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

راعـش ام  هک  ىنمـشد  تعیبط  میتخاسن . میدماین و  رانک  هظحل  کی  رابکتـسا  ناطیـش  اب  هک  میدرک  باختنا  ار  ىتسرد  هار  ام  دننادیم -  ادـمحب  هک  دـننادب -  ام  تلم  الوا 

زا عافد  دـنراذگیم : بوخ  مسا  مھ  نآ  ىور  درادـن ؛ ىئابا  زواجت  ضرعت و  زا  دـسرب  شتـسد  اج  رھ  زواـجتم ؛ حـیقو ، وگروز ، تسا : نیا  میراد ، ناـممدرم  ناـبز  رد  ار  وا  رب  گرم 

همادا ار  هار  نیا  ام  درک . باختنا  ار  ىتسرد  هار  ام  تلم  دننکیمن . دـننکن و  رواب  دـیاب  مھ  مدرم  نیرتهلبا  رگید  زورما  هک  ىیاھفرح  نیا  زا  و  رـشب ؛ قوقح  زا  عافد  ىـسارکومد ،

اب هظحل  کی  هتـشذگ ، لثم  مھ  هدنیآ  رد  نامبالقنا ، اب  رگید  ىاھتلم  ىگتـسبمھ  اب  نامتلم و  ىگتـسبمھ  ماکحتـسا  اب  ادخ و  هب  لکوت  اب  ىھلا و  لضف  هب  ام  داد . میھاوخ 

هتسکش اکیرمآ  ىردلق  اکیرمآ . هار  هن  تسا ، ام  هار  دیسر ، دھاوخ  ىزوریپ  هجیتن و  هب  هک  ىزیچ  نآ  هک  تسا  نیا  مود  یهتکن  و  دمآ . میھاوخن  رانک  شیاھییوگروز  اکیرمآ و 

. تسکش دھاوخ  مھ  رد  دروآیمن ، باسح  هب  دوخ  لباقم  رد  ار  زیچچیھ  هک  هظحالمیب  ىشحو و  ناویح  نیا  نادند  خاش و  دش . دھاوخ 

(ع)  / ١٣۶٩/١١/٢٩ نیسح ماما  دالیم  زورلاس  رد  هاپس  نارادساپ  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

حلـسم روطهب  شدوخ  عفانم  زا  دیاب  دنکیم  ساسحا  برغ  هک  یتقو  دینیبب  دننکیم . هچ  دنتـسھ و  یـشحو  اھنیا  ردـقهچ  دـینیبب  تسا . ینمـشد  روطهچ  نمـشد  دـینیبب 

یاھاعدا یهمھ  دـش . مامت  دـندزیم ، هک  ییاھفرح  یهمھ  دـننکیمن . هظحالم  روشک ، نآ  تلم  قارع و  لـباقم  رد  ار  زیچچـیھ  نـالا  دوشیم . نادـیم  دراو  هنوگچ  دـنک ، عاـفد 

ام و هب  باطخ  دندوب -  هدرک  لیمحت  ام  رب  ناشدوخ  هک  ام -  گنج  لاس  دنچ  نیا  رد  هشیمھ  هک  ییاھفرح  یهیقب  اھرھـش و  نارابمب  نایماظن و  ریغ  راتـشک  رـشب و  قوقح 

. دش مامت  دنتفگیم ، قارع 

هب ناشعفانم  نیمات  زورما  الاح  دننک . نیمات  اجنیا  رد  ار  ناشدوخ  عفانم  دنناوتب  ات  دنتشاذگ ، مھ  یور  ار  ناشیاھورین  مامت  نارگید ، نارگید و  هسنارف و  سیلگنا و  اکیرما و 

. دیشاب هدامآ  دیاب  امش  دوش . نیمات  دھاوخب  یرگید  روط  اھنیا ، عفانم  تسا  نکمم  مھ  زور  کی  دننک . اوعد  قارع  یثعب  میژر  اب  هک  تسا  نیا 

ىمالسا  / ١٣٧٢/٠٧/١٢ تاغیلبت  نامزاس  ىرنھ  ىهزوح  تمواقم » تایبدا  هورگ   » ىاضعا رادید  رد  تانایب 

زا یهدیـشوج  مالـسا و  زا  ثعبنم  شاهدـمع  هک  ار  ام  یهتـشذگ  الوا  هک  منیبیم  نآ  رد  ار  نامدوخ  یگنھرف  عایـض  طاطحنا و  یـساسا  بورکیم  نآ  یلـصا و  لـماع  نآ  نم 

الماـک نارود  یودــب و  گـنھرف  یموـب و  گـنھرف  اـب  هـک  ار  برغ  یهویــش  تاـبیترت و  هـکنیا ، مود  دــندرب . داــی  زا  دــنداد و  یــشومارف  هـب  تـسا ، مالــسا  میلاــعت  مالــسا و 

دراد یحضاو  رصانع  دوخ  لخاد  رد  گنشق ، سکول و  رھاظ  نیا  اب  هک  ار  ییاپورا  یهتسب  تاوارک  نردم  گنھرف  نیمھ  ینعی  دندروآ . اجنیا  هب  دوب ، هتخیمآ  ناشیرگیـشحو 

سکعنم ناشترشاعم  تیفیک  رد  ناشندروخ و  تیفیک  رد  ناشکاروخ ، دروخ و  رد  نیا  و  درادن ؛ ندمت  ینیشنرھش و  هب  یطبر  الصا  ینعی  تسا . تیودب  نارود  هب  طوبرم  هک 

. دمآرد بآ  زا  یدب  یضوع  طولخم  زیچ  کی  اذل ، دوشیمن ! هک  دوب  مولعم  هتبلا  دننک . قیرزت  هکنیا  یارب  دندروآ  اجنیا  هب  انیع  ار  اھنیا  تسا .

یدھتجم  / ١٣٨٣/٠٣/٢٢ هللاتیآ  هیملع  هسردم  بالط  رادید  رد  تانایب 

ار هعماج  نیا  تکرح  اھـشالت و  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یگنھرف  ذـفنتم  نایرج  کی  رگا  ییایند ، یعامتجا و  یملع و  یالاو  یاھنامرآ  یاراد  دـشر و  هبور  هعماج ی  کـی  رد 

دوجو یملع  هعسوت ی  دشر و  لاح  رد  هعماج ی  رد  یونعم  یھلا و  ىنید  ىگنھرف  نایرج  نینچ  کی  رگا  اما  دیسر ؛ دھاوخ  حالف  حالص و  ریخ و  هب  هعماج  نیا  دنک ، تیادھ 

حالـص و زا  یرود  تسا ، رتشیب  تفرـشیپ  هچرھ  دـینک . یم  هدـھاشم  دـیراد  یبرغ  هتفرـشیپ ی  عماوج  رد  زورما  امـش  هک  دوش  یم  یزیچ  ناـمھ  هجیتـن  دـشاب ، هتـشادن 

اکیرما دـینیب . یم  اکیرما  رد  امـش  زورما  ار  یـساملپید  یـسایس و  شالت  یماظن و  تردـق  تورث و  ملع و  ظاحل  زا  یداـم  ندـمت  جوا  تسا . رتشیب  مھ  تلادـع  تیناـسنا و 

نیمھ رد  امـش  مھ  ار  تلیـضف  قـالخا و  تیونعم و  تیناـسنا و  زا  یرود  جوا  اـما  هداـعلا ؛ قوف  یـسایس  کرحت  یماـظن و  ىی  هناـسفا  تردـق  تورث و  یاراد  تسا  یروـشک 

نیمھ رد  یعامتجا  یـسنج و  یقالخا ، یرـشب ، یاھراک  نیرترکنتـسم  زورما  تسا . هدشن  هدید  یرگید  هعماج ی  چیھ  رد  نیا  زا  لبق  هک  دـینیب ، یم  ییاکیرما  هعماج ی 

نآ یارب  دوشب و  نوناق  فرع و  هک  یھانگ  اما  تسھ ؛ یرـشب  عماوج  همھ ی  رد  هانگ  تسا . هدـمآرد  لوبقم  فرع  نوناق و  لکـش  هب  نآ  ریظن  عماوج  هتفرـشیپ و  هعماـج ی 

، یلاـم یتعنـص ، یملع ، هعماـج ی  نیرت  هتفرـشیپ  ناوـنع  هـب  ییاـکیرما  هعماـج ی  رد  فارحنا ، نـیا  زورما  تـسا . ریظن  یب  یفارحنا  دوـش ، عاـفد  نآ  زا  یراذـگ و  هیاـمرس 

رد ار  درم  نیا  یـسک  رگا  هک  بولطم ، الماک  لکـش  اب  هتـسارآ و  رھاظ  اب  نز ، کی  ای  درم  کی  دینیب  یم  امـش  دوش . یم  هدـھاشم  حوضو  ینـشورب و  یـسایس  یداصتقا و 

هب دادغب  بیرغوبا  نادنز  رد  نز  نیمھ  درم و  نیمھ  اما  درادـن ؛ اھنآ  یقالخا  شور  هب  تبـسن  یی  ینیبدـب  ساسحا  هنوگ  چـیھ  دـنیبب ، هاگـشورف  کی  رد  ار  نز  نیا  ای  نابایخ 

نادنز زا  هک  ییاھـسکع  تسا . هدیباوخ  یـشحو  گس  کی  هتـسب ، نویپاپ  تاوارک و  هدز و و  نلکدا  بترم ، زیمت ، ىناسنا  رھاظ  نیا  ریز  دنوش . یم  لیدـبت  هدـنرد  گرگ  کی 

هتشاد دیاب  نز  کی  هک  یفیطل  تاساسحا  اب  نز -  کی  رگ ، هجنکش  درک . رادیب  داد و  ناکت  مھ  ار  یبرغ  عماوج  یعامتجا  یاھ  هیال  نیرت  هتفر  باوخ  دش ، رشتنم  بیرغوبا 

هدـش بکترم  ار  تیاـنج  نیا  هک  یی  هعماـج  و  تعانـش ؛ یـالعا  دـح  رد  هجنکـش ، و  نیمھ ! نتفرگ ؛ رارق  نظوس  دروـم  مرج ، یقارع ؛ درم  نیدـنچ  هدـش ، هجنکـش  دـشاب - 

یی هعماج  رد  ملاس  ىگنھرف  ذفنتم  نایرج  یونعم و  تیادھ  هگر ی  یتقو  تیرـشب ! یربھر  یعدم  اعدارپ و  یندـم ، یتعنـص ، یملع ، هتفرـشیپ ی  هعماج ی  کی  تسا ،

نادناعم دوخ  دنفلاخم ، یبرغ  ندمت  اب  نیب  نشور  رکفنـشور و  نایارگ  مالـسا  دوش  یم  هتفگ  هک  نیا  دوب . نیمھ  یبرغ  ندمت  گرزب  هانگ  دوش ؛ یم  نیا  هجیتن  دوب ، بیاغ 

هزرابم یملع و  تفرشیپ  رطاخ  هب  یبرغ  ندمت  اب  مالسا  هب  نموم  تفلاخم  هک  یلاح  رد  دنفلاخم ؛ تفرشیپ  ملع و  اب  اھنیا  دننک  یم  دومناو  دننز ؛ یم  هنوگژاو  لعن  یبرغ 

نیا هب  هک  دوب  برغ  تشونرـس  نیا  هتبلا  تسا . ییایند  هعومجم ی  نیا  رد  تلیـضف  تیونعم و  الخ  رطاخ  هب  تسین ؛ یعامتجا  طباور  همھ ی  ندرک  یملع  تافارخ و  اب  ی 

 - قطنم لقع و  زا  رود  یلکب  زیمآدانع و  یاھبـصعت  نآ  اھ ، ییارگـسپاو  نآ  اھ ، یرکف  جـک  نآ  دوب -  راچد  نآ  هب  اپورا  ساـسنر  زا  لـبق  برغ  هک  یتیناـحور  دوش . راـچد  هطرو 

ود نیمھ  هب  طوبرم  نیا  دندنازوس -  یم  شتآ  رد  هدـنز  هدـنز  موھوم ، میارج  هب  ار  اھناسنا  دـندرک و  یم  تفلاخم  تفرـشیپ  ملع و  اب  یتقو  دوب . مھ  اھ  نیمھ  شا  شنکاو 

دوش یم  شا  هجیتـن  دوب ، مکاـح  زور  نآ  یاـسیلک  اـپورا و  یوـنعم  یرکف و  نووـش  همھ ی  رب  تشز  تاـفارخ  یتـقو  تسین -  میدـق  یلیخ  لاـم  تساـپورا ؛ شیپ  نرق  هس 

تکالھ و راچد  تیونعم ، دوبن  زا  یبرغ  ندـمتم  یایند  نیا  هک  دـید  دـیھاوخ  ار  زور  نآ  اھناوج  امـش  تخادـنا . بیـشارس  نیا  رد  ار  اپورا  دـمآ و  شیپ  اپورا  رد  هک  یزیچ  نیمھ 

سردوز عیرـس و  یخیرات ، تالاعفنا  لعف و  جیاتن  داتفا . دھاوخ  یناوتان  تلذ و  ضیـضح  هب  تسا ، رادروخرب  نآ  زا  زورما  هک  یرادـتقا  اھ و  ییاناوت  جوا  زا  دـش ؛ دـھاوخ  یدوبان 

یبرغ نانیب  نشور  دوخ  زورما  نیمھ  مھ  ار  شرادشھ  دیـسر ؛ دھاوخارف  یبرغ  ندمت  یارب  زور  نآ  و  تسین ؛ ریذپ  جالع  رگید  هک  دش  دھاوخ  هدید  جیاتن  نیا  یزور  تسین .

هچ رطاخ  هب  نیا  میمھف . یم  ار  نیمھ  هتبلا  مھ  ام  تساھنآ ؛ دوخ  مھف  فرح و  نیا  هن ، میوگب ؛ رود  زا  منیـشنب و  اج  نیا  هبلط  نم  هک  تسین  یفرح  نیا  دنھد . یم  دنراد 

رثکادـح مھ  یدادادـخ  عباـنم  ینیمزریز و  یاـھتورث  زا  دـندروآ ؛ تسد  هب  دـندرک و  فـشک  مھ  هزادـنا  یب  تورث  ملع ، نیا  قـیرط  زا  دنتـشادن . یلکـشم  مـلع  رد  اـھنیا  دوـب ؟

تردـق و تورث و  ندروآ  تسد  هب  یارب  مھ  ملع  نیا  زا  دـندرک و  یداـیز  راـک  یملع  تفرـشیپ  رد  دـندرب ؛ یپ  مھ  ماـسجا  قاـمعا  هب  دـنتفر ؛ مھ  اـضف  هب  دـندرک ؛ ار  هدافتـسا 

ییاپورا ار  ناسنا  اھنویلیم  دندرک ؛ یناھج  نوگانوگ  یاھراتشک  دندرک ؛ رامعتسا  ملع  نیمھ  اب  دندرک ؛ ار  عورشمان  عورشم و  یاھ  هدافتسا  رثکادح  زیچ ، همھ  تسایس و 

ملع و  تیناسنا ، تیونعم و  تلیضف و  تیادھ و  نودب  ملع  اما  دنتشادن ؛ یلکـشم  ملع  رد  اھنیا  نیاربانب  دنتـشک ؛ نوگانوگ  ثداوح  فلتخم و  یاھگنج  رد  ریخا و  نرق  رد  اھ 

رخآ اما  هلوج - » لطابلل   - » دـھد یم  ییابیز  تورث و  تردـق و  دـشخب و  یم  یگدـنز  هب  یی  هولج  لوا ، تسا . نیمھ  شا  هجیتن  ترخآ ، زا  نیع  ضمغ  ایند و  هب  طـقف  رظاـن 

دش و دھاوخ  رتشیب  زور  هبزور  دنا ، هدربن  ییوب  تیونعم  زا  هک  یندمتم  یقرتم و  عماوج  یقالخا  یرگیـشحو  دـینادب  امـش  درک . دـھاوخ  ادـیپ  همادا  نیا  و  تسا ؛ نیا  هیـضق 

نایم رد  ار  تلیضف  غارچ  دنک و  نیمات  هعماج  رد  ار  تیونعم  نیا  دیاب  یسک  هچ  درک . دھاوخ  نوگنرس  ار  اھنآ  تسا و  زورما  ىبرغ  ندمت  گرزب  هاگـشزغل  یرگیـشحو ، نیمھ 

؟ دنک راھم  دنزب و  هنھد  دنزادنا ، یم  یکانرطخ  نادیم  نینچ  هب  ار  اھناسنا  هک  یناسفن  یاھاوھ  شکرس  یاھبسا  رب  دیاب  یـسک  هچ  دزورفارب ؟ ییایند  مکارتم  یاھ  هزیگنا 

. تشادن ار  نیا  برغ  لاعف ؛ ملاع  لقاع  هاگآ  هزیکاپ ی  تیناحور 

« يشحو برغ   » 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 3هاگياپ  هحفص 1 
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یھاگشناد  / ٠١/١٣٨٣/٠۴ داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

عون اب  اھنآ  ینمـشد  تثابخ و  هک  یناسک  ییوگفـالخ ! یرگبیرف و  هب  دـندرک  مھتم  ار  یمالـسا  یروھمج  دنتـسھ ، ناـھج  یهرھـش  بلقت  غورد و  بیرف و  هب  هک  یناـسک 

قوقح نایعدـم  ناونعهب  دوخ  و  دـندرک ! مھتم  رـشب  قوقح  ضقن  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  دـننیبیم ، فلتخم  یاھهنحـص  رد  ار  نآ  دـنراد  همھ  تسا و  رتنشور  زور  زا  رـشب 

اکیرما هک  دوب  هدمآ  اھربخ  رد  شیپ  زور  دنچ  تسا -  ناتسناغفا  رد  قارع و  رد  هلمج  زا  ناھج و  رـساترس  رد  نآ  یاھنادنز  هک  اوسر  یاکیرما  دنوشیم ! رھاظ  هنحـص  رد  رـشب 

ینیرفآهعجاف و رھظم  دـننکیم و  لمح  دوخ  شود  یور  رب  ار  ایند  رب  تیمکاح  یهیعاد  دـنراد  زورما  هک  ییهعومجم  نیا  و  دراد -  بیرغوبا  نادـنز  لـیبق  زا  نادـنز  تسیب  دودـح 

زورما رـشب  لسن  یارب  اعقاو  دشاب و  طاطحنا  رـشب  یارب  دیاب  ردقچ  دـینیبب  دنرـشب ! قوقح  رادـفرط  هک  دـننکیم  اعدا  دنتـسھ ، لماک  یرگیـشحو  ناسنا و  قوقح  اب  تیدـض 

اھنیمھ تقو  نآ  و  دنرـشب ! قوـقح  رادـفرط  هک  دـننک  اـعدا  هدـنرد ، ماـشآنوخ و  یاـھگرگ  ییاھیـشحو ؛ نینچ  کـی  ییاـھناسنا ، نینچ  کـی  هک  تسین  رتـالاب  نـیا  زا  یگنن 

. دنتفگ دمآ ، ناشنھد  هب  هچ  رھ  دندرک و  ییاردهزرھ  ییوگهوای و  دندرک و  زاب  یمالسا  یروھمج  هیلع  ار  ناشیاھناھد 

نایوجشناد  / ١٩/١٣٩٠/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یمیظع یرگیشحو  هچ  ناشرـشب ، قوقح  یاھهیعاد  بترم و  مظنم و  یهدزنلکدا  یهدیـشکوتا  راونون  رھاظ  مغریلع  اھیبرغ  دینیبب  ات  دیناوخب  ار  رامعتـسا  یهرود  خیرات 

مھ اھهنیمز  یهمھ  رد  تفرـشیپ  ناکما  تفرـشیپ و  یهصرع  زا  ناشدوخ  رامعتـسا  تحت  یاھتلم  نتـشادھگن  رود  رد  دنـشکب ؛ ار  اھمدآ  طقف  هکنیا  هن  دندرک . هلوقم  نیا  رد 

. دندرک یدایز  شالت 

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

تموکح دندوب ؟ یـشحو  ملاظ و  دب و  ردـقچ  هک  دـیدرک  هظحالم  ار  شعاد  نیا  تسا . رتملاظ  همھ  زا  تسا ؛ اکیرمآ  تموکح  ایند  یهعومجم  نیرتمحریب  نیرتملاظ و  زورما 

، ببسم هکلب ] [ ؛ درک لیھست  ناشیارب  ار  اھنآ  یاھراک  و  ار - شعاد  طقفهن   - دروآ دوجو  هب  ار  اھشعاد  هک  تسا  یھاگتـسد  نامھ  اکیرمآ  تموکح  تسا . رتدب  اھنیا  زا  اکیرمآ 

ناونعهب ار  شعاد  داجیا  نیمھ  شایتاـباختنا  تاـغیلبت  رد  تسا ، اـکیرمآ  روھمجسیئر  نـالا  هک  یـسک  نیمھ  تسا . ناـشدوخ  فرح  تسین ؛ اـم  یاـعدا  رگید  نیا  دوب . وا 

مھ نالا  هیـضق ، نیا  یارب  تشاد  دوجو  مھ  کردـم  دنـس و  تفگیم ، مھ  تسار  درک ؛ رارکت  مادـم  درک ، حرطم  مادـم  شدوخ - لباقم  بزح  نآ   - اـھتارکومد یاـھراک  زا  یکی 

[ مھ  ] ار اھهویش  زا  یـضعب  الامتحا  دندرک ، هریغ  یلام و  یتاحیلـست و  ینابیتشپ  اھنیا  دوخ  دندرک ، تیوقت  ار  وا  اھنیا  دوخ  دندروآ ، دوجو  هب  ار  شعاد  اھنیا  دوخ  دراد . دوجو 

اھنآ دندلب ، بوخ  اھنآ  رگید ؛ دننکیم  ار  اھراک  نیمھ  اھنآ  نآ - دننام  رتاوکلب و  لثم   - دنتلود هب  هتـسباو  هک  ییاکیرمآ  یـشحو  یاھهعومجم  نآ  دناهداد . دای  اھنآ  هب  اھنیا  دوخ 

روجهچ الثم  هک  تسا  دلب  یروجهچ  هدمآ ، زاقفق  زا  تخبدب  نالف  الاو  ار ؛ اھیشعاد  دنداد  شزومآ  اھنآ  الصا  اسبیا  دنیاھناسنا ، هب  تبـسن  یاھیرگیـشحو  نیا  صـصختم 

. دناهداد شدای  اھنآ  الامتحا  دنازوس ؟ اجیردت  ای  درک  قرغ  اجیردت  هجنکش  اب  درک ، هجنکش  ار  ناسنا  کی  دوشیم 

قوقح رادفرط  تسا ، نیمولظم  قوـقح  رادفرط  تسا ، رـشب  قوـقح  رادفرط  تاـغیلبت ، رد  تسا ، اـیند  یاـھتموکح  نیرتلدگنـس  نیرتمحریب و  اـکیرمآ ]  ] هکنیا دوـجو  اـب 

دراد هنازور  نالا  دندرک ! نیطسلف  هب  تبسن  اھنیا  هک  یملظ  دوشب . هتـسناد  ایند  حطـس  رد  دیاب  اھنیا  دوشب ، هتفگ  دیاب  اھنیا  دنوشب ؛ اوسر  دیاب  اھنیا  بخ  تسا ! تاناویح 

، دناهدوب شرس  تشپ  مھ  اھییاکیرمآ  دراد و  همادا  ملظ ]  ] نیا هک  تسا  لاس  داتفھ  لاس ، تسیب  لاس ، هد  لاس ، ود  لاس ، کی  دوشیم . متس  ملظ و  اھینیطـسلف  هب 

. دوش هتفگ  دیاب  نیا  بخ  دنتسھ ؛ مھ  نالا 

یوضر  / ١٣٩٨/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

یقطنم چـیھ  اھنیا  تسا . هاوخهدایز  مھ  تسا ، قطنمیب  مھ  تسا ، وگروز  مھ  تسا ، ملاـظ  مھ  اـپورا ، اـکیرمآ و  زا  معا  یبرغ  یاـھتلود  رد  برغ ، رد  تردـق  تساـیس و 

راولـش تک و  هلب ، دـینکن ؛ بجعت  یـشحو . هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  دنتـسھ  ییاـھمدآ  یبرغ  نارادمتـسایس  نطاـب ، رد  دـناهناگیب .]  ] اـعقاو قـطنم  اـب  دوـشیمن ؛ ناـشرس 

نیمھ رد  دینک  هظحالم  امـش  دننکیم .] ار   ] اھیـشحو یاھراک  المع  دنایـشحو ؛ اما  دـنریگیم ، ناشتـسد  تنوسماس  فیک  دـننزیم ، نلکدا  دـندنبیم ، تاوارک  دنـشوپیم ،

دیھـش دناسریم ، لتق  هب  ار  اھنآ  رفن  هاجنپ  زا  شیب  ددـنبیم ، رابگر  هب  ار  رفن  اھهد  دوشیم ، دراو  یرفن  کی  دجـسم  ود  رد  بخ  ناناملـسم ، راتـشک  دـنلیزوین و  ریخا  یهیـضق 

تکرح دنتفگ  دنراذگب ؛ راک  نیا  یور  یتسیرورت  تکرح  مان  دندشن  رضاح  ناشتاعوبطم  هن  ناشنارادمتسایس ، هن  اھییاپورا ، تسین ؟ مسیرورت  شمـسا  نیا  بخ  دنکیم ؛

مسیرورت و اجنآ  تسا ، اھنآ  یهقالع  دروم  هک  دریگب  ماجنا  یتح  درف  کی  هیلع  یتکرح  کی  هک  ییاـج  رھ  تسیچ ؟ مسیرورت  سپ  تسا ؟ هناحلـسم  تکرح  نیا  هناحلـسم !

. دنتسھ یروج  نیا  اھنیا  دنیوگیمن ! یتسیرورت  تکرح ] ، ] تکرح نیا  هب  حوضو - نیا  هب   - اجنیا اما  هلباقم  یارب  دنوشیم  فیدر  زیچ  همھ  رشب و  قوقح 

نایگنھرف  / ١٣٩٨/٠٢/١١ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

رب ار  تایح  یهفـسلف  ار و  یگدـنز  کبـس  دـیاب  یـشزومآ  ماـظن  هک  تسا  نیا  دراد ، شرورپ  شزومآ و  هب  طوبرم  یمھم  لـصف  هک  دنـس ٢٠٣٠  نیا  رد  مالک  ناج  مـالک و  بل 

هب دـنمهقالع  ناـتروشک ، هب  دـنمهقالع  نیدـتم و  ناـسنا  یلاـعبانج ، ینعی  هچ ؟ ینعی  تـسا . دنـس ٢٠٣٠  رد  مـالک  بل  نآ  نیا  دزوماـیب ؛ کدوـک  هـب  یبرغ  یناـبم  ساـسا 

میکحت ار  نیا  دننکیم  یعس  راکشآ  ریغ  راکـشآ و  دننکیم ، راک  دنراد و  رارـصا  ردق  نیا  دنس ٢٠٣٠  یور  هک  نیا  دینک . تسرد  برغ  یارب  زابرـس  ناتـسرد  سالک  رد  ناتهدنیآ ،

تسا نیا  شرورپ  شزومآ و  یارب  دنـس  نیا  رد  دوجوم  یلـصا  تاکن  اھهیـصوت و  تاروتـسد و  نوچ  تسا ؛ نیا  شیانعم  نیا  ام ، روشک  هلمج  زا  اھروشک  تابـسانم  رب  دننک 

یبرغ رکفت  قبط  ناشرظن ، رد  تایح  موھفم  ناشیگدـنز ، ساسا  ناشیگدـنز ، یهفـسلف  هک  دـنک  میظنت  ار  نادرگاش  یرکف  تابـسانم  یروج  دـیاب  شرورپ  شزومآ و  هک 

؛ زاسرھاظ یهدزنلکدا  یهدزتاوارک  یاھیـشحو  نیا  یهیقب  اکیرمآ و  هسنارف و  سیلگنا و  یارب  دینک  تسرد  زابرـس  دینیـشنب  اجنیا  امـش  مدرک ؛ ضرع  هک  نیمھ  دـشاب .

؟ دینکیم کمک  یدوعـس  هب  امـش  ارچ  اقآ  دنیوگیم  دنروایب ؛ وربا  هب  مخ  هکنیا  نودـب  دـننکیم  کمک  شکمدآ  هب  دـنروایب ، وربا  هب  مخ  هکنیا  نودـب  دنـشکیم  مدآ  هک  ییاھنیمھ 

یاھروشک رد  ناریا و  رد  اھنیا  یارب  ام  اجنآ ، دننیـشنب  اھنیا  دـننکیم . شکمک  لاـح  نیع  رد  دـنکیم ، دراد  راـک  هچ  نمی  رد  هک  دـننادیم  میراد ؛ جاـیتحا  شلوپ  هب  اـم  دـنیوگیم 

. تسا نیا   ٢٠٣٠ دنس ] [؛ مینک تیبرت  تیعر  نابیتشپ و  زابرس و  اھنیا ، دننام  یمالسا و  یاھروشک  ایسآ و  برغ  ایسآ و 

نایوجشناد  / ١٣٩٨/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا اکیرمآ  نامھ  اکیرمآ  هدرکن ؛ یرییغت  چیھ  دشاب ، نالا  هک  لاس ٩٨  نابآ  ات  درک ، دیعبت  ار  ام  زیزع  ماما  ناریا ، رد  اکیرمآ  یهدناشنتسد  میژر  هک  لاس ۴٣  نابآ  زا  اکیرمآ 

روتاـتکید کـی  اـکیرمآ  مـھ  زور  نآ  دراد . دوـجو  اـکیرمآ  رد  مـھ ]  ] زورما یللملانـیب ، یناـھج و  یروتاـتکید  ناـمھ  تـسھ ؛ اــکیرمآ  رد  مـھ  زورما  زور ، نآ  یتفــصگرگ  ناــمھ 

مھ زورما  دـندوب ؛ رگید  ناسک  مھ  رگید  یاھاج  دوب ، یولھپ  یاضردـمحم  شاهقطنم  نیا  رودزم  مرادـناژ و  تشاد ، ییاھمرادـناژ  اـیند  فلتخم  قطاـنم  رد  دوب و  یللملانیب 

چیھ  - یسانشاندح نامھ  ترارش ، نامھ  یللملانیب ، یروتاتکید  نامھ  یتفصگرگ ، نامھ  رتهزات ؛ یاھرازبا  اب  رتدیدج ، یاھهویش  اب  هتبلا  دراد ، دوجو  یروتاتکید  نامھ 

مھ هدش  رتیـشحو  مھ  لاح ، نیع  رد  نکل  هدش ، رتفیعـض  اکیرمآ  لاس ۴٣  زا  هدش ؛ رتفیعـض  اکیرمآ  زورما  هلب ، تسا . اکیرمآ  نامھ  اکیرمآ  دنـسانشیمن - ار  یزرم  دـح و 

. تسا اکیرمآ  نیا  هدش ؛ رتحیقو 

١٣٩٩/٠١/٢١ /  ( جع ) نامز ماما  ترضح  تدالو  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

ام نویزیولت  ار  اھنآ  زا  یضعب  بخ  هک   - داتفا قافتا  اکیرمآ  اپورا و  رد  یبرغ ، یاھروشک  رد  هچنآ  داد ؛ ناشن  انورک ] یهثداح  رد   ] ار شدوخ  لوصحم  مھ  یبرغ  ندمت  گنھرف و 

قلعتم کسام  یتلود  کی  داد . ناشن  ار  دوخ  تیبرت  لوصحم  مینادـیم - ام  دـسریم و  ام  هب  هک  تسا  یتاعالطا  دوشیمن و  هتفگ  نویزیولت  رد  مھ  اھنآ  زا  یـضعب  نکل  تفگ ،

ای داتفا . قافتا  اـکیرمآ  رد  اـپورا و  رد  تلود  دـنچ  دروم  رد  نیا  هک  دربب  شدوخ  فرط  هب  دـنک و  هرداـصم  هار  رـس  ار  رگید  تلود  کـی  هب  قلعتم  شکتـسد  ار ، رگید  تلود  کـی  هب 

« يشحو برغ   » 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 3هاگياپ  هحفص 2 
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یهناخ یاھرزیرف  اھلاچخی و  دنورب  هک  رتشیب  دـیرخ  یارب  دـننزب  صرح  دـننک ، هیلخت  ار  اھهاگـشورف  تعاس  ود  ای  تعاس  کی  فرظ  رد  یھاتوک ، تدـم  فرظ  رد  زور  رھ  مدرم 

لامتـسد دـنچ  یارب  یناسک  ای  درک ؛ لقن  اھنآ  زا  مھ  ام  نویزیولت  و  دـنداد ، ناشن  ایند  یاھنویزیولت  رد  ار  یلاخ  یاھهسفق  هک  دوشب  یلاخ  اھناکد  دـننک و  رپ  ار  ناـشدوخ 

مایا نیا  رد  دننکیم  رطخ  ساسحا  نوچ  دنرخب ، هحلسا  دنورب  دناهدیـشک  فص  مدرم  هک  داد  ناشن  دنـشکب ، فص  هحلـسا  دیرخ  یارب  یناسک  ای  دنتفیب ، مھ  ناج  هب  تلاوت 

زا ریپ و  رامیب  تیدودحم ، نیا  اب  میشکب و  تمحز  ام  درادن  یموزل  دیوگیم  دننکن ؛ هجلاعم  ار  ریپ  رامیب  دنوشب ، لئاق  تیولوا  اھرامیب  یارب  ای  دنشاب ؛ هتـشاد  هحلـسا  دیاب  هک 

یشکدوخ گرم  سرت  زا  دناهدرک ، یـشکدوخ  انورک  سرت  زا  اھیـضعب  هداتفا . قافتا  اجنآ  رد  هک  تسا  یثداوح  اھنیا  مینک ؛ هجلاعم  ار  یـساسا  تالکـشم  راچد  هداتفاراک و 

؛ تسا یبرغ  ندـمت  رب  مکاـح  یهفـسلف  یعیبط  یقطنم و  یهجیتن  هتبلا  نیا  دـناهداد . ناـشن  ناـشدوخ  زا  یبرغ  یاـھتلم  زا  یخرب  هک  تسا  ییاـھراتفر  اـھنیا  دـناهدرک ؛

. تسین ازتفرعم  قیمع  حیحص  یدیحوت  داقتعا  نآ  تسھ ، ادخ  هب  مھ  یداقتعا  رگا  هک  ییادخیب  ابلاغ  یاھهفـسلف  یرگیدام ، یهفـسلف  ییارگدرف ، یهفـسلف  ینعی ] ]

. تسا هلئسم  کی  مھ  نیا 

رد مییوگیم  ام  هک  یتقو  تسا . اھنآ  فرح  نیا  هدـش ؛ هدـنز  یـشحو  برغ  هک  دوب  هتفگ  زور  دـنچ  نیمھ  رد  یبرغ  یاھروتانـس  زا  یکی  هک  منکب  ضرع  مھ  ار  نیا  اجنیا  نم 

ناشدوخ الاح  ار  نیا  دـننکیم ؛ راکنا  دـننکیم و  بجعت  اھیـضعب  درادـن ، یتافانم  شاهتـسبتاوارک  هدزنلکدا و  هتـسارآ و  رھاظ  اب  هک  دراد  دوجو  یرگیـشحو  حور  کـی  برغ 

. تسا یشحو  برغ  ندش  هدنز  دامن  نیا ، هک  دنیوگیم 

(ع)  / ١٣٩٩/٠٨/١٣ قداص ماما  و  (ص ) مظعا ربمایپ  تدالو  زورلاس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

رد ار  ایند  یاھتسیرورت  نیرتیشحو  نیرتنشخ و  هک  تسا  یتسایـس  نامھ  تسایـس  نیا  تسا ؟ یتسایـس  هچ  تسایـس  نیا  تسا ؟ یتلود  روج  هچ  هسنارف  تلود 

یهوق سیئر  دـندناسر ، تداھـش  هب  ار  ریزوتسخن  دـندناسر ، تداھـش  هب  ار  روھمجسیئر  اـم  روشک  رد  هک  ییاـھتسیرورت  ینعی  هدـش ؛ اـھنآ  هاـگھانپ  هداد و  اـج  شدوخ 

زا رفن ]  ] رازھ هدفھ  تسا ، رایتخا  رد  هک  یرامآ  قبط  دندناسر و  تداھـش  هب  ار  هیئاضق  یهوق  تلود و  یازجا  ناگدنیامن و  زا  یددـعتم  داحآ  دـندناسر ، تداھـش  هب  ار  هیئاضق 

قوقح یاعدا  اھنیا  تقو  نآ  تسا ، سیراپ  هسنارف و  اھنیا  هاگھانپ  دنتـسین ؛ یایلومعم  یاھتسیرورت  اھنیا  دـندناسر ؛ تداھـش  هب  ار ، رازاب  هچوک و  مدرم  ار ، یداع  مدرم 

یاـھکمک زا  مییوگب  میناوتیمن  ـالاح   - درک ار  کـمک  نیرتـشیب  یلیمحت  گـنج  یهرود  رد  مادـص  لـثم  یراوخنوخ  گرگ  هب  تلود  نیمھ  دـننکیم . یدازآ  یاـعدا  دـننکیم ، رـشب 

راوخنوخ گرگ  نآ  رایتخا  رد  ار  یگنج  یهتفرـشیپ  یاھرازبا  هتفرـشیپ و  یاھامیپاوھ  دوب - وا  گنج  نیا  رد  مادص  ناراککمک  نیرتگرزب  زا  یکی  اما  دوب ، رتشیب  رگید  یاھتلود 

رد مھ  ار  ناشدوخ  تلم  اب  ناشراتفر  تسا ؛ اھنیا  دننام  اھتسیرورت و  اب  اھنآ  راتفر  لام  نیا  الاح  دـندرک . مھ  فارتعا  دـنتفگ و  دـنداد و  دندیـشکن و  مھ  تلاجخ  تشاذـگ و 

اھنیا دـننام  رـشب و  قوقح  یدازآ و  لھا  هک  دـننکیم  اعدا  اھنیا  تقو  نآ  ناشدوخ ! مدرم  اب  دـندرک  راک  هچ  هک  دـیدرک  هدـھاشم  ریخا  لاس  کـی  نیا  یاھهبنـش  تارھاـظت  نیا 

دنتسھ .

زا عافد  یهکـس  رگید  یور  تسیروتاکیراک ، کـی  یهناراـکتیانج  لـمع  نآ  زا  یگنھرف و  یرگیـشحو  زا  عاـفد  ینعی  دناهکـس ؛ کـی  یور  ود  اـھنیا  هک  تسا  نیا  مداـقتعا  هدـنب 

. دنتسھ هکس  کی  یور  ود  اھنیا  یود  رھ  تسا ؛ مادص  هب  کمک  مادص و  زا  عافد  نیقفانم و 

نیا دوخ ، تقیقح  رد  نردـم  تیلھاج  نیا  دوخ ، تاذ  رد  گنھرف  نیا  ندـمت و  نیا  هک  تسا  نآ  یهدـنھدناشن  نیا  تسا ؛ برغ  ندـمت  یناملظ  تاذ  یهناشن  اھراک  نیا  ... 

[ نآ هب   ] ار یروانف  ملع و  رھاظ  دنتـسھ ، رادروخرب  یروانف  شناد و  ملع و  زا  نوچ  ار ؛ یرگیـشحو  نیا  دـننکیم  ناـھنپ  هتبلا  تسا . یـشحو  ردـق  نیا  تسا و  یناـملظ  ردـق 

یرگیـشحو نآ  دـنوشیم ، رھاظ  اھنیا  دـننام  نلکدا و  تاوارک و  اب  راوناسنا ، رھاظب  یهرھچ  اب  راومدآ ، تاریبعت  اب  دـننکیم ؛ ناھنپ  نآ  لـیذ  رد  ار  یرگیـشحو  نآ  دـنناشوپیم و 

امـش نم و  هکنیا  یارب  تسا  یاهلیـسو  اما  دـیآیمن ، دراو ]  ] یاهمدـص ربمغیپ  مالـسا و  هب  نیاربانب  دـننکیم . ناـھنپ  اھهلیـسو  نیا  هب  دراد  دوجو  اـھنیا  رد  هک  ار  یایقیقح 

زا هک  نرق  دنچ  زا  دعب  مھ  نالا  هدرک . هراچیب  مھ  ار  شدوخ  یاھتلم  هک  تسا  یندمت  ندمت  نیا  تسا . یایـشحو  ندمت  اعقاو  ندـمت  نیا  ار . ندـمت  نیا  میـسانشب  رتشیب 

اکیرمآ رد  ییاپورا و  یاھروشک  رد  ار  یقالخا  روآتلجخ  یگتخیسگراسفا  عضو  ار ، یتلادعیب  عضو  ار ، رقف  عضو  ار ، یرباربان  عضو  درذگیم ، سناسنر  زا  ندمت و  نیا  عورش 

. تسا نیا  گنھرف  نیا  ندمت و  نیا  تعیبط  دینکیم ؛ هدھاشم  دیراد  امش  دنتسھ ، اھنیا  ورهلابند  هک  یناسک  و 

ناریا  / ١۴٠١/٠١/٠١ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

ار تسوپهایس  هکنیا  یارب  دنرادیم ، هگن  دننکیم  رارف  گنج  تالکشم  الثم  ریز  روشک و  زا  دنراد  هک  ار  یناگدنھانپ  راطق  دندید . همھ  ار  برغ  یتسرپداژن  نیارکوا ، یارجام  رد 

رگا ینعی  تسا . اپورا  رد  تسین ، هنایمرواخ  رد  گنج  هعفد  نیا  هک  دننکیم  فسات  راھظا  ناشیاھهناسر  رد  احیرـص  دننک . هدایپ  ار  تسوپهایـس  دننک و  ادج  تسوپدیفـس  زا 

نیا دراد . لاکـشا  دـشاب  هک  اـپورا  رد  اـما ]  ] درادـن لاکـشا  دـشاب  اـھاجنیا  رد  و  هناـیمرواخ ــ  اـھنآ  لوـق  هب  قطاـنم  رد  هـتبلا  هناـیمرواخ ــ  رد  یـشکردارب  یزیرنوـخ و  گـنج و 

، دـتفایم قافتا  اـھنآ  عیطم  یاـھروشک  رد  ییاـھملظ  اـیند  رد  دـننکیم . راـھظا  روج  نیا  احیرـص  دـننزیم ، فرح  روج  نیا  احیرـص  ینـشور ! نیا  هب  حوضو ، نیا  هب  یتسرپداژن 

قوقح یاعدا  اب  دنراد و  مھ  رـشب  قوقح  یاعدا  ینیرفآتملظ  همھ  نیا  اب  یرگمتـس ، همھ  نیا  اب  ملظ و  همھ  نیا  اب  لاح  نیع  رد  دیآیمن و  نوریب  اھنآ  زا  ییادـص  اقلطم 

هدـھاشم دـنراد  ایند  یهمھ  هتبلا  دـنیبیم ؛ زاب  مشچ  اب  دراد  ار  ایاضق  نیا  ناریا  تلم  دـننکیم ؛ دـیدھت  دـننکیم ، یریگجاب  دـننکیم ، یھاوخجاب  لقتـسم  یاھروشک  زا  رـشب 

لاح رد  ملاع  تیغاوط  هنافساتم  هک  تسا  یرابکتسا  زواجت و  ملظ و  یهنیمز  رد  رـصاعم  نارود  عطاقم  نیرتشاف  نیرتاوسر و  زا  یکی  ام  رظن  هب  زورما  دننیبیم و  دننکیم و 

! دنراد تسد  رد  ار  ایند  تشونرس  یناسک  هچ  هک  دننیبب  دننک و  هدھاشم  ار  ملظ  نیا  امیقتسم  دنناوتیم  ایند  مدرم  دنتسھ و  نآ  نداد  ماجنا 

« يشحو برغ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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