  یمالـسا 

منک یم  دکوم  هیصوت ی  دوش ، رازگرب  تاباختنا  اج  نآ  رد  هدنیآ  زور  دنچ  رد  تسانب  هک  ییاھ  هزوح  مدرم  هب  نم  تسا . شیپ  رد  تاباختنا  مھ  زاب  درک . هیحور  یب  دناسرت و 

مدرم هسامح ی  روش و  دیراذگب  دنورب . سلجم  هب  هدنیامن  اھ  هد  تسانب  اما  دوش ، یمن  رازگرب  تاباختنا  اج  همھ  رد  هچرگا  دـننک . تکرـش  تاباختنا  رد  تیدـج  لامک  اب  هک 

رخآ لوا و  فرح  مدرم  یرایـشوھ  یرادنادیم و  روضح و  مھ  رگید  دراوم  رد  دشاب . یمدرم  میظع  روضح  زا  یی  هناشن  مھ  زاب  دریگب ، ماجنا  تاباختنا  تسانب  هک  یقطانم  رد 

یم لکش  یتمواقم  نینچ  هن  یمالـسا ، ینید و  قیمع  نامیا  نودب  یمالـسا و  تیادھ  نودب  تسا . مالـسا  تیادھ  مالـسا و  میلاعت  مالـسا و  تکرب  هب  نیا  و  دنز ، یم  ار 

نامیا نیمھ  رطاخ  هب  دـنا ، هداتـسیا  مکحتـسم  روط  نیا  ام  تلم  هک  نیا  دـنام . یم  یقاب  تیاـمح  نیا  نانمـشد ، یاـھریوزت  اـھ و  هلیح  اـھ و  هئطوت  لـباقم  رد  هن  تفرگ و 

رتشیب ماـظن  زا  مدرم  تیاـمح  رت و  قیمع  زور  هبزور  مدرم  ناـمیا  نانمـشد ، مشچ  یروک  هب  یھلا و  هوق ی  لوح و  فطل و  هب  درک و  دـھاوخ  ادـیپ  همادا  نیا  و  تسا ؛ یونعم 

. دش دھاوخ 

یمالسا  / ١٣٨٣/٠٣/٠۶ یاروش  سلجم  یهرود  نیمتفھ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

تسا و هدـش  یط  هفقو  یب  یھلا ، هوق ی  لوح و  هب  اھدورف ، زارف و  اھیراوشد و  همھ ی  اب  یمالـسا  یاروش  سلجم  هرود ی  شـش  رد  یراذـگ  نوناق  لاس  راھچ  تسیب و 

روضح الخ  هتفاتن و  رب  گرزب  راک  نیا  رد  ار  قیوعت  ریخات و  زور  کی  یتح  زیگنارب ، شیاتس  یراکتشپ  تمھ و  اب  خیرات ، لوط  رد  دوخ  راگدنام  هبرجت ی  نیتسخن  رد  ناریا  مدرم 

هب تکرح  یلـصا  نوناک  هک  تلم  هناخ ی  رد  سفن ، هزات  ناگدـنیامن  امـش  دوشیم و  زاغآ  دوخ  ینوناـق  دـعوم  رد  متفھ  سلجم  کـنیا  و  دـنا ، هتفریذـپن  ار  راذـگنوناق  سلجم 

. دیا هدمآ  درگ  تسا  هدنیآ  یوس 

هئطوت ی رب  مدرم  یزوریپ  میوگ . رکـش  لد  قاـمعا  زا  دنفـسا  لوا  تاـباختنا  رد  مدرم  روشرپ  روـضح  سلجم و  ماـگنھب  یئاـپرب  رد  ار  یھلا  لـضفت  هک  منادـیم  دوـخ  هفیظو ی 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 50 
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تسد هب  راگدرورپ  هژیو ی  لضفت  اب  زج  تسا و  یمالسا  ماظن  یادرف  زورما و  یارب  اھتربع  زا  راشرـس  یندشن و  شومارف  یئ  هدیدپ  سلجم ،« ریخات   « یرابکتـسا هدیچیپ و 

نیا زاس  هنیمز  دنتـشاد ، لوذـبم  هک  یزیمآ  تدـھاجم  شالت  نابھگن و  مرتحم  یاروش  روشک و  ترازو  رد  تاـباختنا  ناراکردـنا  تسد  نالوئـسم و  یھارمھ  کـمک و  دـماین .

. تسا بناجنیا  یگشیمھ  یمتح و  هفیظو ی  نانآ  کیاکی  زا  رکشت  و  دوب ، یھلا  یونعم و  تیانع 

سلجم  / ١٣٨٣/٠٣/٢٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

کرد و زا  هتساخرب  گرزب و  راک  منک . رکـشت  متفھ  سلجم  یارب  یار  یاھقودنـص  یاپ  رد  ناشهناھاگآ  هنادنمـشوھ و  روضح  رطاخهب  نامزیزع  تلم  زا  رگید  راب  منادیم  مزال 

یهوـق نودـب  سلجم و  نودـب  زور  کـی  یتـح  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن ، نیا  نانمـشد  نایعدـم و  تساوـخ  قـبط  دنتـشاذگن  ناریا  تلم  تـفرگ ؛ ماـجنا  یقداـص  ساـسحا 

. دیداد ماجنا  میداتـسرف ، امـش  یارب  هک  یمایپ  سلجم و  لوا  رد  ام  ضیارع  هب  تبـسن  هک  یبواجت  رطاخهب  منکیم  رکـشت  مھ  زیزع  ناگدنیامن  امـش  زا  دشاب . یراذـگنوناق 

بانج زورما  تانایب  زا  منکیم  رکشت  نینچمھ  تسا . یکرابم  رایسب  زیچ  گرزب ، دنلب و  یاھفدھ  اھتساوخ و  رـس  رب  اھهدارا  ندروخهرگ  هبناج و  ود  یهزیگنا  تساوخ و  نیا 

. تسام یوزرآ  بولطم و  تسرد و  الماک  دوب و  یلاع  دح  رد  نآ  رد  انعم  ظفل و  هک  لداع  دادح  رتکد  یاقآ 

رطف  / ١٣٨٣/٠٨/٢۴ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

هام شش  دودح  ابیرقت  یروھمج . تسایر  تاباختنا  هلاسم ی  منک ؛ ضرع  میراد ، شیپ  رد  هدنیآ  لاسمین  رد  هک  یمھم  رایـسب  هثداح ی  تبـسانم  هب  زورما  مھ  هلمج  کی 

: منک یم  ضرع  هاتوک  هلمج ی  کی  نم  طقف  ندینش ، نخس  نتفگ و  نخس  یارب  تسا  دایز  تقو  تسا و  یقاب  تاباختنا  نیا  هب 

، دشاب همھ  رظن  دروم  یـساسا  دربھار  ناونع  هب  دیاب  هک  هچنآ  دـنا . هدرک  تابثا  هنحـص  رد  ار  دوخ  روضح  یرادـیب و  هشیمھ  اھتاباختنا  نیا  رد  اھـشنیزگ و  نیا  رد  ناریا  تلم 

هک دـشاب  یتکرـش  دـش ، دـھاوخ  یلم  یاھ  هسامح  وزج  هللااش  نا  هک  هدـنیآ  یروھمج  تساـیر  تاـباختنا  رد  مدرم  تکرـش  دـیاب  مدرم . یرثکادـح  روضح  زا  تسا  تراـبع 

هدامآ گرزب  یاھراک  یارب  ار  دوخ  تایونعم ، تاضویف و  زا  یریگ  هرھب  اب  هشیمھ  ام  تلم  دـنک . سویاـم  ناریا  زارفارـس  تلم  یمالـسا و  ناریا  هب  یزادـنا  تسد  زا  ار  نمـشد 

نیا رد  مدرم  یارب  هک  هچنآ  دنک . رازگرب  ار  یلم  یاھـشنیزگ  اھتاباختنا و  نیرتروشرپ  نیرتھب و  زا  یکی  هک  تسا  ممـصم  دوش و  یم  هدامآ  ناریا  تلم  هللااش  نا  تسا و  هدرک 

لابند مدرم  رگا  تسا . هلاسم  ساـسا  نیا  دـنک ؛ ادـیپ  اـقترا  زور  هبزور  ماـظن  یدـمآراک  حطـس  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  اـھتاباختنا  یلم و  یاھـشنیزگ  همھ ی  تاـباختنا و 

یاھناسنا هک  دنتـسھ  نآ  یپ  رد  دـننک ، نییعت  باختنا  اب  ار  اھنآ  دـنھاوخ  یم  هک  دنتـسھ  یناـسک  رگید  لاـبند  اـی  دـندرگ  یم  سلجم  هدـنیامن ی  لاـبند  اـی  روھمج  سیئر 

. تسا مدرم  تساوخ  نیا  دننک ؛ لح  ار  مدرم  یونعم  یدام و  تالکشم  دنھدب و  شیازفا  ار  ماظن  یدمآراک  حطـس  دنناوتب  اھنآ  ات  دنناشنب  تیلووسم  هکیرا ی  رب  ار  یدمآراک 

هدـھع هب  ار  اھتیلووسم  یناسک  دـنھاوخ  یم  مدرم  تسا . ناشدوخ  یارب  تارظن  هطقن  نآ  دـنراد ؛ ییاھرظن  هطقن  مادـک  رھ  مھ  یـسایس  رـصانع  بازحا و  اھھورگ و  الاح 

تیافکاب یوق و  ناوزاب  تسا . هدش  یرادرب  هرھب  هدامآ ی  روشک  زا  یمھم  یاھانبریز  هدـش ؛ یدایز  یاھراک  زورما  هللادـمحب  دنـشاب . دـمآراک  تیافک و  اب  زوسلد ، هک  دـنریگب 

؛ تسا ناوارف  تصرف  دنتسھ . نیا  لابند  مدرم  دنک ؛ زاب  ار  اھ  هرگ  زا  یرایـسب  تسناوت  دھاوخ  تسا -  مدرم  یاھنامرآ  هک  بالقنا -  یاھنامرآ  هب  رادافو  نموم و  لووسم  کی 

ار گرزب  شیامزآ  نیا  طاشن  هزیگنا و  اب  یگدامآ ، اب  تریصباب ، هشیمھ  لثم  ام  مدرم  دش و  دھاوخ  هتفگ  اھفرح  نیا  دوخ  نامز  رد  هللااش  نا  تسا ؛ دایز  هنیمز  نیا  رد  اھفرح 

. دنارذگ دنھاوخ  رس  زا  مھ 

مق  / ١٣٨٣/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

کی زا  داسف  گنھرف  لیمحت  راشف  فرط ، کی  زا  یگدـنز  راـشف  فرط ، کـی  زا  هدـناشن  تسد  میژر  یروتاـتکید  راـشف  زا  ناریا  تلم  هک  دوب  نیا  هصـالخ  روط  هب  مھ  هلاـسم 

یبھذم نامیا  زا  یمومع  هزیگنا ی  نیا  یمومع و  مشخ  نیا  دوب . هدمآ  هوتـس  هب  فرط ، کی  زا  ییاکیرما  رـصانع  لماوع و  صخـشم  روط  هب  یجراخ و  هطلـس ی  و  فرط ،

هچ دنھاوخ و  یم  هچ  هک  دـندیمھف  یم  مدرم  دوبن ؛ هدـشن  فیرعت  هزیگنا ی  دوبن ؛ روک  مشخ  یمومع ، مشخ  نیا  درک . ادـیپ  انعم  دـش و  باریـس  لماک  روط  هب  ناریا  تلم 

نیا یداـمتم  یاـھلاس  لوط  رد  راوگرزب  ماـما  ریظن  یب  یربـھر  لاـبند  هب  نیزو  یالـضف  ناوج و  بـالط  تکرح  دوب . یمالـسا  تاـمیلعت  رثا  رب  نیا  و  دـننکب ؛ دـنھاوخ  یم  راـک 

مھ طقف  و  تسا ؛ نتفای  رییغت  لباق  تیعـضو  نیا  و  تسا ؛ یگدنکفارـس  هیام ی  روشک  کی  تلم و  کی  یارب  تیعـضو  نیا  هک  دوب  هدروآ  دوجو  هب  ناریا  تلم  رد  ار  یھاـگآدوخ 

رگید ثداوح  همھ ی  لثم  اھتنم  دوب ؛ هدرتسگ  ناریا  یاج  همھ  رد  یمومع  مشخ  دندوب . هدیمھف  یتسردـب  مدرم  ار  نیا  دـنک . ادـیپ  رییغت  تسا  نکمم  مدرم  دوخ  تسد  هب 

نیا هیـضق  تیمھا  دندوب ؛ مق  هیملع ی  هزوح ی  مق و  مدرم  هدـننک ، عورـش  نیا  دـنک . عورـش  دراذـگب و  نادـیم  طسو  اپ  ینامرھق  دـیایب ؛ دوجو  هب  ینیزاغآ  هطقن ی  دوب  مزال 

نآ هعومجم ی  نیا  یلم ؛ تدـھاجم  یورین  هب  هیکت  یھلا و  تیامح  هب  دـیما  یمالـسا ؛ ینامیا و  تفرعم  هلیـسو ی  هب  هدـش ی  فیرعت  اھفدـھ ، مالـسا ؛ هزیگنا ، تساـج .

؛ درک زاـغآ  ار  ناـفوط  هثداـح ، نیا  دوـب . هدرک  عـمج  دوـخ  رد  ار  نآ  دـمآ ، شیپ  ید  هدزوـن  تکرب  هب  نآ  زا  سپ  هک  یثداوـح  رد  هچ  ید ، هدزوـن  رد  هچ  ناریا ، تلم  هک  دوـب  یزیچ 

یداـبع اـھثری  ضرـالا  نا  رکذـلا  دـعب  نم  روبزلا  یف  اـنبتک  دـقلو  . » دوـب هدـش  یعطق  رـش  یاـھورین  ناـیغط و  یاـھورین  قـح ، دـض  یاـھورین  یارب  نآ ، رد  کـالھ  هک  یناـفوط 

ییاج رد  تشاد  عقوت  دوش  یمن  تسا ؛ یونعم  تقیقح  کی  ینھذ و  تیعقاو  کی  دشاب ، هتشادن  ینابیتشپ  مدرم  زا  یتقو  ات  قح  تسا . یھلا  هدعو ی  نیا  نوحلاصلا ؛»

و دنک ، یم  ادیپ  ققحت  اذل  تسا ؛ یتسھ  ماظن  تعیبط  قبط  قح  داتفا ، هار  هب  دـش و  جیـسب  اھناسنا  نامیا  یورین  قح ، لابند  هب  یتقو  اما  دـنک . ادـیپ  رارقتـسا  ققحت و 

هب دـش ، عقاو  روھقم  مولظم و  قح  منیب  یم  دـش ، عورـش  اھناملـسم  فعـض  یتقو  زا  زورما ، اـت  هیلوا  نورق  زا  یمالـسا ، تما  ینـالوط  خـیرات  لوط  رد  رگا  درک . ادـیپ  ققحت 

ار قح  نوتـس  دنک ؛ هتـشارفارب  ار  قح  مچرپ  دـنک ؛ ملع  هعماج  رد  ار  قح  ات  دوب  هدادـن  قح  راب  ریز  ار  شدوخ  هناش ی  یناسنا  نموم  یورین  نوچ  دوب ؛ دوبمک  نیمھ  رطاخ 

ام ناھج  طاقن  زا  یرایـسب  رد  هک  داتفا  رابتکالف  زور  نیا  هب  یمالـسا  تما  یگدنز  دـینیب : یم  هک  دـش  یزیچ  نیمھ  اذـل  دـشخبب ؛ رارقتـسا  مدرم  یگدـنز  تایح و  نیمز  رد 

لاعتم یادخ  دندش ؛ نادیم  دراو  دـنداد ؛ یھلا  تقیقح  ققحت  راب  ریز  هناش  دـندش ؛ لمحتم  ار  قح  ینعی  دـندرک ؛ لمع  ار  یھلا  نوناق  ناریا  تلم  یلو  میتسھ . شدـھاش 

. تسا یخیرات  عطقم  کی  زور  نیا  دینادب ؛ مھم  ار  زور  نیا  دش  عورش  مق  زا  راک  نیا  تشاد . ینازرا  اھنیا  یارب  تسا -  هدرک  هدعو  ررکم  نآرق  رد  هک  نانچمھ  ار -  ترـصن  مھ 

. درک تدھاجم  شالت و  دیاب  دراد ، دوجو  هثداح  نیا  رد  هک  یمیھافم  نداد  شرتسگ  نآ و  یرادھگن  یارب 

ماظن دندنار ؛ نوریب  ار  نمشد  دندرک ؛ یفن  ناشروشک  زا  ار  رگتراغ  نمـشد  روضح  دندنار ؛ ناشدوخ  رـس  زا  ار  هتـسباو  یروتاتکید  هطلـس ی  دندش ؛ نادیم  دراو  ناریا  تلم 

هتساخرب ی مدرم و  هب  یکتم  یورین  تفر و  توغاط  دندرک . مکاح  ار  قح  نایرج  دندودز و  دنتـسناوت ، هک  ییاج  نآ  ات  ار  هناگیب  گنھرف  یلیمحت  هطلـس ی  طلغ و  یگنھرف 

لاعتم یادخ  ضرالاو .» امـسلا  نم  تاکرب  مھیلع  انحتفل  اوقتاو  اونمآ  یرقلا  لھا  نا  ولو  « ؛ دش لزان  یھلا  تاکرب  هداد ، هدعو  ادخ  هک  نانچمھ  دـمآ و  راکرـس  ینید  نامیا  زا 

. تفرگ تروص  راک  نیا  و  دنک ؛ یم  زاب  مھ  ار  تکرب  تمحر و  باب  دیایب ، نادیم  هب  اوقت  نامیا و  رگا  هک  تسا  هدرک  هدعو 

زا تسا ؛ رت  هتفای  هعـسوت  هعـسوت ، ظاحل  زا  تسا ؛ رت  هتفرـشیپ  یدام ، یاھتفرـشیپ  ظاحل  زا  تسین ؛ هسیاقم  لباق  توغاط  نارود  اب  دـینک ، هاـگن  روشک  هب  امـش  رگا  زورما 

طباور مھ  شتـسایس ، مھ  شداصتقا ، مھ  دوب ؛ اـھ  ییاـکیرما  راـیتخا  رد  تسبرد  روشک  نیا  زور  نآ  تسا . رت  یلاـع  رتـالاو و  ناـمز  نآ  زا  بتارمب  قـالخا ، تیونعم و  ظاـحل 

نیرتمک روشک  دـشرا  ناریدـم  شنیزگ  رد  ناریا  تلم  زور  نآ  دوب . ناریا  رد  ذـفنتم  هناگیب و  نارگ  هطلـس  عفانم  تھج  رد  دـش ، یم  ریبدـت  روشک  نیا  رد  هچنآ  شا . یعاـمتجا 

بقع تیاـھن  رد  روشک  رد  ملع  زور  نآ  تشادـن . دوـجو  یماـمتھا  الـصا  تفرگ و  یمن  ماـجنا  یراـک  دـش ؛ یمن  یرکف  اـقلطم  تلم ، تیرثـکا  یارب  زور  نآ  تشادـن . یتلاـخد 

رگید یاھروشک  هب  دنک ، ادـیپ  یھار  تسناوت  یم  یـسک  رگا  دوب . لطعم  دـکار و  دراد ، دوجو  روشک  نیا  رد  هک  ناشخرد  دادعتـسا  همھ  نیا  دوب ؛ یگدـنام  بقع  یگداتفا و 

رد رگا  ای  درک و  یم  دراو  ای  دوب ؛ یجراخ  جاـتحم  دوخ  دـیلوت  نیرتکچوک  یارب  ناریا  تلم  زور  نآ  دـنتفر . یمیظع  لـیخ  هک  نیا  اـمک  دـش ؛ یم  لوغـشم  اـھنآ  یارب  تفر و  یم 

کرحت بالقنا  تکرب  هب  روشک  میدرک ! یم  دراو  جراخ  زا  مھ  ار  اھزیچ  نیا  لیب و  هتـسد ی  رادراخ و  میـس  زور  نآ  ام  تخاـس . یم  ار  نآ  یجراـخ  دـش ، یم  هتخاـس  لـخاد 

اما تسا ؛ هدش  ربارب  ود  ابیرقت  ام  تیعمج  زورما  دوب . وجـشناد  یمک  رایـسب  دادعت  روشک  ینویلیم  لھچ  ینویلیم و  جـنپو  یـس  تیعمج  رد  زور  نآ  دـش . وروریز  درک و  ادـیپ 

، دنا هدرک  داجیا  ناشدوخ  تسد  هب  ناریا  تلم  هک  یعیانص  تسا . رتشیب  نیا  زا  بتارمب  اھ  هاگشناد  دادعت  ناداتسا و  رامـش  هدش ! ربارب  هدزناپ  دودح  ام  نایوجـشناد  دادعت 

عون ام  یارب  اما  دندرک ، یم  ریقحت  ار  ام  دنتفرگ ، یم  ار  ام  لوپ  دـنتخاس . یم  دـندمآ و  یم  نارگید  دـیاب  مھ  ار  اھزیچ  نیرت  هداس  زور  نآ  تسا . زیگنا  تفگـش  یارجام  کی 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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دیا و هدینـش  ار  شیاھ  هنومن  هک  دنا ، هداد  رارق  یمومع  دید  نادـیم  رد  دـنا  هدروآ  ار  اھ  یروانف  نیرت  هتـسجرب  نیرت و  هدـیچیپ  ام  یاھناوج  زورما  دـندرک ! یم  هیھت  ار  شلزان 

زا دنتفر  یم  دیاب  دندنبب ، یدس  هناخدور  کی  یور  دنتـساوخ  یم  رگا  زور  نآ  تسا . تیعقاو  زا  رتمک  بتارمب  تسا ، یمومع  دید  یمومع و  راکفا  ضرعم  رد  هچنآ  دیناد . یم 

ربارب اھ  هد  لقاال  ام  دوخ  یاھناوج  زورما  نئمطمان ! یدراوم  رد  مھ  نآ  دننک ؛ تسرد  یدـس  دـنیایب  ات  دـنداد  یم  اھنیا  هب  نالک  یاھلوپ  دـندرک و  یم  سامتلا  روشک  ات  راھچ 

؛ تسا رتھب  زور  نآ  زا  بتارمب  روشک  یداـصتقا  دـشر  هدرک ؛ دـشر  روشک  ملع  هدرک ؛ دـشر  روشک  دـنزاس . یم  ار  اـھزیچ  نیا  ناـشدوخ  تسد  هب  رتشیب -  اـنیقی  و  زور -  نآ 

زا رتالاب  و  تسا ؛ زور  نآ  ربارب  دـص  زورما  یلم ، سفن  هب  دامتعا  تسین ؛ زور  نآ  اب  هسیاقم ی  لباق  روشک  قالخا  تیونعم و  تسا ؛ رتشیب  زور  نآ  زا  روشک  یگتفاـی  هعـسوت 

مدرم تدھاجم  ار  لالقتسا  نیا  تسا . لالقتسا  نیا  رطاخ  هب  دینیب ، یم  هک  مھ  یناھج  یاھ  یقالخادب  اھلاجنج و  نیا  همھ ی  تسا . لقتسم  روشک  زورما  هک  نیا  همھ 

ادیپ ذوفن  تکلمم  نیا  رد  اھ  ییاکیرما  داد  دـھاوخن  هزاجا  رگید  راب  ناریا  تلم  دـننادب . ایند  رد  همھ  ار  نیا  تسین ؛ ینتفای  تشگرب  هار ، نیا  دروآ . ناغمرا  هب  روشک  نیا  یارب 

همادا مھ  ادـعب  دراد و  همادا  مھ  زورما  ات  دـش ، عورـش  ناریا  رد  اکیرما -  هدـحتم ی  تـالایا  میژر  ینعی  فرـسم -  رگتراـغ و  میژر  نیمھ  یاـھ  ینمـشد  مھ  لوا  زور  زا  دـننک .

یم روصت  ایند  یرابکتـسا  نازاسدربھار  نارگ و  لیلحت  هتبلا  درک . دـھاوخن  یرثا  چـیھ  یھلا  هوق ی  لوح و  هب  مھ  ادـعب  هدرکن ، رثا  اھ  ینمـشد  نیا  زورما  ات  تشاد . دـھاوخ 

یم یرابکتسا  ثیبخ  فادھا  اب  رگید  راب  دنروایب ، دوجو  هب  یسایس  ماظن  روشک و  رد  میظع  لوحت  کی  دنتـسناوت  تلم  داتفا و  قافتا  بالقنا  رد  هک  ار  ییارجام  نامھ  دننک 

هعومجم اھ و  تسینویھـص  اکیرما و  یـسوساج  یدایا  اھراب  ریخا  لاس  هدزناپ  هد  رد  دننز . یم  مھ  رد  نآ  رد و  نیا  هب  ار  ناشدوخ  دنروایب ؛ دوجو  هب  ار  یزیچ  نینچ  دـنناوت 

ثداوح دـنناوتب  دـیاش  دـننک ؛ راداو  کیرحت و  مدرم  مان  هب  ار  مدرم  زا  یی  هشوگ  ای  دـننک ، راداو  کیرحت و  ار  مدرم  ناریا  رد  دـنناوتب  هکلب  دـنا  هدرک  یعـس  یناھج  رابکتـسا  ی 

یلیمحت دوب ؛ ناریا  تلم  داحآ  کیاکی  لد  هب  یکتم  دوب ؛ نامیا  زا  هتـساخرب ی  دوب ؛ ینورد  بالقنا ، هثداـح ی  هک  دـنناد  یمن  اـھ  لـقع  یب  دـننک . یزاـس  هیبش  ار  بـالقنا 

هیاپ هک  ینامیا  مکحتـسم  رقتـسم و  ماظن  دـش . دـھاوخ  نکمم  اھنآ  ناگتـسباو  هدـحتم و  تالایا  میژر  دوخ  هیلع  دوشب ، نکمم  زور  کـی  رگا  یزیچ  نینچ  دوبن . یلوپ  دوبن ؛

. دشاب رایشھ  دیاب  تلم  دننک ؛ یم  ار  دوخ  یشالت  اھنآ  اما  دروخ ؛ یمن  یناکت  نیرتمک  اھداب  نیا  هب  تسا ، مدرم  لد  رد  شا 

. داد ناشن  ار  شدوخ  مدرم  عقومب  اجب و  روضح  داحتا و  یرایـشوھ و  رد  یھلا  تردق  یھلا و  هدارا ی  لاس ، جنپ  تسیب و  نیا  لوط  رد  منک ؛ ضرع  امـش  هب  نم  نم ! نازیزع 

نیمھ مھ  زاب  درواـیب ؛ دوجو  هب  ار  یلم  میظع  دـشر  دـنک و  ظـفح  ار  روشک  نیا  بـالقنا و  نیا  تسناوت  هک  دوب  اـم  نموم  نز  درم و  یناـمیا  ناـجیھ  روش و  اـھناوج و  ناـمیا 

صوصخب مدرم -  هک  تسا  نیمھ  شطرـش  نکیل  تسین ؛ یکـش  نیا  رد  دـش ؛ دـھاوخ  زوریپ  لطاب  رب  ناـمیا -  هب  یکتم  یمالـسا  ماـظن  ینعی  قح -  میدـقتعم  اـم  تسا .

. دننک هاگن  ثداوح  هب  هنارایشوھ  دنشاب و  هتشاد  روضح  هنحص  رد  اھناوج - 

 - دوب هنھک  رامعتـسا  زور  کی  ون . هویـش ی  اب  اھتنم  تسا ، رامعتـسا  ناتـساد  ناـمھ  زورما  تسا . یتیعـضو  هچ  رد  یناـھج  رابکتـسا  زیرنوخ  هجنپ ی  رد  اـیند  زورما  دـینیبب 

. رگید یاھروشک  زا  یلیخ  لثم  ریازجلا ، لثم  دنھ ، لثم  دندرک ؛ یم  ادیپ  طلست  اھروشک  رب  دنتفر  یم  نھک -  هنھک و  رامعتسا  دنتـشاذگ  ار  شمـسا  اھدعب  هک  یرامعتـسا 

لاحرھ هب  یلو  دنتفرگ ؛ ار  اھنآ  قمر  اعقاو  دندرـشف و  ار  اھتلم  رامعتـسا ، نارود  یاھلاس  رد  هتبلا  دنھد . همادا  دنتـسناوتن  رگید  تفر و  نیب  زا  رامعتـسا  نیا  اھتلم  یرادیب  اب 

دوبن میدق  رامعتسا  نارود  لثم  دننک ؛ تموکح  دندمآ  یمن  ناگناگیب  اھروشک  سار  رد  هک  دوب  نیا  ون  رامعتسا  دندروآ . ار  ون  رامعتـسا  نآ ، یاج  تفر و  نیب  زا  نھک  رامعتـسا 

یاھتلود زا  یرایـسب  لثم  و  شرـسپ ، ناخاضر و  لثم  توغاط ، میژر  لثم  دنتـشامگ ؛ یم  ار  یناسک  اھروشک  دوخ  زا  هن ، دـنک ؛ تموکح  دـنھ  رد  دورب  یـسیلگنا  مکاح  هک 

ار یچاتدوک  یاھ  یماظن  دـندروآ ؛ ار  نادبتـسم  دندرـشف ؛ ار  اھتلم  یدامتم  یاھلاس  یمالـسا . یاھروشک  هلمج  زا  و  ناـشدوخ -  لوق  هب  موس -  ناـھج  یاـھروشک  رگید 

، نآ دـنا و  هتفرگ  شیپ  رد  اھروشک  رب  طلـست  یارب  ار  یرگید  هار  اذـل  درادـن ؛ یدرب  مھ  نیا  دـننیب  یم  زورما  دـندش . عنام  اھتلم  روضح  زا  دنتـسناوت ، روطرھ  دـندروآ و  راکرس 

هب ار  ناـشدوخ  یداـیا  تسا . رگید  رامعتـسا  عون  کـی  وـن ، رامعتـسا  زا  رتـالاب  وـنارف . رامعتـسا  متفگ  شیپ  یدـنچ  نم  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  نیا  هک  تساـھتلم ؛ رد  ذوـفن 

اوغا و ار  اھتلم  زا  یـشخب  ملاع ، ملاظ  ناربکتـسم  هرھچ ی  نداد  ناـشن  هجوم  نداد و  ناـشن  نیگنر  نوگاـنوگ و  یاـھ  یرگاوغا  تاـغیلبت و  لوپ و  اـب  دنتـسرفب و  اـھروشک 

ار دوخ  یـشنمدد  یرگمتـس و  ملظ و  دـناوت  یمن  تساھفرح ؛ نیا  زا  رت  تشز  رابکتـسا  رامعتـسا و  هرھچ ی  نوچ  دیـسر ؛ دـھاوخن  ییاج  هب  مھ  نیا  هتبلا  دـننک . کـیرحت 

زیچ کی  هب  لیبق ، نیا  زا  ییاھروشک  سیلگنا و  اکیرما و  تسد  رد  رـشب  قوقح  مچرپ  زورما  دننک . یم  هچ  قارع  رد  اھنیا  دـینیبب  امـش  تسا . قارع  شا  هنومن  دـنک ؛ ناھنپ 

ییاکیرما و ناشوپ  همکچ  نیحلـسم و  هلیـسو ی  هب  اھتلم  اب  راـتفر  اـکیرما ، یوماـناتناوگ  نادـنز  بیرغوبا ، نادـنز  یارجاـم  زورما  تسا ! هدـش  لیدـبت  روآ  هدـنخ  هرخـسم و 

. داد دھاوخ  ناشن  ار  شدوخ  زور  کی  دراد و  یقیمع  تاریثات  ناشلد  رد  عیاقو  نیا  اما  دننکن ، یرھاظت  نالا  اھتلم  تسا  نکمم  تساھتلم . یگشیمھ  ناتساد  یـسیلگنا ،

؛ تسا رپ  اھنیا  زا  اھتلم  لد  دـنراد ، طلـست  مھ  اھروشک  نآ  ماکح  رب  ارھاظ  هک  ییاھروشک  نیمھ  رد  تسا . ناربکتـسم  اکیرما و  زا  ترفن  زا  رپ  یمالـسا  یاـھتلم  لد  زورما 

رس هب  تساھنآ -  عبانم  سومان و  لام و  ناج و  رب  طلـست  اھتلم و  هب  ملظ  رب  نآ  یانبم  هک  یرابکتـسا -  ماظن  نارود  دنھد . ناشن  ار  نیا  دنناوتب  هک  دنتـسھ  ینامز  رظتنم 

یمن نیا  زا  رتشیب  هدیسر ؛ رس  هب  ملاع  نطاب  رد  اھناسنا و  نطاب  رد  یردلق  ییوگروز و  نارود  اما  دننک ، هبرجت  ار  یتخـس  یاھ  هرود  اھتلم  تسا  نکمم  هتبلا  تسا . هدمآ 

ار لابقا  نیرتشیب  درب . دھاوخ  ار  نادیم  وا  دنک ؛ هدافتـسا  یرایـشوھ  نامیا و  هدارا و  زا  دسرب و  یھاگآدوخ  هب  هک  تسا  یتلم  دنک ، افیا  شقن  دـناوت  یم  هک  یتلم  دـنناوت .

. دـنرادن ار  ام  تلم  هبرجت ی  رگید  یاھتلم  تسا . هدرک  هبرجت  مھ  تسا و  نموم  مھ  تسا ، شوھاـب  مھ  تسا ، دادعتـسا  اـب  مھ  ناریا ، تلم  دراد . ناریا  تلم  دروم  نیا  رد 

ملاع ناربکتـسم  زورما  هک  ییون  دـیدج و  یتیعر  بابرا  ماظن  هناملاظ و  ماظن  یرابکتـسا و  ماظن  ملظ و  هیلع  رب  دـشاب  یناھج  میظع  تکرح  کی  روحم  دـناوت  یم  ام  تلم 

رد ناتدوخ  روضح  رب  ناتدوخ و  یرکف  قمع  رب  ناتدوخ ، یاھ  یگدامآ  رب  تسا ، نکمم  هچرھ  دنشاب . هتشاد  هجوت  عوضوم  نیا  هب  اھناوج  دننک . لیمحت  ایند  رب  دنھاوخ  یم 

دننادب اھرسپ -  هچ  اھرتخد و  هچ  مدرم -  فلتخم  یاھرشق  ناناوج  رگراک ، ناناوج  وجشناد ، ناناوج  ناوج ، یالضف  ناوج ، بالط  دییازفیب . یداصتقا  یـسایس و  یاھنادیم 

 - روشک نالووسم  هتبلا  تسامش . هدھع ی  هب  نیا  درک ؛ دھاوخ  نییعت  هدنیآ  رد  اھناسنا  نامیا  هدارا و  ار  ایند  یسایس  یایفارغج  دننک . افیا  شقن  ایند  هدنیآ ی  رد  دیاب  هک 

نیا دنراد . ینیگنس  گرزب و  یاھ  فیلکت  انیقی  مولع -  هب  طوبرم  نالووسم  هچ  اھناوج ، لئاسم  هب  طوبرم  نالووسم  هچ  یـسایس ، نالووسم  هچ  یگنھرف ، نالووسم  هچ 

یم افیا  هدنیآ  نیا  رد  ار  یدایز  رایسب  شقن  یروانف ، ملع و  هب  نتفای  تسد  ندش و  ملاع  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  منک ، یم  دیکات  همھ  نیا  ملع  تفرشیپ  هب  عجار  هدنب  هک 

. دیـشچ دیھاوخ  ار  اھ  یگداتـسیا  نیا  هرمث ی  دید و  دیھاوخ  هللااش  نا  ار  اھتلم  یقیقح  تکوش  تزع و  یاھزور  هک  دینادب  تساھناوج و  امـش  هب  قلعتم  هدنیآ ، نیا  دنک .

مدرم هک  تاباختنا  یاـیاضق  نیمھ  رد  دـنراذگن . هک  دـننک  یم  شـالت  هتبلا  تسھ ؛ روش  یھاـگآ و  مھ  تسھ ، ناـمیا  مھ  تسھ ، داـحتا  مھ  هللادـمحب  اـم  روشک  رد  زورما 

دید دیھاوخ  دنا -  هدرک  زاغآ  ار  شا  همزمز  نالا  زا  اھ  یـضعب  هک  تاباختنا -  یکیدزن  رد  تسادیپ . الماک  یمدرم  روضح  دـننک ، یم  تکرـش  هزیگنا  روعـش و  روش و  اب  اتقیقح 

ماـظن ناریا و  یـسایس  تـالداعم  زا  دـننکن و  شنیزگ  دنـشاب ، هتـشادن  روـضح  دـنیاین ، نادـیم  هب  مدرم  هک  نیا  یارب  دـش ؛ دـھاوخ  عورـش  تاـباختنا  میرحت  یاـھ  همزمز  هک 

زا هدـع  کی  تسد  هب  مھ  دـعب  دوش ؛ یم  عورـش  لیئارـسا  اـکیرما و  یدربھار  ناـحارط  یراذگتـسایس و  لـفاحم  زا  ادـتبا  اـھ  همزمز  نیا  دـنوش . فذـح  یمالـسا  یروھمج 

نیا یارب  تسین -  دازآ  تاباختنا  تفگ  دنھاوخ  هدع  کی  مینک ؛ میرحت  ار  تاباختنا  تفگ  دنھاوخ  هدع  کی  دـسر . یم  لخاد  رد  ریقح  رودزم و  مھ  یھاگ  هجوت و  یب  یاھمدآ 

نم دنک . قنور  مک  ار  تاباختنا  نیا  دنک  یم  یعـس  یوحن  هب  اھنیا  زا  مادک  رھ  یتاباختنا . یاھدزمان  هرھچ ی  بیرخت  هب  دـننک  یم  انب  هدـع  کی  دـننک -  درـسلد  ار  مدرم  هک 

زونھ ام  تسا و  هدـنام  تاباختنا  یرازگرب  هب  یدایز  نامز  ابیرقت  هچرگا  دـننک . هدامآ  تاباختنا  یارب  هللااش  نا  ار  ناشدوخ  تلم  داحآ  روشک و  نـالووسم  همھ ی  مراد  رارـصا 

ماجنا یگرزب  راک  دـنھاوخ  یم  دـننادب  مدرم  ات  درک  تاباختنا  نیا  هب  قوش  یدـنم و  هقالع  یاضف  دـیاب  ار  روشک  یاضف  اما  میراد ؛ تقو  تاباختنا  یرازگرب  اـت  هاـم  شـش  جـنپ 

هصرع ی دراو  دزماـن  ناوـنع  هب  هک  ینوگاـنوگ  یاـھ  هرھچ  تسا . نیا  هیـضق  ساـسا  درادرب ؛ دـنلب  مدـق  کـی  اـھنامرآ  هب  ندیـسر  هار  یارب  هک  دـنروایب  راکرـس  یتـلود  دـنھد .

مدرم هچنآ  تسا . تیاھن  یب  ام  روشک  رد  راک  یارب  مھ  نادیم  تسھ ؛ دایز  هدرکن  راک  راک . تسا ؛ راک  هنشت ی  تلم ، نیا  دننک . هجوت  عوضوم  نیا  هب  دنوش ، یم  تاباختنا 

، یداـصتقا یاـھ  هنیمز  رد  دـشاب و  تلم  نیا  یارب  راـک  وا  هزیگنا ی  نیرتـمھم  هک  دـیایب  راکرـس  یروـھمج  سیئر  هک  تـسا  نـیا  دنتـسھ ، نآ  قشاـع  دـنراد و  هقـالع  نآ  هـب 

. تسا ریذـپ  ناکما  نامیا  اب  مھ  نیا  دـشاب ؛ هتـشاد  راک  هزیگنا ی  روش و  طاشن و  دـنک و  راک  اـھ  هنیمز  ریاـس  یجراـخ و  تسایـس  یقـالخا ، یملع ، یگنھرف ، ییاـنبریز ،

راک هچ  دنھاوخ  یم  هک  دـننک  صخـشم  اھدزمان  دـننک . راک  هچ  دـنھاوخ  یم  اھنیا  هک  دنونـشب  اھدزمان  نابز  زا  دـنلیام  مدرم  دـننک . هجوت  هتکن  نیا  هب  یتاباختنا  یاھدزمان 

ضرع ناریا  زیزع  تلم  هب  رطفدـیع  زور  نم  هک  یی  یرثکادـح  روضح  تسا . نیا  تاـباختنا  روـش  دـننک . صخـشم  مدرم  یارب  ار  ناـشیاھدربھار  اھفدـھ و  اـھ و  هماـنرب  دـننک ؛

. دراد ار  اھفدھ  نیا  تھج  رد  راک  ناوت  تسا و  نموم  دقتعم و  اھنآ  یاھفدھ  هب  یـسک  هچ  دننیبب  دننک  هاگن  دنـشاب و  هدامآ  مھ  تلم  تفای . دھاوخ  ققحت  یروط  نیا  مدرک ،

تلم نیا  روشک و  نیا  هک  تسا  نیا  دننک ، هجوت  دیاب  همھ  نالا  زا  هچنآ  درک . مھاوخ  ضرع  ناریا  تلم  هب  ار  یرتشیب  تایصوصخ  تایئزج و  تاباختنا  نامز  ات  هللااش  نا  هتبلا 
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نآ یارب  درک ، یگداتـسیا  اھنادـیم  رد  نآ  یارب  درک ، عافد  شدوخ  یاھزرم  زا  نآ  یارب  درک ، بالقنا  نآ  یارب  تلم  نیا  هک  ییالاو  یاھفدـھ  تھج  رد  راـک  تسا ؛ راـک  هنـشت ی 

هدرک هدـھاشم  ار  نیا  نیعلا  یار  هب  نم  تسا ؛ ناریا  تلم  رـس  تشپ  یھلا  تردـق  تسد  هتبلا  دروآ . تسد  هب  دوخ  یارب  ار  یرکف  یملع و  دـشر  نیا  درک و  شالت  روط  نیا 

دنچ نیا  رد  نم  هچنآ  دـنتفگ  باوج  رد  مھ  ناشیا  مدرک ؛ ضرع  یی  هلمج  ناـشیا  هب  هدـنب  مدوب . هتفر  ناـشیا  تداـیع  هب  نم  دـندوب و  یراـمیب  رتسب  رد  تقو  کـی  ماـما  ما .

نیا یارب  ردقچ  ما . هدـید  ار  تردـق  تسد  نیا  لاس  دـنچ  نیا  رد  هدـنب  درب . یم  شیپ  دراد  ار  اھراک  تسا و  ناریا  تلم  رـس  تشپ  یتردـق  تسد  هک  تسا  نیا  مدـید ، لاس 

تلم نیا  رب  دننکـشب و  ار  تلم  نیا  یاھزرم  دنراد و  هگن  بقع  ار  تلم  نیا  ات  دندرک  جرخ  لوپ  تلم  نیا  نانمـشد  ردقچ  دش ؛ هدیچ  هئطوت  دش و  هدـید  ناشیرپ  باوخ  تلم 

. دوب دھاوخ  روط  نیمھ  مھ  نیا  زا  دعب  هللااش  نا  دینادب  دنتسناوتن و  دوب -  شتشپ  یھلا  تردق  تسد  هک  مدرم -  نیا  تمھ  رطاخ  هب  اما  دننک ؛ ادیپ  طلست 

تشدکاپ  / ١٣٨٣/١١/١٠ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ار ناریا  فیرش  نموم و  هزیکاپ و  تلم  دننک و  یم  زاب  ار  ناش  هدولآ  یاھناھد  تسا . رادیاپ  عاجش و  دیـشر و  تلم ، نیا  دنناد  یم  تسا . هدیرفآ  بعر  اھنآ  لد  رد  ناریا  تلم 

نابز رب  ار  رـشب  قوقح  مان  دنرادن  قح  اھ  ییاکیرما  دننز ! یم  فرح  رـشب  قوقح  زا  دنتـسھ . نآ  هتـسیاش ی  ناشدوخ  هک  ییاھزیچ  هب  یتسرپداژن و  هب  دننک  یم  مھتم 

یناشیپ یور  رگید  یاـھاج  ناتـسناغفا و  قارع و  رد  ینوکـسم  قطاـنم  ناراـبمب  بیرغوبا و  وماـناتناوگ و  نادـنز  لـیبق  زا  ییاـھراک  گـنن  هکل ی  هک  یناـسک  دـننک . یراـج 

. دننز یم  فرح  رشب  قوقح  زا  مھ  زاب  هک  دنراد  تحاقو  اھنیا  دنتسھ ؛ اھنآ  دوخ  رشب ، قوقح  ضقن  رھظم  تساھنآ ،

دندمآ دوجو  هب  اھ  ییاکیرما  دوخ  لاب  ریز  ناتـسناغفا  رد  نابلاط  دنا . هدرک  دشر  اھ  ییاکیرما  دوخ  لاب  ریز  اھ  تسیرورت  مسیرورت ! زا  تیامح  هب  دننک  یم  مھتم  ار  اھروشک 

ار نآ  نیا و  تقو  نآ  تساھ ؛ ییاکیرما  تسد  رازبا  مسیرورت  دنتـسھ . اھنآ  لاب  ریز  دنتـسھ ، اھ  تسیرورت  نیرتور  تشز  نیرتروفنم و  هک  نیقفانم  مھ  زورما  دندرک . دشر  و 

. تسا راکادف  یاھ  ینیطـسلف  هناراکادف ی  هناعاجـش و  هنادرم و  تازرابم  ناشدارم  دنیوگ ، یم  اھنآ  هک  یمـسیرورت  دیتسھ ! مسیرورت  رادـفرط  امـش  هک  دـننک  یم  مھتم 

. تساھنآ هناھلبا ی  تاعقوت  زا  رگید  یکی  مھ  نیا  دوش ! کیرش  نیطسلف  تلم  هب  تبسن  اھنآ  ملظ  رد  ناریا  تلم  هک  دنراد  عقوت  اھنآ 

قالخا و ترخآ و  ایند و  تسا  رداق  مالـسا  تکرب  هب  ناریا  تلم  میا . هدرک  ادیپ  ار  نامروشک  یونعم  یدام و  یگدنزاس  هار  ام  دھد . یم  همادا  تردـق  اب  ار  دوخ  هار  ناریا  تلم 

تلم امش  روضح  دش . دھاوخ  رت  مکحتسم  ناریا  تلم  مھ  اھفرح  نیمھ  لباقم  رد  تسا . هداتـسیا  هتفر و  شیپ  هتخانـش و  ار  هار  نیا  ناریا  تلم  دنک . دابآ  ار  دوخ  تیونعم 

یم ناشن  ار  شدوخ  یھلا  لضف  هب  یار ، یاھقودنص  یاپ  رد  یروھمج و  تسایر  تاباختنا  رد  نمھب ، مودو  تسیب  ییامیپھار  رد  نانمشد ، یاھ  هوای  اب  هلباقم ی  رد  ناریا 

. داد دھاوخ  ناشن  ار  ناریا  تلم  مزع  تزع و  تردق و  روضح ، نیا  دھد .

نمھب  / ١٣٨٣/١١/٢۴ رد ٢٢  ناریا  تلم  هوکشرپ  هسامح  زا  لیلجت 

زین ار  نانمشد  ناھاوخدب و  هک  دروآ  دیدپ  هسامح  هوکـش و  زا  یئولج  نانچ  رگید  راب  ریذپان ، یگتـسخ  تدھاجم  لاس  همادا ٢۶  رد  هک  ناریا  راوگرزب  دیـشر و  تلم  رب  مالس 

. تشاداو نیسحت  یتفگش و  هب 

اھلد و یمرگ  داد ، تسکـش  ار  وا  فیخـس  یاھدیدھت  نمـشد و  یناور  گنج  زین  لاسما و  هقباسیب  یامرـس  نمھب ، رد ٢٢  ام  رایـشوھ  تلم  یاـنعمرپ  تمظعرپ و  روضح 

. درک تیبثت  ار  یلم  تدحو  تزع و  نانآ ، نومضمرپ  زغم و  رپ  یاھراعش  و  تشاذگ ، شیامن  هب  ار  ام  تلم  هزیگنارپ  ناوج و  هرھچ  اھنامیا ، اھهیحور و 

یزار نوچمھ  ناریا  تلم  نانمـشد  رگید  اکیرمآ و  میژر  یارب  نیا  دزاسیم . ریذـپان  ریخـست  ار  تلم  کی  هک  تسا  یئاھبنارگ  رھوگ  نامھ  ناـمیا  نیا  داـحتا و  نیا  هیحور و  نیا 

. تسا یندوشگان  یئامعم  هتخانشان و 

بلط رادتقا  ناگنشت  چوپ و  ار  نانآ  یاھدیما  هنحـص ، رد  دوخ  روضح  شیامن  اب  ام  تلم  دندنبیم ، لد  مکحتـسم  رگنـس  نیا  رد  هنخر  هب  یتاغیلبت  یدنفرت  اب  نانآ  هک  راب  رھ 

. دشکیم ناشخر  هب  ار  نانآ  ریبادت  ندوب  میقع  رگید  راب  کی  و  دزاسیم ، وربور  ناشاھوزرآ  بارس  اب  ار  یللملا  نیب 

همادا هناھاگآ  ار  نآ  هدرک و  باختنا  هناھاگآ  تسا ، یلم  لالقتسا  یدازآ و  تلادع و  اب  ماگمھ  هعسوت  تفرشیپ و  شخبدیون  هار  هک  ار  ص )  ) یدمحم بان  مالسا  هار  ام  تلم 

. تسوا دولآدانع  هاوخدب و  هرھچ  شیپ  زا  شیب  یاشفا  دراذگیم  هک  یرثا  اھنت  هار ، نیا  زا  تلم  نتشگرب  یارب  نمشد  یناردهقی  داد . دھاوخ 

. دیدرک تکرش  گرزب  شیامزآ  نیا  رد  ناریا  ماوقا  همھ  زا  روشک و  رسارس  رد  هک  ناوج  ریپ و  نز و  درم و  امش  رب  ادخ  دورد 

تیلوئـسم رادهدـھع  ار  تیافک  اب  قیال و  نادرم  تسناوت  دـھاوخ  امـش  یدنمـشوھ  نامیا و  نیمھ  تسا . امـش  یور  شیپ  هدـنیآ ، راھب  تاباختنا  ینعی  یدـعب  گرزب  نومزآ 

. هللااشنا دزاس . هنیداھن  روشک  رد  ار  روحم  تلادع  هعسوت  میمرت و  ار  اھهنخر  نامیا ، قدص و  زا  هتساخرب  طاشن  راکتبا و  دنک و  هدنیآ  تلود 

. منکیم تلاسم  گرزب  دنوادخ  زا  تلم ، نیا  روشک و  نیا  یارب  ار  هللاهیقب  ترضح  یاعد  مرپسیم و  میکح  رداق  یادخ  هب  ار  امش  همھ 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۴ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

تکراشم یلم و  یگتسبمھ  تیوقت  هب  دراد  جایتحا  دروایب ، تسد  هب  تسا -  نآ  هتسیاش ی  هک  اھ -  هنحـص  همھ ی  رد  ار  مزال  تفرـشیپ  دشر و  هک  نیا  یارب  ناریا  تلم 

هتخاس ناریا  تلم  مھ  ار  ادرف  زورما و  تسا ؛ تلم  نیا  هب  قلعتم  مھ  هدنیآ  تسا ؛ ناریا  تلم  هب  قلعتم  روشک  تلم . روضح  هدننک ی  بلط  یاھنادیم  همھ ی  رد  یمومع 

وزاب هب  وزاب  یلدمھ ، یراکمھ ، تسا ؛ لئاسم  همھ ی  رد  تلم  گرزب  زاین  هب  هراشا  یمومع » تکراشم  یلم و  یگتـسبمھ   » هب لاسما  یراذگمان  اذل  دنزاس ؛ یم  دـنا و 

. نتفر شیپ  تسا -  مزال  شروشک  وا و  تفرشیپ  یزورھب و  یارب  هک  تلم -  نیا  یالاو  یاھفدھ  تمس  هب  ندرک و  طبترم  رگیدکی  هب  ار  اھلد  نداد و 

ادھش  / ٠٣/٠٣/١٣٨۴ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یاھلکـش هب  ار  یییروتاتکید  دـننک و  رارقرب  روشک  نیا  رد  ار  هساـک  ناـمھ  شآ و  ناـمھ  دـنیایب  زاـب  هک  تسا  نیا  اـھییاکیرما  عمط  تلم و  نیا  نانمـشد  عمط  مھ  زورما 

ردق یدازآ و  نیا  ردق  ناریا  تلم  دتـسیایم . مھ  زاب  تسا و  هداتـسیا  ام  تلم  اما  درذگیم . دراد  هچ  روشک  نیا  رد  دنمھفن  اھیلیخ  ات  دنروایب  دوجوهب  یرتنردم  رتدـیدج و 

رکـش ار  نآ  دیاب  تسا ؛ یھلا  تمعن  نیا ، داد . ام  هب  مالـسا  بالقنا و  ار  نیا  مینادب . ردـق  دـیاب  ام  یهمھ  دـنادب ؛ یلیخ  دـیاب  ار  یمدرم  رایتخا  نیا  ردـق  یمدرم و  روضح  نیا 

. دننک تبحم  یاضف  ار  اضف  تبحم ، یردارب و  اب  میوش . دراو  نادیم  نیا  رد  هک  تسا  نیا  هب  مھ  شرکش  میرازگب ؛

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

، مدرم تکراشم  یهنیمز  رد  تسا . تکراشم  لوا ، یهلاسم  تسا . یبوخ  یلیخ  میظع و  نادیم  شدوخ  نیا  تسا ؛ حرطم  مھ  یروھمج  تسایر  تاباختنا  یهلاسم  نالا 

هن تسا . مزال  روشک  تنایص  تفرشیپ و  یارب  مدرم  روضح  تسا . لئاسم  نیرتیـساسا  زا  یکی  تکراشم ، دینک . راک  ناتناتـسود  اھهداوناخ و  یور  دیناوتیم ، هک  روط  رھ 

یلیخ دـصرد  دـنیآیمن ، ماظن  هب  نتفگ  هن »  » رطاـخهب هک  ییاـھنآ  تسین . یروطنیا  هجوچـیھهب  دـناهتفگ ؛ هن »  » ماـظن هب  اـھنیا  دـندرکن ، تکرـش  یداـیز  یهدـع  رگا  هکنیا 

الاو دیزادنیب . هار  امـش  ار  اھنیا  دنیآیمن ؛ دـنراد و  یرگید  راک  هعمج  زور  هدـعکی  دـنیآیمن ؛ یگلـصوحیب  رطاخهب  هدـعکی  دـنیآیمن ؛ یلاحیب  رطاخهب  هدـعکی  دـنایمک .

اھیلیخ دنایمک . رایـسب  دصرد  دنتـسھ ، ناگناگیب  ندـمآ  رظتنم  دـنزیم و  رپ  اھنآ  ذوفن  ناگناگیب و  یارب  ناشلد  دنتـسین و  یـساسا  نوناق  ماظن و  هب  دـقتعم  هکیناسک 

هب ای  دنتـسین  ناشدوخ  یار  ریثات  هجوتم  دننادیمن ، ار  هیـضق  تیمھا  تسرد  دنرادن ، ار  شتقو  دـنرادن ، ار  شاهلـصوح  هکنیا  رطاخهب  دـنیاین ؛ اھقودنـص  یاپ  تسا  نکمم 

یانعم هب  ار  تکراشم  هک  دشاب  نیا  دیاب  امش  شالت  دنیآیمن . اذل  دناهدیدنـسپن ؛ دناهتخانـش ، هک  مھ  ار  یـسک  ای  دناهدیـسرن ؛ دننک ، دامتعا  نانیمطا و  وا  هب  هک  یـسک 

نایم رد  یمالـسا ، یروھمج  یاھرایعم  اب  دینیبب  دینک  هاگن  نیاربانب  دینادیم ؛ مھ  ار  اھرایعم  دیرکفنـشور و  دیاهنازرف ، دییوجـشناد ، امـش  دینک . یرثکادـح  هملک  یقیقح 

ریثات تحت  دـنک و  مرن  هجنپ  تسد و  نوگانوگ  یاـھشلاچ  اـب  دوش و  نادـیم  نیا  دراو  دـناوتیم  دراد و  ار  مزـال  ییاـناوت  طاـشن و  تیاـفک و  یـسک  هچ  یتاـباختنا  یاـھدزمان 

. دوشیمن لاحشوخ  وا  ندمآ  زا  نمشد  تسین و  نمشد 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 53 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3269
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=157
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3274
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3291
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3292
http://farsi.khamenei.ir


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

؛ میوشیم کـیدزن  میراد  گرزب  تلم  کـی  تیوھ  راـھظا  روضح و  زور  هب  یتاـباختنا و  تاـقباسم  ناـیاپ  هب  تسا . تاـباختنا  دراد ، دوجو  هک  یرگید  مھم  تبـسانم  اـھزور  نیا 

هدرک و سمل  اھراب  اھراب و  زورما  ات  بالقنا  لوا  زا  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ار  یاهظحل  نینچ  ام  یهعماج  تسام . یهعماج  یگدنز  رد  یاهدـننکنییعت  مھم و  رایـسب  یهظحل 

. تسا هداد  سپ  ناحتما  نادیم ، نیا  رد  هدش و  کیدزن  نآ  هب 

دای ار  یـسارکمد  دراد  اـم  تلم  هک  دـننکیم  دومناو  روطنیا  یبرغ ، یاـھهناسر  لد  لـیم  عبت  هب  دازآ ، لقتـسم و  ناـسنا  کـی  ناـش  زا  رود  یاـھنحل  اـب  زورما  هک  یناـسک 

یاھقودنـص یاپ  قوش ، روش و  نامیا و  هزیگنا و  اب  نآ ، داحآ  بالقنا ، زا  دـعب  یاھلاس  لوط  رد  اھراب  اھراب و  هک  یگرزب  تلم  دـننکیم . ملظ  تلم  نیا  هب  اتقیقح  دریگیم ،

، دناهتخادنا قودنـص  رد  دناهتـشون و  ذغاک  یور  ار  دوخ  یهدیقع  یار و  دنزروب ، عمط  یـسک  هب  دنـسرتب و  یـسک  زا  دنـشکب ، تلاجخ  یـسک  زا  هکنیا  نودب  دناهتفر و  یار 

تلم نانمـشد  یتسینویھـص و  ییاکیرما و  یاھهناسر  هک  تسا  یفرح  نامھ  نیا  دـیوشیم ! کیدزن  یرـالاسمدرم  هب  شاوی  شاوی  دـیراد  امـش  مییوگب  اـھنآ  هب  اـم  ـالاح 

. دننکیم رارکت  کزب و  گرزب و  ار  نآ  دنراد  فیرش ، تلم  نیا  ریقحت  یارب  ناریا ،

فرح نیا  دـناهدوب ، یمالـسا  یروھمج  نارود  رد  باختنا  یدازآ  یهدرتسگ  نادـیم  نینچمھ  مدرم و  نیا  روضح  دـھاش  دناهتـساخرب و  تلم  نیا  لد  زا  هک  یناـسک  دـیاب  ارچ 

نارود ات  دوخ  خیرات  لوا  زا  تلم ، داحآ  ام  تفرگ . دای  بالقنا  زا  ار  نیا  ناریا  تلم  تسین ؛ یرالاسمدرم  شزومآ  لاح  رد  ناریا  تلم  هن ، دـننک ؟ رارکت  ار  هنافـصنمریغ  هناملاظ و 

رد مھ  زورما  دوب ؟ رـسیم  تلم  نیا  یارب  یزیچ  نینچ  یک  مینک ؛ باختنا  ناـمدوخ  ار  روشک  یهیاپدـنلب  نالوئـسم  میتسناوتیمن  هنادازآ  روطنیا  یاهھرب  چـیھ  رد  بـالقنا ،

دـننیبیم و نیبزیت  یاـھمدآ  دـناهتفرگ ، تسد  رد  ار  یـسارکمد  مچرپ  دـنراد و  یـسارکمد  مسا  هک  مھ  ییاـھروشک  رد  یتـح  تسین . رـسیم  زونھ  اـیند  طاـقن  زا  یرایـسب 

هب هک  یمدرم  دوـشیم ، رازگرب  یبزح  تاـباختنا  هک  ییاـھاج  تسین . اـھاجنآ  رد  دراد ، دوـجو  ناریا  رد  هک  یناـگمھ  فافـش  یمدرم  یاـنعم  هـب  یـسارکمد  هـک  دـننادیم 

، دیھد یار  نیا  هب  هتفگ  بزح  تسا ؛ هدیسرن  ناششوگ  هب  تاباختنا  نارود  تاغیلبت  قیرط  زا  زج  وا  مسا  یھاگ  دنسانشیمن ؛ ار  دزمان  نآ  دنھدیم ، یار  بزح  یادیدناک 

یار نیا  هب  دیوگب  دشاب و  اھنآ  رـس  یالاب  یـسک  هکنیا  نودب  دنناوتیم و  هک  یردـق  هب  تفرعم ، اب  تخانـش ، اب  مدرم  ناریا  رد  تسین . روطنیا  ناریا  رد  دـنھدیم . یار  اھنآ 

، تسا بزح  وزج  هک  یمدآ  ات  دیھد ؛ یار  صخـش  نیا  هب  دیاب  دیوگب  هک  تسین  ناشرـس  یالاب  یبزح  یتح  دننکیم . باختنا  ار  دوخ  رظن  دروم  دزمان  هدن ، یار  نیا  هب  هدب ،

. دھد یار  دناهدرک ، باختنا  دناهتسشن و  بزح  سار  رد  رفن  دنچ  هک  یسک  نامھ  هب  دشاب  روبجم 

رد هک  دـننک  افیا  ار  یـشقن  نامھ  ام  روشک  رد  بازحا  دـھاوخیم  ناشلد  اـھنآ  دـننک . اـنعم  ییارگماوع  ار  نآ  دـننک و  ریقحت  ار  یمدرم  یمومع و  تاـساسحا  دـنھاوخیم 

تـسب دـنب و  ای  لوپ و  اب  یداصتقا و  یـسایس و  یاھناتـسب  هدـب  اب  دننیـشنب و  بزح  سار  رد  مدآ  رفن  دـنچ  ینعی  دـننکیم ؛ افیا  ییاپورا  یاھروشک  زا  یخرب  رد  اـکیرما و 

مھ مدرم  دـیھد ؛ یار  صخـش  نیا  هب  دـنیوگب  دوـخ  نارادـفرط  ناوریپ و  هـب  دـعب  دـننک ، باـختنا  ار  رفن  دـنچ  اـی  رفن  کـی  یتـفنریغ ، یتـفن و  زاـسلوپ  یهژورپ  نـالف  یهراـبرد 

نوـنک اـت  هللادـمحب  اـم  روـشک  رد  تـسین . هنوـگنیا  اـجنیا  اـما  دوـشب ؛ یروـطنیا  دـھاوخیم  ناـشلد  یـضعب  مـھ  ناریا  رد  دـنھد . یار  وا  هـب  هتـسبشوگ  هتــسبمشچ و 

. دنناوتن مھ  زاب  میراودیما  دناهتسناوتن ؛

تروشم هعلاـطم و  قـیقحت و  ناـشدوخ  تاـعالطا  یهعـس  ردـق  هب  مدرم  دـنکیمن ؛ یھن  رما و  اـم  مدرم  هب  یبزح -  نیذـفنتم  هن  تلود ، هن  یربـھر ، هن  سکچـیھ -  اـجنیا 

میمـصت هک  دنتـسھ  ناشدوخ  اما  دشاب -  هابتـشا  دشابن -  مھ  تسرد  دـسریم ، ناشرظن  هب  رـس  رخآ  هچنآ  تسا  نکمم  دـننیزگیمرب . ار  ناشرظن  دروم  درف  دـننکیم و 

، روھمجسیئر مھ  دورب  ناسنا  دراد . تیمھا  یلیخ  نیا  دنراد ؛ لاعتم  یادخ  شیپ  مھ  یرفاو  رجا  دـننکب ، یھلا  یاھـشزرا  تیمکاح  ادـخ و  یارب  ار  راک  نیا  رگا  و  دـنریگیم ؛

مھ و  درادرب -  وا  ندمآ  راک  رس  یارب  مدق  کی  ددنسپیم ، شدوخ  هک  ار  یـسک  ینعی  دنک -  باختنا  ار  رھـش  یاروش  وضع  ناگربخ و  سلجم  یهدنیامن  سلجم ، یهدنیامن 

. تسا هنوگنیا  ام  روشک  رد  هللادمحب  زورما  تسا . هبناج  ود  دمآرد  کی  نیا  دربب ؛ باوث  لاعتم  یادخ  شیپ 

زورما هک  تسا  یزیچ  نیا ، دننک . ادیپ  ار  رفن  کی  تاباختنا ، نیا  یاھدزمان  نیب  رد  دـنناوتب  فلتخم  قیالـس  عاونا  هک  دومرف  ردـقم  روطنیا  لاعتم  یادـخ  مھ  تاباختنا  نیا  رد 

دوجو یگنھرف  یعامتجا و  یتیریدـم و  یداصتقا و  یـسایس و  لئاسم  یهرابرد  رظن  دـید و  فالتخا  هقیلـس و  فالتخا  هعماج ، رد  تسا . هدـمآ  شیپ  ام  تلم  روشک و  یارب 

مھ تلم  دراد و  رارق  ام  تلم  لباقم  رد  یزاب  باختنا  نادیم  دـنک . باختنا  دـناوتیم  زورما  تسا ، رتکیدزن  وا  رظن  هب  دـنکیم  رکف  هک  ار  یـصخش  سک  رھ  بوخ ، یلیخ  دراد ؛

. دمآ دھاوخ  دوجو  هب  مھ  یبوخ  روضح  یھلا  قیفوت  هب  دنتسھ و  روضح  یهدامآ  تسادیپ  دنراد ؛ یتاباختنا  روش  دمحلا 

یهبساحم مھ  هبساحم  دنفلاخم . تدشب  نیا  اب  مھ  ناریا  تلم  نانمشد  تسا . یعرـش  بجاو  یعرـش و  فیلکت  مھ  تسا و  مدرم  قح  مھ  تاباختنا ، رد  تکرـش  هتبلا 

رطاخ هب  دـننادیم ، ناـشدوخ  عفاـنم  فـالخ  رب  ار  نآ  دـنفلاخم و  تدـشب  ناریا  تلم  یمالـسا  تیوھ  اـب  یمالـسا و  یروھمج  ماـظن  اـب  هک  یناـسک  تساـتراھچ . اـت  ود  ود 

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

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

عقاو رد  دیآیم ، یار  قودنـص  یاپ  سک  رھ  تسا . یناگمھ  روضح  کی  نیا  دنیایب ؛ دـنناوتیم  دـنیآیم و  یار  یاھقودنـص  یاپ  روشک  مدرم  یهمھ  تسا . رگید  یاج  همھ 

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

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

. دننک

ناشلد اھنآ  دننک ؛ گنرمک  ار  مدرم  روضح  نوگانوگ  یتاغیلبت  یاھهویش  اب  هکنیا  یارب  تسا  هتفرگ  تھج  یرابکتـسا  یناھج و  تاغیلبت  یهمھ  زورما ، ات  لبق  هام  هس  ود  زا 

؛ دمآ دنھاوخ  یار  یاھقودنص  یاپ  مدرم  تیرثکا  هک  دھدیم  ناشن  اھنآ  یاھینزهنامگ  نوچ  دناهچاپتسد ؛ تحاران و  هتبلا  دنیاین . یار  یاھقودنـص  یاپ  مدرم  دھاوخیم 

رـضاح یار  یاھقودنـص  یاپ  رد  دـیاب  دوخ ، راوتـسا  ماظن  یاھگر  رد  هزات  نوخ  قیرزت  یارب  دوخ ، عفاـنم  ظـفح  یارب  دوخ ، روشک  تنایـص  یارب  ناریا  تلم  دـناهدیمھف . ار  نیا 

. دنک مادقا  یرابکتسا  یهناثیبخ  یهدارا  نیا  هیلع  دوش و 

یزیچ نآ  دنک و  یریگتـسد  ار  وا  دنک ؛ تیادھ  تسھ ، نآ  رد  وا  حالـص  ریخ و  هک  یتکرح  هب  ار  تلم  نیا  هک  منکیم  تلاسم  لاعتم  دنوادخ  زا  هناعرـضتم  هشیمھ  لثم  هدـنب 

هک رکـش  ار  ادخ  مراودـیما . رایـسب  مھ  یھلا  مرک  لضف و  هب  هشیمھ  لثم  هدـنب  دروایب . شیپ  تسا ، تالکـشم  عفر  تنایـص و  تزع ، یهیام  تلم  نیا  روشک و  نیا  یارب  هک 

. تسا هدشن  بلس  ام  زا  یھلا  لضف  فطل و  هب  نانیمطا  هظحل  کی 

. تاباختنا راکردناتسد  نالوئسم  هب  مھ  و  دننکیم ، راک  یتاباختنا  مرتحم  یاھدزمان  یارب  هکیناسک  هب  مھ  مدرم ، هب  مھ  منک ؛ ضرع  ارکذت  مھ  ار  هاتوک  یهتکن  هس  ود 

ساسحا تسا و  روضح  نادـیم  نوچ  تسا ؛ نیریـش  یهثداح  کی  فلتخم ، یاھرـشق  یارب  نز و  درم و  یارب  اـھناوج ، یارب  دوخ  تاذ  رد  تاـباختنا  هک  تسا  نیا  لوا  یهتکن 

یهثداح نیا  دننکیم  یعـس  ناریا  تلم  نانمـشد  دوش . خلت  نیریـش  یهثداح  نیا  دنراذگب  دیابن  دـننک . لامعا  یوحن  هب  ار  ناشدوخ  یهدارا  یار و  دـنناوتیم  هک  دـننکیم 

ام دوش . خلت  تاباختنا  یاضف  هک  تسا  نیا  یارب  نیا  دندز ؛ یتاراجفنا  هب  تسد  دندرک و  یاهناحوبذـم  تاکرح  اجدـنچ  هتـشذگ  زور  دـنچ  رد  هک  دـیدید  دـننک . خـلت  ار  نیریش 

مھ ناـج  هب  مدرم  تاـباختنا ، زور  اـیند ، یاـھاج  یلیخ  رد  تسا . هدـش  رازگرب  تمالـس  تینما و  تیاـھن  رد  بـالقنا ، نارود  رد  ناریا  تاـباختنا  هک  مـیاهدرک  راـختفا  هـشیمھ 

یکی دنوریم ؛ یار  قودنـص  یاپ  قیفر  رفن  ود  لماک ، شمارآ  تینما و  رد  هک  تسا  هدوب  نیا  ام  راختفا  دوشیم . یـشکمدآ  دوشیم ؛ یزیرنوخ  دـننکیم ؛ اوعد  دـنتفایم ؛

یاھداتـس ناراکردناتسد  دوخ  مدرم ، داحآ  دوخ  دارفا ، دوخ  دورب . نیب  زا  ناما  نما و  طیحم  نیا  دھاوخیم  نمـشد  دـھدیم . یار  اقآ  نآ  هب  یکی  دـھدیم ، یار  اقآ  نیا  هب 

. دوش خلت  تاباختنا  اھنآ  قیرط  زا  دنراذگن  دنیوگب ؛ هن »  » تیعطاق اب  نمشد  هب  اھدزمان ، یتاباختنا 

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

ناریا گرزب  تلم  رب  مالس 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 54 
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عاجش سانش و  نامز  تما  امش  رب  دورد 

یاھفدھ دنلب  قفا  هب  خـسار  یمزع  اب  هک  داد  ناشن  ار  یتلم  راختفارپ  راوتـسا و  یهرھچ  رگید  رابکی  دـش ، هدـیرفآ  دادرخ  رد ٢٧  امـش  یئامنرنھ  هب  هک  یروشرپ  یهسامح 

هک دیناسر  تابثا  هب  رگید  راب  یار  یاھقودنص  یاپ  رد  امـش  زیگناروش  توارط و  رپ  روضح  تسا . هتـشامگ  تمھ  دوخ  روشک  نتخاس  هب  اناوت  یتسد  اب  هتخود و  مشچ  دوخ 

اب امـش  تسا . هدرک  ریقحت  دوـخ  رارقتـسا  تاـبث و  اـب  ار  فلاـخم  یاـھداب  یهمھ  یھلا ، یهبیط  یهرجـش  نیا  هدـیناود و  هشیر  تلم  نـیا  داـھن  رد  یمالـسا  یرـالاسمدرم 

. دیداد هناعاجـش  یخـساپ  دوخ  روشک  زاین  نیرتگرزب  هب  دـیتشاذگ و  شیامن  هب  نایناھج  ربارب  رد  ار  سانـشنامز  رایـشھ و  هدـنز و  رـس  یتلم  یرثکادـح ، هوبنا و  تکراشم 

ناشیدناجک ربارب  رد  ار  ناملـسم  یناریا  تبالـصرپ  ریذپانذوفن و  رھوگ  دیدرک و  لطاب  ار  دوخ  نانمـشد  یهئطوت  رگید  رابکی  دوخ ، هوکـش  اب  یناگمھ و  نیتم و  روضح  اب  امش 

. دیدروآرد هولج  هب  هاوخدب  لددب و 

. داد مانـشد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  هب  لغد ، غورد و  اپارـس  یاهیمالعا  رد  دـنک ، لافغا  بوعرم و  ار  ناریا  تلم  هک  طـلغ  ناـمگ  نیا  اـب  امـش  درخباـن  نمـشد 

زور رد  دوخ  یهناقمحا  یروادشیپ  رد  هدمآ ، راک  رس  رب  نانآ  عورشمان  عفانم  نیمات  یارب  یتسینویھص و  رگتراغ  یاھیناپمک  لوپ  اب  دوخ  هک  اکیرما  هایـس  ور  روھمج  سیئر 

تایانج رب  نتـشاذگ  شوپرـس  اب  دز و  تمھت  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هب  وماناتناوگ ، بیرغوبا و  راـکتیانج  نیا  تسناد . شودـخم  تسرداـن و  ار  امـش  تاـباختنا  دادرخ ،  ٢۶

ناریا تلم  هکنیا  روصت  هب  تفرگ و  هدیدان  ار  لاح  هتـشذگ و  نامز  رد  یمدرمدض  ییاتدوک و  یاھمیژر  زا  اکیرما  تلود  تیامح  ناتـسناغفا ، قارع و  رد  یئاکیرما  ناشوپهمکچ 

رادفرط وا  تلود  هک  درک  اعدا  تسا ، هدرپس  یشومارف  هب  درک ، متس  یناریا  ناریا و  هب  اکیرما ، ینابیتشپ  اب  لاس  جنپ  تسیب و  هک  ار  اضردمحم  یتنطلـس  یئاتدوک و  میژر 

. تسا ناریا  تلم  رادتسود  یسارکومد و 

ار دوخ  خسار  مزع  دیدنادرگرب و  شدوخ  هب  ار  شوب  مانـشد  دوخ ، یهناھاگآ  یـسامح و  روضح  اب  نامیا ، اب  نز  درم و  امـش  دھعتم ، روشرپ و  ناناوج  امـش  زیزع ، تلم  امش 

. دیدرک مالعا  یمالسا  یرالاسمدرم  مالسا و  زا  عافد  روشک و  لالقتسا  رب 

یروھمج هب  یار  زیچرھ ، زا  شیپ  دش ، هتخیر  یار  قودنـص  رد  عونتم ، یاھـشیارگ  اھهرھچ و  اب  یئاھدزمان  هب  نوگانوگ و  قیالـس  روضح  اب  دازآ و  یطیحم  رد  هک  امـش  یار 

، یمومع تیونعم  هافر و  و  مدرم ، یایند  نید و  نآ ، رد  هک  تسا  یمالسا  یاھنامرآ  تلادع و  تفرشیپ و  هب  یار  یساسا ، نوناق  هب  یار  یلم ، لالقتسا  هب  یار  یمالـسا ،

. دشدھاوخ نیمات  یلم  راختفا  تزع و  و 

اب هلباـقم  ضیعبت و  داـسف و  عفر  یعاـمتجا و  تلادـع  تسا و  اـھنامرآ  نیا  هب  دـھعتم  دـشاب ، رادروـخرب  مدرم  یار  نیرتـشیب  زا  ماجنارـس  هک  مرتـحم  یاـھدزمان  زا  مادـکرھ 

. تسوا یهفیظو  نیتسخن  یداصتقا  یگنھرف و  یسایس و  یاھهئطوت 

کیاکی زا  و  میوگیم ، ساپس  درک  تیانع  ام  نامیا  اب  تلم  هب  هک  یقیفوت  تیادھ و  هب  ار  میلع  میکح  یادخ  مراذگیم و  رکش  یهدجس  رب  رس  عوشخ ، عرضت و  اب  بناجنیا 

: مناسریم زیزع  تلم  ضرع  هب  ار  ییاھهیصوت  منکیم و  رکشت  هنامیمص  دیدرک  ادا  ار  دوخ  فیلکت  لامعا و  ار  دوخ  قح  هک  زیزع  مدرم  امش  داحآ 

. درک ریگلفاغ  ار  نانیبدـب  دـیرفآ و  تمظع  هوکـش و  شایلخاد ، یدایا  یجراخ و  نمـشد  یاھیـشاپمس  مغر  هب  هک  تسا  ناریا  تلم  تاباختنا ، نیا  یهدـنرب  نیرتگرزب   ( ١

زارفارس تسا ، هدرک  شالت  دوخ  یهدیقع  قبط  رب  سکرھ  دننک . تراسخ  ساسحا  دیابن  دناهتفاین ، یروھمج  سیئر  تیلوئـسم  رد  تمدخ  قیفوت  هک  ییاھدزمان  نارادفرط 

. هللااش نا  تسا  دنوادخ  لوبق  شاداپ و  زا  رادروخرب  دشاب  یھلا  دصق  ریخ و  تین  اب  شالت  نیا  هک  هاگنآ  تسا و 

رد تسا ، لیمحت ، یشکرکشل و  اب  یئاکیرمآ  یهویش  دننام  هن  مدرم و  روضح  یار و  ربینتبم  هک  ار  دوخ  یهناقداص  یرالاسمدرم  یوگلا  رگید  راب  نونکا  یمالسا ، ناریا  ( ٢

دنراذـگن دوخ  یھاگآ  یرایـشوھ و  اب  همھ  دوریم  راـظتنا  تسا . خـلت  نانمـشد  ماـک  هب  نیریـش  یهثداـح  نیا  تسا . هدراذـگ  شیاـمن  هب  هناـیمرواخ  ناـھج و  یاـھتلم  ربارب 

. دیادزب ناریا  تلم  ماک  زا  ار  تاباختنا  ینیریش  نمشد ، یلامتحا  یاھیرگهنتف 

رھ زا  هشیمھ  دـننام  زین  بناجنیا  دـنافظوم . روشک  تفرـشیپ  رد  وا  اب  یراـکمھ  هب  همھ  تسا و  ناریا  تلم  یهمھ  روھمج  سیئر  دـشاب ، هکرھ  بختنم  روھمج  سیئر  ( ٣

هللااش نا  درک  مھاوخ  تیامح  یمالسا  ماظن  فادھا  تھج  رد  تکرح  روشک و  ینوناق  یهرادا  رد  ناشیا  تکرح  مادقا و 

یرازگتمدخ هب  رتنوزفا  مامتھا  رتشیب و  هچرھ  شالت  یارب  ار  دوخ  تاباختنا ، یهجیتن  مالعا  تاعاس  نیلوا  زا  هک  منکیم  هیـصوت  دشاب  هکرھ  بختنم  یروھمج  سیئر  هب  ( ۴

روشک تلم و  هب  دوخ  تمدخ  دزاس و  هدامآ  دنایمالسا ، ماظن  نایماح  نیرترامـشرپ  هک  مورحم  تاقبط  صخالاب  ناناوج و  اصوصخم  رادافو و  تلم  نیا  یارب  ریذپانیگتـسخ 

. دھد ناشن  لمع  رد  ار  زیزع 

ناگدنراد یسایس و  رـصانع  زا  هژیوب  همھ و  زا  دندز ، مقر  ار  ناشخرد  یلـصف  ناریا  تلم  یمومع ، تکراشم  یلم و  یگتـسبمھ  لاس  یاھھام  نیتسخن  رد  هک  نونکا  ( ۵

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

. دنزیھرپب هدننکدرسلد 

ادـص و زا  صوصخب  تاباختنا و  یهصرع  نالاعف  یعامتجا و  یـسایس و  یگنھرف و  یاھتیـصخش  یھاگـشناد و  ناگنازرف  مالعا و  یاملع  ماظع و  عجارم  زا  منادـیم  مزـال  ( ۶

ار نادـیم  دوخ ، ناوارف  شـشوک  تناما و  قدـص و  اب  هک  روشک  ترازو  نابھگن و  یاروش  زا  زین  و  دـیرفآ ، راگدـنام  یـشقن  شاهنادـنمرنھ ، نیرفآقوش و  یاھهمانرب  هک  اـمیس 

نیا رد  هک  یروھمج  تسایر  مرتحم  یاھدزمان  دوخ  زا  زین  دـندیرفآشقن و  یمومع  شالت  نیا  رد  یاهنوگ  هب  هک  یناسک  رگید  زا  دـنتخاس و  هدامآ  گرزب  یهقباسم  نیا  یارب 

. منک رکشت  هنامیمص  دنداھن  مدق  تیلوئسمرپ  نادیم 

مظعالاهللایلو ترـضح  هب  مالـس  اب  منکیم و  تلئـسم  ناوتان  یهدنب  نیا  زیزع و  تلم  نیا  یارب  ار  شتمحر  تیادـھ و  هتفگ و  ساپـس  ار  لاعتم  دـنوادخ  هناعرـضتم  رگید  راب 

عطاق و یروضح  هب  ار  ناگمھ  تسا ، هدش  هدیشک  مود  یهلحرم  هب  تاباختنا  هک  کنیا  و  مدنبیم . لد  تلم  روشک و  یلـصا  بحاص  نآ  تیامح  هجوت و  اعد و  هب  هادفیحور 

. منکیم توعد  تبالصرپ 

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

میحرلانمحرلاهللامسب

دوب ناریا  تلم  دندرک ، تکرش  نآ  رد  نویلیم  یس  بیرق  هک  یتاباختنا  یهدنرب  دوب . یزیگناروش  یهسامح  دنداد ، ناشن  روشک  رساترس  رد  هتشذگ  یهعمج  رد  مدرم  هچنآ 

یهوق لوح و  هب  مدرم  دننک . قیوشت  تاباختنا  رد  ندرکن  تکرش  هب  دننک و  رود  یار  یاھقودنـص  زا  ار  مدرم  دندرکیم  یعـس  هک  دندوب  یناسک  مھ  تاباختنا  نآ  یهدنزاب  و 

زیگناروش یهسامح  مھ  زورما  دـھد  قیفوت  ناریا  تلم  هب  هک  منکیم  تلاسم  هناعرـضتم  لاـعتم  یادـخ  زا  متـسھ و  راودـیما  نم  دـندز . مقر  ار  یروشرپ  یهساـمح  یھلا 

. دننزب مقر  یار  یاھقودنص  یاپ  رد  ناشدوخ  روضح  اب  ار  یرگید 

زا ار  زیمآراختفا  تزع و  یهرھچ  نیا  تسناوت  دھاوخن  هتـسناوتن و  نانمـشد  یاھدنفرت  زا  یدنفرت  چیھ  دـنام و  یقاب  ناریا  تلم  یارب  ینویلیم  یـس  بیرق  یار  راختفا  هتبلا 

هب دش و  دھاوخ  مامت  هتـشذگ  یهتفھ  راک  دش و  دـھاوخ  باختنا  روھمج  سیئر  مدرم  روضح  اب  زورما  هدـشن . باختنا  روھمج  سیئر  زونھ  لاحرھهب  یلو  دریگب ؛ ناریا  تلم 

.« درک مامت  هکنآ  درک ؟ هک  ار  راک  ، » فورعم لوق 

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

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

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

نیا مدرم  اما  دوب ، راوشد  ینـالوط  یاـھفص  رد  روضح  دوب و  مرگ  اوھ  هکنیا  اـب  دوب . مدرم  تناـتم  دوب ، زیگناربنیـسحت  رایـسب  دـنداد و  ناـشن  مدرم  هتـشذگ  یهتفھ  هچنآ 

نیا هک  منکیم  شھاوخ  مدرم  زا  مھاوخیم و  قیفوت  لاعتم  یادـخ  زا  مراودـیما و  نم  دـندرب . نایاپ  یکین  هب  ار  راک  تناـتم  هلـصوح و  ربص و  اـب  دـندرک و  لـمحت  ار  یراوشد 

هک یلمع  تکرح و  چـیھ  مرتحم  دزمان  ود  نیا  نارادـفرط  دـننک . دروخرب  تیفرظ  ملح و  هلـصوح و  ربص و  تناتم و  اـب  دـنریگب ؛ شیپ  رد  ار  شور  ناـمھ  مھ  هعمج  نیا  هتفھ و 

لقاـع دنمـشوھ و  نیتـم ، رایـسب  اـم  مدرم  هک  منئمطم  نم  دوـب . دـھاوخ  مھ  روـطنیمھ  و  دـنھدن ؛ ماـجنا  یرگید  هب  تبـسن  تسا ، رگید  دزماـن  هب  ضرعت  یهدـنھدناشن 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 55 
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تیاعر یار  یاھقودنـص  رد  یتسیاـب  ار  نیا  تسا و  مدرم  یهنیکـس  تلاـح  شمارآ و  هب  روشک  زاـین  زورما  تسیچ . هب  روشک  زاـین  طیارـش ، نیا  رد  هک  دـننادیم  دنتـسھ ؛

. دننک

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

! ناریا زیزع  گرزب و  تلم 

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

زا عاـفد  رب  ار  دوخ  خـسار  مزع  امـش  دیدیـشک . زوتهنیک  نا  ــ نمـشد ناـھاو و  ــ خدـب خر  هب  ار  دوـخ  تردـق  دـیداد و  ناـشن  ناـیناھج  هب  ار  دوـخ  تمظع  رگید  راـب  اـسر ، یماـیپ 

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

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

لد رد  امـش ، یرالاسمدرم  تیفافـش  تمظع و  ربارب  رد  دوخ ، یاھیئوگهوای  مغریلع  امـش  نمـشد  کنیا  دیتخاس . مسجم  ار  یرابکتـسا  یاھیھاوخهدایز  اب  یئورایور 

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

ساپس یهھبج  هناعشاخ  بناجنیا  تسا . تیدحا  ترـضح  یوس  زا  یترـصن  حلاص و  قداص و  ناناوج  نموم و  مدرم  امـش  رب  یھلا  تمحر  رھظم  تلم  ناشخرد  یزوریپ  نیا 

ارادم قفر و  عوضخ و  رکذ و  رکش و  هب  ار  امش  دوخ و  منکیم و  تلئسم  رادافو  زیزع و  تلم  امـش  یارب  ار  یھلا  سدقا  تاذ  ترـصن  تمحر و  فطل و  ماود  مھنیم و  کاخ  رب 

ضرع تلم  داحآ  یهمھ  ناشیا و  هب  ار  یتاـکن  داژنیدـمحا ، دومحم  رتکد  یاـقآ  باـنج  بختنم  روھمج  سیئر  هب  ریطخ  تیلوئـسم  نیا  کـیربت  اـب  کـنیا  میاـمنیم . هیـصوت 

: منکیم

دزمان نارادـفرط  هچ  همھ ، دـھدب . یراکمھ  تقافر و  تناتم و  هب  ار  دوخ  یاج  باھتلا ، ناجیھ و  دـیاب  تاباختنا  نتفرگ  نایاپ  اب  تسا  باھتلا  روش و  نارود  تاباختنا  نارود  ( ١

هب ار  یـسک  دـیابن  ینامداشان ، هچ  یناـمداش و  هچ  یـساسحا ، چـیھ  دـنھد . زورب  ییاـناد  ملح و  تیفرظ و  دوخ  زا  دـیاب  مرتحم  یاـھدزمان  رگید  نارادـفرط  هچ  بختنم و 

. تسا هئطوت  رھ  یهدننکیثنخ  روشک و  تینما  یهدننک  نیمضت  ارادم ، قفر و  یلم و  تدحو  دزاس . راداو  دنمدرخ  دھعتم و  ناسنا  کی  ناش  فالخرب  یراتفر 

تسا هتسیاش  تسا ، یدنمشزرا  تصرف  یاراد  تیلوئـسم ، یمـسر  شریذپ  ات  بختنم  روھمجسیئر  تسا . مادقا  راک و  تبون  ندونـش ، نتفگ و  اھهتفھ  زاسپ  نونکا  ( ٢

یاھـشخب ناگبخن  روشک و  نالوئـسم  یهمھ  تسا . دنمزاین  نادـب  یروھمج  تسایر  ریطخ  تیلوئـسم  عورـش  هک  دوش  یئاھمادـقا  فورـصم  تقو ، توف  نودـب  تصرف ، نیا 

. دنرامشب یمالسا  یناسنا و  یدھعت  ار  ناشیا  یرای  نوگانوگ ،

رفاو رکـشت  بناجنیا  تسا . مزال  ناگمھ  رب  نانآ  زا  ساپـس  ریذـپان و  راکنا  یلم ، گرزب  یهسامح  نیا  قلخ  رد  یروھمج  تسایر  یاھدزمان  یهدـننک  نییعت  رثوم و  شقن  ( ٣

یروـھمج ماـظن  یهتـسجرب  یاـھهرھچ  زا  بـالقنا و  رئاـخذ  زا  دوـخ  هک  یناجنـسفریمشاھ  یاـقآ  نیملـسملا  مالـسالاتجح و  باـنج  هب  هژیوـب  ناـیاقآ  یهمھ  هب  ار  دوـخ 

. دنشاب نیرفآشقن  یمالسا  ماظن  مھم  یاھهصرع  رد  هشیمھ  دننام  نیرید  رگنسمھ  زیزع و  ردارب  نیا  مراودیما  مرادیم و  میدقت  دنناریا  یمالسا 

لاح روش و  گرزب  شیامزآ  نیا  هب  هک  یناسک  یهمھ  زا  و  دندیرفآ ، روشک  یالتعا  دشر و  تھج  رد  گرزب  یاهثداح  رگید  رابکی  هک  زیزع  تلم  داحآ  یهمھ  زا  منادیم  مزال  ( ۴

ادص و هژیوب  یربخ  یاھھاگتسد  زا  زین  و  یگنھرف ، یسایس و  یعامتجا و  نوگانوگ  راشقا  یھاگشناد و  ناگبخن  مالعا و  یاملع  مظعم و  عجارم  تارضح  هژیوب  دندیشخب ،

مرتحم یاروش  تاباختنا ، یرازگرب  ناراکردـناتسد  زا  زین  و  لیلحت ، ربخ و  یهصرع  نالاعف  ناراـگنربخ و  یهمھ  زا  و  دـیرفآ ، شقن  یمومع  تکرح  نیا  رد  هنارکتبم  هک  اـمیس 

ار مایا  نیا  تینما  گرزب ، یتدـھاجم  اب  هک  یئاضق  یتاعالطا و  یتینما و  یماظتنا ، یاـھورین  یتراـظن ، یئارجا و  لـماوع  نارادـنامرف ، نارادناتـسا ، روشک ، ترازو  ناـبھگن ،

. میامن تلئسم  یھلا  باوث  شاداپ و  نانآ  یهمھ  یارب  منک و  یرازگساپس  هنامیمص  دندرک ، نیمات 

مرادیم ضورعم  هناصلخم  یمالس  هادف  انحاورا  هللاهیقب  ترضح  تحاس  رب  مرازگیم و  رکـش  روشک  نیا  تلم و  نیا  رب  شتمحر  تمعن و  رطاخ  هب  ار  لاعتم  دنوادخ  رگید  راب 

. مبلطیم ار  راوگرزب  نآ  یاعد  تیانع و  تیاعر و  و 

ییاضق  / ٠٧/٠۴/١٣٨۴ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یهدـنز تادوجوم  یارب  تسا  یعیبط  تکرح  کی  نیا  تسا ؛ هار  رد  ییاھنازخ  دوشب . ضوع  راب  گرب و  هک  درادـن  یعناـم  چـیھ  تسا ؛ هدـنز  لوصا  نیا  تسا ، هدـنز  بـالقنا 

یهمھ مغریلع  بـالقنا  هللادـمحب  تسا . روجنیا  زورما  و  دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  مھ  شیور  شزیر ، راـنک  رد  هک  تسا  نیا  مھم  دراد ؛ دوـجو  شیور  شزیر و  هشیمھ  ملاـع .

، هدنز بالقنا  نیا  هدرک ؛ تفرشیپ  یگنھرف -  مجاھت  یداصتقا ، راشف  یسایس ، مجاھت  فانکا -  فارطا و  زا  یاھمجاھت  یهمھ  اھهبرـض ، یهمھ  اھبیرخت ، یهمھ  تاغیلبت ،

اھنآ هب  نیگنـس  تیعقاو  اـب  ار  شدوخ  تقیقح  هک  نیا  رگم  دـننکیمن ؛ کرد  ار  تقیقح  دـنمھفیمن و  نیبرھاـظ  دارفا  زا  یلیخ  اـھتنم  تسا ؛ تفرـشیپ  لوغـشم  طاـشناب و 

نیا تمظع  ناریا ، تلم  نارگهئطوت  نانمـشد و  ناریا ، تلم  نافلاخم  هک  نیا  مغریلع  هک  دینیبیم  دینکیم و  هاگن  امـش  مھ  زورما  تسھ . مھ  روجنیمھ  و  دنک ؛ لیمحت 

هیـضق تیعقاو  اما  دننک ؛ فارتعا  دنتـسین  رـضاح  نابز  رد  زونھ  دـندش ، ریقحت  ناشدوخ  لد  رد  دـندید و  ار  تاباختنا  نیا  تمظع  ینویلیم و  یـس  روضح  نیا  تمظع  تلم و 

شطرـش اھتنم  دوب ؛ دـھاوخ  روجنیمھ  مھ  نیا  زا  دـعب  دیـشک ، نالطب  طخ  اھهئطوت  یهمھ  یور  رب  دوخ ، طاشن  اب  دوخ ، روضح  اـب  دوخ ، تکرح  اـب  تلم  نیا  هک  تسا  نیا 

اھنآ طوقـس  ندـش و  نوگنرـس  یهیام  هشیمھ  اـھتلم  نالوئـسم  اـھتلم و  ندـش  رورغم  میوشن . رورغم  ناـمدوخ  هب  تسا . یھلا  تمحر  بجوم  اوقت  هک  تساوقت ، یهمادا 

مدوخ نم  یدـنع ؛» ملع  یلع  هتیتوا  امنا  لاق  : » تفگ نوراق  هک  دـیوگیم  دوخ  ذـفان  زیمآازھتـسا  نحل  اب  نآرق  رد  لاعتم  یادـخ  مدرک . نم »  » دـیوگن سکچـیھ  تسا . هدـش 

نودب یتلم  چیھ  مینک . تدھاجم  دـیاب  ام  مینک ؛ شالت  دـیاب  ام  درک . نوگنرـس  نیمز  قامعا  رد  ار  وا  لاعتم  یادـخ  مسرب ! هطقن  نیا  هب  متـسناوت  مدوخ  ییاناوت  اب  هک  مدوب 

هار داز  اوقت  تسادـخ و  زا  قیفوت  تسادـخ ، زا  تکرب  اما  دـسریمن ؛ ییاج  هب  تفرـشیپ ، نوگانوگ  لحارم  حـتف  نودـب  یروآون ، نودـب  راکتبا ، نودـب  شالت ، نودـب  تدـھاجم ،

. تسا هدوب  اوقت  ناربمغیپ  یهمھ  یهیصوت  اذل  تسا ؛

متشھ  / ١٠/٠۵/١٣٨۴ تلود  تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  نیرخآ  رد  تانایب 

ماـظن و تیروـھمج  نیب  هک  هدـش  یعـس  یناـسک  فرط  زا  هتبلا  مینک . هیکت  هـنیمز  نـیا  یور  دـیاب  اـم  داد . اـم  هـب  بـالقنا  ار  مدرم  روـضح  یمالـسا و  یرـالاسمدرم  رتـسب 

تیمالسا دش ، هیکت  تیروھمج  یور  دنیوگب  مھ  هدع  کی  دش ؛ فیعضت  تیروھمج  دش ، هیکت  تیمالـسا  یور  دنیوگب  اھیـضعب  اجکی  دنروایب . دوجو  هب  یتباقر  تیمالـسا ،

ام یاھتاباختنا  رد  هشیمھ  دنتسھ . ینید  ینابم  هب  دنبیاپ  اقیمع  نموم و  مدرم ، نیا  تسین . ادج  تیمالسا  زا  تیروھمج  ام  روشک  رد  تسین . یروطنیا  دش . فیعـضت 

هب تقیقح  رد  مدرم  تاباختنا ، رد  تسا . روطنیمھ  تسا ، هک ١٣٨۴  مھ  لاسما  دوب ؛ روطنیمھ  مھ  لاس ٨٠  دوب ؛ روطنیمھ  مھ  لاس ٧۶  رد  دوشیم . هداد  ناـشن  نیا 

نیمھ و  دنتـسھ ؛ دنبیاپ  ینابم  دیاقع و  نیا  هب  دنرادیم و  تسود  ار  دوخ  دـیاقع  مدرم  دـنھدیم . یار  تسا ، ینتبم  اھهیاپ  نآ  رب  هچنآ  هب  ناشدوخ و  یداقتعا  یاھهیاپ 

هارمھ مالـسا  تھج  رد  تکرح  مالـسا و  هب  داقتعا  اب  هراومھ  روشک  نیا  رد  هملک -  یعقاو  یانعم  هب  یرـالاسمدرم  ینعی  تیروھمج -  اذـل  دربیم . شیپ  ار  اـم  مھ  یناـبم 

ادـیپ شرتسگ  روشک  رد  زورهبزور  یمالـسا  یرالاسمدرم  زا  یـشان  تایحور  ندـش  هنیداھن  تلاح و  نیا  دـشر  تفرـشیپ و  یرالاسمدرم و  ناـیرج  رتسب  هللااـشنا  تسا و 

. درک دھاوخ 

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

رد یـشقن  نیرتکچوک  مدرم  هکنیا  نودـب  دـنتفر ، دـندمآ و  ییاھتموکح  دـش ؛ یرپس  ام  روشک  رد  یدامتم  یاھنرق  تسام . هب  بـالقنا  یهیدـھ  مدرم ، روضح  گرزب  تمعن 

مدرم تسا . نامیا  هب  یکتم  یقیقح  یرالاسمدرم  کی  ام ، روشک  رد  یرالاسمدرم  درک . زاب  ام  مدرم  یارب  ار  نادیم  بالقنا  دنشاب . هتشاد  اھنآ  شنیزگ  اھتلود و  نیا  نییعت 

. دنزادنایم قودنص  هب  ار  دوخ  یار  دننکیم و  شنیزگ  دوخ  صیخشت  قبط  دنوشیم و  دراو  تاباختنا  یهصرع  رد  هک  تسا  ینید  یهفیظو  ساسحا  یور  زا 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 56 
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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  روھمجسیئر  یهناھلبا  هتبلا  هناخاتـسگ 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 

؛ تسا ییهزیگنارپ  نامیا و  اب  رادـیب و  عاجـش و  تلم  تلم ، نیا  دـنکیم . عوضخ  عضاوت و  ساسحا  ناسنا  تلم ، نیا  یـسانشتقو  یرایـشوھ و  لـباقم  رد  اـفاصنا  اـقح و 

دعب یناھج  رابکتـسا  نارادمدرـس  دوریم . شیپ  هب  هار  نیا  رد  الاو  تمھ  اب  تسا و  هدرک  ادیپ  ار  دوخ  هار  تلم  نیا  دنیوگب . دنھاوخیم ، هچ  رھ  تلم  نیا  نانمـشد  دیراذگب 

یهراـبرد میمـصت  رودـص  هنوگنیا  میرادـن ! لوبق  ار  ناریا  یـسارکمد  اـم  تفگ  ییاـکیرما  لووسم  کـی  دنتـشادنرب . تسد  ناریا  تاـباختنا  یهھجو  بیرخت  زا  مھ  تاـباختنا  زا 

لوپ هک  یییسارکمد  درادن . لوبق  ار  اھنآ  یسارکمد  مھ  ناریا  تلم  تسا . راتفرگ  نآ  هب  گرزب  ناطیش  زورما  هنافساتم  هک  تسا  یدیلپ  دنسپان و  یرابکتـسا  یوخ  اھتلم ،

، یقیقح یـسارکمد  دـھد ؟ مـیلعت  اـیند  مدرم  هـب  دـناوتیم  ار  یزیچ  هـچ  دـشاب و  هتـشاد  دـناوتیم  یراـختفا  هـچ  دـنزیم ، نآ  رد  ار  لوا  فرح  تسینویھـص  نارادهیاـمرس 

نادـیم دراو  اذـل  تسا ؛ ینید  یلم و  فیلکت  ساـسحا  زا  تیلووـسم و  ساـسحا  زا  نید ، زا  یهتـساخرب  مدرم ، یهزیگنا  تسا . ناـمیا  نید و  زا  یهتـساخرب  یرـالاسمدرم 

مدرم ادـخ و  زج  سک  چـیھ  رادـماو  دـیآیم ، راک  رـس  یئارآ  نینچ  اـب  هک  یروھمجسیئر  دـننکیم . باـختنا  ار  ناـشدوخ  یهنیزگ  فلتخم ، یاـھدزمان  ناـیم  رد  دـنوشیم و 

نییعت نوگاـنوگ  یاھنادـیم  رد  ار  ناـشدوخ  روـضح  ریثاـت و  دـنراشفب و  یاـپ  نآ  رب  دـننادب ؛ ردـق  ار  یھلا  تمعن  نیا  اـم  زیزع  تلم  تسا . یرـالاسمدرم  یاـنعم  نیا  تسین ؛

. دننک ظفح  نانچمھ  هبتریلاع  ناریدم  شنیزگ  روشک و  یاھتسایس 

نمھب  / ١١/٢٣/١٣٨۴ مود  تسیب و  رد  تلم  هوکشرپ  هسامح  زا  لیلجت 

ناریا دنلبرس  زیزع و  تلم 

هب نایناھج  مشچ  ربارب  رد  ار  هنحـص  رد  رـضاح  هدنز و  لقتـسم و  دازآ و  تلم  کی  یرایـشوھ  تمھ و  جوا  دـیدیرفآ  یمالـسا  میظع  بالقنا  درگلاس  رد  زورید  هک  یی  هسامح 

. تشاذگ شیامن 

تسد هب  تسد  یسایس ، یاھـشیارگ  اھ و  هقیلـس  همھ ی  زا  روشک و  یاج  همھ  زا  یمدرم و  یاھرـشق  همھ ی  زا  یمالـسا ، یروھمج  یقرتم  ایوپ و  ماظن  هب  نارادافو 

، مرتحم روھمج  سیئر  نانخـس  دنرـشفب . یاپ  دوخ  دنلب  یاھنامرآ  اھفدھ و  رب  دنھد و  ناشن  یللملا  نیب  نایارگرادتقا  هب  ار  راد  هشیر  گرزب و  تلم  نیا  رادـتقا  ات  دـنداد  مھ 

. تشاذگ شیامن  هب  ار  تلود  تلم و  نایم  یفطاع  یرکف و  دنویپ  رگید  رابکی  دوب و  مدرم  لد  فرح 

امـش داحآ  کیاکی  زا  سونایقا ، نیا  زا  یی  هرطق  نوچمھ  میوگ و  یم  ساپـس  تلم  نیا  روشک و  نیا  رـسرب  شتمحر  تسد  تیادـھ و  رطاخب  ار  لاعتم  رداق  دـنوادخ  بناجنیا 

. میریگب هرھب  یلم  تاراختفا  عیفر  یانب  یارب  نآ  زا  مینادب و  ردق  همھ  ار  یمدرم  روضح  نیا  یرایشوھ ، تمھ و  نیا  هملک ، داحتا  نیا  منک ، یم  رکشت  زیزع  تلم 

نمھب  / ١١/٢٣/١٣٨۴ مود  تسیب و  رد  تلم  هوکشرپ  هسامح  زا  لیلجت 

اقح هک  تاباختنا -  گرزب  یهثداح  زا  دعب  تسا . رتنیگنـس  هتـشذگ  زا  زورما  ام  فیاظو  هکنیا  نآ  و  تسا ؛ هلمج  کی  رد  شلـصحام  منک ، ضرع  مھاوخیم  زورما  هدـنب  هچنآ 

زا هک  یھاو  یروصت  دنتـشاد و  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  روـشک و  یارب  هک  ییاـھحرط  دوـش . نشور  رتـشیب  نآ  نوگاـنوگ  داـعبا  دـیاش  دوـب -  روـشک  یارب  یمھم  یهثداـح 

هکنیا و  دـندوب ، هدرک  فیرعت  ناـشدوخ  یارب  ییاـھهمانرب  روصت ، نآ  ساـسا  رب  دوـب و  هدـش  لـقتنم  یللملانیب  رابکتـسا  ناریگمیمـصت  ناـحارط و  نھذ  هب  روـشک  تیعـضو 

ثداوح زا  یلیخ  لثم  مینیبب ؛ هثداح  نیا  رد  دیاب  ام  ار  یھلا  یهدارا  تردق و  تسد  اقح  تسا و  یمھم  رایسب  لئاسم  اھنیا  دش ؛ بآ  رب  شقن  تاباختنا  نیا  اب  اھنیا  یهمھ 

قئالـس یهمھ  اھحانج و  یهمھ  روضح  روشرپ ، تاباختنا  یمدرم ، میظع  تکرح  مدرم ، میظع  عامتجا  دـش . دراو  یھلا  تردـق  اعقاو  میدرک ؛ یراک  هک  میدوبن  ام  هک  یرگید 

نیا هک  دوب  یھلا  یهدارا  نکیل  دـندوب ؛ یلیاسو  مھ  اھنآ  دـندرک ، مرگ  ار  هنحـص  دـندرک و  تکرـش  تاباختنا  نیا  رد  هک  یناسک  هتبلا  دوب . یھلا  یاھتمعن  اـعقاو  تاـباختنا ، رد 

. دروآ شیپ  ار  تیعضو 

لاس ١٣٨۵  / ٠١/٠١/١٣٨۵ لولح  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

طاـشن روش و  یناسرتمدـخ و  یهساـمح  و  یمدرم ، تلود  کـی  ندـمآ  راـک  یور  تسا . طاـشن  تکرح و  دـیما و  راـھب  رد  تعیبط ، راـھب  زا  رظن  عطق  اـب  روشک  هناتخبـشوخ 

تکراشم تاکرب  زا  همھ  اھنیا  تسا . یتیعـضو  نینچ  تلم ، رھ  یارب  یعقاو  دـیع  و  تسا ؛ هداد  رارق  طاشن  دـیما و  زا  ینیدرورف  رد  ار  روشک  فلتخم ، یاھهصرع  رد  ناـناوج 

تکراشم یمدرم و  روضح  یهنیمز  رد  هچ  تلم -  یاھتیقفوم  داد . رارق  دوخ  شالت  راـک و  یهحولرـس  ار  نآ  لاس ٨۴  رد  ناریا  تلم  هک  تسا  یلم  یگتـسبمھ  یمومع و 

تلود کـی  نتفاـی  لیکـشت  روـشرپ و  یمدرم  روـضح  هوکــشرپ و  تاـباختنا  دوـب . ناـشخرد  لاـس ٨۴  رد  یلم -  یگتــسبمھ  یاــھصخاش  نداد  ناــشن  رد  هـچ  یموـمع ،

. دوب لاس ٨۴  رد  ام  تلم  گرزب  یاھتیقفوم  زا  روشک ، رد  نوگانوگ  یاھهنیمز  رد  ییاھتیقفوم  اھتفرشیپ و  و  یناسرتمدخ ؛ هب  دھعتم  مدرم و  زا  یهتساخرب 

میرح تسادـق  هب  هچ  مرکا ، ربمایپ  تمرح  هب  هچ  میاهتـشاد -  مھ  ییاھافج  کاندرد و  یاھنادـقف  حـناوس و  اھیخلت و  گرزب ، یاھتیقفوم  نیا  رانک  رد  هک  تسا  تسرد 

زا یھلا ، یهوق  لوح و  هب  هک  تسا  نآ  رب  یبالقنا  مزع  اما  هدومزآ ؛ ناریا  تلم  هتشذگ  لاس  رد  ار  اھنآ  هک  ناریا -  تلم  تزع  هب  هچ  یمارگ ، نادیھش  دای  هب  هچ  نییرکـسع ،

. تسا مالسا  ناشلامیظع  ربمایپ  سرد  مالسا و  سرد  نیا  مینک ؛ لیدبت  اھیشوکتخس  هب  ار  اھیتخس  میزاسب و  اھینیریش  یوس  هب  یناکلپ  اھیخلت ،

شیب ام  تلم  مالـسا و  تما  زورما  تسا . یھلا  یهیفخ  فاطلا  تمکح و  ریبادت  زا  یکی  نیا  و  تسا ؛ رتهدنز  هشیمھ  زا  مظعا  ربمایپ  کرابم  مان  دای و  ینامز ، عطقم  نیا  رد 

زورما داد . میلعت  داد و  سرد  اـھناسنا  هب  وا  هک  یتـمحر  هب  و  وا ، تیونعم  ماـیپ و  هب  وا ، راذـنا  تراـشب و  هب  وا ، تیادـھ  هب  تسا ؛ دـنمزاین  دوخ  مظعا  ربـمغیپ  هب  هشیمھ  زا 

تمواـقم سرد  و  تزع ، داـھج و  سرد  تمحر ، سرد  تمارک ، قـالخا و  سرد  ندـش ، یوـق  ندـش ، ملاـع  سرد  تیرـشب ، یهـمھ  یارب  شتما و  یارب  مالـسا  ربـمغیپ  سرد 

یاھسرد هب  ار  اھنآ  دـنک و  رورم  دـیاب  ار  ربمغیپ  یاھسرد  ام  تلم  دای ، نیا  مان و  نیا  یهیاس  رد  تسا . مظعا  ربمایپ  کراـبم  ماـن  یعیبط ، روط  هب  لاـسما  ماـن  سپ  تسا .

تما نایم  رد  ار  مالـسا  مچرپ  ام  تلم  دنکیم . راختفا  هلآوهیلعهللایلـص )  ) یدمحم سرد  یوبن و  بتکم  یدرگاش  هب  ام  تلم  دنک . لیدبت  دوخ  یراج  یاھهمانرب  یگدـنز و 

، یھلا لضف  هب  تسا و  هدید  ار  راختفا  فرش و  نادیم  نیا  رد  روضح  یاھیبایماک  تسا و  هدرک  لمحت  ار  اھیتخـس  تسا ؛ هتـشارفارب  ماکحتـسا  تماقتـسا و  اب  یمالـسا 

. تسا هار  رد  رتشیب  یاھیبایماک 

تیطورشم  / ٠٢/٠٩/١٣٨۵ درگلاس  نیمدص  شیامھ  یملع  یاھهتیمک  یزکرم و  یاروش  رادید  رد  تانایب 

 - هاش نیدـلارفظم  تنطلـس  یاھلاس  ینعی  تیطورـشم -  زا  شیپ  یاھلاس  رد  دـشاب . نارگید  شقن  اب  هسیاـقم  لـباق  هک  تسین  یـشقن  اـملع  شقن  تیطورـشم ، رد 

هک یزیچ  نآ  اـھتنم  دوـب ؛ سکعنم  تیطورـشم  رد  اـھنآ  راـثآ  دـندوب و  اـملعریغ  مـھ  اـملع ، مـھ  هـک  دوـب  ینوگاـنوگ  یاھتسـشن  دـشیم و  لیکـشت  یناـھنپ  یاـھنمجنا 

خیـشآ یاوتف  دوبن ، دـنوخآ  یاوتف  رگا  ینعی  دوبن ؛ ریذـپناکما  اـملع  ریثاـت  تیلاـعف و  اـب  زج  هک  دوـب  یایمدرم  روـضح  نآ  دوـبن ؛ اـھنمجنا  نیا  دـناسر ، رمث  هب  ار  تیطورـشم 

مھ یماوع -  هن  یصاوخ -  یعمجهتسد  یاھراک  نامھ  رد  هکنیا  رب  هوالع  دنک . ادیپ  ققحت  جراخ  رد  تکرح  نیا  تشادن  ناکما  الصا  دوبن ، اھنیا  لاثما  یناردنزام و  هللادبع 

رد اھمدآ  نیرترثوم  دش ، لیکشت  نامرف -  زا  دعب  یاھنمجنا  ینعی  تیطورشم -  یاھنمجنا  هک  یتقو  نامھ  رد  دینیبب  دینک  هاگن  امش  دناهتـشاد . ار  بلاغ  شقن  املع  زاب 

املع ناشرثوم ، یلـصا و  رـصانع  هک  دنـساسح  یاھاج  اھنیا  دینیبب ؛ ار  تشر  نمجنا  دـینیبب ، ار  دھـشم  نمجنا  دـینیبب ، ار  زیربت  نمجنا  دـنیاملع . روشک ، زکارم  نیرتمھم 

رد و  اھرکفنـشور ، دـندوب ؛ هک  ینارگید  شقن  اب  دـشاب  هسیاقم  لباق  ایناث  دـشاب ، راـکنا  لـباق  هک  تسین  یـشقن  ـالوا  تیطورـشم ، رد  تیناـحور  شقن  نیارباـنب ، دنتـسھ .

. یتلود ناذفنتم  تردق و  نابحاص  زا  یضعب  دعب ، یهلحرم 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 57 
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ناگربخ  / ٠٩/٠۶/١٣٨۵ سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دامتعا لوبق و  دروم  شخبنانیمطا و  مدرم  یارب  هک  میھد  رارق  یعـضو  رد  ار  ناگربخ  سلجم  اـم  هک  تسا  نیا  دـیآیم ، باـسح  هب  هاـگیاج  نیا  تاـمازلا  وزج  هک  یزیچ  نیلوا 

نادـیم دراو  مدرم  درک . فیعـضت  دـیابن  ار  ناگربخ  سلجم  تسا . درکیور  نیا  لـباقم  یهطقن  دـماجنیب ، ناـگربخ  سلجم  هاـگیاج  فیعـضت  هب  هک  یتکرح  هنوگ  رھ  دـشاب . اـھنآ 

امک دناهداد ، لیکـشت  ار  نآ  مدرم  دوخ  هک  تسا  یـسلجم  سپ  دوشیم ؛ لیکـشت  سلجم  نیا  دنھدیم و  یار  دـننکیم و  تروشم  دـننکیم ، هعلاطم  دـننکیم ، رکف  دـنوشیم ،

تکرش مدع  یارب  یتاغیلبت  دریگب ، ماجنا  نآ  تاباختنا  دوب  انب  هک  نیا  زا  شیپ  لاس  تشھ  رد  دیتسھ ، هدنیامن  هرود  نیا  رد  مرتحم  نایاقآ  امش  هک  یـسلجم  نیمھ  هکنیا 

هب تبسن  ار  مدرم  ات  دندرک  عورش  ار  یاینالوط  یهمانرب  کی  تاباختنا ، زا  لبق  یتدم  زا  هناگیب  یاھهناسر  ینعی  دش ؛ عورـش  ام  یاھزرم  یاروام  زا  تاباختنا  نیا  رد  مدرم 

تشاد و لخاد  رد  مھ  ییاھکاوژپ  کـی  اـھفرح  نآ  هشیمھ  لـثم  دـنوشب . مدرم  روضح  زا  عناـم  دـنھدب و  هولج  هدـیافیب  تیمھامک و  ار  نآ  دـننک ، درـسلد  ناـگربخ  تاـباختنا 

راک نیا  ناگربخ ، تاباختنا  زا  لبق  هام  دنچ  زا  دنراذگن . دننک و  رود  یار  یاھقودنـص  یاپ  زا  ار  مدرم  هکنیا  ات  دنتفرگ  ار  اھادص  نامھ  یهلابند  یناسک  مھ  لخاد  رد  هنافـساتم 

نیا هللادمحب  دنداد و  یار  دندش ، دراو  یتاباختنا  نینچ  کی  رد  تسا -  ییالاب  رایـسب  مقر  کی  هک  نویلیم -  هدجھ  دندمآ ، اھنیا  یهمھ  مغریلع  مدرم  بوخ ، تفرگ . ماجنا 

. دش لیکشت  سلجم 

رد ار  اھزیچ  روطنیا  الاح  هک  تسا -  سلجم  نیا  هب  طوبرم  هک  ینوگانوگ  تاغیلبت  رد  هچ  دوش ؛ رادهشدـخ  یتیفیک  چـیھ  هب  نانآ  داـمتعا  نیا  دـیابن  دـننکیم ؛ داـمتعا  مدرم 

دنک ددرم  ریذپانبانتجا  رثوم و  مھم و  سلجم  نیا  هب  تبسن  ار  مدرم  هک  یزیچ  یسایسریغ . ای  یـسایس  یاھهزیگنا  اب  نوگانوگ  تاراھظا  رد  هچ  و  تشاد -  میھاوخ  شیپ 

دناهدرک و راھظا  دنراد و  مدرم  هک  یدامتعا  هدیجنـسن ، تاراھظا  اب  میراذگب  یتسیابن  هک  تسا  تامازلا  زا  یکی  نیا  دوش . رداص  دارفا  زا  یتسیابن  دـنک ، مک  ار  اھنآ  دامتعا  و 

. دوشب لزلزتم  تسا ، هدش  رارکت  دامتعا  راھظا  نیا  هرود  دنچ 

رارق باختنا  دروم  هک  نآ  زا  دـعب  هک  دـننکب  تکرـش  سلجم  نیا  رد  یناسک  ینعی  دـشاب ؛ رادروخرب  تنازو  زا  دـیاب  سلجم  نیا  هک  تسا  نیا  دریگب ، ماجنا  دـیاب  هک  یرگید  راک 

ماجنا یباختنا  کی  تسانب  اھنآ  هک  یزور  نآ  رد  هک  دنشاب  هتشاد  تناید  یعامتجا و  یهھجو  یسایس ، یملع ، ظاحل  زا  ار  مزال  تیعقوم  تنازو و  نآ  دندمآ ، اجنیا  دنتفرگ و 

. تسا مھم  رایسب  لئاسم  زا  یکی  مھ  سلجم  نیا  تنازو  سپ  دنک . عمجرطاخ  ار  مدرم  اھنآ  باختنا  نیا  دنھدب ،

رد هک  دراد  ار  راک  نیا  تیحالص  دناوتیم و  دنکیم  ساسحا  هک  یـسک  رھ  اعقاو  ینعی  دنھدب ؛ رارق  راک  نیا  ضرعم  رد  ار  دوخ  هک  دننک  یعـس  یتسیاب  مھ  تیحالـص  نابحاص 

دھاوخ اـھنآ  یهدـھع  رب  میرادـن ، ربخ  اـم  دراد و  ربخ  نآ  زا  لاـعتم  یادـخ  هک  یدـعوم  رد  هک  ار  یاهفیظو  دـشاب و  وضع  ادـخ  رطاـخ  یارب  فیلکت و  یارب  یـسلجم  نینچ  کـی 

هک تسوا  یعرـش  یهفیظو  نم  رظن  هب  دراد ، دوخ  زا  ار  یایعمجرطاخ  نینچ  کی  هک  یـسک  دـھدب ، ماجنا  یعرـش  فیلکت  هب  هجوت  اب  لقتـسم و  هنادازآ ، ار  نآ  تشاذـگ ،

سلجم یگدنیامن  یروھمج ، تسایر  تاباختنا  رد  هک  یناسک  میاهتفگ ، اھراب  مھ  رگید  یاھتاباختنا  دروم  رد  ام  دیایب . نادیم  هب  دـھدب و  رارق  انعم  نیا  ضرعم  رد  ار  شدوخ 

نیا دـننکیم  ساسحا  اعقاو  هک  یناسک  نآ  تسا . رتدـکوم  اھتاباختنا  نآ  زا  هلئـسم  نیا  اجنیا  رد  اما  دـنیایب ؛ نادـیم  لـخاد  هب  هک  دـننیبیم  تیحالـص  دوخ  رد  اـھنیا  لاـثما  و 

دیاب مھ  مدرم  داحآ  دنھدب . رارق  مرتحم  مھم و  سلجم  نیا  رد  روضح  مدرم و  باختنا  ضرعم  رد  ار  ناشدوخ  دـنوشب و  نادـیم  نیا  دراو  دـنیایب ، دـنراد ، ار  ییاناوت  تیحالص و 

رید مییوگیم . مدرم  یارب  هللااشنا  هک  میراد  ییاھهیـصوت  درک و  میھاوخ  ضرع  یبلاطم  مدرم  هب  ناگربخ  سلجم  یهرابرد  دوخ  تصرف  رد  هللااشنا  ام  ـالاح  دـننادب . هفیظو 

ییاھزیچ زا  یکی  مھ  نیا  دـنھدب . ماجنا  ار  راک  نیا  هک  دـنراد  هفیظو  دـننک  ساسحا  همھ  تسا ؛ یمومع  یهفیظو  کـی  نیا ، هک  مینکب  ضرع  اـجنیا  ـالامجا  تسا . هدـشن 

. دشاب هجوت  دروم  سلجم  نیا  رابتعا  ظفح  یارب  دیاب  هک  تسا 

الماک یهلئـسم  کی  هدـمآ ، دوجو  هب  نآ  یارب  هک  یـضرغ  دوصقم و  نآ  سلجم و  نیا  فدـھ  تسین ؛ یزاـبهورگ  یزابهتـسد و  یحاـنج و  یطخ و  لـئاسم  یاـج  سلجم  نیا 

نیا دـننک . تلاخد  سلجم  نیا  راک  رد  هک  دنـشاب  هتـشاد  قح  اھنیا  یاهقیلـس و  یاھتفلاخم  یطخ و  یحاـنج و  یاـھهزیگنا  هک  تسین  یاهلئـسم  تسا . یلم  یمومع و 

نیا لامعا  یاج  نکیل  دنـشاب ؛ هتـشاد  روضح  سلجم  نیا  رد  هلمج  زا  اج ، همھ  رد  دنناوتیم  یـسایس  قیالـس  دیاقع و  نابحاص  نیاربانب  تساھفرح . نیا  زا  رتالاب  سلجم 

. درک زیھرپ  ادج  یحانج  یاھهزیگنا  نیا  زا  دیاب  تسین . اجنیا  اھییارگطخ  حانج و  نیا  ضارغا و 

نانمس  / ٠٨/١٧/١٣٨۵ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

نیمھ هب  عـجار  ار  یا  هلمج  زاـب  ناـیاپ ، رد  نـم  تـسا . هدرک  صخـشم  لجـسم و  ار  نآ  شقن  هداد و  ناـشن  ار  مدرم  روـضح  نوگاـنوگ ، یاـھتاباختنا  زورما ، اـت  بـالقنا  لوا  زا 

. درک مھاوخ  ضرع  میراد ، ور  شیپ  رد  هک  یتاباختنا 

. تسا هدشمگ  ایند  یسایس  تالداعم  رد  ییوگتـسار  تقادص و  هک  یلاح  رد  دیدرک ، دراو  یناھج  تالداعم  رد  ار  قدص  تلادع و  نامیا ، نید ، رـصنع  ناتدوخ ، لمع  اب  امش 

افـص و قدـص و  تسا . غورد  مھ  فرح  نیمھ  هک  دـنناد  یم  مھ  ناشدوخ  اـما  مییوگ ، یم  تسار  دـنیوگ  یم  دـیوگب ؛ تسار  هک  درادـن  عقوت  رادمتـسایس  کـی  زا  سکچیھ 

دراو یناھج  فراعم  رد  ناریا  نموم  تلم  اھناملسم و  هلیسو ی  هب  یـسایس و  تایبدا  ناونع  هب  نافعـضتسم ، نامورحم و  زا  یرادفرط  راعـش  یبلط ، تلادع  ییوگتـسار ،

ار اھاعدا  نیا  زا  یرایسب  دوخ ، روضح  اب  دوخ و  یرگاشفا  اب  دوخ ، یاھیگداتسیا  اب  ناریا  تلم  اما  دندرک ؛ مسیرورت  اب  هزرابم ی  یوعد  دندرک ، رـشب  قوقح  یوعد  اھنآ  دش .

دیھدب و همادا  دیاب  دیدروآ و  تسد  هب  ناریا  تلم  امش  فلتخم ، یاھنادیم  رد  ار  گرزب  تاحوتف  نیا  دیدرک . امش  ار  اھراک  نیا  دنیوگ . یم  غورد  اھنآ  هک  داد  ناشن  درک و  لطاب 

ندـید نشور  اب  و  دـیما ، نامیا و  هب  یکتم  طاشن  راک و  ینعی  دـشاب ؛ نکفا  هیاس  نآ  رب  تسناوت  ناریا  مدرم  میظع  تکرح  هک  دوب  دـھاوخ  یلکـش  ناـمھ  هب  مھ  شا  همادا 

. میریگب دیاب  ام  هک  تسا  یسرد  نیا ، هدنیآ . قفا 

ناگربخ  / ٠٩/٢٢/١٣٨۵ سلجم  تاباختنا  هناتسآ  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

رد طقف  ناریا ، تلم  روضح  هک  مینک  لایخ  رگا  تساـطخ  تسا . زاـتمم  هتـسجرب و  رایـسب  یهدـیدپ  کـی  روشک ، یهرادا  فلتخم  یاھهنحـص  رد  ناریا  تلم  روضح  یهلئـسم 

هدوب تلم  یارب  ناشخرد  عطقم  کی  لاس ، تفھ  تسیب و  نیا  لوط  رد  هشیمھ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  تاـباختنا  هلب ، تسا . رادناـشن  ناـیامن و  تاـباختنا  یهنحص 

ناریا تلم  روضح  راثآ  هرتسگ و  تاکرب ، قمع ، یلو  تسا ؛ هدـش  بوسحم  دوخ  تشونرـس  رد  مدرم  تلاخد  هب  ماظن  نیا  تلم و  نیا  داقتعا  قمع  یهدـنھدناشن  تسا و 

یهنحـص رد  نینچمھ  دوشیم و  هدھاشم  روشک  رد  هک  یایداصتقا  یعامتجا و  ینف و  یملع و  نوگانوگ  یاھتفرـشیپ  یلخاد و  یهنحـص  رد  رگا  زورما  تساھنیا . زا  شیب 

یاھمشچ نارگلیلحت و  یهمھ  تسا و  یمھم  یهدیدپ  کی  ناھج  حطـس  هقطنم و  رد  تلم  نیا  یاھتـسایس  ندش  صخاش  یگتـسجرب و  ناریا و  تلم  تزع  یللملانیب ،

. تسا نوگانوگ  یاھهنحص  رد  مدرم  روضح  لوصحم  اھنیا  یهمھ  تسا ، هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  رگشواک  انیب و 

تینیع مسجت و  هنحـص  رد  روـطنیا  ار  یلم  تساوـخ  کـی  دـننکیم و  حرطم  ار  نآ  یتبـسانم  رھ  هب  روـشک و  یهطقن  رھ  رد  اـم  مدرم  هـک  یاهتـسھ -  یژرنا  راعـش  نـیمھ 

نز درم و  فلتخم ، یاھرشق  ناوج ، ریپ و  مدرم -  داحآ  هک  تسا  نیا  شیانعم  هنحص ، رد  مدرم  روضح  تسا . هنحص  رد  مدرم  یهناھاگآ  روضح  یهدنھدناشن  دنـشخبیم - 

باسح هب  ناشدوخ  یـساسا  یهلئـسم  ار  ینف  یملع و  تفرـشیپ  یملع و  لـئاسم  دـننادب ؛ ناـشدوخ  لـئاسم  ار  روشک  یـساسا  لـئاسم  روشک -  زا  یاهطقن  رھ  رد 

رد مدرم  روضح  اھنیا  دننک ؛ هبلاطم  حرطم و  اجهمھ  ناشدوخ  یقیقح  تساوخ  کی  ناونع  هب  ار  بالقنا  یـساسا  یاھـشزرا  هب  نالوئـسم  ماظن و  روشک و  یدنبیاپ  دـنروآ ؛

یاـنعم نیا  درذـگیم ؛ روشک  رد  هک  یثداوح  هب  تبـسن  ندوبن  تبغریب  ندرکن ؛ اـھر  ار  روـشک  تشونرـس  ندوـبن ؛ تواـفتیب  ینعی  هنحـص  رد  مدرم  روـضح  تسا . هنحص 

. تسا هنحص  رد  روضح 

رب دروآیم ، نابز  رب  ار  رکف  نآ  تسا ، رکف  هزیگنا و  یاراد  دوخ  روشک  نوگانوگ  لـئاسم  هب  تبـسن  شفلتخم -  یاھرـشق  شکچوک ، گرزب و  شناوج ، ریپ و  تلم -  کـی  یتقو 

. تسا هدش  نیمضت  نآ  یهدنیآ  تسا و  یاهدنز  تلم  تلم ، نیا  دنکیم ، عافد  نآ  زا  درشفیم و  یاپ  نآ 

راـنک دـندروآیم و  راـک  یور  اـھنآ  عـالطا  نودـب  ار  روـشک  یـسایس  نالوئـسم  ناـگناگیب ، هک  دوـبن  نیا  رد  طـقف  یمالـسا -  بـالقنا  یزوریپ  زا  لـبق  اـم -  گرزب  تلم  لکـشم 

نازیم یریگهزادـنا  رگید ، یاھروشک  اب  روشک  یهسیاقم  روشک ، تفرـشیپ  روشک ، تانایرج  زا  مدرم  هک  دوب  نیا  هلئـسم  اـما  دوب ، یگرزب  تبیـصم  هتبلا  نیا  دنتـشاذگیم ؛

« هنحص رد  مدرم  روضح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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داحآ یهلئسم  روشک  راک  دوب ؛ شدوخ  راک  لابند  دوب ؛ راک  لھا  شدوخ  یارب  دوب ، راک  لھا  یسک  رگا  دندوب . هناگیب  ربخیب و  یلکب  فادھا ، یوس  هب  روشک  تکرح  تعرس 

و تسھ ، ناتدای  هک  مھ  یـضعب  دنونـشیم ؛ اھرتگرزب  زا  ای  دـنناوخیم  خـیرات  رد  ای  مھ  اھناوج  دـیدرکیم ؛ هظحـالم  هک  دـش  ناـمھ  مھ  هجیتن  دـشیمن . بوسحم  مدرم 

رد یهداـتفا  بقع  تلم  کـی  هب  تلم  دـشیم . هرادا  هنوـگچ  دـندوب -  یللملانیب  یاھتـسایس  یهچیزاـب  اـھنآ  دوـخ  هک  یدودـعم -  یهدـع  تـسد  هـب  روـشک  هـک  دـیدیدیم 

رب یتسایـس  هچ  درذگیم ، هچ  روشک  رد  هک  دنتـشادن  اھنآ  زا  مھ  ربخ  دنتـشادن ؛ نآ  نالک  لئاسم  روشک و  راک  هب  یراک  مدرم  نوچ  دوب ؛ هدـش  لیدـبت  نوگانوگ  یاھهنیمز 

نادـیم دراو  ار  اھنآ  مھ  یـسک  دنتـشادن و  یھجوت  اھنیا  هب  مدرم  دـننکیم ؛ تلاخد  روشک  رد  دـنراد  یناسک  هچ  تسا ، روشک  راظتنا  رد  یاهدـنیآ  هچ  تسا ، مکاـح  روشک 

نانآ ترخآ  هب  هن  مدرم و  یایند  هب  هن  مدرم ، نامیا  هب  هن  هک  دـنتفرگیم  رارق  روشک  یاھراک  سار  رد  هدـع  کی  میدـیدیم : هک  دوب  نامھ  مھ  هجیتن  درکیمن . ملع  تفرعم و 

عضو نیا  دشیم ؛ رصحنم  یجراخ  یاھبابرا  اب  تسب  دنب و  هب  یصخش ، یگدنز  ظفح  رطاخ  هب  ناشدوخ و  یصخش  یگدنز  هب  اھنآ  یگتسبلد  دنتشادن . یگتـسبلد  چیھ 

هنحص رد  مدرم  روضح  روشک . لئاسم  رد  ریگمیمصت  روشک و  رایتخا  بحاص  روشک ، بحاص  دندش  مدرم  دنادرگرب ؛ ار  هحفـص  بالقنا  دوب . بالقنا  زا  شیپ  رد  ام  تلم  یگدنز 

یهبلاطم تسا . مدرم  روضح  عطاقم  زا  عطقم  کی  تاباختنا  تسا . هناشن  کی  تاباختنا  هن ، دنھاوخیم ؛ تاباختنا  یارب  طقف  ار  مدرم  هک  دـنیوگن  یـضعب  تسانعم . نیا  هب 

مرن هجنپ  تسد و  هنوگچ  تالکـشماب  درک ؛ میھاوخ  هچ  میتفر و  شیپ  اجک  ات  میتفر و  شیپ  ردقچ  هکنیا  یهغدغد  فادھا ، نیا  هب  یگتـسبلد  اھفدھ ، یهبلاطم  اھتـساوخ ،

یهلئسم یهرابرد  قارع ، یهلئسم  یهرابرد  امش  زورما  دنساسح . هنایمرواخ  لئاسم  هب  تبـسن  مدرم  دراد . تیمومع  ام  مدرم  نیب  رد  اھهغدغد  نیا  زورما  درک ؛ میھاوخ 

هزیگنا دیراد و  ماھفتسا  دیراد ، لاوس  دیساسح ، لئاسم  نیا  هب  تبسن  ناتریپ  ناوج و  ناناملـسم ، لئاسم  یهرابرد  نیطـسلف و  مولظم  مدرم  یهلئـسم  یهرابرد  نانبل ،

تلم کی  تلم ، نیا  درک و  ام  روشک  هب  یمالـسا  بالقنا  هک  تسا  یگرزب  تمدـخ  نیا  تسا و  هنحـص  رد  مدرم  روضح  تیـصاخ  نیا ، تسا . مادـقا  هزیگنا ، نیا  لاـبند  دـیراد .

تفرـشیپ تعرـس  هب  فلتخم  نادیم  رد  بالقنا ، تدم  لوط  رد  ناریا  تلم  هک  دینیبیم  و  تسا . فلتخم  یاھنادیم  رد  ندرک  تفرـشیپ  مھ  ندوب  هدنز  یهناشن  تسا . هدـنز 

ناریدم دوخ و  یاسور  نییعت  رد  یتح  ناریا  تلم  دـندرکیم و  یریگمیمـصت  شیارب  دنتـسشنیم و  مھ  رود  نارگید  مھ  ار  وا  دوخ  تشونرـس  هک  یتلم  نامھ  تسا . هدرک 

ناربکتسم و فرح  نیا  تسین . ام  فرح  رگید  هکنیا  تسا . هدننک  نییعت  هقطنم  لئاسم  رد  وا  شقن  هک  تسا  هدیسر  ییاج  هب  زورما  تلم ، نامھ  تشادن ؛ یتلاخد  روشک 

ندـش لح  لباق  هناـیمرواخ  یهقطنم  مھم  لـئاسم  ناریا ، تساوخ  روضح و  نودـب  دـننکیم  فارتعا  هک  تسا  یناـھج  لـئاسم  رد  یھن  رما و  ناـبحاص  اـیند و  نارادـمتردق 

رب یناھج -  تردـق  یاھھاگتـسد  یهمھ  دـنکیم ، یراشفاپ  یزیچ  کی  رب  تلم  هک  ییاجنآ  مھ  ـالمع  تسناد . ار  ناریا  تلم  رظن  دـیاب  تساوخ ؛ ار  ناریا  رظن  دـیاب  تسین ؛

یروانف نیا  دیاب  ناریا  هک  دندش  قفتم  نیا  رب  همھ  یاهتسھ ، یژرنا  یهیـضق  نیمھ  رد  دنربب . شیپ  ار  ناشدوخ  فرح  ناریا  تلم  تساوخ  لباقم  رد  دنناوتیمن  مھ -  یور 

راک نیا  یهتفرـشیپ  رایـسب  لحارم  هب  ار  دوخ  هک  تسا  هدـش  نیا  هجیتن  و  دـندرک ؛ یراشفاپ  قح  نیا  ندـش  اراد  رب  هچراـپکی  ناریا  تلم  اـما  دـشاب ؛ هتـشادن  ار  تفرـشیپ  و 

. تشاد دنھاوخ  یرتشیب  یاھتفرشیپ  هللااشنا  مھ  زاب  تسین ؛ راک  نایاپ  نیا  هتبلا  و  دناهدناسر ؛

صوصخب یرشق -  رھ  زا  اھناوج  دننک ؛ هدامآ  ار  ناشدوخ  روشک  نیا  یهدنیآ  یارب  دنناوج -  ام  تلم  تیرثکا  هللادمحب  هک  ام -  روشک  یاھناوج  هکنیا  یارب  میدرک  ضرع  ار  نیا 

دیزاسیم ناتدوخ  یهدارا  ناتسد و  اب  ار  روشک  نیا  یادرف  هک  دیتسھ  امش  زورما  تساھنآ . تسد  اھنآ و  هب  قلعتم  روشک  نیا  یهدنیآ  دننادب  دیاب  هدرکلیصحت -  یاھرشق 

. دینکیم یحارط  و 

خـسار مزع  هدارا و  تیقفوم ، نیا  طرـش  دیآ . قئاف  یلم  دـحتم  یهدارا  نیا  رب  هک  تسین  رداق  ایند  رد  یتردـق  چـیھ  داتـسیا ، فرح  نآ  یاپ  دـش و  ممـصم  یزیچ  رب  تلم  رگا 

؛ دنھدیم زیمآهقرفت  یاھراعـش  دنزادنیب ؛ فالتخا  مدرم  نیب  دنتـسھ  لیام  یاهدع  هتبلا  دـنرادروخرب . نآ  زا  ام  مدرم  هللادـمحب  هک  تسا ؛ یلم  داحتا  شرگید  طرـش  تسا ؛

. دش دنھاوخن  قفوم  مھ  نیا  زا  دعب  هللااشنا  و  دناهدشن ؛ قفوم  نونکات  اما  دنھدب ؛ رارق  مھ  لباقم  رد  ار  مدرم  دنھاوخیم 

باختنا هب  تسد  تلم  کی  یتقو  هک  تسا ؛ مدرم  روضح  لـصا  یکی  تسا : رظن  ود  زا  تاـباختنا  تیمھا  تسا . مھم  یتاـباختنا  رھ  تسا . حرطم  تاـباختنا  یهلئـسم  زورما 

میمـصت وا  یارب  هک  یناـسنا  دـنکیم . تاـبثا  ار  دوخ  ندوـب  هدـنز  دـنکیم ، باـختنا  دوـخ  یارب  هک  یـسک  نآ  تسا . هدـنز  ینعی  دوـشیم ، باـختنا  یهنحـص  دراو  دـنزیم ،

هب هدنز  تلم  کی  ای  هدنز  ناسنا  کی  ار  وا  ناوتیمن  تسا ؛ فیعـض  وا  رد  تایح  تمالع  دنکیم ، هاگن  دنیـشنیم و  ریثاتیب  راکیب و  وا  دننکیم و  باختنا  وا  یارب  دنریگیم ،

. دروآ باسح 

، یپردیپ نوگاـنوگ و  یاـھتاباختنا  تصرف  زا  هدافتـسا  اـب  اـم  تلم  دـیاب  ار  نیا  تسا ؛ تلم  کـی  یھاـگآدوخ  تاـیح و  یهدـنھدناشن  هک  تسا  نیا  تاـباختنا  رثا  نیلوا  سپ 

؛ دناهدیزگرب دناهدرک ؛ باختنا  دناهدمآ و  نادیم  هب  مدرم  هک  میتشاد  تاباختنا  کی  لاس  رھ  طسوتم  روط  هب  ابیرقت  ام  زورما ، ات  بالقنا  لوا  زا  هکنانچمھ  دـنک . تابثا  نیرمت و 

. تسا مھم  یلیخ  نیا  دناهدناشن ؛ یسرک  هب  ار  نآ  دناهداد و  ناشن  لمع  یهنحص  رد  ار  دوخ  مزع  یار و  دناهدرک ؛ نییعت 

ادیپ ققحت  نآ  تساھنآ ، نامرآ  تساوخ و  مدرم و  تیرثکا  رظن  قبط  رب  هک  یزیچ  نآ  دوشیم ، نادیم  دراو  یتاباختنا  کی  رد  مدرم  یهدارا  یتقو  هک  تسا  نیا  مھ  یدعب  رثا 

تاباختنا ینعی  تسا ؛ حرطم  ناریا  تلم  یارب  هللااشنا  دـعب  زور  ود  هک  یباختنا  ود  نیا  رد  هچ  سلجم و  ناگدـنیامن  باـختنا  رد  هچ  روھمج ، سیئر  باـختنا  رد  هچ  دـنکیم ؛

. اھاروش تاباختنا  ناگربخ و  سلجم 

زا دـشاب  هدـش  لیکــشت  و  دـشاب ؛ هداـمآ  هـشیمھ  دـیاب  ناـگربخ  سلجم  تساـم . یاـھتاباختنا  نیرتـمھم  زا  یکی  ناـگربخ  سلجم  تاـباختنا  ماهدرک ، ضرع  مـھ  ـالبق  نـم 

 - ار دوخ  گرزب  راک  نیعم  یهظحل  رد  دنناوتب  ات  دیایب ؛ شیپ  تسا  نکمم  هک  یدوعوم  یهظحل  ادابم و  زور  یارب  قاریرـضاح  هعماج ، هاوخریخ  حلاص ، لقاع ، نیما ، یاھناسنا 

نابختنم نآ -  دارفا  دـشاب ؛ رـضاح  دـنامب ؛ راک  هب  هدامآ  هشیمھ  سلجم  نیا  یتسیاب  تسا . یمھم  رایـسب  تاباختنا  اذـل  دـنھدب . ماجنا  ربھر -  باختنا  زا  تسا  ترابع  هک 

رارق مدرم  لوبق  دروم  دنریذپب و  مدرم  ار  شنیزگ  نآ  درک ، دـنھاوخ  اھنآ  هک  ار  یـشنیزگ  دـنھدب . لد  اھنآ  هب  دـننک و  دامتعا  اھنآ  هب  دـنناوتب  مدرم  هک  دنـشاب  ینابختنم  مدرم - 

. دـننک باختنا  دنـسانشب و  ار  هتـسیاش  دارفا  یتسیاب  مدرم  تسا ؛ باختنا  حطـس  نیرتالاب  ناگربخ ، سلجم  حطـس  نیارباـنب  تسا . یمھم  یهلئـسم  یلیخ  نیا  دریگب ؛

یعرـش تجح  لاـبند  دـشاب ؛ یعرـش  تجح  ناـسنا  یارب  اـھنآ  یفرعم  هک  دـننک  هدافتـسا  ینئمطم  نموـم و  یاـھناسنا  ییاـمنھار  زا  دنـسانشیمن ، ار  یدارفا  هچناـنچ 

دراو و مدرم  میتسنادیم  هک  یناسک  نالف  ار  دیز  نیا  دییوگب  امـش  دیدرک ، باختنا  ناگربخ  سلجم  یارب  ارچ  ار  دیز  دیـسرپ  لاعتم  یادـخ  رگا  هک  دیـشاب  نیا  لابند  دیـشاب .

؛ نانیمطا دروم  یاـھناسنا  یفرعم  درک . داـمتعا  تسب و  لد  دوشیمن  یایفرعم  رھ  هب  دیـشاب . هتـشاد  تجح  ادـخ  شیپ  دـندوب ؛ هدرک  یفرعم  دنتـسھ ، ینیما  نئمطم و 

یادا ناونع  هب  هکلب  دـناهدشن ؛ نادـیم  دراو  وھایھ  لاجنج و  یـسایس و  یاھیـشکورگ  یارب  ایند و  یارب  تسا ؛ ییادـخ  ناشتین  اھنیا  هک  دـنادب  ناسنا  هک  یناسک  یفرعم 

. دتسرفیم ناگربخ  سلجم  هب  هربخ  ناونع  هب  اھنآ  یفرعم  اب  ار  یدارفا  دنکیم و  ادیپ  نانیمطا  اھنآ  فرح  زا  ناسنا  دناهدرک ؛ یفرعم  هفیظو 

کی مھ  اھنیا  یهفیظو  اما  تسا ؛ توافتم  ناگربخ  سلجم  ناـبختنم  عون  اـب  اتـسور  رھـش و  یمالـسا  یاـھاروش  ناـبختنم  عون  تسا . روطنیمھ  مھ  اـھاروش  یهلئـسم 

هب ناشدوخ ، رکف  هب  دنشاب ؛ مدرم  هب  تمدخ  رکف  هب  قداص و  لاعف ، یراک ، یدارفا  هک  دنوش  تمدخ  لوغشم  رھش  یاروش  رد  دیاب  یناسک  تسا . یمھم  رایـسب  یهفیظو 

رھش یاھاروش  اتسور ، رھش و  یاھنمجنا  رگا  دننک . شالت  راک و  مدرم  یارب  دنھاوخب  دنـشابن و  ناشدوخ  یارب  یویند  روما  ندرک  روج  عمج و  رکف  هب  ناشدوخ و  یایند  رکف 

. دش دھاوخ  لح  مدرم  یگدنز  یرھش و  تالکشم  زا  یرایسب  دنشاب ، یحلاص  یاھناسنا  دنتسھ -  مدرم  باختنا  دروم  هک  اتسور -  و 

ار یباـختنا  یاـھداھن  نیا  دـننک . گـنرمک  ار  نوگاـنوگ  یاـھتاباختنا  رد  مدرم  روضح  هک  تسا  نیا  ناشیعـس  تلم ، امـش  نانمـشد  تسا . مھم  رایـسب  تاـباختنا  رد  روـضح 

تسا نیا  هب  ناشراختفا  هک  یناسک  نامھ  دنک . مھتم  ار  یمالـسا  یروھمج  دنناوتب  دوش و  فیعـض  یمالـسا  یروھمج  رد  ینید  یرالاسمدرم  یاھدامن  ات  دننک  فیعـضت 

یاھویدار تاباختنا ، رھ  کیدزن  دینیبب  امـش  دشاب . قنوریب  گنرمک و  اھتاباختنا  ناریا  رد  هک  دننکیم  شالت  ییایند -  نارادمتـسایس  دنتـسھ -  یرالاسمدرم  رادـفرط  هک 

ار اھنیا  ضارغا  یتسیاب  تلم  دـنوشن . تاباختنا  نادـیم  دراو  دـننک و  درـسلد  ار  مدرم  هکنیا  ات  ندرک  نایب  دـننکیم  عورـش  ار  یعبـشم  لصف  ناریا ، تلم  نانمـشد  هناگیب و 

. دنک لمع  تساھنآ ، تساوخ  هچنآ  لباقم  یهطقن  تسرد  دسانشب و 

باختنا دـننک و  رپ  ناشدوخ  یارآ  زا  ار  یار  یاھقودنـص  دـنوش . نآ  یهنحـص  تاباختنا و  نادـیم  دراو  لماک  یهزیگنا  اـب  خـسار و  مزع  اـب  تدـح ، اـب  مدرم  هعمج  زور  هللااـشنا 

اھتقد نیمھ  زاب  مھ  باختنا  عون  رد  تقو  نآ  دـنھد . ناشن  ایند  مدرم  هب  ار  ناریا  تلم  یگدامآ  روضح و  دـشر ، رگید  راب  کی  دـنراذگب . اـیند  مدرم  دـید  ضرعم  رد  ار  ناـشدوخ 

. دننک باختنا  ار  حلاص  یاھناسنا  هک  دنشاب  نیا  لابند  هب  فلتخم  یاھرشق  نز و  درم و  اھناوج ، دوش . تیاعر  دیاب 

دھاوخن مامت  مدرم  عفن  هب  اھنآ  یدـمآراک  دنـشاب ، هتـشادن  تقادـص  تناما و  دـمآراک  یاھمدآ  رگا  تسا . تقادـص  تناما و  نیدـت ، اھتیلوئـسم  یهمھ  رد  ساسا  نم ! نازیزع 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یار اھنآ  هب  دـینک و  ادـیپ  ار  دارفا  روطنیا  دنـشاب . مدرم  ینید  یاھنامرآ  فادـھا و  هب  یهتـسبلد  تسار و  ور  قداص ، نیما ، نیدـتم ، دـیاب  اـھناسنا  یدـمآراک ، رب  هوـالع  دـش .

اب ادـخ و  هب  لکوت  اب  مدرم  تسھ -  تاباختنا  نیا  روشک  یاج  همھ  رد  هک  دوشیم -  رازگرب  تاباختنا  نیا  هک  ییاجرھ  اھاتـسور ، اھناتـسرھش و  ریاس  رد  نارھت ، رد  دـیھد .

رد ار  ینیون  یبالقنا  یمدرم و  شیاـمزآ  کـی  هعمج  زور  هللااـشنا  و  دـننک ، مرگ  ار  نآ  یهنحـص  دـنوش و  تاـباختنا  نادـیم  دراو  تسا -  تداـبع  کـی  هک  هللایلا -  برقت  دـصق 

. دنراذگ شیامن  هب  ایند  مدرم  مشچ  لباقم 

بترتم تاباختنا  نیا  رب  ار  یبوخ  جـیاتن  درک و  دـھاوخ  کمک  مھ  لاعتم  یادـخ  دـیدش ، نادـیم  دراو  خـسار  یهدارا  هناقداص و  مزع  تین و  نیا  اب  امـش  یتقو  دیـشاب  نئمطم 

یاهزات نیون و  لصف  کی  هللااشنا  دش و  دھاوخ  ام  لاح  لماش  یھلا  تاکرب  اتـسور ، رھـش و  یمالـسا  یاھاروش  رد  مھ  ناگربخ و  سلجم  رد  مھ  هللااشنا  و  درک ، دھاوخ 

. دروآ دھاوخ  دوجو  هب  روشک  رد  اھشخب  نیا  تیریدم  رد 

دـیامرفب و مدرم  داحآ  تاباختنا و  ناراکردـناتسد  نالوئـسم ، زیزع ، تلم  لاح  لماش  ار  هادـف ) انحاورا   ) اـھیقب ترـضح  یهیکاز  یهیعدا  هک  میھاوخیم  لاـعتم  دـنوادخ  زا 

شرازگ نم  هب  هک  یروطنآ  دندرک -  مھارف  هک  یتامدقم  هللادمحب  دننک . رازگرب  رتھوکشرپ  رتھب و  هچرھ  ار  تاباختنا  نیا  هک  دننک  ادیپ  قیفوت  مھ  روشک  نالوئـسم  هللااشنا 

هنحـص نادـیم و  دراو  هللااشنا  هک  تسا  مدرم  تبون  تسا و  هدـش  ینیبشیپ  مزال  یاھراک  یهمھ  دوخ و  یاـج  رد  زیچهمھ  تسا ؛ یبوخ  رایـسب  تامدـقم  تسا -  هدـش 

. دنناسرب مامت  لامک و  هب  ناشدوخ  یهدارا  روضح و  اب  ار  راک  دنوش و 

رذآ  / ٠٩/٢٨/١٣٨۵ تاباختنا ٢۴  رد  تلم  هوکشرپ  هسامح  یپ  رد  مایپ 

هراـبود یتـھبا  تمظع و  تسا  رختفم  مالـسا  یرادـمچرپ  هب  هک  ار  یروشک  درک و  زارفارـس  یرگید  گرزب  نومزآ  رد  ار  ناریا  تلم  هک  میوگیم  ساپـس  ار  لاـعتم  رداـق  دـنوادخ 

یاـپ رد  مدرم  مـیظع  یاھرـشق  مکارتـم  روـشرپ و  روـضح  دـینامھف و  ناشیدـنادب  نارواـبرید و  هـب  ار  ینید  یرـالاسمدرم  ینعم  رگید  راـبکی  رذآ  مراـھچوتسیب  زور  دیـشخب .

زا هک  نانمشد  یناور  گنج  یاضف  هن  تاباختنا و  زور  دعاسمان  یوج  طئارش  هن  دش . ناریا  تلم  یهنارایشھ  روضح  یروابدوخ و  رادتقا و  شیامن  یهنحـص  یار ، یاھقودنص 

یراد ــ یب رب  یھلا  یهدارا  دزاس . دراو  للخ  یلم  مزع  رد  تسناوتن  کیچیھ  دوب  هدش  هداد  شیارآ  اھلد  ندرک  درس  یارب  نوگانوگ  یاھهویـش  اھرازبا و  اب  نآ  زا  شیپ  اھهتفھ 

نالوئـسم تقادـص  دـھعت و  مدرم و  یهنادـنمدرخ  نیتم و  راتفر  دـش . هدوزفا  یبالقنا  نموم و  تلم  نیا  نیرز  رتفد  رب  یرگید  گرب  تخاس و  بولغم  ار  ناھاوخدـب  دـیک  مدرم ،

یبرغ یاھیسارکومد  باصن  نیرتالاب  زا  مدرم  تکراشم  رتملاس و  ناھج ، یاھیسارکومد  نیرتملاس  باصن  زا  ینید ، یرالاسمدرم  زین ، راب  نیا  هک  دش  بجوم  راکردناتسد 

. دشاب رتشیب 

ناتسود و یهمھ  هب  تسا ، یساسا  یاھهنحص  رد  نانآ  یهزیگنارپ  روضح  دنـس  هک  مدرم  روضح  شیازفا  تسا و  بالقنا  ینابم  هب  یگتـسبلد  یهناشن  هک  ارآ  یریگتھج 

، ناریا تلم  هک  تسا  نآ  مایپ  نیا  تسا . اھهسوسو  اھینکفادیدرت و  یهمھ  هب  یفافـش  خساپ  مایپ  نیا  داد . نشور  اسر و  یمایپ  ناھج ، رـسارس  رد  ناریا  تلم  نانمـشد 

دنیـشنیمن و یاپ  زا  دوخ  یهقحقوقح  هب  یبایتسد  ات  تلم  نیا  ددرونیمرد ، یپردیپ  ار  اھنادیم  دریگیم و  یپ  نانچمھ  ار  دوخ  دنلب  یاھفدھ  دیما ، رپ  طاشنرپ و  هدـنز و 

. دزاسیم رتمکحتسم  زوربزور  تسا ، یلم  رادتقا  تزع و  تلادع و  نآ  فدھ  هک  یمالسا  ماظن  اب  ار  دوخ  دنویپ 

یقرش  / ١١/٢٨/١٣٨۵ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

، روضح روطنیا  اھتکرح ، روطنیا  منک . رکشت  دنداد ، ماجنا  لاسما  نمھب  یودوتسیب  رد  هک  یمیظع  تکرح  نیا  رطاخ  هب  ناریا  تلم  زا  هنامیمص  اجنیمھ ، رد  نم  تسا  مزال 

. درک مک  دنکیم و  مک  ار  اھنآ  یاھدیدھت  دنک . ادیپ  دومن  نانمشد  مشچ  ولج  یمالسا  ماظن  یمالسا و  یروھمج  تردق  هک  دوشیم  بجوم  یھلا ، تیمح  تریغ و  نیا 

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

یاھ هصرع  همھ ی  رد  مدرم  طاـشنرپ  روضح  زاـس  هنیمز  دـشخب و  یم  شیازفا  ار  یمومع » داـمتعا   » دنمـشزرا هیامرـس ی  فدـھ ، نیا  هب  یباـیتسد  رد  اـھاروش  قیفوت 

. دوش یم  روشک  هعسوت ی  تفرشیپ و 

اھهاگشناد  / ٠٢/٣١/١٣٨۶ ییوجشناد  جیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یولھپ و نئاخ  نیطالـس  وا ، زا  لبق  لاس  دـص  هکنیا  رطاخ  هب  یلاخ ؛ تسد  اب  اما  تمھ ، مزع و  زا  رپ  یھللابزح  ناریا  تسا : ناریا  هھبج ، نیا  فرط  نیا  یھدـنامرف  قاـتا 

نورد زا  هچ  تسا -  یزاسدوخ  لوغـشم  هک  تسا  لاس  تسیود  لباقم ، فرط  هدرک . عورـش  رفـص  زا  الاح  دندز ؛ همطل  دـندرک و  تراغ  دـندز ، هبرـض  دنتـسناوت  هچرھ  راجاق ،

؛ یرھاظ یاھینابیتشپ  یرھاظ و  یهدـع  ظاحل  زا  فرط -  نیا  تسد  تسا . رپ  یداصتقا  ظاحل  زا  یملع و  ظاـحل  زا  وا  تسد  و  هدرک -  تراـغ  اـیند  زا  هک  هچنآ  اـب  هچ  شدوخ ،

رتنیگنـس ار  یھللابزح  یورین  نیمھ  یهفک  یئاھاج  کی  رد  و  ربارب ، ار  هفک  ود  نیا  دـنکیم ، هاگن  یتقو  ایند  لاـح  نیع  رد  اـما  تسا ؛ یلاـخ  اـھنیا -  حالـس و  لوپ و  ینعی 

. دنیبیم

هک تلم  نیا  نیب  رد  تسا . هدیشوج  تسا ؛ هدروخهرگ  تسا ؛ تخا  بالقنا  اب  هک  میراد  یتلم  ام  روضح ! روضح ! ساسحا  نامھ  میراد ؟ هچ  ام  رگم  دنیبیم ؟ رتنیگنس  ارچ 

. دنیآیم نادیم  طسو  هب  دـننکیم و  رپس  ار  ناشهنیـس  دـشاب ، مزال  هک  روطرھ  نامز و  رھ  اجرھ و  هک  تسا  نیا  یریثک  عمج  یهیحور  دـنراد ، یفلتخم  نوگانوگ و  حوطس 

هک دـندیمھفن  دـندیمھفن ! ار  وا  نارادایند  هک  یتقیقح  نیا  نید ؛ یهزیگنا  اب  بالقنا ، یهیحور  اب  نامیا ، روتوم  اب  تسا ؟ هدـش  لـصاح  هنوگچ  نیا  تساـم . توق  یهطقن  نیا 

الاح نامیا . ینعی  تفرگ ؛ رارق  تشاد و  رارق  تیفیک  نیا  رد  هار و  نیا  رد  یعیبط  روط  هب  یمالسا  یروھمج  دھدیم . ماظن  کی  هب  تلم و  کی  هب  یماکحتسا  هچ  نید  تردق 

نآ صوصخب  تعامجوجـشناد -  هبـساحم . نیا  اب  هتبلا  دینکب ؛ ار  شرکف  دینک و  نیعم  ناتدوخ  دـیراد ؟ رارق  اجک  رد  یھدـنامرف  یهمیخ  نیا  رد  ییوجـشناد -  جیـسب  امش - 

وا یور  ناوتیمن  رگید  میظع ، تکرح  نیا  دربـشیپ  یارب  ینعی  تساـتمھ . یب  تساـتمھ ؛ یب  رـصنع  نآ  تسا -  مکاـح  وا  رب  یجیـسب  حور  یجیـسب و  یهزیگنا  هک  یتـقو 

. تشاذگ تمیق 

مخ  / ١٠/٠٨/١٣٨۶ ریدغ  دیعس  دیع  زور  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

خیرات یاھنارود  یهمھ  رد  تیالو  تماما و  قطنم  هعیـش ، قطنم  تشاد . دـیابن  یاهھبـش  کش و  چـیھ  نیا  رد  تسا . قطنم  نیرتیوق  مالـسا  یایند  رد  نامقطنم  زورما  ام 

زورما میراد -  دوخ  شنم  هب  دوخ ، شور  هب  دوخ ، قطنم  هب  ار  دامتعا  لامک  هکنیا  اب  اـم  لاـحنیعرد  اـما  تساـھقطنم ؛ نیرتیوق  تسا . روجنیمھ  مھ  زورما  هدوب ، روجنیمھ 

فالتخا میھاوخیمن  مینکیم ، توعد  یردارب  داحتا و  هب  دنتسھ ، هک  یبھذم  رھ  زا  ار  مالـسا  یایند  ناردارب  یهمھ  لاحنیعرد  تسا -  ناریا  تلم  تسد  مالـسا  مچرپ  مھ 

تسرد میدرک . ضرع  لاسما  لوا  ام  هک  تسا  یمالسا  ماجسنا  نامھ  نیا  تسا . یمھم  یهتکن  رایسب  نیا ، مینکب . میھاوخیمن  نارگید  یفن  اب  ار  دوخ  تابثا  دوش . داجیا 

یایند فعض  زا  اھنیا  یدامتم  یاھلاس  دننک . رتفیعـض  مھ  زاب  تسھ ، هک  هچنآ  زا  ار  مالـسا  یایند  دنوش و  دراو  هطقن  نیا  زا  دنھاوخیم  نانمـشد  هک  تسا  یاهطقن  نامھ 

دندش و رادیب  مالسا  یاھتلم  هک  الاح  دنداد . ماجنا  یمالسا  یهقطنم  رد  مالسا ، یایند  رد  تساوخ  ناشلد  راک  رھ  دندرک و  هدافتسا  یمالسا  یاھتموکح  فعـض  مالـسا ،

زورهبزور مھ  رگید  یاـھتلم  و  یمدرم ، روضح  رادـتقا و  زا  تسا  هدـمآ  دوجو  هب  یتـمظع  هوکـش و  نینچ  کـی  یمالـسا  ناریا  شخب  نیا  ینعی  یمالـسا  تما  زا  یـشخب  رد 

قیرزت یمالـسا  یاھـشخب  رکیپ  رد  تلاذر  تنایخ و  لامک  اب  دـنھاوخیم  ار  فالتخا  سوریو  نیا  زاب  یگـشیمھ -  نانمـشد  ناـمھ  ینعی  رابکتـسا -  زورما  دـنوشیم ، رترادـیب 

. تسا نینموملاریما  سرد  مھ  نیا  تسا ، ریدغ  سرد  مھ  نیا  دش . هجاوم  دیاب  نیا  اب  دننک . دیدشت  ار  تافالتخا  دننک ؛

مخ  / ١٠/٠٨/١٣٨۶ ریدغ  دیعس  دیع  زور  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

دنلب نیمزرـس  نیا  رد  ار  مالـسا  مچرپ  دنتـسناوت  اـھنیا  داد و  ار  قیفوت  نیا  لاـعتم  یادـخ  هک  یلاـس  تشھ  تفھ ، تسیب و  نیا  لوـط  رد  ناریا  تلم  مینکیم  رکـش  ار  ادـخ 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 60 
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یروھمج لباقم  رد  ار  رابکتسا  یاھتکرح  اھشزیگنا و  تاکرحت و  عون  رگا  دندروخ . تسکش  ناریا  تلم  لباقم  اھنآ  رابکتـسا ، ریبادت  زا  کی  رھ  رد  هک  دندرک  لمع  یروج  دننک ،

ام تسا . هدوـب  ربکتـسم  ربـکتم و  اعدـمرپ و  یهھبج  نآ  هدروـخ ، تسکـش  هکنآ  انثتـسا  نودـب  شاهمھ  رد  مینک ، تسرھف  لاـس  تشھ  تفھ ، تسیب و  نیا  رد  یمالـسا 

ماجنا ار  دوخ  تیلوئـسم  میتساوخیم  هکنیا  تکرب  هب  هنحـص ، رد  نامروضح  تکرب  هب  ناملکوت ، تکرب  هب  نامنامیا ، تکرب  هب  ناملـسم  مدرم  ام  اما  میتشادـن ، مھ  یئاـعدا 

دیاب و  دنتسناوتن . دننک ، داجیا  فالتخا  دنتساوخ  ماسقا  عاونا و  هب  اھنیا  میدمآ . قئاف  ایاضق  نیا  یهمھ  رد  رابکتسا  یوھایھرپ  هاگتسد  نیا  یهمھ  رب  ناریا  تلم  ام  میھد ،

. میشاب رایشوھ 

دراد دوجو  ینمشد  هک  تشاد  هجوت  دیاب  ایاضق  یهمھ  رد  درک . دیابن  شومارف  ار  نمشد  مینکن . شومارف  ار  نمشد  ام  هک  تسا  نیا  نم ! نازیزع  اھتیقفوم ، نیا  یهمادا  هار 

. هدش رارکت  ناطیـش  مسا  ردقچ  نآرق  رـساترس  دینیبب  امـش  دـھدیم . دای  ام  هب  نآرق  هک  تسا  یـشور  نیا ، دـنک . دراو  هبرـض  دـنک ، هدافتـسا  تسا  نکمم  ام  تلفغ  زا  هک 

اپاترس یگدنز  تسا ؛ هزرابم  اھشلاچ و  یهصرع  هک  یگدنز -  یهصرع  رد  ناسنا  هک  تسا  نیمھ  یارب  نیا  رگید ؛ دش  مامت  تسھ ، یناطیش  کی  دنتفگیم  راب  کی  بوخ ،

نابیتشپ هک  مھ  ار  لاعتم  یادخ  مینکن ؛ شومارف  ار  نمشد  تسا : نیا  شھار  دنزب . هبرـض  تسا  نکمم  نمـشد  دراد و  نمـشد  هک  دنکن  شومارف  تسا -  هزرابم  شلاچ و 

. تسا مھم  رثوم و  رایسب  لماع  نآ  نیا ، میربن . دای  زا  مھ  ار  هنحص  رد  روضح  تیلوئسم  ساسحا  میربن ؛ دای  زا  تسام ،

دزی  / ١٠/١٢/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

قافتا ام  یراج  لاس  رد  هک  روشک  یهلئسم  نیرتمھم  دیاش  یلاس  رخآ  نیا  میاهتشاد ، مھم  لئاسم  هتبلا  تسا . ناریا  تلم  لاسما  مھم  یهلئسم  تاباختنا ، یهلئسم 

دوخ تقو  رد  هللااشنا  هک  مراد  یـضیارع  مھ  هدنب  تسا ، یقاب  زونھ  نتفگ  ندز و  فرح  یارب  نامز  میراد و  هلـصاف  تقو  نآ  ات  زونھ  هتبلا  تسا . سلجم  تاباختنا  دتفایم ،

یلم دشر  مزع و  نداد  ناشن  یارب  تسا  هاگشیامن  کی  تاباختنا  دننادب . ردق  ار  تاباختنا  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  میوگب ، امـش  هب  مھاوخیم  زورما  هک  هچنآ  تفگ . مھاوخ 

. ینید یرالاسمدرم  ماظن  هب  ناریا  تلم  یدنبیاپ  ناریا ، تلم  یرایشوھ  یئاناد و  ناریا ، تلم  تماقتسا  ناریا ، تلم 

ضرع امـش  هب  نم  تاباختنا . زا  تسا  یمدرم  ینادردق  یمدرم و  روضح  منکیم ، دیکات  لوا  یهجرد  رد  ار  نامھ  مھ  زورما  ماهدرک ، دیکات  اھتاباختنا  یهمھ  رد  هدـنب  هک  هچنآ 

؛ تسین یمدرم  ماظن  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دـنیوگب  دـنناوتب  نانمـشد  ات  دوش  هتـسب  تاباختنا  باب  روشک ، نیا  رد  دـش  یعـس  میوگیم -  هتـسبرس  الاح  هتبلا  منکب - 

یاھشخب ددعتم و  یاھهرود  رد  دش  بذج  تاباختنا  تمـس  هب  مدرم  یاھلد  دمآ ، قئاف  ناھاوخدب  یهدارا  رب  یھلا  یهدارا  تشاذگن ؛ لاعتم  یادخ  راک ، نیا  یارب  دش  شالت 

. تسا روجنامھ  مھ  تاباختنا  نیا  دندرک . تکرش  تاباختنا  رد  مدرم  نمشد ، مغریلع  فلتخم ؛

نآ تسا . حلـصا  یهدـنیامن  ندرک  ادـیپ  مھ ، نیا  تسا  یرایـسب  تیمھا  زئاـح  هتبلا  هک  دـعب  یهجرد  رد  تسا . یمدرم  روـضح  لوا  یهجرد  رد  منکیم ، ضرع  نم  هـک  هـچنآ 

هک یناسک  نیا  نیب  رد  تسا . رادروخرب  زاین  دروم  تیحالـص  لقادـح  زا  نیا  هک  تسا  نیا  شیانعم  دوشیم ، مالعا  اھنآ  تیحالـص  ناـبھگن  یاروش  یهلیـسو  هب  هک  یناـسک 

، دـننک تقد  هک  تسا  نیا  هیباختنا  یاھهزوح  اھرھـش و  مدرم  ناریا و  تلم  رنھ  رتنییاپ . حطـس  رد  دنتـسھ  یدارفا  رتالاب ، یاھتیحالـص  اب  دنتـسھ  یدارفا  دـنوشیم ، مالعا 

رد روضح  یارب  یگداـمآ  یرادـنید و  ظاـحل  زا  نیرتھب  تناـما ، صـالخا و  ظاـحل  زا  نیرتھب  ناـمیا ، ظاـحل  زا  نیرتھب  دـننک ؛ باـختنا  ار  نیرتھب  ار ، حلـصا  دنـسانشب  دـننک ، هاـگن 

نیا روشک -  یاج  همھ  رد  ام  زیزع  مدرم  یتسیاب  تسھ ، یئاھتـصرف  اھنیا  دـننک . باختنا  ار  مدرم  یاھزاین  هب  تبـسن  نیرتدـنمدرد  نیرتسانـشدرد و  بـالقنا ؛ یاھنادـیم 

یهعماج زاین  دروم  هک  ار  یـسلجم  نآ  ار -  سلجم  دننک و  لجـسم  دوخ  یار  اب  دننک و  ادـیپ  دـننک ، شالت  مامت  تریـصب  اب  هنارایـشوھ ، تسین -  دزی  ناتـسا  صوصخم  رگید 

. دنھدب لیکشت  تسام -  ینونک 

فلتخم یاھهرود  رد  مرتحم  یاھهدنیامن  دوخ  اب  نم  تسین . کالم  یلمع  ریغ  یاھهدعو  تسین ؛ کالم  عونتم  نیگنر و  تاغیلبت  هک  دنـشاب  هتـشاد  دیاب  هجوت  مدرم  هتبلا 

هب دوخ  یباختنا  یهقطنم  رد  ار  راک  نالف  هژورپ ، نالف  ینارمع و  یهدـعو  هک  تسین  نیا  هدـنیامن  یهفیظو  هدـنیامن ! یاھمناخ  نایاقآ و  متفگ : اھنیا  هب  مدـش ، هجاوم  یتقو 

 - دش نوناق  یتقو  دنک . لعج  ار  نوناق  نآ  دنک ، ادیپ  ار  روشک  زاین  دروم  نوناق  دـناوتب  هک  تسا  نیا  هدـنیامن  یهفیظو  تسا . تلود  راک  تسا ، یئارجا  راک  اھنیا  دـھدب ؛ مدرم 

، نداد گرزب  یاھهدعو  نداد ، یلمع  ریغ  یاھهدعو  دننکیم . لمع  دننکب و  لمع  نوناق  قبطرب  دنروبجم  یئاضق  یئارجا و  یاھھاگتـسد  دوشیم -  هتـشاذگ  یاهدعاق  ینعی 

یهتـسیاش یتاباختنا ، یاھیقالخادب  نوگانوگ ، یتاباختنا  یاھدزمان  هب  نادنمهقالع  فرط  زا  تسھ . مھ  یفنم  تمالع  یھاگ  دننک ؛ هجوت  مدرم  دـیاب  تسین ؛ کالم  اھنیا 

یاـھھاگیاپ رد  تاـعوبطم ، رد  اھهمانبـش ، رد  نداد  رارق  وربآ  کـتھ  ضرعم  رد  ار ؛ یعرـش  یمالـسا و  ظاـحل  زا  رادتینوصم  ار ، نموم  یاـھمدآ  ندز  تمھت  تسین ؛ اـم  تلم 

منکیم رارـصا  منکیم ، تساوخرد  دنراد ، یایدنمهقالع  فلتخم  یاھدزمان  هب  تبـسن  هک  یناسک  یهمھ  زا  دج  روط  هب  نم  تسین . تحلـصم  الـصا  اھنیا  هریغ ، یتنرتنیا و 

، دینک دـیجمت  ناتدوخ  یهقالع  دروم  دزمان  زا  دـیھاوخیم ، هچرھ  دـیھدن . ناشن  نارگید  ندرک  مھتم  نارگید ، هب  تناھا  نارگید ، بیرخت  هار  زا  ار  ناتدوخ  یدـنمهقالع  نیا  هک 

مھ زا  یناھنپ  یاھـسکع  دننکیم ، المرب  ار  رگیدکی  یگداوناخ  رارـسا  تسا  لومعم  ایند  رد  اھاج  یـضعب  تسا . یدـب  تمالع  نیا  دـینکن . بیرخت  ار  نارگید  اما  دـینک ؛ فیرعت 

مھ اب  دگل  تشم و  اب  مھ ، ناج  هب  دتفایم  یاهلئـسم  کی  رـس  نویزیولت -  رد  دیاهدید  سلجم -  دـنتفر  مھ  یتقو  هک  دنتـسھ  یئاھنامھ  بوخ ، دـننکیم . اشفا  دـنریگیم ،

تاباختنا و رد  هدرتسگ  هبناجهمھ و  روضح  یارب  ندـش  هدامآ  دـشاب ، ام  زیزع  مدرم  دای  هب  دـیاب  تاباختنا  دروم  رد  هک  هچنآ  . تسین هدـنیامن  یارب  زایتما  هکنیا  دـننکیم ! راـتفر 

. میدرک ضرع  ار  نیا  هک  تسا ، یتاباختنا  یاھراتفر  ندرک  تاعارم  حلصا و  یئاسانش  یارب  ندرک  ششوک 

هوکربا  / ١٠/١۵/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد دـنکیم . سویاـم  دوخ  رب  یهبلغ  دوخ و  رد  ذوفن  زا  ار  نمـشد  دراذـگیم ، شیاـمن  هب  اھنادـیم  یهمھ  رد  ار  دوخ  خـسار  مزع  ار ، دوخ  روضح  ار ، دوـخ  یگداـمآ  هک  یتـلم  نآ 

دینیبیم امـش  یاهتـسھ  یهلئـسم  باب  رد  هک  ینیا  دـنکن . ینیـشنبقع  فعـض و  راھظا  دـیاب  یاهلئـسم ، چـیھ  رد  ناریا  تلم  یناھج ، یاھھاگن  یناھج و  راکفا  لـباقم 

زاین کی  نیا  مدرک -  حیرـشت  ار  نیا  نایوجـشناد  اھناوج و  عمج  رد  دزی  رد  زوریرپ  نم  تسا -  ترورـض  کی  نیا  ـالوا  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  دـنزرویم ، رارـصا  یتلود  نیلوئـسم 

، میراد زاـین  هک  یناـمز  نآ  رد  مینک ، عورـش  زورما  رگا  دروخ . دـنھاوخ  روـشک  تلم و  ار  شاهبرـض  دـعب ، لاـس  هدزناـپ  دـعب ، لاـس  هد  میدرکن ، عورـش  زورما  رگا  هک  تسا  یلم 

لاعفنا هنوگرھ  یزاین ، نینچ  کی  رد  هک  تسا  نیا  مود  یهلئسم  تسا و  هلئـسم  نیا  الوا  میبقع ؛ میدرکن ، عورـش  زورما  رگا  تفرگ . میھاوخ  ار  دوخ  یلم  جنرتسد  لوصحم 

تسا و تسرد  یگداتسیا  دناهداتـسیا و  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  دیایب . ولج  مدق  کی  دنک ، حرطم  ار  یرتشیب  عقوت  هکنیا  هب  دنکیم  عیجـشت  ار  نمـشد  نمـشد ، لباقم  رد 

هک تسا  ناریا  تلم  ملسم  قح  اتقیقح  دندرک ، بواجت  دندرک و  رارکت  روشک  طاقن  یهمھ  رد  مدرم  داحآ  دناهتفگ و  اھراب  یتلود  نیلوئـسم  روشک ، نیلوئـسم  هک  روطنامھ 

. دنک ادیپ  تسد  یژرنا  تردق  یملع و  تردق  نیا  رب  دناوتب 

هاگیاج ندرک  ادـیپ  هارمھ  روشک ، یگدـنزاس  هارمھ  میراد . شیپ  رد  یاینالوط  هار  ام  دوشیمن . هصالخ  نیا  رد  ناریا  تلم  یاھهتـساوخ  یهمھ  طقف . تسا  لاـثم  کـی  نیا 

نیلوئسم شالت  اھنیا  میھدب . ماجنا  دیاب  هک  تسا  یدایز  یاھراک  یقالخا  یونعم و  ظاحل  زا  مھ  یللملانیب و  تاطابترا  اھروشک و  نایم  تاطابترا  حطس  رد  دوخ  یقیقح 

نیمھ میوشیم ، هجاوم  نامزیزع  مدرم  اـب  اـم  هک  اھرھـش  یهمھ  رد  هللادـمحب  مھ  تلم  دـننکیم ، ار  ناـشدوخ  شـالت  اـھنآ  ار . زیزع  تلم  ماـمتھا  یھارمھ و  دـبلطیم و  ار 

نیب رد  ناسنا  تسھ ، روشک  نیا  ناشن  اب  رادـمان و  قطانم  زا  یکی  یریوک و  یهقطنم  هوکربا ، یهقطنم  هک  مھ  اـجنیا  رد  مینکیم . ار  طاـشن  یگداـمآ و  مینکیم  ساـسحا 

. دنکیم هدھاشم  ار  ساسحا  نیمھ  مدرم ، داحآ  زیزع و  ناناوج  امش  نیب  رد  مدرم ،

یعس هشیمھ  تسا . ناریا  تلم  میمصت  تردق و  خسار و  مزع  یاھشیامن  نامھ  زا  یکی  تاباختنا  رد  مدرم  روضح  تسا . حرطم  تاباختنا  یهلئسم  زاب  کیدزن ، یهدنیآ  رد 

تسا و هتـساوخ  ار  نیا  هشیمھ  نمـشد  دننکن . یئانتعا  یار  یاھقودنـص  هب  دـنراذگب ، یلاخ  ار  تاباختنا  یهصرع  فارطا  مدرم  ات  دـننک  غورفمک  ار  ام  یاھتاباختنا  دـناهدرک 

لمع تسا ، هتـساوخیم  نمـشد  هک  هچنآ  لباقم  یهطقن  تسرد  منیبیم  اـھتاباختنا ، یمالـسا و  یاروش  سلجم  خـیرات  هب  منکیم  هاـگن  نم  هک  یروط  نآ  اـم ، زیزع  مدرم 

. دناهدرک

دوشیم اـم  یاـھتاباختنا  یهمھ  رد  اـبیرقت  ار  نیا  تسا . هدوب  رتشیب  رتھب و  هتـشذگ  تاـباختنا  زا  یتاـباختنا  رھ  رد  مدرم  تیلوئـسم  ساـسحا  مدرم ، هجوت  مدرم ، عاـمتجا 

نادیم نیا  رد  دننک و  تکرش  گرزب  تیلوئسم  نیا  رد  اھرـشق  یهمھ  زا  مدرم  یهمھ  دشاب . روجنیمھ  مھ  هدنیآ  تاباختنا  نیمھ  رد  میراودیما  و  تفای . ار  شناشن  هنومن و 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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هک روطنامھ  تسا -  یتاباختنا  تباقر  نادـیم  مدرم ؛ یارب  تسا  عفن  هدـیاف و  یاراد  تبثم و  یاھتباقر  وزج  یتاباختنا ، تباـقر  تسا -  تبثم  تباـقر  یهصرع  کـی  هک  تباـقر 

ای دوخ و  ندرک  زیزع  یارب  ندز ، تمھت  ندرک ، تناھا  ندرک ، ییوگدب  دننک ؛ زیھرپ  تدشب  دیاب  یتاباختنا  یاھیقالخادب  زا  منکیم ، رارکت  مھ  نالا  مدرک ، هیصوت  مھ  دزی  رد  نم 

اب اما  روشرپ ، تبثم و  تباقر  دـشاب ؛ دـیاب  تباقر  تسین . یمالـسا  حیحـص و  یاھـشور  اھھار و  اـھنیا  ندرک ، راوخ  مدرم  مشچ  رد  ار  اـبقر  ار و  نارگید  دوخ ، رظن  دروم  دزماـن 

. یقالخا نیزاوم  تیاعر 

هامید  / ١٠/١٩/١٣٨۶ مھدزون  مایق  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

هک تسھ  مھ  نیمھ  یارب  تسا . تاـباختنا  نیمھ  ماـظن ، نـیا  تـمظع  یاـھهنومن  زا  یکی  تـسا . مـھم  یلیخ  مـھ  تاـباختنا  یهلئـسم  تـسا . شیپ  رد  مـھ  تاـباختنا 

نیا لوط  رد  ناریا  رد  هک  تسا -  یمدرم  تاـباختنا  هب  یهتـسباو  هک  ار  حـضاو  زیچ  نیا  یرـالاسمدرم ، دـننکیم . راـکنا  ار  حوـضو -  نیا  هب  یهدـیدپ  نیا  ناریا -  تلم  تاـباختنا 

نآ زا  یکی  نـیا  هـک  دـننادیم  نوـچ  ارچ ؟ دـننکیم . راـکنا  جوـجل  دوـنع و  نانمـشد  تـسا -  هداـتفا  قاـفتا  طـسوتم  روـط  هـب  راـب  کـی  یلاـس  رھ  لاـس ، هـن  تـشھ  تـسیب و 

. تسا ناریا  تلم  یزوریپ  مھم  یاھهصخاش 

مامت مات و  تارایتخا  ام  اقآ !  دـنتفگ  دـندنامرد ؛ هرخالاب  دـندوب ، اھتلم  ناربھر  حالطـصا  هب  اھاوشیپ و  هک  یناسک  نآ  نوگانوگ ، ینامز  یاھهلـصاف  رد  نوگانوگ ، یاھبالقنا  رد 

رد مھ  ار  سلجم  تاراـیتخا  درک و  لـحنم  ار  زور  نآ  سلجم  ود  لاـس ، ود  نیا  زا  یاهدـمع  شخب  درک ، تموـکح  روـشک  نیا  رد  یاهدرخ  لاـس و  ود  قدـصم  رتـکد  میھاوـخیم .

نیا اب  بالقنا  کی  دیایب ؛ دوجو  هب  یمدرم  بالقنا  کی  الاح  تسناوتن . درواین ؛ تقاط  اما  دوب ، یمدرم  تموکح  کی  هک  قدصم  الاح  مناوتیمن ، نیا ، نودـب  تفگ  تفرگ ؛ رایتخا 

ارآ رب  ماـمت  تعاجـش  اـب  بـالقنا  نیا  اـما  تاـغیلبت ، همھ  نیا  دوشیم و  تلم  نیا  هیلع  هک  یاهئطوـت  همھ  نیا  اـب  تسا ، زور  نآ  تیعمج  ربارب  هس  زورما  هک  روـشک  تیعمج 

رارـصا ار  نیا  دـشاب ؛ یتمیق  رھ  هب  تسا ، مدرم  یریگمیمـصت  مدرم ، روضح  مدرم ، تلاخد  یانعم  هب  هک  تاباختنا  نیا  دـھاوخیم  تسا و  عمج  شرطاخ  دـنکیم ؛ هیکت  مدرم 

لیطعت ار  تاباختنا  هکلب  هک  دوب  نیمھ  مھ  فدـھ  دوب و  یایزاب  کی  دوب ؛ یـشیامن  کی  دـنتخادنا ؛ هار  یئارجام  کی  نیا -  زا  لـبق  لاـس  راـھچ  لـبق -  یهرود  رد  هک  دـنکیم ،

. دننک لیطعت  دنناوتب  اھنیا  ار  تاباختنا  هک  تشاذگن  نموم  مدرم  یگداتسیا  تشاذگن ؛ تساوخن و  لاعتم  یادخ  دننک ،

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

ریـسم نیا  رد  ار  ناریا  تلم  هک  یـشخبتزع  شخبتکرح و  لماع  نآ  دوشب  مولعم  هک  تسا  نیا  یارب  نیا  تسا ؛ نیمھ  رطاخ  هب  درادیم ، یمارگ  ام  تلم  هک  ار  بالقنا  دای 

هتـشذگ و یاھلاس  لثم  مھ  لاسما  ام  زیزع  تلم  دـید  دـیھاوخ  میراد ؛ شیپ  رد  ار  نمھب  یئامیپھار ٢٢  ام  تسا . هدـنز  ام  مدرم  لد  رد  لماع  نآ  تخادـنا ، هار  هب  راـختفارپ 

مکتسد نمھب  یئامیپھار ٢٢  رد  ار  مدرم  روضح  نیا  دش . دھاوخ  یناھج  یاھھاگن  یهصرع  دراو  تسا -  هدوب  لبق  یاھلاس  زا  رتروشرپ  لاس  رھ  هک  هتشذگ -  زا  رتروشرپ 

. دـینک هسیاقم  ام  زیزع  روشک  رد  مدرم  میظع  تکرح  نیا  اب  ار  اھروشک  رد  یلم  یاھزور  یاھدرگلاس  اھبالقنا ، یاـھدرگلاس  تسا . یمیظع  زیچ  یلیخ  نیا  تفرگ ؛ دـیابن 

هک یئاجنآ  طئارش ، یهمھ  رد  نازوس ، یامرگ  رد  تخس ، یامرس  رد  مدرم  تسا . یمدرم  دصرددص  مسارم  کی  تسین ؛ یمسر  کشخ و  مسارم  کی  ام  بالقنا  درگلاس 

یهمھ خر  هب  ار  ناشدوخ  روضح  دـنوشیم و  نادـیم  دراو  دنرامـشیم و  منتغم  ار  هصرع  نیا  تلم  هلاس ، همھ  نمھب ، رد ٢٢  دننکیم و  تکرش  دنشاب ، هنحـص  رد  تسا  مزال 

ینویلیم یاھتیعمج  دننک ؛ یفرعم  رامشمک  ار  تیعمج  دننک ؛ ریبعت  یرگید  روج  اھنحل  رد  اھنابز ، رد  تسا  نکمم  دوشیم . هدید  ایند  رد  نیا  دنشکیم . نافلاخم  نانمشد و 

؛ دننیبیم ار  اھتیعقاو  دنمھفیم ؛ تسا ، لاح  هچ  رد  ناریا  تلم  دنمھفب  دـیاب  هک  یئاھنآ  اما  دوشیم ؛ تاغیلبت  رد  اھراک  نیا  دـنیوگب ؛ تاغیلبت  رد  رازھ  دـنچ  تروص  هب  الثم  ار 

. دننکیم ساسحا  اھنیا  ار  بالقنا  میظع  یاوتحم  هب  مدرم  یگتسباو  بالقنا ، هب  مدرم  یگتسبلد  مدرم ، یهدارا  مدرم ، روضح 

ریپ نز و  درم و  هک  تسا  ناریا  تلم  یلم  مزع  هدارا و  یمدرم و  روضح  رھظم  تسا ؛ ناریا  تلم  رادتقا  رھظم  تسا ؛ یلم  رادتقا  رھظم  نمھب  یئامیپھار ٢٢  نمھب و  زور ٢٢ 

. تسا تمظعاب  یلیخ  نیا  دنھدیم ؛ رارق  ناگدننیب  مشچ  لباقم  رد  روشک  رساترس  رد  ار  ناشدوخ  دنیآیم و  اھنابایخ  هب  طئارش  یهمھ  رد  ناوج ، و 

. تسا مالسا  یایند  هبالتبم  زورما  هک  یمھم  لئاسم  هب  عجار  مھ  هلمج  کی  منکب ، ضرع  روشک  لئاسم  هب  عجار  یاهلمج  کی 

زا یاهرود  رھ  رگا  تسا . هدننکنییعت  ساسح و  رایسب  یاھهصرع  نآ  زا  یکی  تاباختنا  تسا . تاباختنا  یهلئسم  هلئسم ، نیرتمھم  تسا ، روشک  لئاسم  هب  طوبرم  هچنآ 

یـضعب یروھمج و  تسایر  تاباختنا  هچ  سلجم ، تاباختنا  هچ  ام -  یاھتاباختنا  زا  مادک  رھ  رد  دـید  دـیھاوخ  دـینک ، لیلحت  دـینک ، هظحالم  امـش  ار  تاباختنا  یاھهرود  نیا 

؛ دننک مک  ار  مدرم  یهزیگنا  دـننک ؛ گنرمک  ار  مدرم  روضح  هک  تسا  هدوب  نیا  رب  یناھج  رابکتـسا  یهنامـصخ  تاغیلبت  ناگدـننادرگ  یعـس  یاهھرب  رھ  رد  رگید -  یاھتاباختنا 

هک یناسک  نآ  تسا . تاباختنا  تیمھا  یهدنھدناشن  نیا  دناهتـسناوتن . یھلا  قیفوت  هب  هتبلا  دننک . گنرمک  ای  دنربب  نیب  زا  تاباختنا  هب  تبـسن  ار  اھنآ  دیما  ار ، اھنآ  تمھ 

لباقم رد  اھنآ  دـننکیم ، ینیرفآهعجاف  دـننکیم ، راتـشک  دـننکیم ، یئاشگروشک  هناھب  نیا  اب  دـننزیم و  یمدرم  یاھماظن  مدرم و  قوقح  یرـالاسمدرم و  یـسارکمد و  زا  مد 

زا دـننکیم ، تیامح  یئاتدوک  میژر  زا  دـنیوگب . هچ  هثداح ، نیا  اب  دـننکب  هچ  دـننادیمن  تسا . یندـشانلح  لکـشم  کی  اـھنآ  یارب  نیا  دـناهدنامرد . ناریا  تلم  یرـالاسمدرم 

تلم لباقم  رد  تقو  نآ  دـننکیم ، یناـبیتشپ  تموکح ، لیکـشت  یارب  تسا  هدوبن  عجرم  مدرم  ارآ  اـھنآ  رد  تقوچیھ  هک  یئاـھروشک  زا  دـننکیم ، تیاـمح  یثوروم  یاـھمیژر 

راک هچ  ایند  مدرم  مشچ  لباقم  رد  دنیوگب ؟ دـنناوتیم  هچ  دـنکیم ، باختنا  ار  یـساسا  یاھتیلوئـسم  ار و  یرجم  ار ، راذـگنوناق  دوشیم و  نادـیم  دراو  هنادازآ  روجنیا  هک  ناریا 

یهلیـسو هب  اھنآ  تمھ  یاهھرب  کی  رد  هکنیاامک  دننک ؛ لیطعت  ار  تاباختنا  دنناوتب  رگا  ای  دندرکن ، تکرـش  مدرم  دنیوگب  ای  تسین  یدازآ  دـنیوگب  ای  دـنراچان  دـننکب ؟ دـنناوتیم 

نیا ناشتمھ  اما  دننکب ؛ ار  راک  نیا  دنتـسناوتن  ادخ  لضف  هب  یلو  دریگن ؛ ماجنا  تاباختنا  الـصا  هک  دننک ، لیطعت  یلکب  ار  تاباختنا  هک  دوب  نیا  هدروخبیرف  رـصانع  زا  یـضعب 

. دھدیم ناشن  ار  تاباختنا  تیمھا  نیا  دوب .

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

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

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

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

. تسا یبوخ  تاباختنا 

دنریذپب و ار  ینوناق  تامازلا  دیاب  همھ  تسا . نوناق  زرم ، دـح و  دـننک . تیاعر  ار  نوناق  تدـشب  دـیاب  منکیم : هیـصوت  مھ  نالا  ماهدرک ، هیـصوت  تاباختنا  نایرجم  هب  نم  هتبلا 

تیاعر هللادمحب  دوشب ؛ تیاعر  دیاب  نیا  دز . رود  دیابن  ار  نوناق  نیلوئـسم . تلم و  یـشم  تکرح و  رد  تسا  لطاب  قح و  لصاف  دح  نوناق  دـنوشب . ینوناق  تامازلا  میلـست 

، لباقم فرط  رد  مدرم  قح  دوشن ؛ عییضت  یسک  قح  دوشن ، ملظ  یسک  هب  دننک ؛ تیاعر  ار  نوناق  رتشیب  تقد  تبقارم و  اب  هک  مینکیم  میراد  هیـصوت  مھ  ام  دوشیم . مھ 

دیاب هک  تسا  یئاھتیاعر  نیا  دنوشن . یفرعم  حلاصان  دننامن ، مورحم  ناشدوخ  قح  زا  مھ  حلاص  یاھمدآ  دنوشن ؛ یفرعم  حلاص  حلاصان ، بابان و  یاھمدآ  هک  دوشن ، عییضت 

. تسا یمومع  یهفیظو  کی  نیا  دننک ؛ تکرش  تاباختنا  رد  همھ  دیاب  تسا ؛ تاباختنا  رد  روضح  تسا ، لصا  هک  هچنآ  اما  دننکب . همھ 

زیربت  / ١١/٢٨/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یئاراـک دـش و  رتباداـش  زور  هب  زور  دـنام و  اـم  مدرم  نیب  رد  بـالقنا  نیا  تسین . یقثو  یهورع  نآ  نوچ  تسین ؛ ناـمیا  نوـچ  دـنوشیم ؛ اـھر  هراـکهمین  دـننامیمن ؛ اـھبالقنا 

هک روطنامھ  نمھب  ود  تسیب و  لاسما  تسا . هتـشذگ  بالقنا  زا  لاس  هن  تسیب و  نمھب . ود  تسیب و  هب  دـینک  هاگن  امـش  لاسما  داد . ناشن  رتشیب  زور  هب  زور  ار  شدوخ 

لھا دـنراک و  نیا  لھا  هک  یناسک  مدرک ، یریگربخ  اھناتـسرھش -  ریاـس  هچ  نارھت ، هچ  فلتخم -  طاـقن  زا  مھ  هدـنب  دـندرک ، لـقن  زیربت  زا  یرتسبـش  دـھتجم  یاـقآ  باـنج 

هدـنز تلم  نیا  نوچ  ارچ ؟ دوب ؛ رتشیب  لبق  یاھلاس  هتـشذگ و  لاس  زا  مدرم  تکرـش  مدرم ، ناجیھ  مدرم ، روضح  لاـسما  هک  دـنداد  رظن  عطاـق  روط  هب  اـبیرقت  دنـصیخشت ،

. تسا هدنز  بالقنا  نیا  نوچ  تسا ؛

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 62 
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مدرم  / ١٢/٢٢/١٣٨۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هب نیا  ناملسمریغ . یاھتلم  زا  یرایسب  تسا و  ناملـسم  یاھتلم  یهمھ  لد  راعـش  دیھدیم ، امـش  هک  یراعـش  نیا  دیتسین . اھنت  ایند  رد  دینادب  ناریا  تلم  امـش  زورما 

فرطرب نیربکتـسم  نیا  یور  زا  قافن  یهدرپ  دـناهدیمھف ؛ ار  تقیقح  ایند  یاھتلم  تسا . هداتفا  قافتا  ناریا  تلم  امـش  تعاجـش  اب  امـش ، یگداتـسیا  اـب  امـش ، یدرمیاـپ 

. دناهدرک ناریا  هجوتم  ار  اھینمشد  اذل  دننادیم ، ار  نیا  تسا ؛ یمالسا  تما  میظع  تکرح  نیا  رادنایم  ناریا  تلم  هک  دننادیم  دننادیم ؛ مھ  اھنآ  تسا . هدش 

مدرم میظع  یهبرجت  رگید  زور  دـنچ  هک  تسا  یتاباختنا  نیمھ  شایکی  دننمـشد ؛ شاھاب  اھنآ  تسا ، یتحار  هافر و  تردـق و  تزع و  یهیاـم  یناریا  ناریا و  یارب  هک  هچرھ 

باختنا اب  دننمشد ؛ تاباختنا  رد  مدرم  یهدرتسگ  روشرپ و  روضح  اب  دننمشد ؛ تاباختنا  لصا  اب  دننمشد ؛ اھنیا  امش  تاباختنا  اب  یار . یاھقودنـص  یاپ  هب  دنورب  هک  تسام 

روضح مھ  تاباختنا ، مھ  اھنیا  دننادیم  نوچ  ارچ ؟ دننمـشد ؛ دنفلاخم ، یمالـسا  یاھـشزرا  یمالـسا و  ینابم  هب  دـنبیاپ  دـبعتم و  مدرم و  قوقح  رادـفرط  حلـصا و  یاھمدآ 

، دـننکیم تاغیلبت  دـننکیم ؛ دـنناوتیم  هک  یتفلاخم  روجرھ  دـننکیم . تفلاخم  اذـل  تساھنآ ؛ ررـض  هب  سلجم ، رد  هتـسیاش  بسانم و  یاھمدآ  روضح  مھ  مدرم ، یهدرتسگ 

هللااشنا مھ  هجیتن  دـننکیم -  راک  ناشدوخ  لایخ  هب  دـنراد  دـننکیم -  درـسلد  تاباختنا  زا  ار  مدرم  ناـشدوخ  لاـیخ  هب  ناـشنوگانوگ  یاـھویدار  رد  دـنزادنایم ، هار  هب  ویدار 

. تسا سکعب  الماک 

ار شرکف  امـش  مینک . رود  یار  یاھقودنـص  زا  ار  ناریا  مدرم  هکنیا  یارب  میریگب  هماـنعطق  تینما  یاروـش  زا  ناریا  هیلع  میھاوـخیم  اـم  تفگ : اـکیرمآ  هتـشذگ  یهتفھ  نیمھ 

زا ریغ  شیانعم  رگید  یـسارکومد  تسا ؛ یرالاسمدرم  تاباختنا ، رد  ایند  زا  یاهطقن  رھ  رد  مدرم  روضح  بوخ ، دنایـسارکومد ! یرالاسمدرم و  یعدـم  تقونآ  اھنیا  دـینکب ؛

الاـح نیمھ  زا  هتبلا  دـشابن . نیا  دـنھاوخیم  دـنکیم ، قلخ  تزع  دـنیرفآیم ، تردـق  دوخ  یارب  تاـباختنا  رد  روشرپ  روضح  اـب  ناریا  تلم  هک  دـننادیم  نوچ  اـما  تسیچ ؟ نیا 

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

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

نیا اـت  دـننکن  تکرـش  تاـباختنا  رد  مدرم  دـنھاوخیم  اـھنآ  دـنھاوخیمن . ار  نیا  اـھنآ  تساـھنآ . یللملانیب  تھبا  تردـق و  یهیاـم  تاـباختنا  رد  اـھنآ  روـضح  هک  دـننادیم  مدرم 

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

مامت دشابن . نیا  دـنھاوخیم  دـننک . ارجا  ناریا  هب  تبـسن  ار  ناشیاھهشقن  دـنناوتیمن  رگید  اھنآ  دـھدیم و  تردـق  مدرم  هب  تاباختنا  رد  مدرم  روش  رپ  روضح  هک  دـننادیم  اھنآ 

لئاـسو اـھویدار و  زا  ریغ  هنافـساتم ؛ دنتـسھ  هتبلا  مھ  ناـشلماوع  دـننک . فرـصنم  تاـباختنا  رد  روـضح  زا  ار  مدرم  هـک  دـناهتخادنا  هار  هـب  ار  ناـشیتاغیلبت  یاھھاگتـسد 

ماجنا هک  یمیظع  تامدخ  زا  روشک ، رد  هک  هچنآ  هب  تبسن  اھنآ  دننک . درسلد  تاباختنا  زا  ار  مدرم  هکنیا  یارب  دنتسھ ، مھ  لخاد  رد  رانک  هشوگ و  رد  یھاگ  اھنآ ، یتاغیلبت 

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

هچ رھ  دـننک ، درـسلد  ار  مدرم  دـننک و  رود  مدرم  مشچ  زا  ار  اـھنیا  هـکنیا  یارب  دـید . دـنھاوخ  رورمب  مدرم  ار  نآ  جـئاتن  نآ و  تارمث  یھلا  قـیفوت  هـب  هللااـش  نا  هـک  یئاـھراک 

دازآ تاباختنا  نیا  ایآ  هک  تاباختنا ، دوخ  رد  یهھبـش  الثم  ای  دننک . درـسلد  ار  مدرم  ات  دننکیم ، نایب  نیلوئـسم  هیلع  سلجم ، هیلع  تلود ، هیلع  دـنراد ، هتنچ  رد  دـنناوتیم و 

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

تکرـش و مینکیم : رارکت  مھ  زاـب  میتفگ ، اـم  هک  تسھ  مھ  لـئالد  نیمھ  هب  دریگیم . ماـجنا  تسرد  لـبق -  یاـھهرود  رد  هچ  هللااـشنا ، تفرگ  دـھاوخ  ماـجنا  رگید  زور  هس 

اب نیماـتیو و  اـب  ار  شدوـخ  ندـب  یناـسنا  کـی  هک  تسا  نیا  لـثم  نیا  تسا . ینید  یهضیرف  کـی  مھ  تسا ، یـسایس  یهضیرف  کـی  مھ  مدرم ، یارب  تاـباختنا  رد  روـضح 

نیرتمھم نیا ، دنک . عافد  شدوخ  زا  دناوتیم  درک ، هلمح  رگا  مھ  ینمـشد  دننک ؛ ذوفن  وا  رد  دـنناوتیمن  رگید  اھبورکیم  دـش ، تیوقت  ندـب  یتقو  دـنک ؛ تیوقت  یوقم  یاھاذـغ 

. مدرم روضح  ینعی  تسا ؛ تاباختنا  باب  رد  هلئسم 

یئامیپھار رگا  تسا . هدـش  دراو  تسا ، هدوب  یلم  رادـتقا  نداد  ناشن  یارب  ینومزآ  هک  یئاـج  رھ  تسا ، هداد  ناـشن  لاـس  یـس  دودـح  نیا  رد  هک  یناـنچمھ  ناریا  تلم 

یلم تردـق  رھاـظم  زا  یرھظم  هک  یئاـج  رھ  تسا -  هدوـب  سدـقم  عاـفد  نارود  رد  اـھهھبج  رد  روـضح  رگا  تسا ، هدوـب  تاـباختنا  رگا  تـسا ، هدوـب  تارھاـظت  تـسا ، هدوـب 

، درذـگیم بالقنا  زا  ابیرقت  هک  یلاس  یـس  نیا  لوط  رد  هک  تسا  نیمھ  و  تسا . هدرک  ادـیپ  روضح  نآ  رد  تعاجـش  اب  یرایـشوھ ، اب  ناریا  تلم  تسا -  هدـشیم  بوسحم 

. تسا هدش  رتهدنز  وا  رد  بالقنا  یاھشزرا  بالقنا و  ینابم  بالقنا و  یاھنامرآ  زور  هب  زور  تسا ؛ هدش  رتیوق  زور  هب  زور  امش  تلود  امش ، تلم  امش ، روشک 

سلجم  / ١٢/٢۵/١٣٨۶ هرود  نیمتشھ  تاباختنا  رد  مدرم  روشرپ  روضح  یپ  رد  رکشت  مایپ 

زیزع نانھیممھ  دنلبرس ! هدازآ و  تلم 

چوپ و یباـبح  هب  ار  تاـباختنا  نتخاـس  قنوریب  یارب  نمـشد  یناور  گـنج  نیگنـس  مجح  و  درک ، هبلغ  نانمـشد  رکم  رب  امـش  زیمآهساـمح  تردـق و  رپ  روـضح  زین  راـب  نیا 

هک تسا  هداد  ناشن  ناـسآ ، تخـس و  طئارـش  رد  لاـس و  زا ٣٠  رتـمک  رد  دازآ  یمدرم و  تاــباختنا  دودـح ٣٠  یرازگرب  اب  یمالـسا  یروھمج  کنیا  تخاـس . لدـب  درگهزرھ ،

رد جـیردتب  یفنـص ، یبزح و  یدرف و  یاھدادبتـسا  ات  زیرگنید  یاھیـسارکومد  زا  یدام ، یاھوگلا  هک  تسا  هنوگنیدـب  و  تسا ، دـیدج  ناھج  رد  رالاسمدرم  ماظن  نیرتقداص 

. تفرگ دھاوخ  رارق  یساسا  دیدرت  لاوئس و  دروم  یناھج ، یهعماج  نادنمشوھ  مشچ 

هب ار  یمدرم  دـض  ای  ینید  دـض  یاھلدـم  یهمھ  امـش ، یمالـسا  یمدرم و  ماظن  کنیا  تیمالـسا ، تیروھمج و  نایم  نیغورد  یلعج و  یاھیراگزاسان  همھ  نآ  یاـغوغ  رد 

. تسا هدیشک  شلاچ 

نانیرفآراک  / ١٣٨٧/٠٢/٠۴ نارگراک و  رادید  رد  تانایب 

میظع تکرح  کی  اـتقیقح  ناریا  تلم  تاـباختنا ، لوا  رود  رد  تسا . مھم  رایـسب  تاـباختنا  نیا  تسا . هدـنیآ  زور  هس  ود  نیمھ  هک  مینک  ضرع  تاـباختنا  باـب  رد  هلمج  کـی 

هجیتن دننک ؛ رود  اھقودنـص  یاپ  زا  ار  ناریا  تلم  دنناوتب  دیاش  دننک ، قنوریب  ار  تاباختنا  یروج  کی  دـنناوتب  دـیاش  دـندناشک ، لاجنج  هب  ار  ایند  دـندرک ، تاغیلبت  داد . ماجنا 

رد ناریا  دیـشر  عاجـش و  تلم  یهرھچ  هب  ندیـشخب  هوکـش  رد  یمدرم  روضح  نیا  دنکیم  رثا  یلیخ  دش . نادیم  دراو  رتشیب  تیدـج  اب  رتهزیگنا و  اب  ناریا  تلم  هک  دـش  نیا 

. نارگید رظن 

نکیل دوشب ؛ ربارب  ود  مدرم  تمحز  مھ  دوشب ، ربارب  ود  اھهنیزھ  مھ  هک  دوشن  هدیـشک  مود  رود  هب  زگرھ  تاباختنا  هک  دشاب  روجنیا  هشیمھ  شاک  یا  تسا . هراکهمین  راک ،

دیاب سلجم  دناهدرکن . باختنا  ناریا  تلم  زونھ  ار  ناگدنیامن  زا  یـشخب  کی  تسا . هدش  هدیـشک  مود  رود  هب  هک  دـش  نیا  هجیتن  دوب ؛ گنتاگنت  تباقر  دوب ، یدایز  یاھتباقر 

. دوش لماک 

یارب اھنآ  یندشن  مامت  یهزیگنا  هک  دننک  یراک  ناریا  تلم  تسا . نادیم  نیا  رد  روضح  لصا  یکی  تسا : مھم  یلیخ  هدـنب  نیا  رظن  هب  ناریا  تلم  یارب  بلطم  ود  مھ  اجنیا 

شدیما دنک ، فیعض  ار  مدرم  یهزیگنا  هتسناوت  تاغیلبت  اغوغ و  اب  ینیرفآلاجنج و  اب  هک  دھدب  لامتحا  رگا  نمشد  دنکیم . سویام  ار  نمشد  نیا ، دوش ؛ صخـشم  نمـشد 

، دھدب ناشن  دیاب  ار  شدوخ  تاباختنا  مود  رود  رد  نیا  و  تسا ، یندشن  مامت  تلم  نیا  یهزیگنا  هک  دنک  ساسحا  نمشد  دیاب  دوشیم . رتدیدش  شمجاھت  دوشیم ، رتشیب 

دھاوخ ناشن  لابقا  مھ  راب  نیا  ناریا  تلم  تفرگ ؛ دـھاوخ  ماجنا  یلاعت  نوعب هللا  مدرم  یاھلد  رد  راـگدرورپ  ریثاـت  یھلا و  تردـق  تسد  هب  یھلا و  قیفوت  هب  هللااـشنا  نیا  و 

. داد

زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١١ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یاھهرھچ وزج  امش ، ناتسا  امش و  رھـش  زا  ینادنمـشناد  تسا و  دزنابز  یددعتم  یاھهتـشر  رد  یملع ، یروآون  قیقحت و  قمع  یروانف و  شناد و  ناتـسا ، نیا  رد  زورما 

. تسا مدقشیپ  یسدنھم ، یاھهتشر  رد  مولع و  یاھهتـشر  رد  یمیـشورتپ ، رد  کینورتکلا ، عیانـص  رد  یکـشزپ ، رد  ناتـسا  نیا  دنوشیم . بوسحم  شناد  یللملانیب 

. تسا هدوب  یریگمـشچ  روـضح  نوگاـنوگ ، یاھنادـیم  رد  ناـتناناوج  مدرم و  امـش  روـضح  تسا . مدقـشیپ  یددـعتم  یاھـصصخت  اھهتـشر و  یزادـناهار  رد  زاریـش  هاگـشناد 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 63 
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. دندرک افیا  ار  یاهتسجرب  یاھشقن  سدقم  عافد  نارود  رد  دنرقتسم -  رھش  نیا  رد  هک  شترا  یاھناگی  هچ  هاپس و  یاھناگی  هچ  امش -  یماظن  یاھناگی 

سراف  / ١٣٨٧/٠٢/١۴ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا نیبتاکلامارک  باتک  رد  تبث  نآ  زا  رتمھم  اما  درک -  مھاوخ  هراشا  هک  دراد -  دوجو  نآ  یارو  رد  یتقیقح  هک  هچ  رگا  نیا  خیرات ، رد  تبث  ناونع  هب  دوشیم  هتفگ  هک  هچنآ 

یارب ار  دوخ  شالت  دزادنیب و  راک  هب  ار  دوخ  یگدنز  تاظحل  یهمھ  یناسنا  رھ  دراد  اج  نآ  یارب  هک  یزیچ  نآ  تسادخ ؛ حلاص  ناگدنب  نیقیدـص و  ینارون  یهفیحـص  رد  تبث 

تسانب ناسنا  زا  یـشالت  رگا  نولماعلا .» لمعیلف  کلذ  لثمل  و  : » دومرف رخآ  یهظحل  نآ  رد  مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) نینموملاریما هک  تسا  ینامھ  نیا  دنک ؛ فورـصم  نآ 

. دشاب یاهبتر  نینچ  کی  یھاگیاج ، نینچ  کی  شالت ، نآ  فدھ  هک  رتھب  هچ  دنزب ، رس 

یئاـجهباج لاـقتنا و  رد  دـینیبیم  دـینکیم  هاـگن  هچ  رھ  دـینک ، هعجارم  هک  تلم  نیا  یهتـشذگ  خـیرات  هب  تسین . یمک  یهلئـسم  لاـح ، نیع  رد  مھ  خـیرات  یهلئـسم  اـما 

ربھر یوس  زا  بالقنا  یالـص  یتقو  هک  تسا  یمالـسا  بالقنا  رد  اھنت  دنتـشادن . یلاعف  رثوم و  روضح  دنتـشادن ؛ یایرادبناج  دنتـشادن ؛ یـشقن  ام  روشک  مدرم  اھتردـق ،

طـسو دـنیایب  هعماج  صاخـشا  ضاعبا و  زا  یھورگ  هعماج ، زا  ینایرج  هعماـج ، زا  یـصاوخ  هک  دوبن  نیا  یهلئـسم  هلئـسم ، درک . تکرح  تلم  دیـسر ، شوگ  هب  اـم  ریظنیب 

مدرم داحآ  دندرک ، هفیظو  ساسحا  هک  دندوبن  موسرم  حلسم  یاھورین  اھنت  زاب  دیـسر ، سدقم  عافد  تبون  هک  مھ  یتقو  تلم . سونایقا  دمآرد ، مطالت  هب  سونایقا  نادیم ؛

. نادیم طسو  دمآ  دوب ، یرترب  نامیا  طاشن و  هزیگنا و  اج  رھ  دوب ، یاهدامآ  لد  اج  رھ  دندرک ؛ تکرح 

. دوـب جیـسب »  » یهبیط یهرجـش  نیمھ  دـش ، راگدـنام  دـنام و  یقاـب  رھاـط  بیط و  نیمزرـس  نیا  رد  هبیط  یهرجـش  کـی  لـثم  هک  هچنآ  یلم ، مـیظع  یهعوـمجم  نـیا  رد 

یلاـخ تقو  چـیھ  ار  هنحـص  دـندوب ؛ اـم  یاـھورین  میظع  جیـسب  یهعوـمجم  دـندرک ، ادـیپ  روـضح  هنحـص  نـیا  رد  دـندمآ  هـک  یدارفا  نـیرتهزیگنارپ  نیرتقاتـشم ، نیرتدـھعتم ،

. دنتشاذگن

تیلوئسم ساسحا  سدقم و  یاھهزیگنا  یهعومجم  زا  دوب  ترابع  جیسب  هکنآ  زا  دعب  جیسب  مان  هب  ینامزاس  دوب . راوگرزب  ماما  یاھیروآون  زا  یکی  جیـسب ، یھدنامزاس 

تحارـص اب  هیـضق  نیا  هب  تبـسن  یمالـسا  یاھروشک  نارـس  زا  یخرب  میدید  ام  دوب . راوگرزب  ماما  راگدـنام  تاراکتبا  وزج  نیا  ندروآرد ، نامزاس  کی  بلاق  رد  ار  نآ  دـھعت ، و 

. دنداد ماجنا  ماما  هک  دوب  یگرزب  راک  مھ  اتقیقح  تسا . یگرزب  رایسب  راک  نیا  هک  دندرک  راھظا 

یهعومجم یهلابند  جیسب ، هک  تسا  تسرد  دیماجنا . یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  لیکشت  هب  هک  نابلطواد -  نادنمهقالع و  ینعی  دوب -  یجیسب  یهعومجم  نیمھ 

جیسب رد  نوقباس  ناورشیپ و  هک  دش  لیکشت  یناسک  نامھ  زا  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  دوخ  عقاو  رد  اما  تسا ؛ نارادساپ  هاپـس  یهعومجم  رد  مضنم  هاپس و 

. تسا هبیط  یهرجش  نیا  نادیم ؛ طسو  دندمآ  دندوب و 

تازیھجت و ظاحل  زا  یماظن ، یورین  ظاحل  زا  ام  هکنیا  اب  درکن . فعـض  ساسحا  چـیھ  روشک  سدـقم -  عافد  ینعی  تفرگ -  ماجنا  روشک  نیا  رد  هک  یگرزب  راک  یهصرع  رد  اذـل 

اما دـشیمن -  اـم  لـباقم  نمـشد  یدوجوم  زا  یـشخب  اـم  یدوجوم  یهمھ  میتشاد -  تواـفت  یلیخ  دوب ، اـم  لـباقم  فرط  هک  نامنمـشد  اـب  یلومعم  یفرع  یاـھیئاناوت 

کی جیـسب ، دوب . مھ  زاسراک  درکیم و  دـیما  زا  بلابل  ار  اھلد  روشک  نیا  یاـھناوج  روش  رپ  روضح  سدـقم ، عاـفد  نارود  رد  اـھتنحم  نیع  ناـمھ  رد  میدرکن . فعـض  ساـسحا 

. تسا یاهبیط  یهرجش  نینچ 

ناناوج نابلطواد و  عاضوا  اب  دیاب  الوا  نادیم ؛ نآ  طسو  دیئایب  هک  دیدوبن  دیتسناوتن ، نارود  نآ  رد  دیدرکن ، کرد  ار  سدقم  عافد  نارود  زیزع ، یاھناوج  امش  زا  یرایـسب  دیاش 

یجیـسب یاھورین  شالت  رپ  هنانموم و  روضح  زا  یمیظع  تازجعم  هچ  سدقم  عافد  نارود  رد  هک  دننادب  دیاب  همھ  تسین . امـش  صوصخم  دنوش ؛ انـشآ  همھ  زور  نآ  نموم 

لاح حرـش  رد  هک  یئاھباتک  نیا  منکیم  هیـصوت  نم  تسا ؛ هدش  هتـشون  یبوخ  یاھباتک  تسھ ، یئاھهتـشون  دـننادب . همھ  دـیاب  ار  نیا  داتفا ؛ قافتا  گنج  یاھهنحـص  رد 

هک هچنآ  هب  تفرعم  زا  دـینک  باریـس  ار  دوخ  دـنناوخب . اھناوج  ار  نیا  هدـش ، هتـشون  صوصخلاـب  لوا  راوشد  یاـھلاس  گـنج و  یاـھزور  شرازگ  رد  هک  هچنآ  اـی  تسا  نارادرس 

یسایس ناگبخن  مھ  ار ، یملع  یلیصحت و  ناگبخن  مھ  درک ؛ بذج  لوا  یهجرد  رد  ار  ناگبخن  جیسب  دوشیم . مولعم  اجنیا  جیـسب  شزرا  بالقنا ؛ خیرات  رد  تسا  هتـشذگ 

هدـش یرپس  اھنآ  شالت  نارود  هک  یناریپ  دـندشیم ؛ نآ  بذـج  مھ  وجـشناد  ناناوج  هک  دوب  ینادـیم  ار . ینارون  کاپ و  یاھلد  مھ  ار و  یعامتجا  یاھهصرع  نالاعف  مھ  ار ،

راوشد یاھهصرع  نآ  رد  روضح  رد  جیـسب ، رد  اھنآ  یونعم  یگنـشت  دنوشیم ؛ باریـس  هک  دـندرکیم  ساسحا  همھ  و  دـندشیم . بذـج  مھ  ناناوجون  دـندشیم ؛ بذـج  دوب ،

. نآ رد  جیسب  روضح  سدقم و  عافد  یهصرع  دوب ، یاهصرع  نینچ  کی  دوشیم . فرطرب 

منکب ضرع  امش  هب  مھاوخیم  نم  نکل  درک . افیا  سدقم  عافد  رد  زور  نآ  هک  یـشقن  جیـسب و  لیکـشت  تسا ؛ یراگدنام  یهثداح  هثداح ، نیا  روشک ، نیا  خیرات  رد  نیاربانب 

یاھورین نیرتھب  دیدرت . نودـب  تسا  جیـسب  روضح  یمدرم و  روضح  رھاظم  زا  یکی  دربن  یهصرع  هک  هچرگا  تسین ؛ دربن  یهصرع  گنج و  یهکرعم  هب  رـصحنم  جیـسب  شقن 

رد تسا . هدوب  نیمھ  مھ  تیعقاو  دـنوش . لکـشتم  دـننک و  ادـیپ  روضح  دـنناوتیم  جیـسب  رد  ام  ناوج  رـصانع  نیرتنمادـکاپ  نیرتکاپ و  ام ، ناـناوج  یاـھتین  نیرتهزیکاـپ  اـم ،

هک یناـنچمھ  دـنک ؛ ادـیپ  روـضح  اـجنآ  رد  دـناوتیم  جیـسب  یورین  دـنکیم ، زاـین  ساـسحا  نآ  هـب  تبـسن  یمالـسا  یروـھمج  تـسا و  دـنمزاین  نآ  هـب  مالــسا  هـک  یئاـجرھ 

ناشن ناشدوخ  زا  دندرک و  بسک  ار  یئاھیگتسجرب  بوخ و  رایسب  یاھهبتر  هک  میونشیم  مینیبیم و  یجیسب ، ناناوج  شناد ، لیصحت  ملع و  یهصرع  رد  هناتخبشوخ 

. تسا جیسب  یاج  اجنآ  تسا ، هزیگنارپ -  لاعف و  یناسنا  یورین  روضح  یمدرم و  روضح  روضح -  یاج  هک  یئاج  رھ  دنداد .

کی تیلوئـسم  زا  ناتیقلت  ساسحا و  تسا ، هتفرگ  هدـھع  رب  ار  امـش  یھدـنامزاس  تمواقم ، یورین  دـیراد و  روضح  جیـسب  یهعومجم  رد  زورما  هک  یزیزع  ناـناوج  اـمش 

لباقم رد  دـیناوتیم  دـینک ، زاـب  ار  یئاـھهرگ  دـیناوتیم  دیـشخبب ، تعرـس  ار  میظع  تکرح  نیا  دـیناوتیم  دیـشاب ، رثوم  دـیناوتیم  هک  دـشاب  نیا  دـیاب  مالـسا  لاـبق  رد  ناـسنا 

یروھمج ماظن  یمالـسا و  بالقنا  و  یماظن . مجاھت  انایحا  هچ  یناور و  یاھگنج  هچ  یتاغیلبت ، مجاھت  هچ  یـسایس ، مجاھت  هچ  دـینک ؛ یگداتـسیا  نوگاـنوگ  یاـھمجاھت 

یھلا لماوع  نیرتمھم  تسا و  یھلا  لماوع  ادخ و  هب  ماظن  نیا  اکتا  نوچ  دراد ؛ ار  زاین  رثکادح  نامیا ، زا  یهتساخرب  هزیگنارپ و  یمدرم و  روضح  نیا  هب  ام  روشک  یمالسا و 

. درک دییات  نینموم  یهلیسو  هب  دوخ و  ترصن  یهلیـسو  هب  ار  وت  ادخ  دیامرفیم : شربمغیپ  هب  دنوادخ  نینموملابو .» هرـصنب  کدیا  یذلا  وھ  « ؛ تسا یمدرم  یاھنامیا  نیمھ 

. تسا نینموم  ترصن  یھلا ، تردق  لامعا  یھلا ، ترصن  رھاظم  زا  یکی  ینعی 

سراف  / ١٣٨٧/٠٢/١۴ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

حطـس رد  هک  یناسک  یهمھ  هدـید . کرادـت  دوخ  یارب  ینانمـشد  ارھق  للملانیب ، حطـس  رد  یھاوختلادـع  نامرآ  مالعا  اب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  میاهتفگ : ار  نیا  اھراب 

راعش اب  هک  ینانچمھ  دناینابصع ؛ دنفلاخم ، دنضراعم ، یمالسا  یروھمج  ماظن  یوس  زا  یبلطتلادع  راعش  اب  دنزواجت ، یئوگروز و  هطلـس و  هب  دقتعم  یناھج  تالماعت 

عبانم یهرفـس  رد  اوران  قحانب و  ناشتـسد  هک  یئاھنآ  یهمھ  ناراوخناھج ، یهمھ  نابلط ، راـصحنا  یهمھ  دـننکیم . یئارآفص  اـم  لـباقم  رد  ینانمـشد  یلم ، لالقتـسا 

روصت دیابن  دننکیم . یئارآفص  اتعیبط  دنکیم ، عطق  ار  ناگناگیب  یدایا  ذوفن  لالقتـسا و  مالعا  تلم  نیا  روشک و  نیا  هک  یتقو  دـندرکیم ، لواپچ  هدوب و  زارد  روشک  نیا  یدام 

تخاس ماظن و  لصا  یهلئسم  هلئـسم ، هداد . ماجنا  روشک  لوئـسم  نالف  ای  یمالـسا  یروھمج  تلود  ار  یریگعـضوم  نالف  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  نانمـشد  ینمـشد  درک 

. تسا ماما  ماظن و  یلوصا  یاھراعش  یهلئسم  هلئسم ، تسا ؛ ماظن 

یایند رد  ار  اھلد  یلیخ  اھامش  تاکرح  اھامش ، دای  اھامش ، مان  دننکیم . نیسحت  ار  یناریا  ناوج  یجیسب  اھنآ  تسامش . اب  ناشلد  رگهطلـس  یاھتردق  سکع  هب  اھتلم 

. تسھ یجیسب  روضح  یمدرم و  روضح  سپ  تسھ ، نیاربانب  اھدیدھت  نیا  هدرک . بذج  امش  هب  مالسا  یایند  زا  نوریب  رد  یتح  مالسا ،

نورزاک  / ١٣٨٧/٠٢/١۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یگرزب هاگیاج  اھینورزاک  سراف ، جیلخ  هب  سیلگنا  رگرامعتسا  تلود  زواجت  نارود  رد  تسا . یندنامدایهب  صخاش و  رھش  کی  ام ، رـصاعم  نارود  هب  کیدزن  خیرات  رد  نورزاک 

مھدزناپ رد  دندیرفآ . شقن  مدرم  نیا  هیلع ) ناوضر هللا   ) یناشاک هللاتیآ  موحرم  زا  تیعبت  رد  تفن ، ندـش  یلم  تضھن  نارود  رد  دـنداد . صاصتخا  ناشدوخ  هب  هزرابم  رد  ار 

ینورزاک و ناناوج  مھ  بالقنا  یزوریپ  کیدزن  تازرابم و  رخآ  لاس  رد  دنداد . ناشن  دوخ  زا  ار  ینشور  هتسجرب و  روضح  هک  دندوب  یئاھرھش  مدرم  وزج  نورزاک  مدرم  دادرخ ،

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 64 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3432
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3432
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3434
http://farsi.khamenei.ir


اھنآ رد  روشک  رـساترس  رد  هک  یرھـش  هدزای  نایم  رد  هک  دـنداد  ناشن  دوخ  زا  یماـیق  ناـنچ  نآ  یتماقتـسا ، ناـنچ  نآ  توغاـط  میژر  اـب  یهلباـقم  رد  راـید  نیا  نموم  مدرم 

. درک میدقت  ار  یئادھش  نورزاک  زاب  مھ  هرود  نامھ  رد  دراد . تیمھا  یلیخ  نیا  دوب ؛ نورزاک  رھش  یکی  دش ، مالعا  یماظن  تموکح 

نایوجشناد  / ١٣٨٧/٠٨/٠٨ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

کیدزن رد  شتیمھا  تسا و  مھم  یلیخ  یتاباختنا  لئاسم  نیا  دـندرک -  هلجع  هدـنام ، مھ  یلیخ  زونھ  هکنیا  اب  دـندرک -  عورـش  ار  تاباختنا  لئاسم  الاح  زا  دارفا  زا  یـضعب 

رگیدـمھ و زا  ندرک  یئوگدـب  مھ ، اـب  ندـش  زیوـالگ  رگیدـکی ، هب  دارفا  ندرک  لوغـشم  تھج  زا  شزورما  تیمھا  اـما  تسا ؛ تاـباختنا  یهـصرع  رد  روـضح  تـھج  زا  تاـباختنا ،

. دیشاب بقارم  تسا . یلصا  لئاسم  زا  اھنھذ  ندرک  فرصنم 

ید  / ١٣٨٧/١٠/١٩ مھدزون  مایق  تبسانم  هب  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یهرطاخ روآدای  یاھزور  اـھزور ، نیمھ  هک  یالبرک ۵ -  لسن  نامھ  لثم  هک  دـنداد  ناشن  ناشراک  نیا  اب  ام  زورما  یاھناوج  لسن  نیا  دـنایروشرپ . یاـھناوج  اـم ، یاـھناوج 

یهدامآ شیپ  لاس  یـس  شیپ ، لاس  جنپ  تسیب و  یاھناوج  نامھ  لثم  مھ  زورما  یاھناوج  نیا  دنا . ردـب  تایلمع  ربیخ و  تایلمع  رجفلاو ۴ و  لسن  و  تسا -  جـنپ  یالبرک 

دنسیونب و لیلحت  دننک ، فرصنم  ار  ام  یاھناوج  هک  دنداد  یلخاد  یهتخورفدوخ  رصانع  زا  یـضعب  هب  نانمـشد  یرامعتـسا  یـسوساج و  یاھهاگتـسد  هک  یلوپ  دنانادیم .

میـسرت مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  مالـسا و  بالقنا و  هک  دننکیم  تکرح  یتھج  نامھ  رد  ام  یاھناوج  تفر . ردھ  دـننک ، دومناو  تحلـصم  تمکح و  فالخ  ار  یگدامآ  نیا 

. دـنھاوخب اھتلود  زا  دـیاب  دـنھدب . ناشن  صخـشم  روط  هب  ار  ناشدوخ  مزع  ناشدوخ ، روضح  اھتلم  یتسیاب  مالـسا  یایند  رد  اھتنم  تساـم . روشک  عضو  نیا  تسا . هدرک 

زورما درک . ینیشنبقع  هب  راداو  ار  نمشد  یمدرم ، یاھراشف  اب  یـسایس ، یاھراشف  اب  دیاب  تسین . یفاک  نکل  دندرک ؛ یبوخ  یاھـشالت  ناملـسم  یاھتلود  زا  یـضعب 

یاهثداح کی  رثا  رب  ایند  زا  یاهشوگ  کی  رد  مدآ  رفن  کی  تسا . ریظنمک  یهعجاف  کی  دـتفایم ، قافتا  دراد  اھتـسینویھص  تسد  هب  هقطنم  نیا  رد  هک  یاهعجاف  دـینیبب  امش 

یاھهچب روجنیا  تقو  نآ  دننکیم ، اعدا  ار  ناسنا  قوقح  زا  یرادفرط  یرگبیرف ، رھاظت و  هب  ایر ، هب  غورد ، هب  دوشیم ؛ دنلب  رشب  قوقح  یاھهاگتسد  لاجنج  دتفایم ، نیمز 

رد هچ  درک ؛ اوسر  ار  رـشب  قوقح  زا  یرادـفرط  یاھهیعاد  نیا  لاعتم  دـنوادخ  دـیآیمن . رد  اھنیا  زا  سفن  دـنزیریم ، نیمز  یور  هزغ  رد  نازخ  گرب  لثم  مولظم  یاھنز  کـچوک ،

قوقح مادک  رشب ! قوقح  هدش  ناشناسل  یهقلقل  یئاپورا  یاھتلود  نآ  اھنیا . یعدم  یاھتلود  رد  هچ  رشب و  قوقح  یعدم  حالطـصا  هب  یاھنامزاس  رد  هچ  للم ، نامزاس 

نیا یئاپورا  تلود  سیئر  نالف  تسا  نکمم  روطچ  الاو  دـیروآیم . ار  رـشب  قوقح  مسا  هناراکایر  دـیئوگیم ؛ غورد  اھامـش  دـیرادن . داقتعا  ناـسنا  قوقح  هب  اھامـش  رـشب !؟

تاـعوبطم و داـسف  هنافـساتم  دنمالـسا . یاـیند  نارکفنـشور  زا  یـضعب  اـھنآ  زا  رتدـب  دـیتسھ ؟ رـشب  قوقح  هب  دـقتعم  رگا  درواـین ؛ موـجھ  لیئارـسا  هب  دـنیبب و  ار  ثداوـح 

لیلحت نیطـسلف  ینوـنک  ینوناـق  تـلود  هـیلع  تاـعوبطم  رد  اـھهمانزور ، رد  تـسا . یزیگنافساـت  رایـسب  داـسف  مالــسا ، یاـیند  رد  یرکفنــشور  یربـخ و  یاھهاگتــسد 

رد هتبلا  تسھ . اھزیچ  نیا  شیب  مک و  هنافساتم  مھ  لخاد  رد  الاح  تشذگ . دھاوخن  اھنیا  زا  لاعتم  دنوادخ  دننک ! هیجوت  ار  اھتسینویھص  تایانج  هک  نیا  یارب  دنسیونیم ،

دیاش الاو  دننک ؛ لابند  ار  تنایخ  بیرف و  طلغ و  طخ  نامھ  هک  اھیضعب  هب  دھدیمن  هزاجا  یریگتھج ، نیا  رد  تلود  تلم و  یھارمھ  تلم ، عطاق  یمومع  راکفا  روشک  لخاد 

رگید یاـھروشک  رد  اـما  دـھدیمن . هزاـجا  اـھنیا  هـب  تـلود  مدرم و  یاھراعـش  یھارمھ و  مدرم و  عطاـق  روـضح  دـندرکیم ؛ هـیحل  راـھظا  هـنیمز  نـیا  رد  اـھنیا  زا  شیب  یــضعب 

. تسا لطاب  رب  قح  یزوریپ  عطق ، روط  هب  هملک  کی  رد  تسیچ ؟ تسا ، ثداوح  نیا  هجیتن  لوصحم و  هک  هچنآ  دریگیم . ماجنا  دراد  راک  نیا  هنافساتم 

زاب دـنک ، دوبان  دـنگنجیم ، دـنراد  عطاـق  یهدارا  مزع و  اـب  دـننکیم و  هناـناج  عاـفد  دـنراد  ساـمح  رد  زورما  هک  ار  ینیطـسلف  نازراـبم  کـیاکی  دـناوتب  هدرکن  یادـخ  نمـشد  رگا 

دھاوخ اھنآ  رـس  رب  درک و  دھاوخ  دنلب  تماق  رتیوق  یلیخ  یلیخ  لبق  زا  هتـشذگ ، یهبرجت  هب  کش  نودـب  تفر . دـھاوخن  نیب  زا  اھینیرفآهعجاف  نیا  اب  نیطـسلف  یهلئـسم 

ار یرادیب  یھاگآ و  نیا  درامـشب ؛ منتغم  ار  تریـصب  نیا  دراد ؛ هگن  دوخ  لد  رد  دوخ ، نھذ  رد  ار  خسار  مزع  نیمھ  دیاب  ام  ناملـسم  تلم  دش . دھاوخ  زوریپ  اھنآ  رب  دـیبوک و 

عضاوم رس  رب  یمالـسا  یروھمج  هک  دنک  مالعا  ایند  هب  دھدب و  ناشن  اراکـشآ  ار  دوخ  عضاوم  دنک ؛ ظفح  ار  دوخ  روضح  درامـشب و  منتغم  تسا ، هدش  تلم  نیا  بیـصن  هک 

رتاھبنارگ و بتارمب  داد ، دـھاوخ  تسد  زا  هک  هچنآ  زا  دروآ ، دـھاوخ  تسد  هب  هک  هچنآ  املـسم  درک و  دـھاوخ  یراکادـف  تمواـقم و  نآ ، یارب  تسا و  هداتـسیا  دوخ  زیتسملظ 

دوب و دنھاوخ  هناناج  یاھعافد  اھتدھاجم و  نیا  نابیتشپ  ناریا و  تلم  نابیتشپ  ام  راوگرزب  ماما  رھطم  حور  ام و  زیزع  نادیھش  رھطم  حور  انئمطم  و  دوب . دھاوخ  رتدنمـشزرا 

. تفرگ دنھاوخ  نشج  یرود  نادنچ  هن  یاھهدنیآ  رد  ناملسم  یاھتلم  یهمھ  ار  یزوریپ  هللااشنا 

شترا  / ١٣٨٧/١١/١٩ یئاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

طخ نیا  هک  تسا  نیا  ناریا  تلم  لماک  یئاـھن و  یزوریپ  هار  دـینادیم . دـینادب و  دـیاب  امـش  دـننادب و  دـیاب  دـننادیم و  ار  نیا  ناریا  تلم  یهمھ  تسا ؛ نیمھ  هدـنیآ  یهخـسن 

، یملع تدـھاجم  شلاکـشا ؛ یهمھ  رد  تدـھاجم  تکرح و  هار  یلم و  سفن  هب  داـمتعا  یلم ، تردـق  هب  ناـمیا  دوـخ ، هـب  ناـمیا  ادـخ ، هـب  ناـمیا  ناـمیا ؛ طـخ  میقتـسم ،

. دنھدن تسد  زا  ار  داھج  نامیا و  و  یماظن -  تدھاجم  تسا ، مزال  هک  یئاجنآ  و  یلمع -  تدھاجم 

کی دنھدیم ، ناشن  ار  ناشدوخ  دـننکیم و  تکرـش  میظع  یئامیپھار  نیا  رد  دـنیآیم و  اھنابایخ  یوت  خـسار ، مزع  اب  ناجیھ ، اب  روش ، اب  نمھب  رھ ٢٢  رد  اـم  تلم  هک  نیا 

رد نمھب   ٢٢ لاس ، یس  نیا  لوط  رد  دینیبیم  امـش  اذل  میتسھ . ام  هک  دھدیم  ناشن  تلم ، تساھنامرآ . نیمھ  رـس  رب  تلم  تماقتـسا  یگداتـسیا و  زا  نیدامن  تکرح 

، اھیئامیپھار نادـیم  نیا  لخاد  مدرم  هدـش و  ماجنا  تسا -  هدوب  مرگ  اوھ  هک  یقطانم  رد  نازوس -  باـتفآ  ریز  رد  هتـسب ، خـی  یاـھنیمز  یور  رب  دـیدش و  یامرـس  فرب و  ریز 

زاب ناریا  تلم  دوب . دھاوخ  روج  نیمھ  یھلا  قیفوت  هب  مھ  لاسما  دـھدب . تسد  زا  ار  شدوخ  قنور  الج و  نآ  نمھب  دنتشاذگن ٢٢  دندرک ؛ ظفح  ار  ناشدوخ  روضح  دندمآ و 

رد روـضح  مھ  دـنکیم ؛ نارـسخ  ساـسحا  راـچد  ناریا  تلم  لـباقم  رد  هملک  یقیقح  یاـنعم  هب  ار  نمـشد  نیا  و  دـنھدیم . ناـشن  ار  ناـشدوخ  هنحـص  یوـت  دـنیآیم ، مھ 

هک یرواـنف -  یملع و  میظع  یاھـشیامن  نـیا  مدرم ، روـضح  مدرم ، ندـمآ  فـلتخم ، یاـھتاباختنا  نـیا  نوگاـنوگ -  یاھهنحـص  رد  روـضح  مـھ  تـسا ، روـج  نـیا  یئاـمیپھار 

. دوشب رتشیب  مھ  زور  هب  زور  دیاب  هک  دنکیم  روھظ  دنکیم و  زورب  ام  یاھناوج  شالت  نیا  مئاد  دھدیم ؛ ناشن  ار  اھنیا  دراد  یپ  رد  یپ  ام  تلم  هناتخبشوخ 

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

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

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

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

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

اھتردقربا هکنیا  دیسرتن ، اھتردقربا  بیھن  زا  لاس  یس  نیا  لوط  رد  دیاهتسناوت  امش  هکنیا  تسا . ناریا  تلم  یرادیاپ  لماع  یرالاسمدرم ، نیا  تسین . نکمم  مدرم  عیسو 

زا یـشان  دـنھدیم ، ناشن  ار  صالخا  تعاجـش و  نیا  نوگانوگ  یاھنادـیم  هب  دورو  رد  روشک  ناـناوج  هکنیا  دـننزب ، امـش  هب  یـساسا  یهبرـض  دنتـسناوتن  بیھن  زا  ریغ  مھ 

کناب رد  ار  یمیظع  نیگنـس و  یهیامرـس  امـش  هکنیا  لثم  تسا ؛ ناریا  تلم  میظع  یراذگهیامرـس  تاـباختنا  مینادـب . ردـق  یلیخ  دـیاب  ار  نیا  تسا ؛ ینید  یرـالاسمدرم 

یگرزب یراذگهدرپس  دنکیم ، ار  یمیظع  یراذگهیامرس  ناریا  تلم  تسا . یزیچ  نینچ  کی  تاباختنا  دینکیم ؛ هدافتسا  شدوس  زا  امـش  دنکیم و  راک  نآ  اب  کناب  دیراذگیم ،

تسا نیا  لثم  دیزادنایم ، قودنص  رد  امش  هک  ییار  رھ  یراذگهدرپس . یراذگهیامرس و  نامھ  زا  تسا  یمھس  مدرم  امش  کیاکی  ارآ  دربیم . ار  نآ  دوس  دھدیم و  ماجنا  ار 

ناـفلاخم و مشچ  رد  رتـشیب  ناریا  تلم  تمظع  دـشاب ، رتروشرپ  تاـباختنا  هچرھ  دراد . تیمھا  مھ  یار  کـی  دـینکیم . نیماـت  دـیراد  ار  هدرپـس  نآ  لوـپ  زا  یـشخب  کـی  هک 

رد مدرم  روضح  ار  ناریا  تلم  تمظع  دنوشیم . لاحـشوخ  ایند  رد  مھ  امـش  ناتـسود  تشاذگ ؛ دـنھاوخ  یرتشیب  تمرح  ناریا  تلم  یارب  دـش ؛ دـھاوخ  هدـید  شنانمـشد 

مھم تاـباختنا  نیا  رد  امـش  روـضح  منک  ضرع  مدرم  هب  هک  تسا  نیا  رب  میعـس  تاـباختنا  رد  لوا  یهجرد  رد  هراوـمھ  هدـنب  تسا . نیا  تاـباختنا  دـھدیم ؛ ناـشن  تاـباختنا 

یهلئـسم کی  تسین ؛ ضحم  یقالخا  یدرف و  یـسایس و  یهلئـسم  کی  طـقف  هلئـسم  تسا . یمالـسا  یروھمج  ماـظن  ندرک  مکحتـسم  دـییات و  قیدـصت و  نیا ، تسا .

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 65 
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هعومجم کی  رفن و  کی  تسد  هب  روشک  یهیئارجا  یهوق  ندرپس  هک  یروھمج  تسایر  تاباختنا  صوصخب  دراد ؛ راک  رـس و  مدرم  تشونرـس  اب  تاـباختنا  تسا . هبناـجهمھ 

. دراد تیمھا  تاباختنا  ردقنیا  دننک ؛ هرادا  لاس  دنچ  تدم  یارب  ار  روشک  هک  تسا 

نارگراک  / ١٣٨٨/٠٢/٠٩ ناراتسرپ و  ناملعم و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یهدافتـسا دروـم  دوـبن ، دوـب و  هچ  رھ  اـجنیا ، یناـسنا  یورین  اـجنیا ، تـالوصحم  اـجنیا ، رازاـب  اـجنیا ، تـفن  دوـب . ناـگناگیب  یارچ  یارب  یعترم  ناریا  بـالقنا ، زا  لـبق  یهرود 

ماظن نیا  اب  هک  دوب  یعیبط  دش . عطق  اھنآ  عفانم  راک ، یور  دندمآ  مدرم  دش ، بالقنا  هک  دعب  اھتسینویھص . اکیرمآ و  زور  کی  سیلگنا ، زور  کی  دوب ؛ نادنمتردق  نارگهطلس و 

یهرادا رد  مدرم  ینیرفآشقن  مدرم و  روضح  ریثات  شزرااب  یهدیدپ  نیا  هک  تسا  نیمھ  اھینمـشد  زا  یکی  دننکیم . ینمـشد  دنراد  تسا  لاس  یـس  هک  دـننک ، ینمـشد 

تاباختنا رد  ناشزیمآهیانک ، تاراھظا  رد  ناشحیرـص ، تاراھظا  رد  اھراب  اھراب و  دـننک . راکنا  ای  دـنریگب  هدـیدن  ای  دـننک  یفن  ناشدوخ  تاغیلبت  رد  ار  روشک  تیریدـم  روشک و 

نیا رد  مدرم  یهزیگنا  مھ  تسا ، رتروشرپ  مھ  تسا ، رتدازآ  مھ  یـسارکمد ، یعدـم  یاـھروشک  نیا  رثکا  تاـباختنا  زا  اـم  روشک  تاـباختنا  هن ؛ دـندرک . هشدـخ  ناـمروشک 

زا یعقوتیب  تسھ ؟ یراظتنا  هچ  تسین ؛ ینمشد  زج  مھ  یراظتنا  نمـشد  زا  دنکیم . هشدخ  نمـشد  ملاس . بوخ ، تاباختنا  روشرپ ، تاباختنا  تسا . رتشیب  تاباختنا 

. تسا ناتسود 

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢۴ ریاشع  نادمتعم  نارس و  رادید  رد  تانایب 

ماظن دننکیم ، تموکح  مدرم  رب  یثاریم  یاھیروتاتکید  اب  یـضعب  دناهدمآ ، راکرـس  یماظن  یاھیروتاتکید  اب  یـضعب  هک  ینوگانوگ  یاھماظن  نایم  رد  هقطنم ، نیا  رد  زورما 

سنا اب  نوگانوگ ، یاھنادیم  رد  مدرم  روضح  اب  ینینقت ، یئارجا و  نیلوئسم  فلتخم  یاھهدر  باختنا  رد  مدرم  یقیقح  روضح  اب  ینید ، یرالاسمدرم  اب  یمالسا  یروھمج 

بلابل و رگیدـکی  تبحم  زا  ناشیاھلد  دـنزرویم و  تبحم  رگیدـکی  هب  تبـسن  فرط  ود  هک  ام  زورما  یهسلج  لثم  یاهسلج  هک  دـینادب  امـش  ار  نیا  مدرم -  نالوئـسم و  ناـیم 

. درادن دوجو  نیا  هیبش  ریظن و  میسانشیم ، نامدوخ  یکیدزن  رد  ام  هک  یئاھروشک  زا  کی  چیھ  رد  لقاال  تسھ ، راشرس 

١٣٨٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتسیب  مسارم  رد  تانایب 

نیا دـنتفگ : یھاگ  مدرم . ندرک  نیبدـب  یارب  نامروشک ، رد  تاباختنا  یهرھچ  ندرک  شودـخم  ندرک و  ماندـب  هب  دـندرک  عورـش  هناـگیب  یاـھویدار  نیا ، زا  لـبق  هاـم  هس  ود  زا 

فلتخم یاھدزمان  دننکیم ؛ یزاب  دنراد  ناشدوخ  اھادیدناک  نیا  دنتفگ : تسا ؛ تموکح  نورد  یهدش  لرتنک  یزاب  کی  نیا  دنتفگ : یھاگ  تسا . تاباصتنا  تسین ، تاباختنا 

. دنتفگ یزیچ  کی  یتقو  رھ  تفرگ ؛ دھاوخ  ماجنا  بلقت  اعطق  تاباختنا  رد  دنتفگ : یھاگ  تسا . یزاب  تسا ، یزاسرھاظ  همھ  اھنیا  دنراد ، رظن  فالتخا  مھ  اب  دینیبیم  هک 

نازیزع منکیم : ضرع  امـش  هب  نم  دنھاوخیم . ار  نیا  دنکن ؛ ینایامن  یوق و  تکراشم  تاباختنا ، رد  تلم  دنھاوخیم  هکنیا  وا  تسا و  زیچ  کی  اھبیرخت  نیا  یهمھ  زا  دوصقم 

اب دـینادب ؛ دـیدرک ! روبع  تخـس  یاـھهندرگ  همھ  نیا  زا  لاـس  یـس  نیا  لوط  رد  هک  ناریا  یهدوـمزآ  هدـش و  هبرجت  تلم  ناریا ! رادـیب  شوھاـب و  تلم  ناریا ! زیزع  تلم  نم !

زا تسا ، مدرم  ارآ  دنتـسھ و  مدرم  هک  ار  ماظن  یهناوتـشپ  دنھاوخیم  تسا . فلاخم  امـش  باختنا  نیمھ  اب  امـش ، روضح  نیمھ  اب  نمـشد  دنفلاخم . امـش  یرالاسمدرم 

ققحت لخاد  رد  ار  اھنآ  دوصقم  نامھ  دننک و  رارکت  ار  اھنآ  فرح  نامھ  تلفغ ، یور  زا  هتـسنادان ، هک  یناسک  نآ  لاح  هب  یاو  دننکیم . دنراد  راک  هچ  دـنمھفیم  دـنریگب ؛ ماظن 

یهبترمدنلب نیلوئسم  دنک . نیعم  شدوخ  ار  نیلوئسم  لاس  یس  نیا  لوط  رد  هتسناوت  هکنیا  هب  تسا  زارفارـس  ناریا  تلم  دنریگیم . مدرم  زا  ار  دیما  دنراد  اھنآ  دنـشخبب .

یاروش سلجم  یروھمج ، تسایر  ناگربخ ، تاباختنا  یهطساو  اب  دوشیم  باختنا  مدرم  یهلیسو  هب  مھ  یربھر  دناهدش ؛ باختنا  مدرم  یهلیـسو  هب  لیذ  ات  ردص  زا  ماظن 

: منکیم ضرع  امش  هب  نم  دوشیم . مکحتـسم  نیا  اب  ماظن  دننادیم  نوچ  دنریگب ؛ مدرم  زا  ار  نیا  دنھاوخیم  تسا ، ماظن  تاراختفا  وزج  نیا  نوگانوگ ؛ یاھاروش  یمالـسا ،

نیا رد  هک  تسا  بجاو  اعرش  القع و  وا  یارب  تسا ، دنمهقالع  ناریا  تلم  هب  هک  رھ  تسا ، دنمهقالع  مالسا  هب  هک  رھ  تسا ، دنمهقالع  ماظن  نیا  ماکحتـسا  هب  یـسک  رھ 

. دنک تکرش  تاباختنا 

یروھمج  / ١٣٨٨/٠٣/٢٢ تسایر  تاباختنا  رد  تکرش  زا  سپ  امیسوادص  راگنربخ  اب  هبحاصم  رد  تانایب 

. میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

روشرپ و لاعف و  روضح  رھظم  تاباختنا  دننک . تکرش  یلم  گرزب  نومزآ  کی  رد  رگید ، تبون  کی  هک  درک  تیانع  ار  قیفوت  نیا  ناریا  تلم  هب  هک  میرازگساپس  ار  لاعتم  دنوادخ 

نیا تسالاب ؛ رایسب  مدرم  کرحت  قوش و  روش و  تاباختنا  نیا  رد  هللادمحب  مونشیم ، منکیم و  هدھاشم  نم  هک  یروطنآ  تسا . روشک  یـسایس  یهصرع  رد  مدرم  یهدنز 

اب دـنناوتب  مدرم  دـھدب  قیفوت  لاعتم  یادـخ  میراد  راظتنا  و  مینکیم . یرازگـساپس  ار  ادـخ  مینادـیم و  یـشان  مدرم  یرادـیب  یھاگآ و  زا  فلتخم و  یاـھدزمان  روضح  زا  اـم  ار 

، درف نیرتهتـسیاش  نیرتھب و  هک  دشاب  ردقم  ملاع  راگدرورپ  یوس  زا  هللااشنا  و  دنھدب . سپ  یبوخب  ار  رگید  گرزب  ناحتما  کی  یار ، یاھقودنـص  یاپ  رد  دوخ  مکارتم  روضح 

. درک دھاوخ  لضفت  مھ  لاعتم  یادخ  دنتسھ ، هنحص  رد  قوش  روش و  نامیا و  اب  مدرم  یتقو  انئمطم  دوشب . بوصنم  هیئارجا  یهوق  تسایر  هب  لاس  راھچ  تدم  یارب 

صیخـشت قـبط  دـنھدب ، یار  همھ  دـنورب ، همھ  دـنورب . یار  یاھقودنـص  یاـپ  حبـص ، لوا  زا  تقو و  زاـغآ  نیمھ  زا  هـک  تـسا  نـیا  مدرم  زا  متـساوخرد  لوـمعم ـ  قـبط  نـم ـ 

قح تسا . فیلکت  کی  لاح  نیع  رد  قح و  کی  نیا  دنریگب . هدھع  هب  روشک ، یئارجا  یلاع  تیریدم  نییعت  رد  روشک و  یهرادا  رد  ار  ناشدوخ  مھـس  دننک و  لمع  ناشدوخ 

ماجنا ار  راک  نیا  هک  تسا  یئالقع ـ  ینعی  یلقع ـ  فیلکت  مھ  یعرـش و  فیلکت  مھ  نیا  نم ، داقتعا  هب  تسا . نیمھ  مھ  اھنآ  فیلکت  دـنھدب ؛ رظن  هک  تسام  مدرم  داـحآ 

. دنھدب

رد مدرم  مدش ـ  علطم  هک  روطنآ  اھبـش ـ  یتح  ریخا و  یاھزور  رد  هک  یروش  رپ  روضح  نیا  زا  دـیاب  الوا  تسا . نیا  منک ، ضرع  نامزیزع  مدرم  هب  مھاوخیم  هک  یرگید  یهتکن 

دوجو هب  یخلت  یهثداح  کی  هک  تشاذـگن  مدرم  یھاگآ  دـشر و  اما  دـندادیم ، راعـش  ناـشدوخ  رظن  هب  ناـشدوخ و  لـیم  قبط  یھورگ  رھ  منک . رکـشت  دنتـشاد ، اـھنابایخ 

مھ ار  ناشدوخ  ینالقع  غولب  لاـمک و  دـشر و  لاـح  نیع  رد  نکل  دـننکیم ، زاربا  مھ  ار  ناـشدوخ  قوش  روش و  دـنھدیم ، مھ  ار  ناشاھراعـش  دنتـسھ ، هنحـص  رد  دـیایب ؛

تمعن یلیخ  نیا  تسا . هدوب  رارقرب  تینما  اھتاباختنا ، رد  هشیمھ  هللادـمحب  میراد و  تاباختنا  تسا  لاـس  یـس  اـم  تسا . مھم  یلیخ  تاـباختنا  تینما  دـنھدیم . ناـشن 

. تسام مدرم  کرد  روعش و  زا  یشان  یھلا و  لضفت  زا  یشان  نیا  تسا ؛ یگرزب 

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

! ناریا زیزع  تلم 

! سانشنامز عاجش و  هاگآ و  نانز  نادرم و 

، نآ رد  هک  دوب  اتمھیب  هدننکهریخ و  یئهثداح  امش ، یسامح  یهعمج  دیدناسر . تابثا  هب  یھلا  تمحر  مالس و  تفایرد  یارب  ار  دوخ  یگتـسیاش  هک  امـش  رب  ادخ  مالس 

. دمآرد شیامن  هب  نایناھج  مشچ  ربارب  رد  هوکشرپ  ابیز و  یئامن  رد  ناریا ، تلم  یندم  تیفرظ  ناوت و  یبالقنا و  ممصم  یهرھچ  یسایس و  دشر 

نیا رد  روضح  اب  نانمشد ، یناورگنج  رابشتآ  نایم  رد  هک  یریذپانللخ  یهدارا  و  دیدناسر ، تبث  هب  روشک  خیرات  رد  دوخ  لامک  تناتم و  شمارآ و  اب  امـش  هک  یتزع  رادتقا و 

ناریا تلم  هک  تفگ  ناوت  یم  اھنت  درک . فیـصوت  ار  نآ  ناوت  یمن  یفراعتم  یلومعم و  نایب  چیھ  اب  هک  تسا  رادروخرب  یتیمھا  نانچ  زا  دیداد ، ناشن  هدـننکنییعت  یهصرع 

. دراد هاگن  دوخ  رس  یالاب  روشک ، نیا  یلاعت  تفرشیپ و  زا  تیامح  رد  ار  دنوادخ  تردق  تسد  دنک و  ظفح  دوخ  رد  ار  یھلا  تمحر  تابجوم  نانچمھ  تسا  هتسناوت 

اھقودنـص و یاپ  رد  مدرم  یدصرد  داتـشھ  زاشیب  تکراشم  دروآ . دیدپ  یلم  یاھباختنا  ینالوط  یهلـسلس  رد  یئهزات  باصن  ناریا ، تلم  یئامنرنھ  اب  دادرخ ، تاباختنا ٢٢

روش یلم و  تینما  روشک و  یالتعا  تفرشیپ و  تسناوت  دھاوخ  یھلا ، یهوق  لوح و  هب  هک  تسا  یعقاو  نشج  کی  بختنم ، روھمج  سیئر  هب  ینویلیم  راھچوتسیب  یار 

ناـنچ زا  یناور  یـسایس و  مجاـھت  ربارب  رد  یمالـسا ، بـالقنا  یاھـشزرا  اھراعـش و  تکرب  هب  ناریا  هک  دـینک  تباـث  دـیتسناوت  امـش  زورید  دـنک . نیمـضت  ار  رادـیاپ  طاـشن  و 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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هتـشگ و رـضاح  هنحـص  رد  رتهدنزرـس  رتسفن و  هزاـت  هشیمھ  زا  روشک ، نیا  رد  ینید  یرـالاسمدرم  زاـغآ  زا  لاسیـس  تشذـگ  اـب  هک  تسا  رادروخرب  یتبالـص  تینوصم و 

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

کیربت تلم  داحآ  کیاکی  هب  راوگرزب و  ماما  حور  هب  هادـفیحور و  مظعالاهللایلو  ترـضح  هب  ار  گرزب  تیقفوم  نیا  زیزع ، مدرم  امـش  نامیا  مزع و  ربارب  رد  ینتورف  اـب  بناـجنیا 

اب دـنھاوخب  نانمـشد  هک  تسا  نـیا  رب  ناـمگ  میاـمنیم . هیـصوت  مـیلع  مـیکح و  راـگدرورپ  ربارب  رد  یرازگرکـش  یھلا و  فـطل  نـیا  زا  ینادردـق  هـب  ار  ناـگمھ  مـنکیم و  ضرع 

یهثداـح نیا  ناـنیرفآشقن  نیرتهدنزرـس  هک  زیزع  ناـناوج  هژیوـب  مدرم و  داـحآ  همھ  هـب  دـنیادزب . تـلم  ماـک  زا  ار  دادـیور  نـیا  ینیریـش  هناھاوخدـب ، تاـکیرحت  زا  یئاـھهنوگ 

ناراداوھ هچ  بختنم و  دزمان  نارادفرط  هچ  دشاب . یرابدرب  ینابرھم و  زور  تاباختنا ، زاسپ  یهبنش  دیاب  هراومھ  دنـشاب . رایـشھ  الماک  هک  منکیم  هیـصوت  دندوب ، زیگناروش 

زا همھ و  تسا و  ناریا  تلم  یهمھ  روھمج  سیئر  مرتحم ، بختنم و  روھمج  سیئر  دـننک . زیھرپ  هنانامگدـب  زیمآکیرحت و  راتفگ  راـتفر و  هنوگرھ  زا  مرتحم ، یاـھدزمان  رگید 

بلج ار  لاعتم  دنوادخ  تمحر  تسناوت  دھاوخ  نآ  رد  تیقفوم  هک  تسا  یھلا  یناحتما  زین  نیا  کش  یب  دننک . کمک  وا  هب  تیامح و  وا  زا  هچراپکی  دـیاب  زورید  نابیقر  هلمج 

. دنک

نتخاـس حرطم  اـب  هـک  مرتـحم  یاـھدزمان  زا  مـنک : یرازگــساپس  هنامیمــص  دــندیرفآ  شقن  گرزب  یهثداـح  نـیا  قـلخ  رد  هـک  یناــسک  یهـمھ  زا  منادــیم  دوـخ  یهـفیظو 

نابطاخم هک  یناگدیزگرب  ناگبخن و  زا  دندروآ ، هنحـص  هب  ار  یـسایس  یعامتجا و  نوگانوگ  قیالـس  ناگدـنراد  دوخ ، راتفر  نخـس و  اب  یداصتقا و  یـسایس و  یاھرظنهطقن 

یلم و یهناـسر  زا  یـسایس ؛ یگنھرف و  یاھتیـصخش  یھاگـشناد و  ناـگنازرف  مـالعا و  یاـملع  ماـظع و  عجارم  زا  دـندرک ؛ توعد  گرزب  نومزآ  نیا  رد  روضح  هب  ار  دوـخ 

روشک و ترازو  زا  تشاد ؛ یندشنشومارف  یهثداح  نیا  رد  یئهدننکنییعت  شقن  نانآ  زیگناربنیـسحت  یاھیروآون  هک  امیـسوادص  نادنمرنھ  نایرجم و  ناحارط و  ناریدـم و 

ظفاـح یاھھاگتـسد  رگید  یماـظتنا و  یورین  زا  دـندرک ؛ لـمع  هناشوکتخـس  هناـقداص و  دوخ  ریطخ  یهفیظو  هب  لـماک  یرادـتناما  صـالخا و  اـب  هک  ناـبھگن  مرتـحم  یاروش 

مھارف تینما  تابث و  وربآ و  ناشروشک  دوخ و  یارب  هک  ناگدنھدیار  کیاکی  زا  همھ ، زاشیب  ماجنارـس و  و  دندومن ، نیمات  مدرم  یارب  ار  مارآ  زاب و  ملاس و  یاضف  هک  تینما ،

.. دندروآ

تاباختنا  / ١٣٨٨/٠٣/٢۶ یاھدزمان  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

یاھهاگتـسد ناگدنیامن  هچ  مرتحم و  یاھدزمان  یاھداتـس  ناگدنیامن  هچ  دنراد -  روضح  اجنیا  رد  هک  یناتـسود  یهمھ  هب  مھاوخیم  نم  هک  یایلـصا  یـساسا و  بلطم 

یـسکرھ نوچ  هدوب ؛ یلم  تزع  رگـشیامن  تلم و  تدـحو  رھظم  هشیمھ  رگید ، یاھروشک  زا  یـضعب  فالخرب  ام  روشک  رد  تاباختنا  هک  تسا  نیا  منکب ، ضرع  لوئـسم - 

روشک و نیلوئسم  دیاهدید  هشیمھ  اذل  دنکیم . رارکت  دراد  ار  یمالسا  ماظن  یمالسا و  یروھمج  هب  یار  عقاو  رد  دزادنایم ، قودنـص  هب  یار  دیآیم و  یار  قودنـص  یاپ  هک 

ایاضق دراو  ساسح  عقاوم  رد  هنارایـشوھ و  مھ  مدرم  میدرکیم ، بیغرت  میدرکیم ، قیوشت  ار  مدرم  نداد ؛ یار  رد  یهدننک  تکرـش  داحآ  شیازفا  رب  میتشاد  رارـصا  هدنب  دوخ 

یاھقودنـص یاپ  دناهدمآ  دنکب ، حرطم  ایند  رد  دوخ  ناھاوخدب  دوخ و  نافلاخم  لباقم  رد  ار  یدـنلب  اسر و  دایرف  کی  هکنیا  هب  هتـشاد  جایتحا  روشک  هک  یعقاوم  رد  دـندشیم ؛

مھ مدروآ ، نم  ار  ریبعت  نیا  مھ  هعفد  نیا  سانـش .» نامز  دنمـشوھ و  مدرم  : » مدرک رارکت  ار  هلمج  نیا  تاباختنا ، کـیربت  یاـھمایپ  زا  اـت  دـنچ  رد  هدـنب  دـناهداد . یار  یار و 

ماظن هب  اھنآ  یار  اـھنآ و  یھاـگآ  هنحـص و  رد  مدرم  روضح  یهناـشن  هشیمھ  یار  یاھقودنـص  یاـپ  مدرم  روضح  هک  تسا  نیا  تلع  مدرک . رکذ  ار  نیا  لـبق  تاـعفد  زا  یـضعب 

. هدوب یلم  تزع  یلم و  تدحو  رھظم  هشیمھ  تھج  نیا  زا  ام  تاباختنا  اذل  هدشیم . یقلت  یمالسا  یروھمج 

کی ینویلیم  راـھچ  تسیب و  ـالثم  هورگ  کـی  هک  مینک  روصت  اـم  هکنیا  تسا . نم  یلـصا  فرح  نیا  دوشن ؛ قاقـشنا  یهیاـم  تاـباختنا  هک  مینک  تقد  مینک ، یعـس  دـیاب  اـم 

هب هک  یناسک  نآ  دـنراد . رارق  فرط  کی  رد  همھ  تسین . روجنیا  هیـضق  تسا ؛ یگرزب  رایـسب  یاـطخ  کـی  نم  رظن  هب  نیا  دـنفرط ، کـی  ینویلیم  هدراـھچ  هورگ  کـی  دـنفرط ،

نادنزرف یمدرم ، یاھهعومجم  دندادن . یار  هک  یناسک  نآ  هک  دنماظن ، روشک و  بالقنا و  هب  یهتـسباو  ردقنامھ  دنداد ، یار  تاباختنا  زا  یهرود  نیا  بختنم  روھمج  سیئر 

اھنیا دندادن ، دزمان  نآ  هب  یار  یاهدع  کی  دنداد ، یدزمان  کی  هب  یار  یاهدع  کی  هک  ار  هدنھد  یار  یهعومجم  ود  نیا  ام  هک  تساطخ  نیا  دنتلم . نیا  نادنزرف  دنروشک ؛ نیا 

زا ینابیتشپ  رد  ماظن ، هب  داقتعا  رد  هیضق ، لصا  رد  نکل  هدوبن ، روج  کی  ناشهقیلـس  اھنیا  یـشنیزگ ، کی  رد  یاهلئـسم ، کی  رد  هن ، مینک ؛ ضرف  لباقتم  مصاختم و  ام  ار 

. تسا مھم  نیا  هرود ؛ نیا  رد  مدرم  ینویلیم  لھچ  بیرق  یار  هب  مینک  هاگن  ام  دنتسھ . یکی  مھ  اب  اھنیا  یهمھ  یمالسا ، یروھمج 

زیچ نیا  میریگن ؛ مکتسد  ار ، یمالـسا  ماـظن  زا  تیاـمح  حیرـص  مـالعا  نتفگ و  رد  ار  یلم  داـحتا  نیا  ینعی  مینک . یرادـساپ  ار  نیا  میراد  هفیظو  اـم  یهـمھ  مدـقتعم  نـم 

، فلتخم یاھدزمان  تبحـص  یاپ  دننیـشنیم  دـنیآیم  مدرم  تسامرفمکح . وا  رد  یعقاو  یرالاسمدرم  هک  دـھدیم  دراد  ناشن  یمالـسا  ماظن  زورما  تسا . یمھم  رایـسب 

نوگانوگ و یاھبـش  نیا  هب  دـیاب  ام  تسا . یمھم  یهلئـسم  یلیخ  نم  رظن  هب  نیا  دـنراد . لاعف  روضح  اـھنابایخ  رد  زور  هدزناـپ  زور ، هد  دـیاش  دودـح  رد  دـعب  دـننکیم ، شوگ 

دـندادیم و راعـش  دـندرکیم ، تیاـمح  دزماـن  نآ  زا  یـضعب  دزماـن ، نـیا  زا  یـضعب  دـندشیم و  عـمج  مدرم  رگید  یاھناتـسرھش  زا  یـضعب  نارھت و  یاـھنابایخ  رد  هـک  یددـعتم 

هب تبـسن  مھ  یفلتخم  تارظن  دـنراد ، مھ  هقیلـس  فـالتخا  دـننیا ؛ اـم  مدرم  تسا . یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  مـینکب ؛ راـختفا  تشادـن ، دوـجو  اـھنیا  نـیب  یریگرد  هنوـگچیھ 

نیـشام اب  ینیـشام  هتفریم ، ناشیا  هک  ینابایخ  کی  یوت  هک  دـندرکیم  لقن  نم  یارب  یوسوم  سدـنھم  یاقآ  دـننکیم . راک  مھ  رگیدـمھ  اب  اـما  دـنراد ، فلتخم  یاـھدزمان 

ناکت تسد  اھنآ  هب  مدیدنخ و  مھ  نم  تفگ  یوسوم  یاقآ  نتفگ ، هدـنخ  اب  هدوب ، یوسوم  یاقآ  هیلع  هک  ار  یراعـش  یفرح و  دـننکیم  عورـش  اھنآ  دـنوشیم . هارمھ  ناشیا 

دنھاوخیم ار  نیا  یاهدـع  لباقت ؛ تموصخ و  یاضف  هب  دوشب  لیدـبت  دـیابن  تاباختنا  زا  دـعب  اضف  نیا  تسا . یبوخ  یاضف  یلیخ  اضف  نیا  بوخ ، مدرک . روبع  یروجنیا و  مداد 

. تسا عقاو  فالخ  نیا  دنشخبب . ققحت  هعماج  رد 

تاباختنا  / ١٣٨٨/٠٣/٢۶ یاھدزمان  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

تیمھا یلیخ  نیا  تسا ؛ رتشیب  یھجوت  لباق  غلابم  میاهتـشاد ، الاح  ات  ام  هک  یباصن  نیرتالاب  زا  نیا  تسین . یخوش  یار  نویلیم  لھچ  تسام . راختفا  یهیام  تاـباختنا 

نامھ زا  یجراخ  یاھیرازگربخ  هک  دنوشیم  هنحص  دراو  قوش  روش و  اب  روجنیا  هک  تسا  نانچنآ  یمالسا  یروھمج  ماظن  هب  ناشیدنباپ  ام  تلم  لاس  یس  زا  دعب  دراد .

یتادھاشم زا  ریغ  الاح  دنتفگ . همھ  ار  نیا  تسا . یاهداعلاقوف  روضح  مدرم ، روضح  هعفد  نیا  هک  دـنتفگ  همھ  و  میدرکیم -  بیقعت  ار  اھربخ  ام  دـندرک -  مالعا  لوا  تاعاس 

یدج روضح  مدرم ، روضح  هک  دش  سکعنم  مھ  هناگیب  یاھنویزیولت  زا  یدادعت  رد  دنتفگ و  اھیرازگربخ  دندرکیم ، لقن  ام  یارب  دندمآیم  دندادیم و  یار  دنتفریم  یناسک  هک 

شودـخم ار  نیا  ام  روشک ؛ یارب  تسا  یراختفا  نیا  دـنداد . ناـشن  دـندوب ، هدیـشک  فص  هک  ار  مدرم  فوفـص  یجراـخ  یاـھنویزیولت  زا  یـضعب  رد  تسا . یمکارتم  لاـعف و  و 

هب دندادن  یار  هک  یناسک  نآ  مھ  بختنم ، دزمان  هب  دنداد  یار  هک  یناسک  نآ  فرط  مھ  فرط ، ود  زا  ناگدنھدیار  نیمھ  تسا . مدرم  لام  نیا  مینکن ، بارخ  ار  نیا  مینکن ،

هاگن نیا  ار ، تدحو  نیا  ام  دندوب . میھس  گرزب  یهسامح  نیا  داجیا  رد  ناشهمھ  دنوشیم -  نویلیم  هدراھچ  دودح  الثم  اعومجم  هک  دنداد -  یار  یرگید  هب  بختنم و  دزمان 

یسک نآ  تسا ؛ میھـس  مھ  وا  هداد ، یار  داژنیدمحا  رتکد  یاقآ  هب  هک  یـسک  نآ  دنمیھـس ؛ همھ  میریگن . تلم  تسد  زا  ار  نیا  مینکن و  شومارف  ار  ناسکی  هاگن  ار ، نالک 

نویدـم روشک  دنمیھـس و  گرزب  یهسامح  نیا  داجیا  رد  همھ  مھ  اھنآ  هداد ، یار  یئاضر  یاقآ  هب  ای  هداد ، یار  یبورک  یاـقآ  هب  اـی  هداد ، یار  یوسوم  سدـنھم  یاـقآ  هب  هک 

، تسھ ناشدوخ  هب  قلعتم  هک  یبالقنا  زا  تسھ ، ناشدوخ  هب  قلعتم  هک  ناشدوخ  ماظن  زا  دندمآ  هک  تسا  مدرم  یـسامح  روضح  نیا  نویدـم  اتقیقح  ماظن  تساھنآ و 

. دشاب نیا  دیاب  یلصا  هاگن  دندرک ؛ ار  مادقا  نیا  دندرک و  عافد 

نارھت  / ١٣٨٨/٠٣/٢٩ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

رد امـش  نانمـشد  هک  تسا  یئاھفرح  زا  یلیخ  باوج  نیا  دـننکیم . یگدـنز  روشک  نیا  رد  یلم  یباداش  اب  دـیما و  اب  دامتعا و  اب  مدرم ، هک  داد  ناـشن  دادرخ  تاباختنا ٢٢ 

، دنشاب هتشادن  دامتعا  ناشدوخ  ماظن  هب  رگا  دننکیمن ؛ تکرـش  تاباختنا  رد  دنـشابن ، راودیما  هدنیآ  هب  روشک  رد  مدرم  رگا  دنروآیم . نابز  رب  ناشدوخ  یهناضرغم  تاغیلبت 

نم و  دش . راکشآ  تاباختنا  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هب  دامتعا  دنھدیمن . ناشن  شوخ  یور  تاباختنا  هب  دننکن ، یدازآ  ساسحا  رگا  دننکیمن ؛ تکرـش  تاباختنا  رد 

نیرتـگرزب داـمتعا  نیا  دننکـشب . مھ  رد  ار  داـمتعا  نـیمھ  دـنھاوخیم  ناریا  تـلم  نانمـشد  دـناهتفرگ ؛ فدـھ  ار  مدرم  داـمتعا  نـیمھ  نانمـشد  هـک  درک  مھاوـخ  ضرع  دـعب 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یدامتعا نیا  تاباختنا و  نیا  یهرابرد  دننک  دیدرت  داجیا  دننک ، کش  داجیا  دنھاوخیم  دنریگب ؛ یمالـسا  یروھمج  زا  ار  نیا  دـنھاوخیم  تسا ، یمالـسا  یروھمج  یهیامرس 

. دننک لزلزتم  ار  دامتعا  نیا  ات  دندرک ، مدرم  هک  ار 

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

، نیا دـنریگب . یمالـسا  یروھمج  زا  ار  تیعورـشم  ات  دـنریگب ، ار  تکراشم  ات  دـنریگب  ار  دامتعا  دـنھاوخیم  تسا . نیا  نمـشد  فدـھ  دـنھاوخیم ؛ ار  نیا  اـھنآ  دـش ؛ دـھاوخ 

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

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

. دھاوخیم

هیئاضق  / ٠٧/١٣٨٨/٠۴ یهوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

رارق رگید  یهدع  کی  لباقم  ار  یاهدـع  کی  مینک ؛ میـسقت  شخب  ود  هب  ار  نامزیزع  مدرم  ار ، نامروشک  مدرم  هک  مفلاخم  هدـنب  میدرک ، ضرع  ام  مھ  ریخا  یایاضق  نیمھ  رد 

ضراعت و محازت و  کاکطـصا و  یانعم  هب  نیا  اـما  تسین ، یکی  ناـشیاھرظن  ناـشیاھهاگن ، ناشیاھهقیلـس ، مدرم  لـئاسم ، زا  یلیخ  رد  تسین . یروجنیا  هیـضق  میھدـب .

، دـننکن کیرحت  ار  اھناوج  تاساسحا  منکیم : تیحـصن  فرط  ود  رھ  هب  نم  دـنوشب . هقی  هب  تسد  مھ  اب  هک  مینک  راداو  ار  ناـممدرم  دـیابن  اـم  تسین . ندـش  هقی  هب  تسد 

یاپ رد  روضح  نیمھ  هنـسح ، طباور  نیا  یهناشن  دراد ؛ یاهنـسح  طباور  دوخ  ماظن  اب  مھ  ابلق  دراد ، یدحاو  نامیا  تسا ، یاهچراپکی  تلم  دـنھدن . رارق  مھ  لباقم  ار  مدرم 

نیا دیابن  درادن . یلکـشم  چیھ  دوخ  ماظن  اب  تلم  نیا  سپ  اھقودنـص . یاپ  دـندمآیمن  دنتـشادن ، دامتعا  رگا  دنتـشادن ، نظ  نسح  رگا  دـندوبن ، راودـیما  رگا  تساھقودـنص .

. درک کیرحت  رگید  هورگ  نیا  هیلع  رب  ار  هورگ  نآ  رگید ، هورگ  نآ  هیلع  رب  ار  هورگ  کی  درک ، میسقت  درک ، هقش  ود  ار  هچراپکی  تلم 

ع)  / ١۵/١٣٨٨/٠۴  ) نینموملاریما ترضح  تدالو  زورلاس  رد  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

کی میدـش  دز ؛ دـنویپ  مھ  هب  درک ؛ هدـینت  مھ  رد  ار  ام  یاھهزیگنا  درک ؛ کیدزن  مھ  هب  ار  ام  یاھلد  درک ؛ رادـیب  ار  ام  بالقنا  درک ؛ دـحتم  ار  ام  مالـسا  میدـحتم ؛ تلم  کـی  اـم 

مدرم نیب  دننزب ؛ مھ  هب  ار  هملک  داحتا  نیا  دنرظتنم  نانمشد  ناریا . نانمشد  نیملـسم و  مالـسا و  نانمـشد  یمالـسا و  ماظن  نانمـشد  لباقم  رد  ردتقم  مکحم و  تشم 

. دشاب رایشوھ  ناریا  تلم  دیاب  دنھدب ؛ رارق  مھ  لباقم  رد  ار  ناردارب  دننک ؛ فالتخا  داجیا  دننک ؛ قافن  داجیا 

یاـپ رد  اـبیرقت  ینوـیلیم  لـھچ  روـضح  نیا  تفرگ . ماـجنا  یگرزب  راـک  دوـب ، ناریا  تلم  زا  یمیظع  تکرح  کـی  هک  دادرخ  یود  تسیب و  روـشرپ  تاـباختنا  یاـیاضق  نـیمھ  رد 

داجیا وربآ  ناریا  تلم  یارب  یلیخ  نیا  تسا . ریظنیب  یاھمقر  وزج  ایند  رد  دننک ، تکرـش  دنتـسناوتیم  هک  یناسک  یدصرد  جـنپ  داتـشھ و  تبـسن  ینعی  یار ، یاھقودـنص 

. دراد ار  مدرم  ندروآ  هنحص  هب  یئاناوت  تردق و  روجنیا  لاس ، یس  تشذگ  زا  دعب  بالقنا  هک  داد  ناشن  دش ؛ وربآ  بالقنا  یارب  دیرفآ ؛ گرزب  تلم  نیا  یارب  رادتقا  یلیخ  درک ،

. دنک یثنخ  ار  نمشد  تکرح  دیاب  تلم  نکیل  دندش . قفوم  مھ  یدودح  ات  دنزادنیب ، فالتخا  مدرم  نیب  دندش ، راک  هب  تسد  نانمشد 

ناریا  / ١٢/١٣٨٨/٠۵ یمالسا  یروھمجتسایر  یهرود  نیمھد  ذیفنت  مکح  نتم 

داتشھ دصیس و  رازھکی و  دادرخ  مود  تسیب و  تخاس . قفوم  یرگید  راگدنام  یهسامح  شنیرفآ  هب  ار  ام  دنمشوھ  مدرم  زارفارس و  ار  ناریا  رگید  راب  هک  ساپـس  ار  دنوادخ 

نآ زا  تسارح  هب  ار  دوخ  یرادیاپ  یرایشھ و  هتشاگن و  دوخ  راوتسا  مزع  الاو و  تمھ  اب  ار  نآ  رطس  رطـس  ام  مدرم  هک  ناریا  تشونرـس  باتک  زا  دش  ینیرز  گرب  تشھ ، و 

نھک تلم  نیا  هک  یمامتھا  تریغ و  یگتسبلد و  ساسحا  زا  تسا  راکشآ  یاهناشن  ریخا ، تاباختنا  رد  یار  یاھقودنص  یاپ  رد  یدصرد  جنپ  داتشھ و  روضح  دناهتـشامگ .

. دنارورپیم لد  رد  نآ  زا  اھیجک  اھیتساک و  ندودز  نآ و  یالتعا  لامک و  هب  هک  یئوزرآ  دیما و  دزرویم و  دوخ  یهلاس  یس  جنرتسد  هب  راختفارپ ، و 

رطف  / ٢٩/١٣٨٨/٠۶ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ 

عاـفد لاـس  تشھ  یهلیـسو  هب  ار  یلم  سفن  هب  داـمتعا  حور  ناریا  تـلم  دوـب . ناریا  تـلم  یلم  ینید و  گرزب  داـھج  سدـقم  عاـفد  دوـشیم . زاـغآ  سدـقم  عاـفد  یهـتفھ 

، یلیمحت گنج  رد  ام  یاھناوج  دسانشب . ار  دوخ  یهتخانـشان  یاھتیفرظ  تسناوت  دنک ، افوکـش  دوخ  رد  ار  اھدادعتـسا  تسناوت  دنک ، تیوقت  دوخ  رد  تسناوت  هنادنمتردق 

دیاش دوب -  لاس  اھهد  هک  دـنھدب  ناشن  ناریا  زا  ار  یاهرھچ  دنتـسناوت  نافعـضتسم -  جیـسب  یمدرم -  میظع  جیـسب  رد  هچ  و  هاپـس -  شترا و  حلـسم -  یاھورین  رد  هچ 

رد دوخ  دادعتـسا  میظع  تیفرظ  اـب  اـم  ناـناوج  اـم و  تلم  زورما  دـینیبیم  امـش  رگا  دوب . هدـشن  هدـید  یاهرھچ  نینچ  ناریا  زا  هک  دوب -  لاـس  دصیـس  تسیود  تفگ  دوـشب 

یتردق هچ  دنراد ، یتیفرظ  هچ  هک  دنتـسناد  دندش ، هاگآ  ناریا  تلم  هک  دوب  اجنآ  تسا . سدقم  عافد  نوھرم  نیا  زا  یاهدمع  شخب  دنراد ، روضح  یروانف  شناد و  یاھنادیم 

نآ زا  زورما  درک )!( دنھاوخ  حتف  ار  نارھت  رگید ، هام  کی  رگید ، یهتفھ  کی  رگید ، زور  هس  هک  دنداد  هدعو  ناشدوخ  هب  دندرک ، هلمح  یمالـسا  یروھمج  هب  هک  یئاھنآ  دـنراد .

نآ هک  یئاھکولفم  نآ  تسا و  هدش  رترادهشیر  رتروانت و  زورهبزور  تخرد  نیا  تسا ؛ هدش  رتیوق  رتردتقم و  زورهبزور  ناریا  تلم  تسا ؛ هتشذگ  لاس  یـس  هب  کیدزن  اھزور 

. دوب دھاوخ  روج  نیمھ  مھ  نیا  زا  دعب  دندش . دوبان  دنداتفا و  نادهلابز  هب  یجنک  رد  ناشمادک  رھ  دندرک ، ار  لطاب  یاھلایخ 

نیفعضتسم  / ١٣٨٨/٠٧/١٢ جیسب  نامزاس  تسایر  هب  یدقن  اضردمحم  رادرس  باصتنا 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

یدقن اضردمحم  یجیسب  پیترس  رادرس 

. منک یم  بوصنم  نیفعضتسم " جیسب  نامزاس  سیئر   " تمس هب  ار  یلاعبانج  هدنزرا  براجت  یگتسیاش و  دھعت و  هب  رظن  هاپس و  لک  هدنامرف  داھنشیپ  هب  انب 

تاراظتنا دـیھد و  رارق  یمالـسا  بالقنا  زاین  دروم  یاھ  هنحـص  رد  زیزع  ناناوج  هژیوب  مدرم  رت  هتفای  نامزاس  رتیوق و  روضح  یارب  مزال  یاھ  هنیمز  داـجیا  رب  ار  شـالت  تمھ و 

. دیزاس هدروآرب  راشقا ، جیسب  رد  هلمج  زا  ون  یملع و  تکرح  اب  ار  هدش  هتفگ 

. منک یم  رکشت  ینادردق و  تیلوئسم  نیا  یدصت  رد  بئاط  نیسح  مالسالا  تجح  هناصلخم  یاھشالت  زا 

. مراتساوخ لاعتم  دنوادخ  زا  ار  ناگمھ  قیفوت 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ماـظن یمالـسا و  بـالقنا  یاـھزیچ  زا  یلیخ  لـثم  رجف  یهھد  تسا . رجف  یهھد  تسا ؛ نمھب  مود  تسیب و  هب  عـجار  یکی  منکب : ضرع  تـسا  مزـال  نـم  ار  بـلطم  اـت  ود 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 68 
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ارچ ربدـت . اـب  هعلاـطم و  اـب  تسا ، تیعقاو  نیع  تـسرد  نـیا  تـسین ؛ راعـش  نـیا ، اـم . یهدـش  هتخانـش  خـیرات  رد  تـسا  درفهبرـصحنم  یهدـیدپ  کـی  یمالـسا ، یروـھمج 

نیا هک  ینیا  دـنراد . دنتـشاد و  یئاـھدرگلاس  تسا ، هدـش  تبث  خـیرات  رد  یمدرم  یاـھروضح  اـھبالقنا و  ناـیرج  هک  یتقو  زا  اـیند ، یاـھبالقنا  یهمھ  تسا ؟ درفهبرـصحنم 

اھنآ زا  هک  یئاھبالقنا  دینیبب  درادن . ریظن  خیرات  رد  نیا  دروآ ، دوجو  هب  ار  هثداح  نآ  لصا  هک  دوشب  هدنام  دای  هب  دوشب و  لیلجت  یرصنع  لماع و  نامھ  یهلیسو  هب  اھدرگلاس 

اھنآ دای  تفر و  نیب  زا  لکب  یتدم  زا  دعب  یعامتجا  تالوحت  اھبالقنا و  زا  یضعب  الاح  دنام -  یقاب  ناشهعماج  تینھذ  رد  اھنآ  دای  هک  یتالوحت  دوب و  یقاب  یرثا  لاس  نیدنچ 

نیا یهیقب  نینچمھ  هسنارف و  ریبـک  بـالقنا  نآ ، زا  رتفیعـض  هدرخ  کـی  اـی  تشاد ، دوجو  لاـس  اـھهد  هک  یوروـش  ربـتکا  بـالقنا  دـیئامرفب  ضرف  ـالثم  دـش -  شوـمارف  مھ 

، تسین مدرم  نتم  زا  یربخ  رگید  مراھچ -  موس و  لاس  رد  لقاال  اھنآ -  درگلاس  رد  دمآ ، دوجو  هب  یمدرم  یاھبالقنا  هبش  ای  یمدرم  یاھبالقنا  یهلیـسو  هب  ای  هک  یتالوحت 

کی حلسم و  یاھورین  یهژر  انایحا  دنتسیایم ؛ دنیآیم ، نیلوئسم  زا  یاهدع  کی  دنھدیم ؛ ماجنا  یتافیرشت  تکرح  کی  تروص  هب  ار  بالقنا  درگلاس  دنرادن ؛ روضح  مدرم 

. یچاشامت مھ  یدادعت 

لاس ٢٢ رھ  مدرم  اھنویلیم  دندوب . مدرم  داحآ  دنتفرگ ، نشج  دندرک ، هتـسجرب  دندرک ، مسجم  ار  بالقنا  درگلاس  هک  یناسک  نآ  لاس  رھ  درذگیم . ام  بالقنا  زا  لاس  یس 

هک تسا  نیا  شیانعم  نیا  تسیچ ؟ شیانعم  نیا  ار . بالقنا  دوبدای  ار ، بالقنا  زورلاس  ار ، بالقنا  دـیع  دـننکیم  مالعا  اھنآ  دـنیآیم ؛ اـھنابایخ  هب  روشک  رـساترس  رد  نمھب 

مھ قفوم  اھنآ  هکنیا  رـس  دنفرط . مدرم  اب  دنتـسھ ، ورهبور  مدرم  اب  بالقنا ، زا  یهدمآرب  ماظن  اب  نیفلاخم  بالقنا ، اب  نیفلاخم  تسا ؛ مدرم  داحآ  یاھنامیا  هب  مئاق  بالقنا ،

اما دنکیم . لزلزتم  ار  نآ  دیآیم ، یرتیوق  کی  درک ؛ لزلزتم  یتینما  ای  یـسایس  یاھـشور  اب  ار  نآ  دوشن  هک  تسین  یایـسایس  ماظن  چیھ  الاو  تسا ؛ نیمھ  دـنوشیمن ،

مھ شرس  دننک ؛ لزلزتم  ار  ماظن  نیا  دنناوتیمن  دنشاب ، مھ  رتیوق  اھنیا  داصتقا و  تورث و  یماظن و  یتینما و  ظاحل  زا  هچرھ  شنیفلاخم  تسا ، مدرم  هب  یکتم  هک  یماظن 

یمھم زیچ  یلیخ  نیا  تسا ؛ هدروآ  دوجو  هب  ار  ماـظن  نیا  لـصا  هک  تسا  یلماـع  ناـمھ  هب  یکتم  تساـھنامیا ، هب  یکتم  تسا ، مدرم  هب  یکتم  ماـظن  نیا  هک  تسا  نیا 

. تسا

زور دننک . بارخ  یوحن  هب  ار  نیا  دنناوتب ، رگا  تسا ، یمدرم  روضح  هوبنا  هب  یکتم  هک  یمـسارم  رھ  دـش -  هدـید  نوگانوگ  یاھهبرجت  رد  لاسما  هکنیاامک  دـننکیم -  یعس 

راعـش لیئارـسا  عفن  هب  نیطـسلف و  یهلئـسم  هیلع  دنوشیم ، ادیپ  یاهدروخبیرف  هورگ  کی  یدودعم ، هورگ  کی  دینیبیم  امـش  تسا ، لیئارـسا  اب  تیدـض  یارب  هک  سدـق 

، یمالـسا یروھمج  ماظن  هیلع  تکرح ، نیا  هیلع  دنیآیم  تسا ، یئاکیرمآ  رابکتـسا  زا  ناریا  تلم  ترفن  تئارب و  ناریا و  تلم  یهضراعم  زور  هک  نابآ  هدزیـس  زور  دـنھدیم ؛

؛ دراد تشحو  یمدرم  یهزیگنارپ  صلاخ  روضح  نیا  زا  یمالسا  یروھمج  ماظن  نمـشد  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  تسیچ ؟ شیانعم  نیا  دنھدیم ! راعـش  تیمالـسا  هیلع 

؛ تسا نشور  ناـشیریگتھج  ناریا  تلم  دـندحتم ، ناریا  تلم  نوگاـنوگ . یـسایس  قئالـس  مدرم ، ناـیم  رد  دوـجوم  یاھـشیارگ  ماـمت  رب  تسا  لمتـشم  هک  یروـضح  نیا 

مھ لباقم  رد  هدش و  هتسد  هتـسد  هدش و  هورگ  هورگ  ار  ناریا  تلم  دنھدب ؛ ناشن  قرفتم  ناشدوخ  تاغیلبت  رد  ار  مجـسنم  تکرح  نیا  ار ، دحتم  یریگتھج  نیا  دنھاوخیم 

. درک هلباقم  دیاب  نیا  اب  تسا ؛ نیا  فدھ ، دننک . یفرعم  یساسا  یلوصا و  لئاسم  رد 

هتفر شیپ  یزاینیب  ساسحا  تزع و  ساسحا  رادتقا و  لامک  اب  زورما  ات  نامیا  نیمھ  تساوخ و  نیا  اب  دمآ ؛ راک  رس  رب  مدرم  نامیا  مدرم و  تساوخ  اب  یمالـسا  یروھمج 

. دش دھاوخ  زوریپ  شنانمشد  یهمھ  رب  لماک ، تزع  اب  لماک ، رادتقا  اب  هللااشنا  مھ  نیا  زا  دعب  و  تسا ؛

حور و نآ  هب  قلعتم  تسادھـش ، هب  قلعتم  تسا ، راوگرزب  ماـما  هب  قلعتم  تسا ، ناریا  تلم  هب  قلعتم  نمھب  یود  تسیب و  هک  تسا  نیا  هصـالخ  روط  هب  لوا  بلطم  سپ 

هللااشنا اوق  مامت  اب  امش  دنک . فیعض  دنک ، لزلزتم  ار  یلم  میظع  یهریخذ  میظع و  تورث  نیا  دھاوخیم  نمشد  تسا ؛ تلم  لام  تسا ، یمالـسا  بالقنا  یقیقح  یانعم 

، ناریا تلم  تزع  ایند  رد  زورما  تسا . بالقنا  یساسا  یاھراعش  نیمھ  هب  یهتسبلد  دنبلد و  دینادب -  مھ -  تلم  دینک . تکرح  هناربدم  هنالقاع و  دیـشاب و  هنحـص  رد  دیاب 

. داد دنھاوخن  تسد  زا  ار  نیا  ناریا  تلم  و  تسا ؛ یمدرم  روضح  نیا  بالقنا و  نیمھ  تکرب  هب  دنکیم -  رارقا  نآ  هب  مھ  نمشد  هک  ناریا -  تلم  تمظع 

نمھب  / ١٣٨٨/١١/٢٢ ییامیپھار ٢٢  رد  مدرم  هوکشرپ  روضح  یپ  رد  رکشت  مایپ 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

ناریا نیرفآ  یتفگش  ناشلا و  میظع  تلم 

اب ییورایور  هنحص  زاین ، یهظحل  رد  هشیمھ  هک  ناتیاتمھ  یب  تریصب  خسار و  مزع  رب  ادخ  دورد  نات ، یگدازآ  تمھ و  مچرپ  داب  دنلبرـس  ناتراوتـسا ، یاھماگ  دابم  هتـسخ 

. دیارآ یم  تمظع  تزع و  زا  یھاگشیامن  دزاسیم و  قح  یزوریپ  یهصرع  ار  ناھاوخدب  نالد و  دب 

یروھمج دلوت  زورلاس  نیمکی  یـس و  رد  تخاس و  نایامن  امـش  تریـصب  نامیا و  مزع و  رد  ار  دوخ  تردق  تسد  هک  ار  یتسھ  یهدـننیرفآ  ناج ، لد و  یافرژ  زا  یـساپس  و 

. دیشک نانمشد  خر  هب  هشیمھ  زا  شیب  تسا ، هدز  هیکت  نھک  یتلم  سفن  هب  دامتعا  نامیا و  رب  هک  ار  ماظن  نیا  یگدنزرس  یدنمورین و  یمالسا ،

نانآ هب  ار  یمالسا  ناریا  رب  هرطیس  یارب  شالت  یگدوھیب  دنک و  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  نانآ  هک  تسین  یفاک  وگروز  ربکتم و  تلود  دنچ  یاطخ  نومزآ و  لاس  کی  یس و  ای 

؟ دیامن میھفت 

« مدرم  » زا مد  هناراکایر  هاگ  هک  ار  یلخاد  ناگدروخ  بیرف  نادناعم و  هک  تسین  یفاک  بالقنا  یگلاس  کی  یس و  نشج  رد  هزیگنا  رپ  ریصب و  ناسنا  نویلیم  اھھد  روضح  ایآ 

؟ دھد ناشن  نانآ  هب  تسا ، راوگرزب  ماما  هار  هلآ و  هیلع و  یلص هللا  یدمحم  بان  مالسا  میقتسم  طارص  نامھ  هک  ار  مدرم  تساوخ  هار و  دروآ و  دوخ  هب  دننزیم ،

هزغ  / ١٣٨٨/١٢/٠٨ شیامھ  یهیحاتتفا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

، تسا لد  یهلئسم  تسا ، هدیقع  یهلئسم  تسین ، مھ  یسایس  یژتارتسا  کی  تسین ، یکیتکات  یهلئسم  کی  نامیارب  نیطسلف  یهلئسم  یمالسا  یروھمج  رد  ام 

مدرم میلئاق ، مامتھا  نیطسلف  یهلئسم  یارب  ام  هک  ردق  نامھ  درادن ؛ دوجو  یاهلصاف  هنوگ  چیھ  هنیمز  نیا  رد  ناممدرم  نیب  ام و  نیب  هک  تساذل  تسا . نامیا  یهلئسم 

رد دینکیم  هدھاشم  امش  و  دنراد . ار  هزیگنا  نامھ  دنتـسھ -  ام  تلم  یهبطاق  هکلب  ام ، تلم  میظع  تیرثکا  هک  تسیچ  نیطـسلف  یهلئـسم  دننادیم  هک  یئاھنآ  مھ -  ام 

رد یتـح  کـچوک ، یاھرھـش  رد  گرزب ، یاھرھـش  رد  دـنیآیم  مدرم  دـندرک ، نیعم  سدـق  زور  ناوـنع  هب  ار  نآ  ماـما  هک  لاـس ، رھ  ناـضمر  هاـم  رخآ  یهعمج  رد  سدـق و  زور 

ار تاساسحا  نامھ  تسا -  روشک  لخاد  تلم و  دوخ  هب  طوبرم  یهلئسم  کی  هک  تسام  بالقنا  یزوریپ  درگلاس  روآدای و  نمھب   ٢٢ نمھب -  یئامیپھار ٢٢  لثم  اھاتسور ،

گرزب و یاھرھـش  یهمھ  رد  روشک ، یاھرھـش  یهمھ  رد  مدرم  مھ  سدق  زور  رد  دنھدیم . ناشن  نمھب  زور ٢٢  رد  هک  دنھدیم  ناشن  ار  یروضح  نامھ  دـنھدیم ؛ جرخ  هب 

نیلوئـسم هک  ام  ام -  رگا  دـینادب  دـنھدیم . ناشن  ار  ناشدوخ  یهزیگنا  ناـشدوخ و  روضح  و  دـشاب ؛ درـس  اوھ  دـشاب ، مرگ  اوھ  اـھنابایخ ؛ رد  دـنیآیم  اھاتـسور ، کـچوک و 

هتشاد روضح  نیطسلف  یهصرع  رد  مھ  ناشدوخ  نت  اب  ناشدوخ و  مسج  اب  هکنیا  یارب  دنداتفایم  هار  ام  یاھناوج  زا  یرایسب  میتفرگیمن ، ار  مدرم  ولج  میتسھ -  روشک 

. دنشاب

تاباختنا  / ١٣٨٩/٠٣/١٢ زا  سپ  یایاضق  نیموکحم  زا  یدادعت  تازاجم  فیفخت  وفع و  اب  بالقنا  مظعم  ربھر  تقفاوم 

رد ار  ینید  یرالاس  مدرم  یعقاو و  یـسارکومد  زا  یا  هولج  دندیرفآ و  رگید  یا  هسامح  یبالقنا  رادم و  نید  مدرم  یروھمج ، تسایر  تاباختنا  نیمھد  رد  هتـشذگ  لاس  رد 

اب هدرک و  تکرـش  یدازآ  لامک  رد  ریظن و  مک  یتاباختنا  رد  ینویلیم  لھچ  روضح  اب  ناھاوخدـب ، نانمـشد و  هدرتسگ  تاغیلبت  مغریلع  هتـشاذگ و  شیامن  هب  یمالـسا  ناریا 

. دندرک باختنا  ار  دوخ  رظن  دروم  درف  عطاق  تیرثکا 

یمالسا  / ١٣٨٩/٠٣/١٨ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

ماما هب  دـنداد  ناشن  مدرم  دـنداد . ناشن  ناشدوخ  زا  یتلاح  بوخ  افاصنا  اقح و  دنتـشاد ، ماظن  نانمـشد  ماظن و  نیفلاخم  هک  یراظتنا  فالخرب  روشک  مدرم  هناتخبـشوخ 

شیانعم نیا  بوخ ، تسا . رتشیب  رتلبق  لاس  لبق و  لاس  زا  مدرم  روضح  رامآ  لاسما  دنھدیم ، ام  هب  اھلاس  یهمھ  رد  هشیمھ و  هک  یئاھرامآ  نیمھ  قبط  دـندنمهقالع .

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 69 
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کی زاب  میدوب ، ام  هک  یئاجنآ  الاح  دـننامب -  باـتفآ  ریز  رد  تعاـس  دـنچ  زور ، نآ  مرگ  یاوھ  یوت  دـنیایب  دـنوشب  عمج  اھناتـسرھش  زا  نارھت و  زا  تیعمج  همھ  نیا  تسیچ ؟

؛ ناکدوک اھدرم ، اھنز ، ارھزتشھب ، رد  مکارتم  تیعمج  نیا  اھنابایخ ، نیا  یوت  ریـسم ، نیا  یوت  عیـسو ، یاھنحـص  نیا  رد  دوب -  ینابهیاسهمین  ینابهیاس ، یفقـسهمین ،

زا نامزیزع و  تلم  زا  منادیم  مزال  اجنیمھ  نم  دراد . مدرم  زا  رکـشت  ریدـقت و  یاج  اعقاو  هک  دـندرک ، لمحت  اجنآ  باتفآ  ریز  تعاس  تشھ  تعاس ، تفھ  اھیـضعب  مدـینش 

. منک ینادردق  لد  هت  زا  منک و  رکشت  هنامیمص  یرادافو ، همھ  نیا  رطاخ  هب  میظع ، عامتجا  نیا  راضح 

نآ رھظم  تسا ، نید  رھظم  تسا ، بـالقنا  رھظم  ماـما  بوخ ، دناهتـسبلد . ماـما  هب  روـجنیا  مدرم  ماـما ، تلحر  زا  لاـس  کـی  تسیب و  تشذـگ  اـب  تسا . مھم  یلیخ  اـھنیا 

تلم نیا  یئاناوت  یدانم  هک  یـسک  درک ؛ تیادـھ  اھنامرآ  نیا  تمـس  هب  ار  ام  درک و  زاب  اھنامرآ  نیا  یور  هب  ار  ام  مشچ  رابلوا  درکیم و  توعد  اھنآ  هب  وا  هک  تسا  یئاھنامرآ 

مھ اھنامرآ  نیا  دنراذگیم . مارتحا  اھنامرآ  نیا  هب  هک  تسا  نیا  شیانعم  دنراذگیم ، مارتحا  تایـصوصخ  نیا  اب  یناسنا  هب  مدرم  یتقو  دوب . لامک  التعا و  جرادم  ندومیپ  یارب 

، دـشاب هتـشاد  لوبق  نادـند  نب  زا  ار  مالـسا  هک  یتلم  دـشاب ، نامیااب  هک  یتلم  دـشاب ، طاشناب  هک  یتلم  دـنکیم . نیمات  ار  تلم  کی  تداعـس  هک  تسا  یئاھزیچ  ناـمھ 

تیمھا یلیخ  اھنیا  بوخ ، دنک . یریگولج  وا  ربارب  رد  لامک  هار  ندومیپ  زا  دناوتیمن  یعنام  چیھ  دـشاب ، هتـشاد  دامتعا  دوخ  یادـخ  هب  دـشاب ، هتـشاد  رواب  ار  دوخ  هک  یتلم 

لھچ تاـباختنا  رد  روـضح  مھ  نآ  ماـما ، اـب  یوـنعم  دـنویپ  یتاـساسحا و  ینـالقع و  یفطاـع و  روـضح  یهصرع  رد  نیا  دـیتسھ . یتـلم  نینچ  کـی  یهدـنیامن  امـش  دراد .

کی تسا ، یتوافتیب  تلم  کی  تقو  کی  میتسھ . یتلم  نینچ  کی  رازگتمدخ  عقاو  رد  امش  نم و  دراد . انعم  یلیخ  اھنیا  دراد ، شزرا  یلیخ  اھنیا  هتشذگ ؛ لاس  ینویلیم 

یرگید تائاضتقا  نیا  تسا ؛ میھف  یفطاع و  روشرپ ، یسامح ، دنمهقالع ، کرحتم ، روجنیا  یتلم  کی  تقو  کی  دراد ؛ یتائاضتقا  کی  بوخ ، تسا ؛ یراکمک  راعیب و  تلم 

. دراد

ماظن  / ٢٧/١٣٨٩/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یدام یاھهنیمز  نیا  رد  طقف  اھتفرشیپ  نکیل  میرتهتفرشیپ . یلیخ  زورما  نیا ، زا  لبق  لاس  تسیب  هب  تبسن  یتح  میدرک ، عورش  ام  هک  نیا  زا  لبق  لاس  یـس  هب  تبـسن 

نادـیم دـناهزیگنااب . اـم  یاـھناوج  تسـالاب . هیحور  اـم  روشک  رد  تسا . بوخ  یلیخ  اـم  یهیحور  زورما  تسا . روـج  نیمھ  مھ  یوـنعم  یعاـمتجا و  یاـھهنیمز  رد  تسین ؛

یاھزیچ یلیخ  اـھنیا  دـننکیم ؛ باـختنا  نویلیم  جـنپ  تسیب و  دـننکیم ، تکرـش  نویلیم  لـھچ  دـتفایم ، هار  تاـباختنا  یتقو  تسا . یطاـشن  روشرپ و  نادـیم  یـسایس ،

لـصا نکیل  دراد ؛ یلماع  کی  ثداوح ، نیا  زا  مادکرھ  شدوخ . لماوع  یور  دمآ ؛ شیپ  یخلت  ضراوع  تاباختنا ، لابند  هب  هلب ، تسا . یمھم  یاھهدیدپ  اھنیا  تسا ، یمھم 

دودـح ام  درذـگیم و  بالقنا  عورـش  زا  لاس  یـس  هکنیا  زا  دـعب  هک  دنتـشاد  عقوت  ام  نیفلاخم  تسا . یمھم  تفرـشیپ  یلیخ  تسا ، یگرزب  زیچ  یلیخ  یمدرم  روضح  نیا 

نکیل دشابن ؛ تاباختنا  هب  یقوش  روش و  یلیخ  رگید  دـتفیب ؛ مدرم  مشچ  زا  دـتفیب ، نھد  زا  ام  تلم  یارب  ام ، روشک  رد  تاباختنا  شاوی  شاوی  میتشاد ، تاباختنا  ات  یس 

. تسا تفرشیپ  اھنیا  دوب ؛ یمومع  تکرح  تکرح ، دوب ؛ یدج  تاباختنا  ریخن ،

یربھر  / ٢۵/١٣٨٩/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یهدـعو زا  ریغ  هداد ، ناشن  ام  هب  هبرجت  هک  تسا  یزیچ  نیا  دروخ . دـھاوخ  تسکـش  اـھنیا  تسا ؛ تسکـش  هب  موکحم  اـھنیا  دریگیم ، ماـجنا  اـیند  رد  هک  یئاـھراشف  نیا 

هک یتـقو  دـنروآیم ، راـشف  یتدـم  کـی  تسا . تسکـش  هب  موـکحم  اـبلاغ  اـھراشف  تسھ . تـھج  نـیا  رد  هـک  یداـیز  تاـیآ  و  ( ۶ «) هرـصنی نـم  نرـصنیل هللا  و  : » هـک یھلا 

. تسا هدـنرب  وا  دوب ، رتـشیب  شمزع  هک  رھ  تسا ؛ خـسار  یاـھمزع  گـنج  تساـھهدارا ؛ گـنج  گـنج ، دوـشیم . ماـمت  راـشف  نآ  فرط ، نیا  زا  دـش  هدـھاشم  یگداتـسیا 

رتیوق نمشد  متفگ -  تقو -  نآ  دروخیم . تسکش  لوا  یهھد  نامھ  دیاب  دروخب ، تسکـش  اھراشف  نیا  اب  یمالـسا  ماظن  دوب  رارق  رگا  دنروخیم . تسکـش  اھنیا  نیاربانب ،

نآ یاـھیمک  اـھدوبمک و  نیا  هللادـمحب  زورما  دوب ؛ رتمک  ناـمهبرجت  دوب ، رتمک  نامیـسانشایند  دوب ، رتمک  ناـمتاناکما  دوب ، رتمک  ناـماھیئاناوت  میدوب ، رتفیعـض  اـم  دوب ،

کی هدرکن  یادخ  رگا  تسالاب . یلیخ  اھهزیگنا  زورما  تسا . بوخ  مھ  ناشاھهیحور  مدرم  درادن . دوجو  تشاد ، دوجو  تقو  نآ  هک  یتالاکـشا  زا  یلیخ  هدـش و  ناربج  اھتقو 

شتمھ و تسا ، بـالقنا  موس  لـسن  هک  اـم  زورما  ناوج  هک  دـید  دـیھاوخ  تقو  نآ  دـنک ، باـجیا  اـھناوج  مدرم و  یارب  ار  هھبج  رد  روضح  هک  دـتفیب  قاـفتا  یگنج  کـی  یتقو 

تـسا نیا  مھم  نکل  تسا ؛ تسکـش  هب  موکحم  اھراشف  نیا  نیاربانب ، دراد . دوجو  یتلاح  نینچ  کی  تسھ . مھ  رتشیب  دیاش  تسین ؛ رتمک  زور  نآ  ناوج  زا  شایراکادف 

نیا دراد ؛ هگن  رادـیب  ار  اـم  شابرادـیب ، هدـنھدرادشھ و  یاـھگنز  نیا  مینکن . تلفغ  دربـن ، ناـمباوخ  هکنیا  طرـش  هب  میـشاب ؛ رادـیب  اـم  هکنیا  طرـش  هب  میـشاب . رادـیب  اـم  هک 

. تسا شطرش 

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

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

. تسا هدوب  نیمات  تدم  نیا  لوط  رد  مھ 

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

، روج کی  ار  نید  تسا ؛ هداد  رارق  دوخ  تـالمح  جاـمآ  ار  اـھنیمھ  مھ  نمـشد  اذـل  مدرم . نید و  تسا ؛ یلـصا  یهطقن  اـت  ود  نیا ، تسا . نالوئـسم  یگداتـسیا  یهناوتـشپ 

دزمیب نارکون  ای  نارودزم  هچ  ینوریب و  نانمـشد  هچ  ماما ، تکرباب  تایح  نارود  زا  یهھد ۶٠ ، یاھلاس  زا  دینکیم  هظحالم  امـش  هکنیا  روج . کی  ار  مدرم  داقتعا  یرادافو و 

. دناهتـشاد هیکت  نیا  یور  تسا ؛ هدوبن  یفداصت  زیچ  کی  نیا  دـنداد ، رارق  راکنا  دـیدرت و  دروم  ار  یمالـسا  تانیب  ار ، ینید  قیاقح  ار ، ینید  تاسدـقم  لخاد ، زا  اھنآ  تنم  و 

نآ هشوگ و  نیا  رد  مالسا  هیلع  هک  ینوگانوگ  ثداوح  ات  یزوسنآرق ، ات  اھروتاکیراک ، ات  یدوویلاھ ، مالسا  دض  یاھملیف  ات  دش  زاغآ  یدشر  ناملس  یارجام  زا  هلئسم  نیا 

ار ناوج  لسن  صوصخب  مدرم ، نامیا  یاھهیاپ  فلتخم ، قرط  زا  روشک ، لخاد  رد  دـننک . مک  یمالـسا  تاسدـقم  مالـسا و  هب  ار  مدرم  نامیا  هکنیا  یارب  داتفا ، قافتا  هشوگ 

اھنیا یگناخ ؛ یاھاسیلک  یهکبش  جیورت  ات  تیئاھب ، جیورت  ات  یقیقح -  نافرع  یلدب  سنج  بذاک -  یاھنافرع  جیورت  ات  یرگیحابا ، یرابودنبیب و  یهعاشا  زا  دننک ؛ لزلزتم 

. دنک فیعض  هعماج  رد  ار  نید  هک  تسا  نیا  مھ  شفدھ  دریگیم ؛ ماجنا  دراد  مالسا  نانمشد  ینیبشیپ  ریبدت و  هعلاطم و  اب  زورما  هک  تسا  یئاھراک 

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

نیا درکن . یرثا  مدرم  رد  مھ  اھنیا  دنتشونیم ؛ یتادافا  یمالـسا  ینابم  هیلع  نید ، هیلع  شناد ، مھف و  یعدم  دارفا  یـضعب  روشک ، تاعوبطم  یخرب  رد  هتـشذگ  یاھلاس 

یکی تسا : راذـگریثات  ردـقچ  مدرم  یگدـنز  رد  هطقن  ود  نیا  هک  دـناهدید  نوچ  دـننکیم ؛ لابند  دـنراد  نید  باـب  رد  ار  یـساسا  یهتکن  ود  نانمـشد  دیـشاب ؛ هتـشاد  هجوت  ار 

زا لـبق  زا  هتبلا  تشاذـگ . مدرم  تکرح  رب  دروآ و  دوجو  هب  ار  یفرگـش  ریثاـت  هچ  یناریا  یهعماـج  رد  تیناـحور  هک  دـناهدید  نوـچ  تسا ؛ تیناـحور  یاـھنم  مالـسا  یهلئـسم 

مالـسا مھ  یکی  دندرک . عورـش  زاب  اما  درک ؛ جراخ  هنحـص  زا  ار  انعم  نیا  اتقوم  بالقنا ، رد  اھنآ  یورـشیپ  بالقنا و  رد  نویناحور  روضح  دـندرکیم . ار  اھهمزمز  نیا  مھ  بالقنا 

یتنرتنیا لئاسو  رد  تاجهتشون ، رد  تاعوبطم ، رد  ناوارف  رارصا  اب  دنراد  زورما  هک  تسا  یئاھزیچ  یهلمج  زا  اھنیا  تسا . تسایس  زا  نید  یئادج  تسا ، تسایس  یاھنم 

یور رب  نمشد  یلک  حرط  نمشد و  هار  یهشقن  دنکیم و  هیکت  نآ  یور  رب  نمشد  هک  ار  هچنآ  رھ  میشاب ؛ هتشاد  هجوت  ار  نیا  دراد . تیمھا  اھنآ  یارب  هلئسم  دننکیم . جیورت 

هتـشاد هجوت  دـیاب  ام  دـنھدیم ، رارق  هلمح  جامآ  اھنآ  هک  ار  یزیچ  ناـمھ  دراذـگب . راـیتخا  رد  ار  یھار  یهشقن  یلک و  حرط  کـی  مھ  اـم  یارب  دـناوتیم  وا  تسا ، زکرمتم  اـھنآ 

. یمالسا ینید و  فراعم  یمدرم و  روضح  مینک : هیکت  اھنآ  یور  رب  دیاب  مینک ، ظفح  یتسیاب  ار  اھنآ  هک  مینادب  میشاب و 

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

دنک و ادیپ  یـسامت  مدرم  یگدنز  اب  فالتخا  نیا  دنراذگب  دیابن  دـنراد ، فالتخا  رگیدـمھ  اب  یزیچ  کی  یارب  رگا  رھـش  نیا  رد  مرتحم  نیلوئـسم  هک  تسا  نیا  مھ  رخآ  یهتکن 

رگید هک  ماهدرک ، تشاددای  اجنیا  نم  ار  اھنیا  دنک ؛ ادیپ  سامت  مدرم  یگدنز  هب  تسا  نکمم  هک  دنراد  یتافالتخا  مھ  اب  یفلتخم  یاھهاگتـسد  دـنک . لکـشم  راچد  ار  مدرم 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 70 
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اب مھ  مدرم  دـننک ؛ تمدـخ  مدرم  هب  یئازفامھ  یراـکمھ و  اـب  یتـلود  نیلوئـسم  دـنھدب ؛ مھ  تسد  هب  تسد  همھ  هک  تسا  نیا  نم  یلک  یهیـصوت  نـکیل  مـنکیمن ؛ رکذ 

هتفرگ ماجنا  روشک  نیا  رد  ناـمز  زا  یهھرب  نیا  رد  هک  ار  یراـک  دـنناوتب  دـناهداد ، ناـشن  ناـشدوخ  زا  هشیمھ  هناتخبـشوخ  هک  یمیظع  روضح  نیا  اـب  اـھنآ و  زا  یناـبیتشپ 

. دنھد ناشن  مالسا  یایند  هب  ار  نآ  دئاوف  دنناسرب و  ماجنارس  هب  تسا ،

مق  / ١٣٨٩/٠٨/٠۴ ناتسا  ناناوج  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

رد یگداتـسیا  اھنادـیم و  رد  روضح  اھنابایخ و  رد  مدرم  تکرح  یربھر  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  اـتقیقح  داد . ناـشن  ار  شدوخ  مق  اـجنآ  دـمآ ، شیپ  لاس ۵۶  لئاسم  هک  دـعب 

ار توغاط  ماظن  نیرومام  هتبلا  دـش ؛ هتخیر  نیمز  رب  ناشاھنوخ  اھنابایخ ، یوت  دـندمآ  یمق  یاھناوج  نیمھ  درک . عورـش  مق  ار  هاگتـسد  نشخ  یندـچ و  یاھهجنپ  لباقم 

. درکیم مھ  مگردرس  یباسح  ار  نیرومام  اھنآ ، تنطیش  مق و  یاھناوج  یکریز  نآ  دندرک ! تیذا  مھ  یباسح 

نابرق  / ١٣٨٩/٠٨/٢۶ دیع  زور  رد  ناھفصا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

نادـیم رد  هشیمھ  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسا  نیا  داھج  تسین ؛ نتفرگ  تسد  هب  گنفت  طقف  داھج  تسا . ورـشیپ  اھنادـیم  یهمھ  رد  دـش ، داھج  هب  دـقتعم  یتقو  تلم  کـی 

یھاگ تسا ، ناج  اب  یھاگ  داھج  تسا . نیا  یمالسا  داھج  داھج ؛ دوشیم  نیا  دنک ؛ دھعت  ساسحا  دنک ، فیلکت  ساسحا  دنیبب ، اھشارتعنام  اھعنام و  اب  هزرابم  تکرح و 

داـھج دوـشیم  نیا  تسا ؛ یار  قودنـص  یاـپ  رد  روـضح  اـب  یھاـگ  تسا ، ناـبایخ  رد  روـضح  اـب  یھاـگ  تسا ، راعـش  نداد  اـب  یھاـگ  تسا ، رکف  اـب  یھاـگ  تـسا ، لاـم  اـب 

. دوریم شیپ  تلم  کی  دھدیم و  دیما  دھدیم ، یگزات  دھدیم ، توارط  دھدیم ، دشر  ار  تلم  کی  هک  تسا  نیا  و  هللالیبسیف ؛

نالیگ  / ١٣٨٩/١٠/٠٨ ناتسا  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

 - رـصاعم خیرات  هچ  رود ، هتـشذگ و  خـیرات  هچ  خـیرات -  لوط  رد  یددـعتم  دراوم  رد  دـیدروآ . فیرـشت  هسلج  نیا  هب  تشر  زا  نالیگ ، زا  مکارتم ، ریثک و  عمج  نیا  دـیدرک ، تمھ 

ندرک دساف  ندرک و  عیاض  یارب  توغاط  میژر  یلمع  یلوق و  تاغیلبت  مغریلع  هک  دوب  نیا  نالیگ  مدرم  راک  نیرتگرزب  نم  رظن  هب  میاهدرک . هدھاشم  نالیگ  مدرم  زا  ار  تمھ 

یاھناتـسا اھـشخب و  وزج  هک  دـندناسر  یئاج  هب  ار  داھج  ار ، هنحـص  رد  روضح  ار ، صالخا  ار ، نامیا  هطخ ، نآ  مدرم  ینالوط ، یاـھلاس  لوط  رد  ناـماس  نآ  مدرم  یهدـیقع 

داسف و هب  مدرم  ندناشک  رد  یعس  دوخ ، لماوع  یهمھ  اب  توغاط  میژر  دساف  دسفم و  رضم و  یاھهاگتـسد  تسا . مھم  یلیخ  نیا  دندمآ ؛ رامـش  هب  روشک  یهتـسجرب 

توغاط هاگتـسد  فرط  کی  زا  دنھد . ناشن  ار  نآ  مزال  ماگنھ  رد  دنراد و  هگن  ار  دوخ  مزع  دوخ ، یهدیقع  دوخ ، نامیا  دوخ ، نید  روجنیا  مدرم  یلو  دـننکب ، اضف  یزاسدـساف 

. دندوب نید  دض  دحلم و  یاھکھورگ  لماوع  فرط  کی  زا  دوب ،

، دوخ یاھراعـش  اب  دوخ ، یاھولبات  اب  نوگاـنوگ ، یاـھکھورگ  دـنادرگ . تشر  رھـش  گرزب  نادـیم  فارطا  رد  ار  نم  یدـضع  دیھـش  موحرم  تشر ، مدـمآ  بـالقنا  لـئاوا  رد  نم 

یاھناوج نیمھ  نـالیگ ، نموم  مدرم  تساـھنآ . هب  قلعتم  نـالیگ  هک  دـندرکیم  لاـیخ  دـندوب و  هدروآرد  ناـشدوخ  یهضبق  رد  مھ  ار  هاگـشناد  دـندوب ؛ هدرک  رپ  ار  اـضف  یهمھ 

هنحص زا  ار  اھنیا  یهمھ  دنتـشارفارب و  اجنآ  رد  ار  بالقنا  مچرپ  ار ، دیحوت  مچرپ  ار ، مالـسا  مچرپ  دندش و  هنحـص  دراو  یناگرا  هاگتـسد و  چیھ  کمک  نودب  یبالقنا ، نموم و 

. تسا مدرم  نامیا  نیا ، دندرک . نوریب 

اب یهلباقم  رد  نید و  یهماقا  یارب  نآرق ، یارب  مالسا ، یارب  هک  تسا  یلگنج  کچوک  ازریم  راوگرزب ، دیھش  قحب  نالیگ ، مدرم  تدھاجم  تعاجـش و  دامن  هک  تسا  تسرد 

رد ینوگاـنوگ  یاـھدامن  دنتـسناوت  هک  یناـسک  نآ  یمالـسا ، بـالقنا  نارود  رد  اـما  دوـش ؛ شوـمارف  دـیابن  زگرھ  وا  داـی  درک و  ماـیق  تـبرغ  نارود  رد  نازواـجتم ، ناـگناگیب و 

ناروـشناد و نیا  نموـم ، ناـناوج  نیا  نـالیگ ، نایجیـسب  نیا  نـالیگ ، سدـق  رکـشل  نیا  دنتـسین . اـت  ود  یکی  دـنھدب ، ناـشن  دـننک و  هـضرع  نـالیگ  زا  فـلتخم  یاـھهصرع 

رگا هک  دراد ؛ ینوگاـنوگ  یاـھرادومن  هک  دـنداد ، ناـشن  ناـشدوخ  زا  ار  یاهتـسجرب  شقن  فلتخم  یاـھنارود  رد  راوگرزب ، یاـملع  نـالیگ ، نایھاگـشناد  نـالیگ ، ناروهشیدـنا 

ینالوط تسرھف  کی  دنک ، تسرھف  گنج -  نایاپ  زا  دـعب  نارود  رد  هچ  بالقنا ، دـض  اب  یهلباقم  نارود  رد  هچ  سدـقم ، عافد  نارود  رد  هچ  ار -  اھرادومن  نیا  دـھاوخب  ناسنا 

دندوب روشک  رد  یزکارم  دودعم  وزج  تشر  مدرم  دمآ ، هنحص  هب  شوجدوخ  تروص  هب  هچراپکی  ناریا  تلم  هک  ید  مھن  یهیضق  رد  زراب  حضاو و  یهناشن  کی  نیمھ  اما  تسا .

هب زاین  ساسحا  نیا  ار ، مزع  نیا  ار ، تریـصب  نیا  ار ، یھاـگآ  نیا  نـالیگ  مدرم  تسا -  زور  نآ  اـب  فداـصم  زورما  هک  ید -  متـشھ  زور  دـندش . نادـیم  دراو  رتولج  زور  کـی  هک 

، مزع یهناشن  تریـصب ، یهناشن  هک  تسا  یئاـھزیچ  نیمھ  تلم  کـی  یـساسا  یاھهیامرـس  درک . ظـفح  دـیاب  ار  اـھنیا  دـنداد . ناـشن  نارگید  زا  رتدوز  ار  هنحـص  رد  روضح 

. تشاد هگن  دیاب  ار  اھنیا  تسا ؛ یھاگآ  یرادیب و  یهناشن 

نالیگ  / ١٣٨٩/١٠/٠٨ ناتسا  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نداد بیرف  یارب  دنروایب  دننک ، حرطم  لطاب  دـصرددص  یاوتحم  اب  ار  قح  یاھراعـش  یناسک  ینعی  هنتف  دوب . هنتف  دوب ؛ نانمـشد  یهئطوت  زا  یاهولج  هتـشذگ  لاس  یهنتف 

رـساترس رد  ید  مھن  دنتـساخ . اپ  هب  ناشدوخ  هنتف ، اب  یهلباقم  رد  ام  مدرم  دـینک ؛ هظحالم  امـش  تسا . مدرم  ندرک  هارمگ  هنتف ، داجیا  زا  فدـھ  دـندش . ماکان  اما  مدرم .

شوجدوخ تکرح  کی  دـناهتفگ -  اھراب  همھ  ناگرزب و  ناگدـنیوگ و  هک  یروط  نامھ  تکرح -  نیا  دـندرک . مدرم  دوخ  ار  راک  نیا  دز . نارگهنتف  ناھد  هب  یمکحم  تشم  روشک 

ماظن نایم  دنناوتیم  دننکیم  لایخ  هک  یناسک  نآ  دنریگب . ار  مایپ  نیا  دیاب  ام  نانمشد  دنرایـشھ . دنرادیب ، مدرم  نیا  هک  تسا  نیا  یهناشن  نیا  دراد ؛ انعم  یلیخ  نیا  دوب ؛

یناسک نآ  تسا . مدرم  هب  قلعتم  هک  تسا  نیا  هب  ام  ماظن  زایتما  تسا . مدرم  لام  تسا ، مدرم  دوخ  ماظن  ماظن ، نیا  هک  دنمھفب  دننیبب و  دنزادنیب ، یئادج  مدرم  نایم  و 

. دنمھفب ار  نیا  ام  نانمشد  دنمدرم ؛ دوخ  لوا  یهجرد  رد  دناهتشاد ، هگن  روشک  نیا  رد  ار  هتشارفارب  مچرپ  نیا  ار و  مالسا  ار و  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دوجو  یهمھ  اب  هک 

احیرص یھاگ  دننکیم ، هناروزم  تاراھظا  یھاگ  دنھدیم ، راعـش  یھاگ  دننکیم ، هئطوت  دننزیم ، فرح  ام  تلم  هیلع  اکیرمآ -  اھنآ  سار  رد  و  ربکتـسم -  یاھتلود  نارادمدرس 

یرادیب تلم  ام  تلم  دـنرادن . ناریا  تلم  زا  یتسرد  تخانـش  ناریا و  لئاسم  زا  یتسرد  لیلحت  هک  تسا  نیا  یارب  همھ  اھنیا  دـنربیم ؛ هفافل  رد  یھاگ  دـننکیم ، ینمـشد 

. تسا یرایشھ  تلم  تسا ،

رد فعاضم  تمھ  یاھهناشن  روشک  رساترس  رد  هناتخبـشوخ  فعاضم ؛ تمھ  میتفگ  لاسما  ام  دنک . ظفح  ار  تمھ  نیا  دیاب  تلم  منک ؛ دیکات  منک ، هیـصوت  مھاوخیم  نم 

یمزال راک  فعاضم  تمھ  نیا  بوخ ، یلیخ  دـننکیم . یبوخ  یاھراک  فلتخم  یاھـشخب  رد  هبتریلاع  ناریدـم  ناگرزب ، روشک ، نالوئـسم  دوشیم . هدـید  نوگانوگ  یاـھراک 

ار یئاھهلق  نانچنآ  دـنک و  تکرح  نانچنآ  دـیاب  ام  زیزع  تلم  دـشاب . هتـشاد  دوجو  رمتـسم  روط  هب  دـیاب  فعاضم  تمھ  تسین ؛ لاسما  لام  طقف  فعاضم  تمھ  اما  تسا ؛

صالخ وا  رـش  زا  تلم  کی  دش ، سویام  نمـشد  یتقو  دینک . سویام  ار  نمـشد  دیاب  دـنوش . سویام  یلکب  تلم  نیا  تشونرـس  رب  نتفای  تسد  زا  نانمـشد  هک  دـنک  حـتف 

. دش دھاوخ 

نیب رد  مدرم ، نیب  رد  یذفنم  دناوتیم  هک  دننکیم  راودیما  ار  نمشد  تسا ؛ نمشد  ندرک  راودیما  دنھدیم ، ماجنا  روشک  رد  اھهنتف  ناراکردناتسد  زا  یخرب  هک  یگرزب  هانگ 

تکرش نآ  تمظع ، نآ  هب  روضح  نآ  میظع ، تاباختنا  نآ  هک  یلاح  رد  دش ؛ راودیما  اھنیا  یاھراک  اب  هتشذگ  لاس  نمشد  دنک . زاب  ماظن  نالوئـسم  نیب  رد  نوگانوگ ، لماوع 

زا هک  نمـشد  اذـل  دـندرک ؛ هنتف  داجیا  اـھنیا  دـنک . قفوم  یـسایس  یاھنادـیم  زا  یرایـسب  رد  ار  ناریا  تلم  دربب و  شیپ  یلیخ  ار  راـک  تسناوتیم  تاـباختنا ، رد  مدرم  میظع 

. دنزب هبرض  همدص و  بالقنا  هب  دناوتب  هک  دش  راودیما  دشیم ، سویام  مدرم  میظع  تکرح 

رد لماک  ماکحتسا  اب  فرط  نیا  زا  ناریا  تلم  دروایب -  مسا  نارگهنتف  زا  نمشد  دروایب -  مسا  دنکب ، یسایس  کمک  دنک ، تیامح  فرط  نآ  زا  نمـشد  دوب : یمیظع  شلاچ 

، دش رضاح  اھهنحص  یهمھ  رد  داد ، ناشن  یراکادف  داد ، ناشن  تعاجش  داد ، ناشن  راکتبا  دوخ  زا  لاس  تشھ  یلیمحت  گنج  رد  ناریا  تلم  هک  روط  نامھ  دشاب . هنحص 

، دنک یسررب  ار  لئاسم  یرتالاب  قفا  کی  زا  دھاوخیم  دنکیم و  هاگن  لئاسم  هب  یتقو  ناسنا  داد . ناشن  تراھم  دوخ  زا  اتقیقح  ناریا  تلم  هام  تشھ  مھ  مرن  گنج  نیا  رد 

نیا تسامـش . اب  ادـخ  تسادـخ . راک  دـھدیم ؟ تکرح  شدوخ  فادـھا  تمـس  هب  ار  ام  یاھناج  ار ، اـم  یاـھلد  روجنیا  هک  تسا  یھلا  تردـق  تسد  هچ  نیا  دـنامیم : ریحتم 

. دنکیم تسرد  هار  هب  هجوتم  ار  امش  نم و  یاھلد  هک  تسادخ  نیا  دنکیم . تیادھ  ار  امش  هک  تسادخ 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 71 
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رد مدرم ، روضح  مدرم ، یهدارا  مزع و  مدرم ، یاھراک  مدرم ، یاھتمھ  تسا : نیمھ  یھلا  تکرح  کی  تیـصاخ  مینک . مکحتـسم  مینک ، ظفح  ادخ  اب  ار  دوخ  طابترا  یتسیاب 

هار زا  ار  ام  هک  دوش  یتمس  هب  لیامتم  ام  یاھلد  میراذگن  مینک . یوق  ادخ  اب  ار  دوخ  طابترا  تسا . مھم  یلیخ  اھنیا  عرـضت ؛ یارب  یهدامآ  یاھلد  رانک  رد  ادخ ، هب  هجوت  رانک 

. دھدیم دای  ام  هب  نآرق  هک  تسا  یئاعد  نیا  همحر ؛» کندل  نم  انل  بھ  انتیدھ و  ذا  دعب  انبولق  غزتال  انبر  « ؛ دنک رود  ادخ 

، یھلا تمحر  بلج  دراوم  زا  یکی  و  دـننکیم . بلج  ار  یھلا  تمحر  نوگانوگ ، مسارم  رد  ناشروضح  اب  ناشینارون ، یاھلد  اب  ناشکاپ ، یاھلد  اب  ام  یاھناوج  هناتخبـشوخ 

. دندرک عمج  ار  نارگهنتف  طاسب  دندمآ و  هنحص  رد  مدرم  هیلع ) مالس هللا   ) ادھشلادیس یلعنبنیسح  دای  تکرب  هب  دوب . ید  مھن  نیمھ 

هب هک  رایـشوھ  هاگآ و  یاھرـشق  دـنفظوم . روشک  نیلوئـسم  اھنادـیم . یهمھ  رد  میھاکن ؛ یاهرذ  دوخ  تمھ  زا  دـیاب  میـشاب ، رادـیب  دـیاب  میـشاب ، رایـشوھ  دـیاب  اـم  زورما 

دیشاب و نئمطم  یھلا  تیادھ  هب  دینک . هیکت  یھلا  فطل  هب  دنراد . هفیظو  همھ  فلتخم ، یاھرشق  دنفظوم . اھناوج  دنراد . یرتشیب  یهفیظو  دنراد ، طلست  هعماج  لئاسم 

. میناسرب تشونرس  نآ  هب  ار  نامدوخ  هللااشنا  مینک و  شالت  دیاب  ام  تسا . هدومرف  ردقم  ام  زیزع  تلم  یارب  ار  یبوخ  تشونرس  لاعتم  یادخ  هک  دینادب 

ید  / ١٣٨٩/١٠/١٩ مایق ١٩  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

، دش دنلب  دزی  رد  فرط  نآ  زا  دش ، دنلب  زیربت  زا  شخساپ  ناھگان  هک  دوب  نیمھ  نانمشد ؛ هب  دوب  یمکحم  یلیس  نادیم ، رد  روضح  نیا  فیلکت ، ساسحا  نیا  تریـصب ، نیا 

. تسا یلیـس  نیا  دمآ ؛ دوجو  هب  دوب ، هدرک  هدامآ  لاس  نیدـنچ  لوط  رد  ام  راوگرزب  ماما  ار  شیاھهنیمز  هک  میظع  تکرح  نیا  اذـل  دـش ؛ دـنلب  رگید  یاھرھـش  رد  فرط  نآ  زا 

ام لباقم  رد  نمـشد  یتقو  مینک . هبـساحم  دـیاب  مینک ، یباـیزرا  ار  ناـمدوخ  میھاوخیم  هک  اـم  ـالاح  دـنکیم . هلباـقم  دریگیم و  لد  هب  هنیک  دروخیم ، یلیـس  یتقو  نمـشد 

. مینزب هبرض  نمشد  نیا  هب  میناوتیم  تسالاب ؛ ام  یاھیئاناوت  سپ  هک  مینک  ساسحا  دیاب  ام  دھدیم ، ناشن  نادند  تدشب 

نمشد رب  یلیس  دنداد ، ماجنا  اھناوج  دنداد ، ماجنا  املع  دنداد ، ماجنا  هیملع  یهزوح  دنداد ، ماجنا  ریقح  یهدنب  نیا  یهزور  دنچ  رفس  رد  مق  زیزع  مدرم  هک  یتکرح  نیمھ 

. تسا سرد  ناریا  تلم  ام  یارب  نیا  دنریذپبیسآ ؛ مدرم  یهبناجهمھ  روضح  نیا  تریصب ، نیا  یئامنتردق ، نیا  لباقم  رد  هک  دنداد  ناشن  اھنآ  دمآ . ناشدرد  دوب ؛

میدرک و تیلوئسم  دھعت و  ساسحا  میدرک ، فیلکت  ساسحا  نآ  لابند  هب  و  تریصب -  نامھ  ینعی  میھدب -  صیخـشت  تسرد  میمھفب ، تسرد  میتسناوت  ام  هک  یئاج  رھ 

؛ دیتسھ هدنرب  امش  تسامش ، اب  هبلغ  دیدش ، هھجاوم  نادیم  دراو  تریصب  اب  نامیا و  اب  یتقو  نوبلاغ .» مکناف  هومتلخد  اذاف  « ؛ تسا هدوب  ام  اب  هبلغ  میدش ، نادیم  دراو 

اھرادهشقن دوخ  دناهدروخ ؛ بیرف  دنرودزم ، دنتسھ ، وا  ینادیم  لماوع  هک  یناسک  نآ  درادن . یونعم  قیمع  یهزیگنا  درادن ، نید  درادن ، نامیا  امش  لباقم  فرط  نوچ  ارچ ؟

. تسا هبرجت  ناریا  تلم  یارب  نیا  دیاهدنرب ؛ امش  دیوشیم ، نادیم  دراو  نامیا  اب  یتقو  دنتسھ . ینامیایب  نامدرم  هک  مھ  اھنادرگهنحص  و 

شترا  / ١٣٨٩/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانابلخو  ناھدنامرف  رادیدرد  تانایب 

. تماقتـسا تابث و  زا  تسا  ترابع  مینکیم ، هاگن  لاس  ود  یـس و  نیا  هب  یتقو  ام ، بـالقنا  باـب  رد  هلئـسم  نیرتمھم  زورما  مدرک ؛ رارکت  مھ  هعمج  زور  ماهتفگ ، اـھراب  نم 

. داتـسیا نآ  رـس  رب  دـیاب  هک  تسا  یئاھزیچ  لوصا ، تسا . راختفا  هعومجم ، کی  یارب  تلم ، کی  یارب  لوصا ، رـس  رب  نداتـسیا  میاهداتـسیا . ناـمدوخ  فرح  رـس  اـم  ینعی 

تراـبع دوب ، دـھاوخ  نیمھ  مھ  رخآ  اـت  دراد و  دوجو  مھ  زورما  تشاد و  دوجو  اـم  تلم  یارب  هک  مھ  یـشزرا  نیرتمھم  درک . یرادـساپ  درک ، یناـبھاگن  یتسیاـب  ار  اھـشزرا 

مالـسا رد  اھدادعتـسا  یئافوکـش  تسا ، مالـسا  رد  یلم  تدحو  تسا ، مالـسا  رد  یدام  تفرـشیپ  تسا ، مالـسا  رد  یدازآ  تسا ، مالـسا  رد  لالقتـسا  مالـسا . زا  تسا 

نیا رطاـخ  هب  یروھمج ، رب  دـیکات  تسا . نیمھ  دـندرک ، هیکت  یمالـسا » یروھمج   » یهملک یور  ماـما  هکنیا  تلع  تسا . جردـنم  جـمدنم و  مالـسا  رد  اـھنیا  یهمھ  تسا ؛

تـساوخ مدرم ، یار  مدرم ، روضح  سپ  تسین . ریذپناکما  یمومع  نامیا  نودب  دـنک ، ادـیپ  تیمکاح  هعماج  رد  دـیاب  مالـسا  رگا  تسا . مدرم  هب  اکتا  مھم ، یهتکن  هک  تسا 

. دنامب هتـشارفارب  یتسیاب  مچرپ  نیا  میراد ، هگن  هدنز  دیاب  ار  نیا  مینک ، ظفح  دیاب  ار  نیا  یمالـسا . یروھمج  دـش  سپ  یـساسا ؛ یهطقن  کی  دـش  مدرم ، تلاخد  مدرم ،

جایتحا نیا  و  تفاـی ؛ دـھاوخ  شیازفا  زورهبزور  اـھتیقفوم  مینک ، کـیدزن  رتشیب  هچرھ  یمالـسا -  یروھمج  زغمرپ -  یهملک  نیا  یاـفرژ  قمع و  هب  ار  ناـمدوخ  میتسناوت  رگا 

رگا دنکیم . هدھاشم  روشک  فلتخم  یاھهاگتسد  رد  ناسنا  ار  فعاضم  راک  فعاضم و  تمھ  رثا  لاسما  هناتخبشوخ  هک  فعاضم ، راک  فعاضم و  تمھ  دنلب ، تمھ  هب  دراد 

مھم دنیوگن -  ای  دنیوگب  تسین ؛ مھم  نتفگ  تسام -  یوگلا  ناریا  دنیوگب  اھتلم  درادن  یموزل  وگلا . دش  دھاوخ  یمالـسا  یروھمج  وگلا ؛ دش  دـھاوخ  ناریا  تلم  دـش ، نیا 

. تسا هدش  راک  نیا  و  دروایب ؛ رد  تکرح  هب  دنک و  هجوتم  ار  اھنآ  دزوب ، رگید  یاھطیحم  رد  شخبناج  میسن  نیا  هک  تسا  نیا 

یقرش  / ١٣٨٩/١١/٢٧ ناجیابرذآ  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اب هارمھ  خسار  مزع  روعـش ، روش و  مدرم ، نیا  هک  تسا  نیا  منکیم ، ساسحا  میظع  دـنیارف  نیا  رد  نموم  مدرم  نیا  ناجیابرذآ و  زیربت و  هب  تبـسن  تواضق  رد  نم  هک  هچنآ 

هدوب روجنیا  اھلاس  لوط  رد  تسا . هدوب  ریظنیب  میوگب  دیاب  مدید ، ناجیابرذآ  زیربت و  مدرم  رد  هک  یناجیھ  روش و  نیا  نم  دینک . ظفح  ار  نیا  دناهتـشاد ؛ هشیمھ  ار  تریـصب 

اب لیلحت ، تردق  اب  هارمھ  تریـصب ، اب  هارمھ  تسا ؛ هدوبن  اھنت  روش ، و  متـشاد . اھیناجیابرذآ  اھیزیربت و  اب  هک  یئاھرادـید  رد  متـشاد ، زیربت  هب  هک  یئاھرفـس  رد  تسا ؛

ار نیا  دیراد ، هگن  دیاب  ار  نیا  دـنراد ؛ روضح  دنـشاب ، هتـشاد  روضح  دـیاب  هک  یئاجنآ  دـنراد . روضح  اج  همھ  هک  تسا  نیا  دـننکیمن ، مگ  ار  هار  مدرم  هک  تسا  نیا  قیقد . مھف 

. ددرگب تسد  هب  تسد  لسن ، هب  لسن  دینک ؛ ظفح  دیاب 

یمالسا  / ١٣٨٩/١٢/٠١ تدحو  سنارفنک  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

یزوریپ زا  دـعب  هتـشذگ -  لاس  یـس  نیا  رد  مینک . تلفغ  دـیابن  عطقم  نیا  زا  اـم  میـسانشب ، دـیاب  ار  عطقم  نیا  اـم  دراد ؛ رارق  یخیراـت  عطقم  کـی  رد  مالـسا  یاـیند  زورما 

لاس یـس  نیا  لوط  رد  هک  تسین  نیا  شیانعم  تسا ، عطقم  کـی  میئوگیم  هکنیا  تسا . هدـماین  شیپ  مالـسا  یاـیند  رد  یعـضو  نینچ  زگرھ  ناریا -  رد  یمالـسا  بـالقنا 

تکرح ناـگرزب ، تکرح  یداـمتم ، یاـھلاس  لوـط  رد  تسا ؛ نیمھ  اـعطق  تیعقاو  تسا و  نـیا  مداـقتعا  نـم  هـن . هدوـب ؛ تواـفتیب  هدوـب ، تکاـس  هدوـب ، مارآ  مالـسا  یاـیند 

هداد و ناشن  ار  اھتھج  هدرک ، بلقنم  ار  اھلد  تسا ؛ هتـشاذگ  ریثات  مالـسا  یایند  رد  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  تیاھن  رد  و  رکف ، باحـصا  تاـمیلعت  ناراکادـف ، نوخ  ناحلـصم ،

یھتنم مالـسا  یایند  تالکـشم  لح  هب  دناوتیم  مھ  تسا ؛ یمھم  عطقم  عطقم ، نیا  دنکیم . زورب  دراد  اھهزیگنا  نیا  الاح  یتصرف  کی  رد  هدـش و  مکارتم  اھهزیگنا  جـیردتب 

. دنک قلخ  ام  یارب  ار  یرگید  تالکشم  تسا  نکمم  میربن ، ار  حیحص  یهرھب  نآ  زا  میسانشن و  تسرد  ار  عطقم  نیا  رگا  مھ  و  دوش ،

اھنویلیم یاج  هب  رگا  دھد . تاجن  ار  ناریا  تسناوت  هک  دوب  تکرح  نیا  یمالسا  یروھمج  رد  تسا . ریظنیب  نیا  تسا ؛ هنحص  رد  مدرم  ینویلیم  تکرح  هداتفا ، قافتا  هچنآ 

. تسین رثا  نآ  رگید  زیچ  چـیھ  رد  هک  تسھ  مدرم  ینویلیم  روضح  رد  یرثا  داتفایمن . قاـفتا  ریثاـت  نیا  دـندشیم ، نادـیم  دراو  اـھنیا  اھتیـصخش و  اـھهورگ و  بازحا و  مدرم ،

، یمالـسا نامیا  اھنیا  دـننک ؛ ظفح  ار  هجیتن  نآ  اثلاث  دـننامب ، هنحـص  رد  هجیتن  لوصح  ات  ایناث  دـنیایب ، الوا  تسین . ریذـپناکما  یبلق  نامیا  اب  زج  مدرم  ینویلیم  روضح  هتبلا 

. دراد مزال  یبھذم  نامیا 

رطف  / ٠٩/١٣٩٠/٠۶ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ 

سدق زور  یئامیپھار  رد  هوکشاب  دنمشزرا و  روضح  رطاخ  هب  نامزیزع  فیرش و  تلم  زا  منادیم  مزال  الوا  ایند . عضو  نامدوخ و  عضو  هب  مینکب  یاهراشا  کی  مود ، یهبطخ  رد 

دندرک و ناشدوخ  یارب  تسا ؛ مدرم  دوخ  هب  قلعتم  متـسین ؛ مھ  یزیچ  بحاص  منک ؛ رکـشت  ای  ریدقت  گرزب  تلم  نیا  زا  مھاوخب  هک  متـسین  لباق  نم  منک . ریدقت  رکـشت و 

. ناملـسم درم  نز و  یاـھلد  رد  یهدرتـسگ  یهزیگنا  نیا  یمومع ، تمھ  نیا  یموـمع ، تریـصب  نیا  رطاـخ  هب  مینک ، رکـش  ار  ادـخ  تسا  مزـال  اـم  دنتـشادرب . مدـق  تسرد 

هتشذگ یاھلاس  زا  شیب  لاسما  مھ  رگید  ناملسم  یاھتلم  یخرب  دش  بجوم  تسا ، هداتفا  قافتا  هقطنم  رد  هک  یثداوح  دوب . یھوکشرپ  رایـسب  زور  سدق ، زور  لاسما 

زا ناینیطسلف و  رس  زا  ار  راوخنوخ  ملاظ و  یاھتـسینویھص  دوجو  رـش  لاعتم  دنوادخ  میراودیما  دننک . یھارمھ  یرابکتـسا  دض  میظع  تکرح  نیا  رد  گرزب ، شیامزآ  نیا  رد 

. دنک هاتوک  مک و  هقطنم  رس 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 72 
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روضح لاسما  دـنداد ، شرازگ  هک  یروجنآ  مینک . رکـش  میـشاب و  رازگـساپس  ار  لاعتم  یادـخ  تسا  مزال  زاب  ناضمر ، هام  مسارم  رد  مدرم  یونعم  روضح  رطاـخ  هب  نینچمھ 

یهناشن تسادـخ ، تمحر  یهناشن  مھ  نیا  هک  تسا ؛ هدوب  روشک  رـسارس  رد  یاهدرتسگ  رایـسب  ریگمـشچ و  رایـسب  روضح  کـی  ناـضمر ، هاـم  فلتخم  مسارم  رد  مدرم 

هک تسا  نآ  یهناشن  نیا  نوچ  دینک ؛ رکش  ار  ادخ  دیھد ، ماجنا  ار  هنسح  کی  ار ، حلاص  راک  کی  دیناوتیم  هک  دھدیم  تسد  امش  هب  یقیفوت  دیدید  تقو  رھ  تسادخ . فطل 

میـشاب بقارم  میربب ، هانپ  ادخ  هب  میـسرتب ، میزرلب ، دوخ  هب  دـیاب  مینامیم ، قیفوتیب  هک  یتقو  نآ  دـھدیم . قیفوت  امـش  هب  دراد ، هجوت  دراد ، فطل  امـش  هب  لاعتم  یادـخ 

. مینک هدافتسا  یونعم  یاضف  نیا  زا  دوب . هدرتسگ  یھلا  تاقیفوت  هللادمحب  لاسما  تسا . هدرک  بلس  ام  زا  ار  شقیفوت  ادخ  هک  تسا  هدز  رس  ام  زا  یھانگ  هچ  مینیبب 

رطف  / ٠٩/١٣٩٠/٠۶ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ 

یـضعب رد  هک  یئاھتاباختنا  اب  یهسیاقم  رد  هچرگا  تسا . زیگناربشلاچ  یهثداح  کی  یدودح  ات  ام  روشک  رد  هشیمھ  تاباختنا  میراد . ار  تاباختنا  لاس ، رخآ  رد  ام  لاسما 

یتح اھیریگرد ، هچ  اھتنایخ ، هچ  اھتثابخ ، هچ  ناشیوت  هک  دوشیم ، رازگرب  رگید -  یاھروشک  زا  یـضعب  هچ  و  هتفرـشیپ ، حالطـصا  هب  یاھروشک  هچ  اـیند -  یاـھروشک  زا 

هب شلاچ  نیا  دیـشاب  بقارم  دـنکیم . هجوتم  ار  مدرم  تسا ؛ یـشلاچ  کی  هرخالاب  اما  تسین ، ام  روشک  رد  ثداوح  نیا  هللادـمحب  دـتفایم ، قاـفتا  اھراتـشک  تشک و  هچ 

هک یزیچ  نیا  هک  داد  هزاجا  دـیابن  دـشاب . اـم  تینما  یهناوتـشپ  دـیاب  تسا ، ینید  یرـالاسمدرم  رھظم  تسا ، مدرم  روضح  رھظم  هک  تاـباختنا  دـنزن . همدـص  روشک  تینما 

تاباختنا زا  دنھاوخیم  نانمـشد  هک  ار  یتقو  نآ  دیدرک  سمل  کیدزن  زا  دیدرک ، سح  دیدید ، دنک . دراو  همدـص  ام  تینما  هب  تسا ، تینما  یهناوتـشپ  تسا ، تینما  یهریخذ 

مدرم اب  دنناوتیم  هک  یناسک  یسایس ، نارادربنم  نوگانوگ ، نالوئسم  مدرم ، داحآ  دنشاب . شوھب  همھ  دنـشاب ، بقارم  همھ  دیاب  دننک . هدافتـسا  وس  روشک  تینما  هیلع 

دوخ نامز  رد  هک  میراد  تاباختنا  یهرابرد  ینوگانوگ  یاھفرح  ام  هتبلا  دننک . یرادساپ  یھلا  تمعن  کی  دننام  تاباختنا  زا  دنـشاب ؛ بظاوم  دنـشاب ، بقارم  همھ  دننزب ، فرح 

. درک میھاوخ  ضرع  مدرم  هب 

خیراـت یهمھ  هب  ناـیناھج و  یهمھ  هب  ار  هنحـص  رد  مدرم  روضح  تمظع  مالـسا  یاـیند  دـنارذگیم . رـس  زا  دراد  ار  یگرزب  ثداوـح  ریخا ، یاـھهام  نیا  رد  مھ  مالـسا  یاـیند 

رد دـنتفرگ و  تسد  فک  ار  اھناج  ناـشدوخ  نت  اـب  اـم  مدرم  داد . ناـشن  ار  گرزب  رادـتقا  نیا  ار ، تمظع  نیا  ناریا  تلم  نیا ، زا  لـبق  لاـس  ود  یـس و  رد  راـب  کـی  داد . ناـشن 

هنحـص رد  مدرم  رگید  راب  زورما  داد . رییغت  ار  ناھج  خیرات  ریـسم  انعم  کی  هب  هکلب  ار ، هقطنم  خـیرات  ریـسم  هک  دـننک  داجیا  یلوحت  دنتـسناوت  دـندمآ و  نادـیم  طسو  اھنابایخ 

طوقس یرگید  زا  سپ  یکی  هقطنم ، رد  مسینویھص  اکیرمآ و  لماوع  درکیم  رکف  یک  درک . زاب  ار  یندرکنزاب  یاھلفق  ار ، یندوشگان  یاھهرگ  هنحص ، رد  مدرم  روضح  دنتـسھ .

. دننک هاگن  مشچ  نیا  اب  یمالسا  تما  هب  دیاب  همھ  دوب . اھتلم  تسد  تسد ، نیا  دوب . تسد ، نیا  اما  دنکشب ؟ ار  اھتب  نیا  دناوتب  هک  تسھ  یتسد  درکیم  رکف  یک  دننک ؟

ار راک  نیا  دـندرک و  ادـیپ  ار  رادـتقا  طاشن و  نیا  ادـخ ، دای  ندروآ  ادـخ و  مان  نتفگ  اب  ریبکت ، نتفگ  اب  یھلا ، رکذ  هب  اـکتا  اـب  مھ  نآ  دراد ؛ یردـتقم  تسد  نینچ  یمالـسا  تما 

. تسا یمیظع  راک  دندرک ؛

یربھر  / ١٧/١٣٩٠/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یاوھ نآ  یوت  دروآیم  دنکیم و  بذج  ار  مدرم  یاھلد  روطنیا  هک  دنکیم  هدھاشم  ار  یھلا  تردق  تسد  ناسنا  زاب  سدق . زور  رد  مدرم  یسایس  روضح  هب  دسریم  تبون  دعب 

اھنز دـیآیم ، کچوک  یهچب  دـیآیم ، درمریپ  دـننکیم ؛ دایرف  دـنھدیم ، ناـشن  بـالقنا  یاـھنامرآ  هب  بـالقنا ، هب  ار  ناـشدوخ  یراداـفو  اـھنابایخ ؛ طـسو  هزور ، ناـھد  اـب  مرگ ،

. دنیآیم اھدرم  دنیآیم ،

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

هکلب ناشنامیا ، تساوخ و  لد و  اب  طقف  هن  تسا ، داـھج  هزراـبم و  یهنحـص  لـمع و  نادـیم  رد  مدرم  یمومع  یعقاو و  روضح  اـھبالقنا ، نیا  رد  رـصنع  نیرتمھم  نم  رظن  هب 

نامشچ ربارب  رد  حلسم  زرابم  هورگ  کی  یتح  ای  یماظن  عمج  کی  یهلیسو  هب  هک  یمایق  اب  یروضح  نینچ  نایم  تسا  یقیمع  یهلصاف  ناشنت . مسج و  اب  نآ ، رب  هوالع 

. دریگیم ماجنا  نانآ  تیاضر  دروم  یتح  ای  مدرم  توافتیب 

تاجتسد هک  اھروشک ، یاج  همھ  زا  ناناوج  مدرم و  نوگانوگ  یاھرشق  هن  ار  بالقنا  نیگنس  راب  ایسآ ، اقیرفآ و  یاھروشک  زا  یدادعت  رد  تصـش  هاجنپ و  یهھد  ثداوح  رد 

لباق لماوع  اھهزیگنا و  رثا  رب  اھنآ  زا  سپ  لسن  ای  ناشدوخ  هک  هاگنآ  دندرک و  لمع  دنتفرگ و  میمـصت  اھنآ  دنتـشاد . شود  رب  حلـسم  دودحم  کچوک و  یاھهتـسھ  ای  رگاتدوک 

یهدوت شود  رب  هک  یلوحت  اب  تسا  توافتم  یلکب  نیا  تفای . طلـست  اھروشک  نآ  رب  رگید  راب  نمـشد  دش و  لیدبت  دوخ  دض  هب  اھبالقنا  دـندرک ، ضوع  ار  دوخ  هار  شرامش ،

. دنناریم نوریب  هنحص  زا  ار  نمشد  یراکادف ، تدھاجم و  اب  دنروآیم و  نادیم  هب  ار  دوخ  ناج  مسج و  هک  دنیاھنآ  تسا و  مدرم 

میـسرت لامجا ، هب  هچ  رگا  ار ، بولطم  یهدنیآ  دننکیم ، بیقعت  یفرعم و  یئاسانـش و  ار  نمـشد  دننکیم ، نیعم  ار  اھفدھ  دـنزاسیم ، ار  اھراعـش  هک  دـنامدرم  نیا  اجنیا  رد 

. دنھدیمن نمشد  یذوفن  لماوع  هب  یلوا  قیرط  هب  هدولآ و  راکشزاس و  صاوخ  هب  ار  ریسم  رییغت  نمشد و  اب  شزاس  فارحنا و  یهزاجا  هجیتن  رد  دننکیم و 

: دومرف هک  دنوادخ  مالک  قادصم  تسا  یاهبیط  یهملک  تسا ؛ رود  هب  یرادیاپان  یرگیحطس و  زا  یلو  دریگ ، ماجنا  ریخات  اب  بالقنا  راک  تسا  نکمم  یمدرم  تکرح  رد 

، مدید ریرحت  نادیم  رد  نویزیولت  زا  ار  رـصم  راختفا  رپ  تلم  روالد  رکیپ  یتقو  نم  ( ١ «.) امسلا یف  اھعرف  تباث و  اھلصا  هبیط  هرجشک  هبیط  هملک  الثم  برـض هللا  فیک  رت  ملا  »

یاھتموکح رد  ار  یمیظع  یهلزلز  هک  ناریا  رد  یمالـسا  ماظن  لیکـشت  یمالـسا و  بالقنا  یزوریپ  زا  سپ  میوگب : ار  یتقیقح  دش . دھاوخ  زوریپ  بالقنا  نیا  هک  مدرک  نیقی 

یهقباس دزیخ . اپ  هب  اج  همھ  زا  شیپ  رصم  هک  میتشاد  راظتنا  ابلاغ  ام  تخادنا ، هقباسیب  یشورخ  شوج و  رد  ار  ناملسم  یاھتلم  دروآ و  دیدپ  برغ  قرـش و  نابلطایند 

، لد رد  نم  دـشیمن . هدینـش  یحـضاو  یادـص  رـصم  زا  اما  تخیگنایمرب . ام  لد  رد  ار  عقوت  نیا  رـصم ، رد  رکفتم  دـھاجم و  گرزب  یاھتیـصخش  تیبرت  یرکفنـشور و  داـھج و 

رما کیلع و ال  یھن  یوھلل  اما  / ربصلا کتمیش  عمدلا  یصع  کارا  مدرکیم : همزمز  ار  سارفوبا  رعش  نیا  رصم  تلم  هب  باطخ 

: تفگیم نم  هب  لد  نابز  نامھ  اب  رصم  تلم  مدینش . ار  دوخ  خساپ  مدید ، رصم  یاھرھش  رگید  نیدایم  ریرحت و  نادیم  رد  ار  رصم  تلم  یتقو 

رس هل  عاذیال  یلثم  نکلو  / هعول یدنع  قاتشم و  انا  یلب 

نادیم هب  هوکـشرپ  یاهنحـص  رد  نایرع  یخیرات ، بسانم  یهظحل  رد  تفرگ و  لکـش  تفای و  ماوق  رـصم  تلم  تینھذ  رد  جیردتب  مایق ، مزع  هزیگنا و  ینعی  سدقم ؛ رـس  نیا 

. دمآ

(٢ .«) الیدبت اولدب  ام  رظتنی و  نم  مھنم  و  « ؛ دنمکح نیمھ  هب  موکحم  اقیقد  مھ  نیرحب  یبیل و  نمی و  سنوت و 

هتشاگن و هنحص ، رد  رضاح  مدرم  داحآ  تساوخ  لد و  نھذ و  رد  هکلب  اھبزح ، اھھورگ و  یهتخاسشیپ  یاھتـسفینام  رد  هن  اھفدھ ، اھـشزرا و  لوصا و  یئاھبالقنا ، نینچ  رد 

. دوشیم تیبثت  مالعا و  نانآ  یاھراتفر  اھراعش و  بلاق  رد 

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

رد یئارگنوناـق  مود ، یهلئـسم  دـشاب -  هدرتـسگ  عیـسو و  یتسیاـب  هک  مدرم -  تکرـش  مدرم ، روضح  لوا ، یهلئـسم  تسا : رتـمھم  همھ  زا  هلئـسم  اـت  ود  تاـباختنا ، رد 

فالخرب رگا  میـشاب ؛ هتـشاد  لوبق  ام  ار  نیا  تفرگ ، ماجنا  ام  لیم  رظن و  قبط  رب  تاباختنا  هچنانچ  رگا  هک  دـشابن  روجنیا  مدرم . یار  هب  مارتحا  نوناق ، هب  یرادافو  تاـباختنا ،

رس میھاوخیم ، ام  هک  ینآ  رگا  میراد ؛ لوبق  ار  نوناق  دمآ ، راک  رس  میھاوخیم ، ام  هک  ینآ  دنداد ، ام  هب  ار  قح  رگا  ( ١ «.) نینعذم هیلا  اوتای  قحلا  مھل  نکی  نا  و  ، » دوب ام  رظن 

بخ دعب  دنتـسھ ، ارگنوناق  هک  دـندرک  اعدا  دوب . روج  نیمھ  یهنتف ٨٨  دوشیمن . نیا  میراد ؛ لوـبق  ار  مدرم  یار  هن  میراد ، لوـبق  ار  نوناـق  هن  نوناـق ؛ ریز  مینزیم  دـماین ، راـک 

لاحشوخ ار  نمـشد  دندرک ، برطـضم  یتدم  ار  تلم  ار ، روشک  ارچ ! هک  نتخادنا  هار  اوعد  دندرک  انب  اھنیا  دنداد ؛ یار  یرگید  سک  هب  مدرم  تیرثکا  دندادن ، یار  اھنآ  هب  مدرم 

. دنتسشن بقع  دندرواین و  بات  رگید  مدرم  لباقم  رد  مھ  شرخآ  هتبلا  دندرک ؛

، بوخ یلیخ  دشاب ؛ هتشاد  ضارتعا  تاباختنا  زا  دعب  یسک  تسا  نکمم  دندرکن . نیکمت  مدرم  یار  هب  دندرکن ، نیکمت  نوناق  هب  هک  دوب  نیمھ  یهنتف ٨٨  نازورفاشتآ  هانگ 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 73 
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. تسا یلصا  یهتکن  مھ  نیا  میورب . هار  نآ  زا  دیاب  میراد ، لوبق  ار  نوناق  رگا  درک . لابند  نایب و  ار  ضارتعا  نیا  دیاب  هنوگچ  هک  دراد  ینوناق  هار  اما  درادن ؛ یداریا  ضارتعا  نیا 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢١ نارگراثیا  ادھش و  یاھهداوناخ  عمج  رد  تانایب 

هک دوش  مکاح  یدولآمغ  یاضف  نانچنآ  مدرک ، هدھاشم  کیدزن  زا  یھاتوک  یهھرب  رد  نم  هک  یروطنآ  ناتسزوخ ، یهقطنم  هقطنم و  نیا  رب  هک  دش  بجوم  هیلوا  تلفغ  نآ 

دراو هک  دنک  ادیپ  نادیم  یمدرم  روضح  یمدرم و  یاھدادعتـسا  یتقو  دـشاب ، مدرم  تسد  یتقو  راک  منک . شومارف  مناوتیمن  مدـید ، کیدزن  زا  نم  هک  ار  نآ  رظانم  زا  یـضعب 

دایز تمحز  هب  دـندمآیم ، مھ  درگ  یمدرم  یاھهورگ  اجنآ ، اجنیا و  قطاـنم ، نیمھ  رد  دـندادیمن . هزاـجا  زور  نآ  هک  دوب  یزیچ  نیا  دـیآیمن . شیپ  اـھتلفغ  نیا  دوش ، هصرع 

رد ینالف  ارچ  هک  دـندرکیم  تیاکـش  هلگ و  یمـسر  تاسلج  رد  دـندوب ، یـضاران  اجنآ  اھنآ  دـندشیم ؛ عافد  لوغـشم  دـندرکیم ، مھارف  ناشدوخ  یارب  ار  یحالـس  یاھهضبق 

. تسا سرد  ام  یارب  نیا  دننک . لمحت  دنتسناوتیمن  نیاربانب  دندرکیم ؛ عافد  دنتشاد  ناوج  یاهدع  تسا ! هدرک  عمج  هحلسا  اجنالف 

برغنالیگ  / ١٣٩٠/٠٧/٢٣ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

کی امـش  رھـش  رد  هک  نیا  هوکـشاب . نارود  سدـقم و  عافد  نارود  نآ  تارطاخ  ظفح  زا  تسا  ترابع  دراد ، دایز  ریثاـت  یلم  تیوھ  زرم  نیمھ  ظـفح  رد  هک  یئاـھزیچ  زا  یکی 

هک نیا  دینک . ظفح  ناتدوخ  یارب  دیراد و  هگن  ار  نیا  دشکب ، نوخ  کاخ و  هب  ار  مجاھم  یورین  دنک و  ریسا  ار  نمشد  زابرس  دناوتیم  عافد  ماقم  رد  عاجـش  ناملـسم و  یوناب 

نارود تارطاخ  ظفح  برغنالیگ  یارب  هتبلا  دینک . ظفح  دیراد و  هگن  ناتدوخ  یارب  ار  نیا  دتسیاب ، نمـشد  مجاھت  لباقم  رد  طئارـش  نیرتتخـس  رد  تسا  هتـسناوت  رھـش  نیا 

روضح یزرابم  عفادم و  نانز  نادرم و  مھ  قطانم  نآ  رد  تسا . مزال  برغ  دابآمالسا  مدرم  یارب  نیریش ، رـصق  مدرم  یارب  تارطاخ ، نیا  ظفح  انیع  تسا ؛ مزال  سدقم  عافد 

، گرزب نادنمشناد  گرزب ، نادرم  نآ ، یارب  هک  دراد  تیمھا  ردقنآ  ناریا  تلم  یمالسا  تیوھ  ظفح  نیا  دنداتسیا . نمشد  لباقم  رد  دوجو  یهمھ  اب  دندرک و  شالت  دنتشاد ،

. دننک تیلوئسم  ساسحا  دیاب  هتسجرب  یاھتیصخش  گرزب ، نادھاجم 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٨ ناتسا  یئارجا  نیلوئسم  رادید  رد  تانایب 

هب فلتخم -  یاھشخب  رد  رازگتمدخ  یاھهعومجم  ناریدم و  یهمھ  ات  ناتـسا ، یالاب  زارط  نالوئـسم  زا  ناتـسا -  نالوئـسم  یهعومجم  زا  منک  رکـشت  لوا  تسا  مزال  نم 

ماجنا مدرم  اب  یھارمھ  رد  رفـس  نیا  رد  هک  یـشالت  دنداد و  ماجنا  رفـس  نیا  رد  هک  یئاھتبحم  رطاخ  هب  هھرب ، نیا  رد  صوصخب  و  ناشتامدخ ، رطاخ  هب  ناشتامحز ، رطاخ 

یاھهصرع رد  روضح  یارب  مدرم  یگدامآ  دنتسھ . ولج  اھام  زا  هک  دنداد  ناشن  بالقنا  نیا  لحارم  یهمھ  رد  مدرم  نوچ  تسا ؛ رصاق  اعقاو  مدرم  زا  رکشت  زا  ام  نابز  تفرگ .

دوجو یاهدـشنهدروآرب  یاھهتـساوخ  دـنراد و  مھ  یئاجب  قحب و  تاعقوت  تاراظتنا و  انئمطم  هاشنامرک  ناتـسا  رـسارس  مدرم  هکنیا  اب  تسا . روآتفگـش  بالقنا ، نوگاـنوگ 

، تسھ یدوـبمک  هک  دـنروآیمن  ور  هب  مدرم  اـما  درک ، دـھاوخ  ادـیپ  قـقحت  هدـنیآ  رد  هللااـشنا  تسا و  هدرکن  ادـیپ  قـقحت  اھهتـساوخ  نیا  فـلتخم  لـئالد  هـب  ـالاح  هـک  دراد 

افاصنا اقح و  هتبلا  دـیدرک . هظحالم  هک  نانچمھ  دـنوشیم ؛ نادـیم  دراو  غیردیب  تسا ، روضح  یهصرع  زاین  بالقنا و  زاین  هک  یئاجنآ  تسھ ؛ یلکـشم  تسھ ، یایرـسک 

نامناتـسود و یلو  متفرن ، اصخـش  هدـنب  هک  یئاھرھـش  رد  هچ  میتـفر ، اـم  هک  یئاھرھـش  نیا  رد  هچ  هاـشنامرک ، دوخ  رد  هچ  مھ ، ناتـسا  نوگاـنوگ  یاھـشخب  نالوئـسم 

. دندش لمحتم  ار  یدایز  تامحز  اھریسم -  رد  اھهار ، رد  اھهداج ، رد  دندرک -  ادیپ  روضح  اجنآ  رد  یگدنیامن  یاھتئیھ 

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

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

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

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

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

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

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

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

)...(

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

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

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

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

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

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

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

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

یئاج رھ  یدامتم ، یاھلاس  لوط  رد  هللادمحب  دـندومرف ، هک  روط  نیمھ  هک  یگنھامھ ؛ یاروش  رد  لاعف  ناردارب  یتنج و  یاقآ  ترـضح  زیزع ، ناردارب  زا  مینکیم  رکـشت  الوا 

یهصرع هب  مدرم  یهدـنروآ  تسادـخ . تسد  اـھلد  هک  مینادـیم  همھ  هتبلا  دـندش . نادـیم  دراو  یمدرم ، یموـمع  تاـکرح  نیا  تیریدـم  یارب  دـندرک  ساـسحا  یاهفیظو  هک 

نیا رد  اریخا  و  سدـق ، زور  لثم  نمھب ، لثم ٢٢  نوگانوگ : مسارم  رد  دـھدیم -  ناشن  بوخ  ار  اھنآ  ناشورخ  حور  هک  هعماـج  مسج  و  یمدرم ، میظع  روضح  نیا  و  اـھنابایخ ،

رگا هـکلب  نآ ، لاـثما  ید و  یهیـضق ٩  لثم  میظع  ینویلیم  یاـھروضح  ـالاح  هن  تسوا . تسد  اـھلد  تسوا ؛ تردـق  تسد  تسا ؛ لاـعتم  یادـخ  ید -  زور ٩  لثم  لاـس ، ود 

یھاوگ ار  نیمھ  مھ  ام  هداد . ماجنا  بوخ  افاصنا  تاغیلبت  یلاع  یاروش  ار  تیریدم  نیا  تسا ؛ مزال  یتیریدم  کی  دـنوش ، عمج  اج  کی  دـنھاوخب  مھ  مدآ  رفن  رازھ  هچنانچ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 74 
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میظع یاھتردق  رامعتـسا و  یـسایس و  ریغ  یـسایس و  عناوم  یهمھ  دندرک . تیبثت  ناشدوخ  روضح  اب  دـندوب ، هتـشامگ  تمھ  نآ  رب  هک  ار  هچنآ  دنتـساوخیم ، هک  ار  هچنآ 

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

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

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

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

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

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

یدربھار  / ١٣٩٠/١٠/١۴ یاھهشیدنا  تسشن  نیموس  رد  تانایب 

اھاـم زا  مادـکچیھ  هک  یلاـح  رد  دـیمھف ، وا  لوا  هک  یرگید  یاـھزیچ  یلیخ  لـثم  دوب -  اـم  راوگرزب  ماـما  دـیمھف ، ار  شقن  نیا  هک  یـسک  لوا  منک ؛ فارتـعا  منک ، رارقا  نم  و 

ام هب  یتشز  تاریبعت  کی  اب  یناـگرزب  درکیمن . کرد  سک  چـیھ  هک  یتقو  نآ  درک ، کرد  ار  مدرم  روضح  ریثاـت  ماـما  دـیمھف . ار  مدرم  شقن  ماـما  هک  ناـنچمھ  میدـیمھفیمن - 

! دننکیم هراشا  وا  هب  هک  یـسک  نآ  تسین  ناسنا  الـصا  هناک  دندزیم ، فرح  ریقحت  اب  نانچنآ  داد !؟ ماجنا  یگرزب  راک  دوشیم  مدرم  نیمھ  اب  دـینکیم  رکف  امـش  هک  دـنتفگیم 

گرزب کاـپ  لد  نآ  زا  نخـس  نوچ  دوب ، قداـص  نوچ  ماـما  داد . ناوخارف  درک ، فشک  درک ، کرد  ار  اـھنآ  یاـھیئاناوت  تخانـش ، ار  مدرم  تسناد ، ار  مدرم  ردـق  ماـما  هن ؛ ماـما 

هبلط دمآ ، داتسا  دمآ ، وجشناد  هتیمک ؛ یوت  دندمآ  اھرـشق  یهمھ  زا  دوب ، هتیمک  لیکـشت  زور  هک  یزور  نآ  نادیم . یوت  دندمآ  همھ  اذل  تشاذگ ؛ رثا  دمآیم ، نوریب  ینارون 

یزور نآ  دندش . گنج  نادیم  لخاد  دنتفر  ماما  روتسد  هب  همھ  دش ، گنج  تبون  هک  یزور  نآ  دندش . هتیمک  وضع  دندمآ  دندمآ ؛ رازاب  هچوک و  مدرم  دمآ ، الاب  زارط  ملاع  دمآ ،

نم رظن  هب  دراد . همادا  مھ  زورما  ات  اھیئاشگھار  نآ  دندش . یگدنزاس  نادـیم  دراو  دـندمآ  انغتـسا -  دـینک -  تسرد  دـیزاسب ، دـیورب ، دـیاب  دومرف  شرمع  رخاوا  رد  ماما  هک 

مدرم نیا  میودـب . شلابند  دـیاب  هدـنب  لاثما  اھالاح  الاح  هک  هدرک ، باترپ  مکحم  ار  یوگ  نیا  نانچنآ  ناشیا  تسا . ماما  تسد  برـض  میوریم ، شیپ  میراد  ام  هچرھ  مھ  نالا 

. دوشیم تسد  هب  تسد  دراد  مھ  لسن  هب  لسن  دندرک . تکرح 

ید  / ١٣٩٠/١٠/١٩ زورلاس ١٩  تبسانم  هب  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

مامت زا  هدش ؛ ثبشتم  دوشب ، ثبـشتم  لسوتم و  تسا  هتـسناوتیم  هک  یقرط  مامت  هب  دنیاھتـسینویھص -  اکیرمآ و  مھ  هھبج  نآ  رادمدرـس  هک  ام -  لباقم  یهھبج  زورما 

لماـع و  ماـظن ، یهدـننک  تیوـقت  لـماع  ینعی  لـماع ، ود  نیا  دـناوتب  هکنیا  یارب  تسا ، هدرک  یریگهرھب  دـنک ، یریگهرھب  ناریا  تلم  اـب  یهلباـقم  یارب  هتـسناوتیم  هک  اـھهار 

اب و  مینکیم -  ارجا  بیوصت و  ناریا  هیلع  رب  ام  هک  یئاھمیرحت  نیا  دنیوگیم  دننکیم ؛ حیرصت  ار  نیمھ  مھ  ناشدوخ  دربب . نیب  زا  دنک و  فیعضت  ار  هنحص  رد  مدرم  یگداتـسیا 

رد ای  دریگب ، تروص  راک  نیا  ای  دـننک . تشپ  یمالـسا  ماـظن  هب  مدرم  دـنوش ، جراـخ  هنحـص  زا  مدرم  مینک ، هتـسخ  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  یارب  دـننکیم -  لاـبند  لـماک  داـنع 

یمالـسا یروھمج  نیلوئـسم  میھاوخیم  دـنیوگیم  تسا : نیا  اـھنآ  ریبـعت  دـننک . رظندـیدجت  ناـشدوخ  تابـساحم  رد  نیلوئـسم  دـیایب ؛ دوـجو  هب  هنخر  نیلوئـسم  یهدارا 

، دندلب هک  یئاھدنفرت  یهمھ  اب  ناشناوت ، یهمھ  اب  روشک . نیلوئـسم  یهدارا  رد  ندرک  داجیا  هنخر  ینعی  نیا  تسالاب . اھنآ  یاھیریگمیمـصت  یهنیزھ  هک  دـننک  ساسحا 

یاھمیمـصت رد  هک  دننک  راداو  ار  نیلوئـسم  دننک و  دیدرت  داجیا  نیلوئـسم  رد  ای  دننک ، ادج  ماظن  زا  ار  مدرم  دننک و  دیدرت  داجیا  مدرم  رد  ای  دـننکیم . لابند  ار  راک  ود  نیا  دـنراد 

. دنھد ماجنا  دنناوتیمن  ار  مادکچیھ  دندرک ؛ هابتشا  دننک . رظندیدجت  ناشدوخ 

یاھهایـسور نیا  دنتـسناوتن . اما  دـنزادنیب ؛ اپ  زا  ار  اھنآ  اھناملـسم ، یداصتقا  یهرـصاحم  بلاطیبا و  بعـش  اب  هک  دیـسر  ناشرظن  هب  نانمـشد  مالـسا ، ردـص  رد  زور  کـی 

رد ام  میربیخ . ردـب و  طئارـش  رد  اـم  میتسین ؛ بلاـطیبا  بعـش  طئارـش  رد  زورما  اـم  تسین . روجنیا  میبلاـطیبا . بعـش  طئارـش  رد  زورما  اـم  دـننکیم  لاـیخ  رگهبـساحمدب 

. تسا هدرک  ادیپ  تسد  یزارفارس  اب  یزوریپ ، لحارم  زا  یرایسب  هب  تسا ؛ هدش  کیدزن  اھنآ  هب  تسا ؛ هدید  مشچ  هب  ار  یزوریپ  یاھهناشن  ام  تلم  هک  میتسھ  یطئارش 

زورما تـسا ؟ نـکمم  یزیچ  نـینچ  رگم  دـننک ؟ نوریب  هنحـص  زا  ار  مدرم  دـنھاوخیم  اھدـنفرت  نـیا  اـب  اـھفرح ، نـیا  اـب  دـنناسرتیم ؟ یداـصتقا  یهرــصاحم  زا  ار  اـم  مدرم  زورما 

هدـش باختنا  تریـصب  اـب  هک  تسا  یھار  نیا  ( ١ (؛» ینعبتا نم  انا و  هریـصب  یلع  یلا هللا  اوعدا  یلیبس  هذـھ  لق  « ؟ دـننک داـجیا  لـالتخا  نیلوئـسم  یهدارا  رد  دـنھاوخیم 

ادـیپ تسد  مھ  یئاـھهلق  هب  میتفر ، هار  نیا  زا  اـم  تسا . هدـش  راومھ  اـھنیرتزیزع  نوخ  اـب  هک  تسا  یھار  نیا  تسا ، هدـش  زاـب  تدـھاجم  اـب  هک  تسا  یھار  نیا  تسا ،

یـس لاس و  تسیب  اجک ، زورما  یمالـسا ، یروھمج  میاهدرک . ادـیپ  تسد  یرایـسب  یاـھهلق  هب  مھ  زورما  اـت  یلو  میوریم ؛ شیپ  هللااـشنا  میوشیمن ، فقوتم  اـم  میدرک .

قیوشت ار  ناریا  تلم  هک  تسا  یئاھهناشن  اھنیا  اجک ؟ ناشزورما  راسکنا  فعـض و  اجک ، ناشزور  نآ  تورب  داـب و  هنمیھ و  یمالـسا ، یروھمج  نانمـشد  اـجک ؟ لـبق  لاـس 

مھ مدرم  دـنام ؛ دـھاوخ  مکحتـسم  نانچمھ  نیلوئـسم  یهدارا  تسا -  ترخآ  ایند و  تداعـس  هار  تسا ، نید  هار  تسادـخ ، هار  هک  مالـسا -  هار  یهمادا  رد  ریخن ، دـنکیم .

. دوب دنھاوخ  میظع  تکرح  نیا  تباث  یاپ  هدنیآ ، رد  زورما و 

ید  / ١٣٩٠/١٠/١٩ زورلاس ١٩  تبسانم  هب  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

مدع فارحنا ، مدع  رب  تسا  یمالـسا  یروھمج  سدقم  ماظن  عطاق  میمـصت  یکی  دـھدیم : لیکـشت  ار  تلم  رادـتقا  یاھهریجنز  اھنیا  هک  دراد  دوجو  هتـسویپ  مھ  هب  زیچ  ود 

عطاق روطهب  دوخ ، یعمج  تیوھ  اب  دوخ ، عومجم  هب  یمالسا  ماظن  رابکتـسا . یوس  زا  اھتردقربا و  یوس  زا  یئوگروز  یھاوخهدایز و  لباقم  رد  ندرک  یگداتـسیا  میلـست ،

ادـج مھ  زا  ود  نیا  رگا  راداـفو . مدرم  یهناممـصم  هنادنمـشوھ و  روـضح  مود ، لـماع  لوا . لـماع  نیا ، تسا . هداتـسیا  تسا و  هدرک  باـختنا  ار  هار  دـنکیم و  راـک  هچ  دـنادیم 

رد دوخ ، تین  رد  دـندشیم  لـالتخا  راـچد  ماـظن  ناریدـم  رگا  تفریمن . شیپ  راـک  اـنیقی  دـندوبن ، هنحـص  رد  مدرم  اـما  دـندوب ، روشک  ناریدـم  ماـظن و  نالوئـسم  رگا  دـندشیم ،

؛ تشاذـگیم ریثات  ماظن  لالتخا  رد  نیا  انیقی  دناهدیـشک ، فص  ناشلباقم  رد  هک  تلالـض  رفک و  مکارتم  رکـشل  لباقم  رد  دوخ  یریگمیمـصت  رد  دوخ ، مھف  رد  دوخ ، صیخـشت 

اھهبرـض و زا  مادـکچیھ  لماع ، ود  نیا  دوجو  اب  دوب . دـھاوخ  مھ  هدـنیآ  رد  هللااشنا  تسھ و  مھ  زورما  تسھ ، رگیدـکی  اب  لماع  ود  نیا  درکیم . جراخ  هنحـص  زا  مھ  ار  مدرم 

. تشاذگ دھاوخن  یرثا  تلم  نیا  رد  نمشد  یاھهئطوت  اھدیک و  اھدنفرت و 

مامت زا  هدش ؛ ثبشتم  دوشب ، ثبـشتم  لسوتم و  تسا  هتـسناوتیم  هک  یقرط  مامت  هب  دنیاھتـسینویھص -  اکیرمآ و  مھ  هھبج  نآ  رادمدرـس  هک  ام -  لباقم  یهھبج  زورما 

لماـع و  ماـظن ، یهدـننک  تیوـقت  لـماع  ینعی  لـماع ، ود  نیا  دـناوتب  هکنیا  یارب  تسا ، هدرک  یریگهرھب  دـنک ، یریگهرھب  ناریا  تلم  اـب  یهلباـقم  یارب  هتـسناوتیم  هک  اـھهار 

اب و  مینکیم -  ارجا  بیوصت و  ناریا  هیلع  رب  ام  هک  یئاھمیرحت  نیا  دنیوگیم  دننکیم ؛ حیرصت  ار  نیمھ  مھ  ناشدوخ  دربب . نیب  زا  دنک و  فیعضت  ار  هنحص  رد  مدرم  یگداتـسیا 

رد ای  دریگب ، تروص  راک  نیا  ای  دـننک . تشپ  یمالـسا  ماـظن  هب  مدرم  دـنوش ، جراـخ  هنحـص  زا  مدرم  مینک ، هتـسخ  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  یارب  دـننکیم -  لاـبند  لـماک  داـنع 

یمالـسا یروھمج  نیلوئـسم  میھاوخیم  دـنیوگیم  تسا : نیا  اـھنآ  ریبـعت  دـننک . رظندـیدجت  ناـشدوخ  تابـساحم  رد  نیلوئـسم  دـیایب ؛ دوـجو  هب  هنخر  نیلوئـسم  یهدارا 

، دندلب هک  یئاھدنفرت  یهمھ  اب  ناشناوت ، یهمھ  اب  روشک . نیلوئـسم  یهدارا  رد  ندرک  داجیا  هنخر  ینعی  نیا  تسالاب . اھنآ  یاھیریگمیمـصت  یهنیزھ  هک  دـننک  ساسحا 

یاھمیمـصت رد  هک  دننک  راداو  ار  نیلوئـسم  دننک و  دیدرت  داجیا  نیلوئـسم  رد  ای  دننک ، ادج  ماظن  زا  ار  مدرم  دننک و  دیدرت  داجیا  مدرم  رد  ای  دـننکیم . لابند  ار  راک  ود  نیا  دـنراد 

. دنھد ماجنا  دنناوتیمن  ار  مادکچیھ  دندرک ؛ هابتشا  دننک . رظندیدجت  ناشدوخ 

یاھهایـسور نیا  دنتـسناوتن . اما  دـنزادنیب ؛ اپ  زا  ار  اھنآ  اھناملـسم ، یداصتقا  یهرـصاحم  بلاطیبا و  بعـش  اب  هک  دیـسر  ناشرظن  هب  نانمـشد  مالـسا ، ردـص  رد  زور  کـی 

رد ام  میربیخ . ردـب و  طئارـش  رد  اـم  میتسین ؛ بلاـطیبا  بعـش  طئارـش  رد  زورما  اـم  تسین . روجنیا  میبلاـطیبا . بعـش  طئارـش  رد  زورما  اـم  دـننکیم  لاـیخ  رگهبـساحمدب 

. تسا هدرک  ادیپ  تسد  یزارفارس  اب  یزوریپ ، لحارم  زا  یرایسب  هب  تسا ؛ هدش  کیدزن  اھنآ  هب  تسا ؛ هدید  مشچ  هب  ار  یزوریپ  یاھهناشن  ام  تلم  هک  میتسھ  یطئارش 

زورما تـسا ؟ نـکمم  یزیچ  نـینچ  رگم  دـننک ؟ نوریب  هنحـص  زا  ار  مدرم  دـنھاوخیم  اھدـنفرت  نـیا  اـب  اـھفرح ، نـیا  اـب  دـنناسرتیم ؟ یداـصتقا  یهرــصاحم  زا  ار  اـم  مدرم  زورما 

هدـش باختنا  تریـصب  اـب  هک  تسا  یھار  نیا  ( ٢ (؛» ینعبتا نم  انا و  هریـصب  یلع  یلا هللا  اوعدا  یلیبس  هذـھ  لق  « ؟ دـننک داـجیا  لـالتخا  نیلوئـسم  یهدارا  رد  دـنھاوخیم 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 75 
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ادـیپ تسد  مھ  یئاـھهلق  هب  میتفر ، هار  نیا  زا  اـم  تسا . هدـش  راومھ  اـھنیرتزیزع  نوخ  اـب  هک  تسا  یھار  نیا  تسا ، هدـش  زاـب  تدـھاجم  اـب  هک  تسا  یھار  نیا  تسا ،

یـس لاس و  تسیب  اجک ، زورما  یمالـسا ، یروھمج  میاهدرک . ادـیپ  تسد  یرایـسب  یاـھهلق  هب  مھ  زورما  اـت  یلو  میوریم ؛ شیپ  هللااـشنا  میوشیمن ، فقوتم  اـم  میدرک .

قیوشت ار  ناریا  تلم  هک  تسا  یئاھهناشن  اھنیا  اجک ؟ ناشزورما  راسکنا  فعـض و  اجک ، ناشزور  نآ  تورب  داـب و  هنمیھ و  یمالـسا ، یروھمج  نانمـشد  اـجک ؟ لـبق  لاـس 

مھ مدرم  دـنام ؛ دـھاوخ  مکحتـسم  نانچمھ  نیلوئـسم  یهدارا  تسا -  ترخآ  ایند و  تداعـس  هار  تسا ، نید  هار  تسادـخ ، هار  هک  مالـسا -  هار  یهمادا  رد  ریخن ، دـنکیم .

. دوب دنھاوخ  میظع  تکرح  نیا  تباث  یاپ  هدنیآ ، رد  زورما و 

، تاباختنا نیا  رد  هک  دننک  یراک  دیاش  هک  دناهدرک ؛ عورش  لبق  یتدم  زا  الاح ، زا  هن  تسا . تاباختنا  نیمھ  دنھدب ، ناشن  ار  ناشروضح  دنناوتیم  مدرم  هک  یئاھاج  زا  یکی 

، نوگاـنوگ یاـھهناسر  رد  تاـعوبطم و  رد  دـسریم ، مدرم  مشچ  هب  دـسریم ، مدرم  شوـگ  هب  هـک  یرادـقم  نآ  رد  ـالاح  دـینیبیم ؛ رگید ، دیونـشیم  دوـش . مـک  مدرم  روـضح 

 - دنـشخپ اج  همھ  هک  ناشماظنهدایپ  کچوک و  یدایا  اھوداپ و  نیا  ات  تسا ، رابکتـسا  رفک و  یهھبج  یھدـنامرف  هاگرارق  زکرم و  هک  تسا ، هتفرگ  ردـص  نآ  زا  اـم ، نانمـشد 

و مراد ، مدرم  نیا  راتفر  زا  هک  یاهبرجت  اب  نم  دننکن . تکرش  تاباختنا  نیا  رد  مدرم  هک  دننک  یراک  هک  تسا  نیا  ناششالت  یهمھ  دنتسھ -  مھ  نوریب  دنتـسھ ، مھ  اجنیا 

روـضح کـی  تاـباختنا ، نیا  رد  مدرم  روـضح  یھلا ، یهوـق  لوـح و  هب  یھلا ، لـضف  هب  یھلا ، فـطل  هب  هک  مـنکیم  ینیبشیپ  مراد ، لاـعتم  یادـخ  فـطل  هـب  هـک  یداـمتعا  اـب 

، دمآ دھاوخ  شیپ  وا  یارب  یاهزات  تکرح  دش ؛ دھاوخ  هدـیمد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  روشک و  بالقنا و  رکیپ  هب  یاهزات  نوخ  تاباختنا ، نیا  اب  دوب و  دـھاوخ  نکـشنمشد 

. تسا دوخ  تشونرس  رد  مدرم  تلاخد  رھظم  تسا ؛ مدرم  روضح  رھظم  تاباختنا  تسا . روج  نیمھ  اھتاباختنا  یهمھ  هک  نانچمھ  درک ؛ دھاوخ  ادیپ  یاهزات  طاشن 

اھهرطاخ نیرتھب  دنراد . ار  اھهرطاخ  نیرتدب  اھهرطاخ و  نیرتھب  لاس ٨٨  تاباختنا  زا  ام  روشک  ام و  مدرم  دیاین . شیپ  اھتفآ  نیا  مینک  یعـس  دیاب  دراد ؛ دوجو  یئاھتفآ  هتبلا 

بابان و نادان ، مدآ  هدـع  کی  یـسایس  یاھینزرج  هب  طوبرم  اھهرطاخ  نیرتدـب  درک ؛ هریخ  ار  ایند  هک  دوب ، یار  یاھقودنـص  یاـپ  مدرم  ینویلیم  لـھچ  میظع  روضح  لـصاح 

ناشن ار  ضارتعا  دیاب  هنوگچ  دنشاب . ضرتعم  دنشاب ، هتـشادن  لوبق  یاهدع  کی  تسا  نکمم  یاهثداح  رھ  رد  یاهیـضق ، رھ  رد  بخ ، دوب . تاباختنا  یهیـضق  رد  دناعم  اضعب 

تنوـفع هـک  ار  یئاــھهمانرب  ارچ  دــننک ؟ داشنمــشد  ار  روـشک  ارچ  دــننک ؟ تـسرد  هـنیزھ  مدرم  یارب  ارچ  دــننک ؟ ینکــشنوناق  ارچ  تـسا . هدرک  نـیعم  هار  نوناــق ، داد ؟

مزلم مھ  هیضق  فارطا  یهمھ  میتفگ ، مھ  همھ  هب  میتفگ ، ام  اجنآ  تسا . هدرک  نیعم  هار  نوناق ، دننک ؟ ارجا  تسا ، راکشآ  دنلب و  نآ  زا  نمشد  یاھدنفرت  اھیریگمیمصت و 

!؟ دندرکن ارچ  دننک . لمع  تسا -  نوناق  رم  هک  تسا -  هدش  هتفگ  هک  هچنآ  قبط  رب  هک  دندوب 

شیپ زا  یراک  درب . دـھاوخن  شیپ  زا  یراک  فالخ ، یاھراک  رد  روشک ، نیا  رد  سک  چـیھ  دراد ، دوجو  دـنویپ  نیا  اـت  دناهنحـص ، یوت  تلم  نیا  اـت  و  دـندربن . شیپ  زا  یراـک  اـھنآ 

. دنکن لمحت  ار  هنیزھ  نیا  روشک  دشیم  تمظعرپ ، هوکشاب و  تاباختنا  نآ  اب  ارچ ؟ دندرک ؛ تسرد  هنیزھ  تلم  یارب  دندرک ، تسرد  هنیزھ  روشک  یارب  اما  دنربیمن ، دندربن و 

مدرم و یار  رھظم  نآ ، لوصحم  مدرم و  روضح  رھظم  تاباختنا  میـشاب . بقارم  همھ  دیاب  دشاب ، سرد  دیاب  دـشاب ، هبرجت  ام  یارب  نیا  دـیاب  دنتـشاد . دوجو  ینوگانوگ  لماوع 

. تشاذگ مارتحا  نآ  هب  دیاب  تسا ؛ مدرم  تساوخ 

ید  / ١٣٩٠/١٠/١٩ زورلاس ١٩  تبسانم  هب  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

تسرد ناسنا  یارب  تجح  ادخ  ناسنا و  نیب  دننک ، عمجرطاخ  ار  ناسنا  دنناوتیم  هک  یدارفا  دنرادیب . ام  مدرم  هناتخبشوخ  دنشاب . تفتلم  دننک ، زاب  ار  اھمـشچ  دیاب  مدرم 

؛ دریگب ماجنا  یبوخ  تاباختنا  هللااشنا  دوش . تقد  دـیاب  تسا . مزال  اـھنیا  دـنک . قیقحت  دـنک ، قیقحت  دـناوتیم  شدوخ  هک  یئاـجنآ  دـنک ؛ ناـنیمطا  اـھنیا  هب  ناـسنا  دـننک ،

نیمھ هللااشنا  یھلا  فطل  هب  و  یمالسا . ماظن  باب  دوش  لیکشت  یسلجم  هللااشنا  دننک و  باختنا  تسرد  دنـسانشب ، تسرد  مدرم  مدرم . روضح  اب  روشرپ ، تاباختنا 

. دش دھاوخ  مھ  روج 

١٣٩٠/١١/١٠ /  « یمالسا یرادیب  ناناوج و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

ترابع هک  یللملانیب ، یروتاتکید  یناھج و  یروتاتکید  هیلع  مایق  یارب  تسا  یاهمدقم  نیا  تسا ؛ هدش  مایق  هتسباو  یاھیروتاتکید  هیلع  یمالسا  یاھروشک  رد  زورما 

اکیرمآ یروتاتکید  رد  تسا  مسجتم  یللملانیب  یروتاتکید  یللملانیب و  دادبتسا  زورما  یرابکتسا . یاھتردق  یتسینویھـص و  ثیبخ  دساف و  یهکبـش  یروتاتکید  زا  تسا 

امش هچنآ  دننکیم . یروتاتکید  دنراد  ایند  یهمھ  رد  نوگانوگ  یاھرازبا  اب  فلتخم و  یاھـشور  اب  اھنیا  زورما  یتسینویھـص . کانرطخ  یناطیـش و  یهکبـش  اکیرمآ و  ناوریپ  و 

هب تدشب  نآ  یهزیگنا  رگید  یاھروشک  رد  دیھدیم ، ماجنا  دیراد  نیرحب  رد  دیھدیم ، ماجنا  دیراد  نمی  رد  دیداد ، ماجنا  یبیل  رد  دیداد ، ماجنا  سنوت  رد  دیداد ، ماجنا  رصم  رد 

تسا ترابع  متفگ ، هک  یایخیرات  چیپ  نیا  دھدیم . راشف  ار  تیرشب  دراد  تسا  نرق  ود  هک  تسا  یرـضم  کانرطخ و  یروتاتکید  نیا  اب  یهزرابم  زا  یئزج  تسا ، هدمآ  دوجو 

. دینکن داعبتسا  دمآ ؛ دھاوخ  شیپ  نیا  یھلا ؛ یونعم و  یاھشزرا  تیمکاح  اھتلم و  یدازآ  هب  یایروتاتکید  نینچ  یهرطیس  زا  لوحت  زا 

یداع و هاگن  رد  تسا  نکمم  درک . دھاوخ  ترصن  ار  امـش  دیدرک ، ترـصن  ار  وا  رگا  هک  دنکیم  دیکات  لاعتم  یادخ  ( ١ «.) هرصنی نم  نرـصنیل هللا  و  : » هک تسا  یھلا  یهدعو  نیا 

هک دـیدرکیم  رکف  ایآ  نیا  زا  لبق  هام  هس  ود  لاس و  کی  رد  امـش  داتفا . قافتا  دـمآیم و  رظن  هب  دـیعب  اـھزیچ  زا  یلیخ  اـما  دـیایب ؛ رظن  هب  دـیعب  یداـم ، تابـساحم  رب  ینتبم 

اما دندرکیم ؛ داعبتـسا  یرایـسب  دـش ، دـھاوخ  طقاس  کرابم  دـساف  یهتـسباو  میژر  هک  دـشیم  هتفگ  یناسک  هب  زور  نآ  رگا  دورب ؟ نیب  زا  دوش و  لیلذ  روجنیا  رـصم  توغاط 

رد هک  تفگیم  یـسک  رگا  دـندرکیمن . رواب  رثکا  تسویپ ، دـھاوخ  عوقو  هب  بیجع  ثداوح  نیا  اـقیرفآ  لامـش  رد  هک  درکیم  اـعدا  نیا  زا  لـبق  لاـس  ود  یـسک  رگا  داـتفا . قاـفتا 

قافتا اھنیا  اما  درکیمن ؛ رواب  یـسک  دـنھدب ، تسکـش  ار  یتسینویھـص  زھجم  شترا  یتسینویھـص و  میژر  تسناوت  دـنھاوخ  نموم  ناوج  هورگ  کـی  ناـنبل ، لـثم  یروشک 

دنک و تمواقم  لاس  ود  یـس و  تسناوت  دـھاوخ  دـشیم ، لامعا  وا  هیلع  برغ  قرـش و  زا  هک  ینمـشد  همھ  نیا  اب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک  تفگیم  یـسک  رگا  داتفا .

هیا نوکتل  مکنع و  ساـنلا  یدـیا  فک  هذـھ و  مکل  لـجعف  اھنوذـخات  هریثـک  مناـغم  مکدـعو هللا  . » داـتفا قاـفتا  اـما  درکیمن ؛ رواـب  یـسک  دورب ، رتوـلج  دوـش و  رتیوـق  زورهبزور 

نآ دـھدیم . ناشن  ام  هب  دراد  لاعتم  یادـخ  هک  تسا  قح  یهقئاف  تردـق  زا  یئاھهناشن  اھنیا  تسا ؛ یھلا  تیآ  اھیزوریپ  نیا  ( ٢ «.) امیقتسم اطارص  مکیدھی  نینموملل و 

نیذلاو « ؛ دھدیم ناشن  ام  هب  مھ  ار  هار  لاعتم  یادخ  تسا . یعطق  یھلا  ترـصن  مینک ، نادـیم  دراو  ار  نامدوخ  یدوجوم  ام  هک  یتقو  نآ  دـنیایب ، نادـیم  هب  مدرم  هک  یتقو 

. میشاب نادیم  رد  ام  هک  تسا  نیا  شطرش  دناسریم ؛ یلاع  فادھا  هب  مھ  دنکیم ، کمک  مھ  دنکیم ، تیادھ  مھ  ادخ ، ( ٣ «.) انلبس مھنیدھنل  انیف  اودھاج 

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

، عضاوت لامک  اب  عوشخ ، لاـمک  اـب  یھلا . رکـش  لوا ، تسا : رکـشت  ود  تسا ، مزـال  ریقح  نیا  لاـثما  ریقح و  نیا  رب  هک  هچنآ  رجف ، یهھد  رد  تسا . رجف  یهھد  کراـبم  ماـیا 

یربھر اب  ناریا و  تلم  تسد  هب  زاسخـیرات ، تضھن  نیا  گرزب ، راک  نیا  میظع ، تکرح  نیا  درک ؛ ناریا  تلم  بیـصن  ار  قیفوت  نیا  هک  میئاسیم  یھلا  هاـگرد  رب  رکـش  یهھبج 

نیا زا  یتمعن  چیھ  دش . زاغآ  یھلا  یاھشزرا  تمس  هب  یھلا ، فادھا  تمس  هب  ادخ ، تمس  هب  ناریا  تلم  تکرح  دش ؛ لیکشت  یمالسا  ماظن  تفرگ ؛ ماجنا  راوگرزب  ماما 

جرخهب یدرمناوج  دندرک ، یرادافو  تسا ؛ ناریا  تلم  زا  رکشت  مود ، رکشت  رتمزال . رجف ، یهھد  مایا  رد  تسا و  مزال  هشیمھ  گرزب  تمعن  نیا  رب  یھلا  رکـش  تسین و  رتالاب 

اب لاھن  نیا  هک  دندرک  ظفح  نانچنآ  لاس  هس  یـس و  نیا  لوط  رد  ار  دوخ  یمئاد  روضح  دنداد ؛ جرخهب  تریـصب  دنداد ، ناشن  تعاجـش  دـندرک ، راثیا  دـندرک ، تشذـگ  دـنداد ،

رد ( ١ «،) امسلا یف  اھعرف  تباث و  اھلـصا   » هک یاهبیط  یهرجـش  نامھ  لثم  زورما  دش . رتهدنلاب  دش ، رتروراب  دش ، رتدنمونت  زورهبزور  تالکـشم ، یهمھ  اب  اھرطخ ، یهمھ 

. دوشیم لصاو  لئان و  رتاوتم  روطهب  نآ  راثآ  تارمث و  تسا و  هدناود  هشیر  تیرشب  یگدنز  نیمز 

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

ار تلم  نیا  تبیھ  هک  یزیچ  نآ  تسا . روشک  هب  شخبتینوصم  تاباختنا  ناریا ! زیزع  تلم  زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و  منکب . ضرع  یاهلمج  دـنچ  نم  مھ  تاباختنا  یهراـبرد 

، تسا تاباختنا  نیمھ  شرھاظم  زا  یکی  هک  تسا ؛ یمدرم  روضح  دناسرتیم ، دنکیم و  عنم  ضرعت  زا  ار  اھنآ  دناشکیم و  نانمـشد  خر  هب  ار  وا  یونعم  تردـق  دـنکیم ، ظفح 

مھ تاباختنا  تفر . دـھاوخ  رتالاب  یلم  شزرا  رابتعا و  دـشاب ، رتگنررپ  روضح  هچرھ  دـیراد . لـباقم  رد  امـش  هک  تسا  ینمھب  یود  تسیب و  نیمھ  مھ  شرھاـظم  زا  یکی 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. دـش دـھاوخ  رتشیب  روشک  تینوصم  تفر ، دـھاوخ  ـالاب  روشک  راـبتعا  دـشاب ، رتـشیب  مدرم  تکرـش  شرتـسگ  دـشاب ، رتغولـش  یار  یاھقودنـص  هچرھ  تسا . روج  نیمھ 

درکلمع رب  دراذگب ؛ رثا  روشک  یاھهاگتـسد  یهمھ  درکلمع  رب  دـناوتیم  یوق  ملاس و  حـلاص و  سلجم  کی  دـنک . نیمـضت  نیمات و  ار  روشک  یهدـنیآ  دـناوتیم  مدرم  تکراشم 

نیا بخ ، دراد . یعـضو  نینچ  کـی  ملاـس ، سلجم  حـلاص ، سلجم  یوق ، سلجم  دراذـگب . رثا  دـناوتیم  حلـسم  یاـھورین  درکلمع  رب  یتح  هیئاـضق ، یهوق  درکلمع  رب  تلود ،

دـیماان و ار  مدرم  هک  دـننکیم  شالت  دـنراد  نمـشد  یتاغیلبت  یاھقوب  تسا  هام  هس  ود  نـالا  دـھاوخیمن . ار  نیا  نمـشد  مدرم ؟ زج  دـھدب ، لیکـشت  دـناوتیم  یک  ار  سلجم 

. دنلفاغ اھنیا  دنضرغم ، اھنآ  دنوشیم ! ادصمھ  اھنآ  اب  هنافساتم  دننکیم ، دنراد  راک  هچ  دنمھفب  هکنیا  نودب  لخاد  رد  مھ  یضعب  دننکن ؛ تکرش  تاباختنا  رد  ات  دننک  سویام 

ناجیابرذآ  / ١٣٩٠/١١/٢۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

قنوریب ار  تاباختنا  نیا  هک  دـنداتفا  راک  هب  ایند  یاھهناسر  رد  یگـشیمھ  یزاـببشهمیخ  یاھکـسورع  ناـمھ  تسا . تاـباختنا  اـبیرقت ، رگید  یهتفھ  ود  ینعی  ادرف ، سپ 

رد ار  نمـشد  دراد ؛ هگن  نوصم  ظوفحم و  نمـشد  رـش  زا  دربب ، شیپ  ار  روشک  دناوتیم  تاباختنا  رد  مدرم  روضح  منکیم : رارکت  مھ  زاب  مدرک ، ضرع  منکیم ؛ ضرع  نم  دـننک .

. تسا نمشد  ناھد  هب  یمکحم  تشم  روشرپ ، تاباختنا  دنک . ینیشنبقع  هب  راداو  ار  نمشد  دنکب ؛ دیدرت  لزلزت و  راچد  شدوخ  یاھهئطوت 

. دـننکیم کمک  وا  هب  یھلا  یاھتنـس  دـنکیم ، کمک  وا  هب  ادـخ  دـنکیم ، تکرح  ادـخ  هار  رد  تلم  یتقو  ( ١ (؛» هل ناک هللا  ناک   نم  . » تسامـش اب  ادـخ  تسامـش ، اب  ادـخ 

. درک دھاوخ  کمک  مدرم  نیا  هب  مھ  تاباختنا  نیا  رد  لاعتم  یادخ  هللااشنا  و  ( ٢) تسا یھلا  تردق  دی  عونصم  خسار ، یاھهدارا  مزع و  نیا  تسادخ . تسد  مدرم  یاھلد 

ناجنز  / ١٣٩٠/١١/٢٧ هعمج  تماما  هیقفیلو و  یگدنیامن  هب  یمتاخ  مالسالاتجح  باصتنا 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

هتاضافا تماد  یمتاخ  یلع  خیش  جاح  مالسالاتجح  بانج 

هعمج و ماما  ناونع  هب  ار  یلاعبانج  دـندرک ، تمدـخ  هعمج  تماما  رگنـس  رد  ناجنز  رد  یئاھلاس  هک  هتاضافا  تماد  یظعاو  یاقآ  مالـسالاتجح  بانج  زا  ریدـقت  رکـشت و  اب 

. منکیم بوصنم  ناتسا  رھش و  نآ  رد  دوخ  یهدنیامن 

رد نایامن  روضح  هراومھ  هدوب و  هتسجرب  راگدنام و  تامدخ  نیرفآ  شقن  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یاھنارود  یهمھ  رد  ناتـسا  نآ  رادافو  یبالقنا و  نیدتم و  فیرـش و  مدرم 

یبالقنا و یملع و  یاھتیفرظ  یهمھ  زا  مھم  رگنس  نیا  رد  هک  دوریم  راظتنا  دیشابیم  لمع  ملع و  هب  نیزم  هللادمحب  هک  یلاعبانج  زا  دناهتـشاد . مھم  یاھهصرع  یهمھ 

. دیئامن لمع  ریصب  دھعتم و  ناملاع  ریطخ  فئاظو  هب  هدومن  هدافتسا  زیزع  ناناوج  صوصخب  فیرش  مدرم  نآ  هب  تمدخ  یارب  یعامتجا ،

اھمحر مکیلع و  مالسلا  و 

نارگراثیا  / ١٣٩٠/١٢/١٠ ادھش و  هداوناخ  مدرم و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا دـشاب ، مدرم  یهدرتـسگ  تکرـش  اـب  تاـباختنا  اـج  رھ  تساـھهصرع . رد  تلم  کـی  خـسار  مزع  هدارااـب و  روضح  ندوب و  هدـنز  رھظم  روـشرپ ، تاـباختنا  اـیند ، یهمھ  رد 

رگا اھرازھ و -  اھدص و  نیا  یهمھ  دـنریگب . ناریا  تلم  تسد  زا  ار  نیا  دـنھاوخیم  دـنھارمھ . دوخ  ماظن  اب  دنرایـشوھ و  دـنرادیب ، روشک  نآ  رد  تلم  هک  تسا  نیا  یهناشن 

یھاگ دننک . درـسلد  ار  مدرم  هکنیا  یارب  دـنتخادنا ، راک  هب  ار  هناسر  اھنویلیم  دـنزیم -  اھنویلیم  هب  رـس  مینک ، هبـساحم  مھ  ار  یتنرتنیا  یهدـمآ  دـیدپ  هزات  یاھهناسر  نیا 

درـسلد دـنیاین ، یار  قودنـص  یاپ  مدرم  هکنیا  یارب  هچ ؛ هچ و  دـنتفگ  یھاـگ  دوشیم ، بلقت  دـنتفگ  یھاـگ  دـننکیم ، میرحت  دـنتفگ  یھاـگ  دـننکیمن ، تکرـش  مدرم  دـنتفگ 

هب رتتخس  یلیـس  کی  دیآیم ، هک  یاهعمج  زور  رد  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  دوشب ، روجنیا  هک  مھدیم  یوق  لامتحا  یھلا  فطل  زا  منکیم و  ساسحا  نم  هک  ینآ  دنوشب .

. دز دھاوخ  رابکتسا  یهرھچ 

لد نیلوئـسم ، لد  تـلم ، لد  یتـقو  تسادـخ . تـسد  زیچ  هـمھ  ( ١ (؛» هدـیب الک  رومـالا  همزا  . » تسادـخ تسد  هب  اـم  یاـھناج  اـھلد و  تیادـھ  تسامـش . اـب  ادـخ  تسد 

. دش دھاوخ  ناریا  تلم  بیصن  قیفوت  نیا  هللااشنا  دھدیم و  قیفوت  دنکیم ، زاب  ار  هار  دنکیم ، لیھست  دنکیم ، ناسآ  ار  هار  ادخ  دشاب ، ادخ  اب  نازوسلد 

حلاص یاھدزمان  هب  هک  تسا  مھم  مھ  نیا  هتبلا  دـننک ؛ ادـیپ  روضح  مدرم  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  هچنآ  تسا . تلم  نیا  نانمـشد  یهرھچ  هب  یلیـس  تاباختنا ، اـتقیقح 

سلجم دـشاب ، رتیوـق  یمالــسا  یاروـش  سلجم  یهناوتــشپ  دـشاب ، رتـشیب  مدرم  روـضح  هـچرھ  تـسا . لوا  یهـجرد  رد  روـضح  نـکیل  تـسا ، مـھم  ود  رھ  دـنھدب . یار 

. دناسرب ایند  شوگ  هب  مامت  تردق  اب  دناوتیم  ار  مدرم  مومع  یادص  دش ؛ دھاوخ  لیکشت  یرتعاجش  یرتاناوت ، یرتمکحم ،

یربھر  / ١٣٩٠/١٢/١٨ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ماگنھب و عقومب و  روضح  نیا  رطاخ  هب  منک ، لیلجت  اھنآ  زا  منک ، ریدـقت  منک ، رکـشت  نامزیزع  مدرم  زا  ماهدرک ، تشاددای  هک  منک  ضرع  ار  یبلاطم  هکنآ  زا  لـبق  منادـیم  مزـال 

. دنتشاد تاباختنا  نیا  رد  هک  یراذگرثا  رایسب 

)...(

زا دوجو  یهمھ  اب  دیاب  ناسنا  هاگنآ  و  تسا . راگدرورپ  لضف  تمحر و  یھلا و  یهدارا  زا  یـشان  تسوا ، هب  قلعتم  تسوا ، زا  نوچ  دـنکب ؛ ار  ادـخ  رکـش  یتسیاب  الوا  ناسنا 

کلئـسا ینا  مھللا  : » هک میناوخیم  اعد  رد  دوشیمن . هداد  یروشک  هب  یتما ، هب  یتلم ، هب  یـسک ، هب  تھج  نودب  ببـسیب و  یھلا ، تمحر  نیا  نوچ  دـنک ؛ رکـشت  مدرم 

تابجوم ام  مدرم  دـیراب . دـھاوخ  ام  رـس  رب  یھلا  لضف  تمحر و  یاسآلیـس  ضاـیف و  ناراـب  تقو  نآ  مینک ، مھارف  ار  تمحر  تاـبجوم  یتسیاـب  اـم  (. ١ «) کتمحر تابجوم 

نیا ندروآرب  قیفوت  دوب . یھلا  تمحر  تابجوم  همھ  اھنیا  ناشتریصب ، نانمشد ، یهمجھ  لباقم  رد  ناشیگداتسیا  هنحـص ، رد  مدرم  روضح  دندرک . مھارف  ار  یھلا  تمحر 

دوجو یهمھ  اب  نامزیزع  مدرم  زا  مھ  میراذگیم ، کاخ  رب  ساپـس  یهھبج  وا  لباقم  رد  میرازگـساپس و  لاعتم  یادخ  زا  مھ  تسا . لاعتم  یادخ  هب  قلعتم  زاب  مھ  تابجوم 

. دنک تیانع  مدرم  هب  لماک  یفاک و  شاداپ  دنوادخ  هک  میراودیما  مینکیم و  رکشت 

یربھر  / ١٣٩٠/١٢/١٨ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ماگنھب و عقومب و  روضح  نیا  رطاخ  هب  منک ، لیلجت  اھنآ  زا  منک ، ریدـقت  منک ، رکـشت  نامزیزع  مدرم  زا  ماهدرک ، تشاددای  هک  منک  ضرع  ار  یبلاطم  هکنآ  زا  لـبق  منادـیم  مزـال 

، مدرم نانمشد  روشک و  نانمشد  نافلاخم و  یهھبج  اب  ییورایور  یهصرع  رد  دنتشاذگ و  مامت  گنس  ام  زیزع  مدرم  اتقیقح  دنتشاد . تاباختنا  نیا  رد  هک  یراذگرثا  رایـسب 

ار دنفسا  هدزاود  زور  هکنیا  یارب  دش  نانمشد  یوس  زا  یشالت  هچ  هتشذگ  یاھهام  نیا  لوط  رد  دنادب  هک  یـسک  رھ  دندروآ . نادیم  هب  ار  تریـصب  نامیا و  زا  یـشان  تردق 

لقتنم مدرم  نھذ  هب  ار  اھنیا  ات  دندرک  یزاسهلمج  رکف  یاھقاتا  رد  ردقچ  دندرک ، یحارط  ردقچ  دندرک ، مادختـسا  ردقچ  دندرک ، جرخ  ردقچ  دـنادب  دـننک ، لحمـضم  گنرمک و 

. دوب یمیظع  تکرح  تکرح ، دوب و  یگرزب  راک  مدرم  راک  ردقچ  هک  دمھفیم  دنراذگب ، ریثات  مدرم  لمع  رد  دننک و 

زا دوجو  یهمھ  اب  دیاب  ناسنا  هاگنآ  و  تسا . راگدرورپ  لضف  تمحر و  یھلا و  یهدارا  زا  یـشان  تسوا ، هب  قلعتم  تسوا ، زا  نوچ  دـنکب ؛ ار  ادـخ  رکـش  یتسیاب  الوا  ناسنا 

کلئـسا ینا  مھللا  : » هک میناوخیم  اعد  رد  دوشیمن . هداد  یروشک  هب  یتما ، هب  یتلم ، هب  یـسک ، هب  تھج  نودب  ببـسیب و  یھلا ، تمحر  نیا  نوچ  دـنک ؛ رکـشت  مدرم 

تمحر تابجوم  ام  مدرم  دیراب . دـھاوخ  ام  رـس  رب  یھلا  لضف  تمحر و  یاسآلیـس  ضایف و  ناراب  تقو  نآ  مینک ، مھارف  ار  تمحر  تابجوم  یتسیاب  ام  کتمحر .» تابجوم 

نیا ندروآرب  قـیفوت  دوـب . یھلا  تمحر  تاـبجوم  هـمھ  اـھنیا  ناشتریـصب ، نانمـشد ، یهـمجھ  لـباقم  رد  ناشیگداتـسیا  هنحـص ، رد  مدرم  روـضح  دـندرک . مـھارف  ار  یھلا 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 77 
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دوجو یهمھ  اب  نامزیزع  مدرم  زا  مھ  میراذگیم ، کاخ  رب  ساپـس  یهھبج  وا  لباقم  رد  میرازگـساپس و  لاعتم  یادخ  زا  مھ  تسا . لاعتم  یادخ  هب  قلعتم  زاب  مھ  تابجوم 

. دنک تیانع  مدرم  هب  لماک  یفاک و  شاداپ  دنوادخ  هک  میراودیما  مینکیم و  رکشت 

یربھر  / ١٣٩٠/١٢/١٨ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ینیبناھج کی  رگید و  ینید  تفرعم  کی  رد  هشیر  ام  یرالاسمدرم  اما  تسا ؛ یکی  رھاظ ، تروص  تساطخ . میتفرگ ، دای  اھیبرغ  زا  ار  یرالاسمدرم  اـم  دوشب  هتفگ  هکنیا 

ادیپ ققحت  یھلا  فادـھا  هکنیا  یارب  مینادـیم  یاهلیـسو  ار  اھنآ  روضح  میلئاق و  شزرا  اھنآ  یار  یارب  میلئاق ، تمارک  اھناسنا  یارب  ام  دـنیوگیم . اھنآ  هک  هچنآ  ات  دراد ، یرگید 

. تسین ریذپناکما  نآ  نودب  دنک و 

تـساکولوھ یهناسفا  هب  یـسک  یروشک  کی  رد  تسا . هناملاظ  ناشاھبوچراھچ  اھنآ  اـھنآ ؛ مھ  میراد ، یئاـھبوچراھچ  اـم  مھ  هتبلا  دـننکیم . لـمع  یرگید  روج  اـھیبرغ 

 - دشابن مھ  یرادنپ  مریگ  الاح  ینکیم ! راکنا  ار  یخیرات  یرادنپ  یهثداح  کی  ارچ  هک  دننکیم  شموکحم  دـنزادنایم ، نادـنز  ار  وا  مرادـن ؛ لوبق  نم  دـیوگیم  دـنکیم ، ضارتعا 

ار وا  درک ، دـیدرت  نآ  رد  یتح  ای  درک  راکنا  وا  دـشن و  تباث  دـشن ، نشور  یـسک  یارب  رگا  تسا ؟ مرج  رگم  یخیراـت  یعقاو  یهثداـح  کـی  راـکنا  بوخ ، یلیخ  دـشاب -  یعقاو 

تقو نآ  دننکیم ؛ شموکحم  اھهاگداد  دشاب ، هتشادن  لوبق  دنک ، دیدرت  دنک ، ضارتعا  یـسک  رگا  تسا : نیا  هیـضق  اپورا  رد  ندمت  یعدم  یاھروشک  رد  نالا  نادنز ! دنزادنیب 

هب درادن  قح  یسک  دنھدیم ، رارق  نیھوت  دروم  ار  ناملسم  مین  درایلیم و  کی  تاسدقم  دننکیم ، تناھا  احیرص  خیرات ، یهمھ  یهتسجرب  ناسنا  نیا  هب  مظعا ، ربمغیپ  هب 

 - دوشب رھاظ  باجح  اب  اجنآ  رد  یسک  رگا  تسا . نیا  اھنآ  بوچراھچ  تسا . یحضتفم  طلغ و  یاھبوچراھچ  هچ  نیا  دینیبب  دیدرک ! ار  راک  نیا  امـش  ارچ  هک  دنک  ضارتعا  نیا 

. ناـسنا تـسرد  مـھف  فـالخرب  ناـسنا ، ترطف  فـالخرب  جوـعم ، طـلغ و  یاـھبوچراھچ  اـھتنم  رگید ، تـسا  بوچراـھچ  نـیا  تـسا ! مرجم  راــک -  طــیحم  رد  اــی  هاگــشناد  رد 

ام هب  نید  تعیرـش و  هک  هچنآ  ربارب  میفلاخم ، یرـشب  تافارحنا  ماسقا  عاونا و  اب  میفلاخم ، اشحف  اب  میفلاخم ، داـسف  اـب  اـم  تسا : یھلا  یاـھبوچراھچ  اـم  یاـھبوچراھچ 

نیا تسام . بوچراھچ  نیا  تفرگ . یھلا  یحو  یھلا و  ماھلا  نآرق و  مالـسا و  زا  دـیاب  ار  یگدـنز  یاھهار  داتـسیا ، اھفارحنا  نیا  لباقم  رد  یتسیاـب  میدـقتعم  اـم  دزومآیم .

. تسام یوگلا  نیا  ینید . یرالاسمدرم  دش 

ماکحا مینکیمن ؛ رظن  فرص  مالـسا  زا  ام  تسا : نیا  نامهیعاد  ام  دننادب  تسیچ ، وا  یهیعاد  دیوگیم و  هچ  یمالـسا  یروھمج  دننادب  دنھاوخیم  رگا  مھ  ناملـسم  یاھتلم 

بوچراھچ و میـسرب . نیا  هب  هک  تسا  نیا  مھ  نامیعـس  شالت و  مینادیم ؛ عابتالابجاو  نامیگدنز  روما  یهمھ  رد  تسا ، یمالـسا  تعیرـش  هک  ار  یھلا  تعیرـش  یھلا و 

نیعم مدرم  یتسیاب  تشاذگ ، دھاوخ  نوناق  ساسا  نیا  رب  هک  ار  راذگنوناق  دننک . باختنا  دنیایب  دیاب  مدرم  تسا . ینید  یرالاسمدرم  مھ  نادیم  نیا  رد  دورو  یارب  ام  بلاق 

. تسا مدرم  تمارک  مدرم و  تزع  اب  مدرم ، روضح  اب  مدرم ، باختنا  اب  زیچ  همھ  دننک . نیعم  مدرم  دیاب  ار  یرجم  دننک .

لاس ١٣٩١  / ١٣٩١/٠١/٠١ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

نیا هک  تسا  نیا  دـنکیم ، هدـھاشم  ناسنا  عومجم  رد  هک  هچنآ  دوب . ام  روشک  رد  هقطنم و  رد  ناھج و  حطـس  رد  هثداحرپ  یاھلاس  زا  یکی  لاس ٩٠ -  تشذگ -  هک  یلاس 

رـس رد  یناریا  ناریا و  ناریا و  تلم  یهرابرد  یاهناھاوخدب  فادـھا  هک  یناسک  نآ  تسا . هدـش  مامت  نآ ، یاھفدـھ  هب  کمک  هار  رد  ناریا و  تلم  دوس  هب  مھ  یور  رب  ثداوح 

یاھفدـھ هب  تسا ، هدرک  تیامح  هراومھ  اھنآ  زا  یمالـسا  یروھمج  هک  یئاھتلم  هقطنم ، حطـس  رد  دنتـسھ . نوگانوگ  تالکـشم  راـچد  یبرغ  یاـھروشک  رد  دـننارورپیم ،

یمالسا و تما  کی  یهجرد  نمـشد  دش ؛ بیوصت  یئاھروشک  رد  مالـسا  رب  ینتبم  یـساسا  یاھنوناق  دندش ؛ هدیـشک  ریز  هب  یئاھروتاتکید  دناهدرک ؛ ادیپ  تسد  یگرزب 

یهـبنج رد  دوـب . ناریا  تـلم  رادـتقا  زورب  لاـس  لاـس ٩٠ ، هـملک ، یقیقح  یاـنعم  هـب  روـشک ، لـخاد  رد  تـفرگ . رارق  هرـصاحم  رد  یتسینویھــص -  مـیژر  ینعی  ناریا -  تـلم 

ار یـصخاش  نانچنآ  داد و  ناشن  دوخ  زا  یروضح  نانچنآ  دنفـسا ، مھدزاود  تاـباختنا  رد  هچ  نمھب ، یود  تسیب و  یئاـمیپھار  رد  هچ  لاـس ، نیا  رد  ناریا  تلم  یـسایس ،

. میتشاد رتمک  هتشذگ  رد  ار  نآ  ریظن  هک  درک  تبث  هقطنم  خیرات  رد  یلم  رادتقا  یارب 

، هنحص رد  ار  دوخ  روضح  تسناوت  دوجو  یهمھ  اب  لاس ، نیا  لوط  رد  ناریا  تلم  هناھاوخدب ، هنامـصخ و  یاھمجاھت  همھنیا  تاغیلبت ، همھنیا  ینمـشد ، همھنیا  دوجو  اب 

، اھیتخـس یهمھ  اب  هک  دوب  یلاس  هللادمحب  دنک . تابثا  دھدب و  ناشن  یداصتقا  یـسایس و  یعامتجا و  یملع و  نوگانوگ  یاھهصرع  رد  ار  دوخ  یگدامآ  ار ، دوخ  طاشن 

. اھنآ رب  یهبلغ  اھیراوشد و  اھشلاچ و  لوبق  طئارش  ینعی  دوب ؛ ربیخ  ردب و  طئارش  طئارش ، تسا ، هدش  ضرع  البق  هک  نانچمھ  دوب . یگرزب  یاھدرواتسد  یاراد 

لاس یارب  راعش  یریگتھج و  نیا  مان و  نیا  هک  دنتسنادیم  ناھاگآ  نادنمشوھ و  هچرگا  دوب . یداصتقا  داھج  لاس  لاس ٩٠ ، دش ، مالعا  هتشذگ  لاس  لوا  هک  یروط  نامھ 

یهصرع رد  ار  ناشدوخ  یهنامصخ  تکرح  لاس ، لئاوا  زا  ام  نانمشد  داد . ناشن  درک و  تابثا  ار  نیمھ  مھ  لاس  نیا  رد  نانمشد  یاھشالت  دعب  اما  تسا ، مزال  رما  کی   ٩٠

هلباقم اھمیرحت  نیا  اب  دنتـسناوت  یاهنادنمـشوھ  یاھریبدت  اب  فلتخم ، یاھهاگتـسد  مدرم ، داحآ  نیلوئـسم ، ناریا ، تلم  اما  دـندرک ؛ زاغآ  ناریا  تلم  هب  تبـسن  یداصتقا 

هللااشنا نم  هک  دوب ؛ یملع  گرزب  یاھتیلاعف  لاـس  لاس ٩٠ ، دنک . دنک  ار  نمـشد  یهبرح  دنک و  یثنخ  ار  اھمیرحت  نیا  رثا  تسناوت  یدایز  دودـح  ات  اھنآ  یهھجاوم  دـننک و 

دوب یلاس  و  شلاچ ، رپ  دوب  یلاس  لاس ٩٠  داد . مھاوخ  حرش  نامزیزع  تلم  یارب  ار  نوگانوگ  یاھشالت  یداصتقا و  یملع و  یاھتفرـشیپ  زا  یخرب  ینارنخـس ، تصرف  رد 

. دنک هبلغ  دوجوم  یاھشلاچ  رب  تسناوت  یھلا  لضف  هب  ناریا  تلم  هک  دوب  یلاس  و  طاشن ، رپ 

دھاوخ لاس  نیا  رد  دوخ  یدنمـشوھ  اب  دوخ ، شالت  اب  دوخ ، تیلاعف  اـب  ناریا  تلم  زاـب  راـگدرورپ ، رب  لـکوت  اـب  ادـخ و  دـیما  هب  هک  میراد  شیپ  رد  ار  یرگید  لاـس  لاـسما  اـم 

یهصرع هک  میـسریم  هجیتـن  نیا  هب  هاـگآ ، علطم و  دارفا  اـب  یهرواـشم  اھـشرازگ و  قبط  رب  نم ، صیخـشت  هب  درواـیب . ناـغمرا  هب  دوخ  یارب  ار  یداـیز  یاھتفرـشیپ  تسناوت 

. دـشاب یندـشمامت  هک  تسین  یزیچ  یداصتقا  داھج  تسا . یداصتقا  یهصرع  دوشیم -  عورـش  تعاس  نیا  زا  زورما و  لاس ، نیا  هک  یراج -  لاس  نیمھ  رد  مھم  شلاـچ 

. تسا ترورض  کی  ناریا  تلم  یارب  یداصتقا ، یاھهصرع  رد  هنوگداھج  روضح  یداصتقا ، تدھاجم 

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

ناوت ناشیتاغیلبت ، ناوت  ناشیلام ، ناوت  ناوت -  یهمھ  اـب  اـم ، دوخ  یهقطنم  رد  اـھنیا  یاـھزیرهدرخ  نینچمھ  روز و  رز و  یاھدنـسم  رب  ناگدـنھدهیکت  رابکتـسا ، نارس 

ار نیا  دشاب ، هدرک  لابند  ار  ناریا  تلم  ناھاوخدب  یـسایس  تاغیلبت  یـسک  رھ  دـننک . سویام  ار  ناریا  تلم  دـننک ، بوعرم  ار  ناریا  تلم  دـننکیم  یعـس  ناشیـسایس - 

طاـشنرپ و هدـنز ، لاـعف ، دوجوم  نیا  هک  تسا  نیا  یارب  همھ  یماـظن ، یتینما و  یاھدـیدھت  یـسایس ، یاھـشالت  یداـصتقا ، یاھـشالت  یلمع ، یاھـشالت  هک  دـباییمرد 

زا ار  وا  دـننک ، دـیماان  ار  وا  دـنرادب ، زاب  یورـشیپ  زا  تسا ، ولج  هب  تکرح  لاح  رد  تسا و  هداتـسیا  مامت  تعاجـش  اب  نادـیم  طـسو  رد  هک  ار  ناریا  تلم  ینعی  اـناوت ، تمھرپ 

«، میناوتیم  » میئوگب هک  داد  تارج  ام  هب  بالقنا  داد ، میلعت  ام  هب  ار  راعـش  نیا  راوگرزب  ماما  هک  میناوتیم » اـم   » راعـش لـباقم  رد  تقیقح  رد  دـنناسرتب . هصرع  نیا  رد  روضح 

رب مھاوخیم  نم  و  دوب . اھنآ  یاھتیلاعف  جوا  لاس ٩٠  دننک . لابند  ار  فدھ  نیا  هک  دنتسھ  نیا  یپ  رد  ناوت  یهمھ  اب  دیناوتیمن ؛ امـش  هک  دننالوبقب  ناریا  تلم  هب  دنھاوخیم 

زا ایند ، یهمھ  هب  دوخ ، یاھیریگمیمـصت  اب  دوخ ، تفرـشیپ  اب  دوخ ، تاکرح  اـب  لاـس ٩٠  رد  ناریا  تلم  اـھنآ ، مشچ  یروـک  هب  اـھنآ ، مغریلع  هک  منک  هیکت  هتکن  نیا  یور 

«. میناوتیم ام   » هک دنامھف  ررکم  روط  هب  مھ  زاب  نانمشد ، هب  هلمج 

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

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

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

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

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

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

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 78 
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سلاجم یاھتاباختنا  طسوتم  زا  منکب ؛ ضرع  امـش  هب  نم  تسا . یمھم  مقر  یلیخ  دصرد ، زا ۶۴  رتالاب  تکراشم  نیا  یتکراشم ! نینچ  کی  اب  اما  تفرگ ؛ ماجنا  تاـباختنا 

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

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

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

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

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

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

. دھدب

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

، شلاچرپ ریـسم  نیا  لوط  رد  هک  نابرھم  اـناوت و  یادـخ  یوس  زا  تسا  یرگید  فطل  ناـھج ، یمومع  راـکفا  هب  زغمرپ  رگنـشور و  ماـیپ  نیا  نداتـسرف  رد  ناریا  تلم  تیقفوم 

یناشیپ میوگیم و  ساپـس  ار  لجوزع  یادخ  دوجو ، یهمھ  اب  تسا . هتـشاذگن  اھنت  ار  دھاجم  نموم و  تلم  نیا  زگرھ  هتـشاد و  لوذـبم  ار  دوخ  ییامنھار  یرای و  هراومھ 

. میاسیم وا  تمظع  هاگرد  رب  ساپس 

دننام هک  نومزآ  نیا  یهصرع  رد  ار  نانآ  ماگنھب  روضح  متسرف و  دورد  ناریا  زاسخیرات  گرزب و  تلم  هب  یسانشردق ، میرکت و  زا  راشرس  یلد  اب  هک  منادیم  بجاو  نینچمھ 

. میوگ ساپس  دوب ، هنامز  تسرد  تخانش  سفن و  هب  دامتعا  تریصب و  رگشیامن  هشیمھ ،

١٣٩١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموس  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

اھنآ هب  ار  اھنآ  تزع  دـنک ؛ ایحا  مدرم  نیا  رد  ار  یلم  تزع  حور  هک  دـش  هتـشامگ  نیا  رب  دوب -  بالقنا  نیا  یاوشیپ  بالقنا و  نیا  رادـمامز  بالقنا و  نیا  ربھر  هک  ماما -  تمھ 

متنا اونزحت و  اونھت و ال  و ال  : » دومرف هک  تسا  ینآرق  گنھرف  نامھ  نیا  درک ؛ نیزگیاج  اھنآ  لد  رد  تخادـنا و  مدرم  ناھد  هب  ار  میناوتیم » ام   » گنھرف راوگرزب  ماما  دـنادرگرب .

تلم کی  تسا ، روآتزع  تسا ، روآولع  نامیا  سفن  تسین ؛ نیا  طقف  اما  تسا ، یدام  ولع  یهلیـسو  نامیا  تسا . ولع  یانعم  هب  ناـمیا  دوخ  نینموم .» متنک  نا  نولعـالا 

روضح مدرم ، لمع  و  تفرگ ؛ ندیـشوج  اھدادعتـسا  دـش ، رادـیب  مدرم  رد  اھتمھ  دـش ، رادـیب  مدرم  رد  اھهزیگنا  تقو  نآ  درک ، یربھر  داتفا ، ولج  ماما  دوخ  دـھدیم . دـشر  ار 

ناراـب نیا  دـنکن ، هداـمآ  ار  دوخ  فرظ  ناـسنا  اـت  اـما  تسا ؛ هدرتـسگ  یھلا  تمحر  تسا . یمیظع  رایـسب  یهتکن  نیا ، دـش . یھلا  تمحر  بلج  یهنیمز  هنحـص ، رد  مدرم 

تمحر دش ، وا  لاح  لماش  یھلا  تیادھ  یھلا ؛ تیادھ  یھلا و  تمحر  یهنیمز  دـش  نیا  داد ، رارق  نادـیم  طسو  رد  ار  دوخ  دـمآ ، هنحـص  هب  ام  تلم  دـیآیمن . وا  ریگ  تمحر 

. لیطعت هفقو و  نودب  اما  دنت ، یھاگ  دنک ، یھاگ  هتبلا  نیرفآتزع ؛ تکرح  ولج ، هب  ور  تکرح  تزع ، تمس  هب  تکرح  دش ؛ زاغآ  هفقویب  تکرح  دش ، وا  لاح  لماش  یھلا 

١٣٩١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموس  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

دش هتشامگ  نیا  رب  دوب -  بالقنا  نیا  یاوشیپ  بالقنا و  نیا  رادمامز  بالقنا و  نیا  ربھر  هک  ماما -  تمھ  دنادرگرب . ار  قرو  درک و  ضوع  ار  تھج  یلکب  یمالسا  ریبک  بالقنا 

نیا درک ؛ نیزگیاج  اھنآ  لد  رد  تخادـنا و  مدرم  ناھد  هب  ار  میناوتیم » ام   » گـنھرف راوگرزب  ماـما  دـنادرگرب . اـھنآ  هب  ار  اـھنآ  تزع  دـنک ؛ اـیحا  مدرم  نیا  رد  ار  یلم  تزع  حور  هک 

اما تسا ، یدام  ولع  یهلیـسو  نامیا  تسا . ولع  یانعم  هب  ناـمیا  دوخ  نینموم .» متنک  نا  نولعـالا  متنا  اونزحت و  ـال  اونھت و  ـال  و  : » دومرف هک  تسا  ینآرق  گـنھرف  ناـمھ 

رد اھتمھ  دـش ، رادـیب  مدرم  رد  اھهزیگنا  تقو  نآ  درک ، یربھر  داتفا ، ولج  ماما  دوخ  دـھدیم . دـشر  ار  تلم  کی  تسا ، روآتزع  تسا ، روآولع  نامیا  سفن  تسین ؛ نیا  طـقف 

یھلا تمحر  تسا . یمیظع  رایـسب  یهتکن  نیا ، دش . یھلا  تمحر  بلج  یهنیمز  هنحـص ، رد  مدرم  روضح  مدرم ، لمع  و  تفرگ ؛ ندیـشوج  اھدادعتـسا  دش ، رادـیب  مدرم 

تمحر یهنیمز  دش  نیا  داد ، رارق  نادیم  طسو  رد  ار  دوخ  دـمآ ، هنحـص  هب  ام  تلم  دـیآیمن . وا  ریگ  تمحر  ناراب  نیا  دـنکن ، هدامآ  ار  دوخ  فرظ  ناسنا  ات  اما  تسا ؛ هدرتسگ 

تکرح ولج ، هب  ور  تکرح  تزع ، تمـس  هب  تکرح  دـش ؛ زاغآ  هفقویب  تکرح  دـش ، وا  لاح  لماش  یھلا  تمحر  دـش ، وا  لاح  لـماش  یھلا  تیادـھ  یھلا ؛ تیادـھ  یھلا و 

. لیطعت هفقو و  نودب  اما  دنت ، یھاگ  دنک ، یھاگ  هتبلا  نیرفآتزع ؛

١٣٩١/٠۴/٢١ /  « یمالسا یرادیب  نانز و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

تکرح رد  ناـنز  رگا  مـنک ، ضرع  امـش  هـب  نـم  یمالـسا . مـیظع  یرادـیب  تـکرح  نـیمھ  رد  اـھبالقنا ، رد  تـسا ؛ یعاـمتجا  تـالوحت  رد  ناـنز  شقن  دروـم  رد  رگید  یبـلطم 

یدـج و روضح  کی  دـننکب ، ادـیپ  روضح  تکرح  کی  رد  ناـنز  رگا  ( ١ .) دـش دـھاوخن  قفوم  دیـسر ، دـھاوخن  یئاج  هب  تکرح  نآ  دنـشاب ، هتـشادن  روضح  یتلم  کی  یعامتجا 

ادیپ همادا  دیاب  تسا و  لیدب  یب  شقن  کی  نانز ، شقن  یمالسا ، یرادیب  میظع  تکرح  نیا  رد  درک . دھاوخ  تفرـشیپ  فعاضم  روط  هب  تکرح  نآ  تریـصب ، یور  زا  هناھاگآ و 

رد توغاط  اب  هزرابم  نارود  رد  ام  دننکیم . عیجشت  دننکیم و  هدامآ  اھهھبج  اھنادیم و  نیرتکانرطخ  رد  روضح  یارب  ار  دوخ  نادنزرف  ار و  دوخ  نارـسمھ  هک  دنتـسھ  نانز  دنک .

لیمحت ام  رب  لاس  تشھ  هک  یگنج  رد  رگا  میدید . میدرک و  هدـھاشم  سوملم  حـضاو و  روط  هب  ار  نانز  شقن  یگتـسجرب  زورما ، ات  بالقنا  یزوریپ  زا  دـعب  نینچمھ  ناریا و 

، دندرک زوریپ  ار  ام  اھنز ، میدشیمن . زوریپ  تنحم  رپ  راوشد و  شیامزآ  نیا  رد  ام  دنتشادیمن ، روضح  یلم  میظع  یهصرع  رد  گنج ، نادیم  رد  ام  روشک  ناوناب  ام ، نانز  دش ،

هک دندروآ ، دوجو  هب  یدودحم  یهقطنم  کی  رد  ار  ییاضف  کی  دوخ  ربص  اب  اھنیا  ناردام  ام ؛ ناگدازآ  ارسا و  نارسمھ  نازابناج ، نارـسمھ  ادھـش ، نارـسمھ  ادھـش ، ناردام 

یاضف هرـسکی  ام  روشک  یاضف  هک  دش  نیا  هجیتن  دوب . هدرتسگ  دـش و  هدرتسگ  روشک  رـسارس  رد  نیا  و  درکیم ؛ قیوشت  هناممـصم  روضح  هب  ار ، نادرم  ار ، اھناوج  اضف  نآ 

، نمی رد  نیرحب ، رد  یبیل ، رد  رصم ، رد  سنوت ، رد  تسا ؛ نیمھ  مھ  مالـسا  یایند  رد  زورما  میدش . زوریپ  و  ناج . زا  تشذگ  دش ؛ تشذگ  یراکادف و  یاضف  دش ، تدھاجم 

یدیدرت چیھ  نیا  رد  دش . دھاوخ  اھنآ  بیـصن  یرگید  زا  سپ  یکی  اھیزوریپ  دنھدب ، همادا  دـننک و  تیوقت  ار  ناشدوخ  روضح  مدـقم  فوفـص  رد  اھنز  رگا  رگید . یهطقن  رھ  رد 

. تسین

رطف  / ٢٩/١٣٩١/٠۵ دیع  زامن  یاھهبطخ 

تکرح نآ ، دـنداد و  ناشن  ار  یناشخرد  نایامن و  تکرح  دوخ  زا  تسا ، یمالـسا  تما  لئاسم  مالـسا و  یایند  لئاسم  هب  هاگن  هک  هیـضق ، رگید  دـعب  کی  رد  مدرم  نینچمھ 

، مرگ یاوھ  رد  دندرک ؛ تیامح  یرادبناج و  مالسا  یایند  مھم  یساسا و  یهلئسم  کی  زا  نیطـسلف و  مولظم  تلم  زا  دنتـشاد ، یمارگ  ار  ماما  گرزب  راگدای  دوب ؛ سدق  زور 

کـشالب هک  عقومب ، اجب و  تکرح  نیا  رطاـخ  هب  مینکیم  یرازگـساپس  ناریا  تلم  یهمھ  زا  دراد . یرازگـساپس  یاـج  هک  دـندرک ؛ ادـیپ  روضح  یئاـمیپھار  رد  هزور ، ناـھد  اـب 

. هللااشنا تشاد ؛ دھاوخ  مالسا  یایند  رد  یگرزب  تاریثات 

یتوغاط یاھمیژر  ناگدـنامزاب  یهرطیـس  طلـست و  هک  اھروشک  زا  یخرب  رد  دنتـشاد . یئاوامھ  یگنھامھ و  لبق  یاھلاس  زا  شیب  ناریا  تلم  اب  مھ  رگید  یاھتلم  لاسما 

تسا ینایرج  نیا  و  دنوش ؛ نادیم  دراو  مھ  اھروشک  نآ  رد  دنتسناوت  مدرم  هللادمحب  لاسما  دنھدب ، زورب  نیطسلف  دروم  رد  ار  دوخ  تاساسحا  مدرم  هکنیا  زا  دشیم  عنام 

؛ دـشخبب رابتعا  شزرا و  دوخ ، صاـخ  هژیو و  فطل  دوخ و  لوبق  اـب  هاـم ، نیا  رد  ار  زیزع  مدرم  تاداـبع  هک  میھاوخب  لاـعتم  یادـخ  زا  دـیاب  تشاد . دـھاوخ  همادا  هللااـشنا  هک 

یلا وعدـی  نم  ای  هنم و  اند  نم  یلا  وندـی  نم  ای  هل ...  لمعی  ام  ریـسی  رکـشی  هب و  فحتی  ام  ریغـص  یبتجی  نم  ای  : » تسا هدـمآ  هیداجـس  یهفیحـص  یاعد  رد  هک  نانچمھ 

. دنناوخب هک  دنداد  میلعت  دندناوخیم و  ار  نآ  رطف -  دیع  زور  یزورما -  لثم  رد  مالسلاهیلع )  ) داجس ماما  هک  تسا  یئاعد  نیا  هنع .» ربدا  نم  هسفن 

یور زا  لاعتم  یادخ  دناهدرک ، تشپ  نید  هب  ادخ و  هب  تیونعم ، هب  تقیقح ، هب  هک  یناسک  نآ  دنکیم . کیدزن  دوخ  هب  ار  امـش  لاعتم  یادخ  دیرادرب ، ادخ  تمـس  هب  ماگ  کی 

دوخ یارب  هللااشنا  دـندروآ ، تسد  هب  هام  نیا  رد  هک  ار  یئاھتینارون  نامزیزع  یاھناوج  تسا . یھلا  تمحر  فطل و  نیا  دـناوخیم ؛ ارف  دـنکیم و  توعد  ار  اھنآ  تمحر ، تفار و 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 79 
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، ار ادـخ  هب  هجوت  ار ، نآرق  اب  سنا  دـنراد . هگن  دوخ  یارب  هدـنیآ ، ناضمر  هام  ات  هدـنیآ و  رطف  دـیع  ات  لاس  کی  نیا  یارب  لقاال  رمع و  لوط  مامت  یارب  ار  هریخذ  نیا  دـننک ؛ ظفح 

هب طوبرم  هک  هچنآ  هچ  ام ، دوخ  نورد  هب  طوبرم  یاھهنحـص  هچ  دننک -  ادیپ  روضح  اھهنحـص  نآ  رد  شناگدنب  درادیم  تسود  لاعتم  یادـخ  هک  یئاھهنحـص  رد  روضح  ار ، رکذ 

. داد دھاوخ  تکرب  مھ  لاعتم  یادخ  و  مینک ؛ ظفح  میراد ، هگن  دوخ  یارب  تسا -  یمالسا  تما  ام و  یهعماج  مالسا و  یایند  یهرتسگ 

درونجب  / ١٣٩١/٠٧/١٩ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

رد یگدنزرـس  طاشن و  روش و  اـب  زاـبرید  زا  ار  اـجنیا  مدرم  تسا . یمدرم  تایـصوصخ  رتمھم ، اـھنیا  زا  نکیل  تسا . یـساسح  تیعقوم  یاراد  یلامـش  ناـسارخ  یهقطنم 

نیا قطانم  رگید  و  ار ، درونجب  مدرم  ار ، یلامش  ناسارخ  ناتـسا  مدرم  تسا ، راکـشآ  اھهصرع  نآ  رد  مدرم  روضح  هک  یئاھهصرع  یهمھ  رد  میاهتخانـش . اھنادیم  یهمھ 

هک منکیم -  رکـشت  مھ  اھنابایخ ، رد  مدرم  زورما  روضح  زا  نم  اج  نیمھ  دـنداد . ناشن  ار  نیا  مھ  اـج  همھ  میتخانـش ؛ یراـکهبهدامآ  طاـشن و  اـب  یگدنزرـس ، اـب  ار  ناتـسا 

مدرم نیا  رد  زابرید  زا  ار  نیا  دوب ؛ سوسحم  میدوب ، نابایخ  رد  ام  هک  یتعاس  ود  مین  تعاس و  کی  نیا  رد  مدرم  تکرح  رد  یگداـمآ ، روضح و  یگدنزرـس و  طاـشن و  نیمھ 

زا مدـشیم  نارگن  مدوب ، هتـسشن  وردوخ  لخاد  هک  نم  اتقیقح  هک  دـندوب  هدرک  داـجیا  ار  یمکارت  ناـنچنآ  ناـبایخ  رد  زیزع  یاـھناوج  منکیم . یھاوخرذـع  مھ  میاهتخاـنش - 

. هاوخرذع مھ  میرکشتم ، مھ  هرخالاب ، دمآیم . دراو  زیزع  مدرم  نیا  رب  هک  یراشف 

دقرم فرط  هـب  دـنتفایم  هار  مدرم  ناتـسا  رـساترس  زا  هـک  رفـص  متــشھ  تـسیب و  رد  دوـشیم . هدـید  مدرم  نـیا  یگدـنز  یاـھهصرع  یهـمھ  رد  یگدنزرــس  طاـشن و  نـیا 

، متسھ یدھـشم  هک  مھ  هدنب  دوخ  دننادیم ؛ اھیدھـشم  ار  نیا  دندرونجب . یاھوردوخ  نارفاسم و  رتشیب ، اھناتـسرھش  یهمھ  زا  مالـسلاهیلع ،)  ) اضرلایـسومنبیلع

. تسا سوسحم  یگدامآ  روضح و  طاشن و  نیا  ترایز ، رد  منادیم . ار  نیا 

( مالسلاهیلع  ) همئالاداوج پیت  ناسارخ و  هب  طوبرم  یاھرکشل  یهتـسجرب  رادرـس   ۵٠ درک . هدـھاشم  ناسنا  ار  نیمھ  نیع  دـمآ ، شیپ  هک  مھ  سدـقم  عاـفد  یهصرع  رد 

ناگدنمزر و ناگدازآ و  نینچمھ  دراد ؛ زابناج  زا ۶٠٠٠  شیب  ناتسا  نیا  دناهداد . ار  ناشدوخ  ناج  ادخ  هار  رد  هقطنم  نیا  زا  دیھـش   ٢٧٧٢ دنایلامش . ناسارخ  یهطخ  لام 

. تسا طاشن  یگدنزرس و  یگدامآ ، روضح ، یهیحور  نامھ  نیا  ناوارف . نارگراثیا 

اشامت ار  یتشک  اجنآ ، دننیشنیم  اجنآ ، دنتـسیایم  یچاشامت  رازھ  اھھد  زاب  دسریم ، مھ  هخوچ  اب  یتشک  تبون  یتقو  دنروج . نیمھ  زیچ  همھ  رد  ناتـسا ، نیا  مدرم 

نیا یاھیگتـسجرب  تسین ؛ اـھنیا  طـقف  هتبلا  تسا . تایـصوصخ  نیمھ  اـب  طـبترم  مھ  هقطنم  نیا  یناـبزرم  تریغ  تـسا . یمھم  تایـصوصخ  تایـصوصخ ، نـیا  دـننکیم .

. تساھنیا زا  شیب  ناتسا 

درونجب  / ١٣٩١/٠٧/١٩ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

ار اھمیرحت  اھنیا  هک  یزور  نآ  دنیوگیم . غورد  یاهتسھ . یژرنا  یهلئسم  هب  دناهدرک  طبترم  ار  میرحت  یئاپورا -  یاھتلود  زا  یـضعب  هچ  اکیرمآ ، تلود  هچ  ام -  نانمـشد  زورما 

ناریا تلم  یزارفارس  دنکیم ، راداو  اھمیمـصت  روجنیا  هب  دنکیم و  ینابـصع  ناریا  تلم  زا  ار  اھنیا  هک  هچنآ  دوبن . مھ  شتبحـص  دوبن ؛ روشک  رد  یاهتـسھ  یژرنا  دندرک ، رارقرب 

دوجو هب  ناریا  تلم  رد  نآرق  مالسا و  تکرب  هب  هک  میلست  مدع  یهیحور  نیا  نتخانش ، دوخ  ردق  یهیحور  نیا  لالقتسا ، یهیحور  نیا  تسا . ناریا  تلم  یـشکندرگ  تسا ،

مالـسا هک  دـننادیم  دـننکیم ؛ تناھا  مالـسا  ربمغیپ  هب  هک  تسا  مھ  نیمھ  یارب  دـندب ، مالـسا  اب  هک  تسا  مھ  نیمھ  یارب  دـنکیم ؛ ینابـصع  ار  اـھنآ  هک  تسا  نیا  هدـمآ ،

تسد هب  ای  اھروشک  سار  رد  ار  نوبز  فیعـض و  دارفا  اھنآ  دوریمن . اھنآ  راب  ریز  رگید  هک  دوب  دھاوخ  نانچنآ  روشک  نآ  رد  لالقتـسا  یهیحور  درک ، خوسر  یروشک  کی  رد  یتقو 

روضح اھهنحـص  یهمھ  رد  مدرم  روضح  دـننکیم ، نیعم  مدرم  ار  نیلوئـسم  اـم ، روشک  لـثم  یئاـج  یتقو  دـننک . تعاـطا  اـھنآ  زا  هکنیا  یارب  دـننکیم ، بوصنم  اـی  دـنروآیم 

اذل دنیآیمن ؛ هاتوک  اھنیا  لباقم  رد  مالـسا ، تکرب  هب  یهتفرگهیحور  مدرم  یمالـسا ، ینابم  هب  دقتعم  مدرم  نموم ، مدرم  دننکب ؟ دـنناوتیم  راک  هچ  اھنآ  تسا ، یاهتـسجرب 

. دوشیم هتشادرب  اھمیرحت  دنک ، رظنفرص  یاهتسھ  یژرنا  زا  ناریا  تلم  رگا  هک  دننکیم  دومناو  یاهتسھ ! یژرنا  دنراذگیم  ار  شمسا  زورما  الاح  دناینابصع ؛ مھ  اھنیا 

ناوریش  / ١٣٩١/٠٧/٢۴ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

ظفح ار  روشک  یسایس  شمارآ  هک  دشاب  نیا  نیلوئسم  یهمھ  تمھ  دیاب  تاباختنا ، دوخ  رد  تاباختنا و  زا  لبق  ات  میراد . ار  تاباختنا  یهلئسم  نیا ، زا  دعب  هام  دنچ  رد  ام 

. دشخبب ققحت  ار  نیا  دناوتب  دیاب  هللااشنا  روشک  نالوئسم  یدنمشوھ  هک  تسا  یئاھزیچ  وزج  نیا  دوش ؛ مطالتم  یلاجنج و  روشک ، یسایس  یاضف  دنراذگن  دننک ؛

نیا دناهدرک ؛ هاگن  یتسرد  رظن  اب  روشک  حلاصم  هب  هشیمھ  مدرم  یهماع  مدرم ؟ تریـصب  یرایـشوھ و  نیا  لابق  رد  دیوگب  هچ  ناسنا  دنریـصب . رایـشوھ و  اعقاو  مدرم  هتبلا 

یاھنادـیم زا  ار  مدرم  دنتـساوخ  نانمـشد  دـناهداد . ماـجنا  ار  نآ  هجو  نیرتـھب  هب  تسا ، هدوـب  مدرم  هجوـتم  یتیلوئـسم  اـج  رھ  هھد ، هس  نـیا  لوـط  رد  تساـم . یهـبرجت 

لفاغ روشک  تفرشیپ  روشک و  حلاصم  زا  دنریگب ، ار  رگیدکی  نابیرگ  هک  دننک ، فالتخا  دننک ، ارآ  تتشت  راچد  ار  مدرم  دنتـساوخ  دنتـسناوتن ؛ دننک ، رود  ناشدوخ  روضحلامزال 

روھقم اھهدارا  تسادـخ ، تسد  اھلد  تسادـخ . راک  مھ  نیا  تسا ؛ یندزلاثم  مدرم  تریـصب  اـفاصنا  اـقح و  دـنداد . ناـشن  تریـصب  ناـشدوخ  زا  مدرم  دنتـسناوتن . دـنوش ،

دنـشاب بقارم  تسا ؛ نوگاـنوگ  ناریدـم  هب  تسا ، نارادمتـسایس  هب  تسا ، نیلوئـسم  هب  رتـشیب  اـم  شرافـس  دـنقیاقح ؛ هب  هجوـتم  دـننموم ، مدرم  تسا . یھلا  یهدارا 

دننک یعس  دنزب ؛ مھ  هب  هتسناوتن ، دنزب و  مھ  هب  ار  نیا  هدرک  یعس  نمشد  دراد و  دوجو  روشک  رد  یھلا  لضف  هب  هک  ار  یاهنینامط  رارقتسا و  شمارآ و  نیا  دناوتن  نمشد 

طیحم رد  مطالت  بجوم  اـجبان ، مادـقا  کـی  یھاـگ  هدیجنـسن ، لـمع  کـی  یھاـگ  فرح ، کـی  یھاـگ  دـیایب . دوجو  هب  مطـالت  دـنراذگن  دـننک ؛ ظـفح  ار  رارقتـسا  شمارآ و  نیا 

. دنشاب بقارم  یلیخ  دیاب  دوشیم ؛ یسایس 

ناتسا لئاسم  هب  منکیم  هاگن  نم  دننکب . اھنیا  یاھراک  تفرشیپ  فرص  ار  دوخ  شالت  یهمھ  ار ، دوخ  تقو  یهمھ  نیلوئسم  هک  دنراد  قاقحتسا  اعقاو  زیزع  مدرم  نیا  هتبلا 

یهدـھعرب اھنیا  دراد ؛ دوجو  یداـیز  یاـھراک  منیبیم  ناتـسا -  نیا  یاھـشخب  اھناتـسرھش و  یهیقب  نیارفـسا و  ناوریـش و  درونجب و  لـئاسم  نیمھ  یلامـش -  ناـسارخ 

مھ ناوریـش  ناتـسرھش  نیمھ  رد  دـننک . تمدـخ  دـننک ، راـک  مدرم  یارب  دـنفظوم  همھ  هیرجم ، یهوق  رد  ناگدـنیامن  هچ  و  هننقم ، یهوق  ناگدـنیامن  هچ  تسا . نیلوئـسم 

. دریگب ماجنا  دیاب  هک  تسھ  یدایز  یاھراک 

دـصق زورما  تسا . بوخ  اھتین  دننک . شالت  دنھاوخیم  دـننک ، مادـقا  دـنھاوخیم  نیلوئـسم  دیـشاب . هتـشاد  نانیمطا  ناتنیلوئـسم  هب  منکب ، ضرع  مدرم  امـش  هب  نم  هتبلا 

هچنآ دنھدب و  مھ  تسد  هب  تسد  دننک و  شالت  همھ  دیاب  تسین . لماک  تاناکما  تاقوا  یھاگ  تسین ، تسرد  اھهقیلـس  تاقوا  یھاگ  هتبلا  دراد ؛ دوجو  مدرم  هب  تمدـخ 

. دننک فرطرب  ار  اھنیا  یگنھرف ، یاھهنیمز  رد  هچ  یداصتقا ، یاھهنیمز  رد  هچ  دراد ، دوجو  تالکشم  زا 

رد هللااشنا  دـیاب  هک  تسا ؛ یراـکیب  مھم ، یـساسا و  لکـشم  روشک ، رگید  یاھناتـسا  زا  یـضعب  لـثم  ناتـسا و  نیا  یاھناتـسرھش  یهیقب  لـثم  مھ  ناتـسرھش  نیا  رد 

؛ متـساوخ ناناوج  دوخ  زا  مداد و  رادـشھ  رفـس  نیا  رد  نم  تسا . شخب  نیا  رد  ناتـسا و  نیا  رد  ناناوج  دایتعا  یهلئـسم  مھ  یکی  دـننک . شـالت  لاغتـشا  داـجیا  یهنیمز 

مھف و ظاحل  زا  یگنھرف ، حطـس  ظاحل  زا  مھ  ناتـسا  نیا  ناناوج  تسا . نیمھ  تیعقاو  مینیبیم . مینادیم و  تماقتـسااب  هدارااب و  روشرپ و  ار  امـش  ام  زیزع ! ناناوج  متفگ 

دایتعا کلھم  رطخ  اب  یهزرابم  هلباقم و  رد  دیاب  ورشیپ  عاجش و  یاھناوج  نیا  دوخ  دنتسھ . ناتسا  نیا  رد  یئورشیپ  یاھناوج  دنیبیم  ناسنا  دنناورـشیپ . وزج  یزرودرخ ،

شود رب  اماوت  اکرتشم و  هک  تسا  یاهزرابم  کی  نیا  دـننک . هزراـبم  یتسیاـب  ناـشدوخ  دـننک ، تمواـقم  یتسیاـب  ناـشدوخ  دنـشاب ؛ ورـشیپ  مھ  ردـخم  داوم  هب  یگدولآ  و 

هلمج زا  گرزب ، تارطخ  اب  دـنناوتیم  دـننک ، هدارا  ام  زیزع  ناـناوج  هک  تسا  نیا  ماهدـیقع  متـسھ . نیبشوخ  یلیخ  اـھناوج  هب  هدـنب  تسا . مدرم  دوخ  شود  رب  نالوئـسم و 

. دننک هزرابم  هلباقم و  ناتسا ، نیا  رد  ردخم  داوم  رطخ 

ار مدرم  دننک ، ریزهبرس  هدرسفا و  ار  مدرم  میرحت ، اب  دنتساوخیم  هک  یئاھنآ  دننادب . دننیبب و  ام  نانمـشد  ار  نیا  دنطاشناب ؛ لاحرـس و  هللادمحب  روشک  یاج  همھ  رد  مدرم 

مدرم هک  دـننیبب  رگید -  یاھناتـسا  یهیقب  لـثم  ار -  ناتـسا  نیا  مدرم  روشرپ  شوجدوخ و  تکرح  نیا  ار ، میظع  تاـعامتجا  نیا  ار ، مدرم  تکرح  نیا  دـننیبب  دـننک ، هتـسخ 

مان هک  یناسک  نآ  ارھاظ  ناریا . مدرم  دنیوگیم  یھ  تسا . زومآتربع  شاهمھ  اھنیا  تسا . مکحتـسم  ردقچ  ماظن  زا  عافد  یارب  اھنآ  یهدارا  دنراد و  روضح  هنحـص  رد  ردقچ 

هک تـسا  یموـھوم  روـصت  موـھوم و  دوـجوم  کـی  اـھنآ  رظن  زا  ناریا  مدرم  دـننادیمن ! ناریا  مدرم  ار  اھامـش  اـکیرمآ -  ریغ  اـکیرمآ و  نارادمدرــس  زا  دـنروآیم -  ار  ناریا  مدرم 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 80 
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نیا رد  دندرک . هچ  میظع  یاھهنحص  نیا  رد  دیدید  امش  هک  دنایئاھنیا  ناریا  مدرم  دنفلاخم . مالـسا  اب  ناریا  مدرم  دنفلاخم ، ماظن  اب  ناریا  مدرم  دننزیم : فرح  اھنآ  یهرابرد 

لئاسو رد  ناشاھیرازگربخ ، رد  دننکیم  یعس  هتبلا  دنداد . ناشن  هسامح  ایند  مدرم  یهمھ  هب  ناتسا ، نیا  قطانم  ریاس  ناوریش و  نیارفـسا و  درونجب و  مدرم  زور ، دنچ 

. دننیبیم دنمھفیم و  ناشدوخ  ار  تیعقاو  اما  دنھدن ؛ ناشن  ار  مدرم  روضح  دننک ، گنرمک  ار  اھربخ  ناشیناسرعالطا 

 - تسا هدـش  زکرمتم  داـصتقا  یهلئـسم  یور  رب  مھ  نمـشد  تسا و  یایـساسا  لـئاسم  هک  یداـصتقا -  لـئاسم  یهنیمز  رد  روـشک  مرتـحم  نالوئـسم  هب  اـم  هـک  هـچنآ 

لئاسم هب  یملع  هاگن  اب  دیاب  رگید ، لئاسم  یهمھ  لثم  داصتقا ، رما  رد  الوا  دنھد : رارق  هجوت  دروم  ار  رصنع  هس  نیا  داصتقا ، تفرـشیپ  رد  هک  تسا  نیا  مینکیم ، شرافس 

لئاـسم رد  تسا ، روـجنیا  روـما  یهمھ  رد  دـشابن . یھاـتوک  یدـنک و  نآ  رد  مھ  دـشابن ، یگدزباتـش  نآ  رد  مھ  هک  تـسا ، مزـال  هناربدـم  یزیرهماـنرب  کـی  اـیناث  درک . هاـگن 

هک دنریگب ، رظن  رد  روشک  یداصتقا  تفرـشیپ  رد  ار  رـصنع  هس  نیا  نالوئـسم  هللااشنا  رگا  تسا . مزال  اھتـسایس  رارمتـسا  تابث و  اثلاث  تسا . روجنیا  مھ  داصتقا  ساسح 

هب یھلا ، قیفوت  هب  دنریبدت -  لھا  دنایزوسلد ، لھا  یزوسلد ، ظاحل  زا  مھ  دنتسھ ؛ یناگتـسجرب  اھنآ  نایم  رد  یملع  ظاحل  زا  مھ  نالوئـسم ، تسا -  هجوت  دروم  هتبلا 

. دننکب دنناوتیمن  یطلغ  چیھ  مھ  تلم  نیا  اب  یداصتقا  یهلباقم  رد  دننکب ، یراک  دنتسناوتن  رگید  یاھشخب  رد  هک  نانچمھ  ام  نانمشد  یھلا ، یهوق  لوح و 

نانمـشد تسا . خـسار  یهدارا  مزع و  اب  ماوت  تریـصب و  اب  هارمھ  روضح  کی  اھنآ  روضح  دناهنحـص ؛ رد  طاشناب و  لاحرـس و  هدنزرـس و  ناریا  مدرم  یھلا ، فطل  اـب  هللادـمحب 

تواضق هناضرغم  نمـشد  دـیوگیم ؛ غورد  نمـشد  هک  دـنھدیم  ناشن  دـنراد  ناشدوخ  تاکرح  اـب  مدرم  دـنھد . ناـشن  دـیمون  لولم و  هتـسخ و  ار  ناریا  مدرم  دـننکیم  یعس 

دنیوگیم دناهدش ، هتـسخ  ناشدوخ  اھیـضعب  دننزیم . فرح  اتلفغ -  ادمع ؛ میئوگیمن  نمـشد -  لیم  قبط  رب  مھ  لخاد  یاھرادنوبیرت  زا  یـضعب  هنافـساتم  هتبلا  دـنکیم .

رھ مدرم  هک  دینیبیم  تقو  نآ  درک ، زاب  درک ، هدامآ  مدرم  یارب  ار  نادیم  دیاب  دنراک . یهدامآ  دنرـضاح ؛ هنحـص  رد  نادـیم و  رد  مدرم  دنتـسین . هتـسخ  مدرم  دناهتـسخ ! مدرم 

. دناهدش دراو  مھ  زورما  هک  نانچمھ  دنوشیم ؛ دراو  یخسار  مزع  هچ  اب  یمامتھا ، هچ  اب  یاهزیگنا ، هچ  اب  دراد ، دوجو  یاهفیظو  دننک  ساسحا  هک  یئاج 

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

رد هک  نانچمھ  تسین ؛ دایز  میھد ، رارق  لمات  هقادم و  دروم  ار  اھهتکن  نیا  مینک و  یبایهتکن  جیـسب  یهرابرد  ام  هچرھ  تسا . هدـش  هتفگ  یدایز  نانخـس  جیـسب ، دروم  رد 

ماجنا دئاز  راک  زاب  مینک ، هیکت  مینک و  راک  تسا -  نآ  دوخ  صوصخم  هک  جیسب -  هب  قلعتم  یاھیگژیو  هب  ندیـشخب  قمع  جیـسب و  ماکحتـسا  یور  رب  هچرھ  لمع ، نادیم 

الاح هک  زورما ؛ ات  نآ  زا  دـعب  مھ  و  نآ ، زا  شیپ  مھ  سدـقم ، عافد  نارود  رد  مھ  دراد ؛ یبوخ  یهبرجت  فلتخم ، یاھنادـیم  رد  یجیـسب  روضح  زا  روشک  نوچ  ارچ ؟ میاهدادـن .

تفرـشیپ ام  تسا ، هدـش  ساسحا  ینادـیم  رھ  رد  یجیـسب  تکرح  جیـسب و  روضح  اج  رھ  درک . مھاوخ  یاهراـشا  مھ  هدـنب  دیاهدینـش ، دـینادیم ، امـش  دوخ  ار  نآ  حرش 

، دنک ادیپ  شھاک  زورهبزور  تالکشم  تسا  نکمم  رتمھم -  تالکشم  میوگیمن  دراد -  شیپ  رد  یرتمھم  لئاسم  هدنیآ  رد  روشک  تسا . یمھم  یهبرجت  کی  نیا  میاهتـشاد ؛

فقوتم دـشر  مینکب ، مھ  ار  راک  نیا  رگا  هک  میـشکب ؛ راـصح  ناـمدوخ  رود  تلم ، کـی  ناونع  هب  میھاوخیمن  هک  اـم  تسھ . یرتگرزب  یاـھراک  تسھ ، یرتمھم  لـئاسم  اـما 

کی اب  یدنلب ، تمھ  نینچ  کی  اب  یئاھنامرآ ، نینچ  کی  اب  یتلم  تسا . هدرتسگ  هاگن ، نیا  ناھج ، ضرع  رد  خیرات و  لوط  رد  تسا ؛ عیـسو  هاگن  ام ، هاگن  اما  دنام ؛ دھاوخن 

، دوش هتفگ  هچرھ  جیـسب  هب  عجار  نیارباـنب  تسھ . جیـسب  یهعوـمجم  رد  هک  یتایـصوصخ  هب  دراد  جاـیتحا  لـئاسم  نیا  دراد . شیپ  رد  لـئاسم  یلیخ  یرود ، قـفا  نینچ 

. تسین یدایز  دوش ، قمعت  دوش و  هیکت  تایصوصخ  یور  رب  دوش ، هقادم 

یاھناوج دـش . بالقنا  ندـمآ  دـیدپ  بجوم  ای  دـش ، بالقنا  یزوریپ  بجوم  دوخ  مدرم ، یجیـسب  روضح  هک  تفگ  دوشب  انعم  کی  هب  دـیاش  تسا . بالقنا  دازمھ  جیـسب  الوا 

نیا دندرک . ادیپ  رثوم  روضح  دندرک ، یگداتـسیا  دندش ، دراو  یئاھهصرع  رد  مراد -  عالطا  هدـنب  هک  درونجب  رھـش  نیمھ  رد  اج -  همھ  رد  بالقنا  زا  لبق  دـنمهقالع ، بلطواد ،

، بالقنا یزوریپ  اب  اما  تسا ؛ بالقنا  تدالو  زا  لـبق  جیـسب ، تدـالو  اـنعم ، نیا  هب  نیارباـنب  ناریا . تلم  یبـالقنا  میظع  تکرح  دـش  دـش ، عمج  روشک  رـساترس  رد  اھـشالت 

. درک یفرعم  بالقنا  دازمھ  ار  جیسب  ناوتیم  نیاربانب  تفای . دلوت  درک -  مھاوخ  ضرع  ار  روآتفگش  یهدیدپ  نیا  درفهبرصحنم  تایصوصخ  هک  ینونک -  لکش  هب  جیسب 

، ارچ تسا ؟ ریظنیب  یهدیدپ  کی  جیـسب  روضح  دیئوگیم  امـش  هک  دنتـشادن ، یمدرم  روضح  رگید ، یاھبالقنا  رگید ، یاھتلم  ایآ  تسا . یریظنیب  یهدیدپ  هدیدپ ، نیا  بخ ،

خیرات رگا  یراذگریثات . قیمع و  رایـسب  یاھتوافت  اب  اھتنم  دنتـشاد ؛ روضح  مدرم  یهدوت  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  ناھج  یاھروشک  رد  هک  یگرزب  ثداوح  رد  رگید ، یاھبالقنا  رد 

یوروش رد  یتسینومک  بالقنا  یکی  تسا ، هسنارف  ریبک  بالقنا  یکی  تسا ؛ فورعم  ایند  رد  ام  بالقنا  دـح  رد  ریخا  نرق  هس  ود  نیا  رد  بالقنا  ود  دـینیبیم  دـینک ، هاگن  ار 

زا یکدـنا  ـالاح  نم  تسا . تواـفتم  اـم  بـالقنا  رد  یجیـسب  روضح  اـب  دوب -  مھ  هوبنا  مجحرپ و  هک  اـھبالقنا -  نآ  رد  مدرم  روضح  اـما  دـندوب ، مدرم  اـھنیا  یود  رھ  رد  تسا .

. منکیم ضرع  ار  یجیسب  روضح  تایصوصخ 

میظع تکرح  نیا  هک  نیا  هب  درک  کـمک  یھدـنامزاس  نیا  تسا . درفهبرـصحنم  تیـصوصخ  کـی  نیا  دوـب ؛ یھدـنامزاس  یاراد  لوا  زا  یمدرم  یموـمع  یهعوـمجم  نیا  ـالوا 

زا اـما  تسھ ؛ مدرم  یهدارا  تسھ ، یریگمیمـصت  رد  زکرمت  تسھ ، نآ  رد  تریـصب  تسھ ، نآ  رد  تیادـھ  ینعی  دوب ، یھدـنامزاس  یتقو  دـنکن . مگ  ار  شدوخ  هار  یمدرم 

. دنکیم یریگولج  شحاف ، یاھاطخ  زا  یورجک ، زا  یورهدایز ، زا  یوردنت ،

کی هب  ار  یتیعمج  کی  ار ، یناسنا  عمج  کی  ار ، یناسنا  کی  ضحم ، تاساسحا  تقو  کی  دوب . یعرـش  فیلکت  ساسحا  زا  نتـساخرب  ناـمیا و  تیـصوصخ  نیا ، زا  رتمھم 

کی تسد  هب  وا ، تکرح  وا و  سفن  راھم  مامز و  وا ، تیادـھ  دـنکیم ، تکرح  تاساسحا  اب  هک  یمدآ  نیا  تسھ . اـھاج  یلیخ  رد  تسا ، نکمم  نیا  دـھدیم ؛ تکرح  یئوس 

ملظ دنک ، ملظ  دیابن  هک  یئاجنآ  دنزیم ؛ راتشک  هب  تسد  دنزب ، راتشک  هب  تسد  دیابن  هک  یئاجنآ  دنکیم ؛ زواجت  دح  زا  تاقوا  یلیخ  تسین ؛ یبلق  ینورد و  یونعم و  لماع 

نیمھ زا  تسا  زیربل  راشرـس و  میئوگب -  ام  هکنیا  هن  ناشدوخ ، خیرات  تسا -  هدرک  تبث  خیرات  هک  هچنآ  مدروآ ، مسا  نم  هک  یئاھبالقنا  نیمھ  رد  دینیبب  امـش  اذـل  دـنکیم .

تکرح تاساسحا  نودب  هک  ام  دراد ؛ دوجو  تاساسحا  مھ  نموم  ناسنا  رد  هلب ، دنتفرگیم . رارق  رگید  هورگ  کی  لباقم  رد  هورگ  کی  اھلباقت ؛ اھهابتشا و  اھفارحنا و  اھاطخ و 

، قفانم رـصنع  اب  دروخرب  رد  یجیـسب  ناوج  دوشیم . لرتنک  ام  نامیا  اب  ساسحا  نیا  نکیل  میراد ؛ مشخ  ساـسحا  میراد ، یفطاـع  ساـسحا  میراد ، ساـسحا  مینکیمن ؛

تسا یثداوح  وزج  نیا  دراد ؛ دوجو  اھنیا  دنزن . تسد  کوکـشم  نز  نیا  ندب  هب  هکنیا  یارب  دھدیم ، تسد  زا  ار  دوخ  ناج  یتح  تسا ، مرحمان  تسا و  نز  قفانم  نیا  نوچ 

ناوـج نیا  تسا ؛ نز  ـالثم  فرط  دراوـم ، نیا  زا  یـضعب  رد  دـنکیم . ادـیپ  قـقحت  یداـیز  دراوـم  رد  قفاـنم ، زا  یریگچم  رد  یجیـسب  رظن  تقد  تـسا . هداـتفا  قاـفتا  ررکم  هـک 

هب اـج  کـی  هلب ، تـسا . مـھم  یلیخ  نـیا  دـھدیم ؛ ناـشن  یجیـسب  ناـسنا  نـیا  رد  ار  ناـمیا  روـضح  نـیا  دـینیبب ، دـنک . یطخت  یناـمیا  دودـح  زا  تـسین  رـضاح  یجیـسب 

یمومع و تکرح  نیاربانب  دـنکیم . سکعنم  ام  هب  ار  یمھم  یلاعتم و  یانعم  یلیخ  نیا  مینکیم ، هاگن  یتقو  یلک  هاگن  رد  اما  دـماجنایم ؛ یجیـسب  ات  راھچ  ندـشدیھش 

. تسا جیسب  تایصوصخ  زا  نیا  دوریم ؛ شیپ  نامیا  تلاخد  اب  نامیا ، تیادھ  اب  مدرم ، یهدشیھدنامزاس  یاهدوت و 

مھ لاـسنھک  درمریپ  تسھ ، لاـسون  یهتـساخون  ناوج  تسھ ، یئاتـسور  تسھ ، یرھـش  دـنراد ؛ روضح  جیـسب  رد  اھرـشق  یهمھ  هک  تسا  نیا  رگید  تیـصوصخ  کـی 

اما دنتفریم ، غلابان  یاھهچب  هلب ، دتسرفیم . گنج  هب  ار  غلابان  یاھهچب  یمالسا  یروھمج  هک  دنتفگ  ضرغم  دناعم و  نیغلبم  یجراخ و  یاھویدار  گنج ، رد  ردقچ  تسھ .

نیب ندـشیطاق  اـب  هیرگ ، روز  هب  رداـم  ردـپ و  زا  نتفرگتیاـضر  اـب  همانـسانش ، رد  ندرب  تسد  اـب  یراز ، اـب  هـیرگ ، اـب  دـندمآیم  اـھنآ  داتـسرفیمن . گـنج  هـب  ار  اـھنآ  یـسک 

یراـنک کـی  اھرکفنـشور  اـجنیا  رد  دـنراد . روضح  جیـسب  رد  هدرکلیـصحتریغ  هدرکلیـصحت و  ناوـج ، ریپ و  تسا . تیعقاو  اـھنیا  دـندناسریم . هھبج  هب  ار  ناـشدوخ  ناگدـنمزر ،

لقن یرکفنشور  یهمانشیامن  کی  زا  یتقو  کی  نم  دنوشیمن . مدرم  یطاق  نارکفنشور  هورگ  دراد ، دوجو  اھبالقنا  نیا  رد  هک  یگرزب  تاعامتجا  نیا  زا  یضعب  رد  دنداتسیان .

زومآشناد دوب ، وجـشناد  دوب ، زرواشک  دوب ، رگراک  اجنیا  ریخن ؛ اجنیا  دوشیمن . یطاق  دوشیمن ، دراو  شدوخ  اما  دـنکیم ، هاگن  مدرم  تکرح  هب  ناویا  یـالاب  زا  یئاـقآ  هک  مدرک 

رھش رد  دینک ، هاگن  ار  جیـسب  تالیکـشت  دیورب  امـش  جیـسب . دراو  همھ  تسھ ؛ دوب و  عرتخم  دوب ، صـصختم  دوب ، هتـسجرب  رعاش  دوب ، زربم  یهدنـسیون  دوب ، کشزپ  دوب ،

جیـسب درادن . ریظن  ایند  رد  اھنیا  دنکیم . یفرعم  نیعرتخم  جیـسب  وزج  ار  شدوخ  هدمآ ، یعرتخم  ناوج  کی  زورید  اجنیا  تسا . روج  نیمھ  اج  همھ  دینک ؛ هاگن  مھ  ناتدوخ 

ام هک  یزمر  زاررپ و  میظع و  یهعومجم  نیا  رد  فلتخم ، یاھهراوق  اب  یرکفنـشور ، یاھھورگ  نارعاش . جیـسب  ناگدنـسیون ، جیـسب  هاگـشناد ، دـیتاسا  جیـسب  نیعرتخم ،

صـصختم تسھ ، مھ  یتعنـص  یاـھراک  صـصختم  تسھ ، مھ  درم  تسھ ، مھ  نز  تسھ ، مھ  ریپ  تسھ ، مھ  ناوـج  دـنراد . روـضح  میتشاذـگ ، جیـسب »  » ار شمـسا 

. دنراد روضح  هعومجم  نیا  رد  یناسنا  روج  همھ  تسھ ؛ مھ  یسانشناور  یاھراک 

کی رثکادـح  دوب ، هام  ود  دوب ، هام  کی  نوگانوگ ، یاھبالقنا  رد  یاهدوت  روضح  درذـگیم . بالقنا  زا  لاـس  هس  یـس و  نم ! زیزع  بخ ، تسا . ندوب  باـکرهباپ  رگید ، تیـصوصخ 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 81 
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نیمھ دـنھدب ، بیترت  دـننک و  میظنت  یبرغ  یاھلمعلاروتـسد  یور  زا  ار  یمالـسا  یروـھمج  ار و  یگدـنز  دنتـساوخیم  هک  یناـسک  مھ  اـجنیا  دـش . ماـمت  دـعب  دوـب ؛ لاـس 

یس اما  ناشاھهناخ ؛ دنتفر  مدرم  رگید ، یاھبالقنا  رد  ناشاھهناخ . دنورب  مدرم  دش ، مامت  بالقنا  بوخ ، یلیخ  هک  دندرکیم  شرافـس  بالقنا  لئاوا  دندرکیم . ار  شرافس 

، دناهدش ینسم  لاسنایم و  دارفا  زورما  دندوب ، جیسب  دراو  زور  نآ  هک  یلسن  نآ  تسا . باکرهباپ  تسا ، هصرع  رد  تسا ، هنحـص  رد  جیـسب  درذگیم ، بالقنا  زا  لاس  هس  و 

یناوج یهرھچ  جیـسب ، یهرھچ  ادبا . دش ؟ ریپ  جیـسب  یهرھچ  ایآ  اما  دندش ، ریپ  اھنآ  دنایجیـسب . اما  دنراد ؛ داماد  دنراد ، سورع  دنراد ، هون  هدش ؛ دیفـس  ناشاھنـساحم 

یاهدـع کـی  زور  نآ  دـناهدرکن . شومارف  دـناهدادن ، تسد  زا  ار  یمدرم  روـضح  نیا  یپردیپ ، روـھظون و  یاھلـسن  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  نیا  تسیچ ؟ شیاـنعم  نیا  تسا .

زورما تسین ، گنج  هک  زورما  ناجیھ . رطاخ  هب  گنج ، فرط  دشکیم  نیا  تسا ؛ ناجیھرپ  یهثداح  کی  مھ  گنج  تسا ، ناجیھ  لھا  تسا ، ناوج  بوخ ، یلیخ  دـنتفگیم 

، میراذگیم مھ  رانک  ار  تاکن  نیا  عومجم  یتقو  ام  هک  تسا  یزیر  تاکن  نآ  اھنیا  دینیبب ، تسا . جیـسب  لئاسم  اھنیا  دیآیم ؟ نادیم  هب  ناوج  ارچ  تسین ؛ گنج  ناجیھ  هک 

رد تسا ، هدرک  زاب  ار  اھهرگ  یلیخ  هعومجم  نیا  تسا . یمالسا  یروھمج  ماظن  یئانثتسا  دولآزار و  دولآزمر و  روآتفگش و  یهدیدپ  کی  جیـسب  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب 

. میراد جایتحا  روضح  نیا  هب  مھ  هدنیآ  رد  ام  سپ  تسا . هدوب  هدننکنییعت  راذگرثا و  وا  روضح  تسا ، هتشاد  روضح  اھهنحص  یلیخ 

رب راعـش  لوا ، یهجرد  رد  دنریگیم ، لیئارـسا  یویدار  زا  ار  ناشدوخ  تکرح  سفن و  فرح و  هک  یناسک  یاھراعـش  رد  ارچ  هک  دننزب  سدـح  دـنربدت ، لمات و  لھا  هک  یناسک 

دیلک نیا  تسا . راک  تقیقح  نیا ، اما  منک . تواضق  مناوتیمن  نم  ار  نیا  دـنمھفیمن ؟ اـی  دـنھدیم ، جیـسب  دـض  رب  راعـش  ارچ  هک  دـنمھفیم  ناـشدوخ  اـیآ  تسا ؟ جیـسب  دـض 

یروھمج ماظن  یارب  یزیمآتیقفوم  یزارفارـس و  یبوخ و  یهدنیآ  هدـنیآ ، دـنھاوخیمن  هک  تسا  یناسک  نآ  توادـع  ضغب و  دروم  هدـنیآ ، تالکـشم  زا  یرایـسب  لح  یئالط 

یهرابرد نیا  بخ ، تسا . مولعم  تسناوت و  دنھاوخن  هتبلا  دـننک . کچوک  ار  نآ  امـش  نم و  مشچ  رد  لقاال  دننکـشب ؛ ار  یئالط  دـیلک  نیا  دـنھاوخیم  اذـل  دـشاب ؛ یمالـسا 

گنھرف رکف و  ات  میھد  شرتسگ  ار  اھنآ  مینک و  لمات  تاکن  نیا  رد  مینک ، یبایهتکن  مینک ، هقادم  هچرھ  مدرک ؛ ضرع  تسھ . فرح  یلیخ  هنیمز  نیا  رد  جیـسب . تایـصوصخ 

. تسا یمھم  یهلئسم  تسا -  هدرک  هیدھ  یمالسا  یروھمج  ماظن  هب  لاعتم  یادخ  هک  یبیجع  یهدیدپ  نیا  جیسب -  دروم  رد  هقادم  تسین . یدایز  دوش ، هعماج 

ناشن ار  اھتیحالص  نیا  دراد ؛ یئاھتیحالص  دوشیم ، هعومجم  نیا  دراو  هک  یـسک  دنـشاب . یجیـسب  یهعومجم  وزج  هک  دننک  راختفا  دیاب  همھ  دیجیـسب . وزج  امـش  بخ ،

نیا دیتسھ -  نم  ناناوج  امش  دیتسھ ، نم  نادنزرف  امش  هک  منکیم -  ضرع  امش  هب  نم  هک  هچنآ  دینک . ظفح  دیاب  ار  اھتیحالص  نیا  تسا ؛ هدش  جیـسب  دراو  تسا ، هداد 

. دینک تیوقت  ار  اھنیا  دیاب  هکلب  دینک ، ظفح  طقف  هن  دینک ؛ ظفح  دیاب  ار  تایصوصخ  نیا  هک  تسا 

. منک ظفح  ار  مدوخ  منک ، راھم  ار  مدوخ  منک ، تیبرت  ار  مدوخ  مراد  جاـیتحا  مھ  درمریپ  نسم  نم  مینک . تیبرت  ار  ناـمدوخ  دـیاب  اـم  تسا . یزاـسدوخ  تایـصوصخ ، زا  یکی 

لھـس و راک  یزاسدوخ ، تسا . رتساسح  رایـسب  مھ  یزاسدوخ  تظفاـحم و  تبقارم و  نیارباـنب  تسا ؛ رتعیرـس  مادـقا  رتعیرـس ، یریگمیمـصت  رتعیرـس ، ناوج  رد  تکرح 

اعد و لھا  دیاهجوت ، لھا  الثم  امـش  ناسآ . دوشیم  دشاب ، دـعاسم  دـشاب ، بسانم  هک  میریگب  رارق  یطیحم  رد  رگا  تسا . تخـس  مھ  تسا ، ناسآ  مھ  تسا ؛ یعنتمم 

اھکـشا یهمھ  تسادخ ، یوس  هب  اھلد  یهمھ  تسا ؛ هجوت  هیرگ و  عرـضت و  طیحم  طیحم ، هک  دریگیم  رارق  یطیحم  کی  رد  ناسنا  یھاگ  دیتسھ . هیرگ  لھا  عرـضت و  لھا 

، دعاسم یاھطیحم  زا  یکی  دنکیم . ناسآ  ار  یزاسدوخ  دـعاسم ، طیحم  تسا . دـعاسم  طیحم  نیا ، دـھدیم . تسد  رتناسآ  ناسنا  یارب  عرـضت  تلاح  اجنیا  تسا ؛ یراج 

یزاسدوخ یارب  یدـعاسم  یاضف  کی  رد  عقاو  رد  دـیتسھ ، هعومجم  نیا  رد  هک  امـش  تسا . جیـسب  دوخ  دـعاسم ، طیحم  اما  دوب ؛ سدـقم  عاـفد  تـالاح  یهعومجم  دوخ 

لاح رد  زکرمت  بلق ، روضح  زامن ، یناعم  هب  هجوت  لاعتم ، یادـخ  اب  سنا  یارب  یتصرف  تروص  هب  ندـناوخ  زامن  ضئارف ، ماجنا  هاـنگ ، زا  یرود  یرادنتـشیوخ ، اوقت ، دـیتسھ .

. دـنکیم کمک  امـش  هب  رتشیب  دـنکیم ، کمک  امـش  هب  رتھب  یزاسدوخ  یاھرازبا  نیا  دـیریگیم ، رارق  دـعاسم  طیحم  رد  امـش  یتقو  تسا . یزاسدوخ  یاھرازبا  اھنیا  زاـمن ؛

اب همھ  اھنیا  امش ؛ ینورد  ششوج  راکتبا و  مھ  امش ، لکوت  امش ، ربص  امش ، یگداتسیا  امش ، تماقتسا  مھ  دوشیم ؛ رتشیب  امـش  یحور  یئاناوت  دش ، روجنیا  یتقو 

سارھ نیا  یتقو  اما  دنامیم ؛ یقاب  هدیشوپرس  تسھ ، ام  رد  رگا  مھ  یدادعتـسا  میراد ؛ سارھ  مینکیم ، فوخ  ساسحا  میاهدشن ، ینادیم  کی  دراو  یتقو  ام  تسا . مھ 

رادرس هک  روط  نیمھ  دوشیم . نکمم  اھنکممان  هک  دوشیم  یروجنیا  ندروآ ؛ رب  رـس  هب  دنکیم  عورـش  مھ  اھدادعتـسا  نیا  دیدش ، نادیم  دراو  دیدرک و  رطخ  دیتسکـش ، ار 

کی مدآ  رفن  هاجنپ  دص و  دنپیت !؟ کی  مدآ  رفن  دص  پیت -  هتـشاذگ  ار  نآ  مسا  شدوخ  هک  یدودعم  یهعومجم  کی  اب  لاسمک  یوجـشناد  ناوج  کی  دنتفگ ، اجنیا  نالا  یدـقن 

یھدـنامرف کـی  زھجم و  یمزر  دـحاو  کـی  اـب  نمـشد  یهھبج  لـباقم  رد  صلخم ، نموم و  پیت  نیا  اـب  بونج ، اـی  روـشک  برغ  هب  دوریم  پیت - ! دـیوگیم  شدوـخ  وا  دـنپیت !؟

یھدنامرف نیا ، رمع  ردق  هب  وا  اما  درادن ، یھدنامرف  یهبرجت  نیا  تسا ؛ زھجم  اھرازبا  نیرترب  هب  وا  اما  یئادتبا ، یاھرازبا  نیمھ  زج  درادـن ، یرازبا  نیا  دـگنجیم . رادهقباس 

دوجو هب  یزاسدوخ  اب  نیا  ددرگیمرب . زوریپ  دـنکیم ، هرداصم  ار  وا  تاناکما  دـنکیم ، هرداـصم  ار  وا  کـنات  دـنکیم ؛ ادـیپ  هبلغ  وا  رب  نیا  دـنریگیم ، رارق  مھ  لـباقم  رد  اـھنیا  هدرک .

. دش اھنادیم  نیا  دراو  دوشیمن  یزاسدوخ  نودب  دیآیم .

نادرم مدیدیم  نم  دندرکیم . تفلاخم  دوب ، یجیـسب  روضح  مھ  اجرھ  دوشیمن -  دنتفگیم  الـصا  دوشیمن -  هک  دـندرکیم  تواضق  شیپ  زا  اھیـضعب  دندیـسرتیم . اھیـضعب 

ناگداپ رد  مدید ؛ ررکم  گنج  نارود  رد  مدوخ  نم  ار  نیا  دشاب ؛ اھنآ  هارمھ  اھنآ و  اب  جیـسب  یهعومجم  هک  نیا  زا  دننکیم  لابقتـسا  ام  زور  نآ  مظنم  شترا  تیحالـصاب  نموم 

کی نارھت  رد  اجنیا  درکیم ؛ لابقتسا  تشادیم ، تسود  دنشاب ؛ هارمھ  وا  اب  یجیسب  یهعومجم  هک  تشاد  رارـصا  یـشترا  هدنامرف  دوخ  برغ . لامـش  رد  بونج ، رد  رذوبا ،

، دنتـشادن دیما  نوچ  دندوب . تحاران  یجیـسب  روضح  زا  دندرک ؟ ار  مادقا  نالف  ارچ  دنتفر ؟ هزاجا  نودب  ارچ  دندش ؟ دراو  اھنیا  ارچ  اقآ  هک  دـندزیم  قن  دـندوب ، هتـسشن  یاهدـع 

. دھدیم ششوج  ار  اھدادعتسا  نیا  یهمھ  تسا ؛ نیرفآدیما  دورو ، نیا  دندید  دندش ، دراو  هک  یتقو  اما  درک ؛ یراک  دوشیمن  دنتفگیم  دندوب ، سویام 

دیھـش یدوزب  ینعی  تسا ؛ نشور  دنزیم ، الاب  رون  ینالف  دنتفگیم  سدقم  عافد  نارود  رد  دوب  فورعم  دـشخبیم . یتینارون  کی  وا  هب  دربن ، یهصرع  رد  یجیـسب  روضح  دوخ 

ضرع تسین  دب  تسامـش ، ناتـسا  نیمھ  هب  طوبرم  هک  یدروم  کی  راب . ود  راب و  کی  هن  مدرک ؛ هدھاشم  مدوخ  نم  ار  نیا  دوب ؛ یجیـسب  روضح  تینارون  نیا  دش . دـھاوخ 

دیھـش هورگ  یهعومجم  رد  دوب  هدـمآ  یجیـسب  تروص  هب  دوخ ، لیم  هب  یمتـسر -  درگرـس  تسا -  هناخـشآ  لھا  ناشیا  میدـیمھف  اـم  دـعب  هک  یـشترا  درگرـس  کـی  منک .

، میتشاد ادرف  هک  یئاھراک  هھبج و  لئاسم  هب  عجار  میدوب  هتـسشن  نارمچ  موحرم  اب  یبش  کی  تفریم . دـمآیم ، مدـیدیم ؛ ار  وا  اررکم  هدـنب  درکیم . تیلاعف  اـجنآ  نارمچ ،

، دولآکاخ شندب  دولآلگ ، اھنیتوپ  نیا  تسا ؛ دولآلگ  شیاپاترس  مدید  مدوب . هدیدن  ار  وا  نم  دوب  یزور  دنچ  دش . دراو  یمتسر  دیھـش  نیمھ  دش ، زاب  رد  میدرکیم ؛ تبحص 

کی رد  دوب  هتفر  مدوب . هدـیدن  وا  رد  ار  تلاح  نیا  نم  لبق ، یاـھزور  دوب . ینارون  دـشخردیم ؛ هاـم  لـثم  مدـید  مدرک ، هاـگن  هک  ار  هرھچ  اـما  دـنلب ؛ شـشیر  هتـسخ ، شتروص 

یجیـسب دوب  هدمآ  اما  دوب ، یـشترا  دیـسر . تداھـش  هب  مھ  یدنچ  زا  دعب  وا  دـھدب . شرازگ  تساوخیم  دوب ، هدـمآ  الاح  دوب ؛ هدرک  یدایز  تیلاعف  اجنآ  یتایلمع ، یهقطنم 

تینارون نیا  دیسر . تداھـش  هب  مھ  دعب  نارمچ -  دیھـش  یجیـسب  یهعومجم  نامھ  رد  تشاد -  هناراکادف  روضح  درکیم ، تدھاجم  درکیم ، تیلاعف  دوب ؛ هدش  نادیم  دراو 

. تسا هداعلاقوف  روضح  نامھ  زا  یشان  نیا  دندید . ام  زا  رتشیب  مھ  نارگید  میدید ، مھ  ام  دندید ؛ اھیلیخ  ار 

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

. دوخ یاج  رد  دوخ ، تقو  رد  یزیچ  رھ  مینکیمن ؛ دـییات  الـصا  ار  نیا  ام  هن ، دـنوشیم . تاباختنا  یهصرع  دراو  ـالاح  زا  یـضعب  تسین . کـیدزن  هتبلا  تسا ؛ شیپ  رد  تاـباختنا 

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

یاهدرتسگ روضح  مدرم ، روضح  دشاب : نیا  دیاب  تارخوم ، تامدقم و  یانثا  رد  تاباختنا و  زور  ادرف و  زورما و  ناراکردـناتسد ، شالت  یهمھ  تسا . هدـننکنوصم  نیا  دـشاب ؛

. دشاب

. دشاب روشک  بالقنا و  یهفرـص  حالـص و  اب  هارمھ  بوخ و  شنیزگ  کی  تاباختنا ، یهجیتن  هک  مینک  یراک  مینک ؛ زاب  ار  ناممـشچ  مھ  نامدوخ  میھاوخب و  ادخ  زا  هکنیا  رگید 

یارب دننادیم ، حلاص  ار  ناشدوخ  هک  یناسک  نآ  هن . مینکب ؛ طلغ  تخـس و  دـنت و  دروخرب  مینک ، یقالخادـب  وا  اب  میدیدنـسپن ، ار  یـسک  ام  رگا  هک  تسین  نیا  شیانعم  نیا 

، تسا کرتشم  اـھام  یهمھ  نیب  میدـقتعم و  هک  یئاـھرایعم  اـب  اـتقیقح  مینک ، هاـگن  مینک ، باـختنا  میھاوخیم  هک  مھ  اـم  دـنوش . نادـیم  دراو  دـنلئاق ، تیلھا  ناـشدوخ 

، میدرک هدـھاشم  ار  اـھرایعم  نیا  هک  یـسک  رھ  رد  تسا . کرتـشم  اـبیرقت  اـھرایعم  نیا  بـالقنا -  هب  نیدـقتعم  اـھیناریا -  یهمھ  نیب  هک  تفگ  دوشب  دـیاش  میجنـسب .

. دورب یسک  نینچ  کی  باختنا  تمس  هب  تاباختنا  هک  ملاس -  راک  مینک -  راک  مینک ، شالت  مینک ، ششوک 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 82 
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یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢۵ ناسارخ  ناتسا  نالوئسم  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

، یزرم یهقطنم  رد  روضح  اب  و  فلتخم ، یاھهصرع  رد  هتـسجرب  روضح  نیا  اب  تقادص ، نیا  اب  نامیا ، نیا  اب  دنتـسھ ؛ یرازگتمدخ  یهتـسیاش  مدرم  اتقیقح  مھ  مدرم  نیا 

. دنک تفرشیپ  ناتسا  دوش و  هئارا  یاهتسجرب  تامدخ  هقطنم ، نیا  زیزع  مدرم  هب  هک  تسا  هتسیاش  اتقیقح  یئایفارغج . ساسح  یهقطنم 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢۵ ناسارخ  ناتسا  نالوئسم  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

یناسک عضوم  رد  ملاع  نیربکتسم  زورما  هدرک . هچاپتسد  ار  ملاع  نیربکتـسم  هدرک و  حرطم  ایند  رد  یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  یئون  نخـس  یهلئـسم  هلئـسم ، زورما 

یهـمھ مـغریلع  دـنک . رـشتنم  اـیند  رد  ار  دوـخ  رکف  تـسا  هتــسناوت  یمالــسا  بـالقنا  زورما  دـننزب . فرح  یمالــسا  بـالقنا  اـب  مجاـھم  ناـبز  اـب  دـنھاوخب  هـک  دنتــسین 

تیمکاح تیونعم و  تیمکاح  رکف  ینید ، یرالاسمدرم  رکف  هدش . جئار  هک  تسا  یرکف  رکف ، نیا  زورما  دـندرک ، دراو  هک  یئاھراشف  مغریلع  دـندرک ، اھنآ  هک  یئاھروسناس 

رد هک  دینیبیم  امـش  هدش . جئار  زورما  اھرکف  نیا  یناھج ؛ دنمتردق  یاھکولب  یناھج و  یاھتردـق  یاھیئوگروز  لباقم  رد  یهلباقم  رکف  اھهصرع ، رد  مدرم  روضح  رکف  نید ،

یمالسا و بالقنا  ریثات  هک  تسین  ایند  رد  مھ  سک  چیھ  اما  دشاب ؛ ناریا  مسا  هب  امتح  هک  میرادن  رارصا  ام  دشابن ؛ تسین ، ناریا  مسا  هب  الاح  هدش ؛ جئار  اھرکف  نیا  ایند 

. تسا نیا  هلئسم  زورما  دنک . راکنا  ثداوح  نیا  رد  ار  ناریا  تلم  یگداتسیا 

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

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

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

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

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

. تسا هیضق  فرط  نیا  نیا ، هدرک .

١٣٩١/٠٩/٠١ /  « نیحلاص  » حرط نالاعف  نایجیسب و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد مینک  نیمات  ام  مھ  زورما  دیاب  ار  نیا  هک  دوب ، یئالاب  رایع  یاراد  صولخ ، رایع  رد  دشیم ، هدید  جیـسب  تکرح  رد  هک  هچنآ  سدـقم ، عافد  نارود  رد  هک  تسا  نیا  هتکن  کی 

زابناج ای  ندیـسر  تداھـش  هب  مھ  دعب  نتفرگ ، هدھع  هب  تیلوئـسم  ندرک و  هزرابم  لاتق و  گنج و  یهصرع  رد  نتفر  تسا . یرتهدیچیپ  نادیم  زورما ، نادـیم  جیـسب . تکرح 

و نمشد ، یهلمح  نمـشد ، یهئطوت  اب  یهلباقم  رد  زورما  نادیم  رد  روضح  درادن . یگدیچیپ  اما  تسا ، یکانرطخ  راک  نادیم  نآ  رد  روضح  نتـشگرب ، تمالـس  هب  ای  ندش ،

هنحص نآ  زایتما  دراد . یرتشیب  یاھیگدیچیپ  نکل  دشابن ، زورما  زور ، نآ  دقن  تارطخ  نآ  تسا  نکمم  دراد ؛ یئاھیگدیچیپ  هتـسجرب  یهھبج  ود  فص و  ود  نیا  یئارآفص 

مھ تشاد ، مزال  تماھـش  مھ  دوبن : یخوش  دوب ؛ یگدنز  گرم و  نادیم  رد  دورو  نادـیم ، نآ  رد  دورو  دادـیم . ناشن  دوخ  زا  یحـضاو  صولخ  تفریم ، هک  یـسک  هک  دوب  نیا 

مزال تماھـش  نامھ  نامیا ، نامھ  فلتخم ، یاھنادیم  رد  زورما  دندشیم . دیھـش  دـنتفریم  و  تشاد ، مزال  ادـخ  هب  لکوت  مھ  تشاد ، مزال  نامیا  مھ  تشاد ، مزال  یراکادـف 

طیحم زا  لوا و  یهجرد  رد  مینک  تبقارم  نامدوخ  زا  دینکب . تبقارم  تسیاب  ار  نیا  دنوشب ؛ رھاظ  یجیسب  توسک  رد  یناسک  تسا  نکمم  مھ  رصانع  نیا  نودب  اما  تسا ،

هک نیحلاص ،»  » یاھهعومجم نیا  رد  هلمج  زا  جیـسب ، یهعومجم  رد  یجیـسب  یهیحور  راـیع  تسا . جیـسب  داـحآ  کـیاکی  راـک  نیا  دـعب ؛ یهجرد  رد  مینکب  تبقارم  جیـسب 

تخـس یردق  کی  نیا  دینک . نیمـضت  اھراک  یهعومجم  رد  مینک و  نیمـضت  دـیاب  ار  صولخ  دورب ؛ الاب  دـیاب  دـینکیم ، تیریدـم  ار  اھنآ  دـیاهتفرگ و  هدـھع  رب  ار  اھنآ  یدـصت  امش 

گنج نمـشد -  اب  گـنج  رد  تسا . راـک  ندوب  رتتخـس  نیمھ  تسا ، هدـش  هدـیمان  ربکا » ، » یونعم لـئاسم  سفن و  اـب  یهلباـقم  نادـیم  رد  داـھج  هکنیا  تلع  کـی  تسا .

ناسنا دوخ  مھ  اجنیا ، هن ؛ اـجنیا  درک ، یریگهزادـنا  دوشیم  رتتحار  دـنکب ؛ یریگهزادـنا  ار  نارگید  صولخ  نازیم  ار و  دوخ  صولخ  نازیم  نآ  دـناوتیم  تحار  ناـسنا  یماـظن - 

. دنوشیم هابتشا  راچد  ناسنا  تخانش  رد  نارگید  مھ  دوشیم ، هابتشا  راچد 

بالقنا  / ١٣٩١/١٠/١١ ربھر  اب  روشک  تمالس  نیریخ  عمجم  یاضعا  رادید 

یـسایس یاھنایرج  نارادمتـسایس و  زا  یراک  دـندشیمن ، دراو  ینیرفآشقن  نادـیم  هب  مدرم  هچنانچ  دوب و  یمدرم  روضح  نیمھ  هب  یکتم  زین  یمالـسا  بـالقنا  لـصا 

. دوبن هتخاس 

مق  / ١٣٩١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نمـشد رظن  زا  تسا ، مھم  ام  رظن  زا  میراد ، شیپ  رد  هدـنیآ  دادرخ  رد  هک  یتاباختنا  تسام . تاباختنا  هجوتم  نمـشد  نھذ  میراد ، تاباختنا  هب  هام  جـنپ  دودـح  اـم  هکنیا  اـب 

روسیم اـھنآ  یارب  راـک  نیا  بخ ، دـندرکیم . ار  راـک  نیا  دریگن ، ماـجنا  تاـباختنا  الـصا  هک  دـندرکیم  یراـک  دنتـسناوتیم  رگا  تسا . تاـباختنا  نآ  هب  شـساوح  تسا ؛ مھم  مھ 

رگا دنتفگ  ام  هب  یتح  دـنزادنیب ؛ بقع  ار  سلجم  تاباختنا  هک  دـندرک  شالت  اھیـضعب  راب  کی  دـنھد . ماجنا  ار  راک  نیا  دـنناوتب  هک  نیا  زا  دنـسویام  تسین ؛ رودـقم  تسین ،

یئاـج هب  ناشتـسد  دنتـسناوتن ، دـتفیب . بقع  دـیابن  مھ  زور  کـی  دریگب ؛ ماـجنا  شدوخ  زور  ناـمھ  رد  دـیاب  تاـباختنا  دوشیمن ؛ میتـفگ  دـیزادنیب . بقع  هتفھ  ود  دوشیم ،

روضح نودـب  تاباختنا  هک  دـننک  یراک  هک  تسا  نیا  اھفدـھ  زا  یکی  دـنرگید . یاھهار  لابند  اذـل  تسین ؛ ینداتفابقع  تاباختنا  دـننادیم  دـناهدرک ، هبرجت  ار  نیا  اھنآ  دیـسرن .

اقآ هک  دـننکب  یمومع  یاھهیـصوت  کی  تاباختنا  هب  عجار  یزوسلد ، رـس  زا  تسا  نکمم  هک  یناـسک  نآ  دـننادب : همھ  ـالاح  زا  ار  نیا  دوش . رازگرب  مدرم  یناـگمھ  روشرپ و 

. دشاب دازآ  دیاب  تاباختنا  دنیوگن  یھ  دننکن ، سویام  تاباختنا  زا  ار  مدرم  دننکن ؛ کمک  نمشد  دوصقم  نیا  هب  دشاب  ناشساوح  دشابن ، یروجنآ  دشاب ، یروجنیا  تاباختنا 

زا تاباختنا  رگید ، روشک  مادک  رد  تسا ؟ هدوبن  دازآ  شمادک  میاهتـشاد ؛ تاباختنا  ات  دـنچ  یـس و  الاح  ات  بالقنا  لوا  زا  ام  دـشاب . دازآ  دـیاب  تاباختنا  هک  تسا  مولعم  بخ ،

دـننک و رارکت  یھ  دـنیوگب ، یھ  دـننکب ، هیکت  یھ  دـننکب ، هیکت  یھ  لئاسم  نیا  یور  اجنیا  هک  دوشیمن ، هظحالم  اھتیحالـص  اـجک  تسا ؟ رتدازآ  درذـگیم ، ناریا  رد  هک  هچنآ 

رد هک  یناسک  نآ  تسا . نمـشد  یاھهتـساوخ  زا  یکی  نیا  درادن ؟ یاهدیاف  تاباختنا  نیا  بخ ، هک  دنروایب  دوجو  هب  مدرم  رد  ناشدوخ  لایخ  هب  ار  تینھذ  نیا  شاوی  شاوی 

لیمکت و ار  وا  دوصقم  دنکن ؛ رپ  ار  نمـشد  رظن  دروم  لودج  امـش  راک  دـشاب ، ناتـساوح  دـینکن ، تلفغ  میوگیم  نم  دـننک . تلفغ  تسا  نکمم  دـننزیم ، ار  اھفرح  نیا  لخاد ،

. تسا تاباختنا  نتخادنا  ناجیھ  روش و  زا  یاھهار  زا  یکی  نیا  دنکن . میمتت 

مق  / ١٣٩١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نیا رد  مھ  ار ، تلم  نیا  لاـعتم  یادـخ  دـیدرت  نودـب  تسا -  قدـص  تسا و  قـح  یھلا  یهدـعو  و  میراد -  یھلا  یهدـعو  هب  اـم  هک  یداـمتعا  اـب  منکیم ؛ ضرع  امـش  هب  نم 

اھنیا زا  ار  ام  وسلا ؛» نظ  اب  نیناظلا  « ؛ درکن شدوخ  هب  نظوس  راچد  ار  ام  هک  مینکیم  رکش  ار  ادخ  درک . دھاوخ  زوریپ  شنانمشد  رب  هدنیآ ، لحارم  یهمھ  رد  مھ  هلحرم ،

نیا ناسنا  مھ  یفرط  زا  تسا ، هداد  ترـصن  یهدعو  لاعتم  یادخ  هک  مینیبیم  یفرط  زا  میراد . دامتعا  یھلا  یهدعو  هب  میراد ، نظ  نسح  یھلا  یهدـعو  هب  ام  دادـن . رارق 

یهمھ رد  روشک ، حطـس  رد  دـنمهقالع  نموم و  یاھردام  ردـپ و  اھناوج ، نیا  یکاـپ  اـھناوج ، نیا  صـالخا  ناـشتمھ ، ناـشهقالع ، ناـشروضح ، دـنکیم ؛ هدـھاشم  ار  مدرم 

. تسا هنحص  رد  هللادمحب  هک  تسا  یتلم  تلم ، نیا  هک  دنکیم  هدھاشم  ناسنا  رھاوظ . اھلکش و  یهمھ  اب  اھرشق ،

بالقنا  / ١٣٩١/١٠/٢٧ ربھر  اب  حلسم  یاھورین  تاعالطا  تظافح  نانکراک  نالوئسم و  رادید 

ناھد رب  دش و  رضاح  هنحص  رد  تردقاب  ناریا  تلم  تسا ، هدیـسر  هجیتن  هب  یمالـسا  یروھمج  دض  رب  وا  یهلاسهد  یحارط  درکیم  روصت  نمـشد  هک  لاس ٨٨  یایاضق  رد 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 83 
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. دنیآیمن باسح  هب  ناریا  تلم  تمظع  لباقم  رد  هک  اھنآ  یلخاد  نارودزم  هب  دسرب  هچ  دز ؛ یللملانیب  ناضراعم  نافلاخم و 

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

ار امـش  هار  دنناوتیمن  دننک ، دس  ار  امـش  یولج  دنناوتیمن  اما  دـنناسرب ، رازآ  امـش  هب  هک  تسا  نیا  اھنآ  راک  یذا ؛» الا  مکورـضی  نل  : » دـیامرفیم لاعتم  یادـخ  نیا ، زا  لبق 

یاهناسر ثیبخ  یروطارپما  دندرک ، غیلبت  دندرک ، دنتفگ ، دنتـشاد  ناوت  رد  هچرھ  دندرک ، یناوخزجر  ناریا  تلم  هیلع  لاس  یـس  نیا  لوط  رد  اھییاکیرمآ  همھ  نیا  دندنبب .

رد رتـشیب  ییافوکـش  رتلاـعف ، رتمزاـج ، رتمزاـع ، رتباداـش ، هشیمھ  زا  یھلا  لـضف  هب  ناریا  تلم  زورما  هـک  تـسا  هدـش  نـیا  هجیتـن  دـنتفرگ ؛ راـک  هـب  ناریا  تـلم  هـیلع  ار 

اب ناریا  تلم  نمھب ، رد ٢٢  لاس  رھ  دننک . ادج  بالقنا  زا  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  زا  ار  تلم  هک  تسا  هدوب  نیا  اھنآ  یعـس  دنکیم ؛ هدـھاشم  دراد  ار  فلتخم  یاھهصرع 

یلبق یهبرجت  یب  یهجراخ  ریزو  دننک . ادـج  ار  تلم  هک  تسا  نیا  ناشیعـس  دـندرک ؛ ماکان  ار  نمـشد  یبالقنا ، یلم و  یمومع  شیامن  یهصرع  نیا  رد  ناشدوخ  روضح 

رد دوخ ، تاکرح  رد  ار  اھنآ  باوج  ناریا  تلم  میھدب ؛ رارق  یمالـسا  یروھمج  ماظن  لباقم  رد  ار  ناریا  مدرم  هک  میراذگیم  نیا  یارب  ار  اھمیرحت  نیا  ام  هک  تفگ  احیرـص  اکیرمآ 

هک تسا  نیا  راک  نسح  درک ... . دـنھاوخ  ماکان  ار  نمـشد  رگید  راـبکی  دوخ ، یهدـنبوک  تکرح  اـب  ناریا  تلم  نمھب ، زور ٢٢  رد  دید  دـیھاوخ  دـناهداد و  دوخ  یاھییامیپھار 

لباقم یهطقن  تسا ، هدرک  ذاختا  ار  تسایس  نیا  نمشد  ارچ  دمھفیم  دنکیم ؛ یبایتھج  ار  نمشد  تاکرح  دمھفیم ، ار  نمشد  راک  یانعم  تسا ، رادیب  تسا ، ریصب  تلم 

تابثا ار  شدوخ  روضح  دـھدیم ، ناشن  ار  شدوخ  دـھدیم ، ناشن  یلم  تزع  میظع  یهصرع  نیا  رد  ار  دوخ  روضح  دـنکیم ، یراشفاپ  دوخ  یاھهتـشاد  رب  دـنکیم ، تکرح  وا 

، دننکیمن هابتـشا  ار  هار  اھتـسینویھص -  اھییاکیرمآ و  همھ  زا  رتشیب  دـننکیم -  نانمـشد  هک  یتاغیلبت  لباقم  رد  مدرم  یمومع  تریـصب  تسا . هیـضق  نسح  نیا  دـنکیم ؛

. تسا ام  نالک  یلم و  میظع  یایاضق  نسح  نیا  دنوشیمن ؛ راچد  دوشب ، نآ  راچد  ناریا  تلم  هک  تسا  نآ  یپ  رد  نمشد  هک  ییاطخ  یھابتشا و  نآ  راچد 

نمھب  / ١٣٩١/١١/٢٣ زا ٢٢ دعب  هقف  جراخ  سرد  هسلج  رد  بالقنا  ربھر  تانایب 

زا گرزب ، تمعن  نیا  تمظع  زا  منک و  دای  تمظع  اب  داتفا ، قافتا  نمھب  یود  تسیب و  نیمجنپ  یـس و  رد  ناریا  تلم  یهلیـسو  هب  هک  یمیظع  یهثداح  نیا  زا  منادـیم  مزال 

؛ دننکیم رازگرب  هنوگچ  ار  بالقنا  یاھدرگلاس  اھنیا  دینیبب  دندرک ، بالقنا  هک  یئاھروشک  هب  دینک  هاگن  امش  تسا . یبیجع  یهدیدپ  اتقیقح  منک ؛ یرازگرکش  لاعتم  یادخ 

یاھورین دـننام  دـنورب ؛ هژر  اھنیا  یولج  دـنیایب  مھ  هدـع  کی  دنتـسیاب ، اجنآ  یاهدـع  کی  هک  تسا  نیا  هب  بالقنا  درگلاس  لاس ، هس  لاـس ، ود  زا  دـعب  دـننک ، تدـح  یلیخ 

کیاکی زا  ام  هکنیا  دنتـسھ . هک  دننادیم ، روشک  نابحاص  دنتـسھ ؛ هک  دننادیم ، بالقنا  نابحاص  ار  دوخ  مدرم ، تسا ؛ مدرم  دوخ  شود  یور  راک  اجنیا  اھنیا . لاثما  حلـسم و 

زا اذل  تسا ، مدرم  تبـسن  زا  رتکیدزن  بالقنا ، هب  ام  تبـسن  هک  تسا  نیا  یانعم  هب  هن  دننک -  رکـشت  اعقاو  هک  تسا  هدنب  لاثما  هدنب و  یهفیظو  هک  مینکیم -  رکـشت  مدرم 

مدرم نیا  هب  قلعتم  یمالـسا  یروھمج  ماظن  تسا ، مدرم  نیمھ  هب  قلعتم  روشک  تسا ، مدرم  نیا  دوخ  لام  بالقنا  هن ، دیدرک ؛ کمک  ار  بالقنا  هک  مینکیم  رکـشت  مدرم 

هک دوخ ، میظع  تورث  نیا  زا  دوخ ، یهتشاد  نیا  زا  یسانشعقوم ، اب  تریصب ، اب  تعاجش ، اب  دننادیم ؛ ار  نیا  مدرم  هک  تسا  نیا  هتـسجرب  گرزب و  رنھ  راک و  نسح  تسا .

رد نارھت ، رد  زورید  دیدرک  هظحالم  هک  دنھدیم ؛ ناشن  دنھد ، ناشن  ار  ناشدوخ  روضح  دیاب  هک  یئاج  نامھ  رد  تسرد  دننکیم ؛ تیامح  تساھنآ ، لالقتسا  تزع و  یهیام 

تداع اھهدیدپ  زا  یلیخ  هب  ام  تسا . یمھم  یهثداح  یلیخ  نیا  تسا ، یبیجع  یهدـیدپ  یلیخ  نیا  دـندش ؛ نادـیم  نیا  دراو  دـندمآ  دوجو  یهمھ  اب  مدرم  ناریا ، رـسارس 

زا دـعب  هک  دراد  تیمھا  یلیخ  مینکیمن . هجوت  نآ  تیمھا  هب  اذـل  تسا ، یمتح  زیچ  کـی  نیا  هک  مینکیم  لاـیخ  میاهدرک و  تداـع  دیـشروخ  عولط  هب  هک  ناـنچمھ  میاهدرک ؛

همھ فلتخم ، یاھرشق  فلتخم ، یاھاج  ناوج ، ریپ ، نز ، درم ، دنیآیم ؛ روجنیا  دنرضاح ، هنحص  رد  مدرم  روجنیا  نمھب ، یود  تسیب و  نیلوا  زا  لاس  راھچ  یس و  تشذگ 

یادا زا  دـناوتیمن  مھ  زاب  دـنک ، رکـش  نیا  یارب  ار  رمع  یهمھ  دـناوتب  ناسنا  رگا  هک  تسا  یھلا  تمعن  نیرتگرزب  اـعقاو  نیا  دـننکیم ؛ ادـیپ  روضح  سک ، همھ  اـج ، همھ  روج ،

نانمـشد تلم ، نیا  نانمـشد  هک  یتقو  نامھ  رد  تسرد  اجب . تقوب و  دـنداد ، ماجنا  یگرزب  راک  اتقیقح  مینک ؛ رکـشت  دـیاب  مدرم  کیاکی  زا  نینچمھ  و  دـیایبرب . یھلا  رکش 

یمالـسا و ماظن  مدرم و  نیب  یئادج  و  دنھدن ، خساپ  یمالـسا  یروھمج  یادـن  بالقنا و  یادـن  هب  مدرم  هک  دنتـشاد  راظتنا  تلم  نیا  تزع  نانمـشد  تلم ، نیا  لالقتـسا 

اما دـنرواین ، ور  هب  دـننکیم  یعـس  نانمـشد  تاـغیلبت ، رد  هتبلا  دـندرک . سویاـم  ار  نمـشد  دـندرک ، ماـکان  ار  نمـشد  ناـشدوخ  روـضح  اـب  مدرم  دـننک ، هدـھاشم  ار  مالـسا 

اب دوشیمن  هک  دنسریم  هجیتن  هب  اذل  دننکیم ؛ لیلحت  دنمھفیم و  دننیبیم ، مھ  اھنآ  دندیرفآ ، مدرم  هک  یمیظع  یاھهنحص  رد  دیدید  زورید  امش  هک  ار  یزیچ  نیا  دنمھفیم .

. دش هجاوم  تلم  نیا 

یقرش  / ١٣٩١/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

نامز ینونک ، یهھرب  رد  الاح  درکن . لزلزتم  ار  ناریا  تلم  اھرطخ  نیا  دنکیم ، لزلزتم  ار  اھنآ  دوشیم و  اھتلم  هجوتم  یناھج  رگهطلـس  یاھتردق  فرط  زا  الومعم  هک  یتارطخ 

یهلحرم کی  نمھب ، یود  تسیب و  زا  لبق  زور  هس  ود  دندرک . مھ  میظنت  مینک ؛ میظنت  هدننکجلف  میرحت  ناریا  تلم  یارب  میھاوخیم  هک  دنتفگ  اھراشف  اھمیرحت و  یهلئسم 

لایخ هب  لاسما  نمھب  یود  تسیب و  مایا  رد  ینعی  دنداد . ماجنا  ار  راک  نیمھ  اددجم  زاب  لاس -  نیمھ  دادرم  رد  مھ -  لبق  هام  دنچ  دـندرک ؛ تالداعم  دراو  ار  اھمیرحت  دـیدج 

یود تسیب و  یئاـمیپھار  لاـسما  هک  دوب  نیا  ناریا  تلم  باوج  دوب ؟ هچ  باوـج  مدرم . ندرک  تسـس  دـیما  هب  هچ ؟ دـیما  هب  دـنداد . شیازفا  مدرم  رب  ار  اـھراشف  ناـشدوخ 

تلم نمھب ، یود  تسیب و  لاس  رھ  تسا . ناریا  تلم  نیا ، دندمآ . نادنخ  یهرھچ  اب  دندمآ ، هیحور  اب  دـندمآ ، اج  همھ  دـندمآ ، همھ  تسا . رتروشرپ  لبق  یاھلاس  زا  نمھب 

راب دص  ات  رگا  هک  اددجم -  منادیم  مزال  هدنب  دمآ . دورف  نمھب  نیا  مھ  لاسما  دیآیم . دورف  نافلاخم  نانمشد و  رـس  رب  ینمھب  لثم  دنکیم ؛ دراو  نانمـشد  رب  یاهبرـض  ناریا 

دیاب ناسنا  تریـصب ، نیا  لباقم  رد  ساـسحا ، نیا  لـباقم  رد  منک . یرازگـساپس  هنادـنمتزع  هوکـشرپ و  روضح  نیا  رطاـخ  هب  ناریا  تلم  زا  تسین -  یداـیز  دوش ، رارکت  مھ 

. تسا ناریا  تلم  نیا ، دنک . میظعت 

بالقنا  / ١٣٩١/١٢/١٧ ربھر  اب  ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید 

، رتـشیب هتـشذگ  یاـھلاس  هب  تبـسن  لاـسما  نمھب  ییاـمیپھار ٢٢  رد  مدرم  روـضح  هـک  دــھدیم  ناـشن  هبرجتبحاـص  هربـخ و  دارفا  یاھیــسررب  قـیقد و  یاـھدروآرب 

... تسا هدوب  رتطاشناب  رتمرگ و  رتمکارتم ،

دوھشم زین  یللملانیب  یاھنادیم  رد  روضح ، نیا  ریثات  دوب و  دندیمانیم ، هدننکجلف » یاھمیرحت   » اھنآ هک  هچنآ  هب  ناریا  تلم  خساپ  عقاو  رد  تبالـصرپ ، روضح  نیا  یانعم 

. تسا

لاس ١٣٩٢  / ١٣٩١/١٢/٣٠ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

یهمزـال هک  ار  هچنآ  لاـس ٩١ - نمھب  مودوتسیب  رد  اتدـمع   - تشاد دوجو  تاـساسحا  زاربا  تیعقوم  ناـکما و  هک  ییاـجنآ  رد  اـم  زیزع  مدرم  یلخاد ، لـئاسم  یهنیمز  رد 

رد یلامـش  ناـسارخ  مدرم  روـضح  مـھ  رگید  یهنوـمن  کـی  دـندش . رـضاح  هنحـص  رد  رتمکارتـم  رتروـشرپ و  رگید  یاـھلاس  زا  دـنداد ؛ ناـشن  دوـخ  زا  دوـب ، روـش  هساـمح و 

. ناشدوخ رازگتمدخ  راکتمدخ و  نالوئسم  هب  یمالسا و  ماظن  هب  تبسن  دادیم  ناشن  ار  ناریا  تلم  یهیحور  تیعضو و  زا  یاهروتسم  هنومن و  هک  دوب  اھمیرحت  یهحوبحب 

لاس ١٣٩٢  / ١٣٩١/١٢/٣٠ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

یارب ار  روشک  یمومع  تاردـقم  انعم  کـی  هب  یـسایس و  یئارجا و  تاردـقم  عقاورد  هک  تسا  یروھمجتسایر  تاـباختنا  لاس ٩٢ ، گرزب  راـک  یـسایس ، روما  یهنیمز  رد 

. دـننزب مقر  ناشدوخ  یارب  روشک و  یارب  ار  یکین  یهدـنیآ  تسناوت  دـنھاوخ  مھ  نادـیم  نیا  رد  ناـشدوخ  روضح  اـب  مدرم  هللااشنا  دـنکیم . یزیرهمانرب  هدـنیآ  لاس  راھچ 

هناراودیما هاگن  دنلب و  تمھ  اب  دش . دراو  دـیاب  روش  اب  هسامح و  اب  دـشاب . یداھج  روضح  مدرم  روضح  تسایـس ، یهنیمز  رد  مھ  داصتقا ، یهنیمز  رد  مھ  تسا  مزال  هتبلا 

. دیسر دوخ  فادھا  هب  دیاب  ینیرفآهسامح  اب  دش و  اھنادیم  دراو  دیاب  طاشنرپ  دیمارپ و  لد  اب  دش . دراو  دیاب 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 84 
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یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

رھظم میھد ، ماـجنا  هـک  دوـب  نوگاـنوگ  یاھرـشق  یهـفیظو  تـسا و  اـم  یهـفیظو  هـک  مدرک  ضرع  هـک  هـچنآ  تـسا . یـسایس » یهساـمح   » رھظم اـم  روـشک  رد  تاـباختنا 

هب یمالـسا  یروھمج  یوربآ  تسا . ماظن  یوربآ  رھظم  تسا ؛ یمالـسا  ماـظن  رادـتقا  رھظم  تسا ؛ یـسایس » یهساـمح   » رھظم تاـباختنا ، دوب . یداـصتقا » یهساـمح  »

یمالـسا یرالاسمدرم  داـمن  تسا ، یلم  یهدارا  رھظم  تاـباختنا  تسا . روشک  ناریدـم  باـختنا  رد  مدرم  کـیاکی  ریثاـت  یار و  یاھقودنـص  یاـپ  رد  مدرم  روضح  تاـباختنا و 

. تسا تاباختنا  رد  مدرم  روضح  نیمھ  یمالسا  یرالاسمدرم  رھظم  میدرک ، حرطم  یبرغ  لاربیل  یـسارکومد  لباقم  رد  ار  یمالـسا  یرالاسمدرم  یهلئـسم  هک  ام  تسا .

یاپ رد  روضح  زا  ار  مدرم  هک  دندرک  یزیرهمانرب  دنزادنیب ؛ ناجیھ  روش و  زا  ار  تاباختنا  دناهدرک  یعس  هشیمھ  ناریا  تلم  نانمشد  دراد ، تاباختنا  هک  یتیمھا  رطاخ  هب  اذل 

تاباختنا صوصخب  هچ  و  سلجم ، تاباختنا  هچ  میتشاد ــ  تاباختنا  ام  هک  فلتخم  یاھلاس  لوط  رد  دننک . دیماان  ار  مدرم  دننک ، درـسلد  ار  مدرم  دنرادب ؛ زاب  یار  یاھقودنص 

. تسا روشک  راک  رد  تاباختنا  تیمھا  رطاخ  هب  نیا  دننک ؛ قنوریب  ار  تاباختنا  نیا  دندرک  یعس  ام  نانمشد  هشیمھ  یروھمج ــ  تسایر 

ضرع ار  یرگید  بلاطم  تاباختنا  هب  عجار  رگید  یاھتـصرف  رد  زاب  دوب ، یرمع  رگا  تسا ؛ یقاب  تصرف  یدـنا  هاـم و  ود  هتبلا  منکیم . ضرع  تاـباختنا  باـب  رد  ار  هتکن  دـنچ  نم 

. منکیم ضرع  ار  هتکن  دنچ  العف  منکیم ؛

یاھقودنـص یاپ  مدرم  روضح  روشک و  رد  یتاباختنا  روش  دراد . تیمھا  تاباختنا  رد  مدرم  یهدرتسگ  روضح  تکراـشم و  شرتسگ  لوا ، یهجرد  رد  هک  تسا  نیا  لوا  یهتکن 

؛ دننادب ار  نیا  روشک  طاقن  یهمھ  رد  ام  زیزع  تلم  دنک . نیمات  ار  روشک  تینما  دـناوتیم  دـنک ؛ دـیماان  ار  نمـشد  دـناوتیم  دـنک ؛ رثایب  ار  نانمـشد  یاھدـیدھت  دـناوتیم  یار 

. دراذگیم ریثات  روشک  مھم  لئاسم  یهمھ  رد  داصتقا ، رد  یلم ، تورث  رد  لالقتسا ، رد  تینما ، رد  دراد ؛ ریثات  روشک  یهدنیآ  رد  یار ، قودنص  یاپ  رد  اھنآ  یهدرتسگ  روضح 

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

درسلد ار  مدرم  دنزادنیب ؛ یئادج  یمالسا  ماظن  ناریا و  تلم  نیب  دننک ؛ ددرم  ناشدوخ  هار  رد  ار  تلم  هک  دوب  نیا  اھمیرحت  نیا  زا  اھنآ  فدھ  یلخاد ، تسایـس  یهنیمز  رد 

ماظن یمالـسا و  بالقنا  مالـسا و  هب  تبـسن  هک  یتاساسحا  اب  دوخ ، قوش  روش و  اب  دوخ ، مکارتم  روضح  اـب  ناریا  تلم  نمھب ، مود  تسیب و  زور  رد  دـننک . دـیماان  دـننک ،

. دندز اھنآ  ناھد  رب  یمکحم  تشم  دندرک ، زاربا  یمالسا 

تاباختنا  / ١٣٩٢/٠٢/١۶ یرازگرب  ناراکردنا  تسد  رادید  رد  تانایب 

زا لبق  یمالسا -  یروھمج  نامز  ات  هطورشم  لوا  زا  دش ، تاباختنا  تبحـص  روشک  نیا  رد  هک  یزور  نآ  تسا . یمالـسا  یروھمج  تاراختفا  زا  روشک ، رد  تاباختنا  یرازگرب 

مھ یلم  تضھن  نارود  رد  یتح  دوب . هداـتفین  قاـفتا  یعقاو  روشرپ  یمومع  یرـسارس  تاـباختنا  کـی  هملک ، یعقاو  یاـنعم  هب  اـتقیقح  تشادـن -  اـنعم  اـھفرح  نیا  هک  نآ 

، دننادب ناشدوخ  دنـسانشب ، ناشدوخ  یار ، یاھقودنـص  یاپ  دنیایب  اھاتـسور  قامعا  داعبا و  زا  مدرم  هک  دوبن ، ناریا  تلم  ناش  دح  رد  اما  دوب ، یعقاو  تاباختنا  کی  هچرگا 

دیاب هک  درک  رارـصا  راـک  لوا  ناـمھ  زا  ناـشیا  دوب . اـنب  نیا  سدـنھم  حارط و  رکتبم و  اـم  راوگرزب  ماـما  داـتفا و  یمالـسا  یروھمج  رد  طـقف  قاـفتا  نیا  دـنھدب ؛ یار  ناـشدوخ 

. دریگب ماجنا  رتعیرس  هچرھ  یمالسا  یروھمج  رد  یتموکح  ماظن  نییعت  یارب  یسرپهمھ 

یزوریپ زا  دـعب  زور  هاجنپ  زا  رتمک  یمالـسا ، یروھمج  رد  اما  دـتفایم ؛ قافتا  رتشیب ، مھ  یھاگ  لاس ، جـنپ  لاس ، راـھچ  لاـس ، هس  زا  دـعب  اـھراک  نیا  اـیند  یاـھبالقنا  رد 

مود یهلئسم  دنداد ، یار  هچ  هب  هک  نیا  دنداد . یار  یار و  یاھقودنص  یاپ  دندمآ  الاب ، تبسن  نآ  میظع و  ریثک و  تیعمج  نآ  تفرگ و  ماجنا  یرـسارس  یـسرپهمھ  بالقنا ،

. دناهدامآ هدنیآ  یشمطخ  نییعت  یارب  یریگمیمصت و  یارب  مادقا و  یارب  دنرضاح و  هنحص  رد  هک  دنداد  ناشن  دوخ  دوجو  یهمھ  اب  مدرم  هک  تسا  نیا  لوا  یهلئـسم  تسا ؛

. درک ادیپ  همادا  مھ  دعب  دش و  یراذگهیاپ  دش ، هتشاذگ  شلوا  تشخ  اجنآ  زا  نیا 

بالقنا یاروش  ماما  هک  دوب  هتشذگن  رتشیب  هام  دنچ  دوش ، لیکـشت  ناگربخ  سلجم  دوب  مزال  دوب و  هدشن  هدامآ  دوب ، هدشن  مھارف  یـساسا  نوناق  زونھ  هک  بالقنا  لئاوا 

دـشیم شرید  دنک ؟ میظنت  ار  یـساسا  نوناق  دناوتب  هک  یـسلجم  لیکـشت  یارب  دینکیمن  مادقا  ارچ  دـندرک : دروخرب  خـلت  دـنت و  نانچنآ  ماما  میتفر . ام  مق . دـندرک  راضحا  ار 

ررقم تقو  زا  دننک ، گنرمک  ار  تاباختنا  دنتـساوخ  اھیلیخ  تسا . هدنام  یقاب  هللادـمحب  یمالـسا  یروھمج  رد  تعیبط  نیا  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  تعیبط  نیا ، ماما .

دنھاوخن یھلا  قیفوت  هب  مھ  نیا  زا  دعب  دنتسناوتن ، زورما  ات  دنتسناوتن ؛ اما  دنتـشاد -  هزیگنا  راک ، نیا  یارب  دننک -  قنوریب  گنرمک و  نآ  رد  ار  مدرم  روضح  دنزادنیب ، بقع 

رگا یمالـسا  یروھمج  رد  تسا . مدرم  روضح  یار و  هب  یکتم  یمالـسا ، یروھمج  ماوق  هک  دنادیم  نمـشد  نوچ  دننک ؟ گنرمک  ار  تاباختنا  دنراد  هزیگنا  ارچ  اھنآ  تسناوت .

تلم یناگمھ  روضح  ینعی  یمالسا  یروھمج  دنتسین ؛ هدنب  لیبق  زا  لوئسم  اتراھچ  هک  یمالسا  یروھمج  تسین . یزیچ  یمالـسا  یروھمج  دنـشابن ، هنحـص  رد  مدرم 

. تسا یمالسا  یروھمج  یانعم  نیا  یلمع ؛ گرزب و  یاھوزرآ  اھنامرآ و  تمس  هب  یمومع  تکرح  ناریا و 

لوط رد  رگا  تسا . مدرم  تریـصب  هشیدـنا و  درخ و  هب  تسا ، مدرم  تاـساسحا  فطاوع و  هب  تسا ، مدرم  یاـھلد  هب  یمالـسا  یروھمج  رادـتقا  یمالـسا و  یروـھمج  اـکتا 

ملاظ و یاھتردق  نیا  ربکتسم ، یایند  نیا  یدام ، یایند  نیا  الاو  تسا ؛ نیا  رطاخ  هب  دننک ، لزلزتم  ار  یمالـسا  یروھمج  دنتـسناوتن  شالت  همھ  نیا  اب  لاس ، دنچ  یس و 

مان هب  اھنآ  رد  یتضھن  هک  یئاھروشک  اب  دینیبیم  دنامب ؟ هدنز  دراد ، یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک  یئاھهیعاد  نیا  اب  یماظن  کی  دراذـگب  دوب  نکمم  رگم  ثیبخ ، محریب و 

؛ دشن اھراک  نیا  یمالـسا  یروھمج  رد  دننکیم . راداو  ار  اھنآ  دـننکیم ، لیمحت  اھنآ  رب  روزهب  ار  ناشدوخ  یاھهتـساوخ  دـنراذگیم ، راشف  ریز  دـننکیم ؛ هچ  هداتفا ، هار  مالـسا 

قافتا دناوتیم  یتروص  رد  نیا  و  دھد ؛ رارق  دوخ  نامرفهبرس  ار  یمالـسا  یروھمج  دنک ، لیمحت  یمالـسا  یروھمج  رب  ار  دوخ  یاھهتـساوخ  دھاوخیم  نمـشد  دنتـسناوتن .

نیا لوط  رد  ام ، یاھتاباختنا  یهمھ  رد  اذـل  دـشاب ؛ رادـتقا  نیا  دـنھاوخیمن  دریگیم ؛ توق  یمالـسا  یروھمج  مدرم ، روضح  اب  دـشاب . فیعـض  یمالـسا  یروھمج  هک  دـتفیب 

تاباختنا یارب  دننک  عورش  ام  تاعوبطم  ام و  یاھهناسر  ام و  نیلوئسم  هکنآ  زا  لبق  ینعی  هدش ؛ عورـش  تاباختنا  هیلع  نمـشد  تاغیلبت  تاباختنا ، ماگنھ  زا  لبق  اھلاس ،

. تسا روج  نیمھ  مھ  هعفد  نیا  تسا ؛ هدرک  عورش  تسا و  هدرک  یحارط  نمشد  ندرک ، راک 

دنراد شیپ  یتدـم  زا  دـندرک -  راـک  یمالـسا  یروھمج  هیلع  دنتـسناوت ، تقو  رھ  هک  نمـشد -  یهدـش  هتخانـش  یمـسر و  یاـھهناسر  مھ  هعفد  نیا  هک  میراد  عـالطا  اـم 

یلیخ ناشیزیرهمانرب  اھتنم  دـناهدرک ، مھ  عورـش  دـننک ؛ درـس  تاباختنا  هب  تبـسن  ار  مدرم  لد  هکنیا  یارب  دـننکیم ، یزاسهمانرب  دـننکیم ، یزیرهمانرب  دـننکیم ، یحارط 

؛ دنشابن هنحص  رد  مدرم  دنھاوخیم  دنوشن ؛ میھس  روشک  تیریدم  روشک و  یهرادا  رد  مدرم  دنھاوخیم  دنیاین ؛ قودنـص  یاپ  مدرم  دنھاوخیم  تسا ؛ اھفرح  نیا  زا  رتعیـسو 

ام زیزع  روشک  هب  یمالـسا و  ماـظن  هب  هک  تسا  مدرم  روضح  دـننک . ربارب  نیدـنچ  ار  ناـشدوخ  مجاـھت  دـنناوتیم  یتحارب  اـھنآ  دـشابن ، مدرم  روضح  رگا  دـننکیم . شـالت  اذـل 

تیریدم یاھراکوزاس  دنکیم ، تفرـشیپ  ام  تریـصب  دنکیم ، تفرـشیپ  ام  ملع  دنکیم : تیوقت  ام  نورد  رد  ار  توق  تردق و  لماوع  هک  تسا  مدرم  روضح  دـشخبیم . تینوصم 

اھهزیگنا نیا  دـنھاوخیم  تسا ؛ مدرم  یاھهزیگنا  رطاخ  هب  تسا ، مدرم  روضح  رطاخ  هب  نیا  تسا -  هدرک  تفرـشیپ  اھلاس  نیا  لوط  رد  هک  نانچمھ  دـنکیم -  تفرـشیپ  اـم 

. دننک قنوریب  ار  تاباختنا  دننکیم  یعس  اذل  دشابن ،

مدرم  / ١٣٩٢/٠٢/٢۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یزادناتسد و یارب  نمـشد  عمط  هک  دوشیم  بجوم  دنک ؛ ادیپ  تینوصم  روشک  دوشیم  بجوم  تاباختنا  رد  قنور  رپ  روشرپ و  روضح  هک  دننادب  دننک ، هجوت  همھ  دیاب  مدرم 

یروطنآ منکب ؛ ضرع  امـش  هب  نم  هتبلا  دتفین . قافتا  نیا  هک  دنراد  شالت  اھنآ  دراد . ار  تاریثات  نیا  مدرم  روضح  دوش ؛ مک  روشک  نیا  هب  تبـسن  تثابخ  ینمـشد و  ضرعت و 

نمـشد ناھد  هب  یمکحم  تشم  لبق ، یاھتبون  لثم  مھ  تبون  نیا  رد  تلم  نیا  میاهدومزآ ، ررکم  ار  یھلا  لضف  فطل و  هک  یروطنآ  میاهدرک ، هبرجت  ار  نامدوخ  تلم  اـم  هک 

. دوزفا دنھاوخ  ناشدوخ  تاراختفا  رب  دروآ و  دنھاوخ  هنحص  هب  ار  یرگید  زیمآراختفا  نومزآ  کی  تاباختنا  نیا  رد  یھلا  قیفوت  هب  مدرم  دز . دھاوخ 

مالسلاهیلع  / ١٣٩٢/٠٣/٠۶ نیسح  ماما  هاگشناد  رد  تانایب 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 85 
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هچ مینادـیمن  ام  تسا . یدـعب  یاھماگ  هدتراشب  هللااشنا  هک  تسا  اھماگ  نامھ  زا  یکی  تاباختنا -  ماگ  ینعی  دراد -  شیپ  رد  رگید  زور  دـنچ  رد  ناریا  تلم  هک  یماـگ  نیا 

روضح مـالعا  هک  یار -  یاھقودنـص  یاـپ  رد  مدرم  روضح  هک  مینادـیم  اـما  درک ؛ دـھاوخ  هجوتم  اـجک  هب  ار  اـھلد  لاـعتم  یادـخ  مینادـیمن  دـش ، دـھاوخ  روھمج  سیئر  یـسک 

تزع دـشخبیم ، تینوـصم  روـشک  هب  دراد ؛ ار  یرگید  یاـھتیقفوم  دوـخ ، لاـبند  هب  کـشالب  تسا -  اـھنامرآ  یوـس  هب  تخاـت  تکرح و  یهـصرع  رد  تـلم  نـیا  یهنادـنمتردق 

. دنکیم لاحدب  ماکان و  ار  امش  نانمشد  دنکیم ، لاحشوخ  ار  امش  ناتسود  دشخبیم ، یللملانیب  یوربآ  دشخبیم ،

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٣/٠٨ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

یمومع روضح  اب  روشرپ و  تاباختنا ، نیا  هللااشنا  هک  دننک  شالت  دـیاب  همھ  دراد . یدایز  تیمھا  یئاھتبـسانم  هب  اعبط  بخ  هک  مھ  الاح  تسا و  مھم  هشیمھ  تاـباختنا 

امـش دربیم . نیب  زا  ار  نانمـشد  دیدھت  مدرم ، روضح  دنک . ادیپ  تینما  مھ  دنک ، ادـیپ  رادـتقا  مھ  دـنک ، ادـیپ  تینوصم  مھ  روشک ، هک  دوشیم  بجوم  نیا  دریگب . ماجنا  مدرم 

هب دوشیم ، مھ  رـشتنم  اضعب  بخ ، هک  دـننکیم -  یئاھلیلحت  یئاکیرمآ  یهدرپ  تشپ  یاھرادمتـسایس  زا  یخرب  صوصخب  یبرغ و  نارادمتـسایس  زا  یخرب  هک  دـینیبیم 

رطاخ یارب  دـنیوگیم ؟ ار  فرح  نیا  ارچ  تسین . روخبناـکت  اـھیدوز  نیا  هب  اـھیناسآ و  نیا  هب  ناریا  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  دـنیوگیم : و  دوشیم -  مھ  لـقتنم  اـھهناسر 

لباقم رد  اھنیا  دراد ، دوجو  ورمع  ای  دراد  دوجو  دـیز  ماظن  سار  رد  الاح  هک  مینک  لایخ  هکنیا  ـالاو  تسا ؛ نیا  طـقف  شرـس  تسا ؛ مدرم  هب  یکتم  ماـظن ، نیا  دـننیبیم  هکنیا 

. تسا چیھ  هیبش  تسا ؛ چیھ  عقاو  رد  ماظن ، یهناوتشپ  مدرم و  روضح  تمظع 

اج زا  نآ  ندنکرب  دنکیم ، ادیپ  تردق  دـنکیم ، ادـیپ  رادـتقا  دـنکیم ، ادـیپ  تینوصم  ماظن  نیا  دـنماظن ، اب  دـنماظن ، نابیتشپ  دـناهچراپکی ، دـندحتم ، یماظن  کی  رد  مدرم  یتقو 

هبهب و دنراد ، مھ  تاناکما  دنراد ، مھ  لوپ  هک  دنتـسھ  اھماظن  زا  یـضعب  تشادرب . دوشیمن  ار  نیا  هدـناود ؛ هشیر  نیمز  قامعا  رد  هک  تسا  یتخرد  لثم  دوشیم ؛ نکممان 

. دنمدرم هشیر ، نیا  دراد ؛ هشیر  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دنرادن . هشیر  هک  دننادیم  مھ  ناشدوخ  دنرادن ؛ هشیر  اما  دـنراد ، مھ  ار  ایند  رگرامعتـسا  نارادمتـسایس  هچهچ 

تزع نیا ، دوخ  دـنک ؛ ادـیپ  تزع  ماظن  هک  نیا  هب  دـننکیم  کمک  مدرم  تسا . مدرم  نآ  دوخ  تکرب  ماظن و  تکرب  روشک و  تکرب  تزع و  یهیاـم  ماـظن ، نیا  لوح  مدرم  عاـمتجا 

نیاربانب تسا . یلک  لومرف  کی  نیا  تسناد ؛ دیاب  ار  نیا  مدرم ؛ تالکشم  یهمھ  لح  یارب  تسا  یناکما  نیا ، دوخ  تسا ؛ مدرم  تینما  تینوصم و  نیا ، دوخ  تسا ؛ مدرم 

. دشاب نیا  دیاب  نالوئسم  تمھ  شالت و  یهمھ  دوش ؛ رازگرب  روشرپ  دیاب  تسا ، مدرم  روضح  رھظم  هک  تاباختنا 

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

ماکان دندروخن ، دـنویپ  یـضارتعا  تکرح  کی  اب  مدرم  رگا  اما  تسا ؛ همادا  لباق  تضھن  نیا  دـندش ، هارمھ  نآ  اب  مدرم  دوب و  یکتم  مدرم  هب  یتضھن  کی  یتکرح ، کی  اج  رھ 

یهمھ اما  یلم ، یاھهورگ  فرط  زا  مھ  پچ ، یاھهورگ  فرط  زا  مھ  دش ، عورش  یتازرابم  داتفا ، قافتا  یئایاضق  ناریا  رد  هطورـشم  یهثداح  زا  دعب  هکنیاامک  دنام ؛ دھاوخ 

، تضھن کـی  یهناوتـشپ  دـنوشیم و  نادـیم  دراو  مدرم  یتـقو  دـندوبن . اـھنیا  اـب  مدرم  نوچ  دوب ؛ یماـکان  تسکـش و  ناشتـشونرس  ناریا ، یاھتـضھن  خـیرات  لوـط  رد  اـھنیا 

ناشن ار  بلطم  نیا  دادرخ  هدزناپ  یهثداـح  دروخیم ؛ مقر  تضھن  نآ  یارب  یزوریپ  تسا و  همادا  لـباق  تضھن  نآ  دوشیم ، مدرم  روضح  مدرم و  یهشیدـنا  مدرم ، تاـساسحا 

نادیم دراو  ار  هاگتسد  هک  داتفا  هار  هب  رگید  یاھناتسرھش  زا  یخرب  رد  نارھت و  رد  یتمایق  نانچنآ  راوگرزب  ماما  یریگتسد  اب  دنتیناحور . رـس  تشپ  مدرم  هک  داد  ناشن  داد ؛

، تلم نیا  روشحلس  ناناوج  نانموم و  ادخ و  ناگدنب  نوخ  اب  نارھت  یاھنابایخ  دندش ؛ هتشک  مدرم  زا  دایز -  رایـسب  یمولعمان -  دادعت  دندرک ؛ یاهنایـشحو  بوکرـس  درک و 

. داد ناشن  ار  دوخ  الماک  توغاط ، میژر  محریب  یهرھچ  روتاتکید ، نشخ  یهرھچ  دادرخ ، هدزناپ  رد  دش . نیگنر 

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

راـک نآ  ینعی  هساـمح  هـچ ؟ ینعی  هساـمح  تـسا . اھقودنـص  یاـپ  رد  مدرم  یـسامح  روـضح  تـسا ؛ یــسایس  یهساـمح  داـجیا  تاـباختنا ، یهلئــسم  رد  بـلطم  لـصا 

یار دنتسھ -  هنحص  رد  هک  یمرتحم  نایاقآ  رفن  تشھ  نیا  دیھدب -  مرتحم  یاھدزمان  نیا  زا  یکی  هب  امـش  هک  ییار  رھ  دریگیم . ماجنا  ناجیھ  روش و  اب  هک  ینیرفآراختفا 

. تسا تاباختنا  راکوزاس  ماظن و  هب  دامتعا  یار  تسا ؛ یمالسا  یروھمج  هب  یار  یدزمان ، رھ  هب  یار  دیاهداد . یمالسا  یروھمج  هب 

مدرم  / ١٣٩٢/٠٣/٢٢ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یهنادـنمتردق هناراودـیما و  قوشرپ و  روضح  مدرم ، یهچراـپکی  روضح  هک  منادـیم  منیبیم و  هک  تسا  نیا  رطاـخهب  ناریا  تلم  یمومع  یرثکادـح و  روـضح  رب  مرارـصا  هدـنب 

زا فلتخم ، یاھهصرع  رد  نمشد  دینکیم  هظحالم  هکنیا  داد . دھاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  ییآراک  دش ، سویام  نمشد  یتقو  دوشب ؛ سویام  نمـشد  هک  دوشیم  بجوم  مدرم 

زا یـضعب  دـننکیم . راودـیما  ار  نمـشد  دـنھدیم ، زبس  غارچ  وا  هب  یناسک  هک  تسا  نیا  رطاخهب  دـھدیم ، ماجنا  یتفرشیپ  یزواـجت ، یـضرعت ، یھاـگ  فلتخم ، یاـھهیواز 

دیماان نمـشد  یتقو  دیازفایم ؛ دوخ  راشف  رب  دش ، راودیما  نمـشد  یتقو  دنکیم . راودـیما  ار  نمـشد  اھراتفر  اھنتفرگهفایق و  زا  یـضعب  دـنکیم ؛ راودـیما  ار  نمـشد  اھفرح 

هب یهتـسباو  نانمـشد ، یاھراشف  ندش  مک  تسا ؛ مدرم  روضح  هب  یهتـسباو  روشک ، تینوصم  دنکیم . لابند  ار  یرگید  هار  درادن ، یاهدیاف  راشف  دـید  دـھاوخ  اعبط  دـش ،

دیاب سح  نیا  تسا . نیلوئـسم  مدرم و  نیب  لـباقتم  داـمتعا  سح  یمالـسا و  یروھمج  هاگتـسد  اـب  ماـظن و  اـب  مدرم  ماجـسنا  داـحتا و  هب  یهتـسباو  تسا ، مدرم  روضح 

. دوشب تیوقت  زورهبزور 

تاباختنا  / ١٣٩٢/٠٣/٢۴ رد  تکرش  زا  سپ  امیسوادص  ناراگنربخ  اب  وگوتفگ  رد  تانایب 

درف هکنیا  هب  مھ  اـھنآ ؛ باـختنا  هب  دراد  یگتـسب  تلم  نیا  تداعـس  و  تسا ، اـھنآ  تسد  روـشک  تشونرـس  هک  دـننادب  دـنوشب ؛ دراو  هزیگنا  قوـش و  اـب  مـھ  اـم  زیزع  تـلم 

نیفلاخم دینیبیم  امش  اذل  روشک . تداعـس  رد  دراد  ریثات  باختنا ، یهلحرم  رد  دورو  نیا  دوخ  دنوشب ؛ باختنا  یهلحرم  دراو  الـصا  هکنیا  هب  مھ  دننک ، باختنا  ار  هتـسیاش 

یاپ اذـل  دـنھدن ، تیمھا  ای  دـننک  یلبنت  ای  دـنوشب  نیبدـب  ای  دـنوشب  سویام  ای  مدرم  هک  دـننک  یراـک  شیپ -  یتدـم  زا  دـننکیم -  یعـس  ناریا  تلم  نانمـشد  ناریا و  تلم 

مھ اھنآ  هدیـسر ؛ ناریا  تلم  نمـشد  یهھبج  نارادمتـسایس  دوخ  هب  هتـشذگ ، اھیرازگربخ  اھهناسر و  تاعوبطم و  زا  ینکـشراک »  » نیا راـک  ـالاح  رگید  دـنیاین . اھقودـنص 

مدینش اریخا  دننکیم . تیلاعف  مدرم  روضح  هیلع  هک  دینیبیم  دننمـشد ، یهھبج  هب  یهتـسباو  هک  ییاھنآ  یبرغ ، یـسایس  فورعم  یاھتیـصخش  دننکیم . تلاخد  یتح 

هچ امـش  هک  دـنامب  رظتنم  ناریا  تلم  دوب  رارق  رگا  دـیرادن ! لوبق  هک  کرد  هب  بخ  میرادـن . لوبق  ار  ناریا  تاـباختنا  نیا  اـم  هک  هتفگ  یـسک  اـکیرمآ  یلم  تینما  یاروش  زا  هک 

وا تحلـصم  دراد و  جایتحا  ار  یزیچ  هچ  شدوخ  دنیبب  دنکیم  هاگن  ناریا  تلم  دوب . هکرعم  سپ  شھالک  هک  دنکب ، لمع  روطنآ  دیراد ، لیم  ار  یزیچ  هچ  دیراد و  لوبق  ار  یزیچ 

اھنآ یهتـسیاش  هچنآ  هک  مدرم  یاـھلد  اـھنھذ و  هب  دـنک  کـمک  و  دـھدب ؛ تکرب  ناریا  تلم  یارب  زورما  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  هللااـشنا  درک . دـھاوخ  لاـبند  ار  نآ  تسیچ ، رد 

. دیایب شیپ  هللااشنا  نآ  تسا ، ناریا  تلم  ناش  اب  قباطم  هچنآ  تسا ،

تاباختنا  / ١٣٩٢/٠٣/٢۴ رد  تکرش  زا  سپ  امیسوادص  ناراگنربخ  اب  وگوتفگ  رد  تانایب 

هب ار  هفیرـش  داـیعا  نیا  مھ  نم  ار . تصرف  نیا  دـننادب  ردـق  و  دـننک ، ادـیپ  روضح  ماـگنھب  دـننک ، ادـیپ  روضح  هک  تسا  نیمھ  ماـیپ  مدرک ، ضرع  دیـشاب . قفوم  هک  هللااـشنا 

. دیشاب قفوم  هللااشنا  منکیم . ضرع  کیربت  ناریا  تلم  یهمھ  هب  دیراد و  روضح  اجنیا  هک  یناسک  امش  یهمھ 

مھدزای  / ١٣٩٢/٠٣/٢۵ یروھمجتسایر  تاباختنا  رد  مدرم  یسامح  روضح  تبسانم  هب  مایپ 

ناتـسود و هاـگن  ضرعم  رد  ار  یمالـسا  ناریا  دـیما  رپ  ممـصم و  یهرھچ  هک  دوب  یرگید  یهدـننکهریخ  نومزآ  دادرخ ، یهعمج ٢۴  زور  رد  تاـباختنا  روشرپ  یـسامح و  هنحص 

کی یار ، یاھقودنـص  یاپ  رد  امـش  مکارتم  روضح  اب  هک  تسا  یکانبات  تقیقح  هناقداص ، ینید  یرالاسمدرم  رب  ندرـشف  یاپ  یـسایس و  یهدنیازف  دشر  داھن . نانمـشد 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 86 
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. دش نازرو  عمط  نادوسح و  نانمشد و  یاھهفازگ  اھهتفاب و  رحسلا  لطاب  دیسر و  تابثا  هب  لمع  رد  رگید  راب 

یپ رد  یتینما  یداـصتقا و  یـسایس و  دـنفرت  دـص  اـب  هک  دیـشک  یناھاوخدـب  یهمھ  خر  هب  یمالـسا  ماـظن  اـب  ار  یناریا  ناریا و  مکحتـسم  دـنویپ  امـش  روضح  یهساـمح 

. دناسدقم دنویپ  دامتعا و  نیا  ندرک  تسس  ای  نتسسگ 

هیئاضق  / ٠۵/١٣٩٢/٠۴ یهوق  نانکراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

ینکارپهھبـش لبق  اھتدـم  زا  تسا . مدرم  روضح  نیمھ  یکی  منکیم : ضرع  ار  هتکن  هس  ود  نم  اما  تسا ، یناوارف  تاکن  هتبلا  دوب . تاـباختنا  نیا  رد  یـساسا  یهتکن  دـنچ 

دوشب رجنم  هک  دننک ، داجیا  دیدرت  دننک ، درـسلد  ار  مدرم  هکنیا  یارب  دنتفگ ، یھ  تاباختنا  نارظان  نایرجم و  یهرابرد  تاباختنا ، تحـص  یهرابرد  دندرک ؛ ینیرفآدیدرت  دندرک ،

. دنریگب هدیدن  دننک ، راکنا  دنتـسناوتن  مھ  نمـشد  یتاغیلبت  یاھھاگتـسد  دوخ  هک  دش  یروج  دندرک . لمع  سکع  تسرد  مدرم  اما  یار ؛ یاھقودنـص  یاپ  مدرم  ندماین  هب 

یهدیدپ یلیخ  نیا  دناهدمآ . حبص  زا  دناهدمآ ، همھ  تسا ، روشرپ  تسا ، دایز  مدرم  عامتجا  هک  دنتفگ  نمـشد  یاھهناسر  تاباختنا ، ناوا  نامھ  رد  دوب ، تاباختنا  هک  یزور 

. تشاد یمھم  یانعم  کی  هک  دوب ، مدرم  روضح  نیمھ  لوا ، یهلئسم  سپ  دوب . یمھم 

یاھھاگتسد هب  دندنمهقالع ؛ تسا ، نآ  نوتم  ناکرا و  وزج  تاباختنا  نیا  هک  یمالسا ، یروھمج  ماظن  هب  دندنمهقالع ؛ روشک  تشونرس  هب  هک  دوب  نیا  مدرم  روضح  یانعم 

رد تسا . یمھم  رایـسب  یهتکن  دامتعا ، یهلئـسم  نیا  دنروشک . یهدنورـشیپ  رمتـسم  تکرح  هب  راودیما  دـنراد و  دامتعا  رظان -  هچ  یرجم ، هچ  تاباختنا -  یهدـننکرازگرب 

بخ هک  میدرک  ضرع  نامزیزع  مدرم  هب  ام  هک  تسا  اـجنیا  بلاـج  تسا . یمھم  رایـسب  یهتکن  مھ  یمومع  داـمتعا  روضح ، نیا  رد  مدرم  تریـصب  مدرم ، یدنمـشوھ  راـنک 

عفانم شدوخ و  روشک  یارب  اما  درادن ، یفاص  لد  یلیخ  یمالـسا  ماظن  اب  هک  تسھ  مھ  یـسک  انایحا  رگا  اما  دنھدیم ؛ یار  دنیآیم  دنرادیم ، تسود  ار  ناشماظن  مدرم 

رادفرط هک  یناسک  یتح  هک  تسا  نیا  یهدنھدناشن  تسیچ ؟ یهدنھدناشن  نیا  دندمآ . دندوب و  هعومجم  نیا  زا  اھیضعب  دبال  دیایب . مھ  وا  تسا ، لئاق  تیمھا  روشک 

اھتلود لکشم  دنک . عافد  نآ  زا  دنک و  ظفح  دناوتیم  ار  یلم  تزع  ار و  روشک  عفانم  یمالسا  یروھمج  ماظن  هک  دننادیم  مھ  اھنآ  دنراد ؛ دامتعا  ماظن  هب  دنتـسین ، مھ  ماظن 

. دـننک عافد  ناشتزع  زا  ناشعفانم ، زا  ناـشتلم ، زا  دنتـسین  رداـق  یللملانیب ، نازروعمط  لـباقم  رد  یناـھج ، یاـھهمجھ  لـباقم  رد  هک  تسا  نیا  فلتخم  یاـھروشک  رد 

اما دنداد ، یار  دندمآ  انایحا  هک  مھ  یناسک  نآ  یتح  ار  نیا  دنکیم ؛ عافد  تلم  عفانم  زا  هداتسیا ، نانمشد  لباقم  رد  ریـش  لثم  مکحتـسم  راوتـسا و  یمالـسا ، یروھمج 

. تسا یمومع  یمالسا ، یروھمج  ماظن  هب  دامتعا  هک  دنداد  ناشن  دندرک ؛ قیدصت  ناشدوخ  راک  نیا  اب  دنتشادن ، مھ  یداقتعا  ماظن  هب 

هیئاضق  / ٠۵/١٣٩٢/٠۴ یهوق  نانکراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

نیا دندش و  هنحص  دراو  مدرم  میظع  یاھورین  درک و  تیادھ  ار  تلم  یاھلد  هک  دوب  راگدرورپ  فطل  دوب ، یھلا  لضف  نیا  و  دوب ؛ مھم  هتسجرب و  یهدیدپ  کی  اتقیقح  تاباختنا 

. دنداد ققحت  دیایب ، دوجو  هب  یسایس  یهسامح  کی  هک  دوب  ناھاوخریخ  یوزرآ  هک  ار  یزیچ  نامھ  مدرم  دش ؛ هسامح  اتقیقح  تاباختنا  دندروآ . دوجو  هب  ار  هسامح 

ماظن  / ٣٠/١٣٩٢/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

روضح دوب ، تاباختنا  یهلئسم  نیمھ  دوب -  مھ  یگرزب  ترـصن  هک  نآ -  نیرخآ  تسا ؛ هدوب  مدرم  نیا  لاح  لماش  یپردیپ  یھلا  یاھترـصن  هللادمحب  مینکیم ؛ رکـش  ار  ادخ 

. دندش یھلا  ترصن  یھلا و  فطل  نیا  لومشم  دندوب و  لیخد  یسایس  یهسامح  نیا  رد  صاخ ، وحن  هب  روشک  نالوئسم  مھ  امومع ، ناریا  تلم  مھ  دوب . مدرم 

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

هب ار ، روشک  رد  یئارجا  نیگنـس  تیلوئـسم  تمدـخ و  یهریجنز  زا  یئهزات  رود  زاغآ  شمرکم ، نادـناخ  یمارگ و  ربمایپ  رب  دورد  ریدـق و  میکح و  دـنوادخ  هاگرد  هب  ساپـس  اب 

یهھبج دیـشخب ، تلم  نیا  هب  ار  رگید  یئهسامح  داجیا  رد  یبایماک  ناوت و  مزع و  شتیادـھ ، کمک و  هک  یھلا  یهنامیرک  فاطلا  ربارب  رد  میوگیم و  کـیربت  ناریا  گرزب  تلم 

. میاسیم نیمز  رب  رکش  عوشخ و 

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

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

هھد هس  زا  شیب  نومزآ  هک  یئهتـسیاش  بختنم  ندـیزگرب  مدرم و  هدرتسگ  تکراشم  داد . ینعمرپ  عطاـق و  یخـساپ  دـندوب ، هدرکن  راذـگورف  یتاـغیلبت  یـسایس و  شـالت 

ربارب رد  تمواـقم  هب  تیناـحور  رگنـس  زا  بـالقنا ، یزوریپ  زا  سپ  اـھهھد  اـت  یبـالقنا  تازراـبم  نارود  زا  هتـشاگن و  دوخ  هماـنراک  رد  ار  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  هب  تمدـخ 

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

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

ناریا  / ١٢/١٣٩٢/٠۵ یمالسا  یروھمج  تسایر  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

رد نارھت ، رد  اـھنابایخ ، یوـت  دــنیایب  هزور  ناـھد  اـب  مرگ ، یاوـھ  نـیا  رد  مدرم  هـک  دوـب  هدرک  راـبجا  یــسک  هـچ  دوـب . سدــق  زور  روـشک  نـیا  رد  زورید  دــینک  هظحـالم  اـمش 

یهلئـسم هب  تبـسن  ار  دوخ  عضوم  دـنناشکب و  ایند  خر  هب  ار  یگداتـسیا  دـنھدب و  راعـش  داقتعا  کـی  یاـنبم  رب  و  ناتـسزوخ ، لـثم  یقطاـنم  مرگ  یاوھ  رد  اھناتـسرھش ،

زور رد  لاس  رھ  هک  تسا  یقافتا  نیا  دـننکیم ؟ لیلحت  هنوگچ  ار  میظع  یهثداح  نیا  تسا ؟ هنوگچ  نارگلیلحت  لیلحت  دـننک ؟ مـالعا  تسینویھـص  بصاـغ  میژر  نیطـسلف و 

ار ناشدوخ  عضوم  روشک ، طاقن  یـصقا  رد  درم ، نز و  ناوج ، ریپ و  اھرـشق ، یهمھ  زا  قوذ ، اب  قوش ، اب  دنیآیم  تلم  نیا  دتفایم ؛ نمھب  یودوتسیب  زور  رد  زین  سدـق و 

هب روجنیا  ار  مدرم  دناوتیمن  یایدام  قوشم  چیھ  یروتـسد ، چـیھ  تسا . ینامیا  یهطبار  نیا  تسا ؛ نامیا  نامھ  نیا  دـننکیم . دایرف  روشک  یـساسا  لئاسم  هب  تبـسن 

یاھهرود رد  ار  شرئاظن  نینچمھ  و  دـیدرک ، هظحالم  هک  ار  لاسما  یروھمج  تسایر  روشرپ  تاباختنا  تسا . روج  نیمھ  مھ  تاباختنا  رد  روضح  دـناشکب . روضح  یاھنادـیم 

یعامتجا روضح  یـسایس و  روضح  نادیم  هب  ار  اھنآ  ینامیا ، دیقت  یدـنبیاپ و  دـننکیم ؛ فیلکت  ساسحا  دـننکیم ، دـھعت  ساسحا  نوچ  دـنروآیم ؛ دوجوهب  مدرم  هتـشذگ ،

هللااشنا دناهدومیپ ، زورما  ات  ار  هار  نیا  لماک  یرادافو  اب  مھ  مدرم  تشاذگ ، مدرم  یاپ  یولج  راوگرزب  ماما  ار  هار  نیا  تسا . ینید  یرالاسمدرم  تیصوصخ  نیا ، دناشکیم ؛

. دومیپ دنھاوخ  مھ  نیا  زا  دعب 

ناریا  / ١٢/١٣٩٢/٠۵ یمالسا  یروھمج  تسایر  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

وحم ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دنربب و  نیب  زا  ار  بالقنا  نیا  دنھاوخیم  دنتفگ  دندرک و  ینمـشد  مالعا  احیرـص  هک  دندوب  ینانمـشد  دش ، زوریپ  بالقنا  نیا  هک  یلوا  زور  زا 

، دننک لزلزتم  ار  یمالسا  ماظن  دنتـسناوتن  طقف  هن  تسا . هدرک  تفرـشیپ  ناریا  تلم  نانمـشد ، مغریلع  زورهبزور  درذگیم ، لاس  راھچ  یـس و  هک  زورما  ات  زور  نآ  زا  دننک .

نیا میدرکیمن ؛ مھ  ار  شروصت  بالقنا  لوا  یاـھلاس  رد  هک  میاهدرک  تفرـشیپ  یئاـھهنیمز  رد  زورما  اـم  دـنریگب . مھ  ار  یمالـسا  ماـظن  دـشر  یولج  دنتـسناوتن  یتح  هکلب 

. دندوب راک  شالت و  لوغشم  تدم  نیا  رد  هک  تسا  ینیلوئسم  شالت  مدرم و  یوق  روضح  یھلا و  کمک  یھلا و  فاطلا  هب  طوبرم 

بالقنا  / ١٨/١٣٩٢/٠۶ ربھر  اب  روشک  رسارس  هعمج  همئا  رادید 

. تسا یمالسا  تموکح  اب  طبترم  هنحص و  نیا  رد  مدرم  یروتسد  ریغ  روضح  یمالسا ، یونعم و  قیاقح  نایب  زا  یبیکرت  هعمج  زامن 

روشک  / ١٣٩٢/٠٨/٢٩ رسارس  جیسب  هدنامرف  رازھ  هاجنپ  رادید  رد  تانایب 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 87 
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رھ یتـلود و  رھ  تسا . روـشک  تلم و  یارب  یـساسا  یاـھتیلاعف  یاـھهصرع  رد  مدرم  نـتم  روـضح  جیـسب  یاـنعم  نوـچ  ارچ ؟ تـسا . ماـظن  روـشک و  تزع  یهیاـم  جیـسب 

. تسا ملـسم  زیچ  کی  نیا ] [ ؛ تسا یعطق  یزوریپ  یتمـس ، کی  هب  دننکب  تکرح  مدرم  دننک و  ادیپ  روضح  مدرم  نتم  هک  ییاج  رھ  دشاب ، هتـشاد  ار  مدرم  یتقو  یروشک 

نایم داحتا  دنویپ و  دناهنحص و  رد  مدرم  هک  ییاجنآ  دنشاب . هتـشادن  لمع  تدحو  ای  دنـشابن  هنحـص  رد  ناشمدرم  هک  دنروخیم  تسکـش  دنروخیم ، هبرـض  اھروشک  ییاجنآ 

نیا هب  رگیدـکی ؛ اب  مدرم  دـنویپ  هنحـص و  رد  یمدرم  روضح  نیمھ  زا  تسا  یرھظم  تسا ؛ یاهنومن  نینچ  کی  جیـسب  تسا . یعطق  یورـشیپ  یزوریپ و  تسھ ، مدرم  داحآ 

. درک هاگن  دیاب  جیسب  هب  مشچ 

روشک  / ١٣٩٢/٠٨/٢٩ رسارس  جیسب  هدنامرف  رازھ  هاجنپ  رادید  رد  تانایب 

مارتحا امش  هب  دننکیم ، نیسحت  ار  امش  تسا ، امش  اب  ناشیاھلد  هک ]  ] دنتسھ اھیلیخ  دوشیمن ؛ دنجیسب  نامزاس  رد  هک  یدادعت  نیمھ  رد  دودحم  ام  رظن  هب  جیـسب 

مارتـحا اھـشزرا  نآ  هب  دـنراد ، لوـبق  ار  امـش  یاھـشزرا  هک  یناـسک  نآ  دنایجیـسب . مھ  اـھنآ  دنتـسین ؛ مھ  جیـسب  ناـمزاس  لـخاد  رد  دـننادیم ، ار  امـش  ردـق  دـنراذگیم ،

؛ تسا اـھراک  نیرتمھم  زا  یکی  هنحـص  رد  روضح  دنایجیـسب . اـم  رظن  زا  مھ  اـھنآ  دـنراذگیم ، مارتـحا  امـش  تدـھاجم  هب  امـش ، تامدـخ  هب  امـش ، تاـمحز  هب  دـنراذگیم ،

. تسا اشگهرگ  اشگراک و  یاھییاناوت  جیسب ، یاھییاناوت 

یقرش  / ١٣٩٢/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یاھنامرآ یور  رب  ناریا  تلم  ینعی  هچ ؟ ینعی  تماقتـسا  تدـحو . مایپ  یکی  تماقتـسا ، مایپ  یکی  تسا : هتـشاد  دوجو  نمھب  مودوتسیب  یاھییامیپھار  نیا  رد  مایپ  ود 

یعامتجا تلادـع  لابند  ام  هکنیا : زا  تسا  هدوب  ترابع  ام  یباجیا  یاھنامرآ  میتشاد ؛ مھ  یبلـس  یاھنامرآ  میتشاد ، مھ  یباجیا  یاھنامرآ  ام  دـنراد . یگداتـسیا  بـالقنا 

لابند ام  مینادـیم ؛ یمالـسا  میلاعت  هب  لمع  رد  ار  روشک  تداعـس  اـم  میتسھ ؛ مالـسا  لاـبند  اـم  میتسھ ؛ روشک  نوگاـنوگ  ثداوح  رد  یمدرم  روضح  لاـبند  اـم  میتسھ ؛

ملاظ اب  یهلباقم  مولظم و  هب  نداد  هانپ  لابند  ام  میتسھ ؛ نامدوخ  یناریا  یمالسا و  لیصا  گنھرف  ناگناگیب و  هب  یهتسباو  ریغ  گنھرف  لابند  میتسھ ؛ لقتسم  داصتقا 

رد یعامتجا ، روما  رد  گنھرف ، رد  داصتقا ، رد  ملع ، رد  نامروشک  میھاوخیم  میتسھ ؛ روشک  یملع  یگتـسجرب  لابند  اـم  میتسھ ؛ روشک  تفرـشیپ  لاـبند  اـم  میتسھ ؛

: هک تسا  نیا  بالقنا  یبلس  مایپ  تشاد ؛ بالقنا  مھ  یبلـس  یاھمایپ  کی  تسا . اھنیا  ام  بالقنا  یباجیا  تبثم  یاھمایپ  دشاب ؛ مدقشیپ  ورـشیپ و  تیونعم ، رد  قالخا ،

. میوشیمن هطلس  ماظن  میلست  میوشیمن ، یھاوخجاب  میلست  میوشیمن ، ییوگروز  میلست  ام 

اکیرمآ زورما  مھ  هطلـس  ماظن  رھظم  دـننک ؛ تموکح  ایند  رب  دـنھاوخب  اھنیا  لاثما  لوپ و  حالـس و  یداـم و  ییاـناوت  هب  یهتفاـی  تسد  تردـق  دـنچ  هکنیا  ینعی  هطلـس  ماـظن 

میھاوخن اکیرمآ  یھاوخجاـب  ییوگروز و  میلـست  اـم  تفگ : نمھب  مودوتسیب  نیا  رد  تفگ ، یلیمحت  گـنج  رد  تفگ ، یدـعب  ثداوح  رد  تفگ ، بـالقنا  رد  ناریا  تلم  تسا .

. دش

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

. تسا یریگمیمصت  یزیرهمانرب و  یارب  هدنیآ  هب  هاگن  یریگتربع و  یارب  هتشذگ  هب  هاگن  تسا ، ام  یهدھع  رب  هچنآ 

یھجو نیرتھب  هب  فلتخم  یاھهصرع  رد  هللادمحب  یسایس  یهسامح  تسا . یداصتقا » یهسامح  یـسایس و  یهسامح   » لاس هک  دوب  هدش  مالعا  تشذگ ، هک  یلاس 

رد مدرم  یوس  زا  نالوئـسم و  یوس  زا  هک  ییاھـشالت  اھتیلاعف و  فلتخم و  یاھهصرع  رد  مدرم  روضح  مھ  گرزب ، یاـھییامیپھار  رد  مھ  تاـباختنا ، رد  مھ  تفرگ ؛ تروص 

زا دیدج  یهقلح  کی  هللادـمحب  تفرگ و  ماجنا  روشک  رد  تینما  تیاھن  اب  شمارآ ، اب  راک  نیا  و  دوب ؛ تردـق  ندـشتسدهبتسد  اھتلود و  لدابت  لاس  تفرگ . ماجنا  لاس  لوط 

. دمآ دیدپ  روشک  تیریدم  ینالوط  یهلسلس 

دیاب هک  یگرزب  راک  یلو  تسا ، ساپـس  دروم  هک  تفرگ  ماجنا  ییاھـشالت  داتفین . قافتا  دتفیب ، قافتا  هک  دوب  عقوت  دریگب و  ماجنا  دـیاب  هک  یراک  یداصتقا  یهسامح  باب  رد 

ام روشک  یارب  داصتقا  یساسا  یهلئسم  میروایب . دوجو  هب  ار  هسامح  نیا  هک  میفظوم  ام  تسا و  ام  یور  شیپ  رد  نانچمھ  دریگب ، ماجنا  یداصتقا  یهسامح  یهنیمز  رد 

« یتمواقم داصتقا   » یاھتـسایس دـمآ ؛ دوجو  هب  یداصتقا  یهسامح  یارب  یرظن  یرکف و  تخاسریز  کی  هللادـمحب  لاس ٩٢  رخاوا  رد  تسا ؛ مھم  یهلئـسم  کی  اـم  تلم  و 

. دریگب ماجنا  باب  نیا  رد  مزال  شالت  هللااشنا  هکنیا  یارب  تسا  هدامآ  هنیمز  دش و  مالعا 

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

نیا رد  هک  یناسک  یهمھ  لاسما  دـننزیم ؛ سدـح  ار  تیعمج  رادـقم  نوگاـنوگ  لـیاسو  اـھنیبرود و  اـب  اـی  دـننکیم  هبـساحم  ار  اـھتیعمج  هبـساحم  اـب  هک  دنتـسھ  یـضعب 

زا فورعم  گرزب و  یاھرھش  رد  نارھت و  رد  ییامیپھار  تیعمج  هک  دنداد  شرازگ  ام  هب  دنتشاد ، رظن  ریز  تقد  اب  ار  ییامیپھار  نیا  هک  یناسک  یهمھ  دندوب و  لاعف  اھهنیمز 

، دـننکیم لیلحت  ار  نوگانوگ  لئاسم  هک  ینارگلیلحت  ارچ ؟ دوب . روشرپ  انعمرپ و  زغمرپ و  یاھراعـش  مدرم ، یاھراعـش  ینعی  دوب  رتروشرپ  مھ  دوب ، رتشیب  مھ  لبق ، یاھلاس 

رتهناـبدایب و ناریا  تـلم  هـب  تبـسن  ناـشنحل  یرابکتـسا ، یاھتـسایس  رد  رثوـم  لـماوع  لاـسما  هـک  دوـب  نـیا  تـلع  دـندیمھف ؛ تـسرد  اـم  رظن  هـب  دـندیمھف و  روـج  نـیا 

هتشگرب دوخ  فرح  زا  ناریا  تلم  دوشیم  مولعم  هک  دندرک  رظنراھظا  اکیرمآ  نارادمتسایس  دوب ، هتفرگ  ماجنا  تارکاذم  یاهتـسھ  لئاسم  یهنیمز  رد  نوچ  دوب . رتزیمآنیھوت 

نمشد یتقو  دنتسناد . دندینش ، ار  اھنیا  مدرم  دوب ؛ زیمآنیھوت  هنابدایب و  نحل  ناریا ، تلم  هب  تبسن  ناشنحل  هنیمز ، نیا  اب  تسا ! هدرک  رظنفرـص  دوخ  لوصا  زا  تسا ،

دندـید نوچ  مدرم  دـننکیم ؛ ادـیپ  روضح  یارب  یرتدـنلب  تمھ  یرتشیب و  هزیگنا  مدرم  دـنکیم ، ادـیپ  روضح  نادـیم  رد  دوخ  یعقاو  یهرھچ  هب  کیدزن  ای  دوخ  یعقاو  یهرھچ  اب 

یمالـسا و ماظن  هب  تبـسن  هک  دنھدب  ناشن  نمھب  مودوتسیب  رد  دنتـساوخ  دـناهدش ، ادـج  ماظن  زا  هک  دـنھدیم  تبـسن  دـننکیم و  یبدایب  اھنآ  هب  تبـسن  اھییاکیرمآ 

نانمشد ترارش  ینمشد و  ربارب  رد  ام  مدرم  تریغ  ام و  مدرم  تیساسح  یهدنھدناشن  نیا  دناهتسبلد . دوجو  یهمھ  اب  مالـسا  هتـشارفارب  مچرپ  یمالـسا و  یروھمج 

. تسا ناریا  نانمشد  یمالسا و  یروھمج 

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

یهدارا اـب  تسا ؛ یمدرم  داـصتقا  تسین ، یتـلود  داـصتقا  تسین و  تلود  روـحم  رب  ینعی  تسا ؛ داـینبمدرم  دوـشیم ، حرطم  یتمواـقم  داـصتقا  ناوـنع  هب  هک  یداـصتقا  نیا 

تیلوئـسم تلود  ارچ ، درادـن ؛ یتیلوئـسم  نآ  لاـبق  رد  تـلود  هـک  تـسین  اـنعم  نـیا  هـب  تـسین » یتـلود   » اـما دـنکیم . ادـیپ  قـقحت  مدرم  روـضح  مدرم ، یهیامرـس  مدرم ،

لوئـسم کی  ناونعهب  تلود ـ  اما  تسا ؛ مدرم  لام  تسا ، مدرم  تسد  یداصتقا  تیلاعف  یداـصتقا و  راـک  دراد . کـمک  تیادـھ و  یزاـستیفرظ ، یزاـسهنیمز ، یزیرهماـنرب ،

ییاجنآ دریگیم ؛ ار  اھنآ  یولج  دننزب ، یداصتقا  داسف  هب  تسد  دننک و  هدافتـساوس  دنھاوخب  یناسک  هک  ییاج  نآ  دنکیم . کمک  دنکیم ، تیادھ  دـنکیم ، تراظن  یمومع ـ 

. دنکیم لیھست  تسا ؛ تلود  یهفیظو  طیارش ، یزاسهدامآ  نیاربانب  دنکیم . کمک  اھنآ  هب  دنراد ، کمک  هب  جایتحا  یناسک  هک 

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

رد اریخا  درکن ، ادیپ  ققحت  تشاد  هک  یدصاقم  ناتسکاپ  رد  ناتسناغفا و  رد  دیسرن ، هجیتن  هب  قارع  رد  دیسرن ، هجیتن  هب  هیروس  رد  دیسرن ، هجیتن  هب  نیطـسلف  رد  اکیرمآ 

نیا هیلع  هک  یـشالت  لاس  یـس  زا  دـعب  اھنآ  مھ ، ام  زیزع  روشک  رد  مینادـب  دـیاب  تسا . هدـش  بآ  رب  شقن  اکیرمآ  یاـھهشقن  هک  دیونـشیم  دـینکیم و  هظحـالم  مھ  اـپورا 

اکیرمآ و تلود  رد  رثوم  دارفا  تسا . مدرم  روضح  نیمھ  شاهناشن  دـننک ؛ ادـیپ  تسد  یجیاتن  هب  دنتـسناوتن  زاب  دـنداد ، ماجنا  ام  یبالقنا  تلم  هیلع  دـنداد و  ماـجنا  بـالقنا 

یارب میرحت  هک  دنتفگ  احیرـص  ار  نیا  اھنابایخ ؛ هب  میناشکب  ماظن ، دـض  ار  مدرم  هک  میدرک  دـیدشت  میدروآ و  دوجوهب  ار  اھمیرحت  ام  دـنتفگ  دـنتفگ ، احیرـص  ار  نیا  اکیرمآ  ماظن 

ماجنا یتاباختنا  لاس ١٣٩٢  رد  میدرک ، ضرع  هک  دـش  نیا  هجیتن  دـش ؟ هچ  هجیتن  دـنھدب . رارق  یمالـسا  ماظن  لباقم  رد  ار  مدرم  دـننک و  نکهشیر  ار  بالقنا  هک  تسا  نیا 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 88 
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. رگید لاسرھ  یاھییامیپھار  زا  رتگرزب  رتعیسو و  رتروشرپ و  تفرگ  ماجنا  یاییامیپھار  لاس ٩٢ ، نمھب  مودوتسیب  رد  و  مدرم ، تکراشم  زا  الاب  باصن  اب  تفرگ 

ىیاوھ  / ١٣٩٣/١١/١٩ ىورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

رـضاح هرکاذـم  زیم  تشپ  هتـسب  تسد  اب  یاهتـسھ ، یایاضق  رد  اـھیناریا  دـناهداتفا ؛ ریگ  اـھیناریا  هک  دـیوگیم  نیا  زا  لـبق  زور  دـنچ  نیمھ  ( ٢) ییاکیرمآ لوئـسم  کی ] ] 

یروضح هچ  درک و  دھاوخ  هچ  ناریا  تلم  دید  دیھاوخ  هللااشنا  نمھب  مودو  تسیب  رد  امـش  الاح  دناهداتفین ، ریگ  اھیناریا  تسا ؛ یتابـساحم  یاطخ  نیا  بخ ، دـنوشیم .

ناشن مھ  نیا  زا  دـعب  تساهداد و  ناشن  لـمع  رد  ار  نیا  تسین و  هتـسب  ناریا  تلم  تسد  تسا ؟ هتـسب  ناریا  تلم  تسد  اـیآ  هک  دوشیم  مولعم  تقونآ  تشاد ؛ دـھاوخ 

هتـسب ناریا  تلم  تسد  هک  داد  دـنھاوخ  ناـشن  ناـشدوخ  تعاجـش  اـب  ناـشدوخ ، تاراـکتبا  اـب  هللااـشنا  مھ  روشک  نیلوئـسم  روجنیمھ ؛ مھ  نیلوئـسم  داد ؛ دـھاوخ 

. تسین

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

رد اھیزیربت  دوشب . شومارف  اروشاع  یهثداح  دنتـشاذگن  هک  دوب  یربک  بنیز  بانج  و  مالـسلاهیلع )  ) داجـس ماما  راک  هیبش  لاـس ۵۶ ، نمھب  مھنوتسیب  رد  مدرم  روضح 

. دنتشاذگن اھیزیربت  اما  دوشب  شومارف  زیچهمھ  مدرم و  روضح  مق و  راتشک  هک  دوب  نیا  رب  انب  الاو  دنامب  نیمز  راب  نیا  دنتشاذگن  نمھب  مھنوتسیب 

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

رد دراد . بحاص  روشک  نوچ  راک ؛ نابحاص  تسد  داد  ار  هنحص  دوب ؛ راوگرزب  ماما  رنھ  نیا  دوب ؛ ماما  رنھ  نیا  مدرم ؛ تسد  لمع  راکتبا  مدرم ، تسد  هنحص  مدرم ، تسد  راک 

روشک بحاـص  روشک ؛ بحاـص  هن  دوب ، روشک  رد  یداـیز  رابرـس و  لـگنا و  کـی  وا  هکیلاـحرد  هاـش ؛ تسیک ؟ روـشک  بحاـص  دراد ؛ بحاـص  روـشک  دـنتفگیم  توغاـط  نارود 

هب اـھراک  تقونآ  دـناهدنیآ -  ناـبحاص  دـنروشک ، ناـبحاص  هک  دـش -  هدرپس  مدرم  دوخ  تسد  یتقو  راـک  مدرم . تسیک ؟ روشک  بحاـص  دراد ؛ بحاـص  روشک  هلب ، دـنمدرم ؛

فیارظ و یهمھ  یهظحالم  اب  یزیرهمانرب ، اب  ریبدت ، اب  اھراک  دشاب ؛ نیا  دیاب  یمالـسا ، یروھمج  نارود  رد  نامز  زا  یاهھرب  رھ  رد  نالوئـسم  ریبدت  دیـسر . دـھاوخ  ناماس 

هتفر شیپ  راـک  نآ  میدرک ، مدرم  هب  لوحم  ار  یراـک  رھ  یتـقو  رھ  زورما  اـت  بـالقنا  لوا  زا  مھ  اـم  تفر . دـھاوخ  شیپ  اـھراک  تقونآ  دوشب ؛ هتـشاذگ  مدرم  راـیتخا  رد  قیاـقد 

فقوتم ای  ابلاغ  اما  هدنام  فقوتم  مھ  هشیمھ  الاح  مییوگیمن  تسا . هدـنام  فقوتم  راک  میداد ، رارق  اھنیا  دـننام  اسور و  نالوئـسم و  رایتخا  رد  یراصحنا  ار  یراک  رھ  تسا ؛

. دنربیم شیپ  بوخ  ار  راک  مدرم  داتفا ، هک  مدرم  تسد  راک  اما  تسا . هتفر  شیپ  دنک  تسا ، هدنامن  فقوتم  رگا  هدش ؛]  ] دنک ای 

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

هن اھنآ  یصخش ، یهرمزور  روما  راتفرگ  یگدنز ، روما  رد  نادرگرس  یاھمدآ  فدھیب ، یاھمدآ  هن ]  -] دندوب فدھ  یاراد  مدرم  تفرگ و  رارق  مدرم  تسد  راک  رگا  یاهطقن  رھ  رد 

نالا امـش  تفر . دـھاوخ  شیپ  تفرگ ، رارق  مدرم  رایتخا  رد  یتقو  هنحـص  داتفا ، یتقو  مدرم  تسد  یتینما ، یاھراک  یماظن ، یاـھراک  اـھراک ، نیرتتخـس  یراـک ، روجرھ  - 

لوا نانبل ، تمواقم  نیطسلف . تمواقم  دعب  نانبل ، تمواقم  لوا ] [ ؛ دمآ قئاف  راب  دنچ  یتسینویھـص  ( ۵) رارج شترا  رب  نانبل  تمواقم  لاس  هد  زا  رتمک  فرظ  رد  دـینک ، هاگن 

کمک یلخاد  ناراکتنایخ  درک ، کمک  ار  اھتسینویھـص  اکیرمآ  دیلام . کاخ  هب  ار  اھتسینویھـص  ینیب  هزور ، گنج ٣٣  رد  دـعب  درک ؛ نوریب  نانبل  بونج  زا  ار  اھتسینویھص 

نیا مھ  اریخا  دـنک . جراخ  هصرع  زا  ار  اھنیا  یهمھ  تسناوت  دـنکیم -  راکهچ  دراد  دـیمھفیم  دوب ، فدـھ  اب  دوب ، نامیا  اب  دوب ، یمدرم  یورین  هک  تمواـقم -  یورین  اـما  دـندرک 

نیطــسلف تمواـقم  تـسا . هدـشن  شوـمارف  زوـنھ  هـک  تـسا  ییاـھفرح  وزج  تـسا ، غاد  زوـنھ  هـک  درک  دراو  یتسینویھــص  شترا  هـب  تمواـقم  یورین  هـک  یتســشبرض 

رد حالسمک ، ناوتمک ، مدرم  هدع  کی  تشذگ -  هک  یناتسبات  نیمھ  ناتسبات -  رد  هتشذگ  ناضمر  هام  یهزور  گنج ۵١  رد  هزور ، گنج ٨  رد  هزور ، گنج ٢٢  رد  روجنیمھ ؛

وا دنک و  لیلذ  دنک ، نوبز  ار  رارج  یتسینویھـص  یورین  تسناوت  نیطـسلف  تمواقم  دندوب ، نابیتشپ  مدرم  نوچ  دندوب ، دـھعتم  مدرم  نوچ  دنتـسناوت ؛ کچوک  یهقطنم  کی 

ات دندوب ، نارگید  تسینویھـص و  اکیرمآ و  یهدـشکیرحت  هک  یناسک  دـیدرک ؛ هظحالم  امـش  ار  قارع  رد  ریخا  یایاضق  نیا  مینک . لوبق  ار  سبشتآ  دـییایب  هک  دوشب  لسوتم 

رد دـننک . دراو  شعاد  هب  موسوم  یاـھورین  نیا  هب  ار  هبرـض  نیا  دنتـسناوت  روشک  نآ  شترا  زا  یناـبیتشپ  رد  قارع  یمدرم  دـھاجم  یاـھورین  دـندمآ ؛ دادـغب  یهزاورد  تشپ 

رثـکتم عوـنتم و  یاـھورین  یمدرم ، یاـھهزیگنا  دـش ، هدرپـس  مدرم  هب  هنحـص  اـجرھ  دـنروجنیا ؛ مدرم  دـنتفر . ناشـشترا  کـمک  هب  یمدرم  یاـھورین  روـجنیمھ ؛ هیروـس 

. درب دھاوخ  شیپ  ار  اھراک  یمدرم ،

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

نمھب مودوتسیب  نیمھ  نآ  یاـھهناشن  زا  یکی  درب . دـھاوخ  شیپ  ار  اـھراک  یمدرم ، رثکتم  عونتم و  یاـھورین  یمدرم ، یاـھهزیگنا  دـش ، هدرپـس  مدرم  هب  هنحـص  اـجرھ 

. تسا

یاھـشرازگ رد  نمھب ؛ مودوتسیب  یارجام  رد  ار  لاـسما  روضح  نیا  منک  فیـصوت  منک و  رکـشت  ناریا  گرزب  تلم  زا  ناـمزیزع ، مدرم  زا  هکنیا  زا  تسا  رـصاق  مناـبز  اـعقاو  نم 

بلغا رد  دندرک  هبساحم  هک  روط  نآ  دوب ؛ ییامیپهار  رھش  رازھ  رد  الاح  ناتسا -  زکارم  یهمھ  هب  کیدزن  بلغا  رد  تسا ، قیقد  اھشرازگ  نیا  هک  دناهداد  هدنب  هب  هک  یقیقد 

ییامیپهار دـندمآ  ناراب  فرب و  امرـس و  رد  مدرم  ییاھرھـش ، رد  همھ ! هب  کیدزن  بلغا  رد  دوب ؛ رتشیب  هتـشذگ  لاـس  زا  لاـسما  تیعمج  ناتـسا -  زکارم  یهمھ  هب  کـیدزن 

یهلیـسوهب بالقنا  درگلاس  ایند  یاجک  درذـگیم ، بالقنا  زا  لاس   ٣۶ تسا ؟ یخوش  اھنیا  دـندرک ؛ ییامیپهار  دـندمآ  کاخ  نافوط  رد  مدرم  زاوھا ، لثم  ییاـھاج  رد  دـندرک ؛

نمھب و مودوتسیب  یهلئـسم  رد  ماـظن  بـالقنا و  هاـگن  تسا . مدرم  تسد  راـک ، هک  تسا  نیا  رطاـخهب  نیا  دوـشیم ؟ رازگرب  هوکـش  نیا  اـب  تـمظع و  نـیا  اـب  مـھنآ  مدرم 

لئاسم زا  یاهلئـسم  رھ  رد  تسا . یلک  یهدـعاق  کی  نیا  دـننکیم . تکرح  یروجنیا  مدرم  دوشیم ، لوحم  مدرم  هب  راک  تسا ؛ مدرم  یوسهب  بـالقنا  مسارم  تشادـگرزب 

. میدرک هدھاشم  ار  هزجعم  نیا  میتشاد ، ار  یمدرم  روضح  ام  هک  روشک  نالک  درخ و 

ىربھر  / ١٢/٠۶/١٣٩۴ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

یهدـمع نیدـمتعم  نیا  هک  دـننکیم  باـختنا  دـننکیم و  نیعم  ار  ناـشدوخ  نیدـمتعم  هک  مدرم  یهلیـسوهب  باـختنا  یکی  دریگیم : ماـجنا  سلجم  نـیا  رد  مـھم  تاـباختنا  ود 

مدرم و روضح  رھظم  ناگربخ  سلجم  ینعی  دراد ؛ دوجو  اجنیا  رد  باختنا  ود  یربھر . باختنا  ینعی ] ، ] مود باـختنا  درک ؛ دـنھاوخ  اـھنآ  ادـعب  هک  تسا  یباـختنا  مھ  ناـشراک 

یهدنھدناشن هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  نآ  لد  رد  باختنا  ود  هک  میرادـن  لکـش  نیا  هب  ام  ار  یرگید  داھن  چـیھ  تسا ؛ مدرم  قیالـس  مدرم و  ارآ  تلاخد  ندوبیمدرم و  رھظم 

زا تسا  ترابع  رایعم  کالم و  اجنیا  هک  تسا  نیا  یعمج  یاھباختنا  ریاس  اب  شتوافت  اجنیا  رد  تسا ؛ یربھر  باـختنا  مھ  مود  باـختنا  دـشاب . لقتـسم  یاـھتین  اـھهدارا و 

تیعقاو رد  مالـسا  ققحت  یارب  یمالـسا ، ماکحا  یارجا  یارب  یمالـسا ، یاھـشزرا  تیمکاـح  یارب  تسا  یباـختنا  اـھنآ  باـختنا  نیارباـنب  یمالـسا . یاھـشزرا  ینعی  هقف ؛

سلجم رازبا ، نیا  اجنیا  دراد ؛ مزال  یلیاـسو  رازبا و  نیا  بخ ، دـننک . ادـیپ  ققحت  یگدـنز  تیعقاو  رد  دـیاب  دـننامب ؛ یقاـب  ناـھذا  رد  طـقف  هک  دـناهدماین  یھلا  ناـیدا  یگدـنز .

سلجم نیا  نیاربانب ، ار . مالـسا  تیمکاـح  ار و  ادـخ  نید  تیمکاـح  ار و  یھلا  ماـکحا  یارجا  ار و  یھلا  یاھـشزرا  تیمکاـح  دـنکیم  نیمـضت  قیرط  نیا  زا  هک  تسا  ناـگربخ 

سلجم نیا  عقاو  رد  مامت  مات و  لماک و  روطهب  یمالـسا  یرالاسمدرم  رھظم  ینعی  تسھ ؛ مھ  یمالـسا  یرالاسمدرم  اـی  ینید  یرـالاسمدرم  مدرم و  ارآ  رھظم  نینچمھ 

هنیکـس و بجوم  نیا  دـھدیم ، ناـشن  ار  دوخ  یھاـگآ  دوـخ و  یرکف  لالقتـسا  دوـخ و  یگداـمآ  دوـشیم و  لیکـشت  سلجم  نیا  یتـقو  تسا . اـجنیا  سلجم  تیمھا  تسا ؛

باـختنا ودرھ  لـحارم  رد  هک  تسا  نیا  مھم  نیارباـنب  هعماـج . لـخاد  هب  سلجم  نیا  زا  دوـشیم  زیررـس  یھلا ، یهنیکـس  نیا  عـقاو  رد  دوـشیم ؛ نینموـم  یاـھلد  رد  شمارآ 

. دوشب تاعارم  لماک  روطهب  یتسیاب  یرکف  لالقتسا  مزال و  یاھتقد  ار ؛ ربھر  ناگربخ  باختنا  مھ  ار ، ناگربخ  مدرم  باختنا  مھ  دریگب ؛ ماجنا  مزال  تقد  یتسیاب 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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مدرم  / ١٨/٠۶/١٣٩۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هچ  - تاباختنا یهنحص  رد  ناشدوخ  روضح  اب  مدرم  تسا . مدرم  باختنا  روضح و  لماک  رھظم  تاباختنا ، تسا . یمھم  رایـسب  یهلئـسم  روشک ، یارب  تاباختنا  یهلئـسم 

نیا دـنھدیم ؛ لکـش  روشک  نیا  رد  ار  یعقاو  یرالاسمدرم  ناگربخ - سلجم  تاـباختنا  رد  هچ  یمالـسا ، یاروش  سلجم  تاـباختنا  رد  هچ  یروھمج ، تساـیر  تاـباختنا  رد 

یتقو نوگانوگ  یاھروشک  رد  دـتفیب . ریخات  ای  دوشب  لیطعت  میتشاذـگن  تسا ، هتـشذگ  بـالقنا  لوا  زا  هک  یلاـس   ٣٧ لاس ، نیا ٣۶  لوـط  رد  ار  نیا  اـم  تسا . مـھم  یلیخ 

زا یاهھرب  چیھ  رد  تسا ؛ هداتفین  بقع  شدوخ  ررقم  دعوم  زا  زور  کی  تاباختنا  ناریا  رد  اما ] ، ] دنزادنایم بقع  ار  تاباختنا  دتفایم ، قافتا  یاهثداح  کی  ای  دوشیم  گنج 

رد تـفرگیم . ماـجنا  نـیعم  دـعوم  رد  تاـباختنا  لاـحنیعرد  دـشیم ، ناراـبمب  اـھاج  یهـیقب  هاـشنامرک و  مـالیا و  ناتـسزوخ و  یاھرھــش  دـشیم ، ناراـبمب  نارھت  اـھهھرب .

لیطعت دنتساوخیم  یـضعب  تسا . هدشن  لیطعت  روشک  نیا  رد  تاباختنا  تسا . تخـس  دمآوتفر  هک  ییاھاج  رد  یتح ]  ] اھاتـسور و رد  دوب ؛ روجنیمھ  روشک  طاقنیـصقا 

قیفوت هب  اما ] - ] دـنزادنیب بقع  ای  دـننک  لیطعت  ار  تاباختنا  هک  دوب  نیا  ناشیعـس  هدزتسایـس  زابتسایـس و  یاھمدآ  زا  یخرب  اـھهرود  زا  یـضعب  رد   - ار تاـباختنا  دـننک 

رھظم اـم  تاـباختنا  هللادـمحب  هک  تسھ  مھ  لـیلد  نیمھ  هب  بخ ، تسا . تاـباختنا  تیمھا  نیا  تفرگ . ماـجنا  نـیعم  دـعوم  رد  تاـباختنا  دـش و  هـتفرگ  اـھنیا  یوـلج  یھلا 

. تسا یرالاسمدرم 

مدرم  / ١٨/٠۶/١٣٩۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

. درک مھاوخ  تبحص  رتشیب  زاب  هرابنیارد  میدوب ، هدنز  رگا  مھ  هدنیآ  رد  دنکیم . ظفح  روضح ]  ] نیا ار  روشک  مدقتعم  مراد ؛ مدرم  روشرپ  روضح  هب  داقتعا  نم  هتبلا 

ىرایتخب  / ٠٧/١٣/١٣٩۴ لاحمراھچ و  ناتسا  یادھش  هرگنک  داتس  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

رد روضح  هب  مدرم  صیرحت  عیجشت و  یارب  درکرھش  هب  متفر  یروھمج - تسایر  نامز   - یهھد ۶٠ یاھلاس  رد  رفس  کی  مراد . یرایتخبولاحمراھچ  زا  یبوخ  یاھهرطاخ  نم 

رد درکرھش  نکل  دندرکیم  ( ١) بواجت دندرکیم و  عامتجا  مدرم  اجهمھ  بخ ، درکرھش . متفر  هلمجزا  میتفریم ، یددعتم  یاھناتـسا  هک  دوب  یناتـسا  رفـس  کی  نیا  اھهھبج ؛

نم دـشیم . بعـشنم  نآ  زا  نابایخ  ود  هک  ییاج  کی  دـندوب  هتـشاذگ  ار  ام  ینارنخـس  لحم  تسا - درـس  مھ  اھاجنآ   - دوب درـس  مھ  اوھ  هدـنام . هدـنز  روطنیمھ  نم  نھذ 

هن و   - یبلق یعقاو و  روضح  راثآ  اب  نوگانوگ ، یاھمچرپ  اب  یلحم ، یاھـسابل  اب  نابایخ  ود  رھ  رد  مدرم  نیا  دـنکیم ، راک  مشچ  هک  ییاجنآ  ات  مدـید  مدرک ، هاگن  هک  روطنیمھ 

مدرم و نیا  زا  دیمھفیم  ار  اھزیچ  یلیخ  ندرک ، هاگن  کی  اب  ناسنا  هک  دوب  راکشآ  مدرم  یهزیگنا  دوب و  زراب  روضح  نیا  یردقهب  دنراد . روضح  دنراد و  تکرش  ینامـسج - طقف 

. تسا مدای  رد  نیا  منکیمن و  شومارف  نم  هقطنم . نیا  زا 

نانآ  / ٠٧/١۵/١٣٩۴ یاھهداوناخ  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ییایرد  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

یماـظن یتـینما و  یهنیمز  رد  مھ  رگید ؛ قطاـنم  رد  مھ  دروـخ ، دـنھاوخ  تسکـش  ایـسآ  برغ  یهقطنم  رد  مھ  نیملـسم ، مالـسا و  نانمـشد  تـسا . امـش  لاـم  هدـنیآ 

هب یتسردب و  ام  رگا  میشاب ، باکرهباپ  ام  رگا  مینک . راک  ام  هکنیا  طرـش  هب  یگنھرف ؛ یاھهنیمز  رد  یداصتقا و  یاھهنیمز  رد  یھلا  قیفوت  هب  مھ  دروخ ، دنھاوخ  تسکش 

. درادن دوجو  یدیدرت  چیھ  نیا  رد  دروخ ؛ دھاوخ  تسکش  نمشد  اعطق  میشاب ، راک  یاپ  میشاب ، هتشاد  روضح  هملک  یعقاو  یانعم 

نایوجشناد  / ٠٨/١٢/١٣٩۴ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

نانمشد اب  ار  یلصا  نمـشد  اما  تسا  تفرـشیپ  یهیام  مھ  داقتنا  دراد ، دوجو  داقتنا  قح  دندازآ ، راکفا  تسا ، یدازآ  یهعماج  هعماج ، هرخالاب  هن ، مینکن ؛ داقتنا  میوگیمن 

هک تسا  ینمشد  نآ  یلصا  نمشد  تسا . رگید  یاج  یلصا  نمشد  میریگن ؛ هابتشا  دنتسین ، یتح  مھ  نمشد  میراد و  رظن  فالتخا  اھنآ  اب  هک  یناتسود  اب  ود و  یهجرد 

رد یمالـسا  ینآرق و  راکفا  ذوفن  یلم ، تیمکاح  تلم ، روضح  زا  تسا  ترابع  درواتـسد  نیا  دریگب ؛ وا  زا  ار  ناریا  تلم  میظع  درواتـسد  هک  تسا  نیا  ددصرد  ناوت  یهمھ  اب 

دھاوخ نامیاھنامرآ  هب  ار  اـم  نیمھ  مھ  نیا  زا  دـعب  میاهدرک ، یداـیز  یاھتفرـشیپ  مھ  زورما  اـت  دـناسریم ؛ تفرـشیپ  هب  ار  اـم  هک  تسا  گرزب  درواتـسد  نآ  نیا  مدرم ؛ ناـیم 

هب برغ  بوعرم  برغ و  میلـست  برغ و  هب  یهتخاـبلد  یتـموکح  هدـناشنتسد ، تموکح  هناـملاظ ، تموکح  دـنھاوخیم  دـنریگب ؛ مدرم  تسد  زا  دـنھاوخیم  ار  نیا  دـناسر .

. میشاب هتشاد  رظن  رد  ار  نمشد  نیا  میربن و  دای  زا  یتسیاب  ار  نیا  تسا ؛ نیا  ناشفدھ  دنروایب ، دوجو 

جیسب  / ٠٩/٠۴/١٣٩۴ یاھنادرگ  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

دادعتسا دننکیم ، ادیپ  روضح  دشاب  مزال  هک  ییاجرھ  نادیم ، طسو  ریذپانیگتسخ ، یهیحور  اب  یھلا و  یالاو  فدھ  اب  هک  یمدرم ، داحآ  دراد : یـصخشم  فیرعت  جیـسب  د .

ناـسآ نتفگ  رد  فرح ، نیا  بخ  دـناهتفرگ . تسد  فـک  ار  ناـشناج  ینعی  دنـسرتیمن ؛ مھ  هار  نیا  تارطخ  زا  و  دـنراذگیم ، هنحـص  رد  دـنراد  هچنآ  دـنھدیم ، زورب  ار  ناـشدوخ 

نآ لذـب  یتح  ناج ، لذـب  ینعی   - راوشد راک  نیا  یارب  هک  تسا  یـسک  نآ  یجیـسب  تسین . یناسآ  نیا  هب  لمع  رد  اما  هتفرگ » شتـسد  فک  ار  شناـج  ینـالف   » هک تسا 

هب طوـبرم  و  یمالـسا ، بـالقنا  صوـصخم  نیا  تسا ، اـم  روـشک  تاـصاصتخا  زا  نیا  تسا . جیـسب  یاـنعم  نیا  دراد ؛ یگداـمآ  تـسا - رتزیزع  یھاـگ  ناـج  زا  هـک  ییاـھزیچ 

. تسا یمالسا  یروھمج 

جیسب  / ٠٩/٠۴/١٣٩۴ یاھنادرگ  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

یجیـسب کـی  ینیوآ  دیھـش  بخ   - یرنھ یهصرع  رد  یملع ، یهصرع  رد  یماـظن ، یهصرع  رد  درک ؛ ظـفح  دـیاب  ار  نیا  هک  تسا  روضح  یهرتـسگ  جیـسب ، تیـصوصخ  کـی 

، یروانف رد  هچ  تسا - یجیسب  کی  نیا  اھنیا ، لاثما  تایبدا و  رد  هچ  رعـش ، رد  هچ  یمـسجت ، یاھرنھ  ملاع  رد  هچ  دنمهقالع ، دھعتم  دنمرنھ  نالف  دییامرفب  ضرف  تسا ؛

هتبلا دـنک . ینیرفآشقن  دـنک و  ادـیپ  روضح  یتمواقم  داصتقا  رد  هک  تسا  بلطواد  جیـسب  متفگ  مدرک و  شرافـس  اھیتلود  هب  مھ  هدـنب  هک  یداـصتقا  لـئاسم  رد  اریخا  هچ 

. دشاب ناشساوح  ( ٢ «،) دنزغلب نالیپ  دش  رایسب  لگ  وچ  « ؛ تسا هدنزغل  یاھاج  زا  یداصتقا  تیلاعف  هک  دنشاب  بقارم  هاپـس  جیـسب و  ناھدنامرف  زیزع  ناردارب  دیاب  یلیخ 

نوچ دوب . بظاوم  دـیاب  یلیخ  درک ، تبقارم  یلیخ  دـیاب  هک  تسا  اـھنیا  دـننام  یداـصتقا و  یلاـم و  لـئاسم  نیمھ  یکی  نمـشد ، یاـھماد  زا  درک ، مھاوـخ  هراـشا  دـعب  نم 

زا وا  یاعد  هک  یـسک   - دوشب مھ  اروعابمعلب  یتقو  ناسنا  ینعی  تسا . حـضاو  یمالـسا  فراـعم  رد  دـینادیم ، و  دـینادب ؛ ار  نیا  تسا ، ناـحتما  ضرعم  رد  هشیمھ  ناـسنا 

دیوریم دیراد  امـش  هک  تسا  یطخ  کی  دزغلب . تسا  نکمم  دراد ، دوجو  شزغل  یاج  زاب  دسرب ، مھ  اجنیا  هب  و  دوشیم - باجتـسم  دنک  اعد  هچرھ  درادن و  روخدر  ادخ  هاگرد 

رتنیگمھـس و رتتخـس و  هاگترپ  دیورب ، مھ  رتالاب  هچرھ  تانآ ؛ یهمھ  رد  تسا ؛ ناتیاپ  ریز  هاگترپ  الاب ، دیوریم  دیراد  هک  یطخ  نیا  یاھمدق  تانآ و  تاظحل و  یهمھ  رد  الاب ؛

میدرکن رکذ  میدرک و  رکذ  هک  ییاھهصرع  یهمھ  رد   - مھ روضح  یهرتسگ  سپ  بخ ، درک . مھاوخ  ضرع  مھ  ار  تبقارم  نآ  نم  هک  درک  تبقارم  دیاب  دـش ؛ دـھاوخ  رتکانرطخ 

. تسا تایصوصخ  زا  یکی  تسا - نایجیسب  روضح  لباق  هک 

هنومن و جیسب  میدرک - ضرع  هک  روطنیمھ   - تسا رـضاح  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا ، رـضاح  اجکی  جیـسب  یتقو  تسا ؛ مدرم  روضح  یانعمهب  جیـسب  روضح 

یارب تسا ، اـھنامرآ  زا  عاـفد  یارب  هک  تسا  مولعم  هتبلا  مھ  روضح  نیا  بخ ، ناریا . تلم  یهعومجم  زا  تسا  یاهناـشن  کـی  هنوـمن و  کـی  تسا ، ناریا  تلم  ( ٣) هروطسم

نآ یهتـسیاش  هک  یطاقن  نآ  هب  ندیـسر  رد  تسا  روشک  نیا  تلم و  نیا  هب  کمک  یارب  تسا ، یلم  تیوھ  زا  عافد  یبالقنا و  تیوھ  زا  عافد  یارب  تسا ، اھـشزرا  زا  عاـفد 

. دنک عافد  دیاب  تسا ؛ انعم  نیا  هب  اعبط  جیسب  روضح  دنکیم ؛ تکرح  دراد  تسا و  هدرک  میسرت  بالقنا  تکرب  هب  ار  اھنآ  تسا و 

تاباختنا  / ١٠/٣٠/١٣٩۴ یرازگرب  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

تبحـص رد  هدـنب  دـنیایب . همھ  تسا ؛ ناگمھ  تکرـش  میدرک ، ضرع  هک  روطنیمھ  لوا  طرـش  دـننک . تکرح  بوخ  همھ  دـننک ، یزاب  بوخ  همھ  هک  تسا  نیا  ملاـس  تباـقر 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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رگید هک  روشک  تینما  هب  تبـسن  دنـشاب ، هتـشاد  هلئـسم  یتح  مھ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هب  تبـسن  تسا  نکمم  هک  یناسک  نآ  هک  متفگ  همھ  هب  ار  نیا  مھ  یلبق 

نیا هب  تسا ، هدرک  عیرـست  ار  روشک  تفرـشیپ  تسا ، هدرک  ظفح  ار  روشک  تینما  ماظن ، نیا  زورما  بخ ، دنرادن . هلئـسم  رگید  هک  روشک  رادتقا  هب  تبـسن  دـنرادن ، هلئـسم 

رارمتـسا یارب  یناریا ، ناریا و  هب  ندیـشخب  تزع  یارب  دـنوشب  نادـیم  نیا  دراو  سپ ] [ ؛ دـنراد تسود  هک  ار  اـھنیا  تسین ، راـکنا  لـباق  رگید  هک  اـھنیا  تسا ؛ هداد  تزع  تلم 

هتبلا دـنوشب . دراو  دـیاب  همھ  دـنوشب . دراو  دـیاب  اھنیا  یارب  هتفر ؛ شیپ  هفقویب  زورما  ات  هدـش و  عورـش  بـالقنا  لوا  زا  هللادـمحب  هک  یتفرـشیپ  نیمـضت  یارب  یلم ، تینما 

یاضر درواتـسد ، نآ  تسا و  میظع  رایـسب  هک  دراد  مھ  یرگید  درواتـسد  کـی  تاریخ ، نیا  رب  هوـالع  دوشیم ، نادـیم  دراو  هفیظو  قبطرب  ادـخ و  یاـضر  ضحم  هک  یـسکنآ 

میاهدید ام  هک  یتلم  نیا  دنوشیم . مھ  دراو  هک  منکب  ضرع  امش  هب  نم  و  دنوشب ؛ دراو  طاشن  اب  دنوشب و  دراو  همھ  تسا : لوا  طرش  نیا ، تسا . ادخ  یاضر  تسا ، یھلا 

. دش دھاوخ  دراو  نامزیزع  تلم  هللااشنا  یھلا  قیفوت  هب  یھلا ، نذا  هب  یھلا ، لضف  هب  هداد ، ناشن  دوخ  زا  تلم  نیا  هک  یتریصب  یھاگآ و  نیا  و 

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

دیاب ار  دـیع  ود  نیا  تسا . دـیع  عقاو  رد  مھ  تاباختنا  باختنا ؛ دـیع  کی  تسا ؛ رگید  زور  هس  تسا و  نمھب  مودوتسیب  زور  هک  بالقنا  دـیع  کی  میراد ؛ شیپ  رد  دـیع  ود  ام 

نیا ٣٧ لوط  رد  ام  تلم  اتقیقح  نمھب - مودوتسیب  زور   - تسا بـالقنا  دـیع  هک  لوا  دـیع  دروم  رد  اـم . یارب  تسا  نومـضمرپ  اـنعمرپ و  دـیع  ود  دـیع  ود  نیا  میرادـب . یمارگ 

کی لاس  رھ  ینعی  تسا ؛ دوع »  » زا دیع »  » یهشیر دوشیم ؛ رارکت  لاس  رھ  هک  یتبسانم  نآ  ینعی  دیع  تسا . هتـشاد  یمارگ  یعقاو  دیع  کی  یانعمهب  ار  زور  نیا  لاس ،

تردق توق و  اب  لاس  رھ  هدش ، نییعت  بالقنا  یزوریپ  زور  هک  نمھب  مودوتسیب  زور  هب  تبسن  هنامداش  رارکت  نیا  هنامداش ؛ رارکت  مینکیم ، رارکت  یتبسانم  کی  هب  ار  یزور 

رد میظع  مجح  نیا  اب  مدرم و  روضح  اب  بالقنا  درگلاس  اما ]  ] دناهدرک بالقنا  هک  میاهتشاد  ییاھروشک  ینعی  تسا ؛ ریظنیب  ناھج  یهمھ  رد  ناریا و  رد  نیا  هتشاد . همادا 

رد تسا . نیا  تیعقاو  تسین ؛ لـیلحت  سدـح و  تسا ؛ عـالطا  کـی  نیا  تـسا ، یتـیعقاو  کـی  مـنکیم ، ضرع  هـک  یزیچ  نـیا  تـسین . اـیند  یاـج  چـیھ  رد  روـشک  رـساترس 

درگلاس دوشیم  نیا  دـنوریم ؛ هژر  ناشیولج  دـنیآیم  مھ  هدـع  کی  دنتـسیایم ، ناویا  نآ  یور  اجنآ  یاهدـع  کی  دـنرادیم ؛ یمارگ  ار  بالقنا  درگلاـس  یبـالقنا ، یاـھروشک 

. دوشیم هتشاد  یمارگ  دوشیم ، تشادھاگن  دوشیم و  تشادگرزب  اساسا  مدرم  یهلیـسوهب  بالقنا  درگلاس  اجنیا  رد  دنتـسھ . ناشدوخ  راک  لوغـشم  مھ  مدرم  بالقنا ؛

هلسلس نیا  یمدرم . روضح  دنھدیم ؛ ناشن  ار  ناشدوخ  دنوشیم و  نادیم  نیا  دراو  روجهمھ  فرب ، ناراب ، نادنبخی ، تالکشم ، درس ، یاوھ  رد  دنیآیم  هک  دنتـسھ  مدرم 

اھنآ نس  دناهدیدن و  الـصا  ار  [ ۵٧  ] نمھب مودوتسیب  هک  دنتـسھ  یناسک  دننکیم ، تکرـش  نمھب  مودوتسیب  رد  لاسما  هک  یناسک  زا  یمین  دیاش  تسا . یندـشنمامت 

اب دوبن ، اھزیچ  نیا  گنفت و  ریت و  اب  ام  بالقنا  نوچ  تسا ؛ بالقنا  ینیرفآزاب  نیا  عقاو  رد  دـننکیم . تکرـش  اـما  دنتـسھ  [ ۵٧  ] نمھب مودوتسیب  زا  دعب  لام  دـنکیمن ؛ اضتقا 

. دـندمآ هنحـص  رد  هصرع و  رد  ناشمـسج  اب  هکلب  ناشهفطاع ، ساسحا و  اب  طقف ]  ] هن ناشهدارا ، اب  طقف ]  ] هن ناشلیم ، اب  طقف  هن  مدرم  دوب ؛ اھنابایخ  رد  مدرم  نت  روضح 

نیا رارمتـسا  دـندمآ . نابایخ  هب  دـندرک و  لمحت  ار  اھرطخ  نیا  دوب ؛ نوگانوگ  یاـھرطخ  شلباـقم  رد  دوب ، نتـشک  شلباـقم  رد  دوب ، یزادـناریت  شلباـقم  رد  دوب ؛ مھ  تخس 

، ینابیتشپ تبحم و  مزع و  هدارا و  اب  هارمھ  مدرم ، یمسج  روضح  ینعی  درک ؛ نکهشیر  ار  یولھپ  یهتسباو  هدیـسوپ و  میژر  هیاپیب و  ماظن  نیدالوپ ، مکحتـسم و  یهدارا 

مدرم روضح  یھلا  لضف  قیفوت و  هب  هک  دید  دیھاوخ  مھ  لاسما  دـناهدرک ، ظفح  لاس  نیا ٣٧  رد  مدرم  ار  روضح  نیا  تسا . روضح  یهناشن  اھنیا ] [ ؛ هنحـص رد  اھنابایخ و  رد 

. دوب دھاوخ  ینکشنمشد  ریگمشچ و  روضح  اھنابایخ  رد 

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

بیقر ود  یهطلس  تحت  راجاق  یهرود  رد  روج . کی  یولھپ  یهرود  رد  روج ، کی  راجاق  یهرود  رد  روج ؛ کی  یاهرود  رھ  رد  میدوب ؛ نمشد  یهطلـس  تحت  یدامتم  یاھلاس  ام 

زایتما کی  مھ  وا  دیھدب ؛ مھ  نم  هب  دیاهداد  زایتما  نیا  هب  امـش  تفگیم  دـمآیم  وا  تفرگیم ، زایتما  کی  نیا  دوبن . مھ  یوروش  زونھ  زور  نآ  زورنآ ؛ سور  سیلگنا و  میدوب :

نآ دندوب . هدرک  اھنیا  ینابرق  ار  تلم  فادھا  ار و  تلم  مھ  روشک  رب  مکاح  یاھهضرعیب  نیا  دوب ؛ هداتفا  هار  روشک  رد  یریگزایتما  یهقباسم  کی  تردق ، ود  نیب  تفرگیم .] ]

هک رگید  لکـش  کی  یولھپ  نامز  رد  روجنیا ، اھنآ  ناـمز  رد  دـندرک . یناـبرق  اـھنآ  ار  تلم  نیا  زیچ  همھ  تشادـن ؛ تیعمج  رتشیب  مھ  نویلیم  تسیب  هدزناـپ  ناریا  روشک  زور 

تمواقم هب  راداو  ار  تلم  تسناوتیم  یمالـسا  یناریا و  گنھرف  نوچ ] . ] دندرک زاب  اھنآ  یارب  ار  روشک  دنتفرگ و  رارق  اھنآ  یاھفدـھ  تمدـخ  رد  ینعی  دوب ؛ یرتدـب  لکـش  هتبلا 

دراو ار  مدرم  تسناوت  هطورـشم  یهیـضق  رد  هک  یاهزیگنا  نآ  دـنزب ، یجراخ  یناپمک  نھد  وت  تسناوت  وکابنت  یهیـضق  رد  هک  یاهیحور  نآ  دـنداد . رییغت  ار  گـنھرف  نیا  دـنک ،

اھنیا دنتـساوخ  یراکرھ  اھنآ ، تمدخ  رد  مھ  اضردـمحم  ناخاضر و  دوب . نیا  ناشـشالت  دـنربب ؛ نیب  زا  ار  هزیگنا  نآ  هیحور و  نآ  دـندرک  یعـس  یولھپ  نارود  رد  دـنکب ، هنحص 

. تسا هدوب  روشک  عضو  نیا  یدامتم ، یاھلاس  لوط  رد  دنداد . ماجنا  اھنیا  دنداد  روتسد  اھنآ  هچرھ  اما  دندوب  داقتعایب  دنتشادن و  یداقتعا  مھ  ناشدوخ  هتبلا  دندرک .

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

. دوب دھاوخ  نمشد  یهدننکسویام  روضح  یھلا  لضف  هب  نوگانوگ ، یاھهصرع  رد  اھنابایخ و  رد  مدرم  روضح  نمھب ، مودوتسیب  رد  هللااشن 

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

دیدجت تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  ماظن  دـبلاک  رد  هزات  نوخ  قیرزت  تاباختنا  تسھ . دایز  تاباختنا  دروم  رد  مھ  فرح  ( ٣ (؛ ماهدرک تبحـص  یردق  تاباختنا  هب  عجار  البق  هدنب 

یـضعب دنناوتیمن ، یرادقم  دنناوتیم ، یرادقم  دـنھدیم ؛ ماجنا  ار  ییاھراک  دـنریگیم و  هدـھع  هب  ار  ییاھتیلوئـسم  دـنیآیم  یاهدـع  کی  تسا . تلم  یارب  ورین  دـیدجت  اوق و 

ناگربخ دروم  رد  هلاسراھچ ، هریغ  یروھمج و  تسایر  ای  سلجم  دروم  رد   - ینیعم عطقم  کی  رد  هک  تسا  هدش  هداد  رارق  قح  نیا  تلم  یارب  دنناوتیمن ؛ یـضعب  دـنناوتیم ،

هب ون  سفن  کی  هزات و  نوخ  کی  دـیدج ، حور  کی  ینعی  نیا ؛ ینعی  تاباختنا  دـشابن . نآ  دـشاب و  نیا  هک  دـننک  یریگمیمـصت  نادـیم و  طسو  دـنیایب  رتشیب - یهلـصاف  کی  اـب 

همھ یتقو  دش و  یناگمھ  یتقو  تاباختنا  تسا . نیا  یارب  دننک  تکرش  تاباختنا  رد  همھ  منکیم  رارصا  هدنب  هکنیا  تسا . نیا  تاباختنا  نداد ؛ مدرم  هب  تلم و  هب  روشک و 

اب یاهزات  تعیب  تاباختنا ، دوشیم . همیب  یمالسا  یروھمج  ماظن  دوشیم ، همیب  روشک  دنکیم ، ادیپ  تزع  یمالسا  یروھمج  ماظن  دنکیم ، ادیپ  تزع  روشک  دندرک ، تکرش 

. دننک تکرش  گرزب  یهثداح  نیا  رد  هک  دوشیم  هضیرف  مدرم  یهمھ  یارب  اذل  تسا . تاباختنا  یانعم  نیا  تسا ؛ یلاع  یاھفدھ  نآ 

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

شیاھنیرتمھم زا  یکی  دھدب و  ماجنا  بوخ  ار  شدوخ  یبالقنا  فیاظو  هک  تسا  نیا  هب  نمـشد ، یهھبج  لباقم  رد  وا  یگداتـسیا  وا ، رادتقا  وا ، راختفا  وا ، تزع  دـنادب  تلم 

. تسا تاباختنا 

مق  / ١٢/٢۵/١٣٩۴ هیملع  هزوح  یالضف  بالط و  ناگدنیامن  عمجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، هد نالف  رد  هک  دـنتفگ  دـندمآ  میدوب  سیراپ  رد  یتقو  دـنتفگ - هک  متفنـش  یرگید  زا  ای  متفنـش  مدوخ  نم  منادـیمن   - هک دـندوب  هتفگ  یتبحـص  کی  رد  هیلعهللاناوضر )  ) ماما

یدرمریپ کی  هد ، یالم  دندرک ؛ ییامیپهار  مدرم  مھ  هد  نآ  رد  هدوب و  یمومع  ییامیپهار  دـندرک . ییامیپهار  مدرم  نیمخ ، فارطا  یاھاتـسور  زا  یکی  نیمخ ، تاھد  زا  یکی 

زوریپ بالقنا  نیا  متفگ  مدینـش ، ار  نیا  نم  یتقو  هک  دـندوب  هدومرف  ماما  دـندادیم ؛ نارھت  رد  هک  ییاھراعـش  ناـمھ  دـندادیم ، راعـش  مدرم  هدرکیم و  تکرح  تیعمج  یولج 

؛ تسا یندـشزوریپ  دـننکیم ، تکرح  مھ  اجنآ  مدرم  دوریم و  اـجنالف  اـت  دنتخانـشیم و  ماـما  ار  نآ  هک  هد  نـالف  اـت  هک  دراد  ذوفن  روجنیا  هک  یبـالقنا  نیا  ( ٣ . ) دش دـھاوخ 

دروایبرد و وناز  هب  دھدب و  تسکـش  تسناوت  ار  ملاع  کی  یهجرد  یاھتردق  هب  یکتم  یهقباسرپ  میژر  هک  دوب  نیا  نادیم و  هب  دندمآ  مدرم  داحآ  یهمھ  تلم ، یهمھ  ینعی 

روضح تفر ؛ شیپ  مدرم  روضح  اب  طقف  تفرن ، شیپ  هک  یماظن  یورین  اتدوک و  گنفت و  پوت و  اب  ناریا  بالقنا  میدرکن ؛ فرـصم  یگنفت  پوت و  اجنیا  هک  ام  دنک . جراخ  نادیم  زا 

هک دش  نانچنآ  شریثات  لد  نیا  یتقو  دـنراذگیمن ؛ یرثا  چـیھ  دـنیاین ، نوریب  دـنپتب و  اھهناخ  رد  یتقو  اھلد  اما  دـنرثوم  اھلد  دـنبوخ ، اھلد  مدرم . یاھمـسج  مدرم ، یاھندـب 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 91 
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درکیم و وا  زا  اکیرمآ  هک  یتیامح  نآ  اب  هقباس ، نآ  اب  یھاشداپ ، میژر  و  میظع ؛ تکرح  نآ  دوشیم  اـھییامیپهار ، نآ  دوشیم  تقونآ  ناـبایخ ، هب  دروآ  داد و  تکرح  ار  مسج 

. دروخ تسکش  مدرم  یهلیسوهب  هاش - میژر  زا  دندرکیم  تیامح  تباقر  یور  زا  مھ  یتسینومک  یاھروشک  تقونآ  دوبن ؛ مھ  اکیرمآ  طقف   - دندرکیم نارگید 

نآ دوب ؟ هچ  ماما  رازبا  اما  داتفایمن ؛ الـصا  قافتا  نیا  کش  نودـب  دوبن  ماما  رگا  دوب ، ربھر  ماما  هلب ، دـندروآ . اـھهبلط  دـیدروآ ، اھامـش  ناـبایخ ؟ هب  دروآ  یـسک  هچ  ار  مدرم 

مق یهزوح  اب  بالقنا  طابترا  دندوب ؛ بالط  دوب ، هیملع  یهزوح  درک ، ییارجا  درک ، یتایلمع  دیـشخب ، ققحت  ار  ماما  تین  نآ  ار ، ماما  یهتـساوخ  ار ، ماما  رکف  هک  یاهلیـسو 

مییوگیم الثم  ورـشیپ  یاھهورگ  نآ  دروم  رد  ای  تسا ، نیمھ  مھ  هیـضق  عقاو  دناهتـشاد ، تکرـش  بالقنا  رد  مدرم  راشقا  یهمھ  مییوگیم  ام  تسا ، تسرد  هلب ، تسا . نیا 

یلصو یهقلح  کی  دورو ، ندوب و  ورشیپ  اما  تسین  یکـش  نیا  رد  دناهدوب ، ورـشیپ  اعقاو  مھ  اھنیا  تسا ، تسرد  میروآیم ، ار  اھوجـشناد  مسا  و  اھهبلط » اھوجـشناد ، »

هتـشاد هجوت  امـش  دوبن . مق  یهزوح  طقف  رگید ؛ یهیملع  یاھهزوح  هتبلا  دوب و  مق  یهیملع  یهزوح  طساو  یهقلح  نیا  تشاد ؛ مزال  یطـساو  یهقلح  کـی  تشاد ، مزـال 

یهزوح هب  ینعی  طساو ، یهقلح  نیا  هب  دوشیم  یھتنم  داد - ناکت  ار  ایند  اعقاو ]  -] داد ناکت  ار  ایند  هک  یاهثداح  نیا  زیگناتریح ، یهدیدپ  نیا  میظع ، بالقنا  نیا  هک  دیشاب 

. تسا نیا  بالقنا  اب  مق  یهزوح  تبسن  مق .

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۵ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

یھت ابلاغ  هتسباو و  قیالان ، دساف ، رصنع  کی  ینعی  دوب ، تکلمم  بحاص  هاش  تکلمم ؟ بحاص  تسیک  دراد ؛ بحاص  تکلمم  اقآ ، هک  دندرکیم  یراج  اھنابز  رب  ررکم  ار  نیا 

تاباختنا دـنتلم ؛ هک  شایلـصا  نابحاص  تسد  داد  ار  تکلمم  دز ، راـنک  ار  نیغورد  بصاـغ  بحاـص  نیا  دـمآ  یمالـسا  یروھمج  بخ ، دوب . تکلمم  بحاـص  یلم ، تریغ  زا 

. تخیر مھرد  ار  رگنس  نیا  یمالسا  بالقنا  یمالسا و  یروھمج  هک  دوب  نمشد  رگنس  نیلوا  نیا  دننکیم ؛ یفن  دننکیم ، تابثا  دنھاوخیم ، دننکیم ، ادیپ  روضح  دننکیم ،

مالسلاهیلع  / ٠٣/٠٣/١٣٩۵ نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

نادیم دراو  هک  دیآیم  یناسک  نآ  رـس  تشپ  ادخ  تردـق  دـیآیمن . دـننک  یراکادـف  دنتـسین  رـضاح  هک  ییاھتلم  رـس  تشپ  دـیآیمن ؛ لبنت  یاھمدآ  رـس  تشپ  ادـخ  تردـق 

یلوم نیرفٰکلا ال  نا  اونما و  نیذلا  یلوم  ناب هللا  کلذ  یھلا . تردق  هب  دنایکتم  اھنیا  دننکیم ؛ هدامآ  راک  همھ  یارب  ار  ناشدوخ  دـننکیم ، شالت  دـننکیم ، تکرح  دـنوشیم ،

. دنرادن نیرفاک  تسا و  امش  یالوم  نیا  تسا ؛ وا  تردق  تحت  دوجو  ملاع  یهمھ  هک  دیراد  ییالوم  امش  تسا ؛ امش  یالوم  ادخ ، تسا ؛ نآرق  یهیآ  نیا  ( ١ (؛ مھل

، تسا ام  یالوم  ادخ  ( ٢ (؛ مکل یلوم  انالوم و ال  هللا  دییوگب : اھناملسم  هب  دومرف  ربمغیپ  ندروآ ، مسا  ار  ناشدوخ  یاھتب  نداد و  راعش  دندرک  انب  رافک  هکیتقو  ردب  گنج  رد 

. دش مھ  روجنیمھ  ار ؛ نیا  دیرادن  امش  تسا و  وا  تردق  هب  یکتم  ام  تردق  تسا ، ام  نابیتشپ 

تـسکش ار  مسجم  بالقنا  نیا  ار ، یمالـسا  یروھمج  نیا  ار ، کرابم  شیور  نیا  هکنیا  یارب  دننکیم  هدافتـسا  تاناکما  یهمھ  زا  دـنراد  هک  تسا  لاس   ٣٨ لاس ، نالا ٣٧ 

رد تلم  تسا ، هنحص  رد  تلم  دینکن ؛ هاگن  تاوھش  وریپ  ای  نزرغ  نزقن  یهتسشنرانک  یاھمدآ  هدع  کی  هب  تسا ؛ هنحـص  رد  ناریا  تلم  انالوم . هللا  دناهتـسناوتن ؛ دنھدب و 

نیا ناسنا ؛ رـس  تشپ  دروآیم  ار  ادخ  تردق  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دننک ؛ ادف  ار  ناشناج  دنرـضاح  هک  دـنراد  روضح  یمیظع  یهرمز  تلم ، نیا  نایم  رد  تسا . نادـیم 

. نراقتمان گنج  ینعی 

یمالسا  / ٠٢/٠۵/١٣٩۶ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

زا هکلب ]  ] نادرمتلود یوس  زا  طـقف  هن  دراد ؛ دوـجو  یمالـسا  یروـھمج  رد  یعطاـق  بقاـث و  مزع  تسا . ریذـپانلالتخا  هار ، نیا  رد  یمالـسا  یروـھمج  مزع  هدارا و  هللادـمحب 

رد هک  دنتسھ  ام  نموم  مدرم  ام و  یبالقنا  مدرم  ام ، یاھناوج  دنناریا ، تلم  لک  تسا ، هداتسیا  ییوگروز  لباقم  رد  هک  یـسکنآ  یمالـسا  یروھمج  رد  تلم . داحآ  یوس 

هب دناوتیمن  یضرعت  چیھ  نمشد  دنتسیاب ، نمشد  لباقم  رد  لدکی ، تھجکی ، هچراپکی ، شمدرم  هک  یروشک  رھ  یتلم و  رھ  و  دناهداتسیا . رابکتسا  یاھییوگروز  لباقم 

روضح رطاخهب  و  دراد ، دوجو  هک  تسا  یتدحو  داحتا و  نیمھ  رطاخهب  یمالسا  یروھمج  یگداتسیا  یمالسا ، یروھمج  تعاجش  دنکب . دناوتیمن  یطلغ  چیھ  دنکب ، اھنیا 

. دننادیم ناشدوخ  یهفیظو  ار  هنحص  رد  روضح  ام  مدرم  تسا . هنحص  رد  مدرم 

، دننادب دیاب  دننادیم و  هفیظو  کی  ار  تاباختنا  ام  زیزع  مدرم  منکب . ضرع  ار  نیا  هدنب  تسا ؛ هنحـص  رد  مدرم  روضح  مھم  رھاظم  زا  یکی  تاباختنا  تاباختنا ؛ هب  دندرک  هراشا 

مدرم و قح  مدرم و  ناش  مھ  تاباختنا ، تسا . یمالـسا  یروھمج  ماظن  یارب  هروظنمدـنچ  یهلیـسو  کی  تاباختنا  تسا . هفیظو  مھ  تسا ، قح  مھ  تسا ؛ هفیظو  کـی 

روشک و هب  ضرعت  زا  ار  نمـشد  مھ  دننکب ، باختنا  هک  دـھدیم  مدرم  هب  ار  تردـق  نیا  دـنکیم و  ایحا  ار  تموکح  یئارجا  نالوئـسم  تموکح و  سار  لیکـشت  رد  مدرم  تردـق 

یتقو نمـشد  تسا . هداتـسیا  هچراپکی  گرزب ، تلم  نیا  هک  تسا  نیا  مدرم  روضح  یانعم  تسا . روشک  تینوصم  یارب  نمـشد و  ضرعت  عنام  مدرم  روضح  درادیمزاب . تلم 

. دھدیم تسد  زا  ار  شدوخ  ضرعت  کرحت و  ییاناوت  دھدیم ، تسد  زا  ار  شدوخ  تراسج  دنیبیم ، ار  نیا 

یمالسا  / ٠٢/٠۵/١٣٩۶ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

لاس لھچ  بیرق  نیا  رد  تسا . هداد  رارق  ام  ربارب  رد  ار  مکارتم  یاھهبرجت  تسا ، هدرک  نشور  ار  هار  تسا ، هداد  یھاگآ  اھنآ  هب  ام ، تلم  رب  تسا  هدرک  لضفت  لاعتم  دنوادخ 

مغریلع ناریا ، تلم  مھ  هشیمھ  دنا و  هدرک دناهتـسناوت  راک  رھ  مھ  هشیمھ  تسا ، هدوب  نمـشد  یوس  زا  دولآتثابخ  یهزیگنا  هشیمھ  تسا ، هدوب  ینمـشد  هشیمھ 

، نمشد مغریلع  مھ  نیا  زا  دعب  درک ، میھاوخ  یقرت  مھ  نیا  زا  دعب  تشاد ، میھاوخ  تفرشیپ  مھ  نیا  زا  دعب  تسا ؛ هتشاد  تفرشیپ  زورما  ات  اھنآ  مشچ  یروک  هب  اھنآ و 

لباقم رد  تسا ؛ ام  تلم  یگداتسیا  رطاخهب  تسا ، ام  تلم  نامیا  رطاخهب  اھتفرشیپ ] نیا  . ] دش دھاوخ  رتھب  هتشذگ  زا  یھلا  یهوق  لوح و  هب  یھلا و  لضف  هب  نامعاضوا 

ات اھینمشد  نیا  دینک . ظفح  ار  عطاق  خسار و  مزع  نیا  دینک ، ظفح  ار  هنحص  رد  روضح  نیا  دینک ، ظفح  ار  داحتا  نیا  دینک ، ظفح  ار  نامیا  نیا  هار ، نیا  یهمادا  رد  نمـشد و 

. دوشب سویام  نمشد  هک  دینک  یراک  دیاب  دوشب ؛ سویام  یلکب  نمشد  هک  درک  دھاوخ  ادیپ  همادا  یتقو 

نارگراک  / ٠٢/١٠/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

هتـشاد روضح  هنحـص  رد  مدرم  رگا  یلم . تینما  یهدـننکنییعت  هچ ؟ یهدـننکنییعت  تسا . هدـننکنییعت  فلتخم ، یاـھهصرع  رد  اـھنآ  روـضح  هک  دـننادب  دـیاب  اـم  زیزع  مدرم 

، دننکیم بانتجا  یتخس  لمع  رھ  زا  یمالسا  یروھمج  لباقم  رد  تفلکندرگ  حیقو و  وررپ و  یاھنمشد  دینیبیم  امـش  هکنیا  دنام . دھاوخ  یقاب  تینما  رد  روشک  دنـشاب ،

تاملـسم وزج  اھنآ  یاھدنتـسم  هک  تسا  یتایعقاو  منکیم ، ضرع  هکنیا  تسین ، لـیلحت  اـھنیا  دنـسرتیم ؛ هملک  یعقاو  یاـنعمهب  دنـسرتیم ، تسا ؛ مدرم  روضح  رطاـخهب 

داجیا هلـصاف  ماظن  تلم و  نیب  یتقو  دنکن ؛ ضرعت  دنیـشنب و  بقع  دوشیم  روبجم  دنکب ، هزرابم  ماظن  نیا  اب  دھاوخیم  هک  ینمـشد  دـنکیم ، ادـیپ  روضح  تلم  یتقو  تسا .

یاھاج رد  هکنیاامک  دننکب ، مادقا  دنناوتیم  روجهمھ  ناشیارب ، تسین  مھ  تخـس  یلیخ  دنھدب ؛ ماجنا  یراک  رھ  دنناوتیم  تقونآ  درکن ؛ ادـیپ  روضح  هنحـص  رد  تلم  دـش و 

یھاگ دننک . ضرعت  دناهتسناوتن  هک  تسا  هدوب  مدرم  روضح  رطاخهب  اھنمشد  ( ٢ (؛ مدرم روضح  رطاخهب  دنک ، راک  هتسناوتن  نمشد  یمالـسا  ناریا  رد  دناهدرک . ایند  فلتخم 

نیا هن ، میرادرب ؛»]  ] روشک رس  زا  ار  گنج  یهیاس  میتسناوت  میدرک ، ادیپ  تیلوئسم  میدمآ  هک  ام   » دناهتفگ دینک  ضرف  اھیـضعب  هک  میاهتفنـش  هتـشذگ  رد  میونـشیم و 

روضح هدرک ، عفر  روشک  نیا  رـس  زا  یدامتم  یاھلاس  نیا  لوط  رد  ار  نمـشد  ضرعت  یهیاس  ار ، گـنج  یهیاـس  هچنآ  دیونـشب ، هدـنب  زا  تسین ؛ یتسرد  یاـھفرح  اـھفرح ،

. تسا هدوب  مدرم 

باـختنا ار  سکنـالف  میوـگیمن  مدرم  هب  نم  تسا . نیا  مدرم  هب  نم  ضرع  تسا ؛ تاـباختنا  روـضح ، نیا  رھظم  نیرتمھم  دوـشیم ؟ هداد  ناـشن  یروـجهچ  روـضح  نیا  بخ ،

، دیھدب یار  دیوشب و  رضاح  یار  قودنص  یاپ  رد  امتح  هک  منکیم  رارـصا  منکیم و  ضرع  مدرم  هب  اما  تفگ ، مھاوخن  مدرم  هب  زگرھ  ار  نیا  دینکن ؛ باختنا  ار  سکنالف  دینکب ،

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 92 
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- مدرم داحآ  زا   - دراد تسود  ار  تینما  سک  رھ  دراد ، تسود  ار  ماظن  سک  رھ  دراد ، تسود  ار  روشک  سک  رھ  دـتفیب . قافتا  دـیاب  نیا  دـیھدیم ؛ صیخـشت  هک  یـسک  رھ  هب 

. دنکیم مک  نیا  ار  نمشد  رش  قودنص ؛ یاپ  دیایب  دوشب ، تاباختنا  نادیم  دراو  دیایب  دیاب 

، دنبوخ ام  اب  مدرم  دنکیمن . مھ  رثا  هتبلا  هک  دنراذگب  اھتردق  ناگدید  لباقم  رد  ار  ناشدوخ ] زا   ] مدرم یرادفرط  شیامن  دنھاوخیم  دـنرھق ، ناشدوخ  مدرم  اب  هک  یناسک  نآ 

، دـناهدمآ ار  یراوشد  یاھهار  دـناهدرک ، لمحت  ار  ییاھیتخـس  لاس ، لھچ  بیرق  نیا  لوط  رد  ماظن  نیا  یاپهباپ  مدرم  دـنماظن ، یهتـسبلد  مدرم  دـنھارمھ ، ماظن  اب  مدرم 

، دراد هقطنم  رد  هک  یذوـفن  نیا  دراد ، یمالـسا  یروـھمج  زورما  هک  یرادـتقا  نیا  میراد ، اـم  هک  یتفرـشیپ  نیا  دـناهدرک . یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  هـب  یایتاـیح  یاـھکمک 

. تسا هدوب  مدرم  کمک  رطاخهب  تسا ، هدوب  مدرم  روضح  رطاخهب 

، تسا ناتسا  مادک  رد  تسا ، رھـش  مادک  لھا  دنکیمن  قرف  ار - هلئـسم  نیا  مدرک  لابند  تقد  اب  نم   - دسریم تداھـش  هب  یاهطقن  کی  رد  هک  امـش  ناوج  کی  دینیبب ؛ امش 

ریحتم ناسنا  هک  دـننکیم  یرادبناج  راھظا  دـنھدیم و  ناشن  لابقتـسا  یرـصانع  نینچکـی  هب  تبـسن  قوش  اـب  روش و  اـب  مدرم  ناـنچنآ  تسا ؛ روشک  تمـسق  مادـک  رد 

یارب دـنکیم ، شـالت  دراد  اـھنآ  تزع  یارب  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  هک  دـننادیم  تسا ؛ بولطم  مدرم  یارب  ماـظن  یریگتھج  ماـظن ، تکرح  تسیچ ؟ رطاـخهب  نیا  دـنامیم .

؛ تسین یکچوک  راک  نیا  تسا ؛ هدرک  عطق  روشک  نیا  زا  ار  نمـشد  تسد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دـنکیم . شالت  دراد  اھنآ  تفرـشیپ  یارب  دـنکیم ، شالت  دراد  اھنآ  تینما 

دنچ دنناوتب  هکنیا  یارب  دنھدیم  هار  ار  هناگیب  تسا ؛ ناگناگیب  رایتخا  رد  ناشتورث ، ناشدمآرد ، ناشتفن ، زیختفن ، یاھروشک  دـینیبب ؛ امـش  تسا . یگرزب  راک  یلیخ  نیا 

اجنیا دـنتفرگیم و  لوپ  تلم  نیا  لام  زا  روشک  نیا  رد  ییاکیرمآ  رازھ  نیدـنچ  دوب . روجنیمھ  مھ  ام  روشک  رد  توغاـط ، میژر  رد  دـنربب ؛ تذـل  دـننامب و  تردـق  رـس  یحاـبص 

؛ درک عـطق  ار  نمـشد  تسد  دـمآ  یمالـسا  یروـھمج  تسا . یروـجنیا  مھ ]  ] رگید یاـھاج  دـنتفگیم ؛ روز  ـالاب - اـت  نییاـپ  زا   - روـشک نـیا  نیلوئـسم  هـب  دـندرکیم و  مـکحت 

دنموربآ روشک  کی  تسا ؛ عیرـس  تفرـشیپ  لاحرد  روشک  کـی  ناریا  زورما  ار . روشک  دروآرد  تکرح  هب  درب ؛ نیب  زا  دوب ، هدرک  داـجیا  روشک  یارب  نمـشد  هک  ار  ییاھتیدودـحم 

یروـھمج ماـظن  اـب  مدرم  یھارمھ  رھظم  منکیم ، ضرع  نم  دـنماظن . راـنک  رد  اذـل  دـننادیم ، ار  اـھنیا  مدرم  دراد ؛ تـیمھا  یلیخ  اـھنیا  تـسا . دـنمتردق  روـشک  کـی  تـسا ؛

. تسا نیا  تاباختنا  دروم  رد  ام  فرح  ساسا  تسا ؛ یار  قودنص  یاپ  رد  روضح  یمالسا ،

نارگراک  / ٠٢/١٠/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

امیـس ادص و  رد  هک   - تاغیلبت رد  هچ  نابھگن ، یاروش  رد  هچ  روشک ، ترازو  رد  هچ  دنراد ؛ هدـھعرب  ار  تاباختنا  هک  تسا  یتلود  نالوئـسم  هب  طوبرم  مھ  رگید  شرافـس  کی 

تناما مدرم ، روضح  نیا  مدرم ، ارآ  نیا  دننک ؛ ظفح  ار  مدرم  تناما  تفرگ ، دـنھاوخ  یار  یریگیار  زور  رد  هللااشنا  الاح  هک  یفلتخم  یاھـشخب  رد  هچ  رگید - یاھاج  تسا و 

؛ دننک تیاعر  قیقد  روطهب  ار  نوناق  دننک . یزاردتسد  تناما  نیا  هب  دنناوتب  یناسک  هدرکنیادخ  ادابم  دنراد ؛ هگن  دـننک و  ظفح  طایتحا  تیاھن  رد  ار  تناما  نیا  تسا . مدرم 

. درادـن دوجو  نوناق  دروم  رد  یئانثتـسا  چـیھ  تسا ؛ همھ  یارب  تسا ؛ نوناق  نوناق ، دنـشاب . هتـشادن  اھفرح  نیا  دـننام  یتسیابردور و  نوناق  هب  تبـسن  سکچـیھ  لابق  رد 

مدرم یار  هک  منکیم  رارکت  مھ  زاـب  ماهدرک  ضرع  نـم  ررکم  و  دریگب . ماـجنا  لاـعتم  قـح  یـضرم  بوـلطم و  حیحـص و  تـسرد ، راـک  کـی  هللااـشنا  اـت  دـننک  تیاـعر  ار  نوناـق 

. تسا یلکشم  رایسب  راک  ندمآرب ، سانلاقح  یهدھع  زا  هک  تسا  هدرک  سانلاقح  هب  ضرعت  دنک ، ضرعت  نآ ] هب   ] یسک رگا  تسا ؛ سانلاقح 

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 ( ٩) مضنم میـشاب و  هتفرگ  ار  یروھمج  ام  هک  تسین  روجنیا  دوشیم ؛ هدافتـسا  دیآیمرد و  انعم  نیا  مالـسا  لد  زا  تسا ؛ مھم  یلیخ  نیا  دوبن ، یقاب  یربخ  دمآ ، 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 

زا یشان  تسا ، مدرم  زا  یشان  نیا  ادبا ، تسا ؟ اھنیا  دننام  ریقح و  لاثما  زا  یشان  تسیچ ؟ زا  یشان  تبیھ  نیا  دراد ؛ تبیھ  شنانمـشد  مشچ  رد  یمالـسا  یروھمج 

؛ میوگیم ار  نیا  هدـنب  دـھدیم ؛ ناشن  روضح  یاھهنحـص  اھهصرع و  یهمھ  رد  ار  شدوخ  هک  تسا  یفطاوع  تاـساسحا و  نیا  زا  یـشان  تسا ، یمدرم  میظع  روضح  نیا 

راک رـس  ار  یتلود  کی  دـینک - ضرف   - مدرم روضح  نیا  هک  تسا  نیا  ینالف  دارم  ریخن ؛  » دـنیوگب دـننک و  لیوات  دـننک و  ریبعت  ماهدرک ، ناـیب  تحارـصب  هدـنب  هک  ار  یفرح  دـنیاین 

هب درک و  مھتم  ار  ام  روھمجسیئر  ییاپورا ، یاھتلود  زا  یکی  یهھد ٧٠ ، رد  هک  هتفر  ناتدای  رگم ] . ] دنرادن یریثات  اھتلود  اقآ ! هن  دنکیم ؛»] داجیا  تبیھ   ] تلود نآ  هک  دروآیم 

هدــنیامن دــندرکیم ، هلداـبم  ماـیپ  مھاـب  دوـب ؛ یکیدزن  یلیخ  طـباور  ناـشطباور  تـلود ، نآ  اـب  روـھمجسیئر  نآ  اـقافتا  هـکنیا  اـب  ار ! ناریا  روـھمجسیئر  درک ؟ راـضحا  هاـگداد 

نامھ درکیم ؛] یتسود   ] راھظا وا  و  یراگنهمان - همان و  بترم  اما  تسین  مداـی  شاینفلت  نیا  ـالاح   - دـندرکیم تبحـص  ینفلت  دـیاش  یھاـگ  دـندادیم ، هماـن  دنداتـسرفیم ،

یوت رگا  تسـشن ؛ بقع  هک  میدز  شنھد  یوت  درک ! راـضحا  مھتم  تروصهب  شروشک  یاـھهاگداد  رد  هقـالع ، تدارا و  یتـسود و  راـھظا  دوجو  اـب  ار  اـم  روھمجسیئر  تلود ،

ار سکچیھ  یهظحالم  دزیریم ؛ دزیرب ، ار  شرھز  دناوتب  رگا  دنک ، ینمـشد  دناوتب  رگا  درادن . تلود  نآ  تلود و  نیا  تسا ؛ نمـشد  نمـشد ، دـنتفریم . شیپ  دروخیمن ، شنھد 

لامعا نمـشد  دوشیم  عناـم  هک  یزیچ  نآ  رگید . تسا  نمـشد  دـنکیمن ؛ الـصا  مھ  ار  اـھنیا  دـننام  یـسایس و  یریگعضوم  یزاـبنابز و  یظاـفل و  یهظحـالم  دـنکیمن . مھ 

شلباقم رد  ینویلیم  داتـشھ  روشک  کی  هکنیا  رطاخ  یارب  دش ؛ دـھاوخ  سکعب  هجیتن  دـنکب ، ینمـشد  هچنانچرگا  هک  دـنیبیم  تسا . مدرم  روضح  زا  سرت  دـنک ، ینمـشد 

رد هک  تسا  نیا  ناوج ؛ همھنیا  اب  یوق ، یناـسنا  یورین  اـب  دنمـشوھ ، هاـگآ و  مدرم  اـب  تمظعاـب ، روشک  اـم ؛ میتیعمج  نویلیم  داتـشھ  تسا ؟ یخوش  نیا  دتـسیایم .

. دیشاب هتشاد  هجوت  ار  نیا  یمالسا . یروھمج  ماظن  یارب  دنکیم  داجیا  تمظع  دنکیم ، داجیا  تھبا  نمشد  مشچ 

رد ار  شدوخ  رادتقا  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  دیھاوخیم  رگا  دینک ؛ تکرـش  تاباختنا  رد  دیاب  ام ، یارب  دنامب  یقاب  تینوصم  نیا  تمظع ، نیا  ساسحا ، نیا  دـیھاوخیم  رگا 

ظفح تسا ، روشک  تھبا  ظـفح  تسا ، روشک  رادـتقا  ظـفح  تاـباختنا ، رد  روضح  دـینک . تکرـش  تاـباختنا  رد  دـیاب  دـنکب ، ظـفح  تسود - هچ  نمـشد ، هچ   - ناـیناھج مشچ 

رد دوشب  یھاتوک  دننک و  سویام  دننک ، درـسلد  ار  مدرم  هک  دنوشب  راکردناتسد  یلماوع  دوشب ، یھاتوک  تاباختنا  دروم  رد  هچنانچرگا  تسا . نیا  تسا ؛ روشک  تینوصم 

تکرش همھ  تاباختنا ، رد  دیاب  تسا . لوئسم  لاعتم  یادخ  شیپ  دشاب ، میھس  همطل  نیا  رد  مھ  یسکرھ  دروخ ؛ دھاوخ  هبرـض  دروخ ، دھاوخ  همطل  روشک  هب  تاباختنا ،

یار دـیز  هب  امـش  یدنـسپیم ؛ ار  ورمع  امـش  یدنـسپیم ، ار  دـیز  امـش  تسا ؛ فـلتخم  یـسایس  یاھقاذـم  تسا ، فـلتخم  تارظن  تسا ، فـلتخم  قیالـس  هتبلا  دـننک .

زا مالسا ، زا  دنرضاح  هک  دنھدب  ناشن  همھ  دنـشاب ، همھ  دنیایب ، همھ  هک  تسا  نیا  مھم  تسین ، مھم  اھنیا  درادن ؛ مھ  یلاکـشا  یھدیم ؛ یار  ورمع  هب  امـش  یھدیم ،

رد یھلا - یهوق  لوح و  هب   - هدارا نیا  تمھ ، نیا  هچنانچرگا  دینادب ! و  دننک . ظفح  ار  ناشروشک  تینوصم  دـننک ، عافد  دـننک ، تیامح  یمالـسا  یروھمج  زا  یمالـسا ، ماظن 

. دنکب تسناوت  دھاوخن  روشک  لباقم  رد  یطلغ  چیھ  زگرھ  نمشد  دنک ، ادیپ  همادا  دراد  دوجو  هک  یتھبا  تدش و  نیمھ  اب  ام ، مدرم 

مدرم  / ٠٢/٢٧/١٣٩۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

امـش اـکیرمآ  یتلود  یاھهاگتـسد  زا  اـھروشک ، نالوئـسم  ینعی  مینکیم  ضرع  هک  همھ  مینکب . ضرع  ار  نیا  تسا ؛ امـش  تاـباختنا  نیا  هب  ناشمـشچ  اـیند  رد  مھ  همھ 

یهمھ  - یتسینویھص میژر  یهتـسکشندرگ  ریزوتسخن  نآ  ات  دنتـسھ ، اکیرمآ  ورهلابند  هک  هقطنم  نیا  رد  ییاھتلود  ات  ییاپورا ، یاھروشک  ییاپورا و  یاھتردق  ات  دیریگب ،

؛ دـیوشیم تاباختنا  یهصرع  دراو  یاهیحور  هچ  اب  دـیوشیم ، نادـیم  دراو  یمجح  هچ  اب  دـیوشیم و  نادـیم  دراو  هنوگچ  هعمج  زور  امـش  هک  تسا  نیا  هب  ناشمـشچ  اھنیا -

اھنآ زا  یلیخ  دـننکیم و  هاگن  ناریا  تلم  هب  تمظع  مشچ  اب  ابلاغ  هک  دـناهقطنم  یاھتلم  مھ  هیـضق  رگید  فرط  کـی  تسا ؛ هیـضق  فرط  کـی  نیا  دـننکیم . هاـگن  دـنراد  همھ 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 93 
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مھ اـھنیا  دنتـسھ ؛ امـش  نارادتـسود  مھ  اـھنیا  دـننکیم . نیـسحت  ار  ناریا  تلم  دـننکیم و  هاـگن  دـنربیم و  تسھ  اـجنیا  رد  هک  ار  یرـالاسمدرم  نـیا  یدازآ و  نـیا  ترـسح 

یریگمیمـصت روجکی  دـننکیم ، تواضق  روجکی  دـشاب ، فیعـض  مدرم  تکرـش  دـشاب ، یفیعـض  تاباختنا  کی  ام  تاـباختنا  رگا  تسا . تاـباختنا  هب  هعمج  زور  رد  ناشمـشچ 

اب یمالـسا  یروھمج  اتقیقح  دنھدیم . رظن  یرگید  روج  دننکیم ، تواضق  یرگید  روج  دشاب ، دایز  مجح  اب  هنحـص و  رد  یوق ، هنادنمـشوھ ، روضح  مدرم ، روضح  رگا  دننکیم ؛

هب یاهتسجرب ، لکش  هب  یدیدج ، لکش  هب  ایند  مدرم  یاھمـشچ  اھلد و  رد  ار  دوخ  دنکیم ؛ ادیپ  یاهزات  توارط  نیعم ، یاھهرود  نیعم و  یاھلاس  رد  اھتاباختنا  نیا  دیدجت 

. تسا روش  یداش و  زور  تسا ، نشج  زور  یمالسا ، یروھمج  ماظن  یارب  تاباختنا  زور  اعقاو  هک  تسا  نیا  دھدیم ؛ ناشن  دنکیم و  مسجم  یاهفرط  لکش 

یوس زا  ابلاغ  هک  یحلسم  رصانع  اھتسیرورت و  روضح  اب  هچ  تسا ؛ ینماان  رد  قرغ  زورما  اقیرفآ  لامش  ایـسآ و  برغ  یهقطنم  ام ، یهقطنم  هقطنم ، هب  دینک  هاگن  امش 

. دوشیم هدـھاشم  ایند  رگرامعتـسا  یاھتردـق  تسد  زاب  مھ  اھنیا  یهمھ  رد  هک  اھروشک  زا  یـضعب  رد  یلخاد  یاھگنج  اـب  هچ  دـنوشیم ، تیوقت  هاوخدـب  لددـب و  یاـھتلود 

، راگدرورپ قیفوت  اب  هللادـمحب  نماان ، یهعومجم  نیا  نیب  رد  دـشابن . ینماان  نیا  هک  تسھ  اجک  هقطنم ؛ یاھروشک  هب  دـینک  هاگن  تسا . نماان  طیحم  رگید ، تسا  ینماان 

اب هارمھ  مارآ ، طیحم  روشک  طیحم  هللادمحب  تسا ، هدنامن  یقاب  رتشیب  تاباختنا  هب  زور  ود  زورما  تسا . تاباختنا  کرادت  لوغشم  شمارآ ، اب  تینما ، اب  یمالـسا  یروھمج 

روـشک کـی  رد  یتاـباختنا  دراد . تمیق  یلیخ  مینادـب ؛ ردـق  یلیخ  دـیاب  ار  اـھنیا  زیزع ! نارھاوـخ  زیزع ، ناردارب  دراد ؛ شزرا  یلیخ  اـھنیا  تسا .]  ] هنیکـس اـب  هارمھ  شمارآ ،

نیا تسا ؛ رارقرب  شمارآ  اجهمھ  اما  دـننکیم ، هدامآ  ار  دوخ  قوش  روش و  اـب  مدرم  و  دـنراد - باـختنا  قح  نویلیم  دـنچوهاجنپ  دـنتفگ  هک   - دـتفایم هار  هب  ینویلیم  داتـشھ 

. تسناد ردق  دیاب  ار  نیا  تسا . تیمھا  اب  یلیخ  تسا ، شزرا  اب  یلیخ 

یساپسان یرکشان و  نیا  دننکیم . یفن  ار  یدازآ  دننکیم و  هدافتسا  دازآ  یاضف  نیمھ  زا  دننکیم و  یساپسان  یضعب  هچرگا  داد . ام  هب  یمالـسا  یروھمج  ار  یدازآ  یاضف 

یهجرد لوئـسم  باختنا  رد  تسھ ؛]  ] مدرم یار  ریثات  یاضف  و  تسھ ، مدرم  روضح  یاضف  تسھ ، دازآ  یاـضف  هللادـمحب  روشک  رد  دـننکب . بخ  دـننکیم ؛ یـضعب  هک  تسا 

یلیخ نیا  دنریگیم ؛ میمصت  دنراد ، رظن  دنراد ، یار  مدرم  تسا ، اھاروش  تاباختنا  هک  یرھش  ناریدم  باختنا ]  ] نینچمھ و  تسا ، یروھمج  تسایر  هک  روشک  یئارجا  کی 

تلم لاح  هب  دـنروخیم  هطبغ  دـنروخیم ، ار  نیا  ترـسح  دنتـسھ ، اکیرمآ  یهدـحتم  تالایا  میژر  یهیاـمحلاتحت  ناـشیاھتلود  هک  اـم  یهقطنم  رد  ییاـھتلم  تسا . شزرااـب 

زا یکی  دنشاب  هتشاد  قح  مدرم  دعب  و  روشک ، یئارجا  تسایر  رس  رب  دننک  تباقر  رفن ، جنپ  رفن ، هس  رفن ، ود  دنوشب ؛ هنحص  دراو  دنناوتب  هک  تسا  ایور  کی  ناشیارب  ناریا ؛

باختنا دـنوشیم ، دراو  مدرم  دوشیم . رارکت  ام  روشک  رد  راب  کی  لاس  راھچ  رھ  راک ]  ] نیا دـنامیم . ایور  کی  لـثم  اـم  یهقطنم  یاـھروشک  یارب  نیا  دـننک ؛ باـختنا  ار  اـھنیا 

. تسناد ردق  دیاب  ار  نیا  تسا . شزرااب  یلیخ  نیا  دنھدیم ، صیخشت  دننکیم ،

روضح نیا  رد  نکل  دراد  دوجو  مھ  یرگید  بلاطم  بلطم ، ود  نیا  لیذ  هتبلا  تسا ؛ یـساسا  بلطم  ود  یهدـنھدناشن  نیا  تسا . انعمرپ  یلیخ  هنحـص  نیا  رد  مدرم  روضح 

هدارا و تردـق  مھ ]  ] یکی یمالـسا ؛ یروھمج  ماظن  اب  مدرم  دـنویپ  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  هب  مدرم  یهقـالع  مدرم و  داـمتعا  یکی  تسا : یـساسا  بلطم  ود  یمدرم ،

هک یمالـسا  یروھمج  ماـظن  هب  هک  دـیھدیم  ناـشن  مھ  دـیوشیم ، رـضاح  هنحـص  رد  امـش  یتـقو  تسا . مھم  یلیخ  زیچ  ود  نیا  دراد ؛ دوـجو  مدرم  رد  هک  یایریگمیمـصت 

مزاع تسا ، ممـصم  تسا ، راک  یاپ  تسا ، هدـنز  تلم  کی  ناریا  تلم  هک  دـیھدیم  ناـشن  مھ  دیاهتـسبلد ؛ دـشخبب ، یدازآ  دـشخبب و  لالقتـسا  ار  روشک  تسا  هتـسناوت 

روضح نیا  هچرھ  دراد . مھ  یرتشیب  دیاوف  دراد ؛ ییاھهعومجمریز  مھ ]  ] مادـکرھ هتبلا  تسا ؛ یدایز  شزرا  یاراد  روشک  یارب  اھنیا  یود  رھ  دـیھدیم . ناشن  ار  نیا  تسا ؛

. تسا رتشیب  یناھج  نارظان  مشچ  شیپ  رد  ناریا  تلم  مارتحا  ناریا و  تلم  یوربآ  دشاب ، رتشیب  دراد  دوجو  مدرم  نیب  رد  هللادمحب  هک  یطابـضنا  نیا  هچرھ  دشاب ، رتشیب 

مدرم  / ٠٢/٢٧/١٣٩۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

؛ سفن هب  نانیمطا  زا  مھ  میمـصت ، زا  مھ  دشاب  یکاح  هک  دـشاب  یاهرھچ  تلم ، یهرھچ  دـیاب  نمـشد  لباقم  رد  دراد ؛ نمـشد  ناریا  تلم  هک  دـننادب  دـننک و  تبقارم  همھ 

سفن و هب  دامتعا  لاـعتم و  یادـخ  هب  لـکوت  لاـح  رھ  رد  و  تفرگ ، میمـصت  دـیاب  هک  ییاـجنآ  خـسار ، میمـصت  مزع و  دـشاب . هتـشاد  دوجو  دـیاب  زیچ  ود  نیا  شمارآ . هنیکس و 

دش هدز  ییاھفرح  کی  یھاگ  یتاباختنا ، یاھفرح  اھثحب و  رد  الاح  بخ  دنکیم . ساسحا  ار  نیا  ناسنا  دنراد ، ار  نیا  ناریا  تلم  هناتخبـشوخ  هک  ییاناوت  تردق و  ساسحا 

قیفوت هب  هللااشنا و  تشاذـگ  دـھاوخن  مدرم  روضح  رد  یریثات  اھزیچ  نیا  درک ؛ دـھاوخ  لح  ار  لـئاسم  نیا  یهمھ  مدرم  روضح  نکل  دوبن ، ناریا  گرزب  تلم  یهتـسیاش  هک 

. ناشدوخ خسار  مزع  اب  ناشدوخ ، روضح  اب  یمالسا ، یروھمج  ماظن  هب  دیشخب  دنھاوخ  وربآ  درک و  دنھاوخ  تکرش  روشک  رساترس  رد  درم - نز و   - مدرم هللااشنا  یھلا .

مدرم  / ٠٢/٢٧/١٣٩۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هتـشاد دوجو  روشک  دوخ  رد  هقطنم و  رد  اـیند و  رد  هک  یفلتخم  نوگاـنوگ و  طیارـش  اـب  یمالـسا  یروھمج  تسا ، هتـشذگ  یمالـسا  یروھمج  رب  هک  اـھهرود  زا  یاهرود  رھ 

یروھمج میظع  تکرح  اما  دـشابن ، عماج  ای  لماک  اـی  تبثم  اـی  بساـنم  ییاـھاج  کـی  رد  هدـنب ، لـیبق  زا  ینیلوئـسم  یاـھدرکلمع  تسا  نکمم  تسا . هتفر  شیپ  تسا ،

دھاوخ ادیپ  همادا  هرودهبهرود  زورهبزور و  تفرـشیپ ، نیا  هللااشنا  و  میاهتفر ؛ شیپ  تسا و  هدرک  ار  شدوخ  راک  یمالـسا ، ماظن  اب  مدرم  یراکمھ  مدرم و  روضح  یمالـسا و 

تـسد ناریا  تلم  یمالـسا و  یروھمج  هب  تبـسن  ییوگهواـی  ییوگهداـیز و  دـیدھت و  زا  دـنوشب و  سویاـم  نانمـشد ، هک  دـید  دـھاوخ  ار  یزور  نآ  یمالـسا  یروھمج  درک و 

. یھلا قیفوت  هب  دنرادرب ؛

اتسور  / ٠٢/٢٩/١٣٩۶ رھش و  یمالسا  یاھاروش  یروھمج و  تسایر  تاباختنا  رد  تکرش  زا  سپ  تانایب 

، دنتـسھ تمعن  نیا  رازگرکـش  مھ  ام  مدرم  هللادـمحب  تسا . یگرزب  تمعن  نیا  مینکیم ، یرازگساپـس  مدرم ، روضح  تاباختنا و  یرـالاسمدرم و  تمعن  رب  ار  لاـعتم  یادـخ 

. دننکیم تکرش  هک  دینیبیم  نوچ 

. تخادنا دیابن  ریخات  هب  داد ؛ ماجنا  نآ  تقو  لوا  رد  یتسیاب  ار  کین  راک  مدقتعم  دنیایب ، اھقودنص  یاپ  رتدوز  هچ  رھ  دننک ، تکرش  رتشیب  هچ  رھ  هک  تسا  نیا  نم  یهیصوت   

راک نیا  تیمھا  هب  اذل ] [ ؛ دننکیم باختنا  ار  هیرجم  یهوق  سیئر  هک  تسا  مدرم  داحآ  تسد  روشک  تشونرـس  تسا ، مھم  رایـسب  یروھمج  تسایر  تاباختنا  هک  مدقتعم   

. دننک هجوت 

نآ دنراد ؛ رایتخا  رد  ار - مدرم  یهرمزور  لئاسم  ینعی   - ار ییاتسور  یرھش و  تامدخ  هک  دنوشیم  باختنا  یناسک  اریز  تسا ، مھم  مھ  اتسور  رھش و  یاھاروش  تاباختنا   

. تسا مدرم  داحآ  هب  نم  یهیصوت  نیا  دننک ؛ تکرش  تاباختنا  رد  هللااشنا  تخانش  اب  هظحالم ، اب  تقد ، اب  تسا ؛ مھم  مھ 

تاباختنا  / ٠٢/٣٠/١٣٩۶ رد  مدرم  یسامح  هدرتسگ و  روضح  تبسانم  هب  مایپ 

موـجھ و  امـش ، روـشرپ  هدرتـسگ و  تکراـشم  دروآ . هوـلج  هب  ناـیناھج  مـشچ  ربارب  رد  ار  یلم  یهدارا  مزع و  ناـشخرد  رھوـگ  رگید  راـب  زورید ، تاـباختنا  یـسامح  نـشج 

زا راکشآ  یئهناشن  یعامتجا ، یاھرشق  یهمھ  زا  و  روشک ، یاج  همھ  رد  یار  یاھقودنـص  هب  ندیـسر  یارب  ینالوط  یاھفـص  لیکـشت  و  یریگیار ، زکارم  هب  هناقاتـشم 

. درک دیفـسور  زارفارـس و  لمع ، نادـیم  نومزآ  رد  ار  یناریا  ناریا و  دوب و  راگدرورپ  گرزب  تبھوم  نیا  هب  یناگمھ  یگتـسبلد  یمالـسا و  یرـالاسمدرم  یاـھهیاپ  ماکحتـسا 

ناریا تلم  نوزفازور  تفرـشیپ  دمآ و  دیدپ  یروھمج  تسایر  تاباختنا  رد  یئهزات  باصن  اھقودنـص ، رد  یار  یهگرب  نویلیم  لھچ  زا  شیب  ندـنکفا  مکارتم و  روضح  نیا  اب  زورید 

ار دوخ  ناگدننکنیـسحت  ناتـسود و  لد  دـیناشن و  بقع  ار  نادوسح  نازرونیک و  ناھاوخدـب و  رگید  راـب  یمالـسا  ناریا  داد . ناـشن  هنادـنمتردق  زورب  روضح و  یهصرع  رد  ار 

نیا دامتعا  تسا  هتـسناوت  نانمـشد ، شالت  هئطوت و  مغرهب  هک  تسا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دـیناریا و  مدرم  امـش  زورید ، تاـباختنا  زوریپ  درک . راـختفا  یداـش و  زا  زیربل 

تباـجن تناـتم و  شمارآ و  دوبن ، هدرتـسگ  تکراـشم  اـھنت  زورید  یهتـسجرب  نومزآ  دـھد . ناـشن  یئهزاـت  شـشخرد  هرود  رھ  رد  دـنک و  بلج  هدـنیازف  روـطهب  ار  گرزب  تلم 

رد یـسایس  یاھـشیارگ  یهمھ  اھهقیلـس ، یهمھ  اھرـشق ، یهمھ  دوب . هدننکهریخ  نومزآ  نیا  زا  یمھم  شخب  زین  درک ، نیمـضت  ار  تاباختنا  تینما  هک  ناگدـننکتکرش 

. دنداد یار  یمالسا  یروھمج  ماظن  هب  رگیدکی  شوداشود  دندمآ و  هنحص  هب  مھ  رانک 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 94 
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١٣٩۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  ترضح  تلحر  زورلاس  نیمتشھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

هتبلا هک  تسا  نیا  یرھاـظ  نیزاوم  بسحهب  شرـس  دـنک ؛ ظـفح  ار  یزوریپ  نیا  دـناسرب و  یزوریپ  هب  ار  میظع  تکرح  نیا  تسناوت  ماـما  روطچ  هک  تسا  یلاوـس  کـی  نیا 

رھ رد  دـنک . هنحـص  دراو  ار  اھناوج  صوصخب  مدرم و  داحآ  یهمھ  ار ، روشک  یهعماـج  تسناوت  ماـما  هکنیا  زا  دوب  تراـبع  یزوریپ  نیا  یرھاـظ  بابـسا  نکل  دوب  یھلا  یهدارا 

چیھ رد  مھ  نیا  فالخ  درادن ؛ درگربورب  نیا  دش ؛ دھاوخ  ققحم  اھنآ  فدھ  دننک ، تمواقم  دنتـسیاب و  نادیم  رد  دنوشب و  نادیم  دراو  مدرم  داحآ  هک  یروشک  رھ  رد  یتکرح ،

هگن نادیم  رد  ار  اھنیا  دنک و  نادـیم  دراو  ار  اھناوج  صوصخب  هعماج و  داحآ  هک  دـھدب  ماجنا  تسناوت  ار  میظع  راک  نیا  ار ، گرزب  رنھ  نیا  ماما  هدـشن ؛ تابثا  خـیرات  زا  یاهھرب 

. دراد

ماـما تسا . زومآسرد  امـش  نم و  زورما  یارب  منک و  هیکت  مھاوخیم  نآ  یور  رب  نم  هک  تسا  یاهتکن  نآ  نیا ، دروآ ؟ تسد  هب  راوگرزب  ماـما  ار  یاییاـناوت  نینچ  کـی  اـجک  زا 

دراو ار  اھناوج  زا  مدرم و  فلتخم  یاھرـشق  تسناوت  هک  دوب  یوق  ردقنآ  اھتیباذج  نیا  تشاد ؛ دوجو  ماما  یاھراعـش  رد  ییاھتیباذج  کی  تشاد ، یـصخش  یاھتیباذج  کی 

یهتـسباو راکفا  پچ و  راکفا  دوب ، هجاوم  یفلتخم  یاھرکف  اب  اھفرح ، اب  اھهبذاج ، اب  بالقنا  یزوریپ  لوا  یهھد  رد  مھ  تازرابم و  نارود  رد  مھ  ناوج ، هکنیا  اب  دـنک . نادـیم 

رد تشاد  دوجو  مھ  یلومعم  یگدـنز  یاھتیباذـج  نیا  رب  هوالع  دـندزیم ، ینوگاـنوگ  یاـھفرح  مھ  اـھنیا  دـندزیم ، ینیگنر  یاـھفرح  مھ  اـھنیا  دوب ، یرادهیامرـس  هاـگودرا  هب 

رطاخهب ارچ ؟ درک ؛ باختنا  ار  بالقنا  ار ، هزرابم  ار ، تضھن  درک ، باختنا  ار  ماما  هار  درک ، باختنا  ار  ماما  ناوج ، اـما  دـنکب ؛ باـختنا  ار  اـھنآ  تسناوتیم  ناوج  اـھناوج و  لـباقم 

. تشاد دوجو  ماما  رد  هک  ییاھتیباذج  نیمھ 

یربھر  / ٣٠/٠۶/١٣٩۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

کی هلب ، دوب ؛ دـھاوخن  یمالـسا  یروھمج  دـشابن ، یبالقنا  یهیحور  رگا  تسا . یبالقنا  یهیحور  دوجو  یبالقنا و  یاـھهزیگنا  دوجو  یمالـسا  یروھمج  تاـیح  ماود  طرش 

، مالـسا ایحا  یارب  دندیـشک  هک  یتامحز  نیا  دـنداد ، هک  ییاھنوخ  نیا  مدرم ، تکرح  نیا  تسین . یمالـسا  یروھمج  رگید  تموکح ، نآ  اما  دوب ، دـھاوخ  راک  رـس  یتموکح 

. تسا مزال  امتح  یمالـسا  یروھمج  ظفح  یارب  یبالقنا  یهزیگنا  نیاربانب ، دش . دـھاوخ  لامدـگل  تفر ، دـھاوخ  نیب  زا  اھنیا  هدوب ؛ نیا  یارب  یمالـسا ، تعیرـش  ایحا  یارب 

رب و  تسیچ ؛ اھنآ  اب  یهلباقم  هار  دریگیم ، ماجنا  هزیگنا  نیا  اب  ییاھهزرابم  اھهلباقم و  هچ  هدرک ، ادیپ  همادا  ایآ  هدش ، دایز  ایآ  هدش ، مک  ایآ  تسا ؛ یعضو  هچ  رد  هزیگنا  نیا 

؛ تسا نیمھ  شیانعم  دـینک ، کمک  یھللابزح  یبالقنا و  یاھهچب  هب  هک  میوگیم  مادـم  فلتخم  یاھتبحـص  رد  هک  هدـنب  دـییامرفب  ضرف  مینک . میظنت  هبلاطم  نآ ، ساـسا 

تابثا و لباق  مھنیا  هتفر ؛ مھ  شیپ  چـیھ ، هتفرن  هک  بقع  روشک  هناتخبـشوخ  هنیمز  نیا  رد  هتبلا  روشک . یبالقنا  تکرح  هب  هاگن  ساسا  رب  تسا  هبلاـطم  کـی  نیا  ینعی 

[. تسا  ] ملسم

یملع  / ٠٧/٢۶/١٣٩۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

؛ درمـش هراچیب  ریقح و  ناوتن  نمـشد  میوشب . لفاغ  نمـشد  یهئطوت  هلیح و  رکم و  زا  ام  هک  دوشن  بجوم  نیا  نکل  دـھدیم  ناشن  تھالب  شدوخ  زا  اـکیرمآ  روھمجسیئر 

زا ار  ام  دیابن  نیا  لاحنیعرد  نکل  دشاب - تسرد  تسھ  مھ  نکمم  دوشیم و  هدز  هک  ییاھفرح  نیا  زا  دـنیوگیم ؛  - تسا قمحا  تسا ، هلبا  الثم  یکی  مییوگب  الاح  ام  هکنیا 

، دتفایمن قافتا  یماظن  گنج  دنـشاب . هنحـص  رد  لماک  یگدامآ  اب  یرادیب ، اب  یرایـشھ ، اب  یتسیاب  همھ  دنـشاب ؛ هنحـص  رد  همھ  ریبدت ، اب  دیاب  دنک ؛ لفاغ  نمـشد  دـیک 

. مینک ینیبشیپ  دنکب ؛ دھاوخیم  راکهچ  دنکیم و  دراد  راکهچ  نمشد  مینیبب  میشاب ، بقارم  دیاب  تسین . رتمک  شتیمھا  یماظن  گنج  زا  هک  دراد  دوجو  ییاھزیچ  نکل 

هاشنامرک  / ٠٨/٢٣/١٣٩۶ هلزلز  هرابرد  ماظن  نالوئسم  زا  یعمج  هوق و  هس  نارس  رادید  رد  تانایب 

، هثداح نیا  رد  هاشنامرک ، ناتـسا  ریلد  نانابزرم  روـالد و  مدرم  منک . زاربا  هاـشنامرک  رد  هلزلز  خـلت  رایـسب  یهثداـح  زا  ار  روشک  نیلوئـسم  مدوخ و  قیمع  مغ  منادـیم  مزـال 

میتسھ . کیرش  اھنآ  اب  اھنآ ، مغ  رد  ام  دندش ؛ رادغاد  هدزتبیصم و 

...

رد روـضح  هب  دـنکیم  راداو  ار  همھ  دروآیمرد ؛ تکرح  هب  روـشک  یمالـسا  یهعماـج  یهعوـمجم  یاـھگر  رد  ار  نوـخ  هک  تسا  نـیا  دراد  هـک  یرگید  ریثاـت  ثداوـح ، نـیا  هـتبلا 

، هاشنامرک روالد  مدرم  هاشنامرک ، زیزع  مدرم  یارب  مھ  دـناوتب ، هثداح  نیا  هللااشنا  هک  میراودـیما  اـم  دراد . دوجو  روشک  نیا  رد  هک  یردارب  تبحم و  یراـیمھ و  یاـھهنحص 

یھلا شیامزآ  کـی  اـھنآ ] یارب  هک   -] روشک نیلوئـسم  صوصخب  ناریا و  تلم  یارب  مھ  و  دـشاب ، یتاـکرب  لـماح  لـماش و  هللااـشنا  هاـشنامرک ، رورپناولھپ  نیمزرـس  مدرم 

. دشاب تیلوئسم  هفیظو و  یادا  نادیم  هللااشنا  مھ  اھنآ  یارب  تسا -

نامرک  / ٠٩/١۵/١٣٩۶ رھش  هعمج  ماما  نامرک و  ناتسا  رد  هیقف  یلو  هدنیامن  باصتنا 

هنادنمـشوھ و یراکادـف  تکرب  هب  نیا  دـندرک و  بسک  بـالقنا ، زا  سپ  نارود  زین  یمالـسا و  تضھن  تازراـبم  نارود  رد  یزیگناربمارتـحا  هاـگیاج  ناـمرک ، زیزع  بـیجن و  مدرم 

ثداوح اب  هھجاوم  لصف  رد  هچ  سدـقم و  عافد  ناشخرد  لـصف  رد  هچ  دوب . هلاـس  هد  دـنچ  یعاـمتجا  یـسایس و  یماـظن و  مھم  ثداوح  یهمھ  رد  ناـنآ  یهناـھاگآ  روضح 

ناریا تلم  هب  دوخ  نایم  زا  یئهتسجرب  یاھهرھچ  دنداد و  ناشن  دوخ  زا  یقفوم  نومزآ  ناتسا  نآ  مدرم  یسایس ، یهدننک  نییعت  یاھدماشیپ  لصف  رد  هچ  خلت و  یعیبط 

. دندرک میدقت 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دننکیم هدافتسا 

...

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

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

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

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 95 
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! تسا نیا  مھ  هدـنز  دوجوم  تیـصاخ  دـندوب . هدرک  ساسحا  ار  نمـشد  روضح  نوچ  یناجیھ ! هچ  اب  یروش ، هچ  اـب  ناـبایخ  رد  دـندمآ  مدرم  لاـسما  ید  مھن  دـیدید  اـمش 

راھچ ید ، مھدجھ  ات  ید  مھدزیـس  زا  دعب ، روشک ؛ رـساترس  رد  مدرم  روضح ] ، ] ید مھن  دوشیم . رتلاعف  دوشیم ، رتساسح  دنکیم ، ساسحا  ار  نمـشد  روضح  هکیتقو 

؛] دش ییامیپهار   ] شوجدوخ روطهب  فلتخم  یاھرھش  رد  مھرستشپ ، زور  جنپ  ای  زور 

نمھب  / ١١/٢٢/١٣٩۶ ییامیپھار ٢٢  رد  تلم  هسامح  یپرد  مایپ 

لماک و تماقتسا  اب  دننادب و  ار  ریظنیب  یهدیدپ  نیا  ردق  روشک  نالوئسم  دزیریم . مھ  هب  ار  نانآ  طلغ  تالداعم  وا  خسار  مزع  دناریم و  بقع  هب  ار  نمـشد  ناریا  تلم  بیھن 

تلم زا  میـشوکب  دـیاب  نالوئـسم  ام  تسام ، ریـصب  رادـیب و  تلم  هب  قلعتم  هدـنیآ  دـننک . عافد  بالقنا  یاھنامرآ  زا  تمدـخ و  زیزع  تلم  هب  یداھج  لمع  یبالقنا و  یهیحور 

(١  ) نینموم متنک  نا  نولعالا  متنا  اونزحتال و  اونھت و  الو  مینامن . بقع 

یقرش  / ١١/٢٩/١٣٩۶ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

هب دورو  رد  لاس ، زا ٣٩  دعب  دوب . یتوافتم  نمھب  مودوتسیب  کی  لاسما  روشک - رساترس  رد   - نارھت رد  مھ  رگید ، یاھرھـش  رد  مھ  زیربت ، رد  مھ  نمھب ، مودوتسیب  اعقاو 

راـھچ بیرق   - لاـس همھنیا  زا  دـعب  هکنیا  درادـن ؛ دوجو  یزیچ  نینچ  مھ  اـیند  یاـج  چـیھ  رد  تسا . هزجعم  هیبـش  یمدرم ، میظع  تکرح  نیا  بـالقنا ، یزوریپ  یگلاـس   ۴٠

ناشن ار  ناـشدوخ  روضح  دـنھدب ، راعـش  ناـشدوخ  دـننک ، رپ  ار  اـھنابایخ  دـنوشب ، نادـیم  دراو  مدرم  دوخ  هکلب ] ، ] یتلود یاھهاگتـسد  هن  بـالقنا ، یزوریپ  زور  یارب  هھد -

اھهتشذگ رد  هتـشادن ؛ دوجو  تسا ، هداتفا  قافتا  ریخا  نرق  هس  ود  نیا  رد  میـسانشیم و  ام  هک  ییاھبالقنا  نیا  زا  یبالقنا  چیھ  رد  نیا  دننک ، عافد  ناشبالقنا  زا  دنھدب و 

. تسا امش  صوصخم  نیا  تسا ، ناریا  صوصخم  نیا  تسین ؛ یزیچ  نینچ  ایند  یاج  چیھ  رد  مھ  نالا  هتشادن ؛ دوجو  ٰیلواقیرطهب  هک  مھ 

یقرش  / ١١/٢٩/١٣٩۶ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

، ار نآ  یهنومن  امـش  هک   - تسا روشک  رد  گرزب  یاھراک  یهیحور  ندرک  هدـنز  رد  تسا ؛ اتـسور  رھـش و  تامدـخ  رد  تسین ، روشک  یـسایس  یهرادا  رد  طقف  یرالاسمدرم 

یگدنزاس داھج  لثم  یتقیقح  کی  روشک  رد  ناھگان  دینکیم ؛ هدھاشم  جیسب  لیکشت  رد  یگدنزاس ، داھج  لیکشت  رد  نارادساپ ، هاپـس  لیکـشت  رد  ار  نآ  یعقاو  قادصم 

زورب شرورپ و  رد  تسا - مدرم  روضح  زا  یـشان  نیا ، جیـسب ؛ ای  نارادساپ  هاپـس  روطنیمھ ] [ ؛ دھدیم ماجنا  لاس  دنچ  لوط  رد  ار  گرزب  یاھراک  همھنآ  دـیآیم و  دوجو  هب 

رتکد ام  یارب  اھنیا  دننام  دنھ و  زا  نیپیلیف و  زا  دننادیم ،]  ] اھرتیمیدق دیدیدن ، ار  نامز  نآ  هک  اھناوج  امش  الاح  روشک . یناسنا  یاھتیفرظ  ینعی ] ، ] یمدرم یاھدادعتـسا 

دح نیا  رد  یناسنا  یورین  ظاحل  زا  هک  یروشک  کی  دـمآیم . کشزپ  نیپیلیف  زا  الثم  ام  یارب  کیدزن ، یلیخ  یاھرھـش  رد  یھاـگ  هن ، رود  یاـھهار  اھاتـسور و  رد  دـمآیم .

فارطا زا  راوشد  یاھیرامیب  جالع  یارب  هک  هقطنم  رد  تمالـس  باذج  بطق  دوشیم  تمالـس ، یهنیمز  نیمھ  رد  دـینک  ضرف  الثم  هک  دـنکیم  ادـیپ  زورب  نانچنآ  دوب ، ناوتان 

رد دـینیبیم  ناـھگان  دـنکیم ؛ زورب  یرـشب  یاھدادعتـسا  دـنوشیم . هجلاـعم  اـم  ناکـشزپ  تسد  هب  اـم  یاھناتـسرامیب  رد  دـننکیم و  هـعجارم  اـم  روـشک  هـب  زورما  هـقطنم 

رثا تـسا . یرـالاسمدرم  ناـمھ  نـیا  روـشک ؛ یاهدرخوتـسیود  نـیب  رد  اـیند  مـجنپ  مراـھچ و  یهـبتر  دوـشیم  روـشک  اـیند ، رد  دــیدپهزات  باـیمک  شناد  نــالف  یاــھهنیمز 

سفن هب  دامتعا  سح  دوشیم . یروجنیا  دـش ، اـنتعا  مدرم  هب  دـش ، داـمتعا  مدرم  هب  دـندش ، نادـیم  دراو  مدرم  یتقو  تسھ ؛ مھ  اھدادعتـسا  ندرک  هدـنز  یرـالاسمدرم 

یراذگریثات رد  دننکیم ، تفرشیپ  دیدپون  یاھشناد  رد  دننکیم ، تفرـشیپ  یتعنـص  یاھنادیم  رد  دننکیم ، تفرـشیپ  یملع  یاھنادیم  رد  تقونآ  دوشیم ؛ هدنز  مدرم  رد  یلم 

. دنکیم ادیپ  تمظع  تلم  روشک و  تسا ؛ روشک  ثداوح  رب  مدرم  یراذگریثات  مدرم و  روضح  زا  یشان  همھ  اھنیا  دننکیم ؛ تفرشیپ  هقطنم  رد  یسایس 

رون  / ١٢/١٩/١٣٩۶ نایھار  یاھناوراک  رد  هدننکتکرش  ناناوج  ناناوجون و  رادید  رد  تانایب 

یوروش فرط ، نآ  رد  هتبلا  و  دندرکیم - هدھاشم  رادتقا  تردق و  جوا  رد  ار  دوخ  اعقاو  ییاپورا  یاھروشک   - اپورا مھ  دعب  اکیرمآ و  ناشـسار  رد  برغ ، یرادهیامرـس  نادنمتردق 

ایند دمآرد ، هزرل  هب  اھنیا  تردق  تخت  روشک ، رد  یمالـسا  بالقنا  عوقو  اب  دندرکیم ، هدھاشم  تردق  جوا  رد  ار  دوخ  هک  ینادـنمتردق  نیمھ  درک - مھاوخ  ضرع  مھ  ار  نآ  هک  -

، ینیدیب یایند  رد  یدام ، یایند  رد  تسا . هداتفا  قافتا  ناریا  رد  هک  تسیچ  هدیدپ  نیا  هک  دننک  لیلحت  تسرد  دنتـسناوتیمن  دـندش ؛ بوعرم  اعقاو  دـش ؛ هلزلز  اھنیا  یارب 

ارجا دـنراد  ومهبوم  روشک  نآ  ماکح  ار  برغ  یاھهتـساوخ  یهمھ  هک  یروشک  کـی  رد  صوصخلاـب ، مالـسا  هب  یئاـنتعایب  یاـیند  رد  اھتلیـضف ، هب  یئاـنتعایب  یاـیند  رد 

رب نید ، ساسا  رب  مالـسا ، ساسا  رب  ددنویپب  عوقو  هب  اھنآ  یبلطایند  ینارتوھـش و  یدام و  فادھا  دض  رب  اھنآ و  یهتـساوخ  فالخرب  تسرد  یبالقنا  کی  ناھگان  دننکیم ،

 - دـیایب زومآشناد  مھ  دـیایب ، وجـشناد  مھ  دنتـسیاب ؛ حالـس  لباقم  رد  نادـیم و  هب  دـنیایب  حالـس  نودـب  اھناوج  هک  دوبن  مھف  لـباق  الـصا  ناـشیارب  نیا ] [ ؛ تلیـضف ساـسا 

دننام گرزب و  نادرم  ثحب  وجشناد و  ثحب  دندمآ ؛ اھزومآشناد  نابآ  مھدزیـس  رد  هک  دوب  نازومآشناد  روضح  روشک ، نیا  نینوخ  تازرابم  مھم  یاھهصرع  زا  یکی  دینادیم ؛

ار اھنیا  الـصا  نیا  نادـیم . هب  دـندمآ  اھاتـسور  یهمھ  رد  اھرھـش ، یهمھ  رد  فلتخم ، یاھرـشق  ات  اھدرمریپ ، ات  اھنآ - زا  رتکچوک  اضعب  یناتـسریبد و  یاھهچب  دوبن ؛ اـھنیا 

. دندش بوعرم  اذل ] [ ؛ هدمآ دوجو  هب  هک  تسا  یاهدیدپ  هچ  نیا  هک  دوب  هدرک  بجعتم 

لاس ١٣٩٧  / ١٢/٢٩/١٣٩۶ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

تـسایر تاـباختنا  رد  مدرم  یهدـننکهریخ  میظع و  رایـسب  روضح  لاـس ، لـیاوا  لاـس . رخآ  اـت  لاـس  لوا  زا  دوـب  یلم  روـضح  تلم و  رادـتقا  تمظع و  زورب  لاـس ٩۶  ینیریش 

رد سدـق  زور  ییامیپهار  رد  مھ  دـعب  دوب . یبوخ  انعمرپ و  رایـسب  روضح  نیا  دـندرک و  تکرـش  تاباختنا  رد  روشک  تیعمج  زا  نویلیم  لھچ  زا  شیب  دوب ؛ اـھاروش  یروھمج و 

هب هک  ییاھـشاشتغا  رثا  رب  ید  مھن  رد  هتبلا  لاسما . نمھب  مودوتسیب  ییاشامت  ییامیپهار  همھ  زا  رترب  ید و  مھن  ییامیپهار  مھ ، لاس  نایاپ  رد  ناـضمر و  کراـبم  هاـم 

گرزب تلم  روضح  یهدنھدناشن  اھنیا  یهمھ  هک  دنتشاد  شوجدوخ  یاھییامیپهار  روشک  فلتخم  یاھرھـش  رد  یپردیپ  زور  دنچ  مدرم  منکیم - هراشا  نم  و   - دمآ دوجو 

. دوب تسا  مزال  وا  روضح  هک  ییاھنادیم  یهمھ  رد  ناریا  راکهبهدامآ  کالاچ و  ریصب و  تلم  ناریا و 

١٣٩٧/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھن  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

زور نیا  یھلا ، قیفوت  هب  دـید . دـھاوخ  سدـق  زور  رد  ار  مدرم  روضح  اـیند  تسا ؛ سدـق  زور  هعمج ، زور  تسا ؛ کـیدزن  سدـق  زور  تسا . مھم  رایـسب  هنحـص  رد  مدرم  روـضح 

رازگرب رتروشرپ  رتیوق و  هتـشذگ ، یاھلاس  سدـق  یاھزور  زا  رگید - سدـق  یاـھزور  یهمھ  لـثم  هزور  ناـھد  اـب   - تسا مرگ  اوھ  دنتـسھ و  هزور  مدرم  هکنیا  دوجو  اـب  سدـق 

. دش دھاوخ 

١٣٩٧/٠۴/٠٩ /  ( مالسلاهیلع  ) نیسح ماما  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

راختفا مھ  دعب  دھدب و  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  اھنآ  ناج  دتـسرفب و  گنج  نادیم  هب  هداد  شرورپ  دوخ  شوغآ  رد  ار  اھنآ  لگ  لثم  هک  ار  دوخ  ناوج  دـنزرف  هس  یردام  کی  هکنیا 

دنک رظنفرـص  هیرگ  سامتلا و  رارـصا و  اب  دوخ  یهدوسآ  تحار و  یگدنز  زا  ناھدنامرف ، شیپ  هک  یناوج  نآ  دوبن ؛ ریذپناکما  نامیا  اب  زج  نیا  تسا ، هدرک  ار  راک  نیا  هک  دـنکب 

داھج دـش ، تسرد  هاپـس  دـندمآرد ، تکرح  هب  اھناوج  تخیگنارب ، تلم  رد  ار  مادـقا  ار ، راثیا  ار ، دـیما  نامیا ، تشادـن . ناـکما  ناـمیا  اـب  زج  گـنج ، نادـیم  هب  دـنربب  ار  وا  هک 

، دنھدب ناشن  نادیم  طسو  ار  ناشدوخ  یقیقح  روضح  دنتسناوت  دنتفرگ ، یاهزات  ناج  حلسم  یاھورین  دش ، تسرد  یمومع  یاھتکرح  دش ، تسرد  جیسب  دش ، تسرد 

، ناـگبخن مدرم ، دـش و  دازآ  روشک  رد  یملع  تکرح  دـمآ ، دوجو  هب  یملع  یاـھهعومجم  دـمآ ، دوجو  هب  یگدـنزاس  یاـھهعومجم  دـمآ ، دوـجو  هب  یتامدـخ  یاـھهعومجم 

؛ دندیشچ ار  ناشدوخ  یزارفارس  یدنلبرس و  لالقتسا و  معط  هدنشوک ، لاعف و  رصانع 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 96 
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بالقنا  / ١٣٩٧/٠٩/٠٢ ربھر  اب  تینما  یادھش  یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید 

هدرک هیصوت  مدرم  هب  تمدخ  رد  ناشیادھش  هار  رد  تکرح  هب  ار  نانآ  تینما ، یادھش  یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  اریخا  یمالسا  بالقنا  ربھر  یاهنماخ  هللاتیآ  ترضح 

. دینک تمدخ  مھ  امش  دندرک ، تمدخ  مالسا  ماظن و  روشک ، هب  ناتیادھش  هک  روطنامھ  دیشاب و  هنحص  رد  هزیگنارپ  طاشناب و  هشیمھ  دندومرف : و 

مق  / ١٣٩٧/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

دنناوتیم مدرم  هک  ییاھراک  یهلمج  زا  تسا ؛ بالقنا  یاھهنحـص  رد  روضح  دـنھدب ، ماـجنا  روشک  هب  تمدـخ  رد  یھجو  نیرتھب  هب  دـنناوتیم  مدرم  هک  ییاـھراک  یهلمج  زا 

مھ اب  ار  مدرم  دننک ، برطـضم  ار  مدرم  هک  تسا  یزاسهعیاش  نمـشد ، لاعف  یاھدرگـش  زا  یکی  زورما  تسا . نمـشد  یزاسهعیاش  اب  یهلباقم  هھجاوم و  دـنھدب ، ماجنا 

دیاب مدرم  تسا ؛ نیا  ناشدـصق  اھنآ  اـما  یھلا ؛ قیفوت  هب  دـتفایمن  یقاـفتا  نینچ  هتبلا  هک  دـنزادنیب  رگیدـکی  ناـج  هب  ار  مدرم  دـننزب ، تمھت  نآ  نیا و  هیلع  دـننک ، فلاـخم 

. دنشاب هجوتم  دنشاب ، رایشوھ 

مق  / ١٣٩٧/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

دنناوتیم مدرم  هک  ییاھراک  یهلمج  زا  تسا ؛ بالقنا  یاھهنحـص  رد  روضح  دـنھدب ، ماـجنا  روشک  هب  تمدـخ  رد  یھجو  نیرتھب  هب  دـنناوتیم  مدرم  هک  ییاـھراک  یهلمج  زا 

مھ اب  ار  مدرم  دننک ، برطـضم  ار  مدرم  هک  تسا  یزاسهعیاش  نمـشد ، لاعف  یاھدرگـش  زا  یکی  زورما  تسا . نمـشد  یزاسهعیاش  اب  یهلباقم  هھجاوم و  دـنھدب ، ماجنا 

دیاب مدرم  تسا ؛ نیا  ناشدـصق  اھنآ  اـما  یھلا ؛ قیفوت  هب  دـتفایمن  یقاـفتا  نینچ  هتبلا  هک  دـنزادنیب  رگیدـکی  ناـج  هب  ار  مدرم  دـننزب ، تمھت  نآ  نیا و  هیلع  دـننک ، فلاـخم 

. دنشاب هجوتم  دنشاب ، رایشوھ 

شترا  / ١٣٩٧/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

 - ار ایند  رد  اھبالقنا  یهنالاس  نشج  بالقنا . دوخ  لثم  تسا ؛ زاسیتفگـش  اعقاو  تسا ، یمالـسا  بـالقنا  یاھیزاسیتفگـش  زا  یکی  نمھب  مودوتسیب  رد  ییاـمیپهار 

هژر دنورب و  هار  دنیایب  حلسم  یاھورین  دناهداتـسیا و  الاب  نآ  رفن  دنچ  هک  میدوب  هدید  نویزیولت  رد  لقاال  ام  دنتفرگیم - بالقنا  نشج  هنالاس  دندرک و  یبالقنا  الاح  هک  ییاھنآ 

هک هدوب  نمھب  رد  مھ  ناشبالقنا  ناریا ، تلم  سناش  الاح  هک  ناتـسمز  درـس  یاوھ  رد  اھنابایخ ، رد  دـنیایب  تعاس  دـنچ  مدرم  هکنیا  دوب . نیا  نشج  نیمھ ؛ طـقف  دـنورب و 

هتشاد همادا  مھ  لاس  لھچ  راک  نیا  دننک ، شوگ  ینارنخـس  دنورب ، هار  مدرم  میظع  یاھتیعمج  نیا  دشاب ، درـس  دشاب ، ناراب  دشاب ، فرب  تسا ، فرب  تسا و  درـس  اوھ 

، بخ تسا . یمالـسا  میظع  بالقنا  یاھیزاسیتفگـش  زا  هک  تسا  تازجعم  زا  یکی  نیا  دوخ  تسا - ملھچ  لاس  لاسما  تسین ، هک  لاس  ود  لاس و  کـی  ثحب   - دـشاب

ناشن ار  ناریا  تلم  مزع  تسا ، یلم  مزع  یهدنھدناشن  نیا  دـنکیم . بوعرم  ار  نمـشد  نیا  دوخ  تسا ، نکـشنمشد  نیا  دـنک ؛ ادـیپ  همادا  مامت  تردـق  اب  یتسیاب  نیا 

یهدـنھدناشن نمھب  مودوتسیب  روضح  نیا  تسا . هدننکـش  نمـشد  یارب  هنحـص ، رد  تلم  روضح  تسا . هنحـص  رد  ناریا  تلم  یمومع  روـضح  یهدـنھدناشن  دـھدیم ؛

یاپ تسا و  نمھب  مودوتسیب  یاپ  تسا و  بالقنا  یاـپ  هک  یتقو  اـما  دراد  دوجو  هقیلـس  فـالتخا  یلم . تدـحو  تسا ، یلم  تدـحو  یهدـنھدناشن  تسا ؛ هدـمع  روضح 

. مھ رانک  رد  دنیآیم  همھ  دزابیم ؛ گنر  اھهقیلس  فالتخا  نیا  تسا ، یمالسا  یروھمج  ماظن 

لثم ییامیپهار  رد  هدمآ  مھ  وا  دیآیمن ، ناتشوخ  اقآ  نالف  زا  یلاعبانج  الثم  هک  دوشیم  هدید  نمھب  مودوتسیب  ییامیپهار  رد  یھاگ  منکب ؛ مھ  یـشرافس  کی  اجنیا  نم 

نالف ار ، لوئسم  نالف  یلیلد ، رھ  هب  دیرادن  لوبق  ار  وا  امش  هرخالاب  تسا ، یرظن  فالتخا  کی  تسین ؛ تسرد  نیا  نداد ؛ راعش  ندرک و  تارھاظت  وا  هیلع  دینکیم  انب  امش ،

؛ همھ هب  منکیم  هیـصوت  نم  ار  نیا  تسین ؛ نمھب  مودوتسیب  ییامیپهار  باـسحهیوست ، یاـج  اـما  درادـن ؛ لاکـشا  بخیلیخ ، دـیرادن ، لوبق  امـش  ار  اـقآ  نـالف  ار ، سیئر 

رارق تافالتخا  رھظم  ار  ییامیپهار  اما  دـینک  ظفح  تسا  یقطنم  یاـنبم  رگا  ار  ناـتدوخ  یاـنبم  دـینکب ، ار  ناـتدوخ  یاـھراک  دـیھدب ، ار  ناـتدوخ  یاھراعـش  دیـشاب ، بظاوم 

تمظع نیمھ  اب  روج  نیمھ  تسا ، یلم  تدحو  یلم و  روضح  یلم و  مزع  یهدنھدناشن  هک  میظع  تکرح  نیا  دیراذگب  دیھدن ؛ رارق  اھنیا  دـننام  یریگرد و  رھظم  دـیھدن ،

. دنامب یقاب 

ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

رارق عیرـس  تفرـشیپ  ریـسم  رد  دوب ، هدـنام  بقع  تدـشب  هدـش و  ریقحت  تدـشب  راجاق  یولھپ و  نارود  رد  هک  روشک  داد و  نایاپ  ینـالوط  یخیراـت  طاـطحنا  کـی  هب  بـالقنا 

هبناجهمھ و تفرـشیپ  یهیامناج  هک  ار  یلم  یهدارا  رـصنع  درک و  لیدـبت  یرالاسمدرم  یمدرم و  تموکح  هب  ار  یدادبتـسا  تنطلـس  نیگنن  میژر  تسخن ، ماـگ  رد  تفرگ ؛

لقتنم ناگمھ  هب  ار  میناوتیم » ام   » رواب هیحور و  درک ؛ تیریدـم  یهصرع  دراو  ثداوح و  یلـصا  رادنادـیم  ار  ناناوج  هاـگنآ  درک ؛ دراو  روشک  تیریدـم  نوناـک  رد  تسا  یقیقح 

: دش گرزب  تاکرب  اشنم  نیا  تخومآ و  همھ  هب  ار  یلخاد  ییاناوت  هب  اکتا  نانمشد ، میرحت  تکرب  هب  درک ؛

...

تاعوضوم رد  دیناسر و  جوا  هب  یزیتسرابکتسا  یلم و  یاھهنحـص  رد  روضح  یلخاد ، یاھهنتف  اب  هلباقم  تاباختنا ، دننام  یـسایس  لئاسم  رد  ار  یمدرم  تکراشم  اثلاث :

رد یناسرتمدخ  یهقباسم  رد  مدرم  بالقنا ، زا  سپ  داد . ریگمـشچ  شیازفا  دوب ، هدش  زاغآ  بالقنا  زا  شیپ  زا  هک  یراکوکین  یاھتیلاعف  اھیناسرکمک و  دننام  یعامتجا 

. دننکیم تکرش  هناقاتشم  یعامتجا  یاھدوبمک  یعیبط و  ثداوح 

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

یاھلاس زا  تیعمج  رتشیب ، ای  روشک ، یاھرھـش  تشھودون  یدـص  رد  ای  روشک  یهمھ  رد  دـنداد ، نم  هب  هک  یـشرازگ  قبط ]  ] هک  - ار اھنابایخ  رد  مدرم  مجحرپ  روضح  نیا 

رد دننکیم  نامتک  هتبلا  دنیبیم ؛ نمشد  دوب - رتشیب  دصرد  یـس  ییاھاج  کی  دوب ، رتشیب  دصرد  لھچ  ییاھاج  کی  دوب ، رتشیب  دصرد  هاجنپ  ییاھاج  کی  دوب ؛ رتشیب  لبق 

نمـشد نابایخ ؛ رد  دـندمآ  نویلیم  اھهد  اعومجم  اھرھـش  یهمھ  رد  رفن و  اھنویلیم  دـنیوگیمن  رگید  ناریا ؛ یاھنابایخ  رد  دـندمآ  رفن  نارازھ  دـنیوگیم  تاغیلبت  رد  تاغیلبت .

ار نیا  دز ؛ وا  هب  دوشیمن  نمـشد  دیک  زا  یبیـسآ  چیھ  دنـشاب ، نادیم  طسو  دـحتم  روجنیا  شمدرم  هک  یروشک  نآ  دـننادیم ، همھ  ایند  رد  و  دـمھفیم . اما  دـیوگیمن  ار  نیا 

یسایس تکرح  کی  روشک ، یهمھ  رد  لاس ۵٧  نمھب  مودوتسیب  دوبدای  روشک و  یبالقنا  یهنحص  روشک و  یسایس  یهنحـص  رد  امـش  روضح  نیا  ینعی  دننادیم . همھ 

اھتسد ( ١ (؛ قانعالا تدم  کیلا ...  مادقالا و  تلقن  کیلا  تسا . ادخ  تسد  اھلد  دوب ؛ رازگـساپس  دیاب  ار  ادـخ  تفرگ . ماجنا  ناریا  تلم  یهلیـسوهب  هک  دوب  یمھم  یتینما  و 

دندمآ و مدرم  مینکیم . یرازگـساپس  دوجو  یهمھ  اب  مھ  زیزع  مدرم  زا  مینکیم ، یرازگـساپس  ادخ  زا  دروآ ؛ ار  مدرم  ادخ  تسا ، ادـخ  تسد  اھلد  تسا ، زارد  ادـخ  یوس  هب 

. دنداد ار  اھراعش  نامھ 

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

، دـنداد نم  هب  هک  یـشرازگ  قبط ]  ] هک  - ار اھنابایخ  رد  مدرم  مجحرپ  روضح  نیا  منکب  ضرع  امـش  هب  نم  دـنداد . ماجنا  یگرزب  راک  لاسما ، نمھب  مودوتسیب  رد  ناریا  تلم 

دصرد لھچ  ییاھاج  کی  دوب ، رتشیب  دصرد  هاجنپ  ییاھاج  کی  دوب ؛ رتشیب  لبق  یاھلاس  زا  تیعمج  رتشیب ، ای  روشک ، یاھرھش  تشھودون  یدص  رد  ای  روشک  یهمھ  رد 

رگید ناریا ؛ یاـھنابایخ  رد  دـندمآ  رفن  نارازھ  دـنیوگیم  تاـغیلبت  رد  تاـغیلبت . رد  دـننکیم  ناـمتک  هتبلا  دـنیبیم ؛ نمـشد  دوب - رتشیب  دـصرد  یـس  ییاـھاج  کـی  دوب ، رتشیب 

هک یروـشک  نآ  دـننادیم ، همھ  اـیند  رد  و  دـمھفیم . اـما  دـیوگیمن  ار  نیا  نمـشد  ناـبایخ ؛ رد  دـندمآ  نوـیلیم  اـھهد  اـعومجم  اھرھـش  یهمھ  رد  رفن و  اـھنویلیم  دـنیوگیمن 

روشک و یـسایس  یهنحـص  رد  امـش  روضح  نیا  ینعی  دننادیم . همھ  ار  نیا  دز ؛ وا  هب  دوشیمن  نمـشد  دیک  زا  یبیـسآ  چیھ  دنـشاب ، نادیم  طسو  دـحتم  روجنیا  شمدرم 

ار ادخ  تفرگ . ماجنا  ناریا  تلم  یهلیسوهب  هک  دوب  یمھم  یتینما  یـسایس و  تکرح  کی  روشک ، یهمھ  رد  لاس ۵٧  نمھب  مودوتسیب  دوبدای  روشک و  یبـالقنا  یهنحص 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 97 
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؛ دروآ ار  مدرم  ادخ  تسا ، ادخ  تسد  اھلد  تسا ، زارد  ادخ  یوس  هب  اھتـسد  ( ٣ (؛ قانعالا تدم  کیلا ...  مادقالا و  تلقن  کیلا  تسا . ادخ  تسد  اھلد  دوب ؛ رازگـساپس  دـیاب 

. مینکیم یرازگساپس  دوجو  یهمھ  اب  مھ  زیزع  مدرم  زا  مینکیم ، یرازگساپس  ادخ  زا 

یمالسا  / ١٣٩٨/٠١/١۴ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

رھاظ هک  تسا ]  ] یثداوح هک   - یعیبط یایالب  یعیبط و  ثداوح  یهمھ  رد  تسین ؛ مھ  لوا  راب  نیا ، دوب . یبوخ  یلیخ  شالت  لیس )  ) هیضق نیا  رد  یمدرم  شالت  هللادمحب 

یگتسبمھ حور  نیا  میاهدومزآ . اھراب  اھراب و  ار  نیا  ام  دنوشیم ؛ نادیم  دراو  هناناج  اتقیقح  ناریا  تلم  دشاب - یھلا  یاطع  تمعن و  تسا  نکمم  شنطاب  هچ  رگا  دراد ، الب 

نیا رد  تسھ . مھ  اھنآ  راککمک  تسھ ، مھ  تلود  نیلوئـسم  قوشم  تسا ؛ یئانثتـسا  زیچ  کی  نانھیممھ  هب  تمدـخ  یارب  یگدنوشجیـسب  تلاح  ام و  مدرم  نایم  رد 

رد ار  یئادتبا  یاھراک  دنتسناوت  تدحو  اب  زکرمت ، اب  هملک ، قافتا  اب  نیلوئسم  مھ  روشک ، فانکا  یهمھ  زا  دندرک  کمک  دندش و  دراو  مدرم  مھ  دوب ؛ روج  نیمھ  مھ  هیـضق 

. دریگب ماجنا  یتسیاب  هک  تسا  یقاب  یدایز  یاھراک  هتبلا  دنھدب ؛ ماجنا  هلئسم  نیا 

هیئاضق  / ٠۵/١٣٩٨/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

دننام دـیدھت و  میرحت و  راشف و  اب  ار  ناریا  هک  دوشیم  رارکت  دایز  اھزور  نیا  اھنیا  دـننام  اـھتاملپید و  اھرادمتـسایس و  ناـبز  زا  یجراـخ  یاـھیرازگربخ  رد  دـینیبیم  هکنیا 

کال زا  ناریا  تلم  تسا . ناریا  تلم  تکرح  لاس  لھچ  زا  یشان  هکلب ] ، ] تسین هک  ریخا  هام  شش  هام و  ود  هام و  کی  یایاضق  زا  یشان  نیا  دروآرد ، وناز  هب  دوشیمن  اھنیا 

، هدرک زورب  وا  رد  یمالسا  تایصوصخ  اب  یناریا  تیوھ  نوریب . دمآ  تسکـش ، ار  کال  نیا  درک ؛ صالخ  بالقنا  اب  ار  شدوخ  دوب ، هدش  لیمحت  وا  هب  هک  یتلذ  یروخیرـسوت و 

نیا دـینک  هاـگن  امـش  دراذـگیمن . وا  رد  یریثاـت  دـنروآیم  راـشف  ملاـظ  نانمـشد  هچ  رھ  هک  تساذـل  تـسا ، تفرـشیپ  بلاـط  تـسا ، لالقتـسا  بلاـط  تـسا ، تزع  بلاـط 

ینکـشراک همھ  نیا  ار ؛ اھتاباختنا  نیا  دینک  هاگن  امـش  تسا ؟ یخوش  تسا ، لاس  لھچ  ار ؛ نمھب  مودوتسیب  نیا  ار ، سدق  زور  نیا  دـینک  هاگن  امـش  ار ، اھییامیپهار 

زاب تسھ ؛ یتاباختنا  کی  مھ  لاسما  رخآ  الاح  دنوشیم . رـضاح  تاباختنا  یاھنادیم  رد  زیگناربنیـسحت  اعقاو  یهدارا  مزع و  اب  مدرم  اما ] ، ] دندرک روشک  یاھتاباختنا  یارب 

ار ناریا  تلم  تمظع  اھنیا  درک ؛ دنھاوخ  تکرش  تاباختنا  نیا  رد  قوش  روش و  اب  مدرم  هک  منادیم  نم  دننکیم ، دارفا  زا  یضعب  هک  ییاھینیرفآدیدرت  زا  یـضعب  دوجو  اب  مھ 

. دھدیم ناشن 

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

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

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

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

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

. تسا یمزال  زیچ 

نارھت  / ١٣٩٨/١٠/٢٧ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

هرکاذـم زا  ام  میوشب ؛ یوق  مینک  شالت  دـیاب  ندـش ؛ یوق  زا  تسا  ترابع  ناریا  تلم  یاپ  شیپ  رد  هار  اھنت  ( ٢٠ .) دنوشب یوق  هک  دشاب  نیا  ناشتمھ  دـیاب  ناریا  زیزع  تلم 

میھاوخ مھ  رتیوق  یھلا  قیفوت  هب  میتردـق و  یاراد  هللادـمحب  ام  تردـق . عضوم  زا  توق ، عضوم  زا  فعـض ، عضوم  زا  هن  اما  نارگید ؛ اب  اکیرمآ ، اب  هن  هتبلا  میرادـن ؛ یئاـبا  مھ 

زا مینک  ادیپ  تاجن  دوشب ، مامت  یتسیاب  تفن  هب  یگتـسباو  دوش ، یوق  دـیاب  روشک  داصتقا  تسین ؛ یماظن  تردـق  تردـق ، تسین ؛ یماظن  تردـق  طقف  تردـق  هتبلا  دـش .

ناریا و تلم  دـیاب  تسا . هنحـص  رد  ناـمزیزع  مدرم  روـضح  مـھ  اـھنیا  یهـمھ  یهناوتـشپ  دـنک ؛ ادـیپ  هـمادا  دـیاب  یرواـنف  یملع و  شھج  تـفن ؛ هـب  ناـمداصتقا  یگتـسباو 

[ ققحم  ] رگا نیا  یلبنت ؛ زا  زیھرپ  تخس و  راک  اب  تماقتـسا و  ربص و  اب  روضح ، اب  داحتا ، اب  دشاب ، تلم  ندش  یوق  روشک و  ندش  یوق  یارب  ناشـشالت  روشک  نیلوئـسم 

. دننکن ادیپ  مھ  دیدھت  تئرج  یتح  نانمشد  هک  دش  دھاوخ  نانچنآ  یرود  نادنچ  هن  یهدنیآ  رد  ناریا  تلم  یھلا ، لضف  هب  یھلا ، قیفوت  هب  دش ،

نارھت  / ١٣٩٨/١٠/٢٧ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

. تسا تاباختنا  شنیرتمھم  زا  یکی  تسا ؛ یددـعتم  یاھاج  رد  روضح  نیا  تسا و  رادـتقا  لماع  نیرتمھم  ناریا  تلم  روضح  ناریا ! زیزع  تلم  زیزع ، نارھاوخ  زیزع ، ناردارب 

اب مدرم  هک  دـنراذگن  لیح  ماـسقا  عاونا و  اـب  هک  تسا  نیا  رب  نانمـشد ]  ] شـالت یعـس و  دـنکیم . سویاـم  ار  نمـشد  دـنکیم ، همیب  ار  روشک  ناریا  تلم  روضح  تاـباختنا  رد 

هک تسھ  یتارکذت  تاباختنا ، یهرابرد  ینوگانوگ  لئاسم  الاح  دـننک . تکرـش  تاباختنا  رد  دـیاب  قوذ  قوش و  اب  مدرم  منکیم : ضرع  نم  دـننک . تکرـش  تاباختنا  رد  قوش 

هنیمز نیا  رد  دـناوتب  نمـشد  اداـبم  هک  دـینک  تبقارم  تسا ؛ هیـضق  نیا  لـصا  مـنکب  ضرع  متـساوخ  زورما  هـک  هـچنآ  درک . مھاوـخ  ضرع  میدوـب  هدـنز  رگا  هدـنیآ  رد  هللااـشنا 

. دشخبب ققحت  تاباختنا  ندرک  قنوریب  ندرک و  گنرمک  زا  تسا  ترابع  هک  ار  شدوخ  یهتساوخ 

مدرم  / ١٣٩٨/١١/١۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یاھرھـش رد  نادـنبخی ، رد  فرب ، ریز  درـس ، یاوھ  ناتـسمز ، رد  لاس  لھچ  هک  تسین  یخوش  دـناهدرک ؛ تمھ  اعقاو  ام  تلم  بخ  نمھب ، مودوتسیب  ییامیپهار  یهراـبرد 

درگلاـس دندیـشک . اھنمـشد  خر  هـب  ار  ناـشدوخ  مـیظع  عاـمتجا  ناـشدوخ و  روـضح  دـندمآ و  نوریب  بـالقنا  درگلاـس  رد  مدرم  روـشک - یاـج  هـمھ  ینعی   - روـشک فـلتخم 

مھ نآ  تمظع ، نیا  اب  مھ  نآ  یمدرم ، روضح  دنوریم . هژر  اھنآ  لباقم  رد  مھ  یاهدع  کی  دنتسیایم ، اجنآ  دنیآیم  رفن  راھچ  دینک ؛ هاگن  امش  ار  اھروشک  یلم  یاھنـشج 

هدنب هدشن . اما ]  ] دننک فیعـضت  دیاش  هک  دننزب  یفرح  کی  دناهتـساوخ  یروج  کی  هب  یلاس  رھ  دـناهدرک و  نانمـشد  هک  یبیرخت  همھ  نیا  اب  مھ  نآ  یپردیپ ، لاس  لھچ 

. ناریا زیزع  تلم  زا  دنک  رکشت  دوجو  یهمھ  اب  ناسنا  هک  دراد  اج  اعقاو  اما  منک ، رکشت  ناریا  تلم  زا  مھاوخب  هک  متسین  لباق  اعقاو  الاح  هک 

اھیـضعب هکنیا  تفرگ . دـیابن  مکتسد  ار  تاباختنا  تسا ؛ دـیدھت  کی  ام  نانمـشد  یارب  تسا ، تصرف  کی  ام  تلم  ام و  روشک  یارب  تاباختنا  زیزع ! ناردارب  تاباختنا ؛ اما  و 

تـصرف کی  ام  روشک  یارب  تاباختنا  دنکب ؛ روبع  نیا  زا  یناسآهب  ناسنا  دیابن  دننکیم ، درـسلد  ار  مدرم  دنیوگیم ، دھاوخیم  ناشلد  هچ  رھ  دننزیم ، فرح  تاباختنا  هب  عجار 

تینما تسا ، روشک  تینما  یهدننکنیمـضت  نیا  دننک ، ادـیپ  روضح  یار  یاھقودنـص  یاپ  لماک  تروص  هب  مدرم  دریگب و  ماجنا  روشرپ  رگا  تاباختنا  الوا  تسا : یگرزب  رایـسب 

، هلب ام ؛ یتاحیلست  تاناکما  ات  دنراد  سارھ  رتشیب  یمدرم  یهناوتشپ  زا  دننکیم ، دیدھت  ار  تلم  ار ، روشک  هک  ینانمشد  هکنیا  رطاخ  یارب  ارچ ؟ دنکیم ؛ نیمـضت  ار  روشک 

بجوم لیلد  نیمھ  هب  تسا ، ماظن  زا  یمدرم  یهناوتشپ  یهدنھدناشن  تاباختنا  رد  روضح  دنسرتیم . رتشیب  ماظن  یمدرم  یهناوتشپ  زا  اما  دنـسرتیم  مھ  ام  کشوم  زا 

. تسا تینما 

یقرش  / ١٣٩٨/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یوق یهجیتن  نیا  دسریمن ؛ هجیتن  هب  دوشیم و  هفخ  هفطن  رد  نمـشد  یاھهئطوت  دوشیم ، سویام  نمـشد  دوشب ، یوق  رگا  دوشب ؛ یوق  دیاب  ناریا  میاهدرک  ضرع  ررکم  ام 

تیادھ اب  مزال ، نیناوق  عضو  اب  نمـشد ، یاھهئطوت  لباقم  رد  هک  یـسلجم  میـشاب ؛ هتـشاد  یوق  سلجم  کی  هک  تسا  نیمھ  ندش  یوق  قیداصم  زا  یکی  تسا . ندـش 

رتیوق سلجم  دـشاب ، رتشیب  اھقودنـص  یاپ  رد  مدرم  روضح  هچرھ  بخ  تسا . یروج  نیا  یوق  سلجم  کی  دـشخبب ؛ تینوصم  ار  روشک  دـناوتب  بولطم ، تمـس  هب  اـھتلود 

. تسا

« هنحص رد  مدرم  روضح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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...

یهفیظو تسین ؛ یبالقنا  یلم و  یهفیظو  کی  افرص  تسا ؛ یعرـش  مکح  کی  نداد  یار  رد  تکرـش  تاباختنا و  رد  روضح  زورما  بناوج ، یهمھ  یهظحالم  اب  هدنب ، رظن  هب 

. تسھ مھ  یندم  قح  کی  لاح  نیع  رد  تسھ ، مھ  یلم  نشج  کی  لاح  نیع  رد  تسا ؛ یعرش 

نابرق  / ١٠/١٣٩٩/٠۵ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

مدرم داحآ  زا  یدارفا  مھ  اھاج  زا  یرایـسب  رد  دیاش  و  رتدیدش ؛ یـضعب  رتمک ، یـضعب  انورک ؛) یرامیب   ) دناهثداح نیا  هب  التبم  ابیرقت  نیمز  یهرک  یهمھ  ایند ، یهمھ  زورما 

زیزع ناریا  لثم  ام ، روشک  لثم  منکیمن  نامگ  اج  چیھ  نکل  تسھ  ییاھکمک  ییاھاج  کی  شیب  مک و  دننکیم ، ییاھکمک  اھنیا  دننام  نایالتبم و  اھراتفرگ و  هب  هک  دنتـسھ 

زا ییاج  رد  هکنیا  زا  مرادن  یشرازگ  ماهدینـشن و  مرادن و  غارـس  هدنب  دشاب ؛ دایز  همھ  نیا  دننکیم ، لابقا  ییاھکمک  نینچ  کی  هب  هنابلطواد  هک  یناسک  دادعت  هک  دشاب  ام 

یاـیالب رد  مھ  تسا ؛ یرگراـثیا  رد  اـم  تلم  تایـصوصخ  زا  نیا  هک  دـشاب ؛ هتـشاد  دوـجو  یمدرم  یاـھینابیتشپ  یمدرم و  کرحت  هـمھ  نـیا  اـیند  یاـھروشک  زا  یروـشک 

. گنج لیمحت  لثم  یعیبط  ریغ  یایالب  رد  مھ  اھنیا ، لاثما  هلزلز و  لیس و  لثم  یعیبط 

سدقم  / ٣١/١٣٩٩/٠۶ عافد  ناتوسکشیپ  زا  لیلجت  نیئآ  رد  ناگدننکتکرش  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

اھدادعتـسا زورب  روضح ، نیا  ساسا  رب  تسا و  یروآتفگـش  یهوحن  کی  یمدرم  روضح  یهوحن  تفرگ . ماجنا  یدیدج  یزاسلدم  کی  یمدرم  روضح  یارب  سدـقم  عافد  رد 

. منکیم ضرع  اھنیا  زا  مادک  رھ  یهرابرد  یرصتخم  نم  الاح  هک  تسا ] ]

یاج روشرپ  هنابلطواد و  دمآراک ، هدنز ، یهکبـش  کی  رد  تسناوت  دوب ، هچ  رھ  دوب ، هک  رھ  دـننک ، تکرـش  هصرع  نیا  رد  دـندوب  لیام  هک  ییاھنآ  ناریا ، تلم  داحآ  یهمھ  الوا 

شیاج دناسرب ، هھبج  هب  ار  شدوخ  دوب  هدـش  قفوم  همانـسانش  رد  یراکتسد  اب  الثم  الاح  هک  هلاس  هدراھچ  هدزیـس  یهدـنمزر  کی  دـییامرفب  ضرف  دـنک . ادـیپ  ار  شدوخ 

هلاسداتفھ درمریپ  کی  اھراک . لیبق  نیا  زا  دشاب و  ناسرمایپ  دربب ، ربخ  دروایب ، بآ  هک  دییامرفب  ضرف  دنامن ؛ راکیب  دنک ، ادـیپ  ار  دوخ  یاج  تسناوتیم  ینعی  دوب ؛ صخـشم 

چیھ دوب ؛ مولعم  دوب ، صخـشم  الماک  تشاد ، دوجو  هھبج  رد  درمریپ  کی  زا  هک  یعقوت  دنک . ادیپ  ار  شدوخ  راک  تسناوتیم  مھ  وا  روج ؛ نیمھ  مھ  وا  هھبج ، تفریم  هک  مھ 

 - هلاس هد  هلاس ، هن  تشھ  زومآشناد  رتخد  کی  دییامرفب  ضرف  ای  دـنامیم . راکیب  هلاسداتفھ  درمریپ  نآ  هن  دـنامیم ، راکیب  هلاسهدزیـس  یهچب  نآ  هن  دـنامیمن ؛ راکیب  سک 

یاھهتسب رد  ار  همان  نیا  سانشان و  یهدنمزر  ردارب  هب  تشونیم  همان  تشادیمرب  درکیم ؛ ادیپ  ار  شدوخ  یاج  دنک ، تکرـش  مھ  وا  راک ، نیا  رد  تساوخیم  هک  یناتـسبد -

درکیم زاب  ار  ییاذغ  یهتـسب  نیا  هک  دینک  ضرف  گنج  نادیم  رد  هدنمزر  هک  دوب  هداتفا  قافتا  ررکم  داتـسرفیم . تشاذـگیم و  دنداتـسرفیم  هک  یایمدرم  یایادـھ  ییاذـغ و 

منکیم و ناتیاعد  نم  دیشابن ، هتسخ  هدنمزر ! ردارب   » هتشون یاهلاسهد  یاهلاس ، تشھ  تفھ  رتخد  کی  یاهچب ، کی  هلب ، دیدیم  دناوخیم  تسھ ، نآ  رد  همان  کی  دیدیم 

اب شدوخ ، خـبط  لیاسو  اب  شدوخ ، یطایخ  خرچ  اب  تسناوتیم  مھ  مرتحم  یوناب  کی  دـشاب ؛ هتـشاد  روضح  اـجنیا  رد  تسناوتیم  مھ  هچبرتخد  کـی  ینعی  اـھنیا ؛» دـننام 

هک مدـید  ار  یاهطقن  کی  متفر  زاوھا  رد  هدـنب  دـنک . کمک  هھبج  تشپ  هب  شدوخ  نتـسش  سابل  اب  شدوخ ، نتخپ  نان  اب  شدوخ ، نتخادـنا  یـشرت  اب  شدوخ ، یزاسابرم 

لوغـشم دـننک و  ادـیپ  ار  ناشدوخ  یاج  دنتـسناوتیم  همھ  ینعی  دنتـسشیم ؛ ار  ناگدـنمزر  کرچ  یاھـسابل  دـندوب و  هدـش  عمج  اجنآ  مرتحم  یاھنز  ناوناب و  زا  یتیعمج 

هدننار و ناوخدورس ، رعاش و  هناخراک ، رگراک  دجسم ، یناحور  زج ، بساک  میدید . ام  تشاد و  روضح  دشاب و  هتشاد  روضح  اجنآ  تسناوتیم  اصخـشم  حارج  کشزپ  دندوب .

لدـم کی  نیا  دـننک ؛ ادـیپ  روضح  یمدرم  میظع  یهکبـش  نیا  رد  دنتـسناوتیم  یمدرم  یاھهورگ  ماسقا  عاونا و  یرادا و  دـنمراک  ییاتـسور ، زرواشک  رگهتخیر ، راـکبحاص و 

مھ ام  هدمآرد ، ناشیاھملیف  ناشیاھباتک ، ناوارف ، یاھگنج  یهرابرد ] . ] میاهدینـشن میاهدناوخن و  ار ] شاهنومن   ] ام اج  چیھ  درادن ؛ یاهقباس  چـیھ  ایند  رد  نیا  دوب . دـیدج 

همھ هک  دیدج  یزاسلدـم  دوب ؛ دـیدج  لدـم  نیا  درادـن . دوجو  الـصا  یمیظع  یمدرم  جیـسب  نینچ  یهنومن  اما ]  ] میاهدرک هعلاطم  میاهدـناوخ ، ار  اھزیچ  لیبق  نیا  زا  یلیخ 

. دندادیم [ کمک  ] همھ دننک  ییازفامھ  دنتسناوتیم  همھ  دننک ، یراکمھ  دنتسناوتیم 

ید  / ١٣٩٩/١٠/١٩ مایق ١٩  زورلاس  رد  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

ماجنا ار  میظع  بالقنا  نیا  تسناوت  تدـھاجم  یهیاس  رد  ماگنھب ، روضح  یهیاـس  رد  یرادنید ، یهیاـس  رد  خـسار ، مزع  یهیاـس  رد  داـحتا ، یهیاـس  رد  ناریا  تلم  زورید ،

تاـناکما اـب  رتـشیب ، یاـھهبرجت  اـب  اـھییاناوت و  ناـمھ  اـب  تلم ، ناـمھ  زورما  دـھدب ؛ ماـجنا  درک  ضوع  ار  رـشب  اـیند و  خـیرات  ریـسم  هک  ار  گرزب  راـک  نیا  تسناوـت  دـھدب ،

شزرا لئاسم  دیلوت و  لئاسم  یهنیمز  رد  مھ  یداصتقا ، یهنیمز  رد  مھ  دناوتیم ، تلم  نیا  دـیایب . قئاف  عناوم  یهمھ  رب  دـناوتیم  دراد و  روضح  ربارب  نیدـنچ  یهدـشمھارف 

لضف و دنوادخ  هللااشنا  میراودیما  دوشب . قفوم  اھنیا  لاثما  یماظن و  لئاسم  یهنیمز  رد  مھ  یـسایس ، لئاسم  یهنیمز  رد  مھ  یگنھرف ، لئاسم  یهنیمز  رد  مھ  لوپ ،

. دھدب شیازفا  زورهبزور  تلم  نیا  رب  ار  شدوخ  فطل 

شترا  / ١٣٩٩/١١/١٩ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

ام هک  تسین  نمشد  یتابساحم  هاگتسد  ندوب  بویعم  افرص  هک  میشاب  بقارم  دیاب  ام  نکل  دنکیم  اطخ  شدوخ  تابـساحم  رد  نمـشد  هلب ، درک . دیابن  یراگناهداس  بخ ،

، نیلوئـسم مدرم و  یوس  زا  یھلا  یهدـعو  هب  دامتعا  هنحـص ، رد  ناشروضح  موزل  هب  مدرم  نامیا  هنحـص ، رد  مدرم  روضح  درک . شالت  دـیاب  درک ، راـک  دـیاب  دـنکیم ؛ قفوم  ار 

ار یماظن  تموکح  نتـسکش  نامرف  نمھب ، مودوتسیب  نمھب و  مکیوتسیب  یاھزور  ناـمھ  رد  مھ  راوگرزب  ماـما  رگا  هدوب . رثوم  تسا و  رثوم  همھ  لـباقتم ، یاـھیحارط 

، تشاد روضح  لمع  نادیم  رد  دیاب  درک ، شالت  یتسیاب  دوریمن ؛ شیپ  راک  ندنام  نمـشد  یاطخ  دیما  هب  ندرک و  اشامت  نتـسشن و  اب  دشیم . یرگید  روج  عضو  دندادیمن ،

داد شیازفا  دیاب  ار  یلم  تردق  یاھهفلوم  تسا . نیلوئـسم  یهفیظو  نیا  درک ؛ لباقتم  یحارط  مئاد  روط  هب  دیاب  درک ، تدھاجم  دیاب  درک ، دامتعا  ادخ  هب  دیاب  درک ، راک  دیاب 

. داد ناشن  یتسیاب  مھ  لمع  رد  ار  تردق  نیا  درک و  تردق  دیلوت  دیاب  تسا و  حلسم  یاھورین  نیمھ  اھنآ  زا  یکی  هک 

ناریا  / ١۴٠٠/٠١/٠١ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

یعافد تاناکما  هلب ، هک  مینک  ناعذا  مینادب و  دیاب  همھ  ار  نیا  تسا . یلم  رادتقا  یهدـنھدناشن  مدرم ، تکراشم  مدرم و  روضح  تاباختنا و  مھ  یجراخ  یهھجو  تھج  زا 

همھ یتقو  دـنھدیم . رادـتقا  هک  دـنتلم  دـنروشک ، کی  مدرم  اھنیا  یهمھ  زا  شیب  اما  تسین  یکـش  نیا  رد  دـھدیم ، رادـتقا  روشک  هب  اھنیا  لاثما  یـساملپید و  یاھتردـق  و 

رد یتبیھ  کی  یرادـتقا ، کی  روشک  نیا  تسا ، هزیگنارپ  تسا ، مزاع  تسا ، اپ  رـس  تسا ، رادـیب  تسا ، رایـشوھ  تلم  نیا  هک  تسود - نمـشد و   - ایند رد  دـننک  ساسحا 

، یبالقنا تاـعامتجا  تسا ؛ مدرم  روضح  رھظم  تاـباختنا ، و  دـش . دـھاوخ  روشک  رادـتقا  بجوم  مدرم  روضح  نیارباـنب  نمـشد . هچ  تسود و  هچ  دـنکیم ؛ ادـیپ  همھ  مشچ 

. تسا تاباختنا  هتبلا  رتمھم  همھ  زا  تسا و  مدرم  روضح  رھظم 

نانمـشد و یاھینمـشد  دنیبیم  هک  یتلم  یروشک و  بخ ، مینک . یوق  ار  روشک  مینک  شالت  دیاب  ام  ینعی  ( ۶ (؛ ماهدرک تبحـص  یوق » ناریا   » هب عجار  ررکم  البق  هدنب  بخ 

نآ دـنراد ؛ لوبق  همھ  ار  نیا  تسا ، یمومع  راعـش  کی  یوق » ناریا   » روشک و توق  نیا  دـنک . یوق  ار  شدوخ  هک  تسا  نیا  شجالع  راک و  هار  ار ، ناربکتـسم  ناھاوخهدایز و 

یاراد زیزع و  ناریا  یوق ، ناریا  تسا ؛ روخیرـسوت  ناوتان و  فیعـض و  ناریا  زا  رتھب  یوق  ناریا  املـسم  دراد . لوبق  ار  یوق » ناریا   » راعـش درادن ، لوبق  مھ  ار  هدـنب  هک  یـسک 

تلم و روـضح  دنـشخبیم و  روـشک  هب  ار  توـق  نیا  هک  دنتـسھ  تـلم  تـلم ؛ مـیدرک ، ضرع  هـک  روـط  ناـمھ  دـشخبیم ؟ ناریا  هـب  یـسک  هـچ  ار  توـق  نـیا  ـالاح  بـخ  تزع .

. دراد ریثات  یلم  توق  نیا  رد  املسم  ناشتکراشم - یهزادنا  ناشتکراشم ، لصا   - مھ ناشتکراشم 

ناریا  / ١۴٠٠/٠٢/١٢ تلم  هب  باطخ  ینویزیولت  ینارنخس 

یلیدبیب تصرف  کی  ینعی  تسا ؛ ریظنیب  تصرف  کی  افاصنا  تاباختنا  تاباختنا ... ؛ زا  درک  درـسلد  ار  مدرم  دیابن  تسا و  مھم  تصرف  کی  هملک  یعقاو  یانعم  هب  تاباختنا 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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چیھ ار  ماظن  دنـشاب ، رـضاح  مدرم  یتقو  تسا و  مدرم  روضح  تاباختنا  دریگیمن . روشک  رادتقا  یاھهیاپ  ماکحتـسا  روشک و  یارب  ار  تاباختنا  یاج  یرگید  زیچ  چـیھ  تسا ؛

ظفح یارب  ناشروشک ، رادـتقا  یارب  عقاو  رد  دـننکیم ، تکرـش  تاباختنا  رد  هک  یناسک  نیاربانب  تسا . تاباختنا  مھ  مدرم  روضح  مھم  رھظم  دـھدب . ناکت  دـناوتیمن  یتردـق 

. دننکیم شالت  دنراد  روشک  تشونرس  روشک و  یهدنیآ  ناشدوخ و  تینما  یارب  ناشروشک ،

ییوجشناد  / ١۴٠٠/٠٢/٢١ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

، میریگن مکتسد  ار  نیا  تسا ؛ مھم  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  یرـالاسمدرم  قـقحت  مدرم و  روـضح  تھج  زا  مھ  تسا . مـھم  تـھج  هـمھ  زا  روـشک  یارب  روـشرپ  تاـباختنا 

یهلئسم کی  لیذ ، ات  ردص  زا  روشک ، نالوئسم  باختنا  یارب  مدرم  روضح  سفن  هن ، تسین ؛ یرالاسمدرم  سپ  دنتشادن  روضح  مدرم  یتلود ، تکرح  نالف  رد  نوچ  مییوگن 

، تاباختنا رد  مدرم  روضح  دینادیم ، هک  روط  نیمھ  مھ  دعب  تسا . یرالاسمدرم  تسا ؛ یمھم  رایسب  یندمت  یهلئـسم  تسا ، یمھم  یناسنا  یهلئـسم  تسا ؛ یمھم 

هچ رھ  دـھدیم ؛ لیکـشت  یتلود  دوشیم و  باختنا  یروھمجسیئر  کی  دـش ، دـھاوخ  باختنا  یتلود  کـی  هرخـالاب  دراد ؛ یداـیز  ریثاـت  بختنم  تلود  نآ  توق  اـھییاناوت و  رب 

نیارباـنب دـنکیم . داـجیا  وربآ  روشک  یارب  روشک ، هب  دـھدیم  تینما  دربیم ، ـالاب  ار  روشک  یگدـنرادزاب  تردـق  تسا و  رتھب  اـعطق  دـشاب ، رتیوق  دـشاب ، رتـشیب  وا  یهناوتـشپ 

. تسا مھم  یلیخ  تکراشم ،

تاباختنا  / ١۴٠٠/٠٣/٢۶ یرازگرب  هناتسآ  رد  ینویزیولت  ینارنخس 

زا یـضعب  دـنراد - یـسایس  یوب  گـنر و  هک  یثداوح  نینچمھ  روـشک و  یاھتـسایس  یمالـسا ، یروـھمج  ماـظن  یاھتـسایس   - تسایـس ملاـع  رد  هک  تسا  نیا  تقیقح 

بخ ینامیلس ، دیھش  نامراوگرزب  زیزع  دیھش  یهزانج  عییشت  الثم  دینک  ضرف  دشاب ؛ یسایس  یاھعازن  اھهقیلـس و  زا  رتارف  رترب و  اھنآ  هب  هاگن  دیاب  هک  تسھ  یقیاقح 

ثحب تاباختنا  رد  تسا . لیبق  نیا  زا  تاباختنا  دـندرک ؛ تکرـش  همھ  دوبن ، حرطم  یـسایس  قاذـم  یـسایس و  یهقیلـس  یهلئـسم  رگید  اـجنیا  دوب ؛ یگرزب  یهثداـح  کـی 

دراذگیم ریثات  تسا و  دنمزاین  روضح  نیا  هب  روشک  یعامتجا  ماظن  نوچ  دننک ؛ ادیپ  روضح  دیاب  همھ  دننک ، تکرش  دیاب  همھ  تسین ؛ حرطم  یسایس  قیالس 

تاباختنا  / ١۴٠٠/٠٣/٢۶ یرازگرب  هناتسآ  رد  ینویزیولت  ینارنخس 

هب تبـسن  مدرم  ینھذ  بیرخت  تمدـخ  رد  اھنآ  یـسایس  یاھرازبا  اھنآ ، یاهناسر  یاھرازبا  هک  هدوب  روج  نیا  هشیمھ  لاس  اھهد  نیا  لوط  رد  ام  یاھتاباختنا  یهمھ  رد 

رد اھنآ  مشچ  یروک  هب  هتبلا  دـھدب . ناشن  ار  شدوخ  ناریا  تاـباختنا  تکوش  هوکـش و  نآ  دـنراذگن  هکنیا  یارب  هدوب ؛ تاـباختنا  رد  تلاـخد  یوحن  هب  دـنناوتب  رگا  تاـباختنا و 

هتبلا دـنداد . یار  دـندش و  رـضاح  اھقودنـص  یاپ  رد  مدرم  هداتفا ؛ بقع  زور  کی  هن  هدـش ، لیطعت  هن  هتفرگ ؛ ماجنا  تقو  رـس  اھتاباختنا  یهمھ  یدامتم ، یاھلاس  نیا  لوط 

ادیپ ار  یروشک  میناوتن  ملاع  زا  یاهطقن  چـیھ  رد  دـیاش  هتـشاد . همادا  هشیمھ  تاغیلبت  نیا  تاباختنا  زا  دـعب  ات  تاباختنا  زا  لبق  یتدـم  زا  هتـشاد ؛ دوجو  اھنآ  وس  تاغیلبت 

، ییاکیرمآ یاھهناسر  هک  تسا  هام  دـنچ  نـالا  هعمج - زور   - اـم یادرفسپ  تاـباختنا  نیمھ  رد  و  دـشاب . هتـشاد  رارق  نانمـشد  مجاـھت  دروم  همھ  نیا  شتاـباختنا  هک  مینک 

لاوس ریز  ار  تاباختنا  دنناوتب  دیاش  هکنیا  یارب  دنـشکیم  ار  ناشدوخ  دـنراد  دـنراک ، لوغـشم  اھهناسر  نیا  رد  اھنیا و  مچرپ  ریز  هک  ییاھرودزم  نآ  یـسیلگنا و  یاھهناسر 

. دننزیم هنیمز  نیا  رد  مھ  ار  اھفرح  ماسقا  عاونا و  دنھدب ؛ رارق  ماھتا  دروم  یوحن  هب  ار  یمالسا  یروھمج  تاباختنا  دننک و  گنرمک  ار  مدرم  روضح  دنربب ،

رد مدرم  روضح  مدع  نوچ  دنریگب ؛ هلصاف  ماظن  زا  مدرم  ینعی  هچ ؟ ینعی  دریگن ؛ ماجنا  یمالـسا  یروھمج  بولطم  تروص  نآ  هب  تاباختنا  نیا  هک  تسا  نیا  اھنآ  فدھ  بخ 

راک صاخ  یاھهورگ  زا  یـضعب  هب  الاح  دـناهدرکن ؛ شوگ  اھنآ  فرح  هب  مدرم  هتبلا  تسا . اھنآ  فدـھ  نیا  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  ماظن  زا  مدرم  یریگهلـصاف  اعبط  تاباختنا 

هچ رھ  هک  دـناهداد  ناشن  مدرم  نتم  هداد و  ناشن  هبرجت  نکل  دـننکیم ، رارکت  مھ  ار  اھنآ  یاھفرح  نامھ  یزاجم  یاضف  یاھهناسر  رد  اھزور  نیا  ای  تاعوبطم  رد  هک  میرادـن 

. رگید نوگانوگ  لئاسم  اھییامیپهار و  دروم  رد  مھ  تاباختنا ، دروم  رد  مھ  دناهداد ؛ ماجنا  ار  شسکع  هتساوخ ، نمشد 

تاباختنا  / ١۴٠٠/٠٣/٢۶ یرازگرب  هناتسآ  رد  ینویزیولت  ینارنخس 

یهیآ  - تسا تئارب  هکراـبم  یهروس  رد  هک  یاهفیرـش  یهیآ  نیا  هب  ملیاـم  میوگب ، ار  تاـکن  نیا  هکنیا  زا  لـبق  نکل  منکب ؛ ضرع  مدرم  روضح  تیمھا  یهراـبرد  هتکن  دـنچ  نم 

لمع ٖهب  مھل  بتک  الا  الین  ودـع  نم  نولانی  رافکلا و ال  ظـیغی  اـئطوم  نوئطیـالو  مناوخیم : هک  تسا  یتمـسق  نیا  هیآ ، نیا  زا  یاهکت  هیآ و  نیا  زا  یئزج  هک  منک ، هراـشا  - ١٢٠

کی راگدرورپ  هاگشیپ  رد  دشاب ، دونشخان  نآ  زا  نمشد  هک  امش  زا  یمادقا  یلمع و  رھ  هک  تسا  نیا  هصالخ  روط  هب  مدناوخ ، هیآ  نیا  زا  هک  یاهرقف  ود  نیا  نومـضم  حلٰص ؛

. تسا حلاص  لمع  کی  تاباختنا  هب  مادقا  نیاربانب  دنفلاخم ، تدـشب  امـش  تاباختنا  اب  ناریا  نانمـشد  مالـسا ، نانمـشد  نید ، نانمـشد  هک  دـینیبیم  تسا . حـلاص  لمع 

فرط زا  حلاص  لمع  کی  تاباختنا  رد  روضح  دـننادب  دـنھدب ، ماجنا  حـلاص  لمع  دـنھاوخیم  ( ٢ - ) تٰحلاصلا اولمع  اونما و  نیذـلا  الا   - دـنحلاص لمع  لاـبند  هک  یناـسک  یهمھ 

. تسا اھنیا 

رد مدرم  روضح  . » تسا هنحـص  رد  مدرم  روضح  یهدـنھدناشن  تاباختنا  هک  تسا  نیا  هتکن  نیرتمھم  منکیم . ضرع  ار  هتکن  دـنچ  تسا ؛ نم  رظن  دروم  هک  یتاـکن  نآ  اـما  و 

چیھ ینعی  دراد ؛ یریظنیب  ریثات  روشک  رادتقا  ناریا و  یمالسا  یروھمج  ماظن  رادتقا  رد  نیا ، دراد . یمدرم  یهناوتـشپ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ینعی  هچ ؟ ینعی  هنحص »

ازتردق ازفاتردق و  ار  یداصتقا  یاھرازبا  یـسایس ، یاھرازبا  یماظن ، یاھرازبا  ام  هلب ، تسین . روشک  یارب  ازفاتردـق  مدرم ، روضح  یهزادـنا  هب  یتردـق  رازبا  چـیھ  یزیچ ،

یناسک نآ  بخ  دـنکیم . دـنمتردق  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  مدرم ، روضح  تسین ؛ مدرم  روضح  یهزادـنا  هب  مادـک  چـیھ  اما  روشک ، یارب  مینادـیم 

رد اھهمانزور و  رد  اھفرح  لالخ  رد  دننکیم  حرطم [  [ اھیضعب هنافساتم  هک  یتانایب  نیا  زا  یضعب  رگید  دینیبیم   - دننزیم تاباختنا  دروم  رد  یزیمآهطسفس  یاھفرح  هک  مھ 

فیعـضت لابند  عقاو  رد  اـھنیا  تاـباختنا ، رد  روضح  زا  ار  مدرم  دـننک  درـسلد  هکنیا  یارب  دـننزیم  فرح  تاـباختنا  یهراـبرد  نوگاـنوگ  یاھییوگهطـسفس  اـب  و  یزاـجم - یاـضف 

فیعض مدرم  روضح  هچنانچ  رگا  هک  دننادیم  اھنآ  دننک ؛ فیعضت  ار  ماظن  هک  دنتسھ  نیا  لابند  دنتفایمرد ، تاباختنا  اب  احیرـص  هک  مھ  ینوریب  یجراخ و  نانمـشد  دنماظن و 

هک تسا  یتروص  رد  نیا  دـنھدب ؛ رارق  اھتسیرورت  هاگنالوج  ار  روشک  دـننک ، مسیرورت  راچد  دـننک ، ینماان  راـچد  ار  روشک  دـنناوتیم  تقو  نآ  دوشب ، فیعـض  روشک  دوشب و 

هدید دوشیم و  هدینش  الماک  انعم  نیا  ناشیاھفرح  رانکهشوگ  رد  اما  دننکیمن ، حیرصت  ار  نیا  هتبلا  دوشب . گنرمک  روشک  رد  مدرم  روضح  یهناوتشپ  و  دوشب ، فیعض  روشک 

ار روشک  دـنناوتب  ات  دـننک ، تلاخد  دـنناوتب  ات  دـننک ، لالخا  روشک  رد  دـنناوتب  ات  دوشب ، فیعـض  ماـظن  اـت  دـشابن  مدرم  روضح  دـنھاوخیم  دنتـسھ ؛ نیمھ  لاـبند  هک  دوشیم 

. دنیبیم ناسنا  ار  نیا  دنھدب ؛ رارق  ناشدوخ  نارودزم  هاگنالوج 

یانعم هب  رگیدـمھ  اب  اھنیا  ینعی  تشاد ؛ میھاوخ  ار  نمـشد  یاھراشف  شیازفا  فرط  نآ  زا  میـشاب ، هتـشاد  ار  مدرم  روضح  شھاک  اـم  رگا  هک  تسا  نیا  رگید  یهتکن  کـی 

میھاوخ ار  نانمـشد  راـشف  ناوارف  شیازفا  فرط  نآ  زا  میـشاب ، هتـشاد  مک  ار  مدرم  روضح ]  ] شیازفا روشک  رد  اـم  هچناـنچ  رگا  دـنراد . یـسوکعم  تبـسن  کـی  هملک  یعقاو 

رد مدرم  روضح  هک  تسا  نیا  شھار  دـنک ، ادـیپ  شھاک  ای  دورب  نیب  زا  اھنیا  لاثما  میرحت و  لثم  یداصتقا  یاھراشف  لیبق ] زا   ] نانمـشد یاھراشف  میھاوخب  ام  رگا  تشاد .

. دوشب هدیشک  نانمشد  خر  هب  یمدرم  یهناوتشپ  دنک و  ادیپ  شیازفا  روشک 

دھاوخ یمکحم  ینابیتشپ  دوشب ، باختنا  الاب  یار  اب  رگا  دـش  دـھاوخ  باـختنا  هعمج  زور  هک  یروھمجسیئر  نآ  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  مھ  نیا  هک  یرگید  یهتکن  کـی 

یاهلمج کی  مھ  نایاپ  رد  ادعب  الاح  نم   - تسا الاب  ناوت  یاراد  هللادمحب  روشک  دھدب . ماجنا  دناوتیم  یگرزب  یاھراک  و  دوب ، دھاوخ  یدنمتردق  یوق و  روھمجسیئر  تشاد ،

یاھناسنا هب  دراد  جایتحا  اھتـصرف  نیا  زا  یهدافتـسا  تسھ ؛ ام  روشک  رد  یناوارف  یاھتـصرف  تاـناکما و  دراد ، یداـیز  یاـھییاناوت  روشک  درک - مھاوخ  ضرع  هنیمز  نیا  رد 

رگا دروآیم . تسد  هب  مدرم  یناـبیتشپ  یهیحاـن  زا  رتـشیب  یـصخش - یاـھهبنج  زا  ریغ   - روھمجسیئر ار  یدـنمتردق »  » نیا دـنمتردق . وشنهتـسخ و  راـکرپ ، لاـعف ، یوـق ،

اھتیفرظ نیا  زا  دـناوتب  دـنک  ادـیپ  تردـق  هک  دـش  دـھاوخ  بجوم  نیا  دوشب ، باختنا  هللااشنا  الاب  یار  اـب  روھمجسیئر  دـشاب و  یبولطم  باـصن  یاراد  مدرم  روضح  هچناـنچ 

. دنک هدافتسا  تسرد 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 100 
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تاباختنا ١۴٠٠  / ١۴٠٠/٠٣/٢٨ رد  تکرش  زا  سپ  امیسوادص  راگنربخ  اب  وگوتفگ  رد  تانایب 

یلک و فیلکت  عقاو  رد  یار ، نداد  اب  یار و  یاھقودنص  رانک  رد  روضح  اب  هک  دنتسھ  مدرم  دنمدرم . یلـصا  نادرگهنحـص  رادنادیم و  زورما  تسا . ناریا  تلم  زور  تاباختنا ، زور 

یار و قودنـص  رانک  رد  روضح  زا  دـنھدب ، ماجنا  بش  ات  زورما  ناریا  تلم  هک  یراک  رھ  تسا و  مدرم  هب  قلعتم  زورما  دـننکیم . نیعم  هدـنیآ  یاھلاس  یارب  ار  روشک  یـساسا 

هک دـنکیم  مکح  ناسنا  درخ  دـنکیم ، مکح  لقع  هک  تسا  لیلد  نیمھ  هب  تسرد  تسا . اھنآ  یهلاسدـنچ  تشونرـس  یهدـننکنییعت  اـھنآ و  یهدـنیآ  یهدـنزاس  یار ، نداد 

مدرم دوـخ  هب  روـضح  نیا  یهجیتـن  رثا و  نیلوا  تاـباختنا ، رد  روـضح  هب  ار  مدرم  مینکیم  توـعد  ررکم  اـم  هـکنیا  دـننک . تکرـش  یرـسارس  یلم و  گرزب  نوـمزآ  نـیا  رد  هـمھ 

نیا زا  دوشیم  عفتنم  لوا  هک  نآ  نکل  دروآیم  تسد  هب  یللملانیب  یهصرع  رد  ار  یگرزب  تازاـیتما  مھ  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  روشک و  مدرم ، روضح  اـب  هتبلا  ددرگیمرب .

. تسا تیمھا  یاراد  مدرم  کیاکی  یهدنیآ  یارب  روشک و  یهدنیآ  یارب  هک  تسا  یزیچ  نیا  دیھدب . یار  دینکب و  باختنا  دیھدب و  صیخشت  دییایب و  دنمدرم . دوخ  نداد ، یار 

کی یار  کی   - تسا اھیار  نیمھ  تسا و  تیمھا  یاراد  اعطق  مھ  یار  کی  هن ، داتفا ؛ دھاوخ  یقافتا  هچ  نم  یار  کی  اب  الاح  هک  دیوگن  سک  چیھ  تسا . مھم  مھ  یار  کی 

. دیھدب ماجنا  ار  راک  نیا  دیربب و  باوث  دیوشب ، دراو  ییادخ  تین  اب  نم  داقتعا  هب  دھدیم . لیکشت  ار  تلم  ینویلیم  ارآ  هک  تسا - یار 

تاباختنا ١۴٠٠  / ١۴٠٠/٠٣/٢٩ رد  مدرم  یسامح  روضح  تبسانم  هب  مایپ 

! ناریا دنلبرس  گرزب و  تلم 

رد تکراشم  تسناوتیم  یئهنوگهب  کیرھ  هک  یلماوع  یهنایم  رد  دوزفا . امش  تاراختفا  رب  یرگید  ناشخرد  یهحفـص  دادرخ ، تاباختنا ٢٨  رد  زیگناروش  یسامح و  روضح 

زوریپ دوب . رادیب  یهدید  راودیما و  لد  خـسار و  مزع  زا  یراکـشآ  یهناشن  روشک ، رـسارس  رد  یریگیار  زکارم  رد  امـش  تاعامتجا  زاونمشچ  رظانم  دـنک ، گنرمک  ار  تاباختنا 

رد دوخ  روضح  تشارفارب و  دـق  ناھاوخدـب ، ناشیدـناماخ و  یهسوسو  نمـشد و  رودزم  یاھهناسر  تاغیلبت  ربارب  رد  رگید  رابکی  هک  تسا  ناریا  تلم  زورید ، تاباختنا  گرزب 

درـسلد یهزیگنا  اب  هک  یئاھیناوخفلاخم  هن  ریگارف ، یرامیب  دیدھت  زا  یگنتلد  هن  فیعـض ، تاقبط  تشیعم  یراوشد  زا  هیالگ  هن  داد . ناشن  ار  روشک  یـسایس  نادیم  بلق 

دـیآ و قئاف  ناریا  تلم  مزع  رب  تسناوتن  کیچیھ  باـختنا ، زور  زا  یتاـعاس  رد  یریگیار  ناـیرج  رد  تـالالتخا  یخرب  یتح  هن  و  دوب ، هدـش  زاـغآ  شیپ  اـھھام  زا  مدرم  ندرک 

. دزاس لکشم  راچد  ار  اتسور  رھش و  یاھاروش  یروھمجتسایر و  مھم  تاباختنا 

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

تینما ناگدننکنیمات  زا  مھ  فلتخم ، یاھـشخب  رد  تاباختنا  ناگدننکرازگرب  زا  مھ  منکیم ؛ رکـشت  هدـنب  دـش . رازگرب  لماک  تینما  اب  لماک ، تمالـس  رد  تاباختنا  هللادـمحب 

یهئطوت کی  یمالسا ، یروھمج  نانمشد  روشک و  نانمشد  یراذگتسایس  لفاحم  رد  شیپ ، یتدم  زا  مدرم . روضح  زا  صوصخب  مھ  و  دوب ، یمھم  رایسب  راک  هک  تاباختنا 

دنداد و یعطاق  خـساپ  مدرم  دـندرکیم ؛ لابند  ار  تسایـس  نیا  ضرغ  یور  زا  دـیاش  مھ  یـضعب  تلفغ ، یور  زا  یـضعب  مھ  لخاد  رد  هک  دوب  هدـش  یحارط  تاباختنا  میرحت 

. دوب هصرع  رد  مدرم  روضح  یهدـنھدناشن  دوب و  یبوخ  تکرـش  مدرم ، تکرـش  تشاد ، دوجو  هک  یلاوحا  عاضوا و  هب  هجوت  اب  دوب ؛ بوخ  مھ  مدرم  تکرـش  دـندرک . تکرش 

. منکیم رکشت  مھ  مدرم  زا  مینکیم و  رکش  ار  ادخ 

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

هب قیوشت  ار  مدرم  دنکب ، نیمات  ار  مدرم  روضح  هک  یزیچ  نآ  تسا . تالکـشم  یهدننکلح  لئاسم ، یهمھ  رد  مدرم  روضح  تسا : اجنیا  یلـصا ، دـیلک  یلـصا ، یهلئـسم 

رنھ دوب ؛ نیمھ  مھ  بالقنا  یلـصا  رنھ  درادن ؛ یرگید  نیزگیاج  چیھ  مدرم  روضح  و  تسا . منتغم  روشک - یالتبا  دروم  فلتخم  یاھنادیم   - دنکب نادیم  رد  هصرع و  رد  روضح 

، دنمهقالع هزیگنارپ ، یهعومجم  کی  هب  درک  لیدـبت  یمومع ، یلم و  هاگن  کی  دـقاف  یفرـصم و  لعفنم و  یهدوت  هعومجم و  کی  زا  ار  مدرم  روھمج  هک  دوب  نیا  بالقنا  یلـصا 

. دوب نیا  بالقنا  گرزب  راک  درک ؛ نادیم  دراو  و  هاوخنامرآ ، رادفدھ ، رادتمھ ،

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

تینما ناگدننکنیمات  زا  مھ  فلتخم ، یاھـشخب  رد  تاباختنا  ناگدننکرازگرب  زا  مھ  منکیم ؛ رکـشت  هدـنب  دـش . رازگرب  لماک  تینما  اب  لماک ، تمالـس  رد  تاباختنا  هللادـمحب 

یهئطوت کی  یمالسا ، یروھمج  نانمشد  روشک و  نانمشد  یراذگتسایس  لفاحم  رد  شیپ ، یتدم  زا  مدرم . روضح  زا  صوصخب  مھ  و  دوب ، یمھم  رایسب  راک  هک  تاباختنا 

دنداد و یعطاق  خـساپ  مدرم  دـندرکیم ؛ لابند  ار  تسایـس  نیا  ضرغ  یور  زا  دـیاش  مھ  یـضعب  تلفغ ، یور  زا  یـضعب  مھ  لخاد  رد  هک  دوب  هدـش  یحارط  تاباختنا  میرحت 

. دوب هصرع  رد  مدرم  روضح  یهدـنھدناشن  دوب و  یبوخ  تکرـش  مدرم ، تکرـش  تشاد ، دوجو  هک  یلاوحا  عاضوا و  هب  هجوت  اب  دوب ؛ بوخ  مھ  مدرم  تکرـش  دـندرک . تکرش 

. منکیم رکشت  مھ  مدرم  زا  مینکیم و  رکش  ار  ادخ 

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

هب قیوشت  ار  مدرم  دنکب ، نیمات  ار  مدرم  روضح  هک  یزیچ  نآ  تسا . تالکـشم  یهدننکلح  لئاسم ، یهمھ  رد  مدرم  روضح  تسا : اجنیا  یلـصا ، دـیلک  یلـصا ، یهلئـسم 

رنھ دوب ؛ نیمھ  مھ  بالقنا  یلـصا  رنھ  درادن ؛ یرگید  نیزگیاج  چیھ  مدرم  روضح  و  تسا . منتغم  روشک - یالتبا  دروم  فلتخم  یاھنادیم   - دنکب نادیم  رد  هصرع و  رد  روضح 

، دنمهقالع هزیگنارپ ، یهعومجم  کی  هب  درک  لیدـبت  یمومع ، یلم و  هاگن  کی  دـقاف  یفرـصم و  لعفنم و  یهدوت  هعومجم و  کی  زا  ار  مدرم  روھمج  هک  دوب  نیا  بالقنا  یلـصا 

. دوب نیا  بالقنا  گرزب  راک  درک ؛ نادیم  دراو  و  هاوخنامرآ ، رادفدھ ، رادتمھ ،

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

سراف و ناتسا  زا  ییاھرھش  رد  نامرک ، رد  دزی ، رد   - رگید نوگانوگ  یاھرھش  رد  قشمرس . دش  نیا  دمآ ، دوجو  هب  اھیزیربت  راکتبا  اب  زیربت  رد  مق  یادھـش  ملھچ  هک  یتقو 

یھتنم بالقنا  یزوریپ  هب  مدرم ] روضح   ] هک دـش  نیمھ  دـناشک و  بالقنا  هزرابم و  نادـیم  هب  ار  مدرم  داحآ  نایرج ، نیا  داتفا و  هار  هب  تکرح  نیا  رگید - نوگاـنوگ  قطاـنم  رد 

روضح اب  دـشن ؛ زوریپ  یزاببزح  اب  هن  یراکیـسایس ، اب  هن  گنفت ، اب  هن  بالقنا  نیا  دوب ؛ نابایخ  رد  نادـیم و  رد  هصرع و  رد  مدرم  روضح  رطاخ  هب  بالقنا  نیا  یزوریپ  دـش .

تضھن رارمتسا  راذگهیاپ  نمھب  مھنوتسیب  یارجام  دش ... راکتبا  دش و  اشنا  زیربت  رد  مھ  اھتکرح  نیا  زاغآرس  دوب ، اھتکرح  نیمھ  زا  یـشان  مدرم  روضح  دش . زوریپ  مدرم 

دوجو روشک  رانک  هشوگ و  رد  تازرابم  ماسقا  عاونا و  دوب ، نآ  زا  لبق  اھلاس  زا  هزرابم  بخ  دش . زاغآ  مدرم  ینادـیم  تکرح  هک  دـندرک  یراک  زیربت  مدرم  تسا . مدرم  ینادـیم 

تکرح دـنداد و  داـی  همھ  هب  ار  رارمتـسا  اـھیزیربت  دـشیم ؛ شومارف  مق  یهلئـسم  دوبن ، زیربت  یهثداـح  هچناـنچ  رگا  دـش و  عورـش  مق  زا  مدرم  ینادـیم  روضح  اـما  تشاد ،

دایرف هک  دش  بجوم  نیا  نادیم ، رد  دنیایب  دنناوتب  هک  داد  تئرج  مدرم  هب  راکتبا  نیا  دوب . هدش  عورش  هک  دوب  یمیظع  تکرح  نداد  همادا  رارمتـسا و  زاغآ  نمھب  مھنوتسیب 

مدرم و هب  باطخ  دـنداد  مایپ  ود  لقادـح  ماما  زیربت ، یهیـضق  نیمھ  رد   - دـسرب ناریا  مدرم  یهمھ  شوگ  هب  هشیمھ  زا  رتدـنلب  هیلع ) یلاعت  ناوضر هللا   ) لحار ماما  یاـسر 

مھنوتسیب ار  نیا  درک . دیاب  راک  هچ  دـنک ، ادـیپ  همادا  دـھاوخب  بالقنا  نیا  رگا  هک  دـش  مولعم  دـش ؛ نشور  بالقنا  ریـسم  و  ناجیابرذآ - زیربت و  مدرم  هب  باطخ  ناریا و  تلم 

. دیسرتن دیاب  دوب ، یلاخوت  دوب و  کوپ  عقاو  رد  هک  توغاط  هاگتسد  قرب  قرز و  زا  نادیم و  طسو  دمآ  دیاب  درک ، تکرح  روج  نیا  دیاب  هک  داد  ناشن  داد ، دای  همھ  هب  نمھب 

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

لکشم راچد  دشاب ؛ ناور  مدرم  لئاسم  هک  تسا  نیا  مدرم  یمومع  یگدنز  روشک و  یهرادا  رد  مھم  لئاسم  زا  یکی  ار . نایاقآ  امش  تانایب  دنداد  حرش  روھمجسیئر  یاقآ 

؛ اھزیچ نیا  هیبش  دننک ؛ زاب  اھنیا  دـننام  یراذگهیامرـس و  یارب  یدـحاو  یهرجنپ  هک  دـنتفرگ  میمـصت  مرتحم  نیلوئـسم  اریخا  الاح  هک  نیمھ  لثم  دـشابن ؛]  ] عنام قیاع و  و 

« هنحص رد  مدرم  روضح   » 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 103هاگياپ  هحفص 101 
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؛ دـش دـھاوخ  نیمات  هنحـص  رد  مدرم  روضح  دـش ، نیمات  اھزیچ  نیا  رگا  دوشیم . طبترم  مدرم  هب  هک  تسا  ییاھزیچ  کی  اھنیا  دریگب . ماجنا  ناسآ  دریگب ، ماجنا  ناور  اھراک 

اب مھ  نالا  هللادمحب  هتبلا  دوب . دھاوخ  دصرد  دص  هنحص  رد  مدرم  روضح  مینک ، نیمات  دنکیم  ادیپ  طابترا  مدرم  دوخ  هب  میقتـسم  هک  ار  یلئاسم  نیا  میتسناوت  ام  رگا  ینعی 

مدرم تشاد ، دوجو  یدایز  تالکـشم  هکنیا ] اـب   ] مھ سدـقم  عاـفد  نارود  رد  یهھد ۶٠ ، رد  یتـح  دناهنحـص .] رد  مدرم   ] میراد لکـشم  لـئاسم  نیا  زا  یـضعب  رد  اـم  هکنیا 

، دنشاب هتشاد  روضح  مدرم  یتقو  تشاد و  دنھاوخ  روضح  هنحص  رد  هچراپکی  مدرم  دشاب ، نیمات  اھزیچ  نیا  هچنانچ  رگا  اما  تسین  دیدرت  نیا  رد  هنحص ، رد  دنتشاد  روضح 

. تشاد دھاوخن  یسک  زا  یسارھ  چیھ  تشاد ، دھاوخن  یمغ  چیھ  تلم  کی  روشک و  کی 

یاوغا ددص  رد  گرزب  کچوک و  نیطایش  هک  دینیبیم  امـش  تسا ، اھزیچ  نیا  هب  یهتـسباو  مھ  مدرم  روضح  تسا و  مھم  رایـسب  مدرم  روضح  نوچ  هک  لیلد  نیمھ  هب  اذل 

ندناسر هدرک  ناسآ  یلیخ  رگید  زورما  هک  ییاھهناسر  نیا  یهلیسو  هب  دنتـسھ ؛]  ] اوغا لوغـشم  مئاد  نیعمجا ،» مھنیوغال   » تفگ ناشـسیئر  هک  روج ] نامھ  [ ؛ دنمدرم

مھنیوغـال رگید ؛ دــننکیم  اوـغا  دــنناسریم . ار  ییاـھزیچ  هعماـج  تاــینھذ  قاــمعا  هـب  مـئاد  ار ، یطلغ  فرح  رھ  ندرک  هیجوـت  ندرک و  نـییزت  ار و  یغورد  رھ  ار ، یفرح  رھ 

، دـننک سویام  ار  اھنآ  دـننک و  فرـصنم  میتفگ  هک  ییاھزیچ  نیا  زا  سفن ، هب  دامتعا  نآ  زا  دـیما ، نآ  زا  داـمتعا ، نآ  زا  ناـمیا ، نآ  زا  ار  مدرم  دـنناوتب  هکنیا  یارب  ( ١ ( ؛ نیعمجا

تسا یراک  نیا  و  دنتسھ ؛ ییاھراک  نینچ  کی  لاح  رد  مئاد  دننک ؛ فیعضت  ار  یلم  داحتا  دننک ، بلـس  اھنآ  زا  ار  نیلوئـسم  هب  دامتعا  دننک ، بلـس  ار  اھنآ  سفن  هب  دامتعا 

. دنکیم نمشد  هک 

هعماج صاوخ  یاوغا  مھم ، یاھراک  زا  یکی  زورما  تسا . صاوخ  یاوغا  مدرم ، یاھهدوت  یاوغا  یهلیسو  اما  دنریگب  رارق  اوغا  دروم  مدرم  یاھهدوت  هک  تسا  نیا  فدھ  هتبلا 

هداد تصرف  هدـشاوغا  صاوخ  نیا  هب  رگا  دـندش ، اوغا  صاوخ  یتقو  نوچ  اھنیا . دـننام  دـنراد و  یداوس  اـنایحا  دـنراد و  یناـکما  دـنراد و  یناونع  هک  یناـسک  ینعی ] ، ] تسا

اب مئاد  دنراد  تسا . نایرج  رد  هنیمز  نیمھ  رد  زورما  ام  روشک  خیرات  مرن  یاھگنج  نیرتنیگنس  زا  یکی  درک . دنھاوخ  اوغا  ار  مدرم  یهدوت  تحار  دوشب ، هداد  ناکما  دوشب و 

رود یراوخمارح  زا  ار  وا  دوشیم  لکشم  یلیخ  رگید  لالج ، ناویح  لثم  دش ، راوخمارح  یتقو  دننکیم ؛ راوخمارح  ار  یدارفا  لیحلافیاطل  اب  یزاسراوخمارح ، اب  یرورپرودزم ،

. دراد دوجو  یتخس  مرن  گنج  کی  نالا  نیاربانب  بخ  اھزیچ . نیا  ماسقا  عاونا و  عیمطت و  اب  ار  اھیضعب  دیدھت ، اب  ار  اھیضعب  دننکیم ؛ یرورپرودزم  و  درک .

ظاـحل زا  قح  یهھبج  زورما  میاهدـش . یوق  اـم  میاهدـش ؛ یوـق  اـم  هک  تسا  نیا  تلع ، تسا ؟ تخـس  ردـق  نیا  اـم  هیلع  مرن  گـنج  زورما  ارچ  منکب : ضرع  ار  نیا  نم  هتبلا 

یهمھ دـنوشیم و  لسوتم  مرن  گنج  هب  هک  تساذـل  تسا ؛ یراوشد  راک  تسین ، ناسآ  قح  یهھبج  اب  نمـشد  شلاچ  زورما  هدـش . یوق  تاناکما  ظاحل  زا  اھتخاسریز ،

یاھهعومجم یدایز ، یهدـع  صاوخ  نیب  رد  نکل  دـنجامآ  صاوخ  میتفگ  هتبلا  تسا . ام  توق  تردـق و  رطاخ  هب  نیا  دـننک ؛ بارخ  ار  تاینھذ  هک  دـننکیم  ار  ناـشدوخ  شـالت 

یعقاو یانعم  هب  دـنناوتیم  دنتـسھ و  هزیگنارپ  مھ  دنتریـصباب ، مھ  اھنیا  هک  اھناوج ــ  صوصخب  هاگـشناد ، هزوح و  ناگدرورپ  زا  دنتـسھ ــ  زورما  هللادـمحب  صاوخ  زا  یمیظع 

. تسا ذوفن  یراذگرثا و  لاح  رد  تدشب  تسا ، شالت  لاح  رد  تدشب  مھ  نمشد  هتبلا  دنشاب . یمکحتسم  یهناوتسا  کی  دنشاب ، ینوتس  کی  هملک 

رارکت الاح  ات  راب  دـنچ  البق  مھ  هدـنب  دـیتفگ ؛ ررکم  زور ، ود  نیا  رد  ناتتانایب  رد  مھ  اھامـش  هک  نیمھ  نییبت ؛ داـھج  نمـشد ؟ تکرح  نیا  لـباقم  رد  مینک  راـک  هچ  ـالاح  بخ 

تیصو نآ  رد  نینموملاریما  مالسلا ؛) هیلع   ) نینموملاریما مالک  زا  تسا  هدش  هتفرگ  نیا  نییبت ؟ داھج  داھج ، مییوگیم  ارچ  الاح  بخ  ماهتفگ . ار  نییبت  داھج  ثحب  ماهدرک و 

زا میتسھ ــ  تیصو  نیا  بطاخم  مھ  امش  هدنب و  ینعی  یباتک ؛» هغلب  نم  و   » دنیامرفیم اھتنم  تسا ، اھنآ  هب  باطخ  هک  مالسلا ــ ) امھیلع   ) نینسح هب  ناشدوخ  فورعم 

[ نایم زا   ] هناتخبشوخ الاح  هنـسلا  اب  داھج  ( ٢ ( ؛» لیبس هللا یف  مکتنـسلا  مکـسفنا و  مکلاوماب و  داھجلا  یف  و هللا هللا  [: » تسا نیا   ] دـنیامرفیم هک  ییاـھزیچ  یهلمج 

نیا رد  یناسک  هک  درک  داھج  دـیاب  مھ  هنـسلا  اب  دـننکیم ؛ داھج  دـنراد  مھ  نالا  دـندرک ؛ داھج  ناشـسفنا  اب  ناشلاوما ، اب  دـندوب ، دراو  دنتـسناوتیم ، هک  یناسک  اـم ، تلم 

. دننک داھج  دنشاب و  لاعف  اعقاو  دنناوتیم  مھ  شخب 

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

اریخا الاح  هک  نیمھ  لثم  دـشابن ؛]  ] عنام قیاع و  لکـشم و  راچد  دـشاب ؛ ناور  مدرم  لئاسم  هک  تسا  نیا  مدرم  یمومع  یگدـنز  روشک و  یهرادا  رد  مھم  لئاسم  زا  یکی 

کی اھنیا  دریگب . ماجنا  ناسآ  دریگب ، ماجنا  ناور  اھراک  اھزیچ ؛ نیا  هیبش  دننک ؛ زاب  اھنیا  دننام  یراذگهیامرـس و  یارب  یدحاو  یهرجنپ  هک  دنتفرگ  میمـصت  مرتحم  نیلوئـسم 

هب میقتسم  هک  ار  یلئاسم  نیا  میتسناوت  ام  رگا  ینعی  دش ؛ دھاوخ  نیمات  هنحص  رد  مدرم  روضح  دش ، نیمات  اھزیچ  نیا  رگا  دوشیم . طبترم  مدرم  هب  هک  تسا  ییاھزیچ 

مدرم  ] میراد لکـشم  لئاسم  نیا  زا  یـضعب  رد  ام  هکنیا  اب  مھ  نالا  هللادمحب  هتبلا  دوب . دھاوخ  دصرد  دص  هنحـص  رد  مدرم  روضح  مینک ، نیمات  دنکیم  ادیپ  طابترا  مدرم  دوخ 

رگا اـما  تسین  دـیدرت  نیا  رد  هنحـص ، رد  دنتـشاد  روضح  مدرم  تشاد ، دوـجو  یداـیز  تالکـشم  هکنیا ] اـب   ] مھ سدـقم  عاـفد  نارود  رد  یهھد ۶٠ ، رد  یتـح  دناهنحـص .] رد 

، تشاد دھاوخن  یمغ  چیھ  تلم  کی  روشک و  کی  دنـشاب ، هتـشاد  روضح  مدرم  یتقو  تشاد و  دنھاوخ  روضح  هنحـص  رد  هچراپکی  مدرم  دـشاب ، نیمات  اھزیچ  نیا  هچنانچ 

. تشاد دھاوخن  یسک  زا  یسارھ  چیھ 

یاوغا ددص  رد  گرزب  کچوک و  نیطایش  هک  دینیبیم  امـش  تسا ، اھزیچ  نیا  هب  یهتـسباو  مھ  مدرم  روضح  تسا و  مھم  رایـسب  مدرم  روضح  نوچ  هک  لیلد  نیمھ  هب  اذل 

ندناسر هدرک  ناسآ  یلیخ  رگید  زورما  هک  ییاھهناسر  نیا  یهلیـسو  هب  دنتـسھ ؛]  ] اوغا لوغـشم  مئاد  نیعمجا ،» مھنیوغال   » تفگ ناشـسیئر  هک  روج ] نامھ  [ ؛ دنمدرم

مھنیوغـال رگید ؛ دــننکیم  اوـغا  دــنناسریم . ار  ییاـھزیچ  هعماـج  تاــینھذ  قاــمعا  هـب  مـئاد  ار ، یطلغ  فرح  رھ  ندرک  هیجوـت  ندرک و  نـییزت  ار و  یغورد  رھ  ار ، یفرح  رھ 

دامتعا دننک ، سویام  ار  اھنآ  دننک و  فرـصنم  میتفگ  هک  ییاھزیچ  نیا  زا  سفن ، هب  دامتعا  نآ  زا  دیما ، نآ  زا  دامتعا ، نآ  زا  نامیا ، نآ  زا  ار  مدرم  دـنناوتب  هکنیا  یارب  نیعمجا ؛

هک تسا  یراک  نیا  و  دنتـسھ ؛ ییاھراک  نینچ  کی  لاح  رد  مئاد  دـننک ؛ فیعـضت  ار  یلم  داحتا  دـننک ، بلـس  اھنآ  زا  ار  نیلوئـسم  هب  داـمتعا  دـننک ، بلـس  ار  اـھنآ  سفن  هب 

. دنکیم نمشد 

١۴٠١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموسویس  مسارم  رد  تانایب 

، بالقنا یزوریپ  زا  دـعب  هاـم  ود  زا  رتمک  ینعی  زور  هاـجنپ  دـندشن . هدزراـنک  مدرم  اـما  دیـسر  یزوریپ  هب  مدرم  ناـج  مدرم و  مسج  اـب  مدرم و  روضح  اـب  مھ  یمالـسا  بـالقنا 

دندرک باختنا  ار  یمالـسا » یروھمج  ، » ار تموکح  ماظن  مدرم  دش . هداد  مدرم  هب  رایتخا  دندرک ؛ باختنا  ار  تموکح  ماظن  مدرم ، دـش و  رازگرب  یمدرم  یرـسارس  مودـنارفر 

یاروش سلجم  مھ  دعب  هام  دنچ  دش ؛ باختنا  مدرم  تاباختنا  اب  روھمجسیئر  نیلوا  دوب ، هتشذگ  بالقنا  یزوریپ  زا  لاس  کی  دودح  دازآ . تاباختنا  کی  رد  مودنارفر ، کی  رد 

روشک نیا  رد  تاباختنا  هاجنپ  هب  کیدزن  هتشذگ ، لاس  راھچ  هس  لھچ و  هک  مھ  زورما  ات  زور  نآ  زا  مدرم ؛ تاباختنا  اب  دش  لیکـشت  یراذگنوناق  سلجم  ینعی ] ، ] یمالـسا

یبالقنا نینچ  کی  ربھر  ماما  تسا ؛ نیا  بالقنا  نیا  تمظع  دنھدیم ؛ یار  دـننکیم و  باختنا  دـنراد ، روضح  نادـیم  رد  دـندش ، نادـیم  دراو  دـندش ، دراو  مدرم  هتفرگ ؛ ماجنا 

. دوب

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

رد روـضح  نیا  میظع ، یمدرم  روـضح  نـیا  مـیظع ، یاـھییامیپهار  نـیا  دـناهدوب . بـالقنا  تشذگرـس  ارجاـم و  یلـصا  ناـمرھق  اـھنارود  نـیا  یهـمھ  رد  مدرم  مدرم ؛ روـضح 

، ریت موسوتسیب  لثم  یثداوح  سدق ، زور  نمھب ، مودوتسیب  یبالقنا ، تارھاظت  اھییامیپهار و  نیا  اھهھبج ، یهیقب  رد  لاس و  تشھ  لوط  رد  سدـقم  عافد  یاھهھبج 

، مینک باسح  نیا  یور  زورما  و  ار ؛ اـھنیا  دـشاب  ناـمدای  دـنیرفایب ؛] یتفگـش   ] هتـسناوت هک  تسا  تلم  نیا  اـھنیا  یهمھ  رد  تسا ؛ یبیجع  یاـھزیچ  اـھنیا  ید ؛ مھن  لـثم 

. درک راتفر  دیاب  هنوگچ  درک ، راتفر  دوشیم  هنوگچ  تلم  نیا  اب  هک  میریگب  سرد  میریگب ، تربع 

ای تسھ ، ناتدای  ینامیلـس  دیھـش  یهزانج  عییـشت  دـندرک . ادـیپ  روضح  ناشدوخ  دـیوگب ، اھنآ  هب  یـسک  هکنیا  نودـب  تشاد ، مدرم  روضح  هب  جاـیتحا  ماـظن  هک  یتقو  رھ 
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رد ریدـغ  ینامھیم  نیا  دـھدیم . ناشن  ام  هب  ار  هار  دـھدیم ، ناشن  ار  اھیریگتھج  اھنیا  تسا ، انعمرپ  یلیخ  اھنیا  ناھفـصا ؛ رد  شیپ  زور  هس  ود  یهزانج  عییـشت  نیمھ 

هنومن کی  تلود  یهتفھ  رد  رنھاب  دیھـش  یئاجر و  دیھـش  داـی  دورب . داـی  زا  دـیابن  اـھنیا  دـناهدوب . هشیمھ  مدرم ]  ] هک لـیبق  نیا  زا  ییاـھراک  و  دوب ؛ یبیجع  یهثداـح  نارھت 

. تسا درکراک  کی  نیا  تسا . یمھم  یلیخ  زیچ  دای  تشاد ؛ یمارگ  دیاب  ار  دای  دوخ  میرادب ؛ یمارگ  دیاب  ار  دای »  » ام هکنیا  یارب  تسا  تمالع  کی  تسا ،

ناھفصا  / ١۴٠١/٠٨/٢٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

، بذاک یزاسرکـشل  دنکیم ؛ یزاسرکـشل  اھهناسر  رد  نمـشد  هتبلا  دنتـسین . هارمھ  نمـشد  اب  هک  دنداد  ناشن  مدرم  دنک ، نادـیم  دراو  ار  مدرم  هک  دوب  نیا  نمـشد  دـصق 

هیضق عقاو  هک ] یلاح  رد  [ ؛ تسا یربخ  کی  اعقاو  هک  دنکیم  روصت  ربخیب  لفاغ و  مدآ  هک  دنکیم  دومناو  یروج  نمـشد ، نوگانوگ  یاھهناسر  رد  دینیبیم  غورد . یزاسهوبنا 

. هن فرط  نآ  اـما  تسا ؛ میظع  یلیخ  نیا  هلب ، نـیا  تـسا ؛ بـالقنا  یاھنادـیم  رد  بـالقنا و  تمدـخ  رد  مدرم  روـضح  تـسا ، مـیظع  هـچنآ  تـسا ، هوـبنا  هـچنآ  تـسین . نـیا 

تسین مولعم  دروخ ، تسکش  اجنیا  دراد ؛ یرکم  کی  دراد ، یدیک  کی  زور  رھ  نمـشد  منکب : ضرع  نم  هتبلا  ناشنھد . یوت  دندز  مدرم  اما ] ، ] دننک دراو  ار  مدرم  دنتـساوخ 

یلیخ ناشناش  ام  فرـشاب  نارگراک  ام ، فرـشاب  ناوناب  هتبلا  نانز . غارـس  دوریم  نارگراک ، غارـس  دوریم  راشقا ، غارـس  دوریم  رگید ؛ یاھاج  غارـس  دوریم  درادرب ، تسد  هک 

. تسا ملسم  نیا  دنروخب ؛ ار  نمشد  بیرف  دنوشب و  نمشد  میلست  هک  تسا  نیا  زا  رتالاب 
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