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

نکمم مادقا  چیھ  زا  هک  نانچمھ  هدرکن ؛ نوریب  رس  زا  ار  یمالسا  یروھمج  وحم  هکلب  فیعضت ، یادوس  زگرھ  نونکات ، یمالسا  بالقنا  یزوریپ  ی  هظحل زا  یناھج  رابکتسا 

دوـخ یمالـسا  لوـصا  یلم و  تزع  لالقتـسا و  هب  دـنبیاپ  یمالـسا ، یروـھمج  نالوئـسم  تلم و  هک  هاـگنآ  اـت  و  تسا ، هدـیزرون  یراددوـخ  هار  نـیا  رد  زین  هفرـص  هـب نورقم و 

هتخاس وا  زا  یراک  تلم ، یگدامآ  هدارا و  مزع و  ربارب  رد  خـیرات ، تقلخ و  نیناوق  رب  انب  یھلا و  ددـم  لضف و  هب  اھتنم  تشاد ؛ دـھاوخ  هاـگن  دوخ  رد  ار  هزیگنا  نیا  دنـشاب ، یم

اش هللا. نا  دوب ؛ دھاوخ  هنوگ  نیمھ زین  هراومھ  دنوادخ ، تساوخ  هب  تسا و  هدیسرن  ییاج  هب  وا  رکم  دیک و  هدوبن و 

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

یمالـسا یروھمج  بالقنا و  زا  عافد  یارب  هعماج  راشقا  ی  همھ هک  یا  هدارا مزع و  دراد و  دوجو  ام  تلم  رد  زورما  دمحب هللا  هک  یتدحو  ماجـسنا و  اب  هک  مراد  خـسار  داقتعا 

. دوب دھاوخ  رتھب  هتشذگ  زا  بتارم  هب  ام  ی  هدنیآ دنراد ،

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

یھاتوک مینکن ، ار  راک  نیا  رگا  تسام . یھلا  فیلکت  هفیظو و  ملاع ، یاھملاظ  اھدبتـسم و  ی  هراب رد  یرگاشفا  یبالقنا و  یاھـشزرا  ندرک  رداص  یاـنعم  هب  بـالقنا ، رودـص 

یاھتردق ی  همھ هک  دـنداد  ناشن  درک ، عضاخ  کچوک و  شدوخ  تمظع  لباقم  رد  ار  ایند  هک  یردـق  یلاع میظع و  تیـصخش  نآ  ناریا و  تلم  یمالـسا و  یروھمج  میا . هدرک

. دنکچوک تسا - تلم  مومع  هب  قلعتم  تسا و  یمالسا  هک  ینیدالوپ - مظعم و  ی  هدارا مزع و  نینچ  اب  هلباقم  یارب  ملاع 

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

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  ی  هـمھ اـب  ورین ، نـیا 

هناقشاع دندرک و  یم 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 

. دندرک یم دراو  نانمشد  رب  مالسا ، ردص  تاوزغ  رد  مالسلا ) هالصلا و  هیلع   ) نینموملا ریما  تابرض  هیبش  ار  دوخ  تابرض  دندیگنج و  یم

روشک  / ١٣۶٨/٠٩/٠٢ رسارس  ىمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  جیسب  تمواقم  ىحاون  اھهاگیاپ و  ناھدنامرف  ىیامھدرگ  هب  مایپ 

هن ناریا ، رد  هلاوهیلعهللایلـص ر  یدمحم  بان  مالـسا  تایح  دیدجت  دنرامـشیم و  گرزب  یرطخ  ار  مالـسا  ناھج ، رد  هطلـس  ماظن  ناگدـننکهرادا  ملاع و  نارادـمتردق  زورما 

رولبتم ریذپهطلس ـ  رگهطلس و  هب  ناھج  یاھروشک  میـسقت  ینعی  هطلـس ـ  ماظن  رارقتـسا  ظفح و  رد  المع  هک  دوخ  یناھج  عفانم  یارب  هکلب  ییهقطنم ، عفانم  یارب  اھنت 

یھلا ضیفنیا  شخبدیما  یهمـشچرس  اب  همھ ، زا  شیب  هدـمآ و  مالـسا  فاصم  هب  دوخ  ناوت  یهمھ  اب  ساسا  نیا  رب  دـنروآیم و  باسح  هب  یدـج  یدـیدھت  تسا ، هدـش 

. دنزرویم دانع  ینمشد و  ناریا  رد  یمالسا  سدقم  ماظن  یمالسا و  زوریپ  بالقنا  ینعی 

یوس زا  هک  ییاھهئطوت  اـب  هلباـقم  یگنوگچ  رد  ار  ناـھج  ناناملـسم  ناریا و  تلم  مومع  تیدـج  مزع و  یرایـشوھ و  نآ ، نوگاـنوگ  داـعبا  هب  هجوت  تقیقح و  نیا  نتـسناد 

هللادمحب هدرک و  مرن  هجنپ  تسد و  اھنآ  اب  هدش و  انـشآ  نانمـشد  یاھهئطوت  عاونا  اب  هتـشذگ  یهلاس  هد  لوط  رد  هتبلا  ام  تلم  دنکیم . بلط  دوشیم ، یحارط  نمـشد 

اب نآ  رد  هدارا ، اب  رایـشوھ و  قحرب و  یبالقنا و  نموم و  یتلم  هک  ینادـیم  رد  ینادـیم ، نینچ  رد  هک  تسا  نآ  یھلا  ملـسم  تنـس  تسا و  هدـش  مھ  قیاف  اھنآ  رتشیب  رب 

نیا تسا و  رادروخرب  یراکادف  حور  خسار و  یهدارا  ادـخ و  کمک  زا  هک  تسا  قح  یهھبج  نآ  زا  یزوریپ  دـنکیم ، هزرابم  تفـصناطیش  قحبان و  وگروز و  یدام و  ینانمـشد 

زا اھراب  نآرق  هتفای و  ققحت  اھ  توبن  خـیرات  رـسارس  رد  هک  تسا  یزیچ  نامھ  میاهدرک و  هبرجت  زورما  ات  بالقنا  زا  دـعب  لبق و  یاھ  لاس  لوط  رد  ام  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ 

. تسا هداد  ربخ  نآ 

مدرم  / ١٣۶٩/٠٧/١١ فلتخم  راشقا  ناگدازآ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ار ناشدوخ  تامحز  ی  هرمث یمالـسا ، یروھمج  نادرمتلود  تلود و  دـش و  هتفریذـپ  یمالـسا  یروھمج  طیارـش  دـندش ، لاحـشوخ  ام  یاھ  هداوناخ دنتـشگرب ، اـم  ناـگدازآ 

. دوب خلت  نانمشد  یارب  اما  دوب ؛ نیریش  بالقنا  نارادتسود  شناتسود و  ناریا و  تلم  یارب  دمآ ، شیپ  هک  هچنآ  افاصنا  دندرک . هدھاشم 

یزوریپ نیا  هک  دنتسھ  یزیچ  لابند  اھ  نیا تسا . ناشرایتخا  رد  ایند  یاھویدار  زا  یرایسب  اھ و  یرازگربخ هک  ییاھنیمھ  اھتسینویھص ؛ دنتـسھ ؟ یناسک  هچ  نانمـشد ،

راوتسا شھار  رد  تسین و  خسار  ناریا  تلم  مزع  دینک ، یم لایخ  هک  مھ  یروط  نآ دنیامن ، دومناو  ایند  هب  دننک و  لیدبت  فعـض  هب  ار  ناریا  تلم  تردق  توق و  دننک ، بارخ  ار 

یا هناھب دـھاش و  لاـبند  دـنز و  یم فرح  روط  نآ نوریب  رد  نمـشد  اـما  دـنک ؛ یم تکرح  شدوخ  هار  راـک و  لاـبند  گرزب ، تلم  نیا  مینک . یم ار  ناـمدوخ  راـک  اـم  دـشاب . یمن

. ددرگ یم

یناھج  / ١٣۶٩/٠٨/١٣ رابکتسا  اب  هزرابم  یلم  زور  تبسانم  هب  مایپ 

یریگ میمصت ی  هنحص رد  هک  دوب  لاس  یس  هب  کیدزن  تشاد و  ار  ناریا  رد  شعابتا  ناراشتـسم و  یئاضق  تینوصم  یرورـس و  ی  هیعاد زور  کی  هک  یراھق  یروتارپما  نامھ 

نونکا دوب ، هداد  حیجرت  هناراکبلط  ناریا  تلم  حلاصم  رب  ار  دوخ  عورشمان  عفانم  هراومھ  دمآ و  یم باسح  هب  طلسم  بیقر و  یب تردق  ناریا ، یداصتقا  یماظن و  یسایس و 

درک و تسکـش  فعـض و  ساسحا  یبالقنا ، تلم  نیا  نموم  ناناوج  زا  یھورگ  تکرح  ربارب  رد  دش  یم یـشان  نانآ  روشرپ  نامیا  زا  هک  ناریا  تلم  خـسار  مزع  یرادـیب و  اب 

دوخ یاھورین  دوخ و  هب  دیما  یلکب  ریخا ، نرق  مین  رد  یمالسا  دض  یاھتردق  رمتسم  نیقلت  رثا  رب  هک  ناملـسم  یاھتلم  ی  همھ هکلب  ناریا ، تلم  طقف  هن  دش . لاعفنا  راچد 

نمضتم یمایپ  مدرم ، یوس  زا  یتکرح  رھ  رد  بالقنا و  ماما  یوس  زا  یا  هراشا نخـس و  رھ  رد  بالقنا و  ثداوح  زا  کیرھ  رد  دندوب ، هداد  تسد  زا  ار  مالـسا  یورین  یتح  و 

. دندش یم هاگآ  رابکتسا  یتاذ  فعض  زا  دقتعم و  دوخ  یورین  هب  دنتفرگ و  یم دامتعا  طاشن و  دیما و 

یمالسا  / ١٣٧١/٠٣/٠٧ یاروش  سلجم  یهرود  نیمراھچ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

یاھ هرود دننام  یمالـسا ، یاروش  سلجم  ی  هرود نیمراھچ  دینادرگ و  قفوم  شا  یبالقنا شالت  داھج و  زا  رگید  یا  هلحرم رد  ار  ناریا  تلم  هک  مرازگـساپس  ار  گرزب  یادـخ 

زا هک  نانآ  ی  هناھاگآ ی  هدارا تاباختنا و  ی  هنحـص رد  مدرم  زیگناروش  روضح  رگید  راب  کی دمآ . مھارف  دیـشر  تلم  نیا  یقیقح  ناگدـیزگرب  ناگدـنیامن و  زا  سلجم ، نیا  یلبق 

تایانع یھلا و  لضف  کمک و  دمآ و  قئاف  نانآ  یتاغیلبت  یـسایس و  یاھ  هعدخ ربکتـسم و  نانمـشد  ترارـش  رب  دش ، یم یـشان  مالـسا  هب  قیمع  ینامیا  یگتـسب و  لد

ی هناشن روشک و  تابث  رارقتسا و  زا  یکاح  ماظن و  تھبا  وربآ و  شیازفا  ی  هیام هک  یا  هنوگ هب  تاباختنا  دش و  نموم  تلم  نیا  ریگتـسد  هادف ، یحور  مظعا  هللا  یلو ترـضح 

. دیدرگ رازگرب  دوب ، تلم  طاشن  مزع و 

ماظن  / ٢۴/١٣٧١/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نادـالج هک  یناـسک  دـینک  یم لاـیخ  دـیتخادنا ، هار  روـشک  یاھرھـش  رگید  نارھت و  یاـھنابایخ  رد  ار  مـیظع  ییاـمیپ  هار نآ  نیوـگزرھ  ینـسوب  مدرم  یارب  امـش  هـک  زور  نآ 

کی رد  خسار ، یمزع  اب  هنوگچ  ناریا  تلم  هکنیا  زا  دندشن  رثاتم  دندیدن !؟ ار  میظع  عامتجا  نآ  دنا ، هداتسیا نادالج  نآ  رس  تشپ  دنوش و  یم بوسحم  نیوگزرھ  ینـسوب 

« يلم مزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 24هاگياپ  هحفص 1 
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رد دوـجو و  ی  همھ اـب  مھ  نآ  دراد ؛ نیملـسم  روـما  هب  ماـمتھا  نیملـسملا ،»...  روماـب  متھی  مل  حبـصا و  نم   » قادـصم ساـسارب  تسا و  هداتـسیا  یللملا  نـیب ی  هلاـسم

!؟ دنتـسھ یتاساسحا  هچ  اب  یمدرم و  هنوگچ  یناسک ، هچ  وویاراس  مدرم  نیوگزرھ ، ینـسوب  مدرم  دنناد  یم هچ  ام  مدرم  اپورا ! رد  ول  و  دشاب ، ملـسم  نیا  هک  ییاجرھ 

!؟ تسا هتفرگ  رارق  متس  ریز  یناملسم  تلم  هکنیا  ساسحا  یمالسا و  ساسحا  مالسا ، زج  هب  میتشاد ؛ مھاب  یطابترا  هچ  لاح  هب  ات  ام 

ماظن  / ٠٩/٢٩/١٣٧۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

تیلاعف لوغشم  روشک  لخاد  رد  یرگید  زواجتم  تردق  رھ  ای  اکیرما ، رودزم  یاھتـشگنارس  هک  دننک  ساسحا  ناریا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  تلم و  هاگرھ  هک  تسا  یھیدب 

هب یمالـسا ، یروھمج  ماظن  زیزع  نارازگراک  امـش  تسا و  هنحـص  رد  هدامآ و  رادیب ، هدنز ، دـمحب هللا ، تلم ، درک . دـنھاوخ  دروخرب  هدـنبوک  عطاق و  تروص  هب  اھ  نآ اب  تسا ،

سلجم مرتحم  ناگدنیامن  هیئاضق ، ی  هوق هیرجم ، ی  هوق هناگ  هس یاوق  ناراکردنا  تسد نالوئسم و  امش  دینک . یم راک  مدرم  نیا  یارب  امـش  دینک . یم تمدخ  یتلم  نینچ 

زورما یاعد  یمزع . نامیا و  نینچ  اب  یمدرم  دـینک ؛ یم راک  مدرم  نیا  یارب  همھ ، هاپـس و  شترا ، یماظتنا ، یاـھورین  یماـظن ، یاـھورین  فلتخم ، یاھـشخب  رد  نارگید  و 

ساـسا دوـش ، ادــخ  هار  راـیتخا  بجوـم  هـک  ناـسنا ، ی  هدارا مزع و  نـیا  کراـتخی ». هدارا  مزع و  کـیلا  لـحارلا  داز  لــضفا  نا  تـملع  دــق  و  : » دراد ار  نومــضم  نـیمھ  مـھ ،

هب اش هللا  نا  دیوشن و  هتسخ  راک  زا  دینک و  شـشوک  دیناوت ، یم هچرھ  و  دینادب ، ردق  یلیخ  دیاب  دینک ، یم شالت  یتلم  نینچ  یارب  دراد . ار  نیا  ناریا  تلم  و  تساھزیچ ،

. دیشاب راودیما  یھلا  رجا 

مدرم  / ١٠/١٧/١٣٧۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

جیگ جیگ  اکیرما ، یـسایس  هاگتـسد  دـینیب  یم امـش  هکنیا  تسا . هداتفا  حـضتفم  یاھـشالت  هب  نمـشد  لاح ، دـنریگب . وا  زا  دـنناوت  یمن ار  تلم  نیا  دـیما  هک  تسا  مولعم 

هک تسا  تلم  نیا  خسار  مزع  رطاخ  هب  تسامش . دیما  تردق و  رثا  رب  دننکب ؛ هچ  ناریا  تلود  تلم و  لباقم  رد  دنناد  یمن دنھد و  یم ماجنا  هدیجنسن  یاھراک  دنروخ و  یم

. دھد یم ماجنا  هناھلبا  یاھراک  دنکب و  دیاب  هچ  ناریا  مدرم  لباقم  رد  دناد  یمن نمشد 

نارھت  / ١٠/٢٨/١٣٧۵ یهعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

لوا زا  راب  هد  هکلب  راب ، کی هن  ار  تلم  نیا  اـھ  نآ یوش . یم نامیـشپ  ینک ، هبرجت  مود  ی  هعفد رگا  یدرک ، هبرجت  راـب  کـی هک  ار  یراـک  همادـنلا ؛» هب  تلح  برجملا  برج  نم  »

نیا رد  یگداتسیا  رب  تلم  نیا  ی  هدارا مزع و  دوش ، رتشیب  تلم  نیا  رب  یماظن ، صوصخب  یداصتقا و  یـسایس ، راشف  هچرھ  هک  دندید  یلو  دندرک ؛ هبرجت  لاح  هبات بالقنا 

هک ینارادمتـسایس  زا  یـضعب  رودزم و  ناگدنـسیون  تالجم و  اھ و  همانزور اھ و  یرازگربخ اھویدار و  یناور  گنج  ی  هلاسم دـش . دـھاوخ  رتشیب  نانمـشد ، اـب  هزراـبم  هار و 

. درادن یگزات  مھ  نیا  ددرگ و  یمرب دش  ضرع  هک  یا  هتکن نیا  هب  دننز ، یم یتایسدح 

ناریا  / ١٢/٠۵/١٣٧۶ یمالسا  یروھمجتسایر  یهرود  نیمتفھ  ذیفنت  مکح  نتم 

یاـھ هرود زا  رگید  ی  هرود کـی  ناریا ، گرزب  تـلم  تـمھ  یگتـسیاش و  و  هادـف ) یحور   ) مـظعا هللا  یلو ترــضح  یاـعد  لاـعتم و  راـگدرورپ  ی  هناـمیرک فاـطلا  تـکرب  هـب  زورما 

یراکمھ و حور  هب  هتخیمآ  مارآ و  ملاس و  یـسایس  یونعم و  یاضف  رد  ار  هیرجم  ی  هوق ماـمز  یرگید  ی  هدـیزگرب صخـش  دوش و  یم زاـغآ  امـسر  روشک  ییارجا  تیلوئـسم 

رتشیب هک  ینونک  یایند  رد  هک  میاـس  یم یھلا  تردـق  تمظع و  هاـگرد  رب  عوضخ  شیاتـس و  ی  هھبج میوگ و  یم ساپـس  ار  گرزب  یادـخ  دریگ . یم تسد  هب  یتخاون ، مھ

یاسور یسایس و  بازحا  ور  هلابند ای  تاغیلبت و  یاھ  یرگاوغا ی  هتفیرف ای  روتاتکید ، ماکح  گنچ  رد  ای  هناھاوخدوخ ، تافالتخا  مرگرـس  ای  نینوخ ، یاھیریگرد  راچد  ای  اھتلم 

تاباختنا دروآ . هنحـص  هب  ار  دوخ  یـسایس  ینالقع و  دـشر  رگید  راب  کی هدـننک ، هریخ یتمھ  روش و  اب  و  نامیا ، زا  هتـساخرب  خـسار و  یمزع  اب  ناریا  تلم  دـننآ ، بلطاـیند 

شـالت مغر  هب  درک و  لـمع  شریبک  ماـما  نادواـج  تیـصو  هب  رگید  راـب  کـی ناریا  تلم  دـش . رازگرب  ریظن  مک یھوکـشاب  لـماک و  شمارآ  مظن و  تینما و  رد  یروھمج  تساـیر 

، دـنزادنیب هلـصاف  شا  یھلا یبالقنا و  ماظن  اب  وا  نایم  دـننک و  یھت  تلم  زا  ار  تسایـس  راک و  ی  هنحـص دنتـساوخ  یم نوگانوگ  یاھدـنفرت  اب  هک  نانمـشد  ی  هدـش باـسح

. درک باختنا  هدارا و  روعش و  روش و  زا  راشرس  دوخ ، کرابم  روضح  اب  ار  تاباختنا  ی  هنحص

ادھش  / ١٣٧٧/٠٧/٠۵ یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یادھش نیمھ  نوخ  تکرب  هب  تلم  نیا  هکنیا  رطاخ  هب دروخ . دھاوخ  تسکـش  مھزاب  تسا و  هدروخ  تسکـش  هنایـشحو ، یاھـشروی  اھ و  همجھ نیا  ی  همھ رد  رابکتـسا 

دوجو دراد . شزرا  هک  تساھ  نیا تسالاو !؟ ردـقچ  تلم ، کی  تداعـس  تدایـس و  یارب  تداھـش  ریثاـت  دـنیبب  رورپدیھـش . تسا  یتلم  تماھـش ؛ یاراد  تسا  یتلم  اـمش ،

گرزب تلم  راگدرورپ ، لضف  هب  ار . ناشترخآ  مھ  دـنک ، یم دابآ  ار  ناـشیایند  مھ  دـنک ؛ یم نیماـت  ار  تلم  کـی  ترخآ  اـیند و  هک  تسا  یناـناوج  نینچ  ناـنز و  نادرم و  نینچ 

اھیزرو هنیک نیا  ی  همھ اھینمشد ، نیا  ی  همھ درادرب . دوخ  هار  رس  زا  ار  تالکشم  ی  همھ تسناوت  دھاوخ  تداھـش ، میظع  تاکرب  رطاخ  هب  نادیھـش و  نوخ  تکرب  هب  ناریا 

امـش تسا . رادـیب  تـلم  نوـچ  ارچ ؟ تخاـب . دـھاوخ  گـنر  تـفر و  دـھاوخ  نـیب  زا  دروآ و  دـھاوخن  تقاـط  تـلم ، نـیا  ی  هدارا مزع و  لـباقم  رد  نانمـشد  یاـھنتفرگ  نـیمک  و 

. دینک هجوت  هتکن  نیا  هب  ادھش  یاھ  هداوناخ

مدرم  / ١٣٧٧/١٠/٢٨ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تزع هب  ار  وا  لاـس  تسیب  نیا  رد  هک  تسا  یھار  ندوـمیپ  رب  تـلم  عطاـق  مزع  ناـناوج و  امـش  یرادـیب  مدرم ، امـش  یرادـیب  رابکتـسا ، تاـغیلبت  اـھ و  هئطوـت جـالع  زورما ،

هب دنراد ، داقتعا  مالـسا  هب  نادند  نب  زا  مدرم  دـننیبب ، دـنناوت  یمن هک  ییاھ  نآ مشچ  یروک  هب  تسھ . روشک  نیا  نز  درم و  رد  هدارا  مزع و  نیا  دـمحب هللا  تسا . هدـناسر 

، مالـسا ماکحا  وترپ  رد  ریگیپ  شالت  عطاق و  ی  هدارا مزع و  ی  هیاس رد  ناشترخآ  ایند و  یدابآ  هک  دنناد  یم دنراد و  داقتعا  ادخ  هار  ندومیپ  هب  دـنراد ، داقتعا  روشک  لالقتـسا 

یرثا نمـشد  یاـھ  هئطوت هک  تسا  تلع  نیمھ  هب  دـنناد و  یم روشک  ناـناوج  نادرم و  ناـنز و  دـنناد ، یم نالوئـسم  دـناد ؛ یم ناریا  تلم  ار  نیا  درک . دـھاوخ  ادـیپ  قـقحت 

، هادـف اـنحاورا  مظعـالا  هیقب هللا  ترـضح  ی  هیکاز ی  هیعدا تاـھجوت و  وترپ  رد  راـگدرورپ و  لـضف  هب  درک و  دـھاوخ  یط  ار  تداعـس  هار  اـش هللا  نا  تلم  نیا  دیـشخب . دـھاوخن 

. دبای تسد  یقرت  لماکت و  ی  هلق هب  دراذگب و  رس  تشپ  ار  راوشد  یاھ  هندرگ دنک ، لح  ار  تالکشم  ی  همھ تسناوت  دھاوخ 

١٣٧٧/١١/١٣ /  ( ناناوج یمالسا و  بالقنا  زور   ) رجف هھد  زا  زور  نیمود  رد  ناناوج  اب  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

هتـشاد هلق  کی  یتسیاب  هشیمھ  درک . دـھاوخن  ادـیپ  ققحت  الـصا  یناگمھ  شزرو  نیا  دـشابن ، ینامرھق  شزرو  رگا  تسا . مزـال  مھ  یناـمرھق  شزرو  هک  مراد  داـقتعا  نم 

عفانم یللملا ، نیب یاھنادـیم  رد  تکرـش  ینامرھق و  شزرو  هتبلا  تسا . مزال  بجاو و  لیلد  نیا  هب  یناـمرھق  شزرو  اذـل  دـننک ؛ تکرح  یداـیز  دارفا  اـھ  هنماد رد  اـت  میـشاب ،

نینچ دـنک ، یم ییاـھراک  نینچ  دراد ، یناـناوج  نینچ  تسا ؛ هدارا  مزع و  اـب  اـم  تلم  هک  تسا  نیا  نداد  ناـشن  تسا . تـلم  راھتـشا  یدنلبرـس و  نآ ، دراد و  مـھ  یرگید 

نم لیلد ، نیا  هب  دراد . مھ  ار  دیاوف  نیا  یللملا ، نیب یاھنادیم  رد  تکرش  ینامرھق و  یاھشزرو  تسا . یناھج  نادیم  کی  رد  یلم  زورب  عقاو  رد  نیا  دنک . یم یا  یزیر همانرب

. مقفاوم اھ  نیا ی  همھ اب 

شترا  / ١٣٧٨/٠١/٢۵ لنسرپ  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ناشدـیما زا  ناشخـسار و  مزع  زا  ناش ، ینید تریغ  ی  هیحور زا  ناشیاوقت ، زا  ناـشنامیا ، زا  ار  مدرم  دـھاوخب  نمـشد  هک  تسا  مھف  لـباق  تسا . مھف  لـباق  نمـشد  راـک 

، اھراک نآ  ی  هجیتن هک  دـننک  یم ییاـھراک  تلفغ  اـب  هدـیمھفن و  هتـسنادن ، دنتـسین ، مھ  نمـشد  دـیاش  هک  اھیـضعب  اـھتنم  تسا ؛ ددـص  نیا  رد  نمـشد  دـنک . تسد  یھت

« يلم مزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 24هاگياپ  هحفص 2 
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ار ناـتدوخ  اـب  طـبترم  رـصانع  تسد و  ریز  دارفا  ار ، ناـتیاھ  هداوناـخ ار ، ناـتدوخ  اـھ ، نیا لـباقم  رد  تـسا . مدرم  رد  یحور  لزلزت  دـیدرت و  مدرم و  یدـیمون  مدرم ، یناـمیا  یب

دیاب هار  نیا  رد  امـش  دنک . هبلغ  وا  رب  دـناوت  یمن یزیچ  چـیھ ددـنبب ، ار  ینمـشد  نیا  زرم  دوخ  نورد  رد  دـناوتب  یحلـسم  نامزاس  یـشترا ، یتلم ، رگا  دیـشخبب . تینوصم 

رتھب زور  هب  زور  شترا  هک  تسا  نیا  نم  یھاوگ  تسا . روط  نیمھ مھ  نآلا  ما ؛ هدوب انـشآ  شترا  نوطب  قامعا و  اب  بالقنا  لوا  زا  نم  هتبلا  دـینکب . یمئاد  رمتـسم و  شـالت 

. دینک هیکت  هطقن  نیا  یور  رب  یتسیاب  امش  تسا و  ندش  رتھب  نیمھ  اب  مھ  ییاراک  تسا . هدش 

ناملعم  / ١٣٧٨/٠٢/١۵ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا رد  هک  دوب  دـھاوخ  یماظن  نیرت  مکحتـسم نیرت و  نقتم ماظن ، روشک و  نیا  هک  دـینادب  دـنھد ، ماجنا  ییاناد  ملع و  یور  زا  لماک و  نقتم ، تسرد ، ار  دوخ  راـک  همھ ، رگا 

نیا اھلمع ، نیا  اھنتفگ ، نیا  اھفرح ، نیا  دـنک . هلباقم  اھ  هئطوت نیرتگرزب  لباقم  رد  تسناوت  دـھاوخ  تسا و  هدـمآ  راک  رـس  رب  روشک  نیا  رد  میـسانش ، یم ام  هک  ییاھنرق 

هنارایـشوھ و دـنکب و  دـھاوخ  یم راک  هچ  دـمھف  یم دـنک و  یم راک  هچ  دـناد  یم تسا و  هداتـسیا  خـسار  مزع  اب  هک  یتلم  هیلع  اھ ، هئطوت نیا  اھ و  هرـصاحم نیا  تاـغیلبت ،

. دننکب یراک  دنناوت  یمن تسا ، لمع  لوغشم  دوخ  راک  رد  نامیااب 

هعمجزامن  / ١٣٧٨/٠٧/٠٩ یاھهبطخ  رد  تانایب 

یزیچ هب  رجحتم  تروـص  هب  اـم  هک  تسین  نیا  هلئـسم  مدرک . ضرع  هک  تـسا  یزیچ  نـیا  یاـنبم  رب  ماـما ، ی  هیـصوت ماـما و  تیـصو  ماـما ، طـخ  مییوـگ  یم زورما  اـم  هـکنیا 

ار یھار  تلم ، نیا  زاـین  هب  هجوت  اـب  سانـشایند ، درم  نآ  مالـسا ، هب  ریبـخ  درم  نآ  میکح ، درم  نآ  اـناد ، درم  نآ  هن . دـشاب ؛ اـجنآ  رد  یلقعت  هکنیا  نودـب  میـشاب ، هدـیبسچ 

روشک مھ  زورما  میراد . زاین  اھ  هیـصوت نامھ  هب  ام  مھ  زورما  داد . باوج  دش ، لمع  اھ  هیـصوت نآ  هب  مھ  اجرھ  درک ؛ ار  ییاھ  هیـصوت تشاذگ و  ار  ییاھ  هناشن درک ، باختنا 

نیا راگدرورپ ، لضف  هب  دوش . لابند  هار  نیا  هک  تسا  نیمھ  رب  نالوئـسم  تلم و  خسار  مزع  دـمحب هللا  دراد . جایتحا  طوطخ  نامھ  هب  اھ و  هناشن نامھ  هب  هار ، نامھ  هب  ام 

یاھفرح نانمـشد و  ینمـشد  تساوخ و  مغر  یلع تسا  روشک  تالکـشم  ندش  هتـشادرب  تزع و  یدنلبرـس و  تاجن و  هار  رثوک ، ققحت  هار  ربمایپ ، هار  ادخ ، هار  هک  ار  هار 

. داد میھاوخ  همادا  تردق  لامک  اب  نانیب ، هتوک

یگنھرف  / ١٣٧٨/٠٩/٢٣ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یاھییاناوت هب  مدرم ، یگداتـسیا  هب  هک  میتسھ  یماظن  میراد و  رارق  یروشک  رد  ام  نآلا  دـیھد . میمعت  روشک ، لـک  عضو  رد  ار  نیمھ  امـش  ـالاح  تسا . گـنھرف  شقن  نیا 

میھفت مدرم  هب  یتسیاب  یـسک  هچ  دھد ؟ ماجنا  ار  تیلوئـسم  نیا  یتسیاب  یـسک  هچ  میراد . جایتحا  ناشدوخ  نمـشد  زا  مدرم  یریذپانریثات  هب  خـسار و  مزع  هب  یرکف ،

ی هیاـم تلم و  یگداتـسیا  یزارفرـس و  ی  هیاـم هک  ار  نید  یتسیاـب  یـسک  هچ  تسیچ ؟ هب  روـشک  نیا  زاـین  زورما  تسا و  هنوـگچ  وا  ینمـشد  تسیک و  نمـشد  هـک  دـنک 

دنک و لقتنم  هعماج ، یاھ  مدآ هب  وجـشناد و  هب  ناوج ، لسن  هب  مدرم ، هب  تسا ، یدام  یاھ  هبذاج نوگانوگ  یاھ  هبذاج لباقم  رد  اھ  نآ ندشن  میلـست  اھناسنا و  یراکادـف 

؛ دنھد ماجنا  ار  اھراک  نیا  اھ  نیا ینارنخس و  تاسلج  نامھ  اب  یمیدق و  یاھشور  نامھ  اب  تیناحور ، هیملع و  ی  هزوح ایآ  هک  مینیشنب  رظتنم  ام  تسا  تسرد  ایآ  دھدب ؟

هک ییاھ  نآ هچ  میتسھ ؛ ینید  نیلوئـسم  نید و  لاجر  ناونع  هب میا و  هتفرگ هدـھع  رب  یتیلوئـسم  میتسھ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یمالـسا و  تلود  زورما  هک  ام  هن ، ای 

نیا رد  ار  یمالـسا  ماظن  هک  دنا  هدرک لوبق  تیلوئـسم  عقاو  رد  دـنا ، هدرک لوبق  یتیلوئـسم  ماظن ، رد  هک  یناسک  ی  همھ دنتـسین و  ممعم  هک  ییاھ  نآ هچ  دنتـسھ ، ممعم 

، دندیدرت راچد  رگا  دنک ؛ مواقم  یاھناسنا  هب  لیدبت  دنلزلزتم ، رگا  ار  مدرم  هک  تسا  لوئسم  یـسک  هچ  ام  زا  ریغ  بوخ ؛ دنناسرب ؟ لماکت  هب  دننک و  رقتـسم  رادیاپ و  روشک ،

دیدرت و راچد  نمـشد ، یاھتیلوئـسم  فادھا و  لباقم  رد  رگا  دھدب ؛ اھ  نآ هب  ار  یوق  حیحـص و  یاھرواب  دراد ، دوجو  یلالتخا  اھ  نآ یاھرواب  رد  رگا  دنک ؛ فرطرب  ار  اھ  نآ دیدرت 

هناناج تسا ، هتفرگ  تسد  هب روشک  نیا  ار  نآ  مچرپ  زورما  هک  یقح  نآ  زا  مدرم  نیا  ات  دـنک ، ممـصم  مزاع و  ار  اـھ  نآ فرطرب و  ار  دـیدرت  کـش و  نیا  دنتـسھ ، لزلزت  کـش و 

نیمھ هلمج  زا  روشک و  یگنھرف  روما  نیلوئـسم  صوصخب  نیلوئـسم ، زا  ریغ  ام ، زا  ریغ  دـناشکب ؟ تمـس  نیا  هب  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  لوئـسم  یـسک  هچ  دـننک ؟ عافد 

!؟ تسا هدمآ  دوجو  هب  مھ  دوصقم  نیمھ  یارب  هک  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش 

یمالسا  / ١٣٧٩/٠٣/٠۶ یاروش  سلجم  یهرود  نیمشش  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

تیانع و لومـشم  دـنا ، هدرب راک  هب  نآ  ریـسم  ندرک  راومھ  رد  تلم  نارازگتمدـخ  هک  یـششوک  یلم و  مزع  نیا  هک  تسا  نآ  ی  هناشن سلجم ، زا  هرود  رھ  ماگنھب  لیکـشت 

هیقب هللا ترـضح  تاھجوت  زا  مروآ و  یم دورف  یھلا  فطل  هاگرد  رب  ساپـس  ی  هھبج هناعـضاخ  بناج  نیا تسا ، هدـیراب  نآ  رب  راـگدرورپ  تمارک  ربا  هدـش و  عقاو  دـنوادخ  لـضفت 

دورد ناشلا  عیفر  لحار  ماما  ناریا ، رد  یمدرم  تموکح  راذگناینب  ناور  هب  و  منک ، یم رکشت  ناریا  تلم  یقیقح  یلو  نآ  یاشگ  هرگ یاعد  رگتیامح و  تسد  و  هادف ) انحاورا  )

. متسرف یم

یمالسا  / ١٣٧٩/٠٣/٠۶ یاروش  سلجم  یهرود  نیمشش  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

یمومع راـکفا  یرواد  ضرعم  رد  ار  دوخ  دـیمارپ  لد  خـسار و  مزع  باداـش و  ی  هرھچ تاـباختنا ، رد  تکرـش  اـب  زین  هرود  نیا  رد  هک  ناریا  گرزب  تلم  زا  مناد  یم دوـخ  ی  هفیظو

یاروـش زا  و  میاـمن ، یرازگـساپس  هناعـضاوتم  دندیـشک ، نازادرپ  هعیاـش ناریگ و  هدرخ خر  هب  رگید  راـب  شیوـخ  یناـبیتشپ  هب  ار  یمالـسا  ماـظن  اـکتا  دـنداد و  رارق  ناـیناھج 

. منک رکشت  ریدقت و  دنتفرگ ، هدھع  رب  یرثوم  شقن  گرزب ، نومزآ  نیا  رد  هک  یدارفا  اھنامزاس و  رگید  امیس و  ادص و  تراظن ، ییارجا و  یاھتئیھ  روشک ، ترازو  نابھگن ،

سدقم  / ١٣٧٩/٠٧/٠۶ عافد  یگنھرف  نالاعف  ناریدم و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تـسین نیا  میدرک . هدـھاشم  نامدوخ  کاردا  ساسحا و  تسوپ و  تشوگ و  اب  نامدوخ ، دوجو  اب  ار  نیا  یگمھ  ام  تسا . تلم  کی  یارب  ثداوح  نیرتطیحم  زا  یکی  گنج ،

کی هب  تصرف و  کی  هب  ار  تراسخرپ  ی  هثداـح نیا  دـنناوت  یم اـھتلم  هک  تسا  نیا  مھم  ی  هتکن نکیل  میـشاب . هدرک  هعجارم  اـھرامآ  هب  اـی  هدـناوخ ، یزیچ  خـیرات  رد  طـقف  هک 

داب رب  ییاھ  هیامرـس دیآ و  یم راب  هب  ییاھیناریو  ای  دـنوش  یم هدـناشک  گرم  ماک  هب  تلم  نازیزع  هک  تسین  نیا  طقف  مھ  گنج  تراسخ  دـیناد ؛ یم دـننک . لیدـبت  هیامرس 

دھاوخ ینیگنس  تلم  نآ  شود  رب  هک  یا  یونعم تمیزھ  تلذ و  یگدنکفارـس و  نآ  دیاین ، روشک  کمک  هب  روشک  نارادمدرـس  یدنمدرخ  یلم و  مزع  یگنج  رد  رگا  دور . یم

. تسا رتالاب  اھتراسخ  نیا  ی  همھ زا  دیاش  درک ،

حور رد  نرق ، ود  هب  کیدزن  تشذگ  زا  دعب  دناوخب ، ار  خیرات  نآ  هک  یناریا  رھ  درذگ . یم یاچنامکرت  نیگنن  دادرارق  زا  لاس  تسیود  هب  کیدزن  لاس و  هاجنپ  دص و  زا  شیب  زورما 

یاھ هیامرـس یلم و  مزع  دندشن  رداق  روشک  نارادمدرـس  تمظع ، نآ  هب  یا  هثداح رد  روطچ  دسرپ : یم دوخ  زا  دـنک و  یم تسکـش  تراقح و  یراسمرـش ، ساسحا  دوخ 

نداد و شکـشیپ  تساوخرد و  سامتلا و  اب  دـعب  دـمآ ؛ روشک  بلق  ات  نمـشد  مجاھم  رکـشل  دـنروایب !؟ نادـیم  هب  روشک  نیا  یلم  تیوھ  کمک  هب  ار  روشک  یونعم  یدام و 

زا ار  زاقفق  رھـش  هدـفھ  هک  یلاحرد دنیـشنب ، بقع  یردـق  هک  درک  لوبق  دـش ، ناریا  تلم  هب  هک  ییاھ  تناھا نآ  یلم و  ناوارف  یاھتراسخ  امن و  تسود نانمـشد  تطاسو 

تلم رب  دـینیبب  دـینک و  رورم  خـیرات  باتک  رد  اـی  ناـتدوخ  نھذ  رد  ار  هثداـح  نیا  امـش  هک  مھ  زورما  دوب ! هدرک  مورحم  شدوخ  نت  ی  هراـپ زا  یـشخب  زا  ار  روشک  هتفرگ و  ناریا 

رھـش نیمھ  مود ، للملا  نیب گـنج  ثداوح  رد  نیا ، هیبش  روط  نیمھ دـینک . یم تلذ  یگدنکفارـس و  ساـسحا  تلجخ و  ساـسحا  تشذـگ ، هچ  خـلت  ی  هثداـح نآ  رد  ناریا 

هب تناھا و  وا  هب  دنـشکب ، راـک  وا  زا  دـننک ، هاـگن  ریقحت  مشچ  اـب  یناریا  هب  دـنورب ، هار  اـھنابایخ  رد  هک  دـش  فلتخم  یاـھروشک  نارـسفا  نداد  زپ  ییاـمندوخ و  لـحم  نارھت 

. تسا گنج  کی  رد  تلم  کی  یارب  گرزب  تراسخ  کی  ی  هناشن اھ  نیا دوب . یرگید  عون  نآ  دوب ، عون  کی  نیا  دننک . زواجت  وا  سیماون 

سدقم  / ١٣٧٩/٠٧/٠۶ عافد  یگنھرف  نالاعف  ناریدم و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

« يلم مزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 24هاگياپ  هحفص 3 
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، دنتـشاذگ مدـق  هار  نیا  رد  هک  یناـسک  تیدـج  صـالخا و  روـشک و  نالوئـسم  نارادمدرـس و  یدـنمدرخ  ریبدـت و  یلم و  مزع  رگا  دـیآ و  دوـجو  هب  دوـب  اـنب  هک  یتراـسخ  نیا 

یدام یاھتراسخ  میداد و  تسد  زا  ار  زیزع  یاھناج  رایـسب  گنج ، رد  ام  یرآ ؛ دش . تصرف  کی  هب  لیدبت  نامیا ، نیا  اب  یلم و  مزع  نیا  اب  دـمآ  یم شیپ  نیا  اعطق  دوب ، یمن

هب اکتا  ساسحا  نآ ، تسا و  رتالاب  زیچ  همھ  زا  تلم ، نیا  یادرف  زورما و  یارب  شـشزرا  تاکرب و  هک  دیـشوج  تلم  نیا  لد  رد  یزیچ  اما  میدرک ؛ لـمحت  مھ  یداـیز  یونعم  و 

عمج حـلاص  لمع  ادـخ و  هب  نامیا  روحم  لوح  تلم  کی  رگا  هک  دوب  نیا  هب  داقتعا  ساسحا  میظع و  یلم  یروابدوخ  ساسحا  لالقتـسا ، ساسحا  تزع ، ساـسحا  سفن ،

. داتفا قافتا  ام  یگدنز  رد  نیا  دش . دھاوخ  ندش  لباق  یرگید  زا  سپ  یکی  یندشن  تازجعم  دنوش ،

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

دیناوـت یم منک  یمن نیعم  ناـمز  مروآ و  یمن مـسا  نـم  دـینک  هاـگن  رگا  مـھ  رگید  یاـھروشک  رد  دـش . لاـبند  تسایـس  نـیا  لاـس  اـھھد  بـالقنا  زا  لـبق  اـم ، زیزع  ناریا  رد 

تـساوخ دیوگب ؛ هن »  » و یرآ » « ؛ دوش دراو  تردـق  ی  هلداعم رد  روشک ، کی  رد  تلم  هک  تسا  نیا  لباقم  هطقن  تسیچ ؟ نیا  لباقم  ی  هطقن دـینیبب . ار  یددـعتم  یاھ  هنومن

ام یمالـسا  میظع  بالقنا  ار  راک  نیا  دنک . تلاخد  راوتـسا  تباث و  مدق  اب  خسار ، مزع  اب  زاب ، مشچ  اب  شروشک  لئاسم  رد  دنک ؛ هبلاطم  ار  دوخ  قوقح  دنک ؛ ینلع  ار  دوخ 

سلجم و مان  روشک  نیا  رد  لاس  اھھد  بالقنا ، زا  لبق  دنتخادنا . هار  ار  راک  نیا  دندرک ؛ زاب  دوب  هدـش  هتـسب  یمـسلط  دـننام  هک  روشک  نیا  رد  بالقنا ، نیا  ریظن  یب ربھر  و 

ربخ اھمیمـصت  زا  دنتخانـش ؛ یمن ار  تلود  دنتخانـش ؛ یمن تاباختنا  دـنتفر ؛ یمن تاباختنا  قودنـص  یاپ  هبترم  کی نارود  نآ  رد  مدرم  نیا  دوب . اھزیچ  مقر  نیا  زا  تاـباختنا و 

رگا روشک  نالوئـسم  تسا . نادیم  طسو  رد  هک  تسا  تلم  نیا  بالقنا ، لوا  زا  دش . یم لمع  دش و  یم هتفرگ  میمـصت  دروخ و  یم مقر  تلم  بایغ  رد  زیچ  همھ  دنتـشادن ؛

رد دـشاب ، نادـیم  طسو  روشک  کی  رد  یتقو  تلم  تسا . تلم  نیا  یناـبیتشپ  هب  دـننک ، یم یخـسار  مادـقا  رگا  دـنھد و  یم جرخ  هب  یتعاجـش  رگا  دـنریگ ، یم یمیمـصت 

نارادمامز هن  دننک ؛ راوس  وا  ی  هدرگ رب  ار  یـسک  ای  دننک  لیمحت  وا  رب  یزیچ  دـنناوت  یم یللملا  نیب یوگروز  یاھتردـق  هن  رگید  دوش . یم میھـس  کیرـش و  تردـق ، ی  هلداعم

. دنک یم هبلاطم  تلم  نوچ  دنوش ؛ ناگناگیب  تساوخ  میلست  دنھد و  ناشن  فعض  دنناوت  یم

جح  / ١٣٧٩/١٢/١٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ناردارب رگید  شود  رب  ار  یا  هفیظو راب  اھمایپ ، نیا  زا  کیرھ  درک . تفایرد  ناوت  یم یمالـسا  روشک  اھھد  زا  ار  نیریـش  خـلت و  نخـس  اـھھد  لاـسما ، جـح  میظع  عاـمتجا  رد 

یروتاتکید و نارگ و  هلخادـم متـس  لواـطت و  هک  قارع  تلم  نخـس  دـھد : یم رارق  همھ  مشچ  ربارب  رد  ار  یمالـسا  گرزب  تما  تیعقاو  زا  یئاـمنرود  نآ  عومجم  دراذـگ و  یم

تادـھاجم رجا  اھ ، یرگن هتوک اھبـصعت و  هک  ناتـسناغفا  تلم  نخـس  تسا . هدرک  لیمحت  نانآ  رب  ار  ینوبز  تکـالف و  هتفرگ و  ناـنآ  زا  ار  یگدـنز  قنور  نارادـمامز ، یریبدـت  یب

نایئاکیرمآ و یوس  زا  ییادز  مالـسا تسایـس  هک  ینـسوب  تلم  نخـس  تسا . هتخاس  دونع  لفاغ و  یتشم  تلاھج  شوختـسد  ار  یتلم  هداد و  داـب  رب  ار  ناـنآ  ی  هتـشذگ

ار هضافتنا  راختفارپ  مچرپ  هک  نیطسلف  تلم  نخس  تسا . هداھن  یدوبان  ضرعم  رد  جیردتب  ار  نانآ  یلم  تیمکاح  هدنکفا و  رطخ  هب  ار  نانآ  یمالسا  تیوھ  ناشناتسدمھ ،

، دوخ هوکـشرپ  یرادـیاپ  اب  هک  نانبل  تلم  نخـس  تسا . هدرک  دـنک  ار  اھتـسینویھص  تواسق  ملظ و  ریـشمش  دوخ ، ناناوج  نوخ  اـب  هتـشاداپب و  دوخ  راوتـسا  یاـھ  هجنپ اـب 

ایسآ و قرش  هنایم و  یایسآ  یاھتلم  نخس  تسا . هدیناشچ  نانآ  هب  ار  راب  تحاضف یاھتسکش  هتفرگ و  هرخس  هب  ار  نیطـسلف  روشک  نابـصاغ  یریذپان  تسکـش هناسفا 

هک یمالسا  ناریا  زارفارس  تلم  نخس  هرخالاب  و  دنھد . یم ربخ  دوخ  یاھتیقفوم  اھیراوشد و  اھیداش و  اھجنر و  زا  کیرھ  هک  اکیرمآ  اپورا و  رد  یمالـسا  یاھ  تیلقا اقیرفآ و 

ناقاتـشم و شوگ  هب  ار  مالـسا  ینامرآ  ی  هعماج ققحت  هار  رد  دوخ  خسار  مزع  و  اھینمـشد ، اھ و  هئطوت ربارب  رد  دوخ  زور  هب  زور  یاھ  هبرجت و  روراب ، نامیا  و  یرادـیاپ ، نآ  رد 

. دنناسر یم دوخ  ناگدننک  نیسحت

ماظن  / ١٣٧٩/١٢/٢٠ یلک  یاھتسایس  غالبا  هناگهس و  یاوق  نارس  هب  همان 

یعیبط عبانم  یلک  یاھتسایس 

عبانم نیا  دیلوت  دنور  هب  ندیشخب  تعرس  بسانم و  یروهرھب  شیازفا  تظافح و  یارب  یھایگ  ششوپ  یهعسوت  هدنوش و  دیدجت  یعیبط  عبانم  یایحا  رب  یلم  مزع  داجیا 

. هنیمز نیا  رد  مدرم  تکراشم  بلج  یمومع و  گنھرف  هب  ندیشخب  اقترا  و 

تشر  / ١٣٨٠/٠٢/١٢ یالصم  رد  نایگنھرف  ناناوج و  رادید  رد  تانایب 

ی هلاسم لابند  دیاب  اتـسور - ناتـسرھش و  هب  دـسرب  ات  یناتـسا  حوطـس  ات  یروشک  حوطـس  زا  فلتخم - حوطـس  رد  یناگمھ  یلم و  مزع  کی  هک  ما  هتفگ ار  نیا  اھراب  نم 

مھ رتشیب  وا  دادعتسا  یھاگ  تسا ؛ ناسکی  همھ  رد  یناوج  یاھتلصخ  درادن . یتوافت  روشک  رھش  نیرترود  ناوج  اب  نارھت  ناوج  اتسور ، ناوج  اب  رھش  ناوج  دشاب . ناوج 

. میراد مزال  ار  نیا  ام  تسھ .

تشر  / ١٣٨٠/٠٢/١٢ یالصم  رد  نایگنھرف  ناناوج و  رادید  رد  تانایب 

روط نیا ار  اھ  هناگیب دـنزیر و  یم روشک  مادـک  ناناوج  دـنا ! هتـشاذگ ندـمتم  ار  ناشمـسا  هک  دنتـسھ  یا  هدز نلکدا ی  هتـسب تاوارک  یاھیـشحو  اھ  نیا هک  ما  هتفگ اھراب  نم 

هب تسا ، هدروآ  تسد  هب  ییالاب  ی  هبتر هقباسم  نالف  رد  هکنیا  لاـیخ  هب  یناریا  ناوج  دـندرک !؟ اـیلاتیا  شیرتا و  رد  اریخا  ناـملآ و  روشک  رد  هک  دـننک  یم راـپو  تل دـننز و  یم

. دنھد یمن وت  هب  مھ  یزیچ  دنشک و  یم ار  تا  هریـش دنـشک ؛ یم راک  وت  زا  ینک ، راک  اھ  نآ یارب  یناوت  یم یتقو  ات  اجنآ  اقآ ، هن  دنناد ! یم ار  شردق  هکنآ  دیما  هب  دورب ؛ اجنآ 

وت میھاوخ  یم یا ؛ هناگیب وت  دنیوگب  دنزیرب و  ترس  رب  دنوش و  تسم  روشک  نآ  ناناوج  تسا  نکمم  مھ  زور  کی  یا ! هبیرغ هناگیب و  یتسین ؛ تدوخ  ی  هناخ رد  مھ  شرخآ 

همھ نیا  دـنکب . لد  تدـھاجم  راک و  میظع  نادـیم  نیا  زا  شدوخ و  ی  هناخ زا  شزیزع ، ناریا  زا  دـنک  یمن تبغر  یـسک  دریگ ، تروص  یریگیپ  نآ  رگا  نیارباـنب  مینک ! نوریب  ار 

ی هجیتن نیا  دنروآ . یم دوجو  هب  ار  لماک  تھج  همھ  زا  روشک  کی  و  راکتبا - دـیلوت و  یتامدـخ ، راک  یزرواشک ، راک  یتعنـص ، راک  یملع ، راک  دـنوش - یم راک  رازاب  دراو  ناوج 

ثحب سرد و  ی  هطوحم دراو  هزاـت  زور  نآ  هک  مھ  یناوج  تسا . نیا  زادـنا  مشچ دریگ ، تروص  یزیر  هماـنرب نیا  دـیآ و  دوجو  هب  یلم  مزع  نیا  رگا  دوـب . دـھاوخ  یزیر  هماـنرب نآ 

. درب یم الاب  روشک  رد  ار  ملع  ی  هبتر دناوخ و  یم سرد  تبغر  قوش و  اب  دنیب ؛ یم ار  زادنا  مشچ نآ  دوش ، یم

یروھمج  / ١٣٨٠/٠٣/١٩ تسایر  تاباختنا  رد  مدرم  روشرپ  روضح  یپ  رد  رکشت  مایپ 

ار یمالـسا  ماظن  زا  دوخ  ی  هناناج عافد  ماگنھب ، هناھاگآ و  رگید  رابکی  دوزفا . بالقنا  گرزب  تاراختفا  رب  یرگید  کانبات  ی  هحفـص تاباختنا ، رد  امـش  روشرپ  روضح  ی  هسامح

امـش فیلکت  قح و  ار  روھمج  سیئر باختنا  هک  یـساسا  نوناق  هب  دوخ  یرادافو  رب  رگید  رابکی  دـیتخاس . لطاب  ار  موبوزرم  نیا  نانمـشد  یاـھ  هواـی دـیداد و  ناـشن  همھ  هب 

زا ار  تلم  دندیشوک  یم هک  ار  نانآ  یناطیش  ی  هسوسو دیدیزرو و  رارصا  وج  هلخادم یرابکتسا و  زکارم  ی  هدارا زا  دوخ  یچیپرس  رب  رگید  رابکی  دیدرشف . یاپ  تسا  هتـسناد 

لالقتسا و هار  دوخ ، تلم  مزع  رب  هیکت  اب  دناوت  یم یمالسا  ناریا  هک  دیدناسر  تابثا  هب  رگید  رابکی  هرخالاب  و  دیدرک . بآرب  شقن دننک ، درسلد  یار  یاھقودنص  رانک  رد  روضح 

. دیامیپب بولطم  ی  هطقن ات  تسا  مالسا  گرزب  سرد  هک  ار  ناگناگیب  ی  هطلس ی  هربنچ زا  یدازآ 

ماظن  / ١٣٨٠/٠٣/٢٠ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یلا ایعاد  اریذن و  ارشبم و  ادھاش و  کانلـسرا  انا  . » تسا رما  نالوئـسم  ی  هفیظو نیلوا  هعماج ، کی  رد  اھناسنا  یونعم  یبلق و  تیادھ  مدرم و  نامیا  هب  ندیـشخب  قمع 

الوسر نییمالا  یف  ثعب  یذلا  وھ  . » میورب ار  هار  نامھ  میھاوخ  یم ام  تسوا . تدالو  زور  زورما  هک  یربمغیپ  نیمھ  تسا ؛ ربمغیپ  ی  هفیظو نیا  ارینم ؛» اجارـس  هنذاب و  هللا 

؛ دـنورب ار  هار  نامھ  دـیاب  نالوئـسم  یمالـسا ، عماوج  رد  تسا . ربمغیپ  یلـصا  فیاظو  وزج  میلعت ، هیکزت و  همکحلا ؛» باتکلا و  مھملعی  مھیکزی و  هتایآ و  مھیلع  اولتی  مھنم 

« يلم مزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 24هاگياپ  هحفص 4 
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ی هنارکش نیا  تسا ؛ تلم  نیا  لباقم  رد  ام  یرازگساپس  نیا  تسام ؛ فیاظو  وزج  نیا  دننک . خسار  تیوقت و  اھنھذ  رد  ار  ینید  نامیا  دیاب  دننک ؛ تیبرت  دنھد و  میلعت  دیاب 

قوش هدارا و  مزع و  روضح و  لابقا و  هجوت و  تسادـخ . تسد  اھلد  نیا  تسا . هداد  ام  هب  ار  یمدرم - روضح  نیا  گرزب - یاـھتمعن  نیا  هک  تسا  لاـعتم  یادـخ  لـباقم  رد  اـم 

ناـمیا تیوقت  یگدـنز و  روما  حالـصا  هار  رد  تسا : نیا  هب  تمعن  نیا  ی  هنارکـش مییوگب . رکـش  ار  اـھ  نیا دـیاب  تسا . هدرک  اـم  ینازرا  هک  تسا  یھلا  گرزب  یاـھتمعن  مدرم ،

. مینکب ار  نامدوخ  شالت  ی  همھ دیاب  مدرم  ینید 

لاس ٨٠  / ١١/١٣٨٠/٠۵ یروھمجتسایر  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

یدج دیاب  ار  نیا  ندرک . گنل  نادرگرـس و  ار  وا  نتفرگ و  وا  زا  دنک ، یم ممـصم  مزاع و  یـصخشم  فدـھ  تمـس  هب  دوخ  تکرح  رد  ار  ناسنا  کی  هک  ییاھ  هاگ هیکت تادـیقت و 

ناشتاغیلبت رد  ار  نیا  هک  تسا  یلاس  دـنچ  دـننک . بلـس  ار  بالقنا  هب  اھ  نآ داقتعا  دـنریگب و  ار  مدرم  ناـمیا  هک  تسا  نیا  مالـسا  نانمـشد  یاھتـسایس  زا  یکی  دـیریگب .

مدش و هتکن  نیا  هجوتم  شیپ - لاس  هدزای  هد ، دودح  دوب - هدـش  یتایلمع  ییارجا و  روشک ، نانمـشد  یاھراتفر  رد  تاغیلبت  نیا  هک  یلیاوا  نامھ  زا  هدـنب  دـنا . هدرک عورش 

رد یرـشب  خـیرات  تاراختفا  زا  یکی  هک  یبالقنا  دـنربب ؛ لاوس  ریز  ار  بالقنا  رابتعا  لصا  دـنھاوخ  یم اـھ  نیا متفگ  مداد و  رادـشھ  یگنھرف  نالوئـسم  هب  صوصخب  همھ ، هب 

قفوم درک و  اپرب  ار  نآ  هقطنم  نیا  رد  رابکتـسا  ریذپانریخـست  رھاظلا  یلع ژد  کی  لباقم  رد  مھ  نآ  نامیا ، تکرب  هب  یلاخ و  تسد  اب  تلم  کـی  هک  یبـالقنا  تساـم ؛ ناـمز 

رد هک  یبالقنا  درک ؛ مرگلد  ناشیمالسا  تیوھ  هب  راودیما و  ناشمالسا  هب  ار  ناملسم  یاھتلم  هک  یبالقنا  یمالسا ؛ یاھشزرا  هار  رد  یبالقنا  ادخ ؛ مان  هب  یبالقنا  دش ؛

دوش و زوریپ  عناوم  نیرتگرزب  رب  دناوت  یم دھد - ناشن  دوخ  زا  یا  هدارا مزع و  هک  یتقو تلم - کی  هک  دـندرک  ساسحا  اھ  نآ دیـشخب و  یروابدوخ  ار  اھتلم  ناھج  طاقن  ی  همھ

تروـص هب  هک  دوـب  یراـک  نـیا  دـنریگب . هدـیدن  دوـب ، بـالقنا  نـیا  رد  هـک  ار  یا  یناـسنا تـمارک  تلیـضف و  شزرا و  تیوـنعم ، یدازآ ، ماـیپ  دنتـساوخ  یم نانمـشد  دـیآ . قئاـف 

مھ زونھ  دندرک و  غیلبت  ار  اھنامھ  مھ  لخاد  رد  وداپ  تروص  هب  لفاغ ، هدـع  کی  هنافـساتم - هتبلا - دـندرک . لابند  ار  نآ  یتاغیلبت ، قرط  ماسقا  عاونا و  اب  هدـش و  یزیر  همانرب

. تسا یلاخ  ناشتشپ  دننک  ساسحا  مدرم  دوش و  هتفرگ  اھ  نآ زا  تسا - مدرم  خسار  مزع  هدارا و  هاگ  هیکت عقاو  رد  هک  یرکف - ی  هناوتـشپ هک  تسا  نآ  یارب  نیا  دننک . یم

، مجاھت نیا  رھظم  دنریگب . یدج  ار  یگنھرف  لئاسم  دیاب  همھ  داد ؟ همادا  ار  هار  نآ  دوش  یم هتشاذگ ، مدق  نآ  رد  ناسنا  هک  یھار  هب  رواب  نودب  داقتعا و  نامیا و  نودب  رگم 

اھ نیا دوش . یم داـجیا  اـھداسف  ماـسقا  عاونا و  جـیورت  قـیوشت و  هعماـج و  رد  قـالخا  فـالخ  یاـھنایرج  قـیوشت  تاداـقتعا ، رد  هشدـخ  هار  زا  هک  تسا  یرگیحاـبا  ناـمھ 

. تسین یگنھرف  نالوئسم  صوصخم  طقف  دننک و  هجوت  رایسب  نآ  هب  دیاب  روشک  نالوئسم  ی  همھ هک  تسا  ییاھزیچ 

نازرواشک  / ١٣٨٠/١٠/١٢ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مزع و تعاجش و  دیما و  اب  میناوتب  دیاب  ام  تسا . نامدوخ  زا  میراد ، راظتنا  هک  هچنآ  دنکن . ینمشد  نمشد ، هک  میرادن  مھ  عقوت  میـشاب ؛ هتـشادن  نمـشد  میرادن  عقوت  ام 

هب ادخ و  دیما  هب  مینک . نامیشپ  ندرک  ینمشد  زا  ار  نمـشد  میرادرب و  تلم  نیا  هار  رـس  زا  ار  اھینمـشد  اھ و  نمـشد ی  همھ یھلا  لضف  هب  ادخ ، هب  لکوت  تدحو و  هدارا و 

رد ناریا  تلم  هک  تسا  یریظن  مک یراوگرزب  هب  مدرم و  تریغ  مزع و  نامیا و  هب  ام  دیما  داد . دھاوخ  ناشن  ار  نیا  هدنیآ  اش هللا  نا  درک و  میھاوخ  میناوت و  یم ام  یھلا  لضف 

روط نیمھ زین  هدـنیآ  رد  اش هللا  نا  دـنک . یثنخ  ار  نمـشد  یاـھ  هئطوت هتـسناوت  دوخ  یرایـشوھ  یگداتـسیا و  روضح و  شـالت و  اـب  تسا و  هداد  ناـشن  فلتخم  یاـھنارود 

لمع دوخ  فیاظو  هب  یھجو  نیرتھب  هب  تسناوت  دنھاوخ  ام ، روشک  رد  گرزب  یاھناسنا  تکربرپ  سونایقا  یندشن  مامت میظع و  ی  هریخذ هب  هیکت  اب  نالوئـسم  دوب و  دھاوخ 

. دننک

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

؛ داد ناشن  همھ  هب  یلم  فرش  یبالقنا و  تزع  زا  تسارح  رد  ار  امـش  ی  هدارا تمھ و  رگید  راب  لاسما ، نمھب  مود  تسیب و  هوکـشرپ  میظع و  ی  هسامح ناریا ! زیزع  تلم 

. دیشخب مسجت  مالسا  ی  هتشارفارب مچرپ  زا  عافد  رد  ار  امش  خسار  مزع  و  داھن ؛ شیامن  هب  ار  یمالسا  ماظن  هب  امش  یگتسب  لد

هعمجزامن  / ١٣٨١/٠١/١۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

ناشن فلتخم  یاھنادیم  رد  ار  نیا  تسا و  هنوگ  نیا ام  تلم  میراد ؛ تمھ  مزع و  میراد ، نامیا  ام  میتسھ ، نامدوخ  نایم  رد  تردق  ناوارف  رـصانع  یاراد  گرزب ، تلم  کی  ام 

ار نامیاھراک  میتسناوت  یم نیا  زا  رتھب  نیا و  زا  رتدوز  یلیخ  دیاب  ام  دنراد . ییاراک  صالخا و  هقالع و  ام  نیلوئـسم  دنراد ؛ راکتبا  دادعتـسا و  شوھ و  ام  ناناوج  تسا . هداد 

هب ار  کمک  نیا  مینک ، ظفح  ار  شمارآ  نیا  یعامتجا . ظاحل  زا  یـسایس و  ظاحل  زا  هعماج  یاـضف  شمارآ  زا  تسا  تراـبع  دـنک  یم کـمک  رما  نیا  هب  هک  هچنآ  میزادـنیب . هار 

. تساوقت نآ  قادـصم  نیا  مینک ؛ هشیپ  ار  یھلا  یاوقت  مدرک  ضرع  مضیارع  ردـص  رد  هک  تسا  ییاوقت  ناـمھ  زا  یقادـصم  نیا  تسا و  دوـخ  هب  کـمک  نیا  مینکب ، ناـمدوخ 

هداد رارق  یـساسح  هاگآ و  تلم  ار  ام  تلم  هک  مینک  یم رکـش  ار  ادـخ  تسا . هدرک  ینارون  دوخ  یایلوا  فرعم  اب  دوخ و  تفرعم  اـب  ار  اـم  تلم  لد  هک  مینک  یم رکـش  ار  ادـخ 

زا درب . یم الاب  ار  تلم  یریگ  میمـصت تردـق  نیا ، تسین . توافت  یب یناھج  ثداوح  هب  تبـسن  دـمھف و  یم ار  لئاسم  تسا ؛ حرطم  وا  یارب  یناھج  مھم  لـئاسم  هک  تسا 

. مینک هدافتسا  یتسیاب  گرزب  یاھتصرف  نیا 

یازع یاھزور  اھزور  نیا  هک  مالسلا - هالـصلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ملاع ، ناگدازآ  رورـس  نادیھـش و  دیـس  تلزنم  تبترم و  ماقم و  هب  دمحم و  لآ  دمحم و  هب  اراگدرورپ !

راـختفارپ و هار  نیا  رد  ار  اـم  زیزع  تلم  ی  هدارا مزع و  اراـگدرورپ ! رادـب . اـجرباپ  تباـث و  دوخ  یاھفدـھ  هار  رد  تدوـخ و  هار  رد  هشیمھ  ار  اـم  میھد ، یم دـنگوس  ار  وـت  تسوا -

رھ ریز  دنتسھ و  یـسابل  رھ  رد  اجرھ و  ار  ناریا  تلم  ناھاوخدب  اراگدرورپ ! نک . زوریپ  شنانمـشد  رب  ار  ناریا  تلم  اراگدرورپ ! رادھگن . مکحتـسم  رقتـسم و  هراومھ  تزعرپ ،

روشحم ربمغیپ  اب  ار  ام  ماقم  یلاع  نادیھش  ناسرب ؛ دوخ  گرزب  یاھفدھ  هب  ار  ناریا  زیزع  تلم  اراگدرورپ ! امرف . لیلذ  ماکان و  دننک ، یم یفخم  ار  دوخ  یراعش ، شـشوپ و 

. نک روشحم  ربمغیپ - اب  شیایلوا - اب  ار  ام  ماقم  یلاع ماما  نک ؛

ناھفصا  / ٢٠/١٣٨١/٠۴ هعمج  ماما  یرھاط  هللاتیآ  یهمان  هب  خساپ 

هجح بانج  دـندش  یمن رـضاح  زامن  رد  ینامـسج  تائالتبا  رطاـخ  هب  ناـشیا  هک  هتـشذگ  یاـھھام  دـننام  دـنا  هتفرگ هراـنک  هعمج  تماـما  زا  یرھاـط  یاـقآ  باـنج  هک  نونکا 

ماکحتسا تناتم و  اب  ار  هعمج  زامن  ناھفصا ، تقوم  ی  هعمج ناماما  ربھر  یقت  دمحم  خیش  جاح  یاقآ  مالسالا  هجح  بانج  رکسع و  یضاق  یلع  دیس  جاح  یاقآ  مالسالا 

هماـگنھ رد  هک  یتـمظع  گرزب و  تلم  نیا  ی  هناـنموم مزع  رطاـخ  هـب  مراد و  ناـنیمطا  یھلا  ددـم  هـب  مـنک و  یمن هوکـش  یـسک  زا  بناـج  نـیا دـننک . رازگرب  ناوارف  هوکـش  و 

. درک مھاوخ  هضرع  هادف ) انحاورا   ) مظعا هللا  یلو هاگرد  هب  دنامب  یقاب  لد  رد  یا  هوکش رگا  میاس و  یم یھلا  هاگرد  رب  ساپس  ی  هھبج دنھد  یم ناشن  دوخ  زا  تالکشم 

شرورپ  / ٢۶/١٣٨١/٠۴ شزومآ و  ترازو  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یارب ام  دننک  یم لایخ  اھ  نآ دنک . یم دیماان  ار  نمشد  هک  تسا  یزیچ  نیا  بالقنا ؛ نامیا و  روحم  لوح  تدحو  زا  تسا  ترابع  درک ، دھاوخ  ظفح  ار  تلم  نیا  تبالـص  هچنآ 

نآ میناد  یم ام  تسا . یتسردان  تاعالطا  طلغ و  لیلحت  مھ  نیا  دـننک ؛ یم هابتـشا  میتسھ . اھزیچ  نیا  متا و  لابند  یعمج و  راتـشک  حالـس  لابند  دوخ  ماظن  ماکحتـسا 

هبلغ دوش و  قئاف  نآ  رب  دناوت  یمن یسک  هک  تسا  نیا  هچراپکی ؛ دحتم و  نموم ، مزاع ، ممـصم ، تلم  کی  زا  تسا  ترابع  دوش ، یمن رگراک  نآ  رد  مھ  متا  بمب  هک  یزیچ 

ماظن درک ؛ ظفح  ار  تلم  نیا  نایک  تزع و  هچنآ  میا ؟ هتـشاد متا  بمب  نآلا  ات  بالقنا  لوا  زا  ام  رگم  تسا ؟ هدوب  مک  ینمـشد  ام  اب  لاح  هبات بالقنا  لوا  زا  رگم  الا  و  دنک ، ادـیپ 

. دوب اھ  نآ یگچراپکی  تدحو و  یگداتسیا و  مدرم و  نیا  خسار  مزع  نامیا و  درک ، هنادواج  ار  ماما  مان  دنلبرس و  ار  یمالسا 

سدقم  / ١٣٨١/٠٧/٠۴ عافد  یهتفھ  رد  نادیھش  زور  تبسانم  هب  مایپ 

« يلم مزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 24هاگياپ  هحفص 5 
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نموم و تلم  یمالسا و  ماظن  اب  دوخ  ی  هنیک هدرک و  یم زیھجت  ناوت  ی  همھ اب  ار  مجاھم  نوشق  سدقم ، عافد  نارود  رد  هک  دننک  یم فارتعا  یناھج  رابکتسا  نارـس  زورما 

، ناـنآ رـس  تشپ  نموـم و  راکادـف و  نادرم  ناـناوج و  ینعی  ناریا  تلم  یاـناوت  یوزاـب  دـنا . هداد یم زورب  یثـعب  ناـمجاھم  هـب  هبناـج  هـمھ کـمک  اـب  ار  ناریا  یبـالقنا  عاـجش 

زارفارس خیرات ، ناھج و  رد  مواقم ، تلم  نیا  یمالسا و  ماظن  تفرگ و  هرخس  هب  ار  رابکتـسا  یاھیروتارپما  گربوزاس  زاسو  تخاس ماکان  ار  نمـشد  ناشناسک ، اھ و  هداوناخ

هار نادـھاجم  نیا  ربارب  رد  میظعت  زورما  تسا . هتخادرپ  دوخ  تزع  نید و  لالقتـسا و  فرـش و  ظفح  یارب  ناریا  تلم  هک  تسا  یگرزب  یاـھب  اـم  زیزع  نادیھـش  نوخ  دـندش .

یناریا یمالـسا و  تیوھ  هک  تسا  یناناوج  ی  همھ یوگلا  ماقمالاو ، نادیھـش  باذج  ینارون و  ی  هرھچ تسا . یناریا  رھ  ناملـسم و  رھ  یقالخا  ینادجو و  ی  هفیظو ادخ 

ام زارفارـس  ناناوج  عاجـش و  تلم  زین  زورما  دـنناد . یم دوخ  یارب  ریذـپان  لمحت گرزب و  یتلذ  ار  ناگناگیب  یداصتقا  یگنھرف و  یـسایس و  ی  هطلـس دـنھن و  یم جرا  ار  دوخ 

اش هللا. نا  داد  دنھاوخ  ناشن  ار  نآ  نوگانوگ  یاھ  هصرع رد  دنناد و  یم یبوخب  شیوخ ، یونعم  یدام و  یاھتورث  ظفح  رد  ار  یلم  خسار  مزع  نامیا و  شقن 

رطف  / ١٣٨١/٠٩/١۵ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

ی هدـنھد ناشن هک  تساھ  نیمھ منک . رکـشت  هنامیمـص  دـش ، رازگرب  تمظعاب  هوکـشاب و  رایـسب  هک  لاسما  سدـق  زور  ییاـمیپ  هار رطاـخ  هب  ناریا  تلم  مومع  زا  دـیاب  نم 

نیا دنک  یم یعـس  نمـشد  تسا . یمالـسا  ماظن  یمالـسا و  بالقنا  یاھ  نامرآ فادـھا و  یریگیپ  راوگرزب و  ماما  هار  ی  همادا رب  تلم  نیا  ناناوج  مزع  ناریا و  تلم  رادـتقا 

رادتقا تلود ، رادتقا  ماظن ، رادتقا  تسا . هلمح  فدھ  کی  جامآ و  کی  نمـشد  یارب  دراد ، دوجو  نآ  رد  تلم  رادـتقا  زا  یا  هناشن هک  یزیچ  رھ  اجرھ و  دنکـشب . مھرد  ار  رادـتقا 

نیمضت ار  تلم  امش  یدام  یونعم و  رادتقا  هک  یزیچ  رھ  تسا . هلمح  یارب  فدھ  کی  اھ  نآ یارب  تسا - یلم  رادتقا  ساکعنا  تلم و  رادتقا  ی  هصالخ هک  روشک - نالوئسم 

نالوئسم اھھاگـشناد و  رد  نموم  ناناوج  تیناحور و  مدق و  تباث نیتسار و  نازرابم  یمالـسا و  ماکحا  یریگیپ  جیـسب و  اب  نمـشد ، تسا . فلاخم  نآ  اب  نمـشد  دنک ، یم

. تسا فلاخم  یدج  ریگیپ و  اسراپ و 

ناریا  / ١٣٨٢/٠٣/٢٠ تسیز  طیحم  قوقح  شیامھ  یرازگرب  تبسانم  هب  مایپ 

یداصتقا یاھتیلاعف  رد  نآ  بیرخت  هنوگرھ  هدـیدرگ و  یقلت  یمومع  یا  هفیظو اھلـسن  ی  همھ یارب  تسیزطیحم  زا  تظاـفح  ناریا ، یمالـسا  یروھمج  یـساسا  نوناـق  رد 

رادروخرب یا  هژیو تیمھا  زا  تسا  یعیبط  عبانم  بیرخت  زا  یریگولج  ملاس و  تسیزطیحم  نیمات  رب  یلم  مزع  زا  یکاح  هک  اوق  یگنھامھ  کنیا  تسا . هدـش  مالعا  عونمم 

. تسا

نیمارو  / ١٣٨٢/٠٣/٢٢ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هب مھ  ایور  لایخ و  باوخ و  یتح  امش ، ناریا  رد  زور  کی  یمالـسا ، ماظن  لیکـشت  دینادب  دیھد ! یم لیکـشت  ار  تیرثکا  تیعمج ، نیا  رد  هک  نم  زیزع  نادنزرف  زیزع ، ناناوج 

هک یمیظع  خالگنس  نایم  رد  هک  درک  یمن رواب  سک  چیھ مھ  مالسا  یایند  حطـس  رد  هکلب  دندرک . یمن رواب  اجنیا  رد  طقف  هن  درک . یمن رواب  ار  نآ  یـسک  دمآ و  یمن باسح 

مالـسا یدازآ  لدع و  هب  ار  ایند  دراد و  هگن  تسد  رـس  رب  ار  مالـسا  مچرپ  دنک ، دشر  دشکب ، دـق  مالـسا  مان  هب  دـناوتب  تلم  کی  دـندروآ ، دوجو  هب  یمالـسا  تما  هار  رـس  رب 

یادخ هک  یبابـسا  نامھ  ار - اھلولعم  اھتلع و  ی  هلـسلس دوخ ، یرادیاپ  مزع و  اب  تلم  نیا  دشن ؛ مھ  یفداصت  روط  هب دش و  نیا  اما  درک ؟ یم رکف  یـسک  هچ  دـنک . توعد 

. دش هنوگ  نیا دروآ و  دوجو  هب  یرگید  زا  سپ  یکی  تسا - هدرک  نیعم  یخیرات  ثداوح  ندمآ  دیدپ  یارب  لاعتم 

زاوھا  / ٠٨/١٣٨٢/٠۵ ناناوج  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. تسا تلم  نیا  یخیرات  تشونرـس  ی  هدننک نییعت نارود  امـش ، زا  لبق  لسن  یناوج  نارود  لثم  امـش  یناوج  نارود  دیزاسب . لمع  ملع و  اب  ار  ناتدوخ  دـیناوت ، یم هچرھ 

تبسن یتسدورف  تلذ  یگتسباو و  داسف  رد  قرغ  ام  تلم  تخاس ، یم دوخ  ی  هشیپ ار  یرگ  یلاباال رگا  تسشن و  یم هناخ  رد  رگا  درک ، یم یلبنت  رگا  امش  زا  لبق  لسن 

دیدـج لسن  تبون  مھ  زورما  دومن . یا  هناناج عافد  یلم  تیـصخش  یلم و  تیوھ  زا  درک و  زوریپ  ار  گنج  درک ، زوریپ  ار  بالقنا  داتـسیا ، لـسن  نآ  دـنام . یم یقاـب  اـکیرما  هب 

یکشوم چیھ  یبمب و  چیھ  یحالس ، چیھ  دتسیاب ، هنحـص  رد  نامیا  نیمھ  اب  ام  نامیااب  ی  هدرتسگ ناوج  لسن  رگا  هک  دناد  یم دسرت و  یم ام  ناناوج  زا  نمـشد  تسا .

کیلـش نمـشد  تمـس  هب  هک  تسا  یا  هلوـلگ لـثم  دـیرادرب ، ناـتدوخ  یقـالخا  یلمع و  یملع و  یاـقترا  یارب  امـش  هک  یماـگ  رھ  دروآرد . وـناز  هب  ار  تلم  نیا  دـناوت  یمن

رساترس رد  ام - چولب  ام ، رل  ام ، درک  ام ، کرت  ام ، سراف  ام ، برع  ام - فلتخم  یاھتیموق  ام ، نانز  ام ، نادرم  مھ  زور  نآ  تسا . یگرزب  داھج  مزر ، نیا  گنج و  نیا  دینک . یم

. تسا نیمھ  مھ  زورما  دندروآ . تسد  هب قیفوت  هار  نیا  رد  دـندش و  زکرمتم  لخاد  رد  وا  یدایا  رابکتـسا و  اب  هلباقم  روشک و  لالقتـسا  تیوھ و  فرـش و  زا  عافد  یور  روشک 

یملع ظاحل  زا  ام  ناوج  لسن  دنھد . همادا  ار  کرابم  هار  نیمھ  هملک ، تدحو  اب  مالـسا و  لبح  هب  کسمتم  یناریا ، یاھتیموق  ی  همھ رل و  درک ، چولب ، کرت ، سراف ، برع ،

هریغ یعمج و  راتشک  حالس  یارب  یمالسا  یروھمج  هیلع  ایند  رد  ناشدوخ  لایخ  هب  هک  مھ  ییاھ  لاجنج تسا . هدرک  تفرشیپ  زورما  ات  هک  نانچمھ  دنک ؛ تفرـشیپ  دیاب 

روشک نیا  دمآراک  ناوج  لسن  یبایتسد  هک  تسا  نیا  هلئسم  تسین ؛ نیا  هلئسم  تسا . زیگنا  بیرف یاھـششوپ  نامھ  زا  مھ  نیا  تساھ ؛ هناھب نامھ  زا  دننک ، یم دنلب 

، دشاب زارد  اھ  نآ تمـس  هب  ناشتـسد  اھتلم  دننامب ، نییاپ  اھتلم  دننامب ، هتـسباو  اھتلم  دـنھاوخ  یم اھ  نآ دـھد . یم جـنر  درازآ و  یم ار  اھ  نآ الاب ، حطـس  یاھ  یروانف هب 

یوق ینامیا  یملع و  ظاحل  زا  ار  دوخ  اھتلم  هک  تسا  نیا  اھ  نآ لباقم  راک  دنروآرد . اھتلم  رـس  دنھاوخ ، یم یراک  رھ  دنناوتب  اھ  نآ ات  دنـشاب  لیلذ  فیعـض و  هشیمھ  اھتلم 

. دننک

، دـنک یم شالت  یمالـسا  یاـیند  نید و  تیونعم و  میقتـسم  طـخ  رد  شرتخد - هچ  شرـسپ ، هچ  تمـصع - تراـھط و  اـب  خـسار و  مزع  هدارا و  اـب  هک  ار  یناوج  لـسن  اـھ  نآ

نیا هب  اکتا  اب  الوا  ام  نالوئسم  دننک . تمواقم  دیاب  ام  ناناوج  نمـشد ، تساوخ  لباقم  رد  دندنـسپ . یم ار  نیا  دنھاوخ ؛ یم درگ  هزرھ ناوج  لسن  کی  اھ  نآ دندنـسپ . یمن

بوعرم دنـسرتن و  یزیچ  زا  یـسک و  زا  نالوئـسم  تسا . یھلا  ی  هدارا مزع و  رھظم  اـم ، نموم  تلم  مزع  دـننک . صرق  ار  دوخ  لد  دـیاب  تلم ، نیا  هب  اـکتا  اـب  ناوج و  لـسن 

هب دـننادب و  ار  ناـشدوخ  ردـق  مھ  ناـناوج - صوـصخب  تلم - داـحآ  دـننک . هدافتـسا  بوـخ  نیا  زا  تساـھ ؛ نآ راـیتخا  رد  یلم  مـیظع  رگنـس  نـیا  دـنوشن . نمـشد  یوھاـیھ 

. دنروآ یور  یزاسدوخ 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٧/٠٢ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

عماطم اھـسوھ و  اھاوھ و  ریـسا  ار  دوخ  دننک ؛ یراد  نتـشیوخ هجوت و  قیاقح  نیا  هب  ناشیا - رما  املع و  زا  معا  ناگبخن - ناگدبز و  نالوئـسم ، یمالـسا ، یروھمج  رد  رگا 

، درواین دوجو  هب  یلزلزت  اھ  نآ ی  هدارا رد  دنکن و  جراخ  نادیم  زا  ار  اھ  نآ نانمـشد ، دیدھت  باعرا و  دنکن ؛ دوخ  نوتفم  ار  اھ  نآ ایند  ی  هدننک هارمگ یاھ  هبذاج دـنزاسن ؛ یویند 

هکنیا راـظتنا  تسا . تیعقاو  کـی  دراد و  دوـجو  نمـشد  دـنک . شودـخم  یکدـنا  دراد ، دوـجو  روـشک  نیا  رد  هک  ار  یلم  مـیظع  ی  هدارا مزع و  تسناوـت  دـھاوخن  یتردـق  چـیھ 

نآ رد  یدام  دوس  وا  یارب  هک  یقطانم  ی  همھ هب  دھاوخ  یم دـنک و  یم مھ  ینمـشد  تسھ و  نمـشد  تسا . طلغ  دـنکن ، ینمـشد  نمـشد ، هکنیا  ای  دـشابن ، ینمـشد 

ار دوخ  یاھـشزرا  ناوت و  تیمھا و  ردـق و  یمالـسا  تما  هک  تسا  نیا  دـنک ، یم سویاـم  ار  نمـشد  هچنآ  دـنک . یم هدافتـسا  مھ  اـھرازبا  ی  همھ زا  دزادـنیب ؛ هجنپ  تسھ ،

. دنادب ردق  تسا ، هداد  رارق  وا  رد  لاعتم  یادخ  هک  ار  یا  یگداتسیا تردق  دمھفب و  دشاب - تدحو  وا  نایم  هک  یتقو ار - دوخ  تمظع  دسانشب و 

ناجنز  / ١٣٨٢/٠٧/٢١ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یاـھروشک نارـس  درک . یریگ  میمـصت دوـش  یمن بعر  طـیحم  رد  دـنوشن . اـکیرما  مخا  بوـعرم  هک  تسا  نیا  سنارفنک  نیا  زا  یمالـسا و  یاـھروشک  زا  اـم  راـظتنا  عـقوت و 

؛ دناسرتب ار  اھ  نیا هک  تسا  نیا  اکیرما  یعـس  ی  همھ دـنریگب . میمـصت  تحلـصم  قبط  دـننک و  تکرح  دوخ  حـلاصم  لابند  دـنناوت  یمن دنـشاب ، اکیرما  بوعرم  رگا  یمالـسا 

هناقفانم دـنخبل  ییاھاج  رد  هک  اکیرما  ی  هرھچ هب  مھ  دـنوشن ، بوعرم  اـکیرما  دولآ  مشخ ی  هرھچ زا  مھ  دنـسرتن . اـکیرما  زا  هک  دـشاب  نیا  دـیاب  مھ  اـھ  نیا یعـس  ی  همھ

« يلم مزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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اھتلم و رگا  دنرادن . یـشزرا  چـیھ  اھتلم  وا  یارب  درادـن و  یفدـھ  اھتلم  یتایح  یناسنا و  عبانم  رب  ی  هطلـس یراوخ و  ناھج زج  رابکتـسا  هک  دـننادب  دـنوشن و  هرغ  دـنز ، یم

تلم دنکب . هقطنم  نیا  رد  یراک  چیھ  دـناوت  یمن رابکتـسا  دنرامـشب ، مرتحم  درمـش ، مرتحم  دوخ  یارب  تردـق  تزع و  لامک  اب  ناریا  تلم  هک  ار  یلـصا  یمالـسا ، یاھتلود 

: هک دیا  هتشون ناتدوخ  یاھ  هتشونراعش رد  دیا و  هتفگ امش  هک  یبلطم  نیا  دنتسھ . نامیا  هدارا و  مزع و  اب  نیدالوپ و  هک  دنداد  ناشن  ریپ ، ناوج و  درم و  نز و  زا  ناریا 

ررو ناق  رلناجنز 

ررو ناج  ابالقنا 

تردق تزع و  نیا  زمریو .» ینمالـسا  ینلالقتـسا ، ینتزع ، اما  ررو ، ناق  یناجنز  : » هک میناد  یم مینک و  یم رواب  نادند  نب  زا  مینک و  یم قیدصت  ار  نآ  تسا . تسرد  الماک 

. مینیب یم ناجنز  رد  ار  نآ  ی  هنومن کی  زورما  ام  هک  تسا  ناریا  تلم  مزع  یونعم و 

قفا ١۴٠۴  / ١٣٨٢/٠٨/١٢ رد  ناریا  یمالسا  یروھمج  زادنامشچ  دنس 

رد یـساسا ، نوناـق  لوصا  اـھ و  ناـمرآ ققحت  ریـسم  رد  یعمج و  ی  هناربدـم هدـش و  یزیر  هماـنرب شـشوک  یلم و  مزع  ناـمیا و  وترپ  رد  یھلا و  لازی  ـال  تردـق  هب  لاـکتا  اـب 

ناھج رد  شخب  ماھلا یبالقنا ، یمالسا و  تیوھ  اب  هقطنم  حطس  رد  یروانف  یملع و  یداصتقا ، لوا  هاگیاج  اب  هتفای  هعـسوت  تسا  یروشک  ناریا  هلاس ، تسیب زادنا  مشچ

. للملا نیب طباور  رد  رثوم  هدنزاس و  لماعت  اب  مالسا و 

مدرم  / ١٣٨٢/١١/١۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

. دـیتسھ یھلا  لضف  فطل و  رھظم  دوخ ، روضح  هدارا و  مزع و  صـالخا و  ناـمیا و  اـب  ناریا ، تلم  امـش  دـنک . لزاـن  تلم  نیا  رب  ار  دوخ  لـضفت  میھاوخ  یم لاـعتم  دـنوادخ  زا 

زا ار  رصع  یلو سدقم  بلق  دنک ؛ تیادھ  ار  ام  ی  همھ دنک ؛ کمک  رازگتمدخ  زوسلد و  نالوئـسم  هب  دنوادخ  دھد . رارق  دوخ  لضف  تمحر و  لومـشم  هراومھ  ار  امـش  دنوادخ 

. دیامرف روشحم  ناشیایلوا  اب  ار  راوگرزب  ماما  ام و  زیزع  یادھش  دنک و  دونشخ  یضار و  ام 

شترا  / ١٣٨٢/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک دـناد  یمن زورما  یـسک  هچ  تسین . ناریا  رد  یرگید  ی  هلاسم چـیھ  تسا ؛ مجاھت  دروم  دـشاب ، شیوخ  هب  یکتم  لقتـسم و  دازآ و  دـھاوخ  یم نوچ  امـش  روشک  زورما 

همھ ار  نیا  تسین ؟ شیب  یھاو  یاھ  هناھب چوپ و  یاھفرح  دوش ، یم جراخ  هناگیب  یاھوگدـنلب  ناـھد  زا  هک  ییاـھفرح  رگید  یـسارکمد و  یدازآ و  رـشب و  قوقح  ی  هلاـسم

یروتاتکید میژر  کی  لاس  هاجنپ  روشک  نیا  رد  دنادن  هک  تسیک  دنادن ؟ روتاتکید  دصرددص  یاھمیژر  زا  ار  ایند  ناربکتسم  ی  هیقب اکیرما و  تیامح  هک  تسیک  زورما  دنناد . یم

نیا هک  تسا  مولعم  دـنناد . یم همھ  ار  اـھ  نیا دوب ؟ یلعف  یاھتیـصخش  نیمھ  یھاـگ  اھتردـق و  تیاـمح  دروـم  درک و  تموـکح  مود - یوـلھپ  لوا و  یوـلھپ  هتـسباو - هاـیس 

دنامب لقتسم  تسا  هتسناوت  هدرک و  مزع  هتساوخ و  تلم  نیا  تسا : لیلد  کی  هب  طقف  یمالـسا  یروھمج  اب  اھ  نیا تفلاخم  تساھزیچ . یلیخ  ی  هدنھد ناشن تایعقاو 

. تسا نیا  هلئسم  زورما  دشورفن . اھ  نیا هب  دھدن و  اھ  نیا تسد  ار  دوخ  و 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/١١/٢۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

لیالد هب  هک  دنتسھ  مھ  اھتلود  زا  یضعب  دنتـسھ . مھ  اھتلود  نیب  رد  دنتـسھ ، مھ  اھتلم  نیب  رد  دندنم ؛ هقالع یمالـسا  یروھمج  حلاصم  هب  هک  دنتـسھ  یا  هدع ایند  رد 

ناشلد تسا ؛ تاباختنا  نیا  هب  اھ  نیا ی  همھ هاگن  دـندنم . هقالع مھ  یمالـسا  یاھتلم  صوصخب  اـھتلم ، زا  یرایـسب  دـندنم . هقـالع یمالـسا  یروھمج  حـلاصم  هب  ددـعتم 

تاباختنا نیا  دنھاوخ  یم اھ  نیا دنتـسھ ؛ ناریا  تلم  هاوخدب  ایند  رد  مھ  هدع  کی  دشاب . ناریا  تلم  راوتـسا  مزع  ی  هدنھد ناشن روشرپ و  یوق ، تاباختنا ، نیا  دھاوخ  یم

لباقم رد  اکیرما  ی  هرگنک ناگدنیامن  زا  یضعب  لبق  زور  ود  دوش . رازگرب  حور  یب درس و  رایسب  دش ، رازگرب  رگا  ای  دوش ؛ هتفرگ  یمدرم  ی  هناوتـشپ نیا  ات  دوشن  رازگرب  الـصا  ای 

هب باطخ  شیپ  ی  هتفھ نم  هک  یبلطم  نآ  رب  رت  حضاو نیا  زا  یلیلد  هچ  دنوشن ! رضاح  اھقودنـص  یاپ  رد  دنداد  روتـسد  ناریا  تلم  هب  دندش و  رھاظ  دوخ  نادیرم  زا  رفن  دنچ 

ماـظن روـشک و  دـشابن ، تاـباختنا  رگا  نوـچ  تسا ؛ حـضاو  مـھ  شلیلد  دریگن ؟ ماـجنا  روـشک  رد  تاـباختنا  هـک  تـسا  نـیا  نمـشد  یلک  دربـھار  هـک  مدرک  ضرع  ناریا  تـلم 

. دشابن تاباختنا  دنھاوخ  یم اذل  دنناد ؛ یم ار  نیا  اھ  نیا دش ؛ دھاوخ  هناوتشپ  یب

سلجم  / ١٣٨٣/٠٣/٢٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

رد یدامتم  یاھلاس  هتـشاد و  دوجو  ناریا  ماـن  هب  اـیند  رد  یماـظن - یـسایس و  یـشیجلا - قوس ظاـحل  زا  ساـسح  رایـسب  ی  هطقن کـی  رد  دوسرپ  هدـیافرپ و  ی  هطقن کـی 

ار روشک  نیا  هدارا ، کی  رکف و  کی  هشیدنا و  کی  هب  اکتا  اب  هدمآ  تلم  نیا  دعب  اکیرما - مھ  زور  کی  سیلگنا ، زور  کی  هیسور ، زور  کی  تسا - هدوب  ربکتـسم  یاھتردق  ی  هضبق

رب هرابود  دھاوخ  یم هک  یسک  هب  ام  میرادن . اوعد  یـسک  اب  ام  تسا . نیا  رـس  رب  اوعد  ی  همھ دننک ؛ ادیپ  هرطیـس  هرابود  دنھاوخ  یم اھ  نیا هدرک ؛ صالخ  اھ  نیا لاگنچ  زا 

؛ تسا هیـضق  نیا  رـس  دـنماظن ، نیا  اب  شلاچ  یپ  رد  هک  یناسک  اب  یمالـسا  ماـظن  ی  هعزاـنم میھد . یمن هزاـجا  ینک ؛ یم طـلغ  ریخن ، مییوگ  یم دـنک ، ادـیپ  هرطیـس  اـم 

ناریا و تلم  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  هچنآ  تسین - مھم  هک  اھ  نیا دـنراد - یعیبط  یرھق و  یاھـشلاچ  مھاب ، لـماعت  رد  اـیند  یاـھروشک  ی  همھ تسین . یرگید  لکـشم 

نیا رـس  اوعد  دننک ؛ یزادنا  تسد مزع  هدارا و  نیا  رب  دـنھاوخ  یم یی  هدـع دـنک . عافد  دوخ  یلم  تزع  لالقتـسا و  تیوھ و  زا  دـھاوخ  یم تسا و  هداتـسیا  یمالـسا  ماظن 

رد ار  تلم  نیا  دـیتلم . نیا  ی  هدـنیامن امـش  نوچ  دـشاب ؛ هتـشاد  ینـشور  هاـگیاج  دـیاب  زاـس  تشونرـس هدـننک و  نییعت یـساسا ، یلوصا ، یاوـعد  نیا  رد  سلجم  تسا .

سلجم تسیچ . تسیک و  تلم ، نیا  دینیب  یم دـینیب ؛ یم تابلاطم  اھتـساوخرد و  رد  دـینیب ، یم اھراعـش  رد  دـینیب ، یم اھ  ییامیپ هار تارھاظت و  رد  دـینیب ، یم تاباختنا 

اھ نیا دـشاب . یللملا  نیب یناـھج و  ناـھاوخ  هرطیـس ناـیوج و  هطلـس اـب  ی  هلباـقم یلاـم و  عفاـنم  رـس  رب  یگداتـسیا  یلم و  تزع  یلم و  رادـتقا  یاـمن  ماـمت ی  هنیآ دـیاب 

. دراد سلجم  هک  تسا  یمھم  یاھتیفرظ 

یماظتنا  / ١٣٨٣/٠٧/١۵ مولع  هاگشناد  رد  تانایب 

ینمااـن یـسایس ، ینمااـن  تسا ؛ ینمااـن  داـجیا  اـھروشک  ی  همھ رد  رگ  هلخادـم یاھتردـق  تسایـس  تساـیند . یاـھروشک  نیرت  نما زا  یکی  دـمحب هللا  اـم  روـشک  زورما 

، دنھاوخن هچ  دنھاوخب ، هچ  اھ  نآ دوش . یم لامعا  ایند  یاج  همھ  رد  رگ  هلخادم زواجتم و  یاھتردـق  یوس  زا  زابرید  زا  زورما و  هک  تسا  یتسایـس  نیا  یگنھرف . یقالخا و 

هک اجرھ  تسین ؟ ینماان  اجنآ  دـنراد و  روضح  گرزب  یاھتردـق  لوضف  رگ و  هلخادـم یاھورین  هک  تساجک  زورما  دـینیبب  امـش  تسا . ینماان  بجوم  ناـشروضح  ناـشدوجو و 

سوسحم اھاجنآ  رد  یمومع  شمارآ  مدع  یقالخا و  یگنھرف و  یندم و  ینماان  یاھ  هناشن ملاع ، نوگانوگ  یاھروشک  رد  تسا ، یناھج  رگ  هلخادم یاھتردق  ذوفن  دادتما 

یاھتردـق ذوفن  زا  عنام  یراصح  دـننام  شروشک  روما  رب  ار  دوخ  ی  هدارا هک  تسا  هتفرگ  میمـصت  ناھج ، عاـضوا  اـب  ییانـشآ  اـب  خـسار و  مزع  اـب  تردـق ، اـب  ناریا  تلم  تسا .

منتغم ار  تمعن  نیا  دینک و  افیا  هجو  نیرتھب  هب  ار  نآ  دیسانش ؛ یم بوخ  ار  ناتدوخ  مھس  مھ  امش  دنطاشنرپ ، لاعف و  هنیمز  نیا  رد  اھـشخب  ی  همھ دھد . رارق  رگ  هلخادم

. دیرامشب

تشدکاپ  / ١٣٨٣/١١/١٠ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ناشدوخ تشگنا  اب  اھ  نیا دننک  یم لایخ  دنتسین ، علطم  راک  زومر  زا  هک  یناسک  تسا . ندرک  وھایھ  ندز و  رـشت  نیمھ  اھ ، تردقربا رنھ  تسا . دایز  نانمـشد  یوھایھ 

مدرم هک  ییاـجنآ  تسا . دـنک  نانمـشد  غـیت  دـشاب ، رابکتـسا  لـباقم  رد  مدرم  ی  هدارا هک  ییاـجنآ  تسین . روـط  نیا دـننک ؛ نوـکیف  نک  ور و  ریز و  ار  نیمز  ی  همھ دـنناوت  یم

. دـنکب دـناوت  یمن یطلغ  چـیھ  رابکتـسا  دـنوش ، رابکتـسا  میلـست  دنتـسین  رـضاح  مدرم  دراد و  یمنرب یمدـق  چـیھ  اھتلم  نایز  هب  زج  رابکتـسا  هک  دـنناد  یم دـنمھف و  یم

« يلم مزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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مزع هدارا و  هک  دوب  نیا  لکشم  دوب ؛ اھروشک  نآ  نورد  رد  لاکشا  دنوشب ، طلسم  دراو و  ناشدوخ  یماظن  یاھورین  اب  دنتسناوت  اھ  ییاکیرما دینیب  یم امـش  هک  ییاھاجنآ 

تلود تلم و  ناـیم  تسا و  مزع  ناـمیا و  زا  رادروخرب  یدـحتم ، مجـسنم و  تلم  هک  ییاـجنآ  ـالا  و  دوبن ؛ یتلود  اـی  تشادـن و  دوجو  یگداتـسیا  یارب  تلود  تلم و  کرتشم 

. دنناد یم مھ  ناشدوخ  دنک ؛ یم الما  اھ  نآ هب  ار  نیمھ  مھ  اھ  ییاکیرما دوخ  ی  هبرجت دنکب . دناوت  یمن یراک  چیھ  طلغ و  چیھ  رابکتسا  دراد ، دوجو  دنویپ 

تشدکاپ  / ١٣٨٣/١١/١٠ مدرم  رادید  رد  تانایب 

قالخا و ترخآ و  ایند و  تسا  رداق  مالـسا  تکرب  هب  ناریا  تلم  میا . هدرک ادیپ  ار  نامروشک  یونعم  یدام و  یگدـنزاس  هار  ام  دـھد . یم همادا  تردـق  اب  ار  دوخ  هار  ناریا  تلم 

تلم امش  روضح  دش . دھاوخ  رت  مکحتـسم ناریا  تلم  مھ  اھفرح  نیمھ  لباقم  رد  تسا . هداتـسیا  هتفر و  شیپ  هتخانـش و  ار  هار  نیا  ناریا  تلم  دنک . دابآ  ار  دوخ  تیونعم 

ناشن ار  شدوخ  یھلا  لـضف  هب  یار ، یاھقودنـص  یاـپ  رد  یروھمج و  تساـیر  تاـباختنا  رد  نمھب ، مود  تسیب و  ییاـمیپ  هار رد  نانمـشد ، یاـھ  هواـی اـب  ی  هلباـقم رد  ناریا 

. داد دھاوخ  ناشن  ار  ناریا  تلم  مزع  تزع و  تردق و  روضح ، نیا  دھد . یم

تشدکاپ  / ١٣٨٣/١١/١٠ مدرم  رادید  رد  تانایب 

عییضت اب  یسایس و  یاھدنفرت  اب  هک  دنادب  دیاب  لباقم  فرط  اھتنم  مینک ؛ یم تیامح  اھ  نآ راک  زا  میراد و  دامتعا  دنتسھ ، هرکاذم  لوغشم  ناریا  فرط  زا  هک  یناسک  هب  ام 

. تسا تسرد  مھ  ناـش  هبـساحم دـندرک ، هبـساحم  اـم  نالوئـسم  درادـبزاب . یی  هتـسھ یژرنا  یرواـنف  هار  ندومیپ  یارب  دوـخ  خـسار  مزع  زا  ار  ناریا  تلم  دـناوت  یمن تقو 

ار نیا  تسا ؛ یلم  حـلاصم  وزج  نیا  تسا ؛ مزـال  دـیفم و  یملع - تفرـشیپ  مھ  یـسایس ، تفرـشیپ  مھ  یداـم ، تفرـشیپ  مـھ  روـشک - تفرـشیپ  یارب  راـک  نـیا  یریگیپ 

اکیرما و راشف  ریثات  دیاب  دنـسرب ، یعقاو  مھافت  کی  هب  یمالـسا  ناریا  اب  هنیمز  نیا  رد  دنھاوخ  یم رگا  اھ  ییاپورا دـنا . هداتـسیا مھ  شیاپ  دـنا و  هدـیمھف تسرد  نالوئـسم 

ار نیا  تسا - گنھرفاب  گرزب و  تلم  کی  ناریا ، تلم  دنوش . هجاوم  ناریا  تلم  لثم  ناریا ، تلم  اب  دنریگب . رارق  ریثات  تحت  دـیابن  دـننک ؛ مک  ناشدوخ  یور  ار  اھ  تسینویھص

. دوشخب دھاوخن  اھ  نآ رب  ناریا  تلم  ار  ینیھوت  نینچ  دننک ؛ هلماعم  هرمعتسم  روشک  کی  هداتفا و  بقع تلم  کی  لثم  ناریا  تلم  اب  دنناوت  یمن هدرک - تباث 

یماظن هدنامرف  دندمآ و  یم سراف  جیلخ  هب  یتشک  اب  اھ  یسیلگنا هک  یزور  نآ  تسھ . ناشنھذ  رد  تسیب  نرق  لیاوا  هدزون و  نرق  تارطاخ  ییاپورا  یاھروشک  زا  یضعب 

ات تسـشن  یم روشک  نیا  رد  یولھپ  اضر  دـمحم  هک  ینارود  تسا . هتـشذگ  درک ، یم ینارمکح  ناریا - هلمج  زا  هقطنم - یاھروشک  ی  همھ هب  یتشک  لخاد  زا  یـسیلگنا 

یروط نآ نک ، یروط  نیا ار  تفن  رادرب ، ار  یسک  هچ  نک ، ریزو  ار  یسک  هچ  نک ، ریزو  تسخن ار  یسک  هچ  دنیوگب  وا  هب  ناشیارفس  ی  هلیسو هب اھ  ییاکیرما اھ و  یسیلگنا

مھ روشک  نالوئـسم  دیا . هجاوم هدارا  مزع و  اب  رادیب و  تلم  کی  اب  امـش  زورما  دوب . هدشن  رادیب  ناریا  تلم  زور  نآ  دوب . هتـساخناپ  هب ناریا  تلم  زور  نآ  تسا . هتـشذگ  نک ،

هچ اب  دننادب  یی  هتـسھ یژرنا  ی  هدننک هرکاذم ییاپورا  یاھفرط  دنتلم . نیا  دوخ  زا  مھ  نالوئـسم  دننک ؛ یمن ساسحا  ناشلد  رد  سارھ  یی  هرذ نانمـشد  دیدھت  لباقم  رد 

همھ ار  نیا  دش ؛ دـھاوخ  یرگید  روط  دـش ؛ دـھاوخ  ضوع  دـنور  درادـن ، دوجو  تیدـج  تارکاذـم  نیا  رد  هک  دـننک  ساسحا  روشک  نالوئـسم  رگا  دـننک . یم تبحـص  یروشک 

. دننادب

تشدکاپ  / ١٣٨٣/١١/١٠ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تحت مدرم  دـشاب . هتـشاد  دوجو  وا  رد  راک  هب  یگدامآ  نیا  تیلوئـسم و  ساسحا  نیا  تردـق ، نیا  یباداش ، نیا  ییاـناوت ، نیا  هک  دنـشاب  یروھمج  سیئر لاـبند  دـیاب  مدرم 

یتاباختنا رد  هتبلا  دننک . باختنا  دنھدب و  صیخـشت  مدرم  دراد ؛ دوجو  تصرف  دنا . هداد ناشن  ام  مدرم  ار  نیا  دنھد ؛ یم صیخـشت  دـنریگ ؛ یمن رارق  مھ  نآ  نیا و  فرح  ریثات 

هب دنتـسین ؛ توافت  یب تاباختنا  ی  هلاـسم هب  هک  دـنھدب  ناـشن  ناریا  تلم  تسا . مدرم  یمومع  مزع  تسا ، مھم  لوا  ی  هجرد رد  هچنآ  تسا ، شیپ  رد  رگید  هاـم  دـنچ  هک 

نینچ یاراد  هک  دورب  یـسک  تمـس  هب  مدرم  نھذ  لد و  ات  دنک  تیادھ  دھدب و  قیفوت  لاعتم  یادخ  اش هللا  نا  مھ  دعب  تسا . راک  ساسا  نیا  دنھدب ؛ تیمھا  هلئـسم  نیا 

وا هب  دنک ، راک  شالت و  یتلم  رھ  هک  تسا  هدرک  هدعو  مھ  لاعتم  یادخ  تفرگ و  دھاوخ  یرتشیب  باتـش  زور  هب  زور  ناریا  تلم  یمومع  تکرح  تقو  نآ دـشاب . یتایـصوصخ 

لاعتم یادخ  هن ، دوش ؛ لزان  ام  رب  لیلد  نودب  تاکرب  نیا  میباوخب و  هک  تسین  یـسناش  یفداصت و  یھلا ، تمحر  تاکرب و  درک . دھاوخ  اطع  وا  هب  ار  جیاتن  داد و  دھاوخ  رجا 

. دیسر جیاتن  هب  اش هللا  نا  ات  درک  تدھاجم  دیاب  درک ، راک  دیاب  درک ، شالت  دیاب  دنا ؛ هدرک نشور  ام  یارب  ناشتاملک ، رد  ام  ایلوا  و  نآرق ، رد  شدوخ 

شترا  / ١٣٨٣/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نامھ رھظم  تسا ؛ ناریا  تلم  یمومع  مزع  ی  هدـنھد ناشن تسا ؛ یلم  رادـتقا  رھظم  نمھب  مود  تسیب و  ییامیپ  هار تسا . هداتـسیا  تعاجـش  لامک  اـب  مھ  ناریا  تلم 

تسیب رد  دوخ  تکرح  اب  لاس  رھ  ناریا  تلم  دنک . یم بوعرم  یسایس ، یتاغیلبت و  یاھ  ییاناوت یماظن و  رادتقا  زا  یا  هزادنا دح و  رھ  رد  ار  ینمـشد  رھ  هک  تسا  یزیچ 

. دوب دھاوخ  روط  نیمھ یھلا  لضف  هب  مھ  لاسما  هدرک ؛ ینیشن  بقع هب  راداو  فقوتم و  دوخ  یاج  رد  ار  نمشد  نمھب ، مود  و 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۴ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

هب یمـسر  روط  هب زونھ  اھدزمان  هتبلا  دـینک . زاغآ  ار  ناتدوخ  صحفت  وجتـسج و  نآلا  زا  دیـشاب و  تسا - تاـباختنا  زور  هک  دادرخ - متفھ  تسیب و  زور  رکف  هب  ـالاح  نیمھ  زا 

تکرـش گرزب  تاباختنا  نیا  رد  دوخ  مھـس  هب  هک  دراد  ار  قح  نیا  روشک  طاقن  یـصقا  رد  سکرھ  دش . دـنھاوخ  یفرعم  دوخ  ینوناق  نامز  رد  یلو  دـنا ، هدـشن یفرعم  تلم 

نیا عاـمتجا  زا  دراد . قح  یـسکرھ  اذـل  تسا ؛ یکی  دـنک ، یم یگدـنز  روشک  زکرم  رد  هک  یـسک  اـب  وا  قح  دـنک ، یم یگدـنز  روشک  نیا  طاـقن  یـصقا  رد  هک  یـسک  دـنک .

ی هنیمز داـجیا  یارب  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  نیا  و  تـفرگ ؛ دـھاوخ  لکـش  درک و  دـھاوخ  زورب  تـلم  نـیا  خـسار  مزع  مکحتـسم و  ی  هدارا نیگمھـس و  یار  دارفا ، صاخـشا و 

. دشاب رثوم  دناوت  یم نانمشد  عفد  یارب  روشک و  یدابآ  یارب  دعاسم 

نامرک  / ٠٢/١١/١٣٨۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

، تیعقوم ندوب  ساـسح  مھم و  اـی  ندوب  ریطخ  نیا  هک  درک  لاـیخ  هابتـشا  هب  دـیابن  تسا . هتفرگ  رارق  یریطخ  ساـسح و  مھم ، رایـسب  تیعقوم  رد  زورما  اـم  روـشک  تلم و 

یوـس زا  صاـخ ، یی  هلاـسم اـی  یـسایس  لـئاسم  رد  ناریا  روـشک  تلم و  هک  درادـن  نیا  هب  طاـبترا  ندوـب ، مھم  نیا  هن ، تسا ؛ یجراـخ  تسایـس  یاـھ  شلاـچ هب  طوـبرم 

اـھ و تلاـخد اـھ و  یبـلط نوزفا اـھ ، ییوگروز لـباقم  رد  ناریا  تلم  تسا و  هدوب  هشیمھ  اـھ  ییوگروز اھدـیدھت و  نیا  دراد . رارق  دـیدھت  دروم  ناـھج  ناـیوگروز  اـھ و  تردـقربا

دھاوخ مھزاب  هدرک و  راداو  ینیـشن  بقع هب  ار  نمـشد  تسا و  هداتـسیا  ریبدت  لقع و  اب  نیدالوپ و  تشم  اب  خسار ، مزع  اب  ممـصم ، ی  هرھچ اب  هشیمھ  هناگیب  یاھدـیدھت 

نیا روشک و  نیا  یارب  یمھم  زیچ  اـھ  نیا تسین ؛ یجراـخ  تسایـس  یاـھ  شلاـچ دارم  دراد ، رارق  یـساسح  مھم و  تیعقوـم  رد  روـشک  مینک  یم ضرع  رگا  نیارباـنب  درک .

. تسین تلم 

مب  / ٠٢/١٣/١٣٨۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یناھج زکارم  یوس  زا  زوسلد  نالوئـسم  ناریا و  تلم  مب ، یارجام  رد  منکب ؛ ضرع  امـش  هب  نم  و  میتسھ . ایند  مدرم  هاگن  نومزآ  ی  هنحـص رد  یفلتخم  یاھ  هصرع رد  اـم 

یروھمج رد  شالت  تکرح و  ی  هصرع بالقنا و  نادـیم  رد  خـسار  مزع  بوخ و  ی  هیحور اب  دـنک و  یم لمحت  ار  دوخ  رب  هدـش  دراو  نیگنـس  تاـفلت  هک  یتلم  دـندش . نیـسحت 

. تفرگ رارق  و  دریگ ، یم رارق  یللملا  نیب نارظان  ی  همھ نیـسحت  دروم  دـنک ، یم تابثا  ار  نآ  لمع  رد  مھ  دروآ و  یم نابز  هب  مھ  دتـسیا ؛ یم ماـمت  تماقتـسا  اـب  یمالـسا 

زا یرایـسب  هب  اـھ  نیا دـنتفگ  دـندرک و  شرازگ  یتـلود  نالوئـسم  ار  نیا  هک  دـندرکن - لـمع  دوـخ  یاـھ  هدـعو هب  یللملا  نیب زکارم  اـھروشک و  زا  یرایـسب  هک  تـسا  تـسرد 

یعطق تفرگ ، ماجنا  ایاضق  نیا  رد  هک  یبوخ  تیریدم  مدرم و  ی  هدارا مزع و  هب  تبسن  اھ  نآ یبلق  نیـسحت  میداتـسیا . دوخ  یاپ  یور  ام  یلو  دندرکن - لمع  دوخ  یاھ  هدعو

« يلم مزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 24هاگياپ  هحفص 8 
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. تسا

دنرز  / ٠٢/١۴/١٣٨۴ ناتسرھش  مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد یناسنا  ی  هعومجم کی  تلم و  کی  میمـصت  خسار و  مزع  رد  دـناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رت  کچوک دـنام - یمن رانکرب  نآ  زا  زگرھ  تلم  کی  یخیرات  یگدـنز  هک  ایالب - بیاصم و 

هک ییاھ  هداوناخ هب  نآ ، ردـق  یلاع یادھـش  هب  نآ ، روشرپ  ناـناوج  هب  ما ؛ هتخانـش هھبج  رد  نآ  ی  هدـنمزر رازھ  هدزاود  هب  ار  دـنرز  هدـنب  دراذـگب . رثا  گرزب  یاـھ  ناـمرآ قیرط 

، هزوح شخب  رد  هچ  میلعت - رما  ییافوکش  شیاشگ و  حوتف و  هب  ار  دنرز  ما . هتخانش دندوب ، هتفرگ  هدھع  رب  افـص  یمرگ و  اب  سدقم  عافد  نارود  لوط  رد  ار  گنج  ینابیتشپ 

هعمج زور  رد  اھ  نآ روشرپ  عاـمتجا  هعمج و  زاـمن  هب  اـھ  نآ تبغر  هب  نید ، هب  اـھ  نآ یراداـفو  هب  یندـعم ، یاـھ  شخب رد  نآ  مدرم  یـشک  تمحز هب  هاگـشناد - شخب  رد  هچ 

. ما هتخانش

دنرز  / ٠٢/١۴/١٣٨۴ ناتسرھش  مدرم  رادید  رد  تانایب 

ار هدارا  مزع و  یتلم  رگا  تسا . روط  نیمھ دنک ، اھر  ار  شدوخ  یتلم  رگا  هتبلا  تساھ . نآ تسد  اھتلم  یتخبدب  یتخبـشوخ و  دیلک  دننک  یم لایخ  یرابکتـسا  یاھ  تردق

هناگیب یاھ  تردـق تسد  رد  ناشگرم  یگدـنز و  اذـل  دـنتفرگن ؛ راک  هب  ار  ناشدوخ  ی  هدارا هک  میدـید  ار  یناملـسم  یاھتلم  هکنیاامک  تسا ؛ هنوگ  نیمھ دزاسن ، دوخ  راـعش 

رداق یتردق  چیھ  دنادب ، ردق  ار  نآ  دسانـشب و  ار  دوخ  تیـصخش  تیوھ و  دریگب و  راک  هب  ار  دوخ  خـسار  ی  هدارا نامیا و  مزع و  یتلم  رگا  اما  دـنوش . طلـسم  اھ  نآ رب  ات  داتفا 

. دوش طلسم  وا  رب  تسین 

رد قرغ  ولگ  ات  دساف و  تموکح  یتوغاط و  تردق  تسناوت  دوخ  هب  هاگن  تکرب  هب  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  مینک ، ضرع  ناریا  تلم  هب  لحارم  ی  همھ رد  میراد  رارصا  ام  هچنآ 

فانکا زا  ناریا  تلم  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  هیلع  مالـسا  نانمـشد  یاـھ  هدـبرع هک  مھ  زورما  دزاـس . اـپرب  یمدرم  تموکح  کـی  دـنک و  نوگنرـس  ار  یگتـسباو  داـسف و 

ناونع هب  لاسما  هک  داحتا - یگتـسبمھ و  ظفح  اب  خسار و  ی  هدارا مزع و  اب  یگداتـسیا ، اب  دوخ ، هب  دامتعا  اب  دناوت  یم ناریا  تلم  زاب  تسا ، دنلب  یرابکتـسا  یاھوگدـنلب 

ار ایند  یون  یاھ  یروانف مھ  دـسرب ؛ یملع  تفرـشیپ  هب  مھ  دـسرب ؛ یدام  هافر  تورث و  هب  مھ  دـش - مالعا  یمومع  تکراشم  یلم و  یگتـسبمھ  لاس  نیدامن ، راک  کی 

ینید تفرعم  دـنک و  نیمات  شدوخ  یارب  ار  نامیا  دروایب ؛ دوجو  هب  دوخ  یارب  دراد ، رارق  نآ  الخ  رد  برغ  یدام  یایند  هک  ار  یزیچ  تیونعم ، نامیا و  ظاحل  زا  مھ  دـنک ؛ نیماـت 

. دشخبب قمع  دوخ  رد  ار 

نادـنمدرخ و ـالقع و  هـتبلا  دـننک . یم هابتــشا  تساـھ ؛ نآ تـسد  زیچ ، هـمھ  دــننک  یم لاـیخ  اـکیرما  ی  هدــحتم تـالایا  مـیژر  رب  نیطلــسم  ناربکتــسم و  اـھ و  ییاـکیرما

. دنبلط یم شلاچ  هب  ار  ایند  دنشک و  یم دایرف  هناتسم  ناشیاھ  لھاج اما  تساجیب ؛ دوش ، یم هدیشک  هک  ییاھ  هدبرع دنناد  یم ناشیاھرت  هتخپ

رھش هاگشناد ، هزوح و  ظاحل  زا  امـش  رھـش  دمحب هللا  دوب . ملع  لابند  دیاب  تسا . مزع  نامیا و  ملع و  تزع و  هار  هار ، نیا  تفر ؛ دھاوخ  هدرک و  باختنا  ار  یھار  ناریا  تلم 

ادخ و نید  نادند  نب  زا  هک  دیتسھ  یناسک  دیرواب ؛ نید نموم و  نامدرم  نامرک ، ناتسا  مدرم  رھش و  نیا  مدرم  امـش  هناتخبـشوخ  دوب . نامیا  لابند  دیاب  تسا . ییافوکش 

دـمحب هللا مھ  هدارا  مزع و  راک و  ظاحل  زا  دـنرادروخرب . یھلا  فراعم  لالز  مالـسا و  نید  هب  نامیا  زا  روشک  نیا  طاقن  ی  همھ رد  ام  تلم  هچرگا  دـیا ؛ هدرک لوبق  ار  یھلا  ناـمیا 

. دینک لمع  دیریگب و  میمصت  دیھاوخب ، دیتسھ . هدارا  لھا  هک  دیا  هداد ناشن  مھ  نامرک  ناتسا  مدرم  دنرز و  مدرم  امش  و  دنا ، هداد ناشن  ام  تلم 

نامرک  / ٠٢/١۵/١٣٨۴ ناتسا  یماظن  یاھناگی  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

مجاھت هک  دـنناد  یم ناش  همھ دـنلزلزت ؛ راچد  ناریا ، حلـسم  یاھورین  ناریا و  تلم  نیدالوپ  مزع  ربارب  رد  ناـش  همھ رابکتـسا ، نارـس  یاـھ  ییوگ هدـنگ مغر  یلع مھ  زورما 

. تسا یلم  تینما  زا  مھم  شخب  کی  اھزرم ، تینما  نیاربانب ، درب . دنھاوخ  روگ  هب  ار  ناشیاھوزرآ  دش ؛ دھاوخ  مامت  نارگ  رایسب  ناشیارب  روشک  نیا  هب  یماظن 

همشچرس  / ٠٢/١٨/١٣٨۴ سم  عمتجم  نانکراک  رادید  رد  تانایب 

دناوت یم تلم  نیا  خـسار  مزع  نامیا و  دـش . دـھاوخ  مدرم  امـش  ناـمیا  مالـسا و  تکرب  هب  نیا  و  دوش ؛ هدودز  یلکب  روشک  نیا  ی  هرھچ زا  یگدـنام  بقع راـبغ  اـش هللا  نا 

. دشاب هار  نیا  ی  همادا ی  هدننک نیمضت نیرت  مھم

ناجنسفر  / ٠٢/١٨/١٣٨۴ ناتسرھش  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یاھ تیـصخش دینک . ادـیپ  روضح  تکرـش و  هنالاعف  تسا ، شیپ  رد  هک  یتاباختنا  ی  هبرجت رد  هک  منک  یم توعد  ار  نامروشک  مدرم  ی  همھ زیزع و  مدرم  امـش  رگید  راب  نم 

راکرـس یتلود  دـیاب  یمدرم  ارآ  ی  هناوتـشپ اب  دـینک . باختنا  ماظن  نیا  بالقنا و  نیا  تلم و  نیا  یالاو  فادـھا  بسانت  هب  ار  اـھ  نآ دـنوش ، یم یفرعم  امـش  هب  هک  یحلاـص 

هب ار  اھ  نآ دـسرب ، هجیتن  هب  دـھج  دـج و  اب  فعاضم و  شالت  اب  دـیاب  تسا و  هار  ی  همین رد  هک  ییاھراک  دـھد ؛ ماجنا  ار  گرزب  یاھراک  دـنک و  زاب  ار  اھ  هرگ تردـق  اب  هک  دـیایب 

ملاع یاھ  تلم نایم  رد  هعـسوت  تفرـشیپ و  زا  ییالاب  حطـس  رد  ار  دوخ  دناوت  یم دنک ؛ هرادا  مھ  ار  ام  تلم  ینونک  رامآ  زا  رتگرزب  یتلم  دناوت  یم ام  روشک  دـناسرب . هجیتن 

تلم یاھ  ییاناوت اھ  نیا دوش . زئاح  هقطنم  رد  ار  لوا  ی  هبتر فلتخم  تاـھج  زا  دـناوت  یم تسا ، هدـش  مـالعا  هلاـس  تسیب زادـنا  مشچ دنـس  رد  هک  ناـنچمھ  و  دـھد ؛ رارق 

تسا و هدروآ  تسد  هب نونک  ات  تسامـش ، یاھ  لد رد  هک  یقیمع  نامیا  تکرب  هب  و  مالـسا ، ی  هتـشارفارب مچرپ  تکرب  هب  هملک ، تدحو  تکرب  هب  ام  تلم  ار  اھ  نیا تسام ؛

. دنک ادیپ  تسد  ناریا  تلم  ی  هتسیاش ابیز و  زادنا  مشچ هب  دورب و  شیپ  دناوت  یم مھزاب 

ادـیپ تسد  تیقفوم  هب  یتلم  دـش . نانمـشد  ی  هئطوت میلـست  دـیابن  درک و  هلباقم  دـیاب  اھ  ینمـشد نیا  اب  دراد ؛ دوجو  ییاـھ  ینمـشد اـھ و  ینکـشراک هار ، نیا  رد  هتبلا 

زوریپ زورما  ات  دمحب هللا  مھ  امـش  تسا . زوریپ  یتلم  نینچ  دنک . یط  ار  هار  نیا  هملک  تدحو  اب  مامت و  تردق  اب  دـناوتب  دراذـگن و  مک  دوخ  خـسار  مزع  هدارا و  زا  هک  دـنک  یم

. دش دیھاوخ  زوریپ  اش هللا  نا  مھ  نیا  زا  دعب  دیا ؛ هدش

مدرم  / ٠٣/٢۵/١٣٨۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یاھفدھ دنلب  قفا  هب  خـسار  یمزع  اب  هک  داد  ناشن  ار  یتلم  راختفارپ  راوتـسا و  ی  هرھچ رگید  رابکی  دـش ، هدـیرفآ  دادرخ  رد ٢٧  امـش  یئامنرنھ  هب  هک  یروشرپ  ی  هسامح

هک دیناسر  تابثا  هب  رگید  راب  یار  یاھقودنـص  یاپ  رد  امـش  زیگناروش  توارطرپ و  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  ی  همھ یھلا ، ی  هبیط ی  هرجـش نیا  هدـیناود و  هشیر  تلم  نـیا  داـھن  رد  یمالـسا  یرـالاس  مدرم

. دـیداد هناعاجـش  یخـساپ  دوخ  روشک  زاین  نیرتگرزب  هب  دـیتشاذگ و  شیامن  هب  نایناھج  ربارب  رد  ار  سانـش  نامز رایـشھ و  هدنزرـس و  یتلم  یرثکا ، دـح  هوبنا و  تکراشم 

ناشیدنا جک ربارب  رد  ار  ناملـسم  یناریا  تبالـصرپ  ریذـپانذوفن و  رھوگ  دـیدرک و  لطاب  ار  دوخ  نانمـشد  ی  هئطوت رگید  رابکی  دوخ ، هوکـشاب  یناگمھ و  نیتم و  روضح  اب  امش 

. دیدروآرد هولج  هب  هاوخدب  لددب و 

مدرم  / ٠٣/٢۵/١٣٨۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

رب ار  دوخ  خسار  مزع  دیدنادرگرب و  شدوخ  هب  ار  شوب  مانشد  دوخ ، ی  هناھاگآ یسامح و  روضح  اب  نامیااب ، نز  درم و  امش  دھعتم ، روشرپ و  ناناوج  امـش  زیزع ، تلم  امش 

. دیدرک مالعا  یمالسا  یرالاس  مدرم مالسا و  زا  عافد  روشک و  لالقتسا 

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

« يلم مزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 24هاگياپ  هحفص 9 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3284
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3284
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3286
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3289
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3288
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3296
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3296
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3320
http://farsi.khamenei.ir


لاس دـنچ  تسیب و  نیا  لوط  رد  تسا - مدرم  ی  هدارا مدرم و  ی  هدـیقع مدرم و  لد  زا  ی  هدـمآرب ماظن  هک  یمالـسا - یروھمج  ماظن  نانمـشد  تلم و  نیا  نانمـشد  دـنچرھ 

وـس تاـغیلبت  رگا  هک  تسا  تسرد  دـنا . هدـشن قفوم  مالـسا  یاـیند  حطـس  رد  هن  روشک و  لـخاد  رد  هن  اـما  دـنھد ، هولج  گـنر  مک ار  یمالـسا  بـالقنا  وترپ  دـنا  هدرک یعس 

تاغیلبت نآ  دوجو  اب  اما  دندش ، یم انشآ  تلم  نیا  راک  زا  یرتشیب  یاھ  یتفگش اب  ملاع ، راطقا  هکلب  یمالـسا ، راطقا  ی  همھ رد  امـش  ناردارب  زورما  دوبن ، امـش  نانمـشد 

رد امش  تسا . هدش  یفرعم  ییاناوت  دادعتسا و  تمھ و  یاراد  دنلب ، یاھ  نامرآ یاراد  هدارا ، مزع و  یاراد  عاجش ، تلم  کی  دوخ ، زا  یناھج  ریوصت  رد  ناریا  تلم  زورما  مھ 

، دننک یم هک  مھ  ییاھ  لاجنج تسا . نیمھ  مھ  هیـضق  تقیقح  تفای ؛ دھاوخ  تسد  نآ  هب  دنک ، لابند  دجب  دریگب و  رظن  دم  ار  یفدـھ  رھ  هک  دـیا  هدـش یفرعم  یتلم  ایند 

اب عاجش ، تسا  یتلم  ام  تلم  تسا . ناریا  تلم  تیمولظم  نآ ، مینک و  دیکات  نآ  رب  مینک و  هفاضا  دیاب  ام  ار  ناریا  تلم  تایصوصخ  زا  هتکن  کی  اھنت  تسا . نیمھ  رطاخ  هب 

هن تسا ، مھم  اـھناسنا  قوـقح  هن  تسا ، مھم  رـشب  هن  ناـشیارب  هک  ینارادـمرز  نارادـمروز و  یوـس  زا  یناـسک ؟ هـچ  یوـس  زا  موـلظم  موـلظم . هدارا و  میمـصت و  مزع و 

. دنتسھ نآ  لابند  ناھج  حطس  رد  دراد و  تیمھا  اھتنا  یب تیلوئسم و  یب تردق  هطلس و  ناشیارب  تسا ؛ مھم  تفارش 

ع)  / ٠٩/٠٧/١٣٨۴  ) قداص ماما  ترضح  تداھش  زورلاس  رد  نایجیسب  زا  رفن  نارازھ  رادید  رد  تانایب 

هک یتکرح  نیا  تسا . هناسفا  هیبش  اھ  نآ زا  یضعب  هک  تسا  هدش  ماجنا  یمیظع  یاھراک  زورما  ات  تشاذگ و  هیام  دوخ  نیدالوپ  ی  هدارا مزع و  زا  دوخ ، ناج  زا  ناریا  تلم 

همئا تکرح  نامھ  موادـت  دریگ ، یم ماجنا  اـم  روشک  رد  نآرق ، ی  هراـشا تشگنا  نید و  تیادـھ  رب  ینتبم  یعاـمتجا  عیفر  یاـنب  کـی  داـجیا  تھج  رد  زورما  اـت  بـالقنا  لوا  زا 

کی طـقف  اـم  دارم  جیـسب ،»  » مییوـگ یم یتـقو  تسا . هدوـب  جیـسب  ـالاح ، اـت  بـالقنا  لوا  زا  مھ  تـکرح  نـیا  لـماک  صلاـخ و  رھظم  باـبل و  بـل و  تـسا . مالـسلا ) مـھیلع )

رد ات  دنروآ  یم نادیم  هب  ار  ناشدوخ  یورین  هک  ییاھ  ناسنا ی  هعومجم ینعی  جیـسب ، هکلب  تسین ، یماظن  یاھ  شزومآ یماظن و  سابل  هب  سبلم  یماظن و  ی  هعومجم

. تسا جیسب  یانعم  نیا ، دنشاب ؛ میھس  ناشراک  رد  دننک و  یراکمھ  اھ  نآ اب  دنشاب و  لاعف  اھ ، هلق هب  ندیسر  تھج  رد  ناشتلم ، روشک و  یمومع  داھج 

ییاوھ  / ١١/١٨/١٣٨۴ یورین  لنسرپ  رادید  رد  تانایب 

هب ناریا  تلم  نمھب ، ود  تسیب و  ییامیپ  هار رد  دنک . یم هک  دنک ، ظفح  دیاب  ار  شدوخ  خسار  مزع  دنک ؛ ظفح  دیاب  ار  شدوخ  نامیا  دنک ؛ ظفح  دـیاب  ار  شدوخ  تدـحو  تلم ،

ود تسیب و  دننک و  زاب  ار  ناشیاھمـشچ  ایند ، ی  همھ تسیچ . هب  هجوتم  اھ  نآ خسار  مزع  دنھاوخ و  یم هچ  دنیوگ و  یم هچ  هک  داد  دنھاوخ  ناشن  رگید  راب  یھلا ، قیفوت 

. دننک اشامت  لبق  یاھ  لاس لثم  مھ  ار  لاسما  نمھب 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۵ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

ینکارپ هھبـش نمـشد  دیایب . هاتوک  دـنک و  رظن  فرـص  ملـسم  قح  نیا  زا  درادـن  قح  سک  چـیھ تسا و  ناریا  تلم  امـش  ملـسم  قح  یا  هتـسھ یروانف  یا و  هتـسھ یژرنا 

امـش هب  نم  هک  تسا  یزیچ  نیا  هیـضق  تقیقح  دنھد . یم لاب  رپ و  لخاد  رد  ار  نمـشد  یاھفرح  نیمھ  هتـسناد ، مھ  یـضعب  دیاش  هتـسنادان ، مھ  یا  هدع کی  دنک و  یم

ربمایپ وریپ  چـیھ  یلوئـسم ، درف  چـیھ  دـنام . دـھاوخ  هدـنام  بقع تفر و  دـھاوخ  بقع  هب  ناریا  تلم  لاس  اھھد  دـیرواین ، گـنچ  هب  ار  قح  نیا  امـش  رگا  زورما  مدرک . ضرع 

. میتسھ هدیـشچ  تینما  یاروش  مھ  ام  تسایند . رخآ  تینما  یاروش  راگنا  دندرک ، تینما  یاروش  دیدھت  الاح  دراد . لوبق  ار  قح  نیا  مھ  ایند  دش . دـھاوخن  یـضار  مظعا 

عافد و دـینک ، مامت  ار  گنج  یتسیاب  هک  درک  رداص  همانعطق  تینما  یاروش  نیمھ  دنتـشاد ، اپ  ریز  ار  ام  کاخ  رتمولیک  رازھ  دـنچ  اھ  یقارع هک  یزور  نآ  یلیمحت ، گـنج  رد 

ام ناناوج  تسا . هداتـسیا  ام  تلم  مینک . یمن لوبق  دـشاب ، روشک  حـلاصم  فالخرب  تقو  رھ  میدرکن . لوبق  دوب ، ناـمروشک  حـلاصم  فـالخرب  نوچ  مھ  اـم  دـینکن ؛ تمواـقم 

هب تسام . مدرم  نالوئسم و  تمھ  میمصت و  ورگ  رد  زورما  ام  روشک  ی  هدنیآ رادتقا  تسام و  نابیتشپ  ادخ  دنا ، هداتـسیا طاشن  اب  ام  نیلوئـسم  هناتخبـشوخ  دنا ، هداتـسیا

. دروآ میھاوخ  گنچ  هب  دوجو  ی  همھ اب  ار  نآ  درک و  میھاوخ  یراشفاپ  قح  نیا  رب  هادف ) انحاورا   ) رصع یلو دییات  هب  مدرم و  دنلب  مزع  هدارا و  تمھ و  کمک  هب  یھلا ، قیفوت 

ثعبم  / ٣١/٠۵/١٣٨۵ دیع  زورلاس  رد  یمالسا  یاھروشک  یارفس  ماظن و  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یارب هار  نیا  رد  ام  میا ؛ هتشاذگ مدق  وت  نامرف  تعاطا  رطاخ  هب  وت ، رما  رطاخ  هب  هار  نیا  رد  ام  اراگدرورپ ! مینک : یم ضرع  مینک و  یم زارد  راگدرورپ  یوس  هب  عرـضت  تسد  ام 

رد دـندید و  روط  نیا ار  ناشدوخ  یادـتقم  روشک  نالوئـسم  تفر . کاپ  دـمآ و  کاپ  ام  راوگرزب  ماما  میا . هدـشن دراو  تردـق  یارب  فراخز ، یارب  لوپ ، یارب  میا ؛ هدـشن دراو  اـیند 

نع عفادی  نا هللا  : » هک تسا  نیا  یھلا  ی  هدعو میا . هدش دراو  هار  نیا  رد  ام  تسا . یرت  خسار مزع  یاراد  رتافـصاب و  رت و  صالخااب ام  زا  ام  تلم  دننک و  یم تکرح  هار  نیمھ 

نینموم زا  لاعتم  یادخ  تسا . یتسار  لامک  رد  یھلا  سدقا  تاذ  لاعتم و  راگدرورپ  شیامرف  الدع .» اقدص و  کبر  هملک  تمت  و  . » تسا تسار  یھلا  ی  هدعو اونمآ .» نیذـلا 

یتسھ هک  ینموم  دوش ، نادیم  دراو  هک  ینموم  دنک ؟ عافد  هچ  زا  هدیـشک ، زارد  شا  هناخوتـسپ رد  هک  ینموم  الا  و  دریگب ؛ رارق  نادـیم  رد  هک  ینموم  هتبلا  دـنک ؛ یم عافد 

، تسایـس نادیم  رد  هچ  داصتقا ، نادیم  رد  هچ  ملع ، نادیم  رد  هچ  دروآ - یم نادیم  هب  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  لاعف  نھذ  دوخ ، یاناوت  تسد  دوخ ، ی  هدارا دوخ ، یدوجوم  دوخ ،

تسیب و رابکتـسا  تسا . هدرک  عافد  زورما  ات  ناریا ، تلم  زا  لاعتم  یادخ  و  دنک ، یم عافد  نینموم  نیا  زا  نموم و  نیا  زا  ادـخ  داھج - نادـیم  رد  دـشاب ، مزال  هک  یزور  نآ  هچ 

دمحب هللا زورما  تسناوتن و  دوب ، هدـشن  هدرتسگ  شا  هشیر تخرد  نیا  هک  یزور  نآ  اما  دـنکب ؛ هشیر  زا  ار  تخرد  نیا  هک  هدرب  راک  هب  ار  شناوت  ی  همھ هک  تسا  لاس  تفھ 

. دمآ دھاوخ  دورف  وا  رب  یھلا  تنس  ی  هبرض انیقی  دنکب ، هلباقم  یھلا  ی  هدارا اب  هک  یسک  نآ  تسا و  هدرتسگ  نیمز  قافآ  رد  تخرد  نیا  ی  هشیر

اپورا  / ٠٧/٠١/١٣٨۵ نایوجشناد  یمالسا  یاھ  نمجنا  هیداحتا  یرسارس  تسشن  هب  مایپ 

هک یتلم  یارب  تسا . هدناسر  تفرـشیپ  دیما و  یگدنلاب و  زا  راشرـس  یراھب و  ینارود  هب  ار  دوخ  شیوخ ، خـسار  مزع  تدـھاجم و  اب  زین  امـش  تلم  روشک و  هناتخبـشوخ 

تکرب هب  میا  هتـسناوت ام  تسا . ریذپان  فلخت یمتح و  هدنیآ ، دـنلب  یاھقفا  هب  یبایتسد  تسا ، دـیما  زا  بلابل  شلد  نشور و  شیاھفدـھ  خـسار و  شمزع  ینغ و  شخیرات 

نیا ی  همادا هک  ییاھتیلوئسم  یارب  ار  دوخ  دیاب  ناناوج  امش  دوش . یم هدینش  روشک  رد  یلم ، تزع  تفرشیپ و  شوخ  گنھآ  زورما  میروایب . تسد  هب  ار  همھ  نیا  مالـسا 

هچرھ ار  دوخ  نشور  کاپ و  یاھلد  دیھاوخب ، تیادـھ  کمک و  دـنوادخ  زا  دـینک . هدامآ  دراذـگ ، یم یھاگآ  ییاناد و  ناگدـیزرو  هژیو  هب  تلم ، نیا  داحآ  کیاکی  شود  رب  تکرح ،

. امش راکددم  رای و  ادخ  دیزاس . ایھم  ناتتلم  روشک و  یلاعت  رد  ندش  میھس  یارب  ار  دوخ  و  دینک ، کیدزن  وا  هب  رتشیب 

نانمس  / ٠٨/١٧/١٣٨۵ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

ار گرزب  ی  هرھب هدیاف و  نیا  درک - مھاوخ  ضرع  هک  اھرفس  نیا  یاھفدھ  رب  هوالع  نم  دوخ  یارب  مینک - یم ترفاسم  روشک  رسارس  یاھناتـسا  هب  ام  هک  ییاھرفـس  نیا  رد 

اقح دوخ ، یاج  رد  هک  دنتـسھ  یرھاظ  یدام و  یاھییابیز  لابند  نادرگ  ناریا ناحایـس و  نادرگناھج و  میوش . یم انـشآ  روشک  نوگانوگ  طاـقن  یونعم  یاـھییابیز  اـب  هک  دراد 

روـشک و یاھناتـسا  یوـنعم  یاـھییابیز  یچاـشامت  مرادـن ، ار  اھناتـسا  یداـم  یاـھییابیز  ندـید  یارب  ندرک  شدرگ  ندرک و  هاـگن  تصرف  هک  هدـنب  اـما  تسا ؛ ییاـشامت  مھ 

گرزب و نھیم  نیا  یاج  یاج  رد  ناریا  تلم  روعش  روش و  تمظع و  یاھ  هولج یمدرم ، یاھتقادص  افص و  تفرعم ، بدا و  ملع و  باحصا  مگرزب . تلم  نیا  فلتخم  یاھشخب 

هناوتـشپ و خسار ، مزع  نیمھ  تسا و  هداد  ناشن  لاس  تفھ  تسیب و  نیا  لوط  رد  دوخ  رد  ناریا  تلم  هک  یخـسار  مزع  یاھ  هناشن راثیا ، یرادـیاپ و  یاھ  هولج راختفارپ ،

هدھاشم اھناتسا  رد  ام  ار  اھ  نیا دناسر ؛ دھاوخ  شیاھوزرآ  ی  هلق هب  ار  وا  اش هللا  نا  مھ  نیمھ  تسا و  هدش  تفرشیپ  یوس  هب  وا  رمتـسم  یاھتکرح  نابیتشپ  ی  هریخذ

فطل و یاـھ  هناـشن رھـش ، یاـھنابایخ  رد  میظع و  نادـیم  نیا  رد  مھ  زورما  اھـشرازگ ؛ یور  زا  مھ  کـیدزن ، زا  مھ  مسانـش ؛ یم ار  ناتـسا  زیزع  مدرم  امـش  نم  مینک . یم

. مدرک هدھاشم  ار  مدرم  امش  یافص 

(ع)  / ٠٩/٠۴/١٣٨۵ نیسح ماما  هاگشناد  یرسفا  یهدکشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

« يلم مزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 24هاگياپ  هحفص 10 
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ی هدامآ امـش  ینارون  ناوج و  یاھلد  دـینک . تیوقت  لاعتم  یادـخ  اب  ار  دوخ  طابترا  دـینک و  زھجم  شزومآ  ظاـحل  زا  مھ  ینامـسج و  ظاـحل  زا  مھ  یرکف ، ظاـحل  زا  مھ  ار  دوخ 

، دنیرفآ یم تزع  ناسنا  رد  لاعتم ، دنوادخ  اب  ی  هطبار ساسحا  ادخ و  هب  دامتعا  ادخ ، هب  لکوت  دھد . یم ورین  امش  هب  اھنادیم  نیرت  تخس رد  طابترا  نیا  تسادخ . اب  طابترا 

هدامآ تاھج  ی  همھ زا  ار  ناتدوخ  تسا . دـنمزاین  اھ  نیا هب  راوشد  یاـھ  هندرگ زا  ندرک  رذـگ  یارب  تلم  کـی  و  دـشخب . یم تعاجـش  وا  هب  دـھد و  یم سفن  هب  داـمتعا  وا  هب 

، راگدرورپ نذا  هب  هک  دـنک  ساسحا  دـشچب و  نانچمھ  ار  یناور  شیاسآ  تینما و  معط  حلـسم ، یاھورین  رد  یـشزرااب  ناناوج  دوجو  ساـسحا  اـب  تلم  نیا  دـیراذگب  دـینک .

رطاخ هب  اھعمط  زا  یلیخ  دوش . یم یرگید  هاگن  تلم ، روشک و  هب  ناشھاگن  حلـسم ، یاـھورین  یگداـمآ  ی  هدـھاشم اـب  نانمـشد  تسوا . تینما  نماـض  ینیـصح  نصح 

. دیناریا تلم  ی  هدارا مزع و  تردق ، رھظم  امش  دننکن . فعض  ساسحا  دیاب  اھتلم  تساھتلم . رد  فعض  ی  هنامگ

ناگربخ  / ٠٩/٢٢/١٣٨۵ سلجم  تاباختنا  هناتسآ  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

خـسار مزع  هدارا و  تیقفوم ، نیا  طرـش  دیآ . قئاف  یلم  دـحتم  ی  هدارا نیا  رب  هک  تسین  رداق  ایند  رد  یتردـق  چـیھ  داتـسیا ، فرح  نآ  یاپ  دـش و  ممـصم  یزیچ  رب  تلم  رگا 

؛ دنھد یم زیمآ  هقرفت یاھراعـش  دنزادنیب ؛ فالتخا  مدرم  نیب  دنتـسھ  لیام  یا  هدع هتبلا  دنرادروخرب . نآ  زا  ام  مدرم  دـمحب هللا  هک  تسا ؛ یلم  داحتا  شرگید  طرـش  تسا ؛

. دش دنھاوخن  قفوم  مھ  نیا  زا  دعب  اش هللا  نا  و  دنا ؛ هدشن قفوم  نونکات  اما  دنھدب ؛ رارق  مھ  لباقم  رد  ار  مدرم  دنھاوخ  یم

ناگربخ  / ٠٩/٢٢/١٣٨۵ سلجم  تاباختنا  هناتسآ  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

باختنا دـننک و  رپ  ناشدوخ  یارآ  زا  ار  یار  یاھقودنـص  دـنوش . نآ  ی  هنحـص تاباختنا و  نادـیم  دراو  لماک  ی  هزیگنا اب  خـسار و  مزع  اب  تدـح ، اـب  مدرم  هعمج  زور  اـش هللا  نا 

دیاب اھتقد  نیمھ  زاب  مھ  باختنا  عون  رد  تقو  نآ  دنھد . ناشن  ایند  مدرم  هب  ار  ناریا  تلم  یگدامآ  روضح و  دشر ، رگید  راب  کی دنراذگب . ایند  مدرم  دید  ضرعم  رد  ار  ناشدوخ 

. دننک باختنا  ار  حلاص  یاھناسنا  هک  دنشاب  نیا  لابند  هب  فلتخم  یاھرشق  نز و  درم و  اھناوج ، دوش . تیاعر 

رذآ  / ٠٩/٢٨/١٣٨۵ تاباختنا ٢۴  رد  تلم  هوکشرپ  هسامح  یپ  رد  مایپ 

هراـبود یتھبا  تمظع و  تسا  رختفم  مالـسا  یراد  مچرپ هب  هک  ار  یروشک  درک و  زارفارـس  یرگید  گرزب  نومزآ  رد  ار  ناریا  تلم  هک  میوگ  یم ساپـس  ار  لاـعتم  رداـق  دـنوادخ 

یاـپ رد  مدرم  میظع  یاھرـشق  مکارتـم  روشرپ و  روـضح  دـینامھف و  ناشیدـنادب  نارواـبرید و  هب  ار  ینید  یرـالاس  مدرم ینعم  رگید  راـبکی  رذآ  مراـھچ  تسیب و  زور  دیـشخب .

زا هک  نانمشد  یناور  گنج  یاضف  هن  تاباختنا و  زور  دعاسمان  یوج  طئارش  هن  دش . ناریا  تلم  ی  هنارایشھ روضح  یروابدوخ و  رادتقا و  شیامن  ی  هنحـص یار ، یاھقودنص 

یرادیب رب  یھلا  ی  هدارا دزاس . دراو  للخ  یلم  مزع  رد  تسناوتن  کی  چیھ دوب  هدـش  هداد  شیارآ  اھلد  ندرک  درـس  یارب  نوگانوگ  یاھ  هویـش اھرازبا و  اب  نآ  زا  شیپ  اھ  هتفھ

نالوئـسم تقادـص  دـھعت و  مدرم و  ی  هنادـنمدرخ 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  رت و  ملاس ناھج ، یاھیسارکومد  نیرت  ملاس باصن  زا  ینید ، یرالاس  مدرم زین ، راب  نیا  هک  دش  بجوم  راکردنا  تسد

. دشاب رتشیب 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

نیا رب  ار  دوـخ  مزع  لاـس  لوا  زا  ناریا  مدرم  اـم  داـحآ  ی  همھ رگا  لاـس . نیا  رد  دوـخ  رمع  هب  ندیـشخب  تکرب  یارب  یلم ، مزع  تیوـقت  یارب  تسا  یبوـخ  تـصرف  لاـس  لوا 

، گرزب یلم و  مزع  نیا  ی  هیام ناج هتبلا  درک . دـھاوخ  کمک  انیقی  مھ  لاعتم  یادـخ  مینک ، مھارف  دوخ  یارب  یراـبرپ  لاـس  دوخ ، تکرح  اـب  دوخ ، شـالت  اـب  هک  مینک  زکرمتم 

ملاع و ینونک  طیارـش  رد  دوخ  هاگیاج  دوخ ، عضو  دوخ و  تیعقوم  نتخانـش  هاـگنآ  و  میقتـسم ؛ طارـص  ندومیپ  رب  میمـصت  تسا ؛ یھلا  یاـضر  بلج  رب  میمـصت  کاـپ و  تین 

، ار دوخ  هاگیاج  ار ، دوخ  عضو  تسا ؛ هدنز  تلم  کی  تیقفوم  طرش  نیا ، اھشلاچ . اب  ی  هھجاوم یارب  یساسا  طوطخ  نتخانش  و  دراد ، رارق  تلم  یور  شیپ  هک  ییاھشلاچ 

شیپ یعیبط  روط  هب  ناسنا  یارب  هار  نیا  رد  هک  هچنآ  اب  ی  هھجاوم رب  عطاق  میمصت  مزع و  دشاب و  هتـشاد  یزیر  همانرب طئارـش  نیا  یارب  دسانـشب و  تسرد  ار  دوخ  طئارش 

. دیایب

لاس ١٣٨۶  / ٠١/٠١/١٣٨۶ لولح  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

هب دـناوتب  ات  دزادرپب  ار  دوخ  ندوب  هدـنز  ی  هنیزھ دـیاب  یا  هدـنز دوجوم  رھ  تسا . ندوب  هدـنز  ی  همزال اھـشلاچ ، تسا ؛ هجاوم  اھـشلاچ  اب  هدـنز ، تلم  کـی  هک  تسا  یھیدـب 

دیاب اھ  ینمـشد یارب  تساھ ؛ ینمـشد اب  هارمھ  انایحا  درک . روبع  دیاب  اھعنام  زا  تساھعنام ؛ اب  هارمھ  تساھ ؛ شلاچ اب  هارمھ  ندوب  هدـنز  دـنک . ادـیپ  تسد  دوخ  فادـھا 

زور تسا و  هداد  ناشن  ار  مزع  نیا  مھ  زورما  ات  هک  تسا  یلم  مزع  نیا  دنمزاین  ناریا  تلم  درک . تکرح  نیا  ی  هیام تسد دیاب  ار  یوق  مزع  تشاد . خسار  ی  هشیدنا ریبدت و 

. دوشب رت  مکحتسم مزع  نیا  یاھ  هیاپ دیاب  زور  هب 

لاس ١٣٨۶  / ٠١/٠١/١٣٨۶ لولح  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

یروھمج ماظن  تکرب  هب  ام  روشک  اـم و  تلم  دوب . یریگمـشچ  یاھتفرـشیپ  ناریا  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  یاھتفرـشیپ  مھ  یناـھج  یـسایس  یللملا و  نیب ی  هصرع رد 

ام یلم  خسار  مزع  دش ؛ راکشآ  ثداوح  ی  همھ رد  ناملسم  یاھتلم  ناھج و  یاھتلم  هب  تبسن  ام  مدرم  ی  هنانابرھم هاگن  ام و  یلم  تھبا  دش ؛ زارفارس  ایند  رد  یمالسا 

. میتشاد یدایز  یاھتفرشیپ  دمحب هللا  یجراخ  لئاسم  یلخاد و  لئاسم  رد  ام  دش . نشور  یرایسب  دودح  ات  نارگید  یارب  یداصتقا  کرحت  رد  یملع ، یاھ  هنیمز رد 

نازومآشناد  / ٠٢/١٩/١٣٨۶ یمالسا  یاھنمجنا  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

اذـل دوـش . یم زاـب  تیوـنعم  تمـس  هب  نتفر  یارب  اـھتلم  هار  یوـلج  یمیظع  ی  هزاورد کـی  دـناسرب ، یقرت  ملع و  تفرـشیپ و  یاـھ  هلق هب  ار  شدوـخ  دـناوتب  تـلم  نـیا  رگا 

نیا هب  دناوتن  تلم  نیا  هکنیا  یارب  دننک ، یم هدافتسا  یداصتقا  یسایس و  یاھراشف  زا  دننک ؛ یم ریقحت  دننک ؛ یم وس  تاغیلبت  دننک ؛ یم تفلاخم  دننک ؛ یم ینکـشراک 

. دھد یم ناشن  ار  شدوخ  ناوج  یورین  شقن  هک  تساجنیا  دھد ؛ یم همادا  ار  هار  تسا و  یخسار  مزع  تلم ، نیا  مزع  ام و  مزع  اما  دسرب ؛ دوصقم 

ناسارخ  / ٠٢/٢٧/١٣٨۶ نارگراثیا  ادھش و  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

، تمھ زج  دنکب ؟ دیاب  راک  هچ  نامرآ  اھفدھ و  نیا  هب  ندیـسر  یارب  هنازوت ، هنیک یاھ  ینمـشد عیـسو  ی  هھبج لباقم  رد  الاو  سدقم و  فادھا  دـنلب و  یاھ  نامرآ اب  تلم  کی 

لابند هب  ام  تلم  درک . ار  راک  نیا  ام  تلم  و  دـنکب ؟ دـناوت  یم یرگید  راـک  ثداوح ، اـب  یئوراـیور  یارب  یگداـمآ  یریذـپرطخ و  زج  رطخ ، یاھنادـیم  رد  دورو  زج  خـسار ، مزع  زج 

خـسار مزع  درک و  تکرح  برغ  قرـش و  بلط  هطلـس یاھتردق  یاھ  یزوت هنیک رابکتـسا و  رفک و  راب  تبکن یایند  اب  ی  هھجاوم رد  یمالـسا  بالقنا  یالاو  یاھفدـھ  اھ و  نامرآ

یلا نوتفاھتی  مھناک  عوردلا  یلع  بولقلا  اوسبل   » البرک ادھش  ی  هدننک فیـصوت ریبعت  هب  هک  دندوب  یناناوج  نامھ  ینالوط ، ی  هرود کی  رد  خسار  مزع  نیا  رھظم  داد . ناشن 

ناشرظن رد  اھ  نامرآ نآ  لباقم  رد  ناشزیزع  یمارگ و  ناـج  دـندش و  نادـیم  دراو  هناقـشاع  دـنتفر ؛ رطخ  لابقتـسا  هب  دندیـشوپ و  اـھ  هرز یور  رب  ار  اـھلد  سفنـالا ؛» باـھذ 

وا دنک ، مخ  ار  رابکتـسا  رفک و  دحتم  ی  هھبج یوناز  تسناوت  اھ  نآ تمواقم  دنداتـسیا . اھنادیم  رد  دنتفر و  یا  یحور یونعم و  رادتقا  نینچ  اب  یمزع ، نینچ  اب  دـش . کچوک 

. دندرک ام  یاھناوج  ار  راک  نیا  دنک . جراخ  نادیم  زا  دروآ و  رد  اپ  زا  ار 

ماظن  / ٣١/٠۶/١٣٨۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

« يلم مزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 24هاگياپ  هحفص 11 
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، لاس تشھ  تسیب و  رد  و  هدوب -  روجنیا  الاح  ات  اما  دوشب ؛ رتمک  هدرخ  کی  دـیاش  دـنتفرگ ، اریخا  هک  یتامیمـصت  اب  ـالاح  میراد -  تاـباختنا  کـی  لاـس  رھ  اـبیرقت  زورما  اـم 

یرالاسمدرم هک  تسا  نیا  یهدنھدناشن  نیا ، هتفرگ . ماجنا  گرزب  یاھرـسدرد  نودب  تمالـس ، اب  یمارآ ، اب  تاباختنا  همھ  نیا  میتشاد . تاباختنا  تشھ  تسیب و  ابیرقت 

. تسا یمھم  رایسب  یئآراک  نیا  درک . ماظن  نیا  هدرک ؟ ار  راک  نیا  یسک  هچ  تسا . هداتفا  اج  روشک  نیا  رد 

، هقطنم یاھتـسایس  رد  زورما  ار  یمالـسا  یروھمج  تلود  یراذـگریثات  دـناوتیم  یـسک  هچ  دوشب ؟ رکنم  ار  نیا  دـناوتیم  یـسک  هچ  یللملانیب ؛ تزع  یـسایس و  هاگیاج 

سیئر هک  دنک  اعدا  دناوتیم  روشک  مادک  دوشب ؟ رکنم  ناملـسم  یاھتلم  نیب  رد  ار  یمالـسا  یروھمج  تزع  دـناوتیم  یـسک  هچ  دوشب ؟ رکنم  هقطنمارف  یاھتـسایس  هکلب 

راعـش وا  عفن  هب  دننکیم و  عامتجا  دھاوخن ، مھ  ناشتلود  ولو  رگید ، ناملـسم  روشک  نآ  مدرم  رگید ، ناملـسم  روشک  کی  رد  دنوریم  روشک  نآ  یالاب  نالوئـسم  روشک ، نآ 

!؟ تسین یئآراک  اھنیا  دنراد . یسایس  یقیقح و  یونعم و  دادتما  رگید ، یاھتلم  نایم  رد  شیاسور  هک  تسا  یمالسا  یروھمج  طقف  یمالسا ؟ یروھمج  زا  ریغ  دنھدیم ؛

؟ رتالاب رتمھم و  اھنیا  زا  یئآراک  یهصرع  مادک 

تاـطابترا و و  داد . شرتسگ  درک ؛ داـجیا  ماـظن  نیا  ار  لالقتـسا  یریذپانهطلـس و  یمالـسا و  تیوھ  ناـمتفگ  نیمھ  یمالـسا . لـلملانیب  حطـس  رد  ون  ناـمتفگ  کـی  داـجیا 

. تسا دایز  فرح  هریغ ؛ هریغ و  اھهیاسمھ و 

اب دشاب ؛ هارمھ  مزع  اب  دیاب  دشاب . دیاب  هنامزاع  دشاب ؛ دیاب  هنالقاع  دـشاب ؛ دـیاب  هناملاع  نیع .»  » ات هس  مزع ؛ اب  لقع ، اب  ملع ، اب  میھدـب ، شیازفا  ار  یئآراک  نیا  دـیاب  ام 

ار یئآراک  نیا  میناوتیم  ام  دـنھدب . رارق  اھنیا  رـس  تشپ  یروتوم  لـثم  ار  یلم  مزع  دـنریگب و  راـک  هب  ار  لـقع  ملع و  تفر . شیپ  دوشیمن  یدھعتسـس  یرـصنعتسس و 

. میھدب شیازفا 

دزی  / ١٠/١٢/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

قافتا ام  یراج  لاس  رد  هک  روشک  ی  هلئسم نیرت  مھم دیاش  یلاس  رخآ  نیا  میا ، هتشاد مھم  لئاسم  هتبلا  تسا . ناریا  تلم  لاسما  مھم  ی  هلئسم تاباختنا ، ی  هلئسم

دوخ تقو  رد  اش هللا  نا  هک  مراد  یضیارع  مھ  هدنب  تسا ، یقاب  زونھ  نتفگ  ندز و  فرح  یارب  نامز  میراد و  هلصاف  تقو  نآ  ات  زونھ  هتبلا  تسا . سلجم  تاباختنا  دتفا ، یم

دـشر مزع و  نداد  ناشن  یارب  تسا  هاگـشیامن  کـی  تاـباختنا  دـننادب . ردـق  ار  تاـباختنا  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  میوگب ، امـش  هب  مھاوخ  یم زورما  هک  هچنآ  تفگ . مھاوخ 

. ینید یرالاس  مدرم ماظن  هب  ناریا  تلم  یدنبیاپ  ناریا ، تلم  یرایشوھ  یئاناد و  ناریا ، تلم  تماقتسا  ناریا ، تلم  یلم 

هوکربا  / ١٠/١۵/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد دـنک . یم سویام  دوخ  رب  ی  هبلغ دوخ و  رد  ذوفن  زا  ار  نمـشد  دراذـگ ، یم شیامن  هب  اھنادـیم  ی  همھ رد  ار  دوخ  خـسار  مزع  ار ، دوخ  روضح  ار ، دوخ  یگدامآ  هک  یتلم  نآ 

دینیب یم امـش  یا  هتـسھ ی  هلئـسم باب  رد  هک  ینیا  دـنکن . ینیـشن  بقع فعـض و  راھظا  دـیاب  یا ، هلئـسم 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  دـنزرو ، یم رارـصا  یتلود  نیلوئـسم 

، میراد زاـین  هک  یناـمز  نآ  رد  مینک ، عورـش  زورما  رگا  دروخ . دـنھاوخ  روـشک  تلم و  ار  شا  هبرـض دـعب ، لاـس  هدزناـپ  دـعب ، لاـس  هد  میدرکن ، عورـش  زورما  رگا  هک  تسا  یلم 

لاعفنا هنوگرھ  یزاین ، نینچ  کی  رد  هک  تسا  نیا  مود  ی  هلئسم تسا و  هلئـسم  نیا  الوا  میبقع ؛ میدرکن ، عورـش  زورما  رگا  تفرگ . میھاوخ  ار  دوخ  یلم  جنرتسد  لوصحم 

تسا و تسرد  یگداتسیا  دنا و  هداتسیا ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  دیایب . ولج  مدق  کی دنک ، حرطم  ار  یرتشیب  عقوت  هکنیا  هب  دنک  یم عیجـشت  ار  نمـشد  نمـشد ، لباقم  رد 

هک تسا  ناریا  تلم  ملسم  قح  اتقیقح  دندرک ، بواجت  دندرک و  رارکت  روشک  طاقن  ی  همھ رد  مدرم  داحآ  دنا و  هتفگ اھراب  یتلود  نیلوئـسم  روشک ، نیلوئـسم  هک  روطنامھ 

. دنک ادیپ  تسد  یژرنا  تردق  یملع و  تردق  نیا  رب  دناوتب 

شترا  / ١١/١٩/١٣٨۶ یئاوھ  یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

ریپ نز و  درم و  هک  تسا  ناریا  تلم  یلم  مزع  هدارا و  یمدرم و  روضح  رھظم  تسا ؛ ناریا  تلم  رادتقا  رھظم  تسا ؛ یلم  رادـتقا  رھظم  نمھب  یئامیپ ٢٢  هار نمھب و  زور ٢٢ 

. تسا تمظعاب  یلیخ  نیا  دنھد ؛ یم رارق  ناگدننیب  مشچ  لباقم  رد  روشک  رساترس  رد  ار  ناشدوخ  دنیآ و  یم اھنابایخ  هب  طئارش  ی  همھ رد  ناوج ، و 

یوضر  / ١٣٨٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

یلم داحتا  رد  تفرشیپ  یلم ، ی  هدارا مزع و  رد  تفرشیپ  یرو ، هرھب شیازفا  رد  تفرشیپ  تورث ، دیلوت  رد  تفرشیپ  اھشخب : ی  همھ رد  تفرـشیپ  دنک ؛ تفرـشیپ  دیاب  روشک 

هافر رد  یتاقبط ، ی  هلـصاف ندرک  مک  رد  تفرـشیپ  تیونعم ، رد  قـالخا و  رد  تفرـشیپ  یرواـنف ، ملع و  یاھدرواتـسد  رد  تفرـشیپ  رگیدـکی ، هب  فلتخم  یاھرـشق  یکیدزن  و 

رد تفرـشیپ  یـسایس ، دشر  یھاگآ و  رد  تفرـشیپ  یقالخا ، تینما  رد  تفرـشیپ  مدرم ، ام  داحآ  کیاکی  رد  یراک  نادجو  ندـمآ  دوجوب  رد  یعامتجا ، طابـضنا  رد  یمومع ،

ی هطقن تسرد  دنناوت ؛ یم هک  دننادب  دنـشاب و  هتـشاد  دامتعا  دوخ  هب  دیاب  تلم  مدرک ؛ مالعا  ار  یلم  سفن  هبدامتعا ی  هلئـسم لبق  هام  دنچ  نم  هک  یلم - سفن  هبدامتعا

مزال اھ  هنیمز نیا  ی  همھ رد  تفرشیپ  دیناوت - یمن هک  دننک  تباث  دنیوگب و  دننک و  نیقلت  ام  هب  دنتساوخ  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  تلم  نیا  نانمـشد  هک  یزیچ  نآ  لباقم 

. دشاب تلادع  نیمات  رانک  رد  تلادع و  ی  هیاس رد  دیاب  اھتفرشیپ  نیا  ی  همھ اما  تسا ؛

یوضر  / ١٣٨٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

تسا و راک  رس  رب  هک  یسفن  هزات سلجم  اب  نامنیلوئسم و  رد  نامتلود و  رد  دمحب هللا  زورما  هک  یا  یگدامآ نیا  اب  دراد ، دوجو  نامتلم  رد  هک  یخسار  مزع  تین و  نیا  اب  ام 

شیپ مھزاب  ار  روشک  نیا  میناوت  یم تلم ، نیا  ینابیتشپ  دیما  اب  و  دننک - یم تکرح  یمالسا  یاھـشزرا  تھج  رد  همھ  دمحب هللا  هک  دنـسلجم - رد  زورما  هک  یناگدنیامن 

یـس نیا  لوط  رد  هک  ار  هچنآ  دـننک  یعـس  دـننادب و  هفیظو  کی  ناشدوخ  یارب  نوگانوگ - یاھـشور  رد  ار - تیقالخ  ار ، راکتبا  ار ، یروآون  نالوئـسم  هکنیا  رب  طورـشم  میربب ،

. دنناسرب ییافوکش  هب  تسا - هدنام  هراک  همین ای  تسا  هتفرگ  ماجنا  تسا - هدش  عورش  لاس 

زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١١ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نآ ینید و  یعامتجا و  یاھ  هنیمز رد  نینچمھ  تسا ؛ هدـناسر  تابثا  هب  یملع  یاھ  هنیمز ی  همھ رد  ابیرقت  ار  دوخ  یناـسنا  دادعتـسا  هتـشذگ ، یاـھنرق  لوط  رد  زاریـشب 

امش خیرات  هب  ناسنا  هچرھ  دنراد . یا  هتسجرب هدنزارب و  خیرات  کی  زاریش  رھش  سراف و  ناتسا  یلم - مزع  میمصت و  ینعی  دوش - یم طوبرم  اھتلم  تشونرس  هب  هک  یزیچ 

. دبای یمرد رتشیب  ار  هقطنم  نیا  مدرم  موبوزرم و  نیا  یگنازرف  جوا  دنک ، یم تقد  رتشیب 

زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١١ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یلم داحتا  رد  تفرشیپ  یلم ، ی  هدارا مزع و  رد  تفرشیپ  یرو ، هرھب شیازفا  رد  تفرشیپ  تورث ، دیلوت  رد  تفرشیپ  اھشخب : ی  همھ رد  تفرـشیپ  دنک ؛ تفرـشیپ  دیاب  روشک 

هافر رد  یتاقبط ، ی  هلـصاف ندرک  مک  رد  تفرـشیپ  تیونعم ، رد  قـالخا و  رد  تفرـشیپ  یرواـنف ، ملع و  یاھدرواتـسد  رد  تفرـشیپ  رگیدـکی ، هب  فلتخم  یاھرـشق  یکیدزن  و 

رد تفرـشیپ  یـسایس ، دشر  یھاگآ و  رد  تفرـشیپ  یقالخا ، تینما  رد  تفرـشیپ  مدرم ، ام  داحآ  کیاکی  رد  یراک  نادجو  ندـمآ  دوجوب  رد  یعامتجا ، طابـضنا  رد  یمومع ،

« يلم مزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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ی هطقن تسرد  دنناوت ؛ یم هک  دننادب  دنـشاب و  هتـشاد  دامتعا  دوخ  هب  دیاب  تلم  مدرک ؛ مالعا  ار  یلم  سفن  هبدامتعا ی  هلئـسم لبق  هام  دنچ  نم  هک  یلم - سفن  هبدامتعا

مزال اھ  هنیمز نیا  ی  همھ رد  تفرشیپ  دیناوت - یمن هک  دننک  تباث  دنیوگب و  دننک و  نیقلت  ام  هب  دنتساوخ  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  تلم  نیا  نانمـشد  هک  یزیچ  نآ  لباقم 

. دشاب تلادع  نیمات  رانک  رد  تلادع و  ی  هیاس رد  دیاب  اھتفرشیپ  نیا  ی  همھ اما  تسا ؛

زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١١ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هـلزلز و لـثم  یعیبـط  یاـیالب  زا  یتـح  دـننک ؛ هدافتـسا  ناریا  تـلم  تـمھ  مزع و  نتـسکش  یارب  یگرزب ، اـی  کـچوک  ی  هلئــسم رھ  زا  هـک  دـنرظتنم  ناریا  تـلم  نانمــشد 

ام نانمشد  هک  ییاھروحم  زا  یکی  دینیب  یم دینک ، هاگن  هناگیب  یاھویدار  یاھلیلحت  هب  رگا  امـش  نآلا  ینارگ . لثم  دراد  تیمومع  ایند  رد  هک  یئاھزیچ  زا  ای  یلاسکـشخ ،

ینیا دنا . هتخانش ار  ناشدوخ  نیلوئـسم  ناریا ، مدرم  دننک . دراو  یللخ  ناریا  تلم  مزع  رد  دنناوتب  هکلب  تسا ؛ یداصتقا  لئاسم  دننک ، یم هدافتـسا  نآ  زا  ناشتاغیلبت  رد 

هجوت فلتخم  یاھشخب  نیلوئسم  یتلود و  نیلوئـسم  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دیآ ، یم شیپ  ینارگ »  » ی هلئـسم هعماج  یداصتقا  عضو  رد  رگا  هک  دوشب  دومناو  روج  نیا هک 

. دتفا یم قافتا  دراد  هچ  دنناد  یم دنراد و  هجوت  الماک  اھ  نآ تساطخ ؛ نیا  دنرادن ،

زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١١ مدرم  رادید  رد  تانایب 

- تسا هتخادرپ  ار  اھ  هنیزھ نیا  ماـمت ، تداـشر  اـب  تبغر و  قوش و  اـب  ناریا  تلم  اـما  تسا - هدوب  مھ  نیگنـس  هک  یئاـھ  هنیزھ نتخادرپ  اـب  ناریا  تلم  هناتخبـشوخ  زورما 

هار لئاوا  زونھ  نیا  اما  دناسرب . میتسھ ، نآ  رد  زورما  هک  یا  هطقن نیا  هب  ار  دوخ  دـمحب هللا  دراذـگب و  رـس  تشپ  ار  یراوشد  هار  دـنک و  یط  ار  یدایز  یاھھاگرذـگ  هتـسناوت 

یلمع یاھراکھار  اب  تسناوت  دـھاوخ  اش هللا  نا  تسام ، یناسنا  یاھورین  رد  مکارتم  هک  یدادعتـسا  نیا  اب  دوخ و  ناناوج  تمھ  اب  دوخ ، خـسار  مزع  اـب  اـم  تلم  تسا .

تاسلج رد  ار  شفلتخم  یاھ  هشوگ تاکن و  متـسھ ، ناتـسا  نیا  رد  هک  ییاـھزور  رد  نم  هنیمز  نیا  رد  دـناسر . دـھاوخ  دـناسرب و  ناـیاپ  هب  یزارفارـس  لاـمک  اـب  ار  هار  نیا 

. درک مھاوخ  ضرع  مدرم  هب  بسانتم 

سراف  / ١٣٨٧/٠٢/١٣ ناتسا  یادھش  یاھهداوناخ  نارگراثیا و  نازابناج و  رادید  رد  تانایب 

ار وا  نرق  دنچ  هک  ار  یتلم  کی  دنتسناوت  دنتشادرب و  هار  رس  زا  ار  اھعنام  ولج ، دنتفر  نارگراثیا . رگید  نادیھش و  یاھ  هداوناخ مود ، رگنـس  دندوب و  ماگ  شیپ ورـشیپ و  ادھش 

یادھش ار  راک  نیا  خسار . مکحتسم و  ی  هدارا مزع و  اب  راختفارپ و  زارفارس ، طاشناب ، تلم  نیا  هب  دننک  لیدبت  دندوب ، هداد  تداع  نایوگروز  لباقم  رد  میلـست  یلاح و  یب هب 

ادھـش یاھ  هداوناخ امـش  ار  راک  نیا  درک ؛ نمـشد  یاھنادـنز  رد  ام  ناگدازآ  تماقتـسا  ار  راک  نیا  دـندرک ؛ ام  نازابناج  ار  راک  نیا  دـندرک ؛ ام  ناگدـنمزر  ار  راـک  نیا  دـندرک ؛ اـم 

. دنک یرازگ  قح ادھش ، ی  هداوناخ هب  تبسن  دیاب  ناریا  خیرات  تسا و  یقاب  دبا  ات  یناریا  ناریا و  ندرگ  رب  امش  قح  دیدرک .

سراف  / ١٣٨٧/٠٢/١٣ ناتسا  یادھش  یاھهداوناخ  نارگراثیا و  نازابناج و  رادید  رد  تانایب 

، دنتفر هک  یئاھ  نآ تسامش . لام  هدنیآ  تساھناوج ؛ لام  روشک  تسامش ؛ لام  روشک  تسا . رت  نیگنـس نات  تیلوئـسم رتشیب و  ناتراختفا  دیرت ، کیدزن دیھـش  هب  هچرھ 

تسد یور  تسد  مینیـشنب و  ام  دننک و  زاب  ار  هار  اھ  نآ رگا  الا  و  میورب . شیپ  مینک و  تکرح  هدوشگ  یاھھار  نیا  زا  دیاب  میدنام  هک  امـش  نم و  دـندوشگ ؛ ار  اھ  هار دـنتفر و 

مینک و تکرح  هار  نیا  زا  ام  دندرک ، زاب  ار  هار  اھ  نآ یتقو  هک  تسا  نیا  ادھـش  لابق  رد  یـسانش  کمن تسا . یـسانشن  کمن یـسانشنردق و  نیا  مینک ، اشامت  میراذـگب و 

یمالـسا و یاھراعـش  دندنبیاپ و  دھعتم و  هفیظو  نیا  هب  دـمحب هللا  روشک  نیلوئـسم  دـھد و  یم ماجنا  ار  هفیظو  نیا  ناریا  تلم  تسام و  ی  هفیظو زورما  نیا  میورب . شیپ 

زا هک  یناشخرد  یاھلعشم  نیا  اب  ناوج و  نیا  اب  هیحور ، نیا  اب  مزع ، نیا  اب  تلم  نیا  اش هللا  نا  تساھراعـش . اھمچرپ و  نیرت  یلـصا اھ  نآ یارب  یمالـسا  لوصا  ینابم و 

. دسرب شدوخ  یاھوزرآ  نیرترود  نیرتدنلب و  هب  تسناوت  دھاوخ  هدرک ، نشور  ار  اضف  هدش و  هتخورفارب نادیھش  نوخ 

ینسمم  / ١٣٨٧/٠٢/١۵ دابآرون  ناتسرھش  ریاشع  مدرم و  رادید  رد  تانایب 

هدمآ و شیپ  ناریا  تلم  ی  هدارا مزع و  نتـسکش  یارب  نکمم  یاھھار  ی  همھ زا  لاس - یـس  بیرق  یدامتم - یاھلاس  نیا  لوط  رد  یمالـسا ، بالقنا  نمـشد  نم ! نازیزع 

یتسینویھص یاھوگدنلب  زا  لصتم - زور - هنابش روط  هب  هک  یدولآرھز  تاغیلبت  زا  هلاس ، تشھ گنج  لیمحت  زا  یماظن ، یاتدوک  زا  یـسایس ، ی  هئطوت زا  هدش ؛ لمع  دراو 

ی هئطوت کی  رد  ار  ناریا  تلم  دنناوتب  هکلب  هک  دنا  هدیسر هجیتن  نیا  هب  دنا ؛ هدرک ار  اھراک  ی  همھ دوش . یم شخپ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  هیلع  یرابکتـسا  و 

، دندروآ راشف  تسا ؛ هتـشاد  نایرج  ام  روشک  رد  فلتخم  یاھلکـش  هب  یداصتقا ، ی  هرـصاحم یداصتقا و  میرحت  بالقنا  لوا  زا  درادـن ؛ مھ  یگزات  نیا  دـننک . راتفرگ  یداصتقا 

ی هئطوت رب  ام  تلم  هتـشذگ ، لاس  یـس  نیا  لوط  رد  هک  یروط  نامھ  دتـسیا . یم ام  تلم  مھزاب  دـنھدب ، همادا  ار  نیمھ  دـنھاوخ  یم اھ  نآ لاـح  نیع  رد  داتـسیا ؛ تلم 

، یناھج رابکتسا  نارادمتسایس  تین  وس  یلددب و  مغر  یلع مھ  زورما  تشادرب ، تھج  همھ  زا  روشک  تفرشیپ  هار  رد  ار  یدنلب  یاھماگ  دمآ و  قئاف  یداصتقا  ی  هرـصاحم

. داتسیا دھاوخ  هئطوت - نیا  صوصخب  و  یا - هئطوت رھ  لباقم  رد  ام  تلم 

رال  / ١٣٨٧/٠٢/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد ار  یئارجامرپ  رایـسب  یمالـسا  تکرح  کی  ریاـشع - اھرھـش و  مدرم  هقطنم - نیا  مدرم  کـمک  گرزب و  درم  نیا  تمھ  هب  شیپ  لاـس  یدـنا  دـص و  رد  ناتـسرال  ی  هقطنم

ینیب و نشور میجنـسب ، ار  اھ  نآ یلم  ی  هدارا مزع و  رادـقم  میجنـسب ، ار  اھ  نآ یھاـگآ  رادـقم  هک  تسا  نیا  عباـت  اـھتلم  ی  هراـب رد  اـم  یباـیزرا  رگا  دـندرک . تبث  اـم  خـیرات 

نیا بسح  هب  گرزب ، ناتـسرال  ی  هقطنم رال و  مدرم  میئوگب  دـیاب  تساھتلم - اـھتیعمج و  تمیق  ردـق و  شجنـس  ی  هلیـسو نیا  رگا  میجنـسب - ار  مادـقا  رد  اـھ  نآ تعاـجش 

، دوب حرطم  روشک  زا  یا  هطقن رتمک  رد  دادبتسا  اب  ی  هزرابم یھاوخ و  یدازآ ی  هلئـسم هک  یزور  نآ  دنتـسھ . ام  روانھپ  روشک  مدرم  نیرت  هتـسجرب وزج  اھرایعم  اھـسایقم و 

یارب یجراخ  نارگلاغـشا  لباقم  رد  تمواقم  هک  یزور  نآ  دـش . حرطم  مدرم  یارب  دادبتـسا  اب  هزرابم  ی  هلئـسم هاگآ ، گرزب و  دـھتجم  نیا  تیناـحور  تکرب  هب  هقطنم  نیا  رد 

؛ دنداتسیا سیلگنا  لاغشا  ربارب  رد  راوگرزب  دیس  نیا  یربھر  هب  ناتسرال  ی  هقطنم مدرم  تشادن ، ینـشور  یانعم  نادنچ  ام  دوخ  تلم  ام و  ی  هقطنم یاھتلم  زا  یرایـسب 

دـسیون یم دسیون ، یم شدوخ  دـنزرف  هب  هک  یا  همان رد  یرال  نیـسحلا  دـبع  دیـسآ  هللا  تیآ موحرم  دـنداد . رارق  تسد  فک  ار  ناشدوخ  ناج  اھ  سیلگنا یئوگروز  لباقم  رد 

مزع و یعیبط  روط  هب  دتـسیا ، یم هناقداص  روج  نیا مدرم  یاوشیپ  یتقو  تسا ، روج  نیا ربھر  یتقو  ما . هداتـسیا مدوخ  نوخ  ی  هرطق نیرخآ  ات  نم  اما  تسا ، دایز  اھراشف 

ی هتـسجرب تیـصخش  هک  دـمحملا - دـبع  دیـسآ  هللا  تیآ موحرم  وا ، دـنزرف  مھ  راوگرزب  نآ  زا  دـعب  دـنک . یم تیادـھ  ار  اھتلم  دـتفا و  یم راک  هب  تسرد  تھج  رد  یلم  ی  هدارا

. دنداد ماجنا  ار  یتازرابم  مھ  تسا - یناحور 

یمالسا  / ١٣٨٧/٠٣/٠٧ یاروش  سلجم  یهرود  نیمتشھ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

مزع رب  ار  هصرع  دنا  هتسناوت ات  هتفرگ و  هناشن  ار  اھتلم  تیوھ  لالقتسا و  دوخ  ی  هناضرعتم ی  هرطیس اب  رگ  هطلـس نابلط  نوزفا نآ ، رد  هک  یئایند  ینافوط  جاوما  ی  هنایم رد 

ار راوشد  یاھ  هندرگ نآرق ، مالسا و  یئامنھر  هب  یگدازآ  تزع و  هار  رد  هدمآ و  قئاف  نانمشد  ی  هدیچیپ یاھدنفرت  رب  خسار  یا  هدارا اب  ناریا  تلم  دنا ، هدرک رت  گنت نانآ  یلم 

ربارب رد  یمالـسا  بالقنا  هک  تسا  یرـالاس  مدرم زا  یئوگلا  تاـبث  یرادـیاپ و  داـمن  ربدـم ، عاجـش و  لقتـسم و  نموم و  سلجم  دراذـگ . یم رـس  تشپ  یرگید  زا  سپ  یکی 

. درک راگدنام  ار  نآ  دوخ  خسار  مزع  اب  ادخ و  هب  لاکتا  اب  ناریا  گرزب  تلم  داد و  رارق  نایناھج  مشچ 

یمالسا  / ١٣٨٧/٠٣/٠٧ یاروش  سلجم  یهرود  نیمتشھ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

« يلم مزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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ار نمـشد  ی  هتخاس ای  یعیبط  عناوم  یـسب  دنک و  روبع  راوشد  یاھ  هندرگ زا  تسا  هتـسناوت  اھیگژیو  نیا  اب  تلم  نیا  دیا . هدارااب عاجـش و  نموم و  یتلم  ناگدـنیامن  امش 

تلم دنا و  هدروخ تسکـش  ناریا  تلم  زا  هھبج  نیدنچ  رد  نونکا  بلط ، هدایز هنیکرپ و  نانمـشد  دتفا . راک  هب  تھج  نیمھ  رد  دـیاب  امـش  لمع  هشیدـنا و  دراذـگ . رـس  تشپ 

تکرح نیا  گنھاشیپ  نموم ، یبالقنا و  تلود  رانک  رد  دیاب  امـش  دنفرتعم . تقیقح  نیا  هب  دوخ  نانآ  زورما  تسا . هدوزفا  نانآ  ربارب  رد  دوخ  لالقتـسا  رادتقا و  تابث و  رب  ناریا 

. دنیبب امش  لمع  فرح و  رد  ار  یلم  مزع  رولبت  دونشب و  یدحاو  نخس  امش  ی  همھ زا  ایند  دیشاب ؛ هناربدم  هناعاجش و 

جح  / ١٣٨٧/٠٨/١۵ نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

تـالایا ینعی  تسا - هدرک  اـم  اـب  ار  ینمـشد  نیرتـشیب  هک  یروشک  نآ  بلق  رد  یتـح  اـیند ، قطاـنم  ی  همھ رد  هچ  ایـسآ ، رد  هچ  اـقیرفآ ، رد  هچ  یمالـسا ، یاـھروشک  رد 

؛ تسا هدارا  مزع و  اب  گرزب  تلم  نیا  تبحم  ماما و  تبحم  یمالـسا و  یروھمج  تبحم  زا  زیربل  ناـشلد  اـما  دنتـسین ، هعیـش  هک  دنتـسھ  یناناملـسم  اـکیرمآ - ی  هدـحتم

یروھمج ی  هنیـس هب  ار  یمالـسا  قرف  اب  ینمـشد  کرام  غورد  هب دـنھاوخ  یم دـننک و  یم لیدـبت  دـننک ؛ یم فیرحت  ار  نیا  اھ  نیا دوب . یمالـسا  یروھمج  یروھمج ، نوچ 

ماجنا یراک  نامھ  اجنیا  دننادب  تساھ ؛ نآ لام  اجنیا  هک  دننادب  ایند  رـسارس  رد  ام  ناملـسم  نارھاوخ  ام ، ناملـسم  ناردارب  دـینک . نییبت  ار  اھ  نیا دـیورب  دـننزب . یمالـسا 

؛ هدرک ادیپ  تیمکاح  نآرق  اجنیا  دنک . ادیپ  تیمکاح  نآرق  هک  دـھاوخن  ایند  رد  هک  تسا  ناملـسم  مادـک  تسھ . نآ  نتفرگ  ماجنا  یوزرآ  رد  یناملـسم  رھ  لد  هک  تسا  هتفرگ 

. هدرک ادیپ  تیمکاح  تعیرش  اجنیا 

جح  / ١٣٨٧/٠٨/١۵ نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

رانک هشوگ و  رد  اـما  تسا ؛ یقداـص  تلم  تسا ، یا  هداـمآ تلم  تسا ، یا  هدارا مزع و  اـب  نموم و  تلم  اـم  تلم  مینک . حالـصا  ناـمدوخ  دـیاب  مھ  ار  ناـمدوخ  روشک  لـخاد 

یھت تقادـص  افـص و  زا  ار  هعماج  یاضف  دـننک ، یم شوشم  ار  هعماج  یاضف  اھ ، نیا ریغ  یـسایس و  ناگبخن  فلتخم  یاھ  مسا هب  یئاـھ  هعومجم یئاـھ ، ناـیرج یدارفا ،

تمظعاب مکحتـسم و  ماظن  نیا  هدناسر ، یزوریپ  هب  ار  میظع  بالقنا  نیا  هک  تسا  یتلم  نامھ  تلم  نیا  دننک . یم دیدرت  راچد  ینھذ ، شاشتغا  راچد  ار  مدرم  دننک ، یم

. تسا یخسار  مزع  نانچ  نآ نیا  تسا ، ینامیا  نانچ  نآ نیا  تسا ، یتلم  نانچ  نآ نیا  هدرک . ظفح  ار  وا  تردق ، اب  لاس  یس  هدرک و  یزیر  هدولاش ار 

ید  / ١٣٨٧/١٠/١٩ مھدزون  مایق  تبسانم  هب  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

ار ناشدوخ  مزع  عضوم و  اھراعـش  تارھاظت و  اھ و  یئامیپ هار رد  هک  تلم  ی  همھ زا  تسا  مزال  نم  داد . ناشن  ار  شدوخ  یگدامآ  مھ  یرادـیب و  مھ  هیـضق  نیا  رد  ام  تلم 

هتـسب ام  تسد  بوخ ، دـیتسرفب . ار  ام  هک  دـنتفر ؛ رگید - یاھاج  یـضعب  نارھت و  رد  اھ - هاـگدورف هب  هک  یروشرپ  نموم و  یاـھناوج  زا  صوصخب  منک ؛ رکـشت  دـنداد ، ناـشن 

اھتنم میدرک ؛ یمن مھ  ار  یـسک  ی  هظحالم ام  میدرک ؛ یم مھ  ادیپ  مینک و  ادیپ  روضح  دوب  مزال  مینک ، ادیپ  روضح  اجنآ  میتسناوت  یم رگا  ام  تسا . هتـسب  ام  تسد  تسا ؛

الاح ات  دنک ، یم دشاب ، مولظم  تلم  نآ  هب  کمک  هک  دشاب  نکمم  هک  یراک  رھ  یمالسا  یروھمج  نیلوئـسم  یمالـسا و  یروھمج  تلود  دننادب . همھ  ار  نیا  درادن ؛ ناکما 

یالبرک ۵- لسن  نامھ  لثم  هک  دـنداد  ناشن  ناشراک  نیا  اب  ام  زورما  یاھناوج  لسن  نیا  دـنا . یروشرپ یاھناوج  ام ، یاھناوج  اھتنم  درک . دـھاوخ  مھ  نیا  زا  دـعب  هدرک ، مھ 

تسیب و یاھناوج  نامھ  لثم  مھ  زورما  یاھناوج  نیا  دـناردب . تاـیلمع  ربیخ و  تاـیلمع  رجفلا ۴ و  لسن و  و  تسا - جـنپ  یالبرک  ی  هرطاخ روآدای  یاھزور  اـھزور ، نیمھ  هک 

. دنا نادیم ی  هدامآ شیپ  لاس  یس  شیپ ، لاس  جنپ 

ید  / ١٣٨٧/١٠/١٩ مھدزون  مایق  تبسانم  هب  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

زاب دـنک ، دوبان  دـنگنج ، یم دـنراد  عطاق  ی  هدارا مزع و  اب  دـننک و  یم هناناج  عافد  دـنراد  سامح  رد  زورما  هک  ار  ینیطـسلف  نازراـبم  کـیاکی  دـناوتب  هدرکن  یادـخ  نمـشد  رگا 

دھاوخ اھ  نآ رس  رب  درک و  دھاوخ  دنلب  تماق  رت  یوق یلیخ  یلیخ  لبق  زا  هتشذگ ، ی  هبرجت هب  کش  نودب  تفر . دھاوخن  نیب  زا  اھ  ینیرفآ هعجاف نیا  اب  نیطـسلف  ی  هلئـسم

ار یرادیب  یھاگآ و  نیا  درامشب ؛ منتغم  ار  تریـصب  نیا  دراد ؛ هگن  دوخ  لد  رد  دوخ ، نھذ  رد  ار  خسار  مزع  نیمھ  دیاب  ام  ناملـسم  تلم  دش . دھاوخ  زوریپ  اھ  نآ رب  دیبوک 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  زیتس  ملظ

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  نادنج  هن یاھ  هدنیآ رد  ناملسم  یاھتلم  ی  همھ ار  یزوریپ  اش هللا  نا 

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

. نآ ققحت  یارب  یلم  مزع  رواب و  تیوقت  هلاستسیب و  زادنامشچ  زا  کرتشم  کرد  داجیا 

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

. نآ ققحت  یارب  یلم  مزع  رواب و  تیوقت  هلاستسیب و  زادنامشچ  زا  کرتشم  کرد  داجیا 

شترا  / ١٣٨٧/١١/١٩ یئاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

ار شدوخ  ی  هدارا مزع و  شزرا  تلم  کی  یتقو  دش ، رادیب  تلم  کی  یتقو  هک  دنمھفب  دنتـسین  رـضاح  تسین - اھتلم  رب  ی  هرطیـس رھق و  زج  ناشفدـھ  هک  گرزب - یاھتردـق 

. داتفارد دوش  یمن رگید  یتلم  نینچ  کی  اب  دتـسیاب ، دـناوت  یمن وا  لباقم  رد  یتردـق  چـیھ  دـنکب ، لمع  دریگب و  میمـصت  دـھاوخب و  رگا  هک  تسناد  تلم  کـی  یتقو  دـیمھف ،

دیاقع ندرک  لـیمحت  تسین ؛ نکمم  رگید  تلم  نآ  ندیـشک  یگدرب  هب  تسین ؛ نکمم  رگید  تلم  نآ  رب  طلـست  اـما  دـننک ؛ لـیمحت  تلم  نیا  رب  ار  یئاـھ  هنیزھ تسا  نکمم 

. دنمھفب دنناوت  یمن گرزب  یاھتردق  مھ  زونھ  ار  نیا  تسین . نکمم  رگید  تلم  نآ  رب  دوخ  تساوخ  دوخ و 

شترا  / ١٣٨٧/١١/١٩ یئاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

اددجم دنناوتب  دیاش  دندز ، راک  هب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  نانمـشد  ناریا و  تلم  نانمـشد  ار  اھدرگـش  ماسقا  عاونا و  درذگ ؛ یم دراد  میظع  لوحت  نیا  زاغآ  زا  لاس  یس 

. دننادرگرب هرابود  ار  هطلـس  نآ  دنناوتب  دیاش  دنرادرب ، تسد  وا  زا  دـندوبن  رـضاح  دنتـشاد و  لاس  اھ  هد زیزع  ناریا  رب  هک  ار  یا  یمنھج ی  هطلـس نآ  دـننک ؛ روھقم  ار  تلم  نآ 

هناھب اھفرح  نیا  کشوم و  تخاس  ی  هلئسم یا و  هتسھ یژرنا  ی  هلئسم تسا . هیضق  نیا  رس  رب  شا  یناھج دنمتردق  نانمشد  اب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  شلاچ  زورما 

اما دنک . عفد  شدوخ  زا  ار  نارگید  زیمآرھق  ی  هطلس هدارا ، مزع و  اب  هبلغ ، رھق و  اب  تسا  هتسناوت  تلم  کی  هک  تسا  نیا  هلئسم  تسا . یرگید  ی  هلئسم هلئـسم ، تسا .

روشک رب  تسا  یدامتم  یاھلاس  هک  یئاھ  میرحت ماسقا  عاونا و  لد  زا  دنناوت . یمن مھ  نیا  زا  دعب  دنتسناوتن ، هتبلا  دننادرگرب . ار  هطلس  نیا  دننک  شالت  دنھاوخ  یم اھ  نیا

- مویناروا ندرک  ینغ  یئاناوت  ناھگان  دنداد ، ماجنا  هک  یئاھیریگ  تخـس ی  همھ لد  زا  دوش . یم باترپ  اضف  هب  دیآ و  یم نوریب  دیما » ی  هراوھام  » ناھگان دـنا ، هدرک لیمحت  ام 

دریگ و یم ناج  دنک و  یم دشر  روشک  نیا  رد  دورب - دیابن  اج  چیھ  اھ  نآ ی  هزاجا نودـب  تسا و  گرزب  یاھتردـق  قلط  کلم  تسبرد ، تسا و  یروصحم  دودـحم و  راک  کی  هک 

هک ار  دوخ  خسار  مزع  تلم  نیا  نوچ  ارچ ؟ درادن . رثا  مھ  وا  دیدھت  درادن ، رثا  مھ  وا  میرحت  هتـسناوتن ، نمـشد  هک  تسا  نیا  ی  هدنھد ناشن نیا  دـھد . یم ناشن  ار  شدوخ 

. دنناوت یمن و  دور ؛ یم شیپ  دنک و  یم تکرح  تسا و  هدرک  ظفح  تسھ ، قیمع  نامیا  نآ  هب  یکتم 

« يلم مزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 24هاگياپ  هحفص 14 
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شترا  / ١٣٨٧/١١/١٩ یئاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

کی دنھد ، یم ناشن  ار  ناشدوخ  دننک و  یم تکرـش  میظع  یئامیپ  هار نیا  رد  دنیآ و  یم اھنابایخ  یوت  خسار ، مزع  اب  ناجیھ ، اب  روش ، اب  نمھب  رھ ٢٢  رد  ام  تلم  هک  نیا 

نمھب  ٢٢ لاس ، یس  نیا  لوط  رد  دینیب  یم امـش  اذل  میتسھ . ام  هک  دھد  یم ناشن  تلم ، تساھ . نامرآ نیمھ  رـس  رب  تلم  تماقتـسا  یگداتـسیا و  زا  نیدامن  تکرح 

، اھ یئامیپ هار نادیم  نیا  لخاد  مدرم  هدش و  ماجنا  تسا - هدوب  مرگ  اوھ  هک  یقطانم  رد  نازوس - باتفآ  ریز  رد  هتـسب ، خی  یاھنیمز  یور  رب  دـیدش و  یامرـس  فرب و  ریز  رد 

ناریا تلم  دوب . دـھاوخ  روج  نیمھ یھلا  قیفوت  هب  مھ  لاـسما  دـھدب . تسد  زا  ار  شدوـخ  قـنور  ـالج و  نآ  نمھب  دنتـشاذگن ٢٢  دندرک ؛ ظفح  ار  ناشدوخ  روضح  دـندمآ و 

رد روضح  مھ  دنک ؛ یم نارـسخ  ساسحا  راچد  ناریا  تلم  لباقم  رد  هملک  یقیقح  یانعم  هب  ار  نمـشد  نیا  و  دـنھد . یم ناشن  ار  ناشدوخ  هنحـص  یوت  دـنیآ ، یم مھزاب 

هک یرواـنف - یملع و  میظع  یاھـشیامن  نـیا  مدرم ، روـضح  مدرم ، ندـمآ  فـلتخم ، یاـھ  تاـباختنا نـیا  نوگاـنوگ - یاـھ  هنحـص رد  روـضح  مـھ  تـسا ، روـج  نـیا یئاـمیپ  هار

. دوشب رتشیب  مھ  زور  هب  زور  دیاب  هک  دنک  یم روھظ  دنک و  یم زورب  ام  یاھناوج  شالت  نیا  مئاد  دھد ؛ یم ناشن  ار  اھ  نیا دراد  یپرد  یپ ام  تلم  هناتخبشوخ 

اضرلا  / ١٣٨٨/٠١/٠١ یسومنبیلع  ترضح  هاگراب  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

. مینک تفرـشیپ  دـیاب  مھ  تھج  نیا  رد  زاـب  اـما  دـنیولج ؛ اـھتلم  زا  یرایـسب  زا  مھ  زورما  یـسایس ، دـشر  ظاـحل  زا  اـم  مدرم  میربـب . ـالاب  ار  دوـخ  یـسایس  دـشر  دـیاب  اـم 

یور اھزیچ  نیا  نتشون  داد ، ماجنا  یراک  ناوت  یمن ظافلا  اب  دوش ، یمن فرح  اب  هتبلا  دوشب . تفرـشیپ  دیاب  اھ  هنیمز نیا  ی  همھ رد  یلم ؛ ی  هدارا مزع و  یریذپ ، تیلوئـسم

. درک مھاوخ  ضرع  یا  هراشا دعب  هک  دراد ، مزال  یزیر  همانرب کرحت و  درادن ؛ یرثا  ذغاک 

یروھمج  / ١٣٨٨/٠٣/٢٢ تسایر  تاباختنا  رد  تکرش  زا  سپ  امیسوادص  راگنربخ  اب  هبحاصم  رد  تانایب 

کیربت تلم  داحآ  کیاکی  هب  راوگرزب و  ماما  حور  هب  هادف و  یحور  مظعالا  یلو هللا  ترضح  هب  ار  گرزب  تیقفوم  نیا  زیزع ، مدرم  امـش  نامیا  مزع و  ربارب  رد  ینتورف  اب  بناجنیا 

اب دـنھاوخب  نانمـشد  هک  تسا  نیا  رب  ناـمگ  میاـمن . یم هیـصوت  میلع  میکح و  راـگدرورپ  ربارب  رد  یرازگرکـش  یھلا و  فـطل  نیا  زا  ینادردـق  هب  ار  ناـگمھ  مـنک و  یم ضرع 

ی هثداـح نیا  ناـنیرفآ  شقن نیرت  هدنزرـس هک  زیزع  ناـناوج  هژیو  هب مدرم و  داـحآ  همھ  هب  دـنیادزب . تلم  ماـک  زا  ار  دادـیور  نـیا  ینیریـش  هناھاوخدـب ، تاـکیرحت  زا  یئاـھ  هنوـگ

هچ بختنم و  دزماـن  ناراد  فرط هچ  دـشاب . یراـبدرب  یناـبرھم و  زور  تاـباختنا ، زا  سپ  ی  هبنـش دـیاب  هراومھ  دنـشاب . رایـشھ  ـالماک  هک  منک  یم هیـصوت  دـندوب ، زیگناروـش 

تسا و ناریا  تلم  ی  همھ روھمج  سیئر مرتحم ، بختنم و  روھمج  سیئر دـننک . زیھرپ  هنانامگدـب  زیمآ و  کـیرحت راـتفگ  راـتفر و  هنوگرھ  زا  مرتـحم ، یاـھدزمان  رگید  ناراداوھ 

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  دیاب  زورید  نابیقر  هلمج  زا  همھ و 

. دنک بلج  ار 

رھشون  / ١٣٨٨/٠٧/١۴ ییایرد  مولع  هدکشناد  رد  تانایب 

تلم کی  اما  دنتلم . رادتقا  ی  هناشن کرحت و  مدقم  طخ  نآ  حلـسم ، یاھورین  تسا ؛ هبناجدنچ  تقیقح  کی  تلم ، رادتقا  تسین . حلـسم  یاھورین  هب  طقف  تلم  کی  رادتقا 

. رادتقا یونعم  رصانع  یور  رب  مینک  یم هیکت  ام  دنک . ظفح  ار  دوخ  رادتقا  دناوتب  ات  هدارا ، مزع و  ظاحل  زا  نامیا ، ظاحل  زا  قالخا ، ظاحل  زا  دشاب ، هتفرـشیپ  دیاب  شناد  ظاحل  زا 

نیا راوشد ؛ یاھنادـیم  رد  دورو  یارب  دـنک  یم هدامآ  ار  لد  هک  تسا  نیا  ادـخ . هب  نظ  نسح  ادـخ ، هب  لکوت  ادـخ ، هب  ناـمیا  تسا ؛ ناـمیا  یونعم ، رادـتقا  رـصنع  نیرت  یلـصا

دراذگ و یم ناسنا  رایتخا  رد  ار  گرزب  یاھفدھ  دنک ، یم کچوک  اھمـشچ  رد  ار  تالکـشم  هک  تسا  نیا  تخـس ؛ یاھ  هداج ندومیپ  یارب  دنک  یم راوتـسا  ار  اھماگ  هک  تسا 

نانچ نآ رد  تلیـضف ، تیونعم و  هب  قشع  ادـخ و  هب  قشع  زا  اھلد  تسا . یدام  بلاق  کـی  ناـسنا  ناـمیا ، نیا  نودـب  ادـخ . هب  ناـمیا  دـھد ؛ یم رارق  وا  هاـگن  وا و  رظن  دـم  رد 

.. دیآ یمن تسد  هب  هملک  یقیقح  یانعم  هب  مھ  رادتقا  دپت ؛ یمن دنرادن ، ادخ  هب  نامیا  هک  یئاھ  هعومجم

هاپس  / ١٣٨٨/٠٧/٢٧ ناھدنامرف  زا  یدادعت  ینس و  هعیش و  ناردارب  زا  رفن  اھهد  تداھش  یپ  رد  تیلست  مایپ 

تیاـمح یرابکتـسا  یاـھتلود  یخرب  یـسوساج  یاـھنامزاس  یوس  زا  هک  ار  تدـحو  تینما و  نانمـشد  ینمیرھا  ی  هرھچ ناتـسچولب  رد  راوخنوخ  یاـھ  تسیرورت تیاـنج 

شخب نآ  ناھدنامرف  رگید  یرتشوش و  یلع  رون  دیھش  صالخااب  عاجش و  رادرس  نوچمھ  یراکادف  نانموم  ندناسر  تداھش  هب  تخاس . راکشآ  شیپ  زا  شیب  دنوش ، یم

ار دوخ  تمھ  فیرش ، یاھناسنا  نیا  هک  تسا  ناتسچولب  ی  هقطنم صوصخب  ناریا و  تلم  قح  رد  یتیانج  چولب ، سراف و  ینس و  هعیـش و  ناردارب  زا  رفن  اھھد  روشک و  زا 

هار ندومیپ  رد  ار  نالوئـسم  تلم و  خـسار  مزع  تسناوت  دـھاوخن  اھ  یـشنمدد نیا  هک  دـننادب  نانمـشد  دـندرک . یم شالت  نآ  یارب  هناصلخم  هداھن و  نآ  یداـبآ  تینما و  رب 

. دزاس دراو  هشدخ  یناریا  ماوقا  بھاذم و  یلدمھ  تدحو و  هب  دنک و  تسس  تسا ، ناطیش  دونج  اب  هزرابم  مالسا و  هار  نامھ  هک  راختفا  تزع و 

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

هب لاعتم  یادـخ  میتسین ؛ یزیچ  ام  میتسین ، یـسک  ام  تسا . روج  نیمھ مھ  زورما  درادـن . هک  مدرم  مزع  مدرم و  ناـمیا  مدرم و  تیوھ  زا  ریغ  یتیوھ  یمالـسا  یروھمج 

هب ار  وت  راگدرورپ ، هک  دیامرف  یم شربمغیپ  هب  لاعتم  دـنوادخ  نینموملاب .«  هرـصنب و  کدیا  یذلا  وھ  دـنک »؛ یم تیامح  ار  ماظن  نیا  هک  تساھلد  نیا  مدرم و  نیا  ی  هلیـسو

تسا مدرم  یاھ  نامیا نیمھ  هلیسو ، میرادن ؛ یرگید  ی  هلیسو ام  دوب . روج  نیمھ مھ  زور  نآ  تسا ، روج  نیمھ مھ  زورما  یمالسا  یروھمج  درک . یرای  نینموم  ی  هلیسو

، دـش وراـج  هک  هئطوت  کـی  هتبلا  دـندرک . وراـج  ار  اـھ  هئطوت نیا  دـندمآ  مدرم  دوب . روـج  نیمھ مھ  زور  نآ  تسا . رترثوـم  یا  هلیـسو رھ  زا  تسا ، رتدـمآراک  یحالـس  رھ  زا  هک 

؛ دنک یمن یقرف  دندوب ، رادیب  هک  مدرم  یرگید . یارجام  کی  یرگید ، ی  هئطوت کی  یرگید ، یزاب  کی  تسا ؛ رادـیب  نمـشد  بوخ ، دـش ؛ مامت  هئطوت  هک  تسین  نیا  شیانعم 

رد مھ  دـنور ، یم شیپ  مھ  دوش ؛ یمن فقوتم  ناریا  تلم  میظع  تکرح  دـنھد . یم همادا  مھ  ار  ناشتکرح  دنتـسیا و  یم شلباقم  رد  مدرم  دـنروایب ، هک  مھ  هئطوت  ات  دـص 

. تسا هتشاد  دوجو  لاس  یس  نیا  رد  هک  تسا  هدوب  یعضو  نیا  دننک . یم هلباقم  اھتمحازم  اب  اھ و  ینمشد اب  اھ ، هضراعم اب  لاح  نیع 

١٣٨٩/٠١/٠١ /  « فعاضم راک  فعاضم و  تمھ   » لاس لاس ١٣٨٩ /  زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

کی تشادـن و  هقباس  ام - روشک  ینـالوط  خـیرات  رد  هتبلا  و  اـم - بـالقنا  خـیرات  رد  هک  دـندرک  یھدـناماس  ار  یتاـباختنا  دوخ  ی  هقباـس یب روضح  اـب  مدرم  لاس ٨٨  زاـغآ  رد 

، دوخ ی  هدارا دوخ ، روضح  زاس ، تشونرـس میظع و  یتکرح  رد  گرزب ، یناحتما  رد  مدرم  مھ  تاباختنا  زا  دعب  یاھ  هام لوط  رد  دـمآ . یم باسح  هب  جوا  هتـسجرب و  ی  هطقن

. دنداد ناشن  ار  دوخ  تریصب  دوخ و  یلم  مزع  دوخ ، یگداتسیا 

١٣٨٩/٠١/٠١ /  « فعاضم راک  فعاضم و  تمھ   » لاس لاس ١٣٨٩ /  زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

زا دـعب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  نانمـشد  روشک و  نانمـشد  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  درک ، هئارا  دوش  یم هام  دـنچ  لوط  رد  تاباختنا  زا  دـعب  ثداوح  زا  هک  یھاتوک  ریـسفت 

نیا لـباقم  رد  تلم  دـنھدب . تسکـش  نورد  زا  ار  بـالقنا  نیا  دـنناوتب  هکنیا  یارب  دـنا  هدرک زکرمتم  ار  دوخ  یاـھورین  دوخ و  ناوت  دوخ و  شـالت  ی  همھ لاـس ، یـس  تشذـگ 

زا دعب  هام  تشھ  نیا  رد  هک  یا  هبرجت دناشکب . تسکـش  هب  ار  نمـشد  تسناوت  یریظن  یب یگداتـسیا  مزع و  تریـصب و  یھاگآ و  اب  هنامـصخ ، تکرح  نیا  گرزب ، ی  هئطوت

. تسا ناریا  تلم  یدنلبرس  ی  هیام اتقیقح  تربع و  زا  رپ  سرد ، زا  رپ  یا  هبرجت تشذگ ، روشک  نیا  رب  تلم و  نیا  رب  نمھب  مود  تسیب و  ات  تاباختنا 

نیبملاحتف  / ١٣٨٩/٠١/١١ یتایلمع  هقطنم  رد  تانایب 

تعاجـش تیعطاق و  یگداتـسیا و  امـش ، تریـصب  یدنمـشوھ و  امـش ، خـسار  مزع  هشیمھ  تسا ؛ روط  نیمھ  هشیمھ  زیزع ! یاھناوج  میوگب : امـش  هب  مھاوخ  یم نم 

« يلم مزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 24هاگياپ  هحفص 15 
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رگا ناریا  تلم  تسا . روج  نیمھ مھ  ادرف  تسا ؛ روج  نیمھ مھ  زورما  دـناشکب . تسکـش  هب  دنـشاب ، دـنمورین  گرزب و  رھاظب  دـنچرھ  ار  نانمـشد  ی  همھ دـناوت  یم اـمش 

زا مکحتسم  ی  هدارا خسار ، مزع  ریبدت ، تریصب ، تعاجش ، زا  تسا  ترابع  شھار  دیـسر - دھاوخ  اش هللا  نا  دھاوخ و  یم هک  دسرب - ترخآ  ایند و  تداعـس  جوا  هب  دھاوخب 

، ار ادخ  ار ، نید  دوب . ناش  یبلق نامیا  دوب ، ام  ناگدنمزر  رد  خسار  تمھ  مزع و  نیا  نماض  هک  یزیچ  نآ  یمالسا . نامیا  نامیا ، رب  یکتم  اھ  نیا ی  همھ و  درم ؛ نز و  یوس 

تمواقم دنناوت  یم دنک ؛ یم ریذپان  بیـسآ ار  وا  دشاب ، هتـشاد  دوجو  یا  هعماج رھ  رد  یتلم ، رھ  رد  رواب  نیا  دنتـشاد ؛ رواب  ار  ادـخ  لباقم  رد  یناسنا  تیلوئـسم  ار ، تمایق 

. دننک

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

زا رت  مھم یماـظن ؛ یاـھ  یگداـمآ رد  تسین  رـصحنم  افرـص  شروج ، همھ  باـقن و  یب باـقن و  اـب  روز و  ملظ و  نیا  اـب  ی  هلباـقم هتبلا  دوـب . رایـشوھ  دـیاب  یلیخ  اـیند  نیا  رد 

نیا لباقم  رد  دـناوتب  هک  تسا  یتلم  کـی  یگداتـسیا  ناوت  تسا ؛ تلم  کـی  مزع  تردـق  تسا ؛ یحور  یاـھ  یگداـمآ تسا ؛ یونعم  یاـھ  یگداـمآ یماـظن ، یاـھ  یگداـمآ

لکـشم داتـسیا . دابدنت  نیا  لباقم  رد  ناوتن  ای  ناوتب  هک  تسا  نیا  مھم  درذگ ؛ یم دیآ و  یم دشاب ، هتـشاد  مھ  تردق  هچرھ  درذگ ؛ یم دیآ و  یم دابدنت  دتـسیاب . اھدابدـنت 

هب یگداتـسیا  تردق  درک ، مکحم  ار  شدوخ  ناوناز  یتلم  کی  رگا  تسین . یمئاد  هک  دابدنت  الا  و  دـنراد ؛ هگن  ار  ناشدوخ  دـنناوت  یمن هک  تسا  نیا  دزیر ، یمورف هک  یئاھانب 

. دنام یم تلم  نیا  دنور ، یم اھ  نآ دنور ؛ یم دنیآ و  یم دیآ ؛ یمنرب یراک  اھنافوط  نیا  اھدابدنت و  نیا  زا  درک ، تیوقت  ار  شدوخ  مدق  تابث  داد ، شدوخ 

رطف  / ١٩/١٣٨٩/٠۶ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ 

ام راوگرزب  ماما  هک  یزور  زا  لاس  کی  یـس و  دـنداد . ناشن  میظع  عامتجا  نیا  رد  ار  دوخ  یـسانش  عقوم ار ، دوخ  ی  هدارا مزع و  ار ، دوخ  ی  هیحور ار ، دوخ  طاشن  ناریا  تلم 

لد رد  نازورف  ی  هلعش نیا  هزیگنا ، نیا  زور  هبزور هک  رکش  ار  ادخ  دسرب . یشومارف  هب  دوش و  رت  گنرمک زور  هبزور هک  دوب  نیا  نانمشد  عقوت  درذگیم ، دنا  هدرک مالعا  ار  زور  نیا 

ار زور  نیا  ملاع  فلتخم  طاقن  رد  اھناملـسم  اپورا ، رد  اکیرمآ ، رد  اقیرفآ ، رد  هنایمرواخ ، رد  ایـسآ ، رد  نوگانوگ : یاھروشک  رد  لاسما  دش . رت  هتـسجرب مدرم  لمع  رد  مدرم و 

تاـئاضتقا هـک  یطئارـش  رد  هـک  داد  ناـشن  درک و  رازگرب  ماـمت  هوکـش  اـب  ار  زور  نـیا  یمالـسا ، تـما  مـیظع  تـکرح  نـیا  یلـصا  روـحم  ناریا ، گرزب  تـلم  دنتـشاد و  یمارگ 

. دھدیم ماجنا  رتروشرپ  رت و  هزیگنارپ رتاریگ ، رتمرگ و  ار  دوخ  فئاظو  دراد ، دوجو  یللملا  نیب

رطف  / ١٩/١٣٨٩/٠۶ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ 

رد ناگبخن ، نایھاگـشناد و  اب  تاقالم  رد  نایوجـشناد ، اب  تاقالم  رد  لاسما  ار ، هزیگنا  نیا  دـیما و  نیا  باتزاب  نم  ام . زیزع  مدرم  راتفگ  راتفر و  رد  دـنزیم  جوم  هزیگنا  دـیما و 

هدھاشم اھنآ  راتفگ  رد  ناضمر ، هام  رد  فلتخم  یاھرـشق  اب  تاقالم  رد  نانیرفآراک ، اب  دشرا ، ناریدم  اب  تاقالم  رد  ماظن ، روشک و  ی  هدمع نالوئـسم  نارازگراک و  اب  تاقالم 

مزع اب  هنانیبشوخ و  هاگن  اب  هدنیآ  تمـس  هب  روجنیا  تسھ ، وا  رد  یدیما  نینچ  کی  هک  یتلم  مدرک . هدھاشم  ار  هزیگنا  نیا  دیما و  نیا  اھنآ  یامیـس  اھنآ و  شنم  رد  مدرک ؛

. درک دھاوخ  ادیپ  تسد  اھ  هلق هب  انیقی  اعطق و  املسم و  تلم  نیا  دنکیم ، هاگن  هدارا  و 

نالیگ  / ١٣٨٩/١٠/٠٨ ناتسا  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک دوب  نیا  نالیگ  مدرم  راک  نیرتگرزب  نم  رظن  هب  میاهدرک . هدھاشم  نالیگ  مدرم  زا  ار  تمھ  رـصاعم -  خیرات  هچ  رود ، هتـشذگ و  خیرات  هچ  خیرات -  لوط  رد  یددـعتم  دراوم  رد 

، ار صالخا  ار ، نامیا  هطخ ، نآ  مدرم  ینالوط ، یاھلاس  لوط  رد  ناماس  نآ  مدرم  یهدـیقع  ندرک  دـساف  ندرک و  عیاض  یارب  توغاط  میژر  یلمع  یلوق و  تاغیلبت  مغریلع 

دـسفم و رـضم و  یاھهاگتـسد  تسا . مھم  یلیخ  نیا  دـندمآ ؛ رامـش  هب  روشک  یهتـسجرب  یاھناتـسا  اھـشخب و  وزج  هک  دـندناسر  یئاج  هب  ار  داھج  ار ، هنحـص  رد  روضح 

دوخ مزع  دوخ ، یهدیقع  دوخ ، نامیا  دوخ ، نید  روجنیا  مدرم  یلو  دننکب ، اضف  یزاسدساف  داسف و  هب  مدرم  ندناشک  رد  یعس  دوخ ، لماوع  یهمھ  اب  توغاط  میژر  دساف 

. دندوب نید  دض  دحلم و  یاھکھورگ  لماوع  فرط  کی  زا  دوب ، توغاط  هاگتسد  فرط  کی  زا  دنھد . ناشن  ار  نآ  مزال  ماگنھ  رد  دنراد و  هگن  ار 

نالیگ  / ١٣٨٩/١٠/٠٨ ناتسا  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

شقن فلتخم  یاھنارود  رد  راوگرزب ، یاملع  نالیگ ، نایھاگـشناد  نالیگ ، ناروهشیدـنا  ناروشناد و  نیا  نموم ، ناناوج  نیا  نالیگ ، نایجیـسب  نیا  نالیگ ، سدـق  رکـشل  نیا 

دـض اب  یهلباقم  نارود  رد  هچ  سدقم ، عافد  نارود  رد  هچ  ار -  اھرادومن  نیا  دھاوخب  ناسنا  رگا  هک  دراد ؛ ینوگانوگ  یاھرادومن  هک  دنداد ، ناشن  ناشدوخ  زا  ار  یاهتـسجرب 

هب هچراپکی  ناریا  تلم  هک  ید  مھن  یهیـضق  رد  زراب  حـضاو و  یهناشن  کی  نیمھ  اما  تسا . ینالوط  تسرھف  کی  دـنک ، تسرھف  گنج -  نایاپ  زا  دـعب  نارود  رد  هچ  بـالقنا ،

 - تسا زور  نآ  اب  فداصم  زورما  هک  ید -  متشھ  زور  دندش . نادیم  دراو  رتولج  زور  کی  هک  دندوب  روشک  رد  یزکارم  دودعم  وزج  تشر  مدرم  دمآ ، هنحـص  هب  شوجدوخ  تروص 

یساسا یاھهیامرس  درک . ظفح  دیاب  ار  اھنیا  دنداد . ناشن  نارگید  زا  رتدوز  ار  هنحص  رد  روضح  هب  زاین  ساسحا  نیا  ار ، مزع  نیا  ار ، تریصب  نیا  ار ، یھاگآ  نیا  نالیگ  مدرم 

. تشاد هگن  دیاب  ار  اھنیا  تسا ؛ یھاگآ  یرادیب و  یهناشن  مزع ، یهناشن  تریصب ، یهناشن  هک  تسا  یئاھزیچ  نیمھ  تلم  کی 

نالیگ  / ١٣٨٩/١٠/٠٨ ناتسا  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یاھیگدنامبقع دیاب  ام  میھد . رییغت  مینک و  ضوع  تسا ، هدش  ام  دوخ  تلم  هلمج  زا  اھتلم و  یگدنامبقع  بجوم  هک  ار  یطلغ  تابـسانم  دیاب  ام  مینک . تمھ  دیاب  ام 

ندرک زاب  رد  وا  تمھ  ای  داد ، تسد  زا  ار  هدـنیآ  هب  دوخ  دـیما  یتلم  کـی  رگا  دـیما . هب  دراد  زاـین  مزع ، هب  دراد  زاـین  تمھ ، هب  دراد  زاـین  اـھنیا  یهمھ  مینک . ناربج  ار  هتـشذگ 

تسد زا  ار  دوخ  تزع  دش ؛ دنھاوخ  طلسم  وا  رب  ملاع  نارگهطلس  درک ؛ دھاوخن  تفرشیپ  دنام ؛ دھاوخ  بقع  تلم  نیا  دش ، تسس  اھفدھ  تمـس  هب  نتفر  شیپ  اھهار و 

روشک رد  نیا  و  دھد ؛ شیازفا  زورهبزور  ار  دیما  نیا  دنک ، ظفح  ار  هدارا  مزع و  نیا  دـنک ، ظفح  دوخ  راک  رد  ارمتـسم  ار  تمھ  نیا  هکنیا  هب  دراد  جایتحا  ناریا  تلم  داد . دـھاوخ 

شیپ دنک و  دشر  دـناوتیم  لاس  یـس  رد  تلم  کی  هک  هچنآ  زا  رتشیب  بتارمب  لاس  یـس  نیا  رد  ام  اذـل  دـناهداد ؛ ناشن  دـنراد و  ار  نیا  ام  مدرم  هللادـمحب  تسا . دوجوم  ام 

هب رظان  ام  یاھراعش  تسا ؛ تیرشب  هب  رظان  یاھراعش  ام ، یاھراعـش  تسا . یناھج  راعـش  ام ، راعـش  یلو  دننکیم . فارتعا  مھ  ام  نانمـشد  ار  نیا  میاهتفر ؛ ولج  دورب ،

. دننکیم هئطوت  اذل  دننکیمن ، لمحت  ار  نیا  ناربکتسم  تسام ؛ تلم  ام و  روشک  زا  لماک  روط  هب  ناربکتسم  تسد  عطق 

نالیگ  / ١٣٨٩/١٠/٠٨ ناتسا  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

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 

ید  / ١٣٨٩/١٠/١٩ مایق ١٩  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

؛ دناسرب لماک  بان  مالسا  هب  ار  ام  تلم  دناوتب  دیاب  هک  تسا  یھار  هار ، نیا  سانلا .» یلع  ادھـش  اونوکتل  « ؛ مینک تکرح  میھاوخیم  اجک  مینادیم  میتخانـش ؛ ار  اھهلق  ام 

هلـصاف یلیخ  لماک  مالـسا  نآ  اب  اـم  میراد . صقن  یلیخ  اـم  میھار . لـئاوا  زونھ  اـم  تسا . لـماک  مالـسا  رد  ترخآ  اـیند و  یهبیط  تاـیح  تسا . نآ  رد  ترخآ  اـیند و  ریخ  هک 

تکرح یارب  مھ  روشک  نیلوئـسم  ناریا و  تلم  یهدارا  مزع و  تسا ؛ هداد  ناشن  ام  هب  مھ  ار  هار  هللادمحب  لاعتم  یادـخ  میتخانـش ؛ ار  اھهلق  نیا  تسا . نیا  ام  هار  میراد .

. تسا یایوق  یهدارا  مزع و  تسا ، یبوخ  یهدارا  مزع و  هار ، نیا  رد 

« يلم مزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 24هاگياپ  هحفص 16 
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سراف  / ١٣٩٠/٠٢/٠٣ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

کمک یگتفشآ  نیا  هب  دننک  یعس  هک  تسا  نیا  دنراد ، راک  رـس و  یتاغیلبت  لئاسم  اب  لخاد  رد  هک  ینارھاوخ  ناردارب و  هب  زوسلد ، مدرم  هب  یلخاد ، رـصانع  هب  نم  ضرع 

یردتقم هاگتسد  هللادمحب  هاگتـسد  هن ، دراد ؟ یموزل  هچ  چوپ ، چیھ و  یارب  نیا ، هیلع  نآ  نآ ، هیلع  نیا  فرط ، نیا  زا  یکی  فرط ، نآ  زا  یکی  دنراذگب ، لیلحت  هک  نیا  دننکن .

مکحم نامدوخ  حیحـص  عضاوم  رد  ام  هدرک ، کـمک  لاـعتم  یادـخ  تراـقح ، یهمھ  اـب  متـسھ  ریقح  یهدـنب  هک  مھ  یربھر  دنتـسھ ، ناـشراک  لوغـشم  نیلوئـسم  تسا ،

مدرم ات  دوش . فرحنم  یاهرذ  اھنامرآ  یوس  هب  تلم  میظع  تکرح  نیا  تشاذـگ  مھاوخن  یھلا  یهوق  لوح و  هب  مراد ، تیلوئـسم  نم  ات  متـسھ ، هدـنز  نم  ات  میاهداتـسیا .

یھلا فطل  یهیاس  میتسھ ، نادیم  یوت  ام  ات  دـینادب . ار  نیا  تسا ؛ لماش  یھلا  فطل  دنتـسھ ، نادـیم  رد  خـسار  مزع  اب  تریـصب ، اب  روعـش ، اب  روش ، اب  روجنیا  نامزیزع 

کمک هتبلا  مینک ، شومارف  ار  فادـھا  میورب و  نامدوخ  یـصخش  لئاسم  غارـس  رگا  روج -  کی  یمراھچ  روج ، کی  یرگید  نآ  روج ، کی  امـش  روج ، کی  نم  اـھام -  تسھ .

. دش دھاوخ  مک  مھ  یھلا 

ینآرق  / ١١/١٣٩٠/٠۵ دیتاسا  ناظفاح و  نایراق و  رادید  رد  تانایب 

رد شراـظتنا  هک  یزیچ  ناـمھ  دـشاب ، ربدـت  دـشاب و  مھ  ریـسفت  اـب  سنا  نیا  دـشاب و  ظـفح  یتقو  تسا . مزـال  یلیخ  دـننکیم ، نییبت  ار  هیآ  زا  دارم  هک  یریـسافت  اـب  سنا 

نآرق فراعم  اب  اھنیا  هک  نانز  نادرم و  زا  دنـشاب  یناسک  نویلیم  هدزناپ  نویلیم ، هد  اـم  روشک  رد  دـینک  روصت  امـش  ینآرق . یئافوکـش  دـیآیم : شیپ  تسھ ، اـم  یهعماـج 

، دنشاب هتشاد  نھذ  رد  ار  ینآرق  یاھتراشب  ار ، ینآرق  یاھراذنا  ار ، ینآرق  حیاصن  ار ، ینآرق  یاھـسرد  ار ، ینآرق  یاھشزومآ  تسا . شزرااب  ردقچ  نیا  دینیبب  دنشاب ، انـشآ 

ام تلم  یهدارا  مزع و  مھ  زورما  تسا . مھارف  شیاھهنیمز  هناتخبـشوخ  دیآیم . دوجو  هب  ینیدالوپ  تلم  کی  الـصا  دـنناوخب ؛ ارف  ناشدوخ  لد  رب  ار  اھنآ  دـننک ، رورم  ار  اھنآ 

. دیایب شیپ  نیا  هللااشنا  میراودیما  ام  هک  دمآ ، دھاوخ  تسد  هب  تروص  نآ  رد  هعماج  ینآرق  تخاس  نآ  اما  تسا . ینیدالوپ  مزع 

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

نوگانوگ یاھـشبنج  تالوحت و  یهمھ  رد  مینک ؛ ضرع  دیاب  ار  نیا  مدرم . خسار  مزع  مدرم ، یهدارا  مدرم ، لیم  مدرم ، روضح  تسا ؛ مدرم  یهلئـسم  ام ، یلـصا  یهلئـسم 

مدرم اب  هک  تسا  نیا  هب  یهتسباو  یعامتجا ، حلـصم  کی  ذوفن  شرتسگ  رکف ، کی  شرتسگ  لوحت ، کی  شرتسگ  ینعی  تسا . رایعم  شقن  مدرم ، شقن  گرزب ، یعامتجا 

یرید دـش ، عطقنم  مدرم  زا  رگا  تسا ؛ رتشیب  وا  تیقفوم  ناکما  دـشاب ، رتشیب  مدرم  اب  لوحت  نآ  شبنج و  نآ  ناـیرج و  نآ  وا و  طاـبترا  هچرھ  دـشاب . هتـشاد  طاـبترا  ردـقچ 

نکیل تسا ؛ هتـشادن  یطابترا  مدرم  هب  اھنآ ، نتفر  نیطالـس و  یاھهلـسلس  ندـمآ  تردـق ، یاھیئاجهباج  اـم  روشک  خـیرات  رد  هتبلا  درک . دـھاوخن  یراـک  دـیئاپ ، دـھاوخن 

مکحم و یوحن  کی  هب  مدرم  اب  ار  ناشدوخ  یهطبار  دناهتـسناوت  هک  اھنآ  زا  مادـک  رھ  دناهتـشاد ، دوجو  ام  خـیرات  لوط  رد  هک  یایتنطلـس  یتموکح و  یاھهلـسلس  نیمھ 

هک دنداد ؛ تسد  زا  ار  زیچ  همھ  دندش ، عطقنم  مدرم  زا  مادـک ، رھ  تسا ؛ هدوب  رتشیب  یلم  تزع  رد  روشک و  یهرادا  رد  ناشتیقفوم  ناشیرادـیاپ ، دـننک ، هناتـسود  مرگ و 

یهبرجت کی  و  نامدوخ ، کیدزن  نارود  رد  میراد  ار  تیطورشم  یهبرجت  کی  ام  تسا . ریخا  یاھهرود  نیا  رد  یولھپ  سوحنم  یهلسلس  راجاق و  یهلسلس  نآ ، متا  یهنومن 

، تیطورشم تضھن  رد  دندش . ادج  مدرم  زا  یلو  دندوب ؛ مدرم  تضھن ، ود  رھ  یزوریپ  لماع  دنتشاد ؛ تکرـش  دنتـشاد ، روضح  مدرم  ود ، نیا  رد  ار . تفن  تعنـص  ندش  یلم 

یردلق زا  رس  تیطورشم  دندز ؛ رانک  ار  یمدرم  ناربھر  مدرم و  دندش ، راوس  تیطورـشم  جاوما  رب  دندمآ  ناشدوخ ، یهعدخ  هلیح و  اب  ناشدوخ ، کلک  رکم و  اب  اھـسیلگنا 

. دروآرد ناخاضر 

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

وا دوب . یھلا  یونعم و  میکح و  درم  نآ  یرگنفرژ  ام و  راوگرزب  ماما  تمکح  زا  نیا  و  دـشن ؛ ماـمت  بـالقنا  یزوریپ  اـب  مدرم  شقن  هک  دوب  نیا  اـم  بـالقنا  رد  یـساسا  یهتکن 

دندوب اھیضعب  اھزور  نامھ  تشاد . نامیا  ناریا  تلم  یاھیئاناوت  خسار و  مزع  تقادص و  تمالس و  هب  دوب ، هدرک  رواب  ار  ناریا  تلم  دوب ، هتخانـش  یتسردب  ار  ناریا  تلم 

ماظن بالقنا ، یزوریپ  زا  دعب  زور  هاجنپ  ینعی  درپس . مدرم  هب  ار  اھراک  داتـسیا و  مکحم  ماما  ناشاھهناخ . دنورب  دندرگرب  مدرم  دش ، زوریپ  بالقنا  بوخ ، یلیخ  دنتفگیم  هک 

یزوریپ زا  دعب  زور  هاجنپ  تسا . ردقچ  فرح  نیا  تیمھا  هک  دوش  مولعم  ات  دینک  هاگن  نوگانوگ  یاھبالقنا  هب  امش  دش . نییعت  مدرم  مودنارفر  یهلیـسو  هب  روشک  یـسایس 

ار یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک  دـندرک  صخـشم  یخیراـت  بیجع و  یار  نآ  اـب  دـندمآ و  یار  یاھقودنـص  یاـپ  ناـشدوخ  دـنھاوخیم . ار  یماـظن  هچ  دـندیمھف  مدرم  بـالقنا ،

هب دـیدج  ماـظن  مک ، یهلـصاف  نیا  اـب  هک  تسا  هداـتفین  یقاـفتا  نینچ  یبـالقنا  چـیھ  رد  تـسا -  گرزب  یاـھبالقنا  یاـھلاس  هـک  ریخا -  لاـس  تـسیود  نـیا  رد  دـنھاوخیم .

. دوب یساسا  نوناق  لابند  راوگرزب  ماما  هلصافالب  دعب  دوش . نییعت  رگید ، لماع  کی  یهلیسو  هب  هن  مدرم ، دوخ  یهلیسو 

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

یروھمج ماـظن  لـثم  یماـظن  رھ  نوچ  ارچ ؟ میباـییمرد ؛ ار  ماـما  ریبدـت  ماـما و  تمکح  یئاـفرژ  فرژ  مینکیم ، یناوخزاـب  ار  بـالقنا  یهلاـس  ود  یـس و  یهبرجت  یتقو  اـم 

ناھج رساترس  رد  تردق  نیطایش  لباقم  رد  هک  یایگداتسیا  اب  دراد ، یللملانیب  یتلادعیب  رابکتسا و  اب  هک  یتفلاخم  تیدض و  نیا  اب  دنلب ، یاھنامرآ  نیا  اب  یمالـسا ،

ینابھگن وا  زا  یمیظع  تیفرظ  ورین و  کی  دیاب  دـنامب ، دـھاوخب  یماظن  نینچنیا  رگا  دـنروآیم . دوجو  هب  لکـشم  دـننکیم ، داجیا  شلاچ  دراد . یتفلکندرگ  یاھنمـشد  دراد ،

ترابع نابھگن  یورین  نیا  دوب -  هدش  هتفرگ  مالـسا  نتم  زا  هک  ماما -  ریبدت  اب  یمالـسا ، بالقنا  رد  دنامن . فقوتم  دنک و  تفرـشیپ  دناوتب  ات  دنک ، یگداتـسیا  دناوتب  ات  دنک ،

ات یمالسا  یروھمج  هک  تفگ  دوشیم  لماک  نانیمطا  هب  دش . زوریپ  اھشلاچ  رب  دیدرونرد و  ار  اھـشلاچ  یمالـسا  ماظن  اذل  مدرم . روضح  مدرم ، مزع  مدرم ، یهدارا  زا  تسا 

هدنیآ رد  مھ  یرگید  شلاچ  رھ  رب  یھلا ، تیادھ  هب  یھلا ، لضف  هب  یھلا ، نوع  هب  تسا و  هدش  زوریپ  تفرگ ، رارق  وا  لباقم  رد  هک  مرن  تخـس و  یاھـشلاچ  یهمھ  رب  زورما 

. دش دھاوخ  زوریپ 

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

هابتـشا ار  اجنیا  یبرغ ، ناراذگتـسایس  تسا . رادـتقا  ماکحتـسا و  یاراد  ماظن  کی  مدرم ، روضح  رطاخ  هب  ماظن  نیا  هک  دـننادب  ام  یبرغ  نانمـشد  دـنادب ، اـیند  یهمھ  ـالوا 

 - روشک یمومع  تفاب  اجنیا  دنمدرم . اجنیا  دنداد . رییغت  دھدب ، رییغت  ار  ناشھار  دوب  لیام  برغ  هک  یروج  نامھ  مھ  دعب  دندرک ، بالقنا  هک  یئاھروشک  زا  یـضعب  اب  دننکن 

یورجک دھاوخب  مھ  یلوئسم  کی  رگا  دراذگیم . ریثات  اھنآ  مزع  هدارا و  دنرظنیذ ، دنمھسیذ ، بالقنا  نیا  رد  فلتخم -  تاقبط  زا  روشک و  فلتخم  یاھشخب  رد  مدرم  ینعی 

نوگانوگ یاھروشک  ناراذگتسایس  ایند و  مدرم  یهمھ  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  دننکیم . فذح  ار  وا  مدرم  دزادنیب ، هار  هب  بالقنا  تکرح  لابق  رد  یرگید  تکرح  دھاوخب  دنک ،

مزال اعقاو  نم  هک  تسا ؛ هدیـشخب  رادـتقا  ماکحتـسا و  ماظن  هب  امـش ، زورما  یمدرم  روضح  نیمھ  لاثما  دـندرک . مھ  ساـسحا  ار  نیا  دـننادیم ، هتبلا  و  دـننادب ؛ ار  نیا  دـیاب 

نیا مدرم و  ندیـشک  تمحز  روجنیا  هب  متـسین  یـضار  اعقاو  نم  منک . یھاوخترذـعم  مھ  و  اـھنابایخ ، نیا  رد  امـش  یهنامیمـص  مرگ و  روضح  نیا  زا  منک  رکـشت  مھ  تسا 

هک تسا  نیا  میتفرگ ، مدرم  روضح  ثحب  نیا  زا  هک  یلوا  یهجیتن  سپ  رکشتم . یلیخ  رکشتم ، یلیخ  رکشتم ، یلیخ  دوشیم ... . دراو  اھنآ  رب  اھلابقتسا  نیا  رد  هک  یجنر 

. تسا یلم  مزع  تسا ، یمومع  مزع  دنتلم ، دنمدرم ، اجنیا  تسا ؛ نیا  ناریا  هک  دننادب  رابکتسا  ریغ  رابکتسا و  ناراذگتسایس  دنادب ، ایند  دننادب ، نارگید 

یمالسا  / ١٣٩٠/١١/٢١ تدحو  سنارفنک  نیمجنپ  تسیب و  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رادید  رد  تانایب 

یهمھ تخادنا و  دنھاوخ  اپ  زا  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رثکادح ، لاس  کی  هام ، ود  هام ، کی  فرظ  رد  هک  دندادیم  هدـعو  ناشدوخ  هب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  نانمـشد 

عورـش ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  هک  شالترپ  کرحترپ و  یاھلاس  نیا  زورهبزور  تسا ؛ تربع  ام  بالقنا  خیرات  زورهبزور  اعقاو  دـندرب . راک  هب  یدوصقم  نینچ  کی  یارب  ار  شالت 

« يلم مزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 24هاگياپ  هحفص 17 
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نوگانوگ و یاھلکـش  هب  راشف  همھ  نآ  هئطوت ، همھ  نآ  دـشاب . تربع  یهیاـم  دریگب و  رارق  اـھتلم  مشچ  لـباقم  رد  یئولباـت ، کـی  یاهناـشن ، کـی  تروص  هب  دـناوتیم  دـش ،

درم نیا  اـم ، راوگرزب  ماـما  دوب . هداد  رارق  لاـعتم  یادـخ  وا  دوجو  رد  اـھتوبن  یهبیط  راونا  زا  یاهحمل  یاهعمل و  کـشالب  هک  یمیظع  درم  نآ  یربھر  اـب  ناریا  تلم  یگداتـسیا 

لمحت ار  اھراشف  دندنام ، هنحص  رد  دنداد ، ناشن  قدص  دنداد ، ناشن  یرادافو  مھ  ناریا  تلم  تفرگ ، راک  هب  ار  تکرح  نامھ  ار ، تیفیک  نامھ  ار ، هار  نامھ  یهلابند  گرزب ،

توق و ماکحتسا و  رب  دشر و  رب  زورهبزور  هللااشنا  درک و  دشر  دناود ، هشیر  دنام ، هبیط  یهرجش  نیا  اذل  نمشد . یهئطوت  رب  دندرک  قئاف  ار  ناشدوخ  یهدارا  مزع و  دندرک ،

. دش دھاوخ  هدوزفا  مکحتسم  یانب  نیا  تردق 

ناجیابرذآ  / ١٣٩٠/١١/٢۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

خـسار مزع  اب  هک  تکرح  ساسحا  یرگیبالقنا ، ساـسحا  روضح ، ساـسحا  میتفگ ، اـھراب  درک . دـھاوخ  ار  شدوخ  راـک  نیا  دـمآرب ، لد  زا  یتقو  تلم  کـی  یهناـقداص  ماـیپ 

یهمھ رد  اـقیرفآ و  لامـش  رد  شاهنوـمن  نـیا  دـیئامرفب ، درک . دـھاوخ  دـنمهرھب  ار  هـمھ  مارآ  مارآ  درک ؛ دـھاوخ  ذوـفن  اـج  هـمھ  رد  یراـھب  شوـخ  یاوـھ  لـثم  تـسا ، هارمھ 

رد و  دنتیلقا -  اھناملـسم  دنتـسھ ؛ یئاھروشک  رد  هک  یئاھتیلقا  اھتیلقا -  رد  دنمـشوھ  رکف و  بحاص  ناملـسم  رھ  لد  رد  مالـسا و  یایند  یهمھ  رد  یبرع و  یاھروشک 

کی هب  دوخ  میظع  تکرح  رد  مالـسا  دـننکیم . تیـصخش  ساسحا  دـننکیم ، تیوھ  ساسحا  جـیردتب  یدامتم  یاھلاس  نیا  لوط  رد  اھلد  کیاکی  هک  یمالـسا ، یاـھروشک 

. تسا هدیسر  ساسح  یهطقن 

ناجیابرذآ  / ١٣٩٠/١١/٢۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یاھلد دننکیم . کمک  وا  هب  یھلا  یاھتنـس  دنکیم ، کمک  وا  هب  ادخ  دنکیم ، تکرح  ادخ  هار  رد  تلم  یتقو  هل ؛» ناک هللا  ناک   نم  . » تسامـش اب  ادخ  تسامـش ، اب  ادـخ 

. درک دھاوخ  کمک  مدرم  نیا  هب  مھ  تاباختنا  نیا  رد  لاعتم  یادخ  هللااشنا  تسا و  یھلا  تردق  دی  عونصم  خسار ، یاھهدارا  مزع و  نیا  تسادخ . تسد  مدرم 

مھن  / ١٣٩٠/١٢/١٢ سلجم  تاباختنا  رد  یار  ذخا  ماگنھ  هبحاصم  رد  تانایب 

اھفدھ هدش ، ضوع  اھهار  دندش ، هدزلد  دـندش ، هتـسخ  مدرم  نامز ، نیا  تشذـگ  اب  هتـشاد ، دوجو  ایند  رد  هک  یئاھبالقنا  رد  درذـگیم . بالقنا  یزوریپ  زا  لاس  هس  یس و 

یس رس  هھد ، هس  زا  دعب  تسا . یمھم  یهثداح  یلیخ  نیا  هداد ؛ همادا  زورما  ات  ار  یمیقتـسم  تکرح  یخـسار ، مزع  کی  اب  نامز ، نیا  لوط  رد  ام  تلم  هدرک . ادیپ  رییغت 

. دراد ار  تیصوصخ  نامھ  زاب  هک  دھدب  ناشن  یگلاس  هس  و 

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

بطاـخم نآ  اـب  ار  رـصاعم  ناـھج  ناریا ، تلم  هک  تـسا  یتردـقرپ  ماـیپ  ریدـق - مـیکح و  دـنوادخ  تساوـخ  هـب   - یمالـسا یروـھمج  رد  یراذـگنوناق  یهرود  نـیمھن  شیاـشگ 

ماـظن مکحتـسم  راوتـسا و  تخاـس  اھینمـشد ، هوـبنا  مجح  رب  یلم  مزع  یزوریپ  دـنکیم . تـبث  اـھتلم  یموـمع  راـکفا  یهظفاـح  رد  ار  یراگدـنام  قیاـقح  دزاـسیم و 

یارب هک  یتلم  زا  نیتسار  ریوصت  هاگنآ ، تلم و  کی  تشونرـس  یگدنز و  ریـسم  هب  یھدلکـش  رد  تریـصب  نامیا و  لیدـبیب  هناگی و  شقن  یمالـسا ، بالقنا  زا  هتـساخرب 

نیا یهلمج  زا  هتخاس ، لطاب  ار  یعامتجا  یگدـنز  زا  نید  یاوزنا  یوعد  هدروآ و  نادـیم  هب  دوخ  راوشد  تدـھاجم  اب  هک  نابز ، اب  هن  ار  یمالـسا  یرالاسمدرم  راـب  نیتسخن 

. تسا راگدنام  راذگرثا و  قئاقح 

یقرش  / ١٣٩١/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

اب خـسار ، مزع  اـب  یتـلم  تسا . لاـعفنا  عضوم  رد  ناریا  تلم  لـباقم  رد  نمـشد  تسین ؛ روجنیا  هن ، دـنراد ، رارق  لاـعف  عـضوم  رد  اـھنآ  هک  دوـشیم  دوـمناو  هک  هچنآ  فـالخرب 

یـسایس و نوگانوگ  یاھهحلـسا  تلم ، نیا  لباقم  رد  دنکیم ؛ لمحت  مامت  تعاجـش  اب  مھ  ار  اھیتخـس  تسا ، دـلب  مھ  ار  هار  دـھاوخیم ، هچ  دـنادیم  نامیا ، اب  تریـصب ،

. دننکیم یقطنم  ریغ  تاکرح  دنلاعفنا ، لاح  رد  نوچ  نانمشد  تسا . لاعفنا  لاح  رد  نمشد  اذل  تسا ؛ دنک  یداصتقا  یتینما و  یماظن و 

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

اعقاو نالولعم ؛ نازابناج و  شزرو  روط  نیمھ  ای  دننک . رکشت  دنوشیم ، رـضاح  راقو  اب  تناتم و  اب  فافع ، اب  باجح ، اب  اھنادیم  رد  هک  ام  راکـشزرو  نانز  زا  ابلق  دیاب  همھ  اعقاو 

هکلب درادب ، زاب  یداع  یگدنز  زا  ار  وا  هتسناوتن  ینامسج  بیسآ  نیا  طقف  هن  ینامسج ، بیسآ  راچد  ناوج  نیا  دننیبیم  دننکیم ، هاگن  اھناسنا  هک  یتقو  تسا . روآتریح 

یهدنھدناشن نیا  دریگب . رارق  ینامرھق  یوکس  رب  دیایب  هک  دسرب  هطقن  نیا  هب  شزرو  رد  دوش و  راکشزرو  هتـسناوت  هک  هتـشاد  یوق  یهدارا  مزع و  تمھ و  ردقنیا  وا  یتح 

یهبقع دیروآیم ، تسد  هب  یزوریپ  کی  هک  یتقو  منکیم  رکشت  اھامش  زا  نم  هکنیا  تسا . تلم  کی  تیوھ  صخـشت و  یهدنھدناشن  نیا  تسا ، تلم  کی  یهدارا  مزع و 

تمدـخ ناتمدرم  هب  ناتتلم ، هب  ناتروشک ، هب  دـیراد  راک  نیا  اب  اھامـش  اعقاو  هک  منکیم  ساسحا  دراد ؛ دوجو  نم  رد  هک  تسا  یایقیقح  هناقداص و  ساـسحا  رکـشت ، نیا 

. نامیا مایپ  یگداتسیا ، مایپ  هدارا ، مزع و  مایپ  تسین : ندناسر  لباق  یاهلیسو  چیھ  اب  اھمایپ  نیا  هک  دیناسریم  ار  یئاھمایپ  امش  دینکیم .

مدرم  / ١٣٩٢/٠٢/٢۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یهدارا اـب  یگدـنز ، یاھنادـیم  یهمھ  رد  دـناوتب  هکنیا  یارب  دوشیم  یاهریخذ  دوشیم ، یاهناوتـشپ  کـی  دروآیم ، تسد  هب  یوـنعم  قرط  زا  قـیرط و  نیا  زا  تلم  کـی  هچنآ 

ماما لثم  یـسک  تسا . تیونعم  نیا  اھنیا ، یهمھ  یهناوتـشپ  دـھد . ماجنا  گرزب  یاھراک  دـنک ، زاب  ار  اھتـسبنب  دورب ؛ شیپ  تالکـشم  لـباقم  رد  مواـقم  مزع  اـب  خـسار و 

زیچ رھ  زا  شیب  دزادـنیب ، هار  ار  میظع  تکرح  نیا  دـنک و  جیـسب  ار  تلم  یهمھ  لـکوت ، ناـمیا و  خـسار و  یهدارا  مزع و  تکرب  هب  تسناوـت  دـش و  دراو  هنتکی  هک  اـم  راوـگرزب 

بــش یهـمین  یگتــسکش ، یناوتاـن و  یریپ و  دوـجو  اـب  راوـگرزب  نـیا  مـھ  رمع  رخآ  اـت  تداـبع . تـفرعم ، لـکوت ، یحور ، یوـنعم ، یبـلق ، شــشوج  ناـمھ  هـب  دوـب  یکتم 

یاھهمین ناشیا  میتشاد ؛ عالطا  میدوب ، هدینـش  دـندوب ، فقاو  ناشیا  یگدـنز  تایـصوصخ  یهمھ  هب  هک  ناشیا  ناکیدزن  زا  میتشاد  ربخ  ام  تخیریم . کـشا  تساـخیمرب ،

، دادیم تسکـش  ار  اھتردق  اھنادـیم ، یوت  دـمآیم  ینارغ  ریـش  لثم  زور  تقو  نآ  تلاح ، نآ  اب  بش  لیللا - » نابھر   - » درکیم دادمتـسا  لاعتم  یادـخ  زا  تساخیمرب ، بش 

. یونعم یهناوتشپ  نآ  تکرب  هب  تخادنایم ؛ هار  درکیم و  تیوقت  ار  مدرم  ام  یهمھ  یاھهدارا  درکیم ، فرطرب  ار  تلم  یاھفعض 

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

هدرک نیعم  نوناق  دنیایب ؛ دنناوتیمن  یاهدع  کی  دنیایب ، دنناوتیم  یاهدع  کی  نوناق  قبط  رب  تسا ؛ نوناق  تسا ، مکاح  هک  یزیچ  اھنت  تاباختنا ، یهصرع  رد  ندش  دراو  یارب 

ینوریب نمـشد  نآ  دریگیم . ماـجنا  دراد  نوناـق  قـبط  رب  شاهمھ  اـھنیا  دـنایناسک ؛ هچ  دـنھدیم ، تیحالـص  صیخـشت  هک  یناـسک  تسیچ ؛ اھتیحالـص  تـسیچ ، طـئارش 

قیفوت هب  ناریا  تلم  اما  دننکیم . رارکت  ار  اھنامھ  مھ  اوقتیب  یاھنابز  اوقتیب و  یاھهرجنح  هنافساتم  و  دنزیم ، یفرح  ددنبیم ، مشچ  اھتیعقاو  نیا  یهمھ  رب  دنیـشنیم ،

. دوب دھاوخ  یعطاق  هدنبوک و  خساپ  ناریا ، تلم  خساپ  و  تفگ ؛ دھاوخ  خساپ  اھدنفرت  نیا  یهمھ  هب  دوخ ، خسار  مزع  یگداتسیا و  اب  دوخ ، روضح  اب  یھلا ،

ناریا  / ١٢/١٣٩٢/٠۵ یمالسا  یروھمجتسایر  یهرود  نیمھدزای  ذیفنت  مکح  نتم 

ینارازگتمدـخ ندیـشکرب  ندـیزگرب و  روشک و  تیریدـم  رد  ینیرفآشقن  اھنت  تسا ، هدروآ  تسد  هب  شنتیب  روشرپ و  یتاـباختنا  روضح  زا  نونکا ، هراومھ و  ناریا  تلم  هچنآ 

رد ار  وا  دزیمآیمرد و  تینـالقع  تمکح و  اـب  ار  وا  یلم  رادـتقا  هک  تسا  یئیـسایس  غوـلب  یگتخپ و  نداد  ناـشن  نآ ، زا  رتارف  هکلب  تـسین ، هزاـت  یئهرود  یارب  سفن  هزاـت 

« يلم مزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 24هاگياپ  هحفص 18 
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تیعجرم دـنبوشآرب و  ار  زیگنارب  شیاتـس  یلدایرد  نیا  دوخ ، یاـھهسوسو  اـب  دناهتـساوخ  هک  ناـنآ  دـناشنیم . هوکـش  تزع و  زا  یئـالاو  یهبتر  رد  ناـھج ، یمومع  راـکفا 

. دناهدش وربور  یلم  مزع  راوتسا  رگنس  اب  یئهنوگ ، هب  راب  رھ  دننک ، یفن  ار  نآ  ینوناق  یهخرچ  یار و  یاھقودنص 

لاس ١٣٩٣  / ١٣٩٢/١٢/٢٩ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

ود رھ  رد  تسا . گـنھرف  یهلئـسم  یرگید  داـصتقا و  یهلئـسم  نیمھ  هلئـسم  کـی  تسا : هلئـسم  ود  تسا ، همھ  زا  رتمھم  ریقح  نیا  رظن  هب  هـچنآ  لاس ٩٣  هب  هاـگن  رد 

، تسا راظتنا  دروم  هدنیآ  یگدـنزاس  یگدـنز و  یانب  یارب  هچنآ  مدرم . داحآ  روشک و  نالوئـسم  نایم  تسا  یکرتشم  شالت  دراد ، دوجو  هک  یعقوت  هنیمز  ود  رھ  رد  هصرع و 

یهصرع مھ  تسا ؛ یرورـض  مزال و  هصرع  ود  رھ  رد  مدرم  روضح  دـنھدب ، ماجنا  دـیاب  نیلوئـسم  هک  یتیریدـم  رب  هوالع  نیارباـنب  تسین . ریذـپققحت  مدرم  تکراـشم  نودـب 

یلم خسار  مزع  هدارا و  اب  یمدرم  نوگانوگ  یاھهورگ  رد  مدرم  درک . دھاوخن  ادـیپ  ققحت  دوصقم  تفر و  دـھاوخن  شیپ  راک  مدرم  روضح  نودـب  گنھرف . یهصرع  مھ  داصتقا ،

لاعتم و یادخ  هب  لکوت  اب  یتسیاب  مھ  اھنآ  دنراد . مدرم  ینابیتشپ  هب  جایتحا  دنربب ، شیپ  یتسردهب  ار  راک  دنناوتب  هکنیا  یارب  مھ  نیلوئسم  دننک . ینیرفآشقن  دنناوتیم 

حیـضوت هللااشنا  نم  گنھرف . یهنیمز  رد  مھ  داـصتقا و  یهنیمز  رد  مھ  دـنوشب ؛ لـمع  نادـیم  دراو  هنادـھاجم  یمدرم ، کـمک  یھلا و  تادـییات  تاـقیفوت و  زا  دادمتـسا  اـب 

هب هک  یداصتقا  زا  تسا  ترابع  میراد ، ور  شیپ  دیدج  لاس  نیا  رد  هچنآ  نم  نامگ  هب  اذل  دـناسر . مھاوخ  ناریا  تلم  ضرع  هب  هعمج  زور  ینارنخـس  رد  ار  دراوم  نیا  یهمھ 

راعش نم  اذل  دنک . نیعم  ار  ام  تلم  ام و  روشک  گرزب  تکرح  یوس  تمس و  دناوتب  مدرم  نالوئسم و  تمھ  اب  هک  یگنھرف  و  دنک ، ادیپ  ییافوکـش  مدرم  نالوئـسم و  کمک 

«. یداھج تیریدم  یلم و  مزع  اب  گنھرف  داصتقا و  : » مداد رارق  نیا  ار  لاسما  مان  ار و  لاسما 

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

دنھاوخب هک  درادن  دوجو  یدیما  دنراد ؛ یدایز  یهلـصاف  ندش ، یوق  ات  هک  دنتـسھ  اھتلم  یـضعب  دنیوگیم . روز  وا  هب  نارگید  دنکن ، یوق  ار  دوخ  دـیاین ، دوخ  هب  یتلم  کی  رگا 

؛ میراد دایز  ندـش ، یوق  دادعتـسا  الوا  ام  تسین ؛ روجنیا  اـم  تلم  اـما  دـننک ؛ داـجیا  ملاـع ، یاـھتفلکندرگ  ناـیوگروز و  اـب  دـننک  هلباـقم  دـنناوتب  هک  ار  ییورین  نآ  دوخ  رد 

ود نیا  رد  ار  لاس ٩٣  یلک  یهشقن  ساسا  نیا  رب  نم  تسا ؛ هدومیپ  یدایز  هار  تسا و  هداتفا  هار  مھ  یلم  رادـتقا  تمـس  هب  ام  تلم  میراد ؛ دایز  مھ  اھتیفرظ  تاـناکما و 

. یداھج تیریدم  اب  یلم و  مزع  اب  گنھرف  داصتقا و  مدرک : ضرع  لاس  لوا  مایپ  رد  هک  منیبیم  رصنع 

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

اطخ نیا  دینک ؛ هدافتـسا  اھتیفرظ  نیا  زا  دیناوتیمن  تسھ  میرحت  نوچ ]  ] اما دینک ، هدافتـسا  بوخ  دـیتسناوتیم  اھتیفرظ  نیا  زا  دوبن  میرحت  رگا  دـیوگب  یـسک  تسا  نکمم 

، نآ لاثم  کی  مینک ؛ ادـیپ  تسد  ـالاب  هتـسجرب و  رایـسب  یاـھهطقن  هب  میاهتـسناوت  میرحت  نیع  رد  مھ  رگید  لـئاسم  زا  یرایـسب  رد  اـم  تسین . تسرد  فرح ، نیا  تسا ؛

زکارم یاھرد  مھ  نالا  زور ، هتفرـشیپ و  یاھـشناد  دروم  رد  میتسھ . میرحت  مھ  نالا  میدوب ، میرحت  اـم  اـھنیا  رد  تسا ؛ یرواـنف  تعنـص و  نآ ، لاـثم  کـی  تسا ؛ ملع  دـیلوت 

یاھلولس رد  میدرک ، تفرشیپ  یاهتسھ  رد  میدرک ، تفرشیپ  ونان  رد  ام  لاحنیعرد ، اما  تسا ، هتـسب  یناریا  یوجـشناد  یناریا و  دنمـشناد  یور  هب  ایند  زورب  مھم  یملع 

!؟ مینک تفرشیپ  میناوتن  داصتقا  رد  ارچ  میدرک ؛ تفرشیپ  نمشد ، مشچ  یروک  هب  کشوم ، داپھپ و  عیانص  رد  میدرک ، تفرشیپ  یعافد  عیانـص  رد  میدرک ، تفرـشیپ  یداینب 

میناوتیم میھدـب ، مھ  تسد  هب  تسد  مینک و  مزج  ار  ناممزع  رگا  مھ  داـصتقا  رد  میدروآ ، تسد  هب  تیقفوم  همھ  نیا  نوگاـنوگ  یاـھهصرع  اھهنحـص و  رـس  نیا  رد  هک  اـم 

راکهچ نامدوخ  مینیبب  مینک  هاگن  کرد ! هب  دنکیم ؛ تقفاوم  ار  هطقن  نالف  یک  درادیمرب ، ار  میرحت  نیا  یک  هک  دشابن  نمـشد  تسد  هب  ناممـشچ  مینک . افوکـش  ار  داصتقا 

. مینکب میناوتیم 

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

خـسار مزع  ات  تلم  کی  دـننکیم . جـیورت  مدرم  رد  ار  دـیدرت  یلم ، خـسار  مزع  یاـجهب  هک  تسا  نیا  دـنھدیم  ماـجنا  گـنھرف  ناگدـننکبیرخت  هک  یراـک  یگنھرف ، بیرخت  رد 

یاج دننک ؛ داجیا  دیدرت  اھنآ  رد  دننزب ، مھ  هب  روشک  تشونرـس  هب  طوبرم  مھم  لئاسم  رد  ار  تلم  خسار  مزع  دننکیم  یعـس  دسرب ؛ اجچـیھ  هب  دـناوتیمن  دـشاب ، هتـشادن 

، دـنلب تمھ  شالت و  راک و  یاج  یداقتعایب ؛ ینکفاهھبـش و  خـسار ، نامیا  یاج  دـننکیم ؛ قیرزت  اھنآ  هب  ار  یلم  تراقح  ساسحا  یلم ، سفنهبدامتعا  تزع و  ساـسحا 

اھنیا لباقم  رد  ار  ناشدوخ  فیاظو  یتسیاب  روشک  یگنھرف  یمـسر  یاھهاگتـسد  دریگیم . ماجنا  هک  تسا  ییاھراک  اھراک  نیا  لیبق ؛ نیا  زا  ینارتوھـش و  ییوجتذـل و 

. دنھدب ماجنا 

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

مھ یلیخ  هللادمحب  هک  دندرک  عورـش  شوجدوخ  تروص  هب  ار  یگنھرف  یاھتیلاعف  روشک  رـساترس  رد  هک  تسا  ییاھناوج  هب  باطخ  تسا ، نم  ضرع  رتمھم  یهطقن  هچنآ 

راـک رگید  یاھرھـش  زا  یرایـسب  رد  دھـشم ، دوخ  رد  فلتخم ، یاھناتـسا  رد  نوگاـنوگ ، یاھرھـش  رد  نارھت ، رد  هک  ییاـھناوج  نآ  میوگب  مھاوخیم  نم  تسا . هدـش  عیـسو 

راک میدرک ـ  ادیپ  عالطا  هللادمحب  ام  اھنآ  زا  یضعب  زا  هک  تسا  هدش  یشان  اھنآ  زا  مھ  یبوخ  رایـسب  یاھراک  ناشدوخ ـ  یهزیگنا  اب  ناشدوخ ، یهدارا  اب  دننکیم ، یگنھرف 

تفرـشیپ رد  ار  یدایز  رایـسب  شقن  یبالقنا ، نموم و  یاھناوج  نیب  رد  یگنھرف  راک  شرتسگ  نیمھ  هک  دننادب  دنھدب . همادا  دننک و  لابند  یدـج  روطهب  دـنناوتیم  هچرھ  ار 

، دیتاسا املع ، ینعی  یناسک ؟ هچ  ینعی  یگنھرف  عجارم  یگنھرف . عجارم  اھنیا ، رب  یهوالع  تسا . هدرک  افیا  تلم ، نیا  نانمشد  لباقم  رد  ام  یگداتسیا  رد  روشک و  نیا 

، تارکذت دروم  رد  نم  هتبلا  دنھدب . رکذت  دنشاب و  هتشاد  نانچمھ  روشک  یگنھرف  عاضوا  هب  تبسن  ار  ناشدوخ  هناداقن  هاگن  اھنیا  دھعتم ، نادنمرنھ  یبالقنا ، نارکفنشور 

نیا و ندرک  مھتم  ندرک و  ریفکت  اب  متسین ؛ قفاوم  هدنب  ینیرفآلاجنج ، ینزتمھت و  اب  دنھدب . هئارا  ار  حیحـص  تارظن  هطقن  نشور ، نایب  اب  مکحم و  قطنم  اب  دیاب  مدقتعم 

دیتاسا ام ، نارظنبحاص  نیب  رد  ام ، یاھناوج  نیب  رد  اھنآ  زا  یرامشیب  دادعت  هللادمحب  هک  روشک ـ  یبالقنا  یهعومجم  هک  تسا  نیا  نم  داقتعا  متسین . قفاوم  هدنب  نآ ،

. دنناشکب نیلوئسم  ام  خر  هب  ار  یفنم  طاقن  ار و  فعـض  طاقن  دننک . یداقن  دنوشب ، نادیم  دراو  مکحم  قطنم  اب  دنناوتیم  دنراد ـ  روضح  ام  یاھهدرکلیـصحت  ام ، ناگرزب  ام ،

ضرع هک  یداھج  تیریدـم  یلم و  مزع  نآ  دـمھفیم ؛ وا  تسا ، هعماـج  نتم  رد  ناوج  نآ  اـما  هعماـج ، نتم  رد  درذـگیم  دراد  هچ  تسین  هجوتم  لوئـسم ، هک  دوشیم  یھاـگ 

. تسا نیا  گنھرف ، یهنیمز  رد  میدرک 

١٣٩٣/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمجنپ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

ضراعت دھدب ، رارق  مھ  لباقم  رد  دنکب ، مرگرس  ار  ام  ىحطس ، تافالتخا  ىعرف و  تافالتخا  روشک ؛ لخاد  رد  تافالتخا  هب  ندش  مرگرس  تسا : اھنیا  ام  ىنورد  ىاھـشلاچ 

زا تلم  ماجـسنا  نداد  تسد  زا  دـش . ضرع  هـک  تـسا  ىلـصا  شلاـچ  نآ  قیداـصم  زا  ىکی  نـیا  دـنکب ؛ لـفاغ  ىلـصا  طوـطخ  زا  ىلـصا و  لـئاسم  زا  ار  اـم  درواـیب ، دوـجوهب 

الاـح اـت  هکنیا  روـصت  میناوـتیمن ، اـم  هکنیا  روـصت  ىدـیماان ، ساـی و  هب  ندـش  راـچد  ىراـکمک ، هب  ندـش  راـچد  ىگیحورىب ، ىلبنت و  هب  ندـش  راـچد  تسا . اـم  ىاھـشلاچ 

نآ همھ ، اھنیا  دنک . زاب  ار  اھهرگ  نیا  ىهمھ  دـناوتیم  ىداھج  تیریدـم  ىلم و  مزع  میـشاب ، هتـشاد  مزع  دـیاب  میناوتیم ، ام  دـندومرف  ماما  هک  روطنامھ  ریخن ، میتسناوتن ؛

؛ دننک ىسررب  ار  لئاسم  نیا  دننیشنب  دیاب  ام  ىالـضف  ام ، ناگبخن  ام ، زیزع  ىاھناوج  میدرک  ضرع  هک  روطنامھ  مینک . هلباقم  اھنیا  اب  دیاب  هک  تسا  ام  ىنورد  ىاھـشلاچ 

دـشخبب و دـیما  ام  هب  دـنک و  ىرای  لوصف  نیا  ىهمھ  رد  ار  ام  دـناوتیم  گرزب  رامعم  نآ  ىهشقن  درمگرزب و  نآ  دای  نامراوگرزب و  ماما  کرابم  مان  تسا . ىیاھلصفرـس  اـھنیا 

. دوب دھاوخ  نینچ  مھ ]  ] هدنیآ رد  ىھلا  قیفوت  هب  تسا و  هدوب  نینچ  زورما  ات  هک  نانچمھ  دھدب ؛ هیحور  دھدب و  طاشن 

١٣٩٣/٠۶/٢٩ /  « یروانف ملع و   » یلک یاھتسایس  غالبا 

« يلم مزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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میحرلا نمحرا  مسب هللا 

( یروانف تاقیقحت و  یلاع ، شزومآ  ماظن   ) یروانف ملع و  یلک  یاھتسایس 

...

: یروانف ملع و  هعسوت  تیمھا  هب  تبسن  یعامتجا  کرد  شیازفا  یلم و  مزع  تیوقت  - ۴

. روشک رد  یرازفامرن  شبنج  ملع و  دیلوت  نامتفگ  شرتسگ  تیوقت و  - ١-۴

. یراک نادجو  یعمج و  راک  یملع و  تعاجش  دنمماظن ، یروآون  یروابدوخ ، دیما ، طاشن ، هیحور  اقترا  - ٢-۴

. یملع یشیدنادازآ  راکفا ، براضت  ارآ و  لدابت  ناینبشناد و  راک  بسک و  گنھرف  تیوقت  یزادرپ و  هیرظن  یاھیسرک  لیکشت  - ٣-۴

. ناگتخومآ شناد  لاغتشا  ناھوژپشناد و  ناققحم و  ناداتسا ، تشیعم  دوبھب  تلزنم و  اقترا  - ۴-۴

. یروانف ملع و  هصرع  قفوم  یاھهرھچ  رخافم و  زا  یزاسوگلا  ناریا و  ناناملسم و  یگنھرف  یملع و  خیرات  ایحا  - ۵-۴

. یروانف ملع و  هصرع  یاھتیلاعف  ناروآون و  ناگبخن و  زا  یونعم  یدام و  دنمفدھ  یاھتیامح  شرتسگ  - ۶-۴

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

داد ناشن  دش ، دراو  ناریایمالسایروھمج  یدج  روطهب  هک  یاهلئـسم  رھ  رد  یاهنیمز ، رھ  رد  تسا ؛ یوق  شاهدارا  هک  تسا  هداد  ناشن  یمالـسایروھمج  ناریا و  تلم 

دنتـشون همان  تسا ؛ هناروزم  دنیوگیم ، غورد  هتبلا  دنداد ؛ لیکـشت  فالتئا  اھنیا  شعاد ، یهیـضق  نیمھ  رد  دنک . راک  دناوتیم  تسا ، خـسار  شمزع  تسا ، یوق  شاهدارا  هک 

کمک یاھـسکع  نآ ، زا  دـعب  یکدـنا  بخ ، مینکیمن . تیاـمح  اـم  تسا ، غورد  نـیا  هـن ، دـنکیم ، تیاـمح  شعاد  زا  اـکیرمآ  دـییوگیم  اھامـش  رگا  هـک  اـم  یهجراـخ  ترازو  هـب 

نیا هب  هک  یفالخ  مھ  نآ  دـنیوگیم ، فالخ   [ اما ، ] دـننکیم اعدا  دـننزیم ، فرح  دـنیوگیم ، دـش ! رـشتنم  دوب ، یبالقنا  نیدـھاجم  رایتخا  رد  هک  شعاد  هب  اـکیرمآ  یتاحیلـست 

قرب دعر و  ام  هک  دومرف  نینموملاریما  هک  روطنامھ  میوشب ، دراو  یتقو  ام  تسین ؛ یروجنیا  یمالـسا  یروھمج  دوشیم . راکـشآ  یدوز  نیا  هب  حوضو و  نیا  هب  ینـشور و 

زیزع یاھناوج  امـش  دوب و  دھاوخن  رود  یلیخ  هللااشنا  هدـنیآ  نآ  هک  یاهدـنیآ  رد  دـیدرت  نودـب  ناریا  تلم  ( ١ .) دـشاب نآ  لاـبند  هب  یناراـب  هک  یتقونآ  رگم  تشاد ، میھاوخن 

. دوب دھاوخ  راختفا  فرش و  یاھهلق  رد  تھج  همھ  زا  درک ، دیھاوخ  هدھاشم  ار  هدنیآ  نآ  اعطق 

لاس ١٣٩۴  / ٠١/٠١/١٣٩۴ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

لوا رد  ام  میتشاد ؛ مھ  ییاھتفرشیپ  میتشاد ، ییاھشلاچ  دوب ؛ ییارجامرپ  لاس  ام  روشک  یارب  یللملانیب  یجراخ و  یهصرع  رد  مھ  یلخاد و  یهصرع  رد  مھ  لاس ٩٣ 

مزع هک  مینکیم  هدھاشم  تشذگ ، لاس ٩٣  رد  هچنآ  هب  یھاگن  اب  یداھج .» تیریدـم  یلم و  مزع   » میتشاذـگ ار  لاس  ناونع  هک  دوب  اھـشلاچ  نیمھ  هب  هجوت  اب  لاس ٩٣ 

زور رد  نمھب ، مودوتسیب  زور  رد  مھ  داد ، ناشن  تشاد  دوجو  وا  یارب  هک  یتالکـشم  یخرب  لمحت  رد  مھ  ار  دوخ  خـسار  مزع  ام  تلم  تشاد . روھظ  زورب و  هللادـمحب  یلم 

نآ رد  دوب . راکـشآ  زراب و  هللادـمحب  اھـشخب  زا  یخرب  رد  مھ  یداـھج  تیریدـم  داد . ناـشن  داد و  زورب  دوخ  زا  ار  تمھ  نیا  ار ، مزع  نیا  نیعبرا  میظع  ییاـمیپھار  رد  سدـق و 

مھ یلم و  مزع  مھ  تـسین ، لاس ٩٣  صوصخم  یهیـصوت  هتبلا  نیا  میدرک . هدھاشم  اجنآ  رد  مھ  ار  اھتفرـشیپ  درک ، هدـھاشم  ناسنا  ار  یداھج  تیریدـم  هک  ییاھـشخب 

. تسا زاین  دروم  ام  تلم  یارب  ورشیپ  یاھلاس  یهمھ  یارب  لاسما و  یارب  یداھج  تیریدم 

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

لباقم رد  دندشن ، هتسخ  تالکشم  زا  هک  دنتـسھ  ییاھنآ  دناهتفرگ ، خیرات  زا  تقایل  لادم  هک  ییاھتلم  نآ  دناهدش ، هدرمـش  خیرات  لوط  رد  قیال  یاھناسنا  هک  یناسک  نآ 

زواـجت یناـبز ، زواـجت  یزواـجت -  هنوگرھ  لـباقم  رد  ار  یلم  یهدارا  مزع و  مکحتـسم  راـصح  دـندرکن ، ینیـشنبقع  وگروز  نانمـشد  لـباقم  رد  دـندماینرد ، وناز  هب  اھـشلاچ 

. تسا اھتلم  نیا  یهلمج  زا  ناریا  تلم  دنداد . ناشن  اھزواجت  نیا  یهمھ  لباقم  رد  مرن -  زواجت  تخس ، زواجت  یلمع ،

یقرش  / ١١/٢٨/١٣٩۴ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

گرزب تلم  زا  منک  رکشت  لد  قامعا  زا  هک  تسا  مزال  نم  و  تسا . ام  روشک  زاین  نیا  دوش ؛ رتهتـسجرب  رتناشخرد و  رتهدنز ، لاسهبلاس  زورهبزور ، دیاب  نمھب  مودوتسیب 

لاسما هک  دندروآ  شرازگ  نم  یارب  عقاو - هب  کیدزن  یاھنیمخت   - دننزیم نیمخت  ار  اھتیعمج  هک  یزکارم  دـندیرفآ . نمھب  مودوتسیب  رد  لاسما  هک  یاهسامح  رطاخهب  ناریا 

زا یـضعب  رد  دوب ؛ هتـشذگ  لاس  زا  شیب  ییالاب  دـصرد  کی  امـش ، زیربت  رد  دوب ؛ هتـشذگ  لاس  زا  شیب  یھجوت  لـباق  نازیمهب  روشک  یاھرھـش  یهمھ  رد  اـبیرقت  تیعمج ،

نیا تسا ؛ شزرااـب  یلیخ  نیا  تسا ، مھم  یلیخ  نیا  دـننکیم . شرازگ  اـم  هب  دـننکیم و  دروآرب  راـک  نیا  عـجرم  لوئـسم و  زکارم  ار  اـھنیا  روـجنیمھ ؛ مھ ]  ] رگید یاـھرھش 

هک ملاع  ربکتـسم  ملاظ و  یاھتردق  یناھج ، طلـسم  یاھتردـق  هک  یتیعقوم  رد  مھنآ  دـندرکن ؛ داجیا  للخ  یکدـنا  دوخ ، خـسار  مزع  رد  مدرم  هک  تسا  نیا  یهدـنھدناشن 

گنرمک دـننک و  فیعـض  ار  نآ  ای  دـنرپسب  یـشومارف  هب  یلکب  ای  دـنربب ، مدرم  دای  زا  ار  بالقنا  هک  دـنربیم  راک  هب  ار  ناشدوخ  شالت  یهمھ  دنتـسھ ، یمالـسا  ناریا  هجوتم 

اھنآ هچنآ  سکع  تسرد  ناریا  تـلم  یطیارـش  نینچکـی  رد  دوـشیم و  لاـبند  ملاـع  یاھتردـق  یوـس  زا  تیدـج  اـب  دراد  زورما  هـک  تـسا  یـشالت  نـیا  مدرم . نـھذ  رد  دـننک 

. دھدیم ماجنا  ار  مسارم  نیا  لاس ، رھ  زا  رتروشرپ  دنکیم و  لمع  دنھاوخیم 

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

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

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

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

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

بالقنا  / ١١/٢٣/١٣٩۵ ربھر  اب  دئوس  ریزوتسخن  رادید 

ییامیپهار هب  هراشا  اب  دـندناوخ و  الاب » یهدارا  مزع و  اب  روشرپ و  یتلم  و  راکهبهدامآ ، طاشناب و  هدرکلیـصحت و  ناـناوج   » ار ناریا  تیفرظ  نیرتمھم  یمالـسا ، بـالقنا  ربھر 

رد اما  دوشیم  رازگرب  نویسایس  ناگبخن و  زا  یدادعت  روضح  رد  یماظن  یهژر  ماجنا  اب  یتافیرشت و  تروص  هب  ایند  رد  اھبالقنا  درگلاس  دنتفگ : لاسما  نمھب  هوکشاب ٢٢ 

. دوشیم رازگرب  اھرشق  یهمھ  روضح  اب  مدرم و  دوخ  تسدهب  هک  تسا  یعقاو  نشج  کی  یمالسا  بالقنا  یزوریپ  زورلاس  ناریا ،

یمالسا  / ٠٢/٠۵/١٣٩۶ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نیا رد  یـساسا  لـماع  هکیتـقو  دنتـسھ . لکـشم  راـچد  یوـحنهب  مادـکرھ  قارع ، هیروـس ، نیرحب ، نمی ، تـسا . یگرزب  تالکـشم  راـچد  هنافـساتم  اـم  یهـقطنم  زورما 

دننکیم لابند  دنزادنایم و  هار  ار  اھراک  نیا  دنراد  هک  دنامسینویھص  اکیرمآ و  یتینما  یسوساج و  یاھسیورس  تسا . رابکتسا  مینیبیم  مینکیم ، وجتسج  ار  تالکـشم 

. درک هجوت  یتسیاب  ار  اھنیا  دنربیم ؛ راک  هب  مھ  هیلع  ار  اھورین  و 

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 

« يلم مزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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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 

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 

نایگنھرف  / ٠٢/١٧/١٣٩۶ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

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 

١٣٩۶/٠٢/٢٠ /  ( مالسلاهیلع  ) نیسح ماما  یرادساپ  تیبرت  یرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

و روشک ، ترازو  زا  یماظتنا ، یورین  زا  هیئاضق ، یهوق  زا  شمارآ ، نالوئسم  تینما ، نالوئسم  تاباختنا ، رد  تسا . مھم  رایـسب  روشک  نیا  یارب  شمارآ  تینما و  یهلئـسم 

دھاوخ هجاوم  تخـس  شنکاو  لمعلاسکع و  اب  اعطق  دنکب ، مایق  دھاوخب  روشک  نیا  تینما  هیلع  یـسک  رگا  دننکب . ظفح  ار  تینما  هک  دننکب  تبقارم  همھ  دیاب  هیقب  هیقب و 

یروھمج هک  داـتفا  رکف  هب  لاـس ٨٨  رد  منک ، وروریز  متـسناوت  رـالد  نویلیم  هد  اـب  ار  ناتـسجرگ  نم  تفگ  هک  ثیبخ  ییاـکیرمآ  رادلوپ  تسینویھـص  نآ  دـننادب . ار  نیا  دـش ؛

تمظع نیا  اب  ناریا  تلم  ار ، تمظع  نیا  اب  یمالسا  یروھمج  هک  دسریم  اجک  هب  تخانش  رد  تقامح  نیا  قیبطت و  رد  یاطخ  نیا  دینیبب  دنک .]  ] یروجنیا مھ  ار  یمالسا 

؛ تسا روجنیمھ  مھ  زورما  یلم . مزع  هدارا و  مکحتـسم  راوید  اب  دندرک  دروخرب  بخ  دننکب ؛ راک  دنراذگب و  رثا  دـنھاوخب  ایند و  مدـنچ  تسد  یاھروشک  اب  دـننک  هسیاقم  ار 

رد مھدـیم ؛ تیمھا  روـشک  نیا  تینما  هب  مدرم ، عـبتهب  مھ  ریقح  نیا  دـنھدیم ، تـیمھا  تـینما  هـب  مدرم  تـسا ، مـھم  یلیخ  روـشک  نـیا  یارب  تـینما  هـک  دـننادب  ار  نـیا 

. دروخ دھاوخ  یلیس  دنادب  اعطق  دنکب ، یطخت  هار  نیا  زا  هک  یسکرھ  و  دنامب ؛ ظوفحم  لماک  تروصهب  تینما  دیاب  تاباختنا 

مدرم  / ٠٢/٢٧/١٣٩۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

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 .

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 

١٣٩۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  ترضح  تلحر  زورلاس  نیمتشھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

یهمھ مھ  نیا  زا  دعب  دربب ؛ شیپ  دھدب و  همادا  ار  دوخ  راک  خسار ، یهدارا  مزع و  اب  تینالقع ، اب  قطنم ، اب  ایاضق  نیا  یهمھ  رد  تسا  هتسناوت  یھلا  قیفوت  هب  ناریا  تلم 

هب منکیم  ضرع  نم  و  دـش . دـھاوخ  ماـمت  تلم  نیا  یزوریپ  تلم و  نیا  یاـھنامرآ  تمـس  هب  یھلا ، نذا  هب  یھلا و  تیادـھ  هب  یھلا و  قیفوت  هب  روشک  یـسایس  تـالوحت 

« يلم مزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 24هاگياپ  هحفص 21 
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. دوب دھاوخ  رتھب  هللااشنا  بتارمب  تلم  نیا  زورما  زا  تلم  نیا  یادرف  هتشذگ ، لاس  یهبرجت ٣٨  هب  راگدرورپ ، قیفوت 

نارھت  / ٠٣/١٩/١٣٩۶ رد  یتسیرورت  هثداح  یپ  رد  تیلست  مایپ 

عمج ندـش  یمخز  رادهزور و  نازیزع  زا  یدادـعت  تداھـش  هب  هک  یمالـسا ، یاروش  سلجم  رد  لحار و  ماما  دـقرم  رد  ناضمر  کرابم  هاـم  مھدزاود  زور  یتسیرورت  یهثداـح 

ربھر یمالـسا و  ماظن  بالقنا و  هب  طوبرم  هچنآ  رھ  اب  ناریا و  فیرـش  تلم  اب  رابکتـسا  نارودزم  دولآتثابخ  ینمـشد  هنیک و  زا  تسا  یراکـشآ  یهناشن  دیماجنا ، یرتشیب 

رد هک  تسا  نآ  زا  رتکچوک  یـسب  تسا ، نآ  ناببـسم  نارمآ و  زین  نارـشابم و  تراقح  لاح ، نیع  رد  تثابخ و  زا  یکاـح  هک  تاـیانج  هنوگنیا  تسا . نآ  ناـشلامیظع  دـیقف 

دحتم ناریا ، تلم  تسین . یدوعـس  نوچمھ  هقطنم  رد  نانآ  لماوع  اکیرمآ و  یاھتلود  زا  ترفن  شیازفا  زج  یزیچ  اھنیا  یعطق  یهجیتن  دنک . داجیا  یللخ  ناریا  تلم  مزع 

ناحورجم و دوبھب  منکیم و  ضرع  تیلـست  کیربت و  نانآ  یاـھهداوناخ  هب  مرادیم و  یمارگ  ار  هثداـح  نیا  نادیھـش  داـی  هللااـشنا . تفر  دـھاوخ  شیپ  هب  خـسار  مزع  اـب  و 

. منکیم تلاسم  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  ناگدیدبیسآ 

مرح  / ٠٣/٢٨/١٣٩۶ عفادم  نابزرم و  یادھش  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

ردـقچ منھج ، قامعا  رد  دـنتفر  یماکان  اب  ترـسح و  اب  ایند  نیا  زا  الاح  دـندوب و  یمالـسا  یروھمج  یدوبان  یوزرآ  رد  هک  یناسک  نیا  دادـعت ] ، ] بالقنا لوا  زا  دـینیبب  اـمش 

نآ مھ  دننادب ، صالخا  اب  ناتسود  مھ  دنادب ، نمـشد  مھ   - دننادب همھ  ار  نیا  دوب . دھاوخ  روجنیمھ  مھ  نیا  زا  دعب  هداتـسیا ؛]  ] لماک رادتقا  اب  یمالـسا  یروھمج  تسا .

. دز میھاوخ  یلیس  اھنآ  هب  ام  دننزب ، یلیس  ام  هب  دنناوتیمن  اھنآ  دینادب  تسا و  هداتسیا  مکحتسم  یمالسا  یروھمج  هک  دننادب - دزرلیم  ناشلد  یھاگ  هک  یناتسود 

یهدارا مزع و  نآ  تسا ؛ یونعم  تازیھجت  نآ ، دراد ؛ دوجو  یرگید  یاھزیچ  دـنرادن ، هدـننکنییعت  یـساسا و  شقن  یداـم  تازیھجت  تسین . یداـم  تازیھجت  رطاـخهب  نیا   و 

یهلیـسوهب اـیند  رد  هک   - داـسف بیجع  ناـفوط  نیا  رد  هک  تسا  ییاـھناوج  تیبرت  تردـق  نآ  تسا ، مدرم  داـحآ  کـیاکی  یاـھلد  ینورد  ماکحتـسا  یاـھهار  نآ  تـسا ، تباـث 

دناوتیم یمالسا ، ماظن  یمالـسا ، تردق  یمالـسا ، یروھمج  دناهداتـسیا . ناریا  رد  میقتـسم  طارـص  رد  مکحم  صرق و  دنکیم - ادیپ  جیورت  دراد  اھنآ  لاثما  اھتسینویھص و 

نیا  ] حور و  درادن . هلباقم  ییاناوت  یایدام  تردق  چیھ  تردق ، نیا  اب  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  تردق  نیا ، دنتـسھ . هدرک و  تیبرت  زورما  دـنک و  تیبرت  ار  ییاھناوج  روجنیا 

. تسا تداھش  نیمھ  حور  مھ ، تردق ]

نمھب  / ١١/٢٢/١٣٩۶ ییامیپھار ٢٢  رد  تلم  هسامح  یپرد  مایپ 

. دیرفآ یئهدننک  هریخ  گرزب و  یهثداح  امش  تریصب  مزع و  زورما  ناریا ! دنلبرس  زیزع و  تلم 

نانمـشد و ناـگناگیب و  هب  ینکـشنادند  عطاـق و  خـساپ  دوـب ، رتروـشرپ  رتتیعمجرپ و  شیپ  یاـھلاس  زا  قـیقد ، نارگهبـساحم  رظن  هـب  هـک  امـش  زورما  یئاـمیپهار  تـمظع 

ار لاـسما  نمھب  هک ٢٢  دوب  هدرک  زکرمتم  نیا  رب  ار  دوـخ  یغیلبت  شـالت  ناوـت و  یهمھ  یناریا ، ناریا و  زا  دوـخ  لـطاب  صقاـن و  روـصت  رب  هیکت  اـب  نمـشد  داد . نادـھعتسس 

مرگ روضح  اب  دوخ و  یاھراعش  اب  ار  لحار  ماما  یاھنامرآ  هب  یدنبیاپ  دیدیـشک و  نانآ  خر  هب  ار  بالقنا  ندوب  ایوپ  هدنز و  المع  امـش  دنک . لیدبت  دوخ  دض  هب  انایحا  قنوریب و 

یهدـیدپ نیا  ردـق  روشک  نالوئـسم  دزیریم . مھ  هب  ار  ناـنآ  طـلغ  تـالداعم  وا  خـسار  مزع  دـناریم و  بقع  هب  ار  نمـشد  ناریا  تلم  بیھن  دـیدرک . داـیرف  دـنلب  یادـص  اـب  دوخ ،

ریـصب رادـیب و  تلم  هب  قلعتم  هدـنیآ  دـننک . عافد  بـالقنا  یاـھنامرآ  زا  تمدـخ و  زیزع  تلم  هب  یداـھج  لـمع  یبـالقنا و  یهیحور  لـماک و  تماقتـسا  اـب  دـننادب و  ار  ریظنیب 

نینموم متنک  نا  نولعالا  متنا  اونزحتال و  اونھت و  الو  مینامن . بقع  تلم  زا  میشوکب  دیاب  نالوئسم  ام  تسام ،

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 ؛

هقف  / ٢۶/١٣٩٨/٠۶ جراخ  سرد  یادتبا  رد  تانایب 

رد مدرم  نامیا  و  مدرم ، تریصب  مدرم ، میمصت  مدرم ، مزع  یهیاس  رد  زیچ  همھ  ناناوج . تسد  صوصخب  تسا ؛ روشک  نیا  مدرم  تسد  روشک ، نیا  عاضوا  دوبھب  روما  مامز 

«، یلخاد یاھتیفرظ  یلخاد ، یاھتیفرظ   » مییوگیم مئاد  اـم  هکنیا  دـناسرب . شدوخ  بولطم  یهطقن  هب  ار  روشک  دریگب و  رارق  شدوخ  حیحـص  یارجم  رد  دـناوتیم  روشک  نیا 

یاھهنیمز رد  یتح  اھهنیمز ، یهمھ  رد  یعامتجا . لئاسم  یهنیمز  رد  مھ  یداصتقا ، لئاسم  یهنیمز  رد  مھ  یگنھرف ، لئاسم  یهنیمز  رد  مھ  تفرگ ؛ یدج  دـیاب  ار  نیا 

. دننک حالصا  ار و  اھراک  دنربب  شیپ  دننک ، کمک  دنناوتیم  هک  دنتسھ  مدرم  نیا  مھ  هریغ  یتینما و  یاھهنیمز  لثم  اھهاگتسد ، یصاصتخا 

ىمالسا  / ١٣٩٨/٠٨/٢۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هقرفت داجیا  ریگمیمصت - ساسح و  زکارم  رد  ذوفن   - تسا ذوفن  میتسھ ، یناعم  نیا  بقارم  یمالـسا  یروھمج  رد  ام  هک  هقطنم  نیا  رد  مھ  اکیرمآ  یلـصا  حالـس  ام  رظن  هب 

« يلم مزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 24هاگياپ  هحفص 22 
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لالح هکنیا  ندرک  دومناو  ناریگمیمـصت و  تابـساحم  رد  یراکتـسد  اھتلود ، اھتلم و  ناـیم  اـھتلم ، ناـیم  یداـمتعایب  داـجیا  تسا ، اـھتلم  یلم  مزع  رد  لزلزت  داـجیا  تسا ،

؛ تسا تالکـشم  لالح  نیا  دینک ، شوگ  دینک و  لمع  تفگ  وا  هچ  رھ  دینکب ، لوبق  ار  اکیرمآ  فرح  دیوشب و  اکیرمآ  میلـست  دـیورب و  اکیرمآ  مچرپ  ریز  هک  تسا  نیا  تالکـشم 

یماظن یاھحالـس  تخـس و  یاھحالـس  زا  هک  تسا  اھنیا  اھنآ  یاھحالـس  دننک ؛ دراو  دنھاوخیم  یمالـسا  یاھروشک  یمالـسا و  یاھتلم  ناریگمیمـصت  تینھذ  رد  ار  نیا 

. تسا رتکانرطخ 

مق  / ١٣٩٨/١٠/١٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نامیا رد  ینکفادیدرت  تسا ؛ نیا  نمشد  یساسا  یهشقن  دنک ؛ هدارا  مزع و  رد  للخ  راچد  نوگانوگ  یاھشخب  رد  ار  ام  مدرم  ار ، ام  ناناوج  هک  تسا  نیا  نمـشد  یهشقن 

هک تسا  یزیچ  نآ  مدرم  ینید  تریغ  نامیا و  رد  ینکفادـیدرت  ینید . تریغ  و  نامیا ، یهژاودـیلک  ود  مدرک ؛ ضرع  هک  یرـصنع  ود  نامھ  ینعی  مدرم ؛ خـسار  مزع  رد  مدرم و 

نیب زا  تفرگ و  دـھاوخ  رارق  ریثات  تحت  مھ  یمالـسا  یروھمج  یعافد  تردـق  یتح  یمجاـھت و  تردـق  داـتفا ، قاـفتا  نیا  هچناـنچ  رگا  هک  دـننادیم  تسا ؛ نآ  لاـبند  نمـشد 

. دننکیم هئطوت  دنراد  اذل  تفر ؛ دھاوخ 

مدرم  / ١٣٩٨/١١/١۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

نیا رد  هکنیا  رطاـخ  یارب  ارچ ؟ تسا ؛ یلم  مزع  رھظم  یلم و  رادـتقا  رھظم  رجف  یهھد  دوشیم . بوسحم  لیدـبیب  ریظنیب و  یهرود  کـی  اـم  روشک  یارب  رجف  یهھد  ماـیا 

روشک نیا  لاس  نارازھ  دـننک . نوگژاو  ار  هلاسرازھدـنچ  دـساف  هدیـسوپ و  یانب  کی  دنتـسناوت  ناشدوخ  خـسار  مزع  اب  ناـشدوخ ، روضح  اـب  ناریا  تلم  هک  دوب  رجف  یهھد 

رھظم مالسا ، هک   - مھ مالسا  نارود  رد  یتح  دندوب .] مکاح   ] هناگیب یاھتردق  مجاھم ، یاھتردق  اھتنطلس ، دنتـشادن ؛ یـشقن  چیھ  نآ  رد  مدرم  هک  دوب  هدش  هرادا  یروج 

رد یـشقن  چـیھ  مدرم  دوب . یلومعم  نیطالـس  لثم  اھهاشداپ ، لثم  دادبتـسا و  یور  زا  تخـس و  راتفر  دـندمآیم ، ناریا  هب  افلخ  فرط  زا  هک  یماکح  راـتفر  تسا - تمحر 

رتالاب مھ  نیا  زا  عضو  راجاق ، یهرود  نآ ، زا  لبق  یکدنا  و  دوب ]  ] یولھپ یهرود  هک  ریخا  یهرود  نیا  رد  هتشذگ . یروج  نیا  ام  روشک  رب  لاس  نارازھ  دنتـشادن ؛ روشک  یهرادا 

هتفرگ ار  تموکح  یهرادا  یاپ  ات  رـس  داسف  تفریم ؛ هناگیب  یهسیک  هب  تفریم ، تراغ  هب  روشک  تورث  دندشیم ، مھ ]  ] لامدگل دنتـشادن ، شقن  مدرم  هکنیا  هن  ینعی ] [؛ دوب

. دوب بالقنا  یزوریپ  زا  لبق  تیعضو  نیا  دوب ؛

 

ایند رد  نم  رظن  هب  تسین و  ام  ینالوط  خیرات  لوط  رد  یربھر  چیھ  اب  یهسیاقم  لباق  الـصا  هک  تسا  یـشقن  مھ  ربھر  نیا  شقن  هک  راوگرزب ــ  ماما  یربھر  هب  ناریا  تلم   

ناریو ار  انب  نآ ] ، ] نادیم طسو  دندمآ  دندیسرتن ، یولھپ  میژر  دنمتردق  رھاظ  زا  دندیـسرتن ، هلولگ  زا  دنتفرگ ، میمـصت  دندرک ، هدارا  یربھر ، نیا  رـس  تشپ  و   - تسا ریظنیب 

دیاب هک  یناسک  نآ  نییعت  مدرم ؛ یار  اب  ماظن  نییعت  لوا ، زا  ینعی  هچ ؟ ینعی  رـالاسمدرم  رـالاسمدرم . دـش  روشک  دنتـشاذگ و  نآ  یاـج  هب  ار  یرـالاسمدرم  یاـنب  دـندرک ،

نوناق نآ  دوخ  مدرم ، نیبختنم  یهلیسو  هب  دش  میظنت  یساسا  نوناق  هک  دعب  مدرم ؛ یار  اب  یساسا  - نوناق  ناگربخ  ینعی ] [ ــ  دننک میظنت  ار  یساسا  نوناق  دننیـشنب 

کی تقو  نآ  اھنآ  دـننکیم ، نیعم  مدرم  ار  یربھر  ناگربخ  مدرم ؛ یار  اب  یربھر ، دوخ  نوگانوگ ، یاـھاروش  هیئارجا ، یهوق  هننقم ، یهوق  مدرم ؛ یار  ضرعم  رد  زاـب  یـساسا 

اب هک  تسا  یاهھد  کـی  هھد ، نیا  سپ  تسا . یمدرم  تموـکح  یاـنعم  روـشک ، یهرادا  روـج ]  ] نیا مدرم ؛ یار  هب  ددرگیمرب  زیچ  همھ  ینعی  دـننکیم ؛] باـختنا   ] ار یربـھر 

. تسا یلم  مزع  رھظم  رجف  یهھد  تسین ؛ هسیاقم  لباق  ام  یارب  لاس  مایا  زا  یرگید  یهھرب  چیھ 

مدرم  / ١٣٩٨/١١/١۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یهفاـضا هب  اـھنآ ، یاـھمیرحت  نیا  دـننادیم . مھ  اـھنآ  دوخ  روشک ؛ رد  دراد  دوجو  ییاـھیراتفرگ  بخ ، تسا . ناریا  تلم  رادـتقا  مزع و  یهدـنھدناشن  تاـباختنا [ رد  روـضح  [

یوربآ یاپ  نوچ  تسا ، نایم  رد  تاباختنا  یاپ  نوچ  نیا ، دوجو  اب  دـنراد ، ییاھهیالگ  مدرم  هدرک ، تسرد  مدرم  یارب  یتالکـشم  میراد ، ام  دوخ  هک  ییاھیراکمک  زا  یـضعب 

. تسا یلم  تریصب  یلم و  رادتقا  یلم ، مزع  یهدنھدناشن  نیا  نادیم ؛ طسو  دنیآیم  مدرم  تسا ، نایم  رد  روشک  تینما  یاپ  نوچ  تسا ، نایم  رد  ماظن 

حلسم  / ١٣٩٩/٠٧/٢١ یاھورین  یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  کرتشم  مسارم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

یھایـسور هب  وا  یرثکادـح  راشف  نیا  هللااشنا  میتسیایم و  اـم  مینکیم ، تمواـقم  اـم  ـالاح  هملک . یعقاو  یاـنعم  هب  تسا  تیاـنج  اـکیرمآ ،]  ] زیمآتثاـبخ یاـھمیرحت  نیا 

ینعی دـننکیم ؛ دـنراد  ار  ناشدوخ  تیانج  اھنیا  اما  راک ، نیا  زا  مینکیم  نامیـشپ  ار  وا  یھلا و  قیفوت  هب  درک  میھاوخ  اـم  ار  راـک  نیا  دـش ؛ دـھاوخ  یھتنم  اـکیرمآ  یرثکادـح 

داصتقا میدرک و  لامعا  ار  یرثکادـح  یاھمیرحت  یداصتقا و  یرثکادـح  راشف  ام  هلب ، هک  دـنکیم  یلاحـشوخ  راھظا  اکیرمآ  روھمجسیئر  تسا . تیانج  دـننکیم  اـھنآ  هک  یراـک 

دیراد تلم  کی  هیلع  درادـن ؛ راختفا  نیا  دـننکیم ؛ راختفا  تیانج  هب  هک  دنتـسھ  اھامـش  لثم  یلذر  یاھمدآ  طقف  تسا و  تیاـنج  راـک  نیا  ـالوا  میدرک . لـالتخا  راـچد  ار  ناریا 

نامناخیب نویلیم  اھهد  اب  دراد ، هک  یاهجدوب  رسک  رالد  درایلیم  نارازھ  اب  زورما  اکیرمآ  تسا ؛ دب  یلیخ  امش  دوخ  عضو  ایناث  الوا . نیا  دینکیم ! مھ  راختفا  دینکیم ، تیانج 

، هدـش رتدـب  ناـشیداصتقا  عـضو  مھ  زورهبزور  درادـن ، یبوـخ  یداـصتقا  عـضو  دـیوگیم - ناـشدوخ  یاـھرامآ  هک   - دراد دوـجو  اـکیرمآ  رد  هـک  یرقف  طـخریز  هنـسرگ و  هراوآ و  و 

رب یلم  مزع  نامیا و  تردق  اب  اکیرمآ ، راکتیانج  نئاخ و  لذر و  وگهوای و  نیلوئسم  امـش  مشچ  یروک  هب  ام  هللااشنا  اثلاث  و  ایناث . مھ  نیا  هدش ؛ رتشیب  ناشیاھیراکھدب 

. داد میھاوخ  تروص  رس و  هللااشنا  ار  عاضوا  دمآ و  میھاوخ  قئاف  تالکشم 

ید  / ١٣٩٩/١٠/١٩ مایق ١٩  زورلاس  رد  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

؛ دـنراد ضیـضح  طاقن  جوا و  طاقن  اھتلم  دوب . ناریا  تلم  تایح  جوا  یاھهطقن  زا  یکی  نیا  نوچ  مینک ، ینابھگن  مینک و  تسارح  یتسیاب  ید ) مھدزون   ) هساـمح نآ  دوخ  زا 

عقاوم نیا  رد  ار  تلم  کی  تریـصب  ار و  تلم  کی  ندوب  مزع  هدارا و  اب  ندوب و  راـک  یاـپ  ندوب و  هدـنز  هک  دنتـسھ  ییاـھنآ  جوا ، طاـقن  تشاد . هگن  هدـنز  یتسیاـب  ار  جوا  طاـقن 

نیا تسا . یلم  تزع  راختفا و  یهیام  مھ  دھدیم ، هیحور  ناگدنیآ  هب  مھ  نوچ  تشاد ، هگن  هدنز  دیاب  ار  جوا  یهطقن  دوب . یروج  نیا  ید  مھدزون  دنھدیم ؛ ناشن  ساسح 

هللادمحب زورما  ات  هک  روط  نیمھ  دوشب و  هنھک  تشاذگ  دـیابن  ار  هثداح  نیا  دوخ  نیاربانب ، دـنکیم . نشور  ناگدـنیآ  یارب  ار  هدـنیآ  هار  دوشیم و  تبث  خـیرات  رد  جوا  یاھهطقن 

. دنامب یقاب  نانچمھ  هدنام ، یقاب  طاشنرپ  هدنز و  هثداح  نیا 

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 

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 
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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 

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

گنج عضو  زا  یداـیز  تاـعالطا  دـیاش  مدرم  زا  یلیخ  ـالاح  درک . ادـیپ  تاـجن  ناریا  تلم  هک  دوب  نیریـش  یهلداـعم  کـی  هب  خـلت  یهلداـعم  کـی  رییغت  داـمن  عقاو  رد  رھـشمرخ 

. دندرک ادیپ  تاجن  تکرح  نیا  اب  مدرم  دندرکیم ؛ یگدنز  ترسع  یخلت و  ینارگن و  رد  مئاد  دنتشاد ، عالطا  هک  ییاھنآ  اما  دنتشادن 

 

: دوب زیچ  دنچ  لماع ، منک . هیکت  مھاوخیم  نیا  یور  نم  تسا و  مھم  نیا  دوب ؟ یلماع  هچ  دولوم  لبق ، ثداوح  نآ  رھشمرخ و  حتف  دوب ؟ هچ  زا  یشان  یلم  تاجن  نیا  بخ ،

سدقملاتیب تایلمع  هب  طوبرم  هک  یتاجتـشون  نیا  زیزع  ناردارب  امـش  منادیمن  نتـشگ . یراکتبا  یاھهار  لابند  ینعی ]  ] لمع راکتبا  خـسار ، مزع  یگتـشذگدوخزا ، داھج ،

بلغا اما  دنتـشاد ، روضح  تقو  نآ  ناشدوخ  دیاش  یدودعم ــ  یهدـع ] کی  [ ــ  اھیـضعب اھامـش  نیب  زا  الاح  دـیاهدناوخ ؟ تسا ، بوخ  مھ  یلیخ  افاصنا  هک  هدـش  هتـشون 

؛ داتفایم یقافتا  هچ  داتفا ، یقافتا  هچ  هک  دینیبب  دیناوخب و  ار  اھباتک  نیا  دیدوبن ؛ ایند  رد  الصا  دیاش  مھ  یـضعب  تسین ، مھ  ناتدای  دیاش  ایاضق  نآ  الـصا  دیناوج ، اھامش 

زا دندرک ؛ افیا  ییاھشقن  هچ  فورعمریغ ــ  یادھـش  فورعم ، یادھـش  دوشیم ؛ هدروآ  یھاگ  ناشیاھمـسا  الاح  هک  دندیـسر ــ  تداھـش  هب  ثداوح  نیا  رد  هک  ییادھـش  نیا 

؛ اھنامرآ هب  تدمدنلب  هاگن  ای  خسار . مزع  دوب .؛ هچ  ناشـشقن ] [ ؛ اھنیا دندرک  راک  هچ  هورگ ؛ کی  یھدنامرف  ات  نادرگ  یھدـنامرف  ات  رکـشل  یھدـنامرف  ات  هاگرارق  یھدـنامرف 

هک دوب  اذـل  دـندوب ، هدرک  نایب  میظع  یهثداح  نیا  هب  تبـسن  گنج و  نیا  هب  تبـسن  ار  ینـشور  اسر و  تانایب  ماـما  نوچ  دـندرکیم ؛ هاـگن  ندرکن . رکف  هرمزور  هنازور و  ینعی 

. دندوب هدرک  ماما  هک  دندوب  یاهراشا  نآ  لابند  دندوب ، دنلب  فادھا  نآ  لابند  درکیمن ؛ لوغشم  ار  داھج  نیا  ار ، میظع  تکرح  نیا  رد  رثوم  رصانع  نھذ  هرمزور  یئزج و  ثداوح 

 

هب ندرک و  راک  ادـخ  یارب  دوب ؛ هللایلع  لکوت  صالخا  و  صالخا ، مھ  اـھنیا  یهمھ  حور  اـھنیا ؛ دـننام  و  خـسار ، مزع  میتفگ  یگتـشذگدوخ ، زا  میتفگ  داـھج ، میتفگ  بخ ،

. میدرک ضرع  هک  ییاھزیچ  نیا  و  دوب ، مزال  یگتـشذگدوخزا  دوب ، مزال  تدھاجم  دوب ، مزال  مزع  دوب ، مزال  راکتبا  لکوت ، صالخا و  اب  هارمھ  تقو  نآ  ندرک . لکوت  لاعتم  یادخ 
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