
نارادساپ  / ٠٩/٢۴/١٣٧۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

فیعض و ردقچ  اکیرمآ  ینونک  تلود  نیا  صوصخب  اکیرمآ  تلود  یجراخ  تسایس  هک  دنداد  ناشن  هلاسدنچ  نیا  رد  هک  ناشلیلع - فیعض و  یجراخ  تسایـس  اب  اھییاکیرمآ 

رظن هب  روط  نیا  نیارق  دننک . یمن راھظا  یزیچ  هتبلا  دنھد . ناشن  یتسـش  برـض الثم  ناشدوخ - لایخ  هب  دنناوتب - هکلب  هک  دـنا  هدیـسر هجیتن  نیا  هب  تسا - ناوتان  لیلع و 

شزرا و یب یاھ  یریگ هناھب اھفرح و  هنوگ  نیا زا  دنتـشاد - تلاخد  اھیناریا  هیـضق ، نالف  رد  ای  دنتـشاد ؛ تسد  اھیناریا  راـجفنا ، نـالف  رد  دـنیوگ : یم ـالثم  دـناسر . یم یـضعب 

! دننک تسرد  ینھذ  یزاس  هنیمز کی  لقاال  دنناوتب  دیاش  هکنیا  یارب  هدوھیب -

هعمجزامن  / ١٠/٢۶/١٣٧۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

زور نآ  دـنھد . ماجنا  یراک  ام  اب  دنتـسناوتن  زور  نآ  دوب . فیعـض  رایـسب  یتموکح  تاناکما ، ظاحل  زا  ام  تموکح  هک  دوب  یتاقوا  نآ ، زا  لبق  میدوب . گـنج  لاـح  رد  زور  کـی  اـم 

؛ تسا هدش  هتخانش  زیزع  ردتقم و  روشک  کی  ناونع  هب  یناھج  حطس  رد  تسا و  ردتقم  زیزع و  یتلود  ناریا ، تلود  دمحب هللا  زورما  دننک . دراو  یـساسا  ررـض  دنتـسناوتن 

مارتحا شیارب  اھتلم  دنلئاق ، مارتحا  شیارب  اھتلود  تسا ؛ هدش  هتخانش  مرتحم  وضع  کی  ناونع  هب  یناھج ، یاھسنارفنک  زا  یرایسب  رد  تسا . یمالسا  سنارفنک  سیئر 

اکیرما ؟ دـش دـھاوخ  نانچ  نینچ و  میھد ، همادا  میتشاد ، لاس  هدزون  نیا  رد  هک  یعـضو  نیمھ  اـب  رگا  هک  مینک  لاـیخ  ارچ  میـسرتب ؟ ارچ  میـسرتب ؟ هچ  زا  اـم  زورما  دـنلئاق .

نآ اب  دـش و  یم یقلت  مارتحا  اب  رگید ، یاھاج  اپورا و  رد  اکیرما  تلود  فرح  هک  دوب  یزور  درادـن . مھ  ار  لبق  لاس  هدزناپ  لاس ، هد  تردـق  توق و  نآ  زورما  اکیرما  دراد . جایتحا 

رد دنھاوخ  یم دنتـسین . تردق  عضوم  رد  دنفعـض ؛ عضوم  رد  یجراخ ، تسایـس  یـساملپید و  ظاحل  زا  اھییاکیرمآ  زورما  تسین . مھ  روط  نآ زورما  دش ؛ یم راتفر  مارتحا  اب 

! دنربب راک  هب  ناریا  تلم  لباقم  رد  ام و  هیلع  ار  یتردقربا  تبیھ  نامھ  ناشفعض ، لاح 

هعمج  / ١٣٧٧/٠٨/٠٨ زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

رطاخ هب  درادن . یجراخ  تیعقاو  چیھ  تسا و  ذـغاک  شقن  لیئارـسا ، نیطـسلف و  شخب  یدازآ حالطـصا  هب  نامزاس  نیب  حلـص  یاھدادرارق  هک  دـنا  هتفگ ررکم  اھییاکیرمآ  دوخ 

رد هدرشف  راک  کی  اب  دنتسشن  تسھ . مھ  یرگید  ددعتم  یجراخ  یلخاد و  لئاسم  تفر . ایند  رد  اکیرما  یوربآ  راک ، نیا  یریگ  لابند رد  اکیرما  یناوتان  یـساملپید و  فعض 

هتفرورف تدش  هب  یناسنا  نئاخ ، یناسنا  ریقح ، یناسنا  دندناسر ؛ دناد ، یم نیطسلف  مدرم  ی  هدنیامن ار  دوخ  هک  یسک  یاضما  هب  ار  یقفاوت  هاتوک ، ی  هتفھ دنچ  فرظ 

رد وا  دـشاب ! تمواـقم  نآ  ربھر  دـھاوخب  هکنیا  هب  دـسر  هچ  دـنادب ؛ نیطـسلف  تمواـقم  زا  یوضع  ار  وا  ناـسنا  تسین  قیـال  الـصا  هک  یتسرپاـیند  یتـسرپدوخ و  رازنجل  رد 

ناملـسم نویبـالقنا  لـبق  زا  ار  تسینویھـص  تلود  گرزب  یراـتفرگ  ی  هلاـسم ینعی  تفرگ ؛ هدـھع  رب  ار  ینیطـسلف  تازراـبم  راـک  یریگ  لاـبند بیقعت و  تیلوئـسم  تـقیقح 

تالکشم نیطسلف ، نویبالقنا  یارب  دش ! ناسآ  نمشد  راک  درک و  لمح  نیا  درک ، یم لمح  دیاب  وا  هک  ار  راب  نیا  تفرگ ! شدوخ  شود  هب  تشادرب و  وا  شود  زا  ینیطسلف ،

! درک رتشیب  ار  اکیرما  زیمآ  مکحت ی  هنایوج هلخادم روضح  تشز و  تلاخد  دیرفآ و  رسدرد  و 

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

زا تسا و  ریذپ  بیسآ تدش  هب  تسالاب  حطس  رد  یماظن  یملع و  تفرشیپ  ظاحل  زا  یلم ، تورث  ظاحل  زا  یداصتقا ، ظاحل  زا  هتبلا  هک  اکیرما  تردق  لثم  یتردق  یتح  زورما 

ناـفوسلیف نادنمـشیدنا و  اـما  مینیبـب ؛ تسرد  ار  نیا  میناوـت  یمن مینک ، یم هاـگن  نوریب  زا  هک  اـم  دـید ؛ دوـش  یمن ار  نـیا  ییاـکیرما  تارھاـظت  رد  دوـش . یم دـیدھت  نورد 

گنج ی  هھد ات ١٩٧٠ ؛ زا ١٩۶٠  اـکیرما  ی ۶٠  هھد هب  دـننک  یم هیبشت  اکیرما  رد  ار  زورما  . دـنا هتـشون ددـعتم  یاھباتک  رد  دـنھد و  یم ار  رادـشھ  نیا  اـکیرما  دوخ  یـسایس 

شلاچ کی  رد  اکیرمآ  یمدرم  یاھطیحم  اکیرما و  یاھنابایخ  اکیرما ، یاھھاگـشناد  دوب و  مانتیو  گنج  هک  ینارود  دوب ؛ اـکیرما  لزلزت  ی  هھد ی ١٩۶٠ ، هھد دندقتعم  مانتیو و 

. تشادن یرھظم  نوچ  تسشنورف ؛ یدودح  ات  مھ  شتآ  نآ  دش ، مامت  گنج  دوب . تلود  اب  یمئاد 

تـسا یناـمیا  یناریو  تسا ، یقـالخا  یناریو  تسا  نورد  زا  یناریو  اـھتنم  تسا ؛ ی ۶٠  هھد طیارـش  اـھ ، نآ یارب  طیارـش  دـنیوگ  یم موـس ، ی  هرازھ لوا  ی  هھد رد  زورما و 

زور اما  دور ؛ یم شیپ  هریغ  یمتا و  یتعنص و  یملع و  زاسو  تخاس دننک ، یم راک  اھ  هاگشیامزآ دنک ، یم تفرـشیپ  ملع  تسین . اھناوج  مدرم و  یارب  نامیا  زکرمت  ی  هطقن

هدـھاشم اـکیرما  روھمج  سیئر یاھتـسژ  رد  ار  نیا  اـم  هک  تسین  راـظتنا  تسا . یمھم  یریذـپ  بیـسآ نیا  دـنیوگ ؛ یم اـھ  نآ ار  نیا  دوش . یم رت  فیعـض یلم  تیوھ  زور  هب 

زا یکی  ایند  رد  اکیرما  ذوفن  فعض  مینک ، هدھاشم  ینوریب  یایند  رد  ار  فعض  نیا  رھظم  میھاوخب  رگا  تسا . یتیعقاو  اما  میونـشب ؛ ار  نآ  هب  رارقا  اھ  نآ یاھفرح  رد  ای  مینک ،

ریغ اپورا و  رد  رگید  یاھتلود  عانتما  اب  یعمج ، لئاسم  ی  هنیمز رد  اکیرما  یاھمیمـصت  دوش . یم هجاوم  دـیدش  لمعلا  سکع اب  ایند  رد  اـکیرما  یاـھمیرحت  تسا . نآ  رھاـظم 

. دوش یم هجاوم  ایند  رد  یسایس  یمدرم و  یاھتردق  میظع  شلاچ  اب  یناھج ، لئاسم  رد  اکیرما  یداصتقا  یاھباختنا  دوش . یم هجاوم  اپورا 

هب یتح  ایند  اما  میـشاب ؛ ایند  گرزب  یروتارپما  سیئر  دـیاب  ام  هک  دـندرک  اعدا  اھ  نآ یوروش ، لالحنا  لوفا و  زا  دـعب  درـس ، گنج  نارود  زا  دـعب  تسا . لوفا  هب  ور  اکیرما  ذوفن 

همادا شراک  هب  هکنیا  زا  دـندرک  عونمم  ار  ناریا  زاگ  دـیلوت  قطانم  اب  ی  هتـسب دادرارق  یتفن  تکرـش  درادـن . یونـش  فرح اـھ  نآ زا  رگید  مھ  هملکلا  ذـفان  تردـقربا  کـی  ناونع 

هدرک لوفا  اکیرما  یـسایس  ذوفن  تسا . هنوگ  نیا هلئـسم  درکن . یا  هدیاف دنتـشون ؛ دندرک و  دایرف  دندنارذگ ، نوناق  تفرگ . ار  نآ  یاج  یوسنارف  تکرـش  کی  هلـصافالب  دھدب ؛

. تساکیرما تردق  تفر  بقع رھاظم  زا  یکی  نیا  تسا ؛

رد دــندرب  ماـمت  زور  هدزناـپ  ار  یتسینویھــص  مـیژر  سیئر  تاـفرع و  رــسای  تـسا . دـیوید ٢ » پمک  » هلئـسم نآ ، ی  هزور دـنچ  نـیمھ  ریخا  ی  هنوـمن دـنریذپ . بیـسآ  اـھ  نـیا

. دشاب یـسایس  ذوفن  رھظم  کی  یـسایس و  تایح  دـیدجت  کی  یـسایس ، کرحت  کی  اکیرما  یارب  هک  دـنروایب  رد  نآ  زا  یزیچ  دـنناوتب  دـیاش  ات  دنتـشاد  هگن  دـیوید » پمک »

. دشن اھ  نآ میلست  فرط  چیھ  دندروخ ؛ یرابتحاضف  تسکش  دیوید » پمک  » ی هیضق رد  اھییاکیرمآ  دندروخ . تسکش  هک  دندرک  فارتعا  دنتسناوتن ؛

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

مھتم دـیدھت و  ار  اھتلم  اھروشک و  تساھ ! ناسنا نوخ  هنـشت  هک  دـنز  یم فرح  یـسک  لثم  شریخا ، قطن  رد  اکیرما  روھمج  سیئر دـنداد . ناشن  ار  دوخ  نطاب  اھییاکیرمآ 

. دوبن لیلد  یب یراذـگ  مان کی  اکیرما ، یارب  گرزب » ناطیـش   » ناونع نیا  تسا . لیلد  هب  یکتم  فرح  کی  نیا  تساکیرما ؛ گرزب ، ناطیـش  هک  دـنناد  یم اـیند  همھ  دـنک . یم

نموم یاھتیصخش  رورت  نیرتشیب  تسا . هدرک  اکیرما  لقتسم ، یمدرم و  یاھتضھن  هب  تبسن  ار  ینکشراک  نیرتشیب  دینک ؛ هاگن  هتشذگ  لاس  لھچ  یس ، خیرات  هب  امش 

هحلـسا و شورف  نیرتشیب  تسا . هدرک  اکیرما  ایند ، رد  یمدرم  دـض  یاھمیژر  زا  ار  تیامح  نیرتشیب  تسا . هدرک  اکیرما  یایـس  یـسوساج  هاگتـسد  ایند ، رد  ار  نماد  کاـپ

نیرتـگرزب سپ  تـسا ؛ تنطیـش  اـھ  نـیا تـسا . هدرک  اـکیرما  اـھتلم ، یاـھتورث  هـب  تبــسن  ار  تراـغ  لواـپچ و  نیرتـشیب  تـسا . هدرک  اـکیرما  اـیند  رد  ار  راـب  گرم یاـھحالس 

گرزب ناطیش  نیا  تسا . گرزب  ناطیش  اقح  وا  سپ  دنتسین ؛ اکیرما  تنطیش  هب  مادک  چیھ اما  دننک ، یم ایند  رد  مھ  یرگید  یاھناطیـش  ار  اھراک  نیا  هتبلا  تساھناطیش .

نیرتروـفنم هک  مینک  یم راـختفا  اـم  دـنک ! یم مھتم  تنطیـش  هب  ار  یمالـسا  یروـھمج  دـنراد ، لوـبق  ار  شتنطیـش  اـھتموکح - اـھتلود و  همھ  میوـگ  یمن اـھتلم - هـمھ  هـک 

بختنم هک  دنک  یم مھتم  ار  ام  روشک  نالوئسم  وا  میوش . یمن دونـشخ  زگرھ  اکیرما  میژر  نارادمدرـس  لیلجت  فیرعت و  زا  ام  دنزب . فرح  نحل  نیا  اب  ام  اب  ایند ، یاھناطیش 

یرثکا دـح  باختنا  کی  دنـشاب ؛ هدرک  یراک  هکنیا  یارب  افرـص  کشخ و  باختنا  کی  هن  مھ  نآ  دـنتلم ؛ نابختنم  روشک ، نارـس  همھ  یمالـسا ، یروھمج  رد  دنتـسین ! مدرم 

ار اھ  نآ بوچ  یلیس و  لاح  هبات اکیرما  هک  تسا  ییاھزیچ  نامھ  اھتلم ، قیاقح  هب  تبـسن  یاھ  یتفرعم یب اھ و  یگبرجت یب نیا  تسا . دیدش  فطاوع  اب  هارمھ  قلطم و 

رت کیدزن طوقـس  هاگترپ  هبل  هب  هظحل  هب  هظحل  اـھراک  نیا  اـب  اـھفرح و  نیا  اـب  ار  دوخ  گرزب  روشک  اـکیرما ، زورما  هبرجت  یب نالوئـسم  دروخ . دـھاوخ  مھ  نیا  زا  دـعب  هدروخ و 

رد هک  ییاھتلم  اب  دـننک . یم لمع  تنوشخ  تدـش و  تیاھن  رد  دـنناوتب ، رگا  مولظم ، یاھتلم  اب  دـنا . هدربن ییوب  یناسنا  قوقح  تیناـسنا و  تیونعم و  زا  اـھ  نیا دـننک . یم

یبایزرا رد  دنناوت و  یمن یلو  دنک . یم نیطسلف  مدرم  اب  یتسینویھص  میژر  زورما  هک  دننک  یم ار  یراک  نامھ  دنناوتب ، رگا  دنیاین ؛ رد  وناز  هب  دنوشن و  میلـست  اھ  نآ لباقم 

« اکيرمآ لوفا   » 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 16هاگياپ  هحفص 1 
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. دننک یم هابتشا  مھ  دوخ  تردق 

ناملعم  / ١٣٨٣/٠٢/١٢ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ام هک  دـنز ، یم هرـسیم  هنمیم و  هب  ار  شدوـخ  دزاـت و  یم فرط  نآ فرط و  نیا هب  بترم  تسا و  هتفرگ  ار  مچرپ  نیا  تساـکیرما ؛ تسد  رد  مسیرورت  اـب  ی  هزراـبم مچرپ  زورما 

دییات دـنھد ، یم ماجنا  تسینویھـص  یاھراک  تیانج اھخالـس و  هک  ار  ینیطـسلف  یاھتیـصخش  یلبق  مـالعا  اـب  حـضاو  رورت  تقو  نآ مینک ؛ هزراـبم  مسیرورت  اـب  میھاوخ  یم

فعض یـسایس ، میژر  کی  ماظن و  کی  یارب  دنمھف . یمن دنلاوز و  هب  ور  اھ  نیا هک  تسا  نیا  رب  لیلد  نیمھ  دوخ  دننک ! یمن مھ  مرـش  دنـشک و  یمن مھ  تلاجخ  دننک ؛ یم

یتقو دھدب . تسد  زا  ار  دوخ  یسایس  تیناقح  و  دوخ ، راک  یارب  ی  هدننک عناق یسایس و  لالدتسا  ماظن ، نیا  میژر و  نیا  هک  دوش  یم عورـش  یتقو  تردق  لوفا  یقیقح و 

تسا و هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یونعم  تردـق  تقو  نآ  دـش ، جراخ  وا  تسد  زا  شدوخ  یاھراک  تیدوجوم و  یارب  وا  لالدتـسا  تفر و  تسد  زا  شا  یـسایس تیناـقح  یمیژر 

تیناقح نادقف  لالدتسا و  فعض  دنمھف  یمن هک  دنتوھـش  تردق و  تسم  ردق  نیا اھ  نیا دمھفن . وا  دوخ  دوشن و  هدیمھف  یزیچ  رھاظ  رد  ول  و  تسا ؛ هدش  عورـش  وا  طوقس 

. دنک یم دراد  هچ  اھ  نآ اب  ایند ، رد  اھ  نآ یسایس 

نادمھ  / ١۶/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

امـش یبرغ  ی  هزاورد رد  مھ  ام  هک  دنـشک  یم اـم  خر  هب  مھ  یھاـگ  دـنک . یم نـالوج  اـیند  رد  اـکیرما  نـآلا  هلوج ؛» لـطابلل  . » دـنک یم نـالوج  هک  تسا  نیا  لـطاب  تعیبط 

نیا هک  تسا  نیا  نامداقتعا  اـم  فعـض ؟ اـی  تسا  تردـق  اـکیرما  یارب  نیا  اـیآ  اـما  دـنیوگ ؛ یم مھ  تسار  ناتـسناغفا - قارع و  رد  امـش - یقرـش  ی  هزاورد رد  مھ  میتسھ ،

رایتخا هب  اکیرما  دـنک . یم رکف  تالکـشم  نیا  زا  ندـش  جراخ  یارب  هک  تسا  یتالکـشم  راچد  قارع  رد  اکیرما  زورما  تساھ . نآ رب  راشف  ثعاب  تساھ و  نآ فعـض  ی  هناـشن

تسا ییاھراک  دراد ؛ یلاعفنا  ی  هبنج امومع  قارع  رد  اکیرما  یاھ  یزیر همانرب زورما  دریگ . یمن میمصت  دنک و  یمن یزیر  همانرب دوخ  رایتخا  هب  زورما  اما  دش ؛ قارع  دراو  دوخ 

دراو ناتدوخ  لیم  هب  امـش  متفگ  هعمج  زامن  رد  دننک ، عورـش  دنتـساوخ  یم ای  دندوب  هدرک  عورـش  ار  هلمح  ای  اھ  ییاکیرما هک  ینامز  نامھ  هدنب  دـنھدب . ماجنا  دـنراچان  هک 

رب یرت  نکـشرمک یاھ  هنیزھ نیا  زا  دعب  تسا و  هدش  لیمحت  اکیرما  رب  ینکـشرمک  یاھ  هنیزھ زورما ، ات  دیوش . جراخ  دیناوت  یمن ناتدوخ  لیم  هب  هک  دـینادب  اما  دـیوش ، یم

هن دراد ، روضح  قارع  رد  هک  تساکیرما  یارب  فعـض  ی  هطقن نیا ، دراد ؛ هنیزھ  ناشیارب  دنوش ، مھ  جراخ  دراد ؛ هنیزھ  ناشیارب  قارع ، رد  دننامب  دش ؛ دـھاوخ  لیمحت  اھ  نآ

جراخم تسا ؛ هدـش  مھ  ررـض  لمحتم  قارع ، رد  هتـشاد - الاح  ات  دوش ، یم هتفگ  هک  روط  نآ درایلیم ، تسیود  دودـح  هک  یداـم - یاـھ  هنیزھ رب  هوـالع  اـکیرما  توق . ی  هطقن

زا اھ  یقارع لباقم  رد  اھ  ییاکیرما تافلت  تبـسن  مینز ، یم سدـح  ام  ای  دـنھد  یم رامآ  اـھ  نآ دوخ  هک  روط  نآ یناـسنا . تاـفلت  نآ ، رب  ی  هوـالع تازیھجت و  یـشکرکشل و 

شلباقم رد  دـش ، یم هتـشک  هک  یمانتیو  تسیب  رھ  مانتیو  گنج  رد  تسا . رتشیب  یدـصرد  ای  تسا ، رتشیب  مانتیو ، گنج  رد  اھ ، یمانتیو لباقم  رد  اھ  نآ تافلت  تبـسن 

قبط هتبلا  هدـفھ . رب  کـی  ینعی  رازھ ؛ هدـفھ  اـھیقارع  دـنا و  هتـشاد هتـشک  ـالاح  اـت  رفن  رازھ  دـنیوگ  یم ناـشدوخ  اـھ  ییاـکیرما اـجنیا  رد  اـما  تـشاد ؛ رارق  ییاـکیرما  کـی 

اھ نیا دور . یم نیا  زا  رتالاب  یلیخ  تبـسن  تقو  نآ دـشاب ، نیا  رگا  تسا . رفن  رازھ  زا  شیب  اھ  ییاکیرما تافلت  دونـش ، یم هک  ییاھربخ  ای  دـنک  یم ناسنا  هک  یتابـساحم 

کی زا  تسا ؛ ضقانت  راچد  قارع  رد  اکیرما  زورما  تساھ . نآ ررض  هب  دننکب ، یراک  رھ  تسا . هدرک  ریگ  ناشیولگ  رد  دنتـشاذگ ؛ ناشنھد  رد  دنھدبورف ؛ ار  قارع  دنا  هتـسناوتن

ار تفن  ی  هلول کی  زور  رھ  هکنیا  دوش . یمن هک  تینما  نودب  دننک ، ارجا  ار  ناشدوخ  دصاقم  قارع  رد  دـنھاوخب  رگا  نوچ  دوش ؛ رارقرب  تینما  قارع  رد  هک  دـنراد  جایتحا  فرط 

یتینما دض  رـصنع  اکیرما  یماظن  یاھورین  روضح  دوخ  رگید ، فرط  زا  دـننک . راک  دـنناوت  یمن اھ  نآ دـنھدب ، رارق  فدـھ  ار  ییاکیرما  یاھورین  ییاج  رد  زور  رھ  دـننک و  رجفنم 

ار تینما  تسا ، هدمآ  راکرـس  هک  یتلود  نیا  یارب  دنھاوخب  رگا  دـناروش . یم اھ  نآ هیلع  ار  مدرم  دـنک و  یم بارخ  شوشغم و  ار  عاضوا  تسا ؛ نیرفآ  شروش شدوخ  تسا ؛

رد یوق  شترا  کی  دوجو  زا  فرط ، نآ  زا  اما  دشاب ؛ هتـشاد  یوق  شترا  قارع  تلود  هک  دراد  جایتحا  اکیرما  تھج ، نیا  زا  دـنروایب و  دوجو  هب  یوق  شترا  کی  دـیاب  دـننک ، رارقرب 

نیا رگید  ضقانت  تسا . ضقانت  نیا  تسا ؛ لیئارـسا  یارب  دـیدھت  هوقلاب  یبرع  یمالـسا و  تلود  کی  رد  یوق  شترا  کی  دـنناد  یم نوچ  دنـسرت ؛ یم اھ  ییاکیرما مھ  قارع 

زورما رگا  نوچ  تسا ؛ داضت  رد  ناشعفانم  اـب  هکنیا  رطاـخ  یارب  دـننک ؛ رارقرب  ار  یـسارکمد  دنتـسین  رداـق  اـما  مینکب ؛ رارقرب  یـسارکمد  میدـمآ  اـم  دـننک  یم اـعدا  هک  تسا 

اھ نآ هک  تسا  یرگید  ضقانت  مھ  نیا  نیا !؟ ینعی  یـسارکمد  دنیاکیرمآ . اب  اھناسنا  نیرت  فلاخم دروآ ، دـنھاوخ  یار  هک  یناسک  نیرتشیب  دوش ، رازگرب  قارع  رد  یتاباختنا 

. دنرادن صالخ  یارب  یھار  دنا و  هدرک ریگ  نآ  رد 

نارھت  / ٢٣/٠۶/١٣٨۶ یهعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

ام رظن  هب  دوب و  هنایمرواخ  شفدھ  هک  دنتخادنا ، هار  هقطنم  نیا  رد  شیپ  لاس  دـنچ  زا  هک  یتکرح  نیا  رد  دروخ . تسکـش  اکیرما  دـیاپ . یمن یرید  نادـنمتردق  یئامن  تردـق

ناشعضو هک  مھ  قارع  دننک ؛ فیعـضت  دنتـسناوت  ار  یمالـسا  یروھمج  هن  دنروایب ، تسد  هب  دنتـسناوت  ار  هنایمرواخ  هن  دوب ، یمالـسا  یروھمج  شا  یئاغ یئاھن و  فدھ 

اما درادن . یا  هیام هک  دـننکب ، مھتم  ار  یرگید  روشک  ای  ناریا  الاح  درادـن . یتیمھا  هک  یا  هناسر ندـش  راکبلط  ینکفارف و  الاح  دنلکـشم . راچد  اھ  یئاکیرمآ . تسا یروط  نیا

اکیرما ی  هرگنک هب  دـنتفر  هک  قارع  رد  اکیرما  یماـظن  یـسایس و  ناگدـنیامن  نیمھ  تسا . راکـشآ  ـالماک  یلگ  رد  یاـپ  یگدـنامورف و  فعـض و  ناشیاھـشرازگ ، نیا  دوخ  رد 

کی ناترـس ! رب  کاخ  دـش . قحلم  اکیرما  یتاحیلـست  رازاب  هب  قارع  دـنتفگ  هک  دوب  نیا  دـننکب ، رکذ  درواتـسد  ناونع  هب  دنتـسناوت  هک  یزیچ  دـنھدب ، ار  قارع  گنج  شرازگ 

ار اھراک  نیا  میور ، یم میراد  تین  نیا  هب  ام  هک  دنتفگ  غورد  ناشدوخ  تلم  هب  روط  نآ دندرب ، نیب  زا  ار  تلم  عفانم  روط  نیا دندرک ، لامدگل  ار  مدرم  روط  نیا دنتفرگ ، ار  روشک 

ی هدنھد ناشن تسا ؛ یگدنام  بقع فعض و  تیاھن  ی  هدنھد ناشن نیا ، تسا ! نتفر  شورف  لباق  قارع  رد  اکیرما  تاحیلـست  هک  تسا  نیا  هجیتن  الاح  مینکب ، میھاوخ  یم

. دنماکان اتقیقح  هک  تسا  نیا 

نارھت  / ٢٣/٠۶/١٣٨۶ یهعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

میجح و تلود  مجح  رد  یتح  بالقنا ، هب  نیمجاھم  سکعب ، تسا و  هدروخ  تسکـش  هقطنم  نیا  رد  دوب - یرابکتـسا  ی  هژورپ کی  هک  بالقنا - تسکـش  بـالقنا و  بوکرس 

هدھاشم هقطنم  رد  یئاکیرما  یاھتـسایس  رد  ار  تسکـش  حضاو  مئالع  اھ و  هناشن ام  زورما  دنوش . یم رت  کیدزن مازھنا  تسکـش و  هب  زور  هب  زور  اکیرما ، لثم  یدنم  تردق

یاھورین ی  هھجاوم میظع  ثحب  ینعی  دـننک . ربدـت  اعقاو  نآ  یور  دـیاب  هک  تسا  یمھم  یاھ  لصفرـس ام  نارگلیلحت  یارب  ام و  ناناوج  یارب  ام و  تلم  یارب  اھ  نیا مینک . یم

اھتلم و یـسانش  ناور یعامتجا و  مولع  ثحابم  رد  دـیاب  هک  تسا  یدـیدج  مھم و  رایـسب  ثحب  کی  دـیدھت ، روز و  هب  یکتم  یدام  یاـھورین  اـب  تیونعم  هب  یکتم  یمدرم 

لوط رد  هدـش  هداد  تصرف  وا  هب  یملع  ظاحل  زا  هن  دراد ، متا  بمب  هن  هک  ام  تلم  لثم  یتلم  تسا . هنع  لوفغم  الماک  نیا  دریگب ؛ رارق  هجوت  دروم  یعاـمتجا  یـسانش  ناور

نیا لاح  نیع  رد  اما  دسر ، یمن دنمتورث  یاھروشک  نآ  یاپ  هب  اھتورث  ظاحل  زا  مھ  هدـنام ، بقع  یدایز  عقاوم  دـنک و  تکرح  یملع  ی  هلفاق ناورـشیپ  یاپمھ  هک  لاس  دـص 

هب اھنادـیم  نیرت  مھم رد  ار  یا  هناـسر یداـم و  تورث  یژوـلونکت و  حالـس و  زا  رادروـخرب  دـنم  تردـق یاـھروشک  ی  هعوـمجم یاـھ  هئطوـت تسا  هتـسناوت  تـلم  نـیا  روـشک و 

؛ دننک لیلحت  یعامتجا  مولع  یسایس و  مولع  نادنمـشناد  دیاب  ار  نیا  تسا . قیقدت  لمات و  روخ  رد  نیا  تسیچ ؟ شتلع  نیا  دھدب . تسکـش  دنک و  راداو  ینیـشن  بقع

ی هنحـص هنحـص ، تسا . یزومآ  سرد زومآ و  تربع هاگن  هنحـص ، نیا  هب  هاگن  اذـل  هداد . ناـشن  ناریا  رد  زورما  هک  دـھد ، یم ناـشن  ار  دوخ  هنوگچ  اـھتیونعم  نیا  شقن  دـننیبب 

، رویرھش ی ٢٠  هیضق اھ  یئاکیرمآ . دنیوگ یم مھ  ناشدوخ  تسا و  یحضاو  یاھزیچ  اھ  نیا هن ، مینکب ؛ یھاو  یاعدا  میھاوخ  یمن تساکیرما . یرابکتـسا  تردق  تسکش 

دنناوتب هک  دوب  نیا  مھ  اھ  نآ یلـصا  فدـھ  دـنربب . شیپ  هنایمرواخ  رد  ار  ناشدوخ  عماطم  هکنیا  یارب  دـنداد  رارق  یا  هناھب ار  لبق  لاس  جـنپ  راھچ  ربماتپـس  نامھ ١١  ینعی 

قارع لاغشا  دوب . ناشرظن  دروم  یزیچ  روط  نیا لیئارسا ؛ یتختیاپ  اب  یا  هنایمرواخ میدرک ، یم ام  زور  نآ  هک  یریبعت  هب  لیئارسا ؛ عفانم  روحم  رب  دننک  تسرد  یا  هنایمرواخ

هنافـساتم زورما  هک  یروـشک  تـسا ؛ یبرع  یاـھروشک  هـقطنم و  نـیا  یاـھروشک  نیرتدـنمتورث  زا  یکی  قارع  دوـب . هژورپ  نـیا  یاـھ  هـشقن زا  یئزج  قارع ، هـب  ی  هـلمح و 

ار یتلود  دوب - هبـساحم  لباق  ریغ  دوبن ، یفاک  مادص  دنریگب - تشم  رد  ار  روشک  نیا  دنتـساوخ  یم اھ  یئاکیرمآ دننک . یم یگدنز  یروآدرد  تلاح  رقف و  رد  روط  نیا شمدرم 

عفانم روحم  رب  دیاب  هک  دوب  دیدج  ی  هنایمرواخ داجیا  مھم  یاھمدـق  زا  یکی  نیا  دـشاب . اھ  نآ تشم  یوت  مھ  دـشاب ، هتـشاد  یمدرم  رھاظ  مھ  هک  دـنروایب  راک  رـس  اجنآ  رد 

« اکيرمآ لوفا   » 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 16هاگياپ  هحفص 2 
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هظحالم دروم  ار  هشقن  نیا  زج  زج  الاح  امـش  دوب . نیا  ناشفدھ  دھدب ؛ رارق  هرـصاحم  رد  ار  یمالـسا  ناریا  دـناوت  یم یا  هنایمرواخ نینچ  تقو  نآ  دـیایب . دوجو  هب  لیئارـسا 

نیطسلف رد  هکنیا  رطاخ  هب ارچ ؟ دروخ . تسکش  اجنآ  رد  هشقن  نیا  دوب ، یروحم  یلصا و  ی  هطقن کی  هک  نیطـسلف  دروخ . تسکـش  هشقن  نیا  نیطـسلف  رد  دیھدب . رارق 

نیا زا  لیئارـسا  اکیرما و  هب  ینھدوت  دـمآ . راک  رـس  داد و  لیکـشت  تلود  مدرم  ارآ  اب  تسا ، لیئارـسا  لـباقم  رد  تمواـقم  ی  هتـسھ نیرت  یلـصا نیرتگرزب و  هک  ساـمح  هورگ 

یضعب دوخ  زا  هنافساتم  دنا . هتـسناوتن زورما  ات  اما  دننک ؛ شجراخ  نادیم  زا  هک  دننک  یم ینکـشراک  دنراد  بترم  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  تلود  نیا  هک  مھ  یزور  نآ  زا  رتالاب ؟

هب طوبرم  نیا  دـنناوتن . مھ  نیا  زا  دـعب  میراودـیما  دـنا ، هتـسناوتن دـمحب هللا  زورما  ات  اما  نیطـسلف ؛ یمدرم  تلود  ندروآ  رد  وناز  هب  یارب  دـنتفرگ  کمک  مھ  اھ  ینیطـسلف زا 

. نیطسلف

نیا هتـشذگ ، لاـس  ناتـسبات  دـندروخ ؟ ینھدوت  هنوگچ  دـندروخ . ینھدوت  مھ  اـھ  یئاـکیرمآ دروخ و  هبرـض  دوب - میژر  نیا  تیوقت  فدـھ ، هک  مھ - یتسینویھـص  میژر  دوخ 

کی اب  هن  مھ  نآ  دـش ؛ نانبل  اب  گـنج  دراو  لـصفم  گربوزاـس  اـب  تسا - هقطنم  نیا  شترا  نیرت  یوق دـش  یم اـعدا  هک  لیئارـسا  شترا  اعدـمرپ - یوھاـیھرپ  یماـظن  یورین 

. درادن هقباس  هقطنم  نیا  رد  هک  دیشک ، لوط  گنج  نیا  زور  هس  یس و  یمالـسا . تمواقم  بزح هللا و  یاھورین  رازھ  دنچ  اب  مظنم ، یورین  کی  اب  تلود ؛ کی  اب  هن  روشک ،

لماک و تسکش  اب  دیـشک و  لوط  زور  هس  یـس و  گنج ، نیا  تسا . هدرکن  زواجت  هتفھ - ود  یکی  رثکا  دح  زور - دنچ  زا  تسا ، هتـشاد  بارعا  اب  لیئارـسا  هک  یگنج  نیدنچ 

نانبل رد  دنتـشاد  دـصق  اھ  نآ ینھدوت . کی  مھ  نیا  داتفا . قافتا  اما  دـندرک ، یمن ار  شرکف  الـصا  اھ  یئاکیرمآ درک ؟ یم روصت  یک  دـش . ماـمت  لیئارـسا  شترا  ی  هناحـضتفم

یا هناـسفا تروـص  هـب  هـک  ار  لیئارــسا  شترا  تسناوـت  هـک  دـش  ردـتقم  یوـق و  ناـنچ  نآ هـکلب  دـشن ، حالــس  عـلخ  طـقف  هـن  بزح هللا  اـما  دـننک ؛ حالــس  عـلخ  ار  بزح هللا 

. دھدب تسکش  دنتسناد ، یم ریذپان  تسکش

هب کـمک  زا  یناـنبل  دیـشر  ناـناوج  تسد  ندرک  عطق  دروم  رد  دـندروخ ، تسکـش  یتسینویھـص  یلعج  تلود  دروـم  رد  دـندروخ ، تسکـش  نیطـسلف  تلود  دروـم  رد  سپ 

شخب دوب و  لوا  مدق  نیا ، دندرک . لاغشا  یماظن  حتف  اب  لوا  دندمآ  ار  قارع  دندروخ . تسکش  مھ  قارع  دروم  رد  دندروخ ، تسکش  نیطسلف 

قارع رد  اکیرما  هک  تسا  نیا  ناشتواضق  ایند  رد  همھ  درذـگ . یم ناشنانامیپمھ  اھ و  یئاکیرمآ ی  هلیـسو هب  قارع  لاغـشا  زا  لاس  راھچ  زا  شیب  زورما  دوب . هلئـسم  ناسآ 

رد اکیرما  هک  دـنناد  یم همھ  دوش . جراخ  قارع  زا  هنادـنموربآ  هک  ددرگ  یم یھار  لابند  یگمیـسارس  اب  زورما  اکیرما  هک  دـنناد  یم اـیند  نارگلیلحت  ی  همھ هدروخ . تسکش 

یاھفدھ اب  هک  تسا  یتلود  دنا ، هدروآ راک  یور  قارع  مدرم  هک  یتلود  دـنروایب . دوجو  هب  هدـناشن  تسد تلود  کی  هک  دوب  نیا  اھ  یئاکیرمآ فدـھ  هدیـسر . تسب  نب هب  قارع 

دنناوتب هکلب  دـندز ، رد  نآ  رد و  نیا  هب  یلیخ  اھ  یئاکیرمآ تسین . اھ  نآ میلـست  اھ و  نآ ی  هدـناشن تسد دتـسیا ؛ یم اھ  یئاکیرمآ لباقم  رد  دراد ؛ هلـصاف  یلیخ  یئاـکیرما 

دعب دننک ، ظفح  ار  ناش  یرایشوھ اش هللا  نا  قارع  تلم  رگا  دنا . هتـسناوتن مھ  زورما  ات  دنتـسناوتن ؛ اما  دنروایب ، راک  رـس  ار  ناشدوخ  تلود  دننک و  طقاس  ار  یمدرم  تلود 

. تسناوت دنھاوخن  مھ  نیا  زا 

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

، تسا یمالـسا  یروـھمج  نـشور ، لـئالد  هـب  ینمـشد ، یارب  شلوا  جاـمآ  هـک  ملاـع  یتسینویھـص  ی  هکبـش یاھتـسایس  اـکیرمآ ، یاھتـسایس  رابکتـسا ، یاھتـسایس 

هتبلا میربب . شیپ  ار  نامدوخ  تکرح  تعرـس  اب  میناوت  یم ام  دننک . دنک  دنناوت  یمن دنروایب ، رد  اپ  زا  دـنناوت  یمن طقف  هن  دـنروایب . رد  اپ  زا  ار  یمالـسا  یروھمج  دـنناوت  یمن

، اھوجشناد امش  راک  نیا ، هک  روشک  ی  هبناج همھ رادتقا  زا  تسا  ترابع  عطقم  نآ  یعطقم ؛ کی  ات  درک ، دھاوخ  ادیپ  همادا  اھ  هئطوت نیا  میتسھ . نمـشد  ی  هئطوت رظتنم 

مھارف روشک  یارب  ار  یملع  تزع  دـیتسناوت  هک  یتقو نآ  دـیناسرب و  یداـصتقا  رادـتقا  هب  یملع و  رادـتقا  هب  ار  روشک  دـیتسناوت  هک  یتـقو نآ  تسا . ناوج  لـسن  امـش  راـک 

. دوب دیاب  اھ  هئطوت نیا  اب  ی  هلباقم ی  هدامآ دوب و  دیاب  اھ  هئطوت رظتنم  میا ، هدیـسرن هطقن  نآ  هب  یتقو  ات  دش . دنھاوخ  سویام  دش ؛ دھاوخ  مک  اھ  هئطوت هتبلا  زور  نآ  دینک ،

یرود زور  اـش هللا  نا  دوشب ، تلم  بیـصن  یئاـھن  یزوریپ  هک  یزور  نآ  دـش و  دـھاوخ  رت  فیعـض امـش  نمـشد  دوب ، دـیھاوخ  رت  یوق امـش  درذـگب ، هک  یزوررھ  اـش هللا  نا  و 

. دوب دھاوخن 

هزغ  / ١٣٨٨/١٢/٠٨ شیامھ  یهیحاتتفا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

کمک نیا  ام  دنکن ؛ بخ  دنک ، یمن رواب  تایدام  رد  قرغ  مدآ  کی  الاح  میدید . نامدوخ  مشچ  هب  ار  کمک  نیا  ام  دندرک ؛ کمک  نام  هلاس تشھ عافد  رد  مھ  ام  هب  هکئالم هللا 

یورین تسین ؛ هسیاقم  لباق  اکیرمآ  اب  نامیماظن  یورین  ام  میداتـسیا . ام  هک  تسا  یھلا  کمک  هب  مھ  زورما  دـننک ؛ یم کمک  اـم  هب  دـنراد  هکئـالم هللا  مھ  زورما  میدـید . ار 

وا هکنیااب  میئاکیرمآ . زا  رت  یوق ام  لاح  نیع  رد  اما  تسین ؛ هسیاقم  لباق  اکیرمآ  اب  نام  یـسایس تیلاعف  ی  هرتسگ نامیتاغیلبت ، تاناکما  نام ، یلام تاـناکما  ناـمیداصتقا ،

ام تسا و  رت  فیعـض وا  لاـح  نیع  رد  اـما  تـسا ؛ رتـشیب  شا  یـسایس یلاـم و  تاـناکما  وا  تـسا ، رتـشیب  شا  یتاـغیلبت تاـناکما  وا  تـسا ، رت  حلـسم وا  تـسا ، رتراد  لوـپ

؛ مینک یمن ینیـشن  بقع ام  دنک ؛ یم ینیـشن  بقع مدق  هب مدـق وا  میھجاوم ، مھاب  اکیرما  ام و  هک  یئاھنادـیم  نیا  ی  همھ رد  هک  تسا  نیا  ام  ندوب  رت  یوق لیلد  میرت . یوق

هب ار  اھ  نیا میراد ، رواب  ار  اھ  نیا میراد ، داقتعا  اھ  نیا هب  ام  تسا . هکئالم هللا  کمک  یھلا و  کمک  تکرب  هب  نیا  تسا ؛ مالـسا  تکرب  هب  نیا  هناشن ؛ نیا ، میور . یم ولج  ام 

- تسا یعقاو  یاھ  هغدغد کی  هک  دندرک - نایب  سدق  دروم  رد  هک  یئاھ  هغدـغد نیا  مغر  یلع فیرـش ، سدـق  هک  ار  یزور  نآ  اش هللا  نا  و  مینیب . یم میراد  نامدوخ  مشچ 

. درک دنھاوخ  هدھاشم  ایند  مدرم  نیطسلف و  مدرم  یزور  کی  ار  نیا  لاح  رھ  هب  میشابن ؛ ای  میشاب  ام  دینیبب ؛ ار  نآ  اھامش  زا  یلیخ  دیاش  دتفیب ، اھناملسم  تسد  هب 

یربھر  / ٢۵/١٣٨٩/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ار نیا  دنیب ، یم ار  نآ  دنکیم ، ار  تیلاعف  نیا  دنزیم ، رد  نآ  هب  دنزیم ، رد  نیا  هب  هدش ، همیـسارس  دـنکیم ، شالت  هدـش ، هچاپتـسد  فیرح - فرط - دـنیب  یم ناسنا  هک  ینیا 

ریذپ بیـسآ ام  رگا  میدوب ، فیعـض  ام  رگا  هدرک . همیـسارس  هتخادنا و  سارھ  هب  هدرک ، بوعرم  ار  وا  هک  تسا  هدرک  ادیپ  یتردـق  هیـضق ، فرط  نیا  هک  تسادـیپ  نیا  دـنیب ؛ یم

هک تسا ، نیمھ  مھ  هیـضق  عقاو  و  تسا ؛ فرط  نیا  رادتقا  ی  هناشن شالت ، نیا  دوبن . مزال  شالت  همھ  نیا  دـنروایب ، رد  وناز  هب  ار  ام  تبرـض ، کی  اب  دنتـسناوتیم  رگا  میدوب ،

تسا و هدرک  ادـیپ  یرتزاـب  یاھتـسد  تسا ، هدـش  رت  هاـگآ تسا ، هدـش  رت  برجم تسا ، هدـش  رت  یوـق یلبق  ی  هھد هس  هب  تبـسن  فرط  نیا  . درک مھاوـخ  هراـشا  نم  ـالاح 

بالقنا لوا  ی  هھد رد  تشادن . دوجو  هاگتحارتسا  ی  هطقن کی  اعقاو  ینعی  دندوب . ناریا  هیلع  اعمتجم  ربکتسم ، یایند  ی  همھ زور  کی  تسا . هدش  رت  فیعض نمشد  الباقتم 

یقرـش یاـپورا  دوب ؛ زورما  ی  هیـسور رد  اـجنیا و  زکرم ، هک  دوب  اـھروشک  زا  میظع  ی  هعومجم کـی  دوبن ، هک  روشک  کـی  طـقف  هک  دوب  یتردـق  کـی  یوروش  رگید . دوـب  روـجنیا 

نآ ام  دـندوب . یمالـسا  یروھمج  هیلع  اھنیا  دـندربیم . باسح  اھنیا  زا  یرایـسب  ایـسآ  رد  دـندوب و  اھنیا  اب  نیتال  یاکیرمآ  یئاقیرفآ و  یاھروشک  بلاغ  دوب ، اھنیا  هب  قلعتم 

ات یس  ات ، تسیب  ار  کنات - دینک  ضرف  الثم  فراعتم - حالس  کی  هک  دوبن  ایند  رد  یروشک  چیھ  ینعی  مینک ؛ هعجارم  میتسناوتیمن  اج  چیھ  هب  فراعتم  حالس  کی  یارب  تقو 

مارتحا دـنتفرگ و  لیوحت  ار  ام  مھ  یلیخ  رھاظلا  یلع هک  یوالـسگوی ، هب  مدرک  یرفـس  مدوخ ، یروھمج  تسایر  ناـمز  تقو  ناـمھ  نم  دنـشورفب . اـم  هب  میتساوخیم ، رگا 

، دوب لقتسم  یاھروشک  وزج  یوالسگوی  هکنیا  اب  دنھدب . ار  فراعتم  یاھحالس  نیمھ  ام  هب  دندشن  رـضاح  اھنیا  میدرک ، رارـصا  هچرھ  اما  دندرک ؛ مھ  هچ  هچ هب و  هب دندرک و 

. دنراد دوخ  یاج  بخ ، هک  نارگید  دندشن . رضاح  لاح  نیع  رد  اما  دوب ؛ قرش  کولب  وزج  هن  دوب ، برغ  وزج  هن 

، دنداتسرفیم ام  هیلع  ژاریم »  » زور نآ  دننزیم ، ام  هیلع  فرح  دننکیم و  ام  هیلع  تاغیلبت  الاح  هک  زورما  ی  هسنارف نیمھ  دوب ، اپورا  دوب ، اکیرمآ  دوب ؛ برغ  کولب  مھ  فرط  نآ 

ردـص ناشتاغیلبت - رد  یفرح  کی  هک  دـینک  ضرف  اھناملآ  زورما  دوب . رتشیب  یلیخ  ـالاح  زا  اـم  هیلع  اـھروشک  نیا  زور  نآ  ی  هلمح ینعی  دـندادیم ؛ اـم  هیلع  درادـناتا » رپوس  »

رتلاعف رت و  یلمع زور  نآ  اھ  ینمشد ینعی  دندرکیم ؛ تسرد  شیارب  یئایمیش  حالـس  ی  هناخراک دندادیم ، مادص  هب  یئایمیـش  حالـس  زور  نآ  دنزیم ؛ یرگید - ای  ناشمظعا 

. دوب

دوشیمن هک  دننیب  یم هن ، دنا ؛ هدش رتھب  دـنا ، هدـش رت  بیجن زورما  هکنیا  هن  درادـن ، دوجو  اھنآ  یارب  یا  هنیمز دـنناوتیمن ، ینعی  تسین ؛ اھربخ  نیا  تسین ، اھفرح  نیا  زورما ،

رب شا  یمیدق ی  هطلس هک  دنکیم  ساسحا  تسا - یمھم  ی  هتکن نیا  زورما - برغ ، و  هدش . مھ  رت  یوق هدش ، مھ  رتزغمرپ  زور  هبزور میظع ، مجح  نیا  ینعی  درک ؛ شا  یراک

. دنناوتیمن دوشیمن ؛ دننیب  یم زورما  دنتفریم ، ولج  دـنتخاتیم و  یعدار  یعنام و  چـیھ  یب یبرع  یمالـسا و  یاھروشک  رد  هک  یئاھنیا  ینعی  هدـش ؛ لزلزتم  مالـسا  یایند 

« اکيرمآ لوفا   » 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 16هاگياپ  هحفص 3 
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راکـشآ حضاو و  برغ  هب  اھنآ  یگتـسباو  هک  اھروشک  زا  یـضعب  رد  هدش . لکـشم  ناشارب  مھ  نآ  دـننکب ، دـنھاوخیم  رظندـیدجت  یتح  هدرک ، راداو  ار  اھنآ  یمالـسا  جوم  نیا 

تسب نب هار  کی  اھنآ  یارب  دنناوتیمن ؛ دننکب ، هار  هبور ار  عاضوا  دنناوتب  هکلب  دننکب ، یئاھرظندیدجت  کی  دنھاوخیم  دنتسھ - یضاران  دننادیم و  ار  نیا  مھ  ناشمدرم  تسا -

، ات ود  یکی  همانعطق ، دـننک . رداص  همانعطق  اھزیچ و  نیا  غارـس  دـنیایب  هک  تسا  نیمھ  شا  هجیتن اـعبط  فعـض  نیا  بخ ، تسا . یتیعقوم  نینچ  کـی  رد  برغ  زورما  تسا .

اـضما ار  اھ  همانعطق نیا  دنتینما و  یاروش  وضع  ناشدوخ  اھ  یـضعب هک  یئاھتلود  نیمھ  تسین . هارمھ  وا  اب  مھ  اھتلود  لد  یتح  اھتلم ، لد  هک  یا  همانعطق ات . هد  ات ، جـنپ 

یتسیابردور کی  تسا ؛ یربج  لمع  کی  تسا و  یرسق  لمع  کی  اھنآ  یارب  دنتـسین ؛ اھمیرحت  نیا  هب  یـضار  اھتلود  نیا  دوخ  زا  یـضعب  یتح  هک  میراد  عالطا  ام  دننکیم ،

. تسا نیا  عضو  تسا . یسایس 

شترا  / ١٣٨٩/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانابلخو  ناھدنامرف  رادیدرد  تانایب 

موجھ هقطنم  نیا  میظع  عبانم  دوجو  رطاخ  هب  هک  هقطنم -  نیا  زا  رود  نادنمتردق  یهطلـس  یاھلاس  تسا . هدش  رادـیب  مالـسا  یایند  تسا ، هدـش  رادـیب  هنایمرواخ  زورما 

یگرزب تردق  ود  نیا  ام  یهقطنم  رد  یزور  کی  تسا . یتیعقاو  کی  نیا  دسریم ؛ نایاپ  هب  دراد  دندرک -  هبرجت  ار  ون  زا  رتالاب  رامعتسا  ون و  رامعتسا  رامعتسا و  نارود  دندروآ و 

؛ دوب تسار  هب  طوبرم  یشخب  کی  دوب ، پچ  هب  طوبرم  یشخب  کی  دندوب . طلـسم  هقطنم  نیا  یـسایس  روما  یهمھ  رب  قباس -  یوروش  اکیرمآ و  ینعی  دندوب -  زور  نآ  هک 

! دنتخورف ار  رـصم  میدیدیم  وھکی  دـنتخاسیم -  مھ  اب  یوروش  اکیرمآ و  اھنیا ، رـس  تشپ  یاھتردـق  سار ، رد  دـنتخاسیم -  مھ  اب  یتقو  کی  مھ  دـعب  اوعد ، فالتخا و  مھ  اب 

اپ ریز  همھ  ناشعفانم ، ناشنارادمامز ، اھتلم ، دندرک ، هرکاذم  هدرپ  تشپ  دنتـسشن  مھ  اب  الاب  رد  دعب  دوب . هاگودرا  ود  نیب  گنج  عقاو  رد  دـنتخورف . یاهرود  کی  رد  هکنیاامک 

. دشیم هل 

یگنھرف و میظع  یهبقع  هناوتـشپ و  اـب  تسا  یمالـسا  ناریا  ورـشیپ ، هنیمز ، نیا  رد  و  دـننیبیم . ار  اھتردـق  یجیردـت  لوفا  هقطنم  یاـھتلم  زورما  تسین . یروـجنیا  زورما 

نیا تشاد ؛ هگن  یتسیاب  ار  نیا  هعومجم . نیا  تلم و  نیا  رکف  حور و  ناج و  اب  تسا  هتخیمآ  مالسا  هک  مالـسا ، هب  یکتم  ناریا  مھ  نآ  تسھ ؛ روشک  نیا  رد  هک  یتاناکما 

. دراد ار  دوخ  یهژیو  شقن  یئاوھ  یورین  شترا ، نایم  رد  دراد . ار  دوخ  صتخم  شقن  شترا  دراد . یشقن  مھ  یشخب  رھ  تسا . شزرااب  یلیخ 

یمالسا  / ١٣٨٩/١٢/٠١ تدحو  سنارفنک  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

یمدرم یمالـسا و  تیوھ  هب  ار  هبرـض  نیرتگرزب  نیرتشیب و  هشیمھ  مالـسا ، یایند  رد  نیرمعتـسم  نیربکتـسم و  روضح  تساکیرمآ . مالـسا ، یاـیند  رد  لکـشم  ساـسا 

ار اھنآ  نوخ  هدرک ، فیعـض  ار  اھتلم  هک  تسا  هدوب  نارمعتـسم  روضح  اج  همھ  اقیرفآ ؛ هب  دیـسرب  ات  دـنھ ، یزلام و  یزنودـنا و  زا  دـیریگب ، مالـسا  یایند  قرـش  زا  هدز . اھتلم 

ساقیال بنذ  کدوجو  : » تفگ تسا . لکشم  نیرتگرزب  اکیرمآ  روضح  دناهیشاح . رد  هیقب  تساکیرمآ ؛ رمعتـسم ، ربکتـسم و  نآ  زورما  هدرک . فیعـضت  ار  ناشیاھهدارا  هتفرگ ،

هناتخبـشوخ درک . فیعـضت  ار  وا  درک ، رود  هصرع  زا  ار  اکیرمآ  دـیاب  درک . جالع  دـیاب  ار  نیا  تساـکیرمآ ؛ روضح  زورما  رتگرزب ، مالـسا  یاـیند  یاھیتخبدـب  یهمھ  زا  بنذ .» اـھب 

. دوب دیماان  دیابن  تشاد . هگن  دیاب  ار  نیا  تسا . هدش  فیعض  تدشب  زورما  اکیرمآ  تسین . لبق  لاس  یس  لبق و  لاس  تسیب  یاکیرمآ  زورما ، یاکیرمآ  دناهدش . مھ  فیعض 

(ع)  / ١٣٩٠/٠٣/١٠ نیسح ماما  یرسفا  هاگشناد  رد  تانایب 

ماظن نادـیم  هب  تشاد ، هتنچ  رد  هک  هچنآ  یهمھ  اب  ناوت ، یهمھ  اـب  اـکیرمآ -  گرزب ، ناطیـش  ینعی  اـیند -  رب  طلـسم  یـسایس  یتاـغیلبت و  یلاـم و  یماـظن و  یروتارپما 

؛ هداتفا ایند  رد  یقافتا  هچ  دینیبب  دینک  هاگن  امش  لاس ، یس  زا  دعب  زورما  دروآیم . رد  وناز  هب  ار  بالقنا  هک  دوب  عمجرطاخ  دمآ و  بالقنا  نادیم  هب  دمآ ، یمالـسا  یروھمج 

. دننکیم فارتعا  نآ  هب  همھ  دننیبیم و  دنراد  همھ  ار  نیا  تسا ؛ هدروخ  تسکش  یلکب  اکیرمآ  یاهنایمرواخ  یهدننکنییعت  ساسح  رایسب  تسایـس  دندمآرد . وناز  هب  اھنآ 

یاھمیژر زورما  دوب ؛ هتفر  اھنآ  تسد  زا  یولھپ  دساف  توغاط  میژر  طقف  زور  کی  دنداد . تسد  زا  ار  دوخ  کیدزن  نانامیپمھ  نارای و  نارودزم و  دندروخ . تسکش  نیطسلف  رد 

هک یاهقطنم  اقیرفآ و  لامـش  یهقطنم  نیمھ  ینعی  ایـسآ -  یبرغ  یهقطنم  رد  اکیرمآ  زورما  دـنلزلزتم . نیاربانب  دـننتفر ؛ تسد  زا  فرـش  رد  اـی  دـنتفر  اـھنآ  تسد  زا  یرگید 

لاس یس  رد  یزور  کی  دنوشیم . نادیم  دراو  یمالـسا  راعـش  اب  ناناوج  زورما  تسا . هدنز  هقطنم  نیا  رد  مالـسا  زورما  تسا . یوزنم  دنتـشاذگ -  هنایمرواخ »  » ار نآ  مسا 

زورما دشیم ؛ لسوتم  پچ  یاھراعـش  هب  دـنزب ، یفرح  یبالقنا  یلم و  یاھهزیگنا  زا  تساوخیم  یـسک  رگا  اقیرفآ ، لامـش  یاھروشک  نیمھ  رد  شیپ ، لاس  لھچ  شیپ ،

مک نیا ، نآرق . تسا و  مالـسا  عطاق ، نخـس  جـئار ، یهکـس  جـئار ، فرح  هقطنم ، نیا  رد  زورما  تسا . هدـش  هداد  لیوحت  نادهلابز  هب  اھفرح  نیا  تسا ، هداتفارود  اھفرح  نیا 

هب اـھنآ  تشارفارب ، مچرپ  هقطنم  نیا  رد  نآرق  مالـسا و  ماـن  هـب  یمالـسا  یروـھمج  دـش ، زوریپ  یمالـسا  بـالقنا  یتـقو  هـک  تـسا  یزیچ  ناـمھ  نـیا  تـسا ؟ یدرواتـسد 

لباقم رد  ار  نیا  دراد  ام  زورما  ناوج  هدـمآ . شیپ  زورما  اھنآ ، مغریلع  اما  دـنراذگن ؛ هک  دـندرک  شالت  اذـل  دـیایب ، شیپ  یزیچ  نینچ  تسا  نکمم  دـنتفگ  دـندیزرل . ناـشدوخ 

. دنیبیم شدوخ 

نیطسلف  / ١٣٩٠/٠٧/٠٩ هضافتنا  زا  تیامح  سنارفنک  رد  تانایب 

رد یمالـسا  یرادیب  تردقرپ  جوم  ندمآ  دیدپ  دوب . یھلا  ترـصن  کرابم ، ینـسح  دـساف  نئاخ و  میژر  طوقـس  دوب . یھلا  ترـصن  لماک ، یهرـصاحم  دوجو  اب  هزغ  یگداتـسیا 

یاھیراتفرگ تسا . یھلا  ترـصن  نانآ ، زا  هقطنم  یاھتلم  نوزفازور  رفنت  هسنارف و  سیلگنا و  اکیرمآ و  یهرھچ  زا  ریوزت  قافن و  یهدرپ  نداـتفارب  تسا . یھلا  ترـصن  هقطنم ،

یئاپورا یاھهاگشناد  یتح  یمومع و  راجزنا  یناھج و  یاوزنا  ات  هتفرگ  شایلخاد  یعامتجا  یداصتقا و  یسایس و  تالکـشم  زا  تسینویھـص ، میژر  رامـشیب  یپردیپ و 

رتراـتفرگ و هشیمھ  زا  اـکیرمآ  شایلـصا  یماـح  و  رتیوزنم ، رتفیعـض و  رتروـفنم و  هشیمھ  زا  یتسینویھـص  مـیژر  زورما  تـسا . یھلا  ترـصن  رھاـظم  هـمھ  هـمھ و  نآ ، زا 

. تسا رتمگردرس 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢١ حلسم  یاھورین  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

یقالتاب زا  دـناوتیمن  اکیرمآ  میژر  دـنکیم . قرغ  دراد  ار  اھنآ  نوگانوگ ، قطانم  رد  ناشدوخ  تسد  هب  یهدروآمھارف  قالتاب  تسا . تالکـشم  راچد  اکیرمآ  ربکتـسم  میژر  زورما 

هاگن اب  یدام ، یاھهار  اب  دـننک . صالخ  ار  ناـشدوخ  دـنناوتیمن  اـھنآ  تسین . دـلب  ار  شھار  نوچ  دـنک ؛ جراـخ  ار  شدوخ  هدروآ ، دوجو  هب  ناتـسناغفا  رد  شدوخ  تسد  هب  هک 

شیپ تیونعم  اب  لقع ، اب  قطنم ، اب  راک ، درب . شیپ  ار  اھراک  دـنرادیب ، نآ  رد  مدرم  زورما  هک  یئایند  رد  دوشیمن  هناراگبلط  هناراکزواجت و  یهیحور  اب  هناربکتم ، هاگن  اب  یدام ،

. هتفرگ شیپ  رد  یمالسا  یروھمج  ماظن  هک  تسا  یشور  نامھ  نیا  دوریم ؛

برغنالیگ  / ١٣٩٠/٠٧/٢٣ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

نیرتروفنم اکیرمآ  زورما  تسین . روفنم  اـکیرمآ  ردـق  هب  اـیند  رد  یتلود  چـیھ  اـھتلم ، ناـیم  رد  زورما  دـندش . یوزنم  ناـشدوخ  اـما  مینک ؛ یوزنم  ار  ناریا  میھاوخیم  دـنیوگیم 

. دیروفنم هک  دیتسھ  یوزنم  امش  تسا . هقطنم  یاھتلم  مشچ  رد  اھمیژر  اھتلود و 

. دنک فطعنم  هجوتم و  شدوخ  هب  ار  مالسا  یایند  یمومع  راکفا  دناوتب  هکلب  دنکب ، اھناملسم  مالسا و  قلمت  رادقم  کی  ات  تفر  رـصم  هب  لبق  لاس  ود  اکیرمآ  روھمج  سیئر 

بیرف هقطنم  یاھتلم  مومع  رـصم و  تلم  مومع  اما  دندرک ، یرادـفرط  هدـش -  رانکرب  لوزعم  کرابم  ینـسح  نیمھ  مکاح ؛ هورگ  ینعی  کچوک -  تیلقا  کی  دـش ؟ هچ  هجیتن 

. تساپرب اھروشک  نامھ  رد  اکیرمآ  دض  راعش  دینیبیم  امش  زورما  دندروخن . ار  یزاسرھاظ  نیا 

تارج اما  دنکیم ، رفس  دنتسھ -  ناتـسناغفا  رد  وتان  یئاکیرمآ و  یورین  رازھ  هد  دنچ  دص و  تساھنآ و  لاغـشا  تحت  روشک  هک  ناتـسناغفا -  روشک  هب  اکیرمآ  روھمج  سیئر 

زا هاگیاپ ، هب  تفر  دـنک ؛ تاقالم  تسناوتن  لـباک  ریغ  لباک و  رد  ناتـسناغفا  یـسایس  لاجر  زا  مادـکچیھ  اب  دوش ؛ جراخ  تسا ، یئاکیرمآ  هاگیاپ  هک  مارگب ، هاگیاپ  زا  دـنکیمن 

شبنج تکرح و  نیا  شاهناشن  دیسرتیم ؛ مھ  اکیرمآ  رد  ناتدوخ  تلم  تیرثکا  زا  امش  زورما  دیسرتیم . اھتلم  تیرثکا  زا  دیـسرتیم ، مدرم  تیرثکا  زا  امـش  نوریب ! دمآ  هاگیاپ 

« اکيرمآ لوفا   » 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 16هاگياپ  هحفص 4 
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. دیتسھ یوزنم  امش  سپ  دننکیم . ترفن  راھظا  مدرم  اکیرمآ  رد  رگید  ددعتم  یاھرھش  رد  دنامن ؛ روصحم  کرویوین  هب  هک  تسا  تیرتسا  لاو 

نیمولظم رادفرط  تساھتلم ، رادـفرط  ناریا  هن ؛ دـنروآیم . فرح  رـس  تشپ  فرح  ابترم  دـننک ، یمومع  ار  یـسارھناریا » ، » دـننک یوزنم  ار  یمالـسا  یروھمج  هکنیا  یارب 

دتـسیایم و دوجو  یهمھ  اـب  مھ  ناربکتـسم  ناـملاظ و  یھاوخهداـیز  یئوگروز و  لـباقم  رد  دـنکیم ، هزراـبم  ملاـظ  اـب  تسا ، فلاـخم  ملظ  اـب  یمالـسا  یروـھمج  تسا .

، دنایمالـسا یروھمج  رادفرط  دـندنمهقالع ، یمالـسا  یروھمج  هب  دنـسانشیم ، ار  یمالـسا  یروھمج  هک  یئاج  رھ  اھتلم  هک  تسا  نیمھ  یارب  دـنکیمن . ینیـشنبقع 

، دیروفنم رصم  رد  دیروفنم ، ناتسناغفا  رد  دیروفنم ، قارع  رد  هک  اکیرمآ ، یهدحتم  تالایا  میژر  نارس  امش  سکعب  تسا ؛ نیشنلد  اھنآ  یارب  یمالسا  یروھمج  یاھراعش 

. دیروفنم اپورا  رد  یتح  دیروفنم ؛ دیراد ، یماظن  کرحت  دیدرک و  دراو  یماظن  یاھورین  هک  یبیل  رد  دیروفنم ، بالقنا  زا  دعب  سنوت  رد 

یتیلقا کی  اھنیا  دندرک -  بیوصت  اکیرمآ  یلعف  روھمج  سیئر  یارب  ار  لبون  حلص  یهزیاج  دنتـسشن  یتیلقا  کی  لومعم  قبط  یئاپورا  یاھروشک  زا  یکی  رد  لبق  لاس  دنچ 

روھمج سیئر  هیلع  روـشک  ناـمھ  مدرم  دریگب ، ار  هزیاـج  هک  تفر  اـکیرمآ  روـھمج  سیئر  دـعب  دوـب -  مکاـح  اـھنآ  راـک  نیا  رب  یـسایس  طـباور  یـسایس ، یاـھهزیگنا  دـندوب ؛

یهطقن تسرد  نیا  دنفلاخم ؛ اھامـش  اب  مدرم  یدصرد  دون  میظع  یاھهعومجم  دیتسھ ، یدـصرد  کی  یاھهعومجم  اب  امـش  دـیتسھ ، اھتیلقا  اب  امـش  دـندرک ! تارھاظت 

دـسریمن و یئاـج  هب  ناریا  تلم  اـب  یهزراـبم  رد  دوخ ، ندـنک  ناـج  اـب  دوخ ، تیلاـعف  اـب  دوـخ ، شـالت  اـب  نمـشد  اذـل  تسا . یمالـسا  یروـھمج  تکرح  یریگتھج و  لـباقم 

مھاوخیم زیزع  یاھناوج  امـش  زا  نم  و  دیآیم . قئاف  اھـشالت  نیا  یهمھ  رب  ناشیمالـسا ، تیـصخش  یلم و  تیوھ  ظفح  یارب  ام  ناناوج  یگداتـسیا  تلم ، یگداتـسیا 

. دینک رتهدامآ  دنلبرس  راختفارپ  یهدنیآ  یارب  زورهبزور  ار  ناتدوخ  دینادب و  ار  تیعضو  نیا  ردق 

جح  / ١٣٩٠/٠٨/١۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

رگید اکیرمآ و  رد  یمدرم  قیمع  یاھضارتعا  قارع ، ناتـسناغفا و  رد  یپردیپ  یاھیماکان  یداصتقا ، یاھیراتفرگ  دنرتفیعـض . هشیمھ  زا  زورما  مزینویھـص ، اکیرمآ و  برغ و 

نیرحب و نمی و  رد  مدرم  یهناریلد  یاـھمایق  ناـنبل ، نیطـسلف و  مدرم  یاـھیناشفناج  تازراـبم و  تسا -  هدـش  رتهدرتـسگ  زورهبزور  نآ  یهـنماد  هـک  یبرغ -  یاـھروشک 

رد نموم  ناـنز  نادرم و  تسا . دـیدج  یبـالقنا  یاـھروشک  هژیوب  یمالـسا و  تما  یارب  یگرزب  یاـھتراشب  لـماح  همھ  همھ و  اـکیرمآ ، ذوـفن  ریز  یاـھروشک  زا  رگید  یخرب 

یادخ هب  اھتضھن  ناورشیپ  صاوخ و  دنربب . ار  هرھب  نیرتشیب  یمالسا ، للملانیب  تردق  لیکشت  یارب  تصرف  نیا  زا  یبیل ، سنوت و  رصم و  رد  هژیوب  مالسا و  ناھج  رـسارس 

ترصن زاسهنیمز  یھلا و  یاضر  یهیام  هک  دوخ ، راگدـنام  تاراـختفا  اـب  ار  یمالـسا  تما  خـیرات  یهدوشگهزاـت  یهحفـص  دـننک و  داـمتعا  وا  ترـصن  یهدـعو  هب  لـکوت و  گرزب 

. دنزاس نیزم  تسوا ،

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

رد اکیرمآ  تسا . یتیعقاو  کی  مھ  نیا  یـسایس -  فعـض  مھ  یلام ، یداصتقا و  فعـض  مھ  تسا -  هدـش  فعـض  راچد  اـکیرمآ  تسا . یبیرغ  عاـضوا  عاـضوا ، مھ  ناـھج  رد 

امیقتـسم ار  قارع  دنتـساوخیم  اھیئاکیرمآ  دروخ . تسکـش  قارع  یهیـضق  رد  دروخ ، تسکـش  نیطـسلف  یهیـضق  رد  دروخ ، تسکـش  شدوخ  یاهناـیمرواخ  تساـیس 

تلم تلود و  دننامب ، نویسالوتیپاک  اب  دنتساوخ  دنتسناوتن ؛ دنروایب ، هدناشنتسد  یتلود  دنتـساوخ  تشاذگن -  داتـسیا و  قارع  تلم  دنتـسناوتن -  دننک ، هرادا  ناشدوخ 

هچنآ یدرواتسد ، چیھ  نودب  اھیئاکیرمآ  هک  دش  بجوم  نیمھ  و  تسا ؛ رادیب  هدنز و  تلم  کی  قارع  تلم  تسا ، یمدرم  تلود  کی  قارع  تلود  زورما  دندادن . هزاجا  قارع 

یرکف مھ  نآ  یارب  هدـنیآ  رد  هللااشنا  قارع  تلود  تلم و  دـبال  هک  دـنراد ؛ یتینما  یاھتلاخد  دـنراد ، یتفن  یاھتلاخد  هتبلا  دـنوشب . جراـخ  قارع  زا  دـشن ، دنتـساوخیم ، هک 

. درک دنھاوخ 

زور دنچ  ینارنخس  رد  امابوا  دنفعض . راچد  هک  دننک  رارقا  دنھاوخیمن  تسا . فعض  راچد  اکیرمآ  دننک -  ناھنپ  ار  نیا  دننکیم  یعـس  اھیئاکیرمآ  هک  مھ -  یلخاد  یایاضق  رد 

، فلتخم یاھتلایا  رد  اکیرمآ ، رساترس  رد  درس ، یاوھ  نیا  یوت  دنیاھنابایخ ! یوت  هک  تسا  هام  راھچ  زا  شیب  اکیرمآ  تلم  هک  درکن  نیا  هب  یاهراشا  نیرتمک  هرگنک ، رد  شیپ 

. دـندرکن یاهراشا  الـصا  دوبن !؟ ندرک  هراشا  لباق  نیا  دـننک ، یگداتـسیا  سیلپ  تخـس  یاھهبرـض  سیلپ و  راشف  لباقم  رد  دنتـسیاب ، اـھنابایخ  یوت  دـنیایب  مدرم  همھ  نیا 

اھنیا هک  یلوپ -  یلاـم و  یداـصتقا و  لـئاسم  زا  ریغ  تسا . فعـض  راـچد  مھ  اـپورا  تسا . روج  نیمھ  مھ  اـپورا  تسا . ناشرـشب  قوـقح  مھ  نیا  دـننک . ناـھنپ  دـنھاوخیم 

. تسا فعض  راچد  زورما  اپورا  مھ  یسایس  ظاحل  زا  تسا -  هدرک  نیگمشخ  ار  مدرم  تسا و  یبیجع  یاھفعض 

سیلگنا دـنتفگ  ارچ ؟ دوشب . اپورا  یهیداحتا  دراو  سیلگنا  هک  دادـن  هزاجا  دوب ، هسنارف  روھمج  سیئر  هک  لگود  لارنژ  نارود  رد  هسنارف  تلود  منزب . لاثم  کـی  امـش  یارب  نم 

طابترا و رطاخ  هب  دوش ، اپورا  یهیداحتا  دراو  سیلگنا  هک  تشاذگن  لگود  دزادنایم . لالقتسا  زا  ار  اپورا  یهیداحتا  اکیرمآ ، سیلگنا و  تاطابترا  عون  تساکیرمآ ؛ هب  یهتسباو 

اھنآ هک  ار  یئاھفرح  نامھ  دـنکیم ؛ هلر  ار  اکیرمآ  یاھفرح  تسا ، راک  رـس  هسنارف  رد  زورما  هک  یئاقآ  نیا  تسا . هسنارف  زور  نآ  هب  طوبرم  نیا  اکیرمآ . هب  یگتـسباو  لاـصتا و 

یئاپورا رگید  یاھروشک  تسا ؛ هسنارف  نیا  تسا . هدیـسر  اجنیا  هب  اپورا  راک  تسا . فعـض  نیا  بخ ، ضحم ! عبات  هدش  دنکیم ؛ رارکت  تساھنآ ، لد  رد  هک  هچنآ  دنھاوخیم ،

. تساھهاگتسد نیا  فعض  نیا  دنروط . نیمھ  یلوا  قیرط  هب  مھ 

اھنیا ام . میرحت  هب  میمصت  نیمھ  هلمج  زا  دنفعـض ؛ راچد  یللملانیب  تامیمـصت  رد  دنفعـض ، راچد  یـسایس  لئاسم  رد  دنفعـض ، راچد  یداصتقا  لئاسم  رد  اھیبرغ  زورما 

نیا دـنتفگ . دـنتفگ ، یھ  روآدرد ! یاھمیرحت  هدـننکجلف ، یاھمیرحت  دـندرک : دـیدھت  دـننک . تازاـجم  مالـسا  رطاـخ  هب  ار  ناریا  تلم  ار ، یمالـسا  یروھمج  عقاو  رد  دنتـساوخ 

نیا لاس  یـس  نیا  رد  هک  نانچمھ  مینکیم ؛ دـشر  لخاد  زا  میروآیم ، ور  یلخاد  تیفرظ  دادعتـسا و  هب  میوشب ، میرحت  ام  یتقو  الوا  تسام : عفن  هب  تھج  ود  زا  اـھمیرحت 

ناشدوخ ار  رھـشوب  هاگورین  اھنیا  یمتا ، یهیـضق  رد  رگا  میتشادن ؛ ار  بیجع  یاھتفرـشیپ  نیا  زورما  میدـشیمن ، میرحت  حالـس  یهنیمز  رد  رگا  تسا . هداتفا  قافتا  هلئـسم 

هب نامسآ ، هب  هراوھام  نداتـسرف  اضفاوھ و  یداینب و  یاھلولـس  رد  ام  دندوب ، هتـسبن  ام  یور  هب  ار  ملع  یاھرد  رگا  میدرکیمن ؛ تفرـشیپ  یزاسینغ  رد  ام  دندوب ، هتخاس 

یهمـشچ لـثم  زورهبزور  دادعتـسا  تیفرظ و  نیا  میروآیم و  ور  میوشیم و  هجوتم  ناـمدوخ  یلخاد  تیفرظ  هب  اـم  دـننکیم ، میرحت  ار  اـم  هچرھ  سپ  میدیـسریمن . اـھاجنیا 

. تسام عفن  هب  میرحت  نیا  سپ  دوشیم . افوکش  یناشوج 

ار ناریا  ات  مینک  لامعا  ناریا  رب  میھاوخیم  ار  اھمیرحت  نیا  ام  دـنیوگیم  ناـشتاغیلبت  رد  اـبترم  روط  نیمھ  اـھنیا  هک  تسا  نیا  تساـم ، عفن  هب  اـھمیرحت  نیا  هک  یمود  تھج 

یاهتسھ و یهیـضق  رد  ینیـشنبقع  یارب  ناریا ، رب  راشف  یارب  اھمیرحت  نیا  هک  دندیمھف  ایند  یهمھ  سپ  یاهتـسھ . یهیـضق  رد  الثم  الاح  مینک ؛ ینیـشنبقع  هب  راداو 

هک مھ  ناریا  دـننک ، ینیـشنبقع  هب  راداو  ار  ناریا  هک  تسا  نـیا  یارب  اـھمیرحت  نـیا  دـتفایم ؟ یقاـفتا  هـچ  مـیدرکن ، ینیـشنبقع  اـم  یتـقو  بـخ ، تـسا . رگید  یاـیاضق 

تردق ناریا و  تلم  تزع  دنکشیم و  دندرک ، مایق  هک  هقطنم  یاھتلم  نیا  مشچ  رد  برغ  یاھدیدھت  تبیھ  برغ و  تبیھ  هک  دوشیم  نیا  هجیتن  درک ؛ دھاوخن  ینیـشنبقع 

هب تمدـخ  عقاو  رد  مدرک ، ضرع  هک  یتھج  ود  نیا  زا  اما  تسام ، هب  ندز  هبرـض  یارب  اھمیرحت  نیا  نیاربانب ، تساـم . عفن  هب  نیا  و  دوشیم ؛ داـیز  اـھنیا  مشچ  رد  ناریا  تلم 

. تسام

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

، نیا گنج . یهنیزگ  یتح  ینعی  تسا ! زیم  یور  اـھهنیزگ  یهمھ  ناـبز : نیا  هب  دـیدھت  دـننکیم ؛ دـیدھت  اـبترم  مینکب . ضرع  اـکیرمآ  یاھدـیدھت  نیا  هب  عجار  مھ  هلمج  کـی 

رطاخ هب  تساکیرمآ ؟ ررـض  هب  اھدیدھت  نیا  ارچ  تساکیرمآ . ررـض  هب  ربارب  هد  گنج ، دوخ  تساکیرمآ ؛ ررـض  هب  گنج ، هب  دیدھت  نیا  بخ ، نابز . نیا  اب  تسا  گنج  هب  دـیدھت 

دنناوتیمن دنرادن ؛ یمالسا  یروھمج  نامتفگ  لباقم  رد  ینامتفگ  کی  تسا ؛ ینامتفگ  یهلباقم  یقطنم و  یهلباقم  زا  اکیرمآ  زجع  یهدنھدناشن  اھدیدھت  نیا  دوخ  هکنیا 

، روز زج  اکیرمآ  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  دننکب . روز  هب  ثبـشت  روز و  هب  لسوت  دنوشیم  روبجم  دـننک ؛ داجیا  یاهبلغ  ناشدوخ  یارب  یقطنم ، یرکف و  یهلباقم  نادـیم  رد 

تلم مشچ  رد  اھتلم و  مشچ  رد  تسا ، هتـسکش  نونکات  هک  هچنآ  زا  شیب  ار  اکیرمآ  رابتعا  نیا ، درادن . دوخ  دربشیپ  یارب  یھار  چـیھ  یزیرنوخ ، زج  درادـن ؛ یقطنم  چـیھ 

شتشونرس دنکشب ، شدوخ  مدرم  مشچ  رد  شرابتعا  هک  یماظن  نآ  یمیژر ، نآ  دنکیم . نیعم  ار  اھمیژر  تشونرس  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  تسکش ؛ دھاوخ  شدوخ 

رد قباـس  یوروش  عضو  هیبـش  برغ  اـکیرمآ و  عضو  زورما  هک  دـنتفگ  لـبق  زور  دـنچ  نیمھ  یبرغ  نارظنبحاـص  زا  یـضعب  اـقافتا  قباـس . یوروش  میژر  لـثم  تسا ؛ موـلعم 

« اکيرمآ لوفا   » 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 16هاگياپ  هحفص 5 
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طقاس شدوخ  مدرم  مشچ  رد  قطنم ، ظاحل  زا  نامتفگ ، ظاحل  زا  یماظن  کی  یمیژر ، کی  یتقو  ینعی  دـش . طوقـس  هب  رجنم  هک  تسا  یدـالیم  یهھد ٨٠  رخاوا  یاھلاس 

گنج و هب  دیدھت  ربارب  رد  مھ  ام  هک  مھ -  دننادیم  دننادب -  نارگید  اھنآ و  هتبلا  تسا . ناشررـض  هب  دـننک ، دـیدھت  هچرھ  اذـل  تسین . میژر  نیا  یاقب  هب  یدـیما  رگید  دوشب ،

. دش دھاوخ  لامعا  هللااشنا  دشاب ، مزال  هک  یتقو  نآ  شدوخ ، تقو  رد  هک  میراد  یئاھدیدھت  یتفن ، میرحت  هب  دیدھت 

لاس ٩١  / ١٣٩١/٠١/٠١ زاغآ  رد  یوضر  مرح  رد  تانایب 

هب اـی  هدرپ  تشپ  یاـھربخ  هب  مھاوخیمن  نم  تسا . یلزلزتـم  عضوم  فعـض و  عـضوم  رد  زورما  شیاـھلاجنج ، اـھوھایھ و  یهمھ  اـب  شیاھیئامنتردـق ، یهمھ  اـب  اـکیرمآ 

ینعی هچ ؟ ینعی  رییغت  دمآ . راک  رـس  رییغت »  » راعـش اب  اکیرمآ  ینونک  روھمج  سیئر  دـینیبب ، تساتراھچ . ات  ود  ود  باسح  کی  نم ، باسح  منک ؛ کسمت  یرھاظ  یاھزیچ 

مدرم الاو  دنداد ؛ یار  وا  هب  رییغت ، راعش  رطاخ  هب  مھ  مدرم  نادیم ، یوت  دمآ  راعـش  نیا  اب  وا  مھدب . رییغت  ار  تیعـضو  نآ  مھاوخیم  نم  تسا ، دب  رایـسب  هک  میراد  یتیعـضو 

، دراذـگیم رثا  مدرم  رد  ردـقنیا  رییغت »  » راعــش هـکنیا  بـخ ، رییغت . دـیما  هـب  دـنداد ، یار  اـما  دـنھدب ؛ یار  تـسا ، هایــس  داژن  زا  هـک  یدرف  کـی  هـب  دـندوبن  رــضاح  تـسرپداژن 

هدوب یدب  عضو  اکیرمآ ، مدرم  فارتعا  هب  تسا ، هدوب  مکاح  اکیرمآ  رب  اقآ  نیا  ندش  یروھمج  تسایر  دزمان  ماگنھ  رد  هک  یعـضو  ینعی  تسا . یلعف  دب  عضو  یهدنھدناشن 

دمآ اقآ  نیا  الاح  بخ ، تسا . دب  ناشعضو  هک  دندرک  فارتعا  اکیرمآ  مدرم  دوخ  میئوگب ؛ ار  نیا  میھاوخیمن  ام  دش . ملسم  یدب  سپ  دوشب . ادیپ  رییغت  هک  داد  لوق  وا  تسا و 

زا اھیراکھدب  نیا  دراد . یراکھدـب  یراتفرگ و  رالد  درایلیم  رازھ  هدزناپ  اکیرمآ  زورما  دـنک ؟ ضوع  ار  دـب  عضو  نآ  تسناوت  دـھدب ؟ رییغت  تسناوت  درک ؟ داجیا  رییغت  ایآ  راک ؛ رس 

ناشیـسایس عضو  هک  مھ  نآ  تسا . یراتفرگ  یتخبدـب و  روشک ، کی  یارب  نیا  تسا ؛ روشک  نیا  یلم  صلاخان  دـیلوت  ربارب  ای  تسا  رتشیب  ای  ناـشیلم  صلاـخان  دـیلوت 

زورهبزور دوب ، اھنآ  اب  هارمھ  یاھروشک  زا  یکی  هک  ناتسکاپ  رد  دوشیم . رتدب  ناشعـضو  زورهبزور  ناتـسناغفا  رد  دنیایب . نوریب  قارع  زا  درواتـسد  نودب  دندش  روبجم  تسا :

ریخست شبنج  اھنیا ، یهمھ  رب  یهوالع  دناهدش . طقاس  الماک  هنمیھ  نآ  زا  اھیئاکیرمآ  سنوت ، رد  اقیرفآ ، لامش  رد  رـصم ، رد  یمالـسا ، یاھروشک  رد  دنوشیم . رتماندب 

ار رییغت  تسین . یاهدـیچیپ  باسح  نیا  تساتراھچ ؛ ات  ود  ود  باسح  نیا  تسا ؟ یبوخ  تیعـضو  تیعـضو ، نیا  تسا . هداـتفا  هار  هب  اـکیرمآ  یاھرھـش  دوخ  رد  تیرتسالاو 

. تسا راتفرگ  اکیرمآ  نیاربانب  تسا . هدرکن  ادیپ  رییغت  الاح  ات  مھ  دب  تیعضو  نآ  تسا ؛ دب  ینونک  تیعضو  ینعی  دندرک ؛ لوبق  اکیرمآ  مدرم 

مھ یمتا  حالـس  میرادـن ، یمتا  حالـس  اـم  میوـگب ؛ اـج  نیمھ  نم  هتبلا  دـننک . یگناوـید  تسا  نکمم  دـنک ؛ داـجیا  رگید  یاـھروشک  یارب  یئاـھرطخ  اـکیرمآ  تسا  نکمم   

هلمح اھنآ  هب  دـنک ، هلمح  نمـشد  هک  یحطـس  نامھ  رد  نامدوخ ، زا  عافد  یارب  یتسینویھـص -  میژر  هچ  اکیرمآ و  هچ  نانمـشد -  مجاھت  لباقم  رد  اما  تخاس ، میھاوخن 

. درک میھاوخ 

١٣٩١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموس  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

تالاعفنا لعف و  رد  روضح  ایند و  تـالوحت  رب  یراذـگریثات  تردـق  ظاـحل  زا  یـسایس ، تردـق  ظاـحل  زا  زورما  ناریا ، تلم  اـم  هک  تسا  نیا  ناریا  تلم  تفرـشیپ  زا  رگید  یهنومن 

یاسور زا  یکی  دنیوگیم . ام  نانمشد  ار  نیا  دراد ؛ یدھاوش  دراد ، یئاھهنومن  هلئـسم ، نیا  میرتیوق . بتارمب  بالقنا  لوا  زا  ناھج ، قطانم  رگید  هکلب  نامدوخ ، یهقطنم 

یدـنمتردق یورین  کی  زورما  تسوا -  ترابع  نیع  اھنیا  دـیوگیم -  دـنکیم و  فارتعا  تسا ، ناریا  بالقنا  ناریا و  تلم  کی  یهرامـش  نمـشد  هک  یتسینویھـص ، یلعج  میژر 

دیوگیم دـنکیم و  فارتعا  هدزتریح  هدـنامرد و  رادمتـسایس  نیا  تسا . هتفرگ  تسد  هب  ار  تردـق  نیا  یربھر  ناریا  دوریم و  شیپ  ام  یاھفدـھ  تھج  فـالخ  رد  هک  دراد  دوجو 

یاهسلج کـی  رد  میتـسھ ، انـشآ  ـالماک  وا  عضو  اـب  اـم  هک  مھ  یئاـکیرمآ  یهدشهتخانـش  راـکهنھک  رادمتـسایس  کـی  تسا ! هدز  همیخ  ینیمخ  اـم  یاـھزرم  تشپ  زورما 

تردـقربا یاکیرمآ  تیعـضو  یاهناوید  مادـک  تسا -  ریخا  هام  هس  ود  نیمھ  لام  همھ  اھفرح  نیا  هک  دـیوگیم -  یاکیرمآ ٢٠١١ ، اب  ار  یدـالیم  یاکیرمآ ٢٠٠١  دـنکیم  هسیاقم 

هدش یھتنم  عضو  نیا  هب  هداتفا و  قافتا  هک  یتالوحت  نیا  دیوگیم : دعب  تسا ؟ هدرک  لیدبت  یدالیم -  یهتـشذگ  لاس  لاس ٢٠١١ -  رد  اکیرمآ  رابتقر  طئارـش  هب  ار  هرازھ  لوا 

تبالص اب  دوخ ، تزع  اب  دوخ ، تماقتسا  اب  دوخ ، روضح  اب  تسا  هتسناوت  ناریا  تلم  زورما  هک  تسا  نیا  تالمج  نیا  یانعم  تسا . ناریا  رییغت ، نیا  هب  یهدننزنماد  تسا ،

یولج ینیع و  مدرک  ضرع  هک  تفرـشیپ ، یاھـصخاش  زا  صخاش  کی  مھ  نیا  دراذـگب . یقاـب  ار  فرژ  تاریثاـت  نیا  هقطنم ، مھم  ثداوح  ناـھج و  مھم  ثداوح  یور  رب  دوخ ،

. تسام مشچ 

١٣٩١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموس  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

هگن خرـس  ار  شدوخ  تروص  یلیـس  اب  برغ  زورما  دنرتراتفرگ . هشیمھ  زا  زورما  دناهدوب ، بصاغ  میژر  طرـش  دیقیب و  یاھنابیتشپ  هشیمھ  هک  مھ  اھیئاکیرمآ  اھیبرغ و 

رادفرط تموکح  نیدنچ  دناهدنامرد . ناشدوخ  مدرم  اب  یهھجاوم  رد  دنراد و  یعامتجا  تالکشم  یداصتقا ، تالکشم  یلوپ ، تالکشم  یلام ، تالکشم  اھنآ  تسا . هتشاد 

دنھاوخ ناشدوخ  تردق  اب  ناشدوخ ، روضح  اب  تسا ، دوھشم  اپورا  رد  هک  ار  یئاکیرمآ  رابکتسا  یهناشن  هنوگ  رھ  دننک ، ادیپ  نادیم  رگا  مدرم  دندش . طقاس  اپورا  رد  اکیرمآ 

، ایـسآ هب  دـننک  لقتنم  ار  نارحب  نیا  دـنھاوخیم  هتبلا  تسا . نارحب  راچد  اـکیرمآ  دـنرفنتم . اـکیرمآ  زا  اـھتلم  همھ . زا  رتدـب  مھ  اـکیرمآ  دوخ  تسا . نیا  ناشعـضو  زورما  دودز .

دنھاوخیم هک  یئاھراک  یهلمج  زا  دـنناشوپب . ار  ناشدوخ  فعـض  رگید ، قطانم  رگید و  یاھروشک  رد  ینیرفآهثداح  اب  هناـیمرواخ ؛ هب  دـننک  لـقتنم  اـقیرفآ ، هب  دـننک  لـقتنم 

یفئاط تافالتخا  یبھذم ، تافالتخا  یموق ، تافالتخا  هب  ار  مدرم  دـننک ؛ لیدـبت  ناشدوخ  دـض  هب  ار  یمدرم  میظع  یاھبالقنا  نیا  هقطنم ، نیمھ  رد  هک  تسا  نیا  دـننکب ،

. میشاب رایشوھ  دیاب  ام  دننک . مرگرس 

 - دنیاھهورگ نیب  نتخادنا  ینمشد  صصختم  اھسیلگنا  ینس . هعیش و  نیب  یبھذم  فالتخا  داجیا  رد  دننکیم  هدافتـسا  دنراد  اھیـسیلگنا  یهبرجت  زا  اھیئاکیرمآ  زورما 

شیپ نیطـسلف  یهلئـسم  دننکیم . هدافتـسا  اھنآ  یهبرجت  زا  دنراد  اھیئاکیرمآ  دندوب . هراکنیا  اھنآ  لبق  لاس  دص  دـنچ  زا  مالـسا -  یایند  رد  ینـس  هعیـش و  نیب  هلمج  زا 

حرطم ار  یبھذم  یهلئـسم  اروف  یاهعدخ ، کی  اب  یدنفرت ، کی  اب  یروج ، کی  هب  دنریگیم ، رارق  مدرم  تکرح  لباقم  رد  هک  یدرجمب  دیآیم ؛ شیپ  رـصم  یهلئـسم  دـیآیم ،

هچ دنمھفب  دنشاب ؛ رادیب  مدرم  داحآ  دشاب ، رادیب  یھاگشناد  یهبخن  دشاب ، رادیب  یبھذم  ملاع  دشاب ، رادیب  هعیش  دشاب ، رادیب  ینـس  دنـشاب ؛ رادیب  دیاب  همھ  دننکیم .

. دنھدیم ماجنا  دنراد  اھنآ  زورما  هک  تسا  یراک  نیا  دننکن . کمک  نمشد  یهشقن  هب  ار ؛ نمشد  یهشقن  ار و  نمشد  یهئطوت  دنمھفب  دننکیم ، راک 

یهلئـسم دـنناشوپب . اھرظن  زا  ار  ناشدوخ  لئاسم  هکنیا  یارب  دـننکیم ، گرزب  ار  یاهتـسھ  یهلئـسم  دـننکیم . راوهناوید  یاھتکرح  اھیئاکیرمآ ، هلمج  زا  اـھیبرغ ، هتبلا 

تاغیلبت رد  ار  لئاسم  غوردـب  دـنروآیم ، یاهتـسھ  حالـس  مسا  غوردـب  تسین . روجنیا  هیـضق  تقیقح  هک  یلاح  رد  دـنھدیم ، رارق  ایند  لـئاسم  ردـص  رد  ار  ناریا  یاهتـسھ 

، درذـگیم دراد  اـپورا  دوخ  رد  هک  یثداوـح  زا  درذـگیم ، دراد  اـکیرمآ  دوـخ  رد  هک  یثداوـح  زا  ار  یموـمع  راـکفا  ار ، اـھنھذ  هک  تسا  نیا  ناشفدـھ  دـننکیم ؛ تشرد  هتـسجرب و 

. دش دنھاوخن  مھ  قفوم  هتبلا  دننک . فرصنم  دننک ، فطعنم 

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

و مینادب ، یتسینویھص  میژر  اکیرمآ و  ار  هھبج  نیا  یلـصا  دامن  ود  ام  رگا  ینعی  تسا . هدش  رتفیعـض  اھلاس  نیا  لوط  رد  ام  لباقم  یهھبج  هک  تسا  نیا  رگید  تیعقاو  کی 

زا دـعب  تسا . لبق  لاس  یـس  لبق و  لاس  تسیب  زا  رتفیعـض  بتارمب  یتسینویھـص  میژر  زورما  دـناهدش . رتفیعـض  اھنیا  هک  تسا  حـضاو  مینادـب ، اھنیا  رـس  لابند  ار  برغ 

یاکیرمآ دراد . یتیاھنیب  تالکشم  نوریب  زا  مھ  تسا ، لکشم  راچد  نورد  زا  مھ  تسا ؛ هدش  فیعضت  تدشب  یتسینویھص  میژر  رصم ، یهلئسم  اقیرفآ و  لامش  ثداوح 

یاھتـسایس رد  تسا ؛ هدش  رتدـب  ناشعـضو  زورهبزور  ناتـسناغفا  رد  دـش ؛ یروجنآ  ناشعـضو  قارع  رد  دـنتفر . بقع  بتارمب  اھنیا  تسین ؛ ناگیر  نامز  یاکیرمآ  مھ  زورما 

میژر هک  ناشلماع  هزور ، ود  تسیب و  گنج  رد  دروخ ؛ تسکـش  تسا ، یتسینویھـص  میژر  هک  ناشلماع  هزور ، هسویـس  گنج  رد  دـندروخ ؛ تسکـش  ناشیاهنایمرواخ 

. دـناهدش فیعـض  اھنیا  نیاربانب  تسا . یمھم  یلیخ  یاھتیعقاو  اھنیا  دربب . شیپ  زا  یراـک  عاـفدیب  ناـسنا  یدـنا  نویلیم و  کـی  لـباقم  رد  تسناوتن  تسا ، یتسینویھص 

. تسا رگید  تیعقاو  کی  مھ  نیا  دنرتفیعض . بتارمب  لبق  لاس  یس  لبق و  لاس  تسیب  هب  تبسن  اھنیا 

نارحب نیا  اب  دـننارحب . راچد  ناشنایفارطا  ناشدوخ و  یبرغ ، تلود  دـنچ  نیمھ  دـننارحب ؛ ریگرد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  فلاخم  یاـھمیژر  هک  تسا  نیا  رگید  تیعقاو  کـی 

« اکيرمآ لوفا   » 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 16هاگياپ  هحفص 6 
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راشف ناوارف ، ضرق  ناوارف ، یهجدوب  یرـسک  یرگید ؛ وحن  هب  مھ  اکیرمآ  تسا . دـیدھت  دروم  ادـج  وروی  تسا ، دـیدھت  رد  ادـج  اپورا  داحتا  دراد ، دوجو  اـپورا  رد  هک  یایداـصتقا 

طوقـس ناـشتلود  دـنچ  تسا ؛ رتدـب  اـکیرمآ  زا  اـپورا  عضو  هتبلا  تسا . یمھم  ثداوح  اـھنیا  یدـصرد . هن  دون و  ناـشدوخ -  لوق  هب  تکرح -  تیرتسالاو ، دـض  تکرح  مدرم ،

. دراد دوجو  یتابثیب  یئاپورا  روشک  نیدنچ  رد  نالا  دندرک .

اھهاگشناد  / ٢٢/١٣٩١/٠۵ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

یروانف و ملع و  تورث و  لوا  تردق  ناونع  هب  اکیرمآ  تساکیرمآ . یهھجو  لوفا  دـنکیم ، ساسحا  ناسنا  ایند  یهشقن  رد  هک  یایـساسا  لوحت  نیا  یاھهناشن  زا  رگید  یکی 

دوخ ناریا  رد  دوب . جوا  رد  هھجو  نیا  متـسیب ، نرق  مود  یهمین  لوا  یاھهھد  رد  دنک . ادیپ  ذوفن  دش  بجوم  هھجو  نیمھ  هک  درک ؛ یگدنز  هھجو  اب  هھد  نیدـنچ  ایند ، یماظن 

. دوب یتلاح  نینچ  کی  اـیند  یهمھ  رد  دوب . هھجو  نیا  دربیم ؛ هاـنپ  اـکیرمآ  نماد  هب  تخیرگیم ، سیلگنا  راـب  ریز  زا  هک  قدـصم  تلود  لـثم  یایلم  تلود  دوب ؛ روج  نیمھ  اـم 

یهھجو کی  یتلم ، چـیھ  ناـیم  یروشک ، چـیھ  رد  اـکیرمآ  تلود  تسا . حرطم  اـیند  رد  مھتم  کـی  ناونع  هب  اـکیرمآ  ینعی  تسا ؛ هتفر  نیب  زا  لـماک  روط  هب  هھجو  نیا  زورما 

رادفرط گنج ، رادفرط  ملظ ، رادفرط  تلود  کی  دوشیم . هتفگ  اھروشک  زا  یرایسب  رد  تسین ؛ ناریا  تلم  یـصاصتخا  یاھراعـش  وزج  رگید  اکیرمآ » رب  گرم  . » درادن یمومع 

رد لوحت  نیاربانب  تساھهناشن . زا  یکی  مھ  نیا  هدرک ؛ ادـیپ  یناونع  نینچ  کی  اـج ، همھ  رد  تلاـخد  یئوگروز ، رادـفرط  اـھتلم ، رب  یهطلـس  رادـفرط  تاحیلـست ، تشاـبنا 

. تسا یعطق  رما  کی  ناھج ، حطس 

نایوجشناد  / ١٣٩١/٠٨/١٠ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

. دـشاب هتـشاد  دوجو  یقطنم  رکف و  دـیاب  دـننکیمن ؛ ادـیپ  راـبتعا  اـیند  رد  هک  لوـپ  اـب  طـقف  اـھتلم  دـھدیم . هئارا  هک  یقطنم  رکف و  نآ  هب  تسا  یکتم  تلم  کـی  تلود و  کـی 

زورما دندرکیم . ادص  رس و  یھ  ایند  رد  اھـشزرا ، لوصا و  نیا  یارب  یئاکیرمآ . یاھـشزرا  میراد ؛ یئاھـشزرا  ناشدوخ -  لوق  هب  میراد -  یلوصا  کی  ام  دنتفگیم  اھیئاکیرمآ 

 ... هدیسر اجک  هب  یئاکیرمآ  یاھشزرا  تیعضو  دینیبب  دینک  هاگن 

لـضا و  : » دیامرفیم نوعرف  یهرابرد  نآرق  هک  روط  نامھ  دناهدرک ؛ هارمگ  دـناهدرک ، لیلذ  ار  دوخ  تلم  اکیرمآ  یاھتلود  زورما  تسا . یزارفارـس  تلم  ناشتلم  هک  دـننکیم  اعدا 

، هداتفا هار  اکیرمآ  رد  هک  تیرتسا  لاو  دض  تکرح  یدـصرد و  تکرح ٩٩  نیا  دنوش . علطم  قیاقح  زا  دنراذگیمن  دـندرک ؛ هارمگ  ار  ناشدوخ  مدرم  ( ١ «.) یدھ ام  هموق و  نوعرف 

تراـسا رد  ار  ناـشدوخ  مدرم  دوش . رتدـیدش  ربارب  هد  دـیاش  تکرح  نیا  دنـشاب ، علطم  رگا  دنتـسین ؛ عـلطم  قیاـقح  زا  یرایـسب  زا  اـکیرمآ  مدرم  هک  تسا  نیا  هب  هجوـت  اـب 

ار اھتسینویھص  لد  هک  دننزب  فرح  یروج  یتاباختنا  تاثحابم  تازرابم و  رد  شایروھمج  تسایر  یاھدزمان  هک  تلود  کی  یارب  تسین  گنن  نیا  دناهداد . رارق  اھتـسینویھص 

تبسن دننکیم  یعـس  مادک  رھ  دنراد ، اکیرمآ  یلعف  دزمان  ود  هک  یتاباختنا  تالداجم  رد  دینیبیم  امـش  هکنیا  دننک !؟ تابثا  ار  اھنآ  زا  ناشدوخ  تعاطا  یرکون و  دننک ؛ داش 

کی اب  ینادرمتلود  دنیاھنآ . ریسا  هک  تسا  نیا  رطاخ  یارب  دننک ، تعاطا  راھظا  رتشیب  یلیئارسا  یاھرادهیامرس  اھتـسینویھص و  یهعماج  ینیطـسلف و  دوھی  یهعماج  هب 

! دناهدرک تسینویھص  تشم  کی  ریسا  ار  ناشدوخ  تلم  یایملع ، تفرشیپ  نینچ  کی  اب  یگرزب ، روشک  نینچ 

نایوجشناد  / ١٣٩١/٠٨/١٠ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

، دوب هدرک  تداع  یدادبتـسا  تموکح  هب  دوب ، هدرک  تداع  یدرف  تموکح  هب  یدامتم  یاھنرق  هک  یروشک  دـش . دابآ  درک و  تفرـشیپ  داعبا  یهمھ  زا  نمـشد ، مغر  هب  روشک 

تـسا یبالقنا  نامھ  نیا  یمومع . یاھتکراشم  یمومع و  لئاسم  رد  روضح  رد  تاباختنا ، ماگنھ  روضح  رد  درک ؛ ادیپ  دـشر  روشک  نیا  رد  اھیرالاسمدرم  نیرتھب  زا  یکی 

اھیئاکیرمآ تفر . دھاوخ  نیب  زا  رگید  هام  دنچ  ات  هک  دندادیم  هدعو  ناشدوخ  هب  دوش ، فیعـض  دنتـساوخیم  دوش ، دوبان  دنتـساوخیم  دشابن ، دنتـساوخیم  اھیئاکیرمآ  هک 

دـشر هللادـمحب  زورهبزور  بالقنا  دوشیم ! دوبان  دوریم و  نیب  زا  بالقنا  دـینک ، ربص  رگید  تقو  دـنچ  ات  هک  دـندادیم  یـشوخلد  یھ  ناـشیاهقطنم  دبتـسم  یاـھرکون  نیا  هب 

. تسا هیضق  فرط  نیا  نیا ، هدرک .

یس زا  شیب  لاس ، یس  نیا  رد  اکیرمآ  هک  نیا  رد  دشاب  هتشاد  کش  هک  تسین  سک  چیھ  ایند  رد  تساکیرمآ . ربکتسم  تلود  دنتسھ ؛ اکیرمآ  نادرمتلود  هیضق ، فرط  نآ 

راکهنھک یمیدق  نارادمتـسایس  نیمھ  دننکیم . رارقا  نیمھ  هب  مھ  اھیئاکیرمآ  دوخ  دننادیم ؛ دننیبیم و  ار  نیا  همھ  هدرک ؛ طوقـس  یناھج  تھاجو  رادتقا و  ظاحل  زا  هبتر 

مھ تسار  اـجنیا . هب  دـیدناسر  اـجنآ  زا  ار  اـکیرمآ  امـش  هک  دـننکیم  هرخـسم  ار -  یلعف  ناـنزتلود )!(  نادرمتلود و  تـفگ  دـیاب  هـک  ار -  یلعف  نادرمتلود  اـھتلود و  یئاـکیرمآ ،

هب ار  یزور  کی  دـننک و  تارج  رگید  یاھتلود  ام و  یهقطنم  یاھتلود  زورما  رگا  تسین . روفنم  اکیرمآ  تلود  ردـق  هب  ایند  رد  یتلود  چـیھ  زورما  هدرک . طوقـس  اـکیرمآ  دـنیوگیم ؛

زا نیا  داتفا ! دـھاوخ  قافتا  ایند  رد  خـیرات  یئامیپھار  نیرتگرزب  دـینک ، یئاـمیپھار  دـیئایب  زور  نیا  رد  دـنیوگب  مدرم  هب  دـننک و  نیعم  اـکیرمآ  تلود  زا  ترفن  تئارب و  زور  ناونع 

. اکیرمآ یئوربآ  تیعقوم 

ادـیپ راـبتعا  اـیند  رد  هک  لوـپ  اـب  طـقف  اـھتلم  دـھدیم . هئارا  هک  یقطنم  رکف و  نآ  هب  تسا  یکتم  تلم  کـی  تلود و  کـی  هرخـالاب  اـکیرمآ : یرکف  یقطنم و  تیعقوـم  ظاـحل  زا 

لوصا و نیا  یارب  یئاکیرمآ . یاھشزرا  میراد ؛ یئاھشزرا  ناشدوخ -  لوق  هب  میراد -  یلوصا  کی  ام  دنتفگیم  اھیئاکیرمآ  دشاب . هتشاد  دوجو  یقطنم  رکف و  دیاب  دننکیمن ؛

. هدیسر اجک  هب  یئاکیرمآ  یاھشزرا  تیعضو  دینیبب  دینک  هاگن  زورما  دندرکیم . ادص  رس و  یھ  ایند  رد  اھشزرا ،

١٣٩٣/٠٩/٠۴ /  « مالسا ىاملع  هاگدید  زا  ىریفکت  ىطارفا و  ىاھنایرج  ىناھج  ىهرگنک   » رد ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

رتفیعض لاس  لاس و ١۵٠  نیا ١٠٠  ىهتشذگ  ىاھنارود  ىهمھ  زا  زورما  تسا ، رابکتسا  هک  مالسا  نمشد  تسا . هدش  فیعض  نمشد  دناسرتن ؛ ار  امـش  اکیرمآ  ىهنمیھ 

ىاھتلود زورما  ار  تالکشم  ماسقا  عاونا و  ىتینما . تالکشم  راتفرگ  ىسایس ، تالکشم  راتفرگ  ىداصتقا ، تالکـشم  راتفرگ  دینیبىم : ار  اپورا  ىرامعتـسا  ىاھتلود  تسا .

رد ىتردقربا  تیثیح  فعـض  راچد  ىلوپ ، ىلام و  دـیدش  تالکـشم  راچد  ىـسایس ، تالکـشم  راچد  ىقالخا ، تالکـشم  راچد  اھنیا ؛ زا  رتدـب  اکیرمآ  دـنراد . اپورا  ىرامعتـسا 

. ایند ىهمھ  رد  هکلب ] ، ] مالسا ىایند  رد  طقف  هن  ایند ؛ ىهمھ 

ىیاوھ  / ١٣٩٣/١١/١٩ ىورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

هیروـس رد  اـکیرمآ  تسا . هدروـخ  تسکـش  هقطنم  نیا  نوریب  رد  هقطنم و  نـیا  رد  دوـخ  فادـھا  رد  اـکیرمآ  هـک  تـسا  نـیا  یهدـنھدناشن  اـم  یهـقطنم  یاـھتیعقاو  یهـمھ 

هدروخ تسکـش  هزغ  رد  اکیرمآ  تسا ، هدروخ  تسکـش  نیطـسلف  یهیـضق  رد  اکیرمآ  دروخ ، تسکـش  ناـنبل  رد  اـکیرمآ  دروخ ، تسکـش  قارع  رد  اـکیرمآ  دروخ ، تسکش 

رد اکیرمآ  تسا ؛ روطنیمھ  مھ  هقطنم  نیا  زا  جراخ  رد  تسا ؛ روفنم  اھتلم  نآ  نیب  رد  تسا ، هدروخ  تسکـش  ناتـسکاپ  ناتـسناغفا و  لئاسم  رب  طلـست  رد  اکیرمآ  تسا ،

! تسکش رس  تشپ  تسکش  تسا  یدامتم  یاھلاس  دیدش ؛ تسکش  راچد  هک  دیتسھ  امش  تسا ؛ هدروخ  تسکش  نیارکوا 

ىمالسا  / ٢۵/٠۶/١٣٩۴ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

، دوشب هدیـشک  اھنآ  خر  هب  بلطم  نیا  دنراد  جایتحا  هک  ییاھناسنا  خر  هب  ار  اھنیا  درک و  ییاسانـش  دیاب  ار - نمـشد  یلمع  یتفرعم و  فعـض  طاقن   - ار نمـشد  فعـض  طاقن 

نیا یاجک  دـینک  هاگن  امـش  زورما  دوب ؛ تینما  داجیا  ناشراعـش  دـندش ، هقطنم  دراو  لبق  لاس  هدزناپ  هد  هک  دنتـسھ  یناسک  ناـمھ  یمالـسا  بـالقنا  نانمـشد  دـناشک .

زورما اما ]  ] دوب مسیرورت  اب  یهزرابم  ناشراعش  دندرک ، هلمح  ناتـسناغفا  هب  یتقو  اقیرفآ . لامـش  ایـسآ و  برغ  هتفرگ ؛ ار  هقطنم  نیا  رـسارس  ینماان  دراد ؟ تینما  هقطنم 

شتآ رد  هدنزهدنز  ار - ناشدوخ  نانمشد   - ار اھناسنا  شیاھمدآ  هک  یمسیرورت  نشخ ؛ یشحو و  مسیرورت  یمـسیرورت ! هچ  مھ  نآ  هتفرگ ؛ ارف  ار  هقطنم  یهمھ  مسیرورت 

سکعنم دننک و  لقتنم  ایند  مدرم  یهمھ  رواب  مشچ و  هب  تسرد  ار  هرظنم  نیا  هکنیا  یارب  دننکیم  هدافتـسا  مھ  ینف  نوگانوگ  تاناکما  زا  دـننازوسیم ؛ همھ  مشچ  یولج 

دندوب هدمآ  اھنیا  دنربیم . رـس  ناشنادـنزرف  لباقم  رد  ار  ردام  ردـپ و  دنـشکیم ، شردام  لباقم  رد  ار  هچب  دنتـسھ ؛ روجنیا  زورما  یریفکت  رـصانع  یروجنیا ! مسیرورت  دـننک ؛

« اکيرمآ لوفا   » 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 16هاگياپ  هحفص 7 
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؟ تسین مسیرورت  هقطنم  یاجک  زورما  دـننیچرب ؛ هقطنم  زا  دوب - نیا  ناشراعـش  دوب ؛ نیا  ناشیعقاو  تساوخ  میوگیمن   - اعدا نیا  اب  راعـش و  نیا  اـب  هقطنم  رد  ار  مسیرورت 

رـس دنراد  اکیرمآ  نیدحتم  اکیرمآ و  کمک  هب  هقطنم  نیا  یاھمیژر  نیرتروتاتکید  نیرتدبتـسم و  نیرتعجترم و  زورما  دننک ؛ داجیا  یـسارکومد  ناشدوخ  یاعدا  هب  دندوب  هدـمآ 

مھ اکیرمآ  نارادمتـسایس  یاپورپ  هب  لکـشم  نیا  تسا ؛ نیا  اکیرمآ  یـساسا  تالکـشم  زا  یکی  اعقاو  دـنھدیم . همادا  ناشدوخ  تاـیانج  هب  دنتـسیایم و  ناـشدوخ  یاـپ 

؛ دوشیم ضقن  اھمیژر  نیا  دوجو  اب  اھنآ  یرشب  قوقح  راعش  یروتاتکید و  دض  راعش  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  هک  دننکیم  تیامح  ییاھمیژر  زا  دنریگرد . یباسح  هدیچیپ ؛

ینمشد تسا . یدوجوم  نینچ  کی  نمـشد  نیا  دنھدب ؛ باوج  دنناوتیمن  هدرک ؛ داجیا  هلئـسم  یباسح  اکیرمآ ، یرکف  یـسایس و  ناگبخن  نارکفنـشور و  نیب  رد  نالا  نیا 

دنتفگیم حلص ؛ یهلئسم  نآ  شتینما ، داجیا  یهلئسم  نآ  شمسیرورت ، یهلئسم  نآ  شایسارکومد ، یهلئسم  نآ  شرشب ، قوقح  یهلئسم  نآ  تسا ، ام  لباقم  رد  هک 

، هداتسیا وا  لباقم  رد  بالقنا  هکنآ  تسا . نیا  نمشد  تسین ؟ گنج  نالا  هقطنم  نیا  یاجک  دندرک ؛ گنج  هب  یهدولآ  ار  هقطنم  یهمھ  حلـص ؟ وک  حلـص ؛ یارب  میگنجیم  ام 

تسا نیا  یلمع ؛ یتفرعم و  للخ  همھنیا  اب  فعـض ، یهطقن  همھنیا  اب  ضقانت ، همھنیا  اب  یدوجوم  نینچ  کی  تسا ؛ نیا  دیاهدرک ، رپس  هنیـس  شلباقم  رد  امـش  هکنآ 

. نمشد نآ 

مدرم  / ١١/٠۵/١٣٩۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تلاخد دـھاوخیم  فلتخم  یاھروشک  رد  تسا : یراک  هچ  لاـبند  هک  تسا  مولعم  تسا و  هدـش  اـشفا  شیاـھهشقن  تسا . رتشیب  فعـض  هب  ور  زورهبزور  هقطنم  رد  اـکیرمآ 

اما تسا ، هدشن  تابثا  ام  رظن  هب  زونھ  هتبلا ] [ ؛ هیکرت روشک  رد  دیدرک  هظحالم  امـش  هن ، دشاب ؛ تسود  نارگید  اب  دشاب و  نمـشد  ام  اب  طقف  هک  تسین  مھ  روجنیا  دـنک .

هک دوب  یروشک  هیکرت  تسا . اکیرمآ  یارب  یگرزب  ییاوسر  دوشب ، تباث  رگا  دوب . اھییاکیرمآ  یهیھت  ریبدـت و  اـب  داد ، خر  هیکرت  رد  هک  ییاـتدوک  نیا  هک  دراد  دوجو  یوق  ماـھتا 

اب دراد ؛ دوجو  اجنآ  یمالـسا  شیارگ  کی  نوچ  دـنزاسب ؛]  ] دنتـسین رـضاح  مھ  هیکرت  اب  یتح  اما ] [ ؛ تسا اکیرمآ  یاهقطنم  دـحتم  تفگیم  تشاد و  اکیرمآ  اـب  یبوخ  طـباور 

رد دندش ؛ روفنم  مھ  هیکرت  مدرم  مشچ  رد  دندش و  بولغم  دش ، بوکرـس  هتبلا  دنزادنایم ، هار  اتدوک  یتح  مھ  اجنآ  اذل  دنفلاخم ، یمالـسا  شیارگ  اب  دـنفلاخم ، مالـسا 

. دنفعض هب  ور  زورهبزور  هللادمحب  رگید  نوگانوگ  قطانم  رد  مھ  هیروس ، رد  مھ  قارع ، رد  مھ  تسا ؛ روجنیمھ  مھ  رگید  یاھاج 

بالقنا  / ٠٨/٠١/١٣٩۵ ربھر  اب  الئوزنو  یروھمج  سیئر  رادید 

، هقطنم یاھروشک  یـضعب  دوخ و  بیج  زا  تفگنھ  یاھهنیزھ  فرـص  مغرهب  ایـسآ  برغ  هقطنم  رد  دوخ  یاھتـسایس  یارجا  رد  اـکیرما  ندـنام  ماـکان  هب  هراـشا  اـب  ناـشیا 

لاس رد ١۵  اـھییاکیرما  ررکم  یاھهابتـشا  تسا و  گرزب  ییاـطخ  روـصت ، نیا  هکیلاـح  رد  تـسا  ریذپانتسکـش  اـکیرما ، هـک  دـننکیم  لاـیخ  یخرب  دـندرک : ناـشنرطاخ 

. تسا هدرک  هدنامرد  ریگنیمز و  تدشهب  هقطنم  رد  ار  اھنآ  نونکا  هتشذگ ،

سدقم  / ٠٣/٠٣/١٣٩۶ عافد  هرطاخ  بش  مسارم  رد  تانایب 

، لمع رد  دوب  ام  هیلع  وتان  لمع ، رد  دوب  ام  هیلع  اـکیرمآ  ینعی  اـیند ! یهمھ  تسا ، یتیعقاو  کـی  نیا  دـندیگنج ؛ اـم  اـب  اـم و  هیلع  دـندش  قفتم  اـیند  یهمھ  لاـس  تشھ 

تکرـش گنج ] رد   ] ام هیلع  اـھنآ  یهمھ  ینعی  لـمع ! رد  دـندوب  اـم  هیلع  همھ  هیقب -  تیوک و  یدوعـس و  نیمھ  هقطنم -  نیعجترم  لـمع ، رد  دوب  اـم  هیلع  زور  نآ  یوروش 

. تسا ام  یهبرجت  نیا  مییایب ؛ قئاف  اھنیا  یهمھ  رب  میتسناوت  مک ، یاھهبرجت  اب  هدییورهزات  لاھن  کی  مھ  ام  دنتشاد ؛

نایوجشناد  / ٠٣/١٧/١٣٩۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یمالـسا یروھمج  رادـتقا  ذوفن و  لامعا  رطاـخ  هب دـنیوگیم  اـھنآ  دوخ  هتفرن ؛ شیپ  هتـسشن ، لـگ  هب  ایـسآ  برغ  یهقطنم  رد  اـیند ، یاھتردـق  نیرت  گرزب یاھتـسایس  زورما 

نامھ نیا  تسا ؛ مھم  یلیخ  نیا  بخ  دنتـسناوتن . دـنروایبرد و  روشک ] نالف [ ای  هیروس  رـس  ای  قارع  رـس  دـنھاوخیم  هک  یئالب  رھ  دوب  اـنب  تسا . مھم  یلیخ  نیا  تسا ؛

- اکیرمآ طقف  هن  - اکیرمآ ناھارمھ  اکیرمآ و  یهتساوخ  درک ، ادیپ  ققحت  بالقنا  یهتساوخ  تساوخیم . بالقنا  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دیتساوخیم ؛ امش  هک  تسا  یزیچ 

. دیربن دای  زا  تقو  چیھ ار  اھنیا  تسھ ؛ دایز  یاھتفرشیپ  دایز ، یاھییاناوت  دایز ، یاھیزوریپ  لیبق  نیازا تسا و  هنومن  کی  نیا  درکن . ادیپ  ققحت 

بدا  / ٠٣/٢٠/١٣٩۶ گنھرف و  یلاھا  نارعاش و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یلماوع هچ  دروخ و  گنـس  هب  ناشرـس  یروطچ  دننکب و  قارع  رد  دنتـساوخیم  اھییاکیرمآ  هک  یراک   - دـمآ شیپ  قارع  رد  هچنآ  قارع و  یهیـضق  تقیقح  زا  ام  مدرم  بلغا 

قارع روشک  هب  دوشب  لیدبت  نیـسح ، مادص  قارع  روشک  قارع ؛ روشک  یهیـضق  تسا  یبیجع  یهیـضق  کی  اعقاو  بخ  اما  دـنرادن ، ربخ  اتدـعاق  دروآ - دوجو  هب  ار  تلاح  نیا 

. هداتفا قافتا  نیا ، هلصاف ؛ نیا  تسین  روصت  لباق  الصا  تسا ؟ ردقچ  هلصاف  نیا  دینیبب  امش  الصا  میکح ! دیھش 

مرح  / ٠٣/٢٨/١٣٩۶ عفادم  نابزرم و  یادھش  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

اھنیا دینکن ؛ هاگن  راک ،] رس   ] اکیرمآ هدمآ  هزات  هک  ییاباب  نیا  یاھتروپوتراھ  نیا  هب  الاح  دوب ، هجاوم  تخس  یاھینمشد  اب  لوا  زا  دمآ ، دوجو  هب  هک  یماظن  بالقنا و  نیا 

. تسا لاس  لھچ  بیرق  زورما ؛ ات  هدوب  یمالـسا  یروھمج  هیلع  اھتروھوتراھ  نیا  لوا  زور  زا  دنکیم . قرف  ناشیاھنحل  ناشیاھنابز و  الاح  دوب ، لوا  زا  اھنیا  تسین ، دـیدج 

؟ دننکب دنناوتیم  رگم ] [ ؛ روانت تخرد  کی  هب  هدش  لیدبت  زورما  دننکب ، دنتـسناوتن  نیمز ، یور  دوب  کزان  یهکرت  کی  هک  یتقونآ  ار  لاھن  نیا  دـننکب . دنتـسناوتن  یطلغ  چـیھ 

ناترس هشیمھ  دیاهتساوخ ، هشیمھ  دینکب ؟ ار  راک  نیا  دیاهتـساوخن  امـش  هک  هدوب  یک  بخ  میھدب ؛ رییغت  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  میھاوخیم  دنیوگیم  دننکیم . طلغ 

هگن هدـنز  ار  ناریا  تلم  میھاـفم ، نیا  دناهتخانـشن ؛ اـھنیا  ار  ناریا  تلم  دوـب . دـھاوخ  نیمھ  مھ  نیا  زا  دـعب  هدـش ؛ هدـیلام  کاـخ  هب  ناـتغامد  هشیمھ  هدروـخ ، گنـس  هب 

. هتشاد

شین کی  دنسریم  اجرھ  هب  هک  هبرجتیب  راکهزات و  یاھشکوقاچ  نیا   - دناهدش یشکوقاچ  ملاع  دراو  هزات  هک  یناسک  نیا  لثم  اکیرمآ ، رد  راک  رس  دناهدمآ  هزات  هک  ییاھنیا 

یروھمج تسیچ . باتک  تسیچ ، باسح  دنمھفیم  تقونآ  دروخ ، ناشناھد  یوت  یتقو  دروخب ؛ ناشناھد  یوت  یتقو  ات  دننکیم ؛ دنراد  راکهچ  دنمھفیمن  دننزیم - ییوقاچ 

اب زورما ، اـت  لوا  زور  زا  هک  تـسا  یتـلم  نآ  ناریا  تـلم  دناهتخانـشن . ار  یمالـسا  یروـھمج  نیلوئـسم  دناهتخانـشن ، اـھنیا  ار  ناریا  تـلم  دناهتخانـشن ، اـھنیا  ار  یمالـسا 

یروھمج ماظن  دناهتساوخ  اھنآ  هدز ؛ یلیس  اھنآ  هب  ناریا  تلم  یلو ] ، ] دننزب یلیس  ناریا  تلم  هب  دناهتساوخ  اھنآ  هدوب ؛ هجاوم  اھفرح  روجنیمھ  اب  اھهئطوت و  روجنیمھ 

دندوب یمالسا  یروھمج  یدوبان  یوزرآ  رد  هک  یناسک  نیا  دادعت ] ، ] بالقنا لوا  زا  دینیبب  امش  دنتفر . روگ  هب  وزرآ  نیا  ترسح  رد  یکی  یکی  اما ] ، ] دننک طقاس  ار  یمالـسا 

ار نیا  دوب . دھاوخ  روجنیمھ  مھ  نیا  زا  دعب  هداتسیا ؛]  ] لماک رادتقا  اب  یمالـسا  یروھمج  تسا . ردقچ  منھج ، قامعا  رد  دنتفر  یماکان  اب  ترـسح و  اب  ایند  نیا  زا  الاح  و 

تسا و هداتـسیا  مکحتـسم  یمالـسا  یروھمج  هک  دننادب - دزرلیم  ناشلد  یھاگ  هک  یناتـسود  نآ  مھ  دننادب ، صالخا  اب  ناتـسود  مھ  دـنادب ، نمـشد  مھ   - دـننادب همھ 

. دز میھاوخ  یلیس  اھنآ  هب  ام  دننزب ، یلیس  ام  هب  دنناوتیمن  اھنآ  دینادب 

یربھر  / ٣٠/٠۶/١٣٩۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

دیاش  - لبق لاس  هدزناش  هدزناپ  زا  دناهتـشاد  هنایمرواخ ، دـنیوگیم  نآ  هب  ناشدوخ  هک  ایـسآ  برغ  یهقطنم  نیا  یارب  یاهشقن  کی  اکیرمآ  هک  تسا  نیا  رطاخهب  تینابـصع 

، دندروآ ار  دیدج » یهنایمرواخ   » مسا یتدم  کی  نآ  ساسا  رب  هک  تسا - لبق  لاس  هدزناش  هدزناپ  دودح  زا  شروھظ  زورب و  هدوب ، لبق  لام  هشقن  تسا  نکمم  رت ؛] ] لبق مھ 

هس نیا  قارع ؛ نانبل ، هیروس ، زا  دوب  ترابع  هشقن  نیا  بلق  هشقن و  نیا  یلصا  روحم  دنتـشاد . اجنیا  یارب  یاهشقن  کی  دندروآ ؛ ار  گرزب » یهنایمرواخ   » مسا یتدم  کی 

میلـست هک  دـنیایب  راک  رـس  رب  روشک  هس  نیا  رد  ییاھتلود  دوشب ؟ هدایپ  یروجهچ  دوشب ؛ هدایپ  اـھاجنآ  اتدـمع  دـیاب  هشقن  نیا  هک  دـندوب  یزکرم  هس  روحم و  هس  روشک ،

« اکيرمآ لوفا   » 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 16هاگياپ  هحفص 8 
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میژر زادنااپ  دوشیم  هقطنم  نیا  مامت  هک  تسا  نیا  هجیتن  دش ؟ دھاوخ  هچ  هجیتن  دننکب . لمع  وا  یارب  دننک و  تعاطا  دـھاوخیم  اکیرمآ  هچرھ  دنـشاب ، اکیرمآ  رکون  قلطم و 

ذوفن و هطلس و  لکش  هب  یرھاظ ، تسایس  لکـش  هب  هن  ولو  دش ، دھاوخ  نیمات  یلکـش  کی  هب  دندوب  هتفگ  اھنآ  هک  یتارف  ات  لین  زا  نامھ  هقطنم  نیا  رد  یتسینویھص و 

طلـست تحت  تاراختفا ، همھنیا  اب  تمظعاب ، یخیراـت  روشک  نیا ] ، ] قارع هک  دـننکب  یراـک  دنتـساوخیم  اـھنیا  دـنھدب . ماـجنا  دنتـساوخیم  ار  نیا  یعقاو . یونعم و  طلـست 

نانبل دریگبرارق ؛ یتسینویھص  میژر  رایتخا  رد  عقاو  رد  یتسینویھص ، میژر  لباقم  رد  تمواقم  نوناک  یمھم ، نیا  هب  زکرم  هیروس  دریگب ؛ رارق  اھییاکیرمآ  اھتسینویھص و 

. دنھدب ماجنا  دنتساوخیم  ار  راک  نیا  دنتساوخیم و  ار  نیا  اھنیا  تسا . مولعم  شفیلکت  هک  مھ 

، دینک هظحالم  ار  قارع  دننکب ؛ یطلغ  چیھ  دنتـسناوتن  دینک ، هاگن  ار  نانبل  دراد ! هلـصاف  ردـقچ  دنتـساوخیم  اھنیا  هچنآ  اب  تیعقاو  دـینیبب  تیعقاو ، هب  دـینک  هاگن  امـش  الاح 

مدرم نوخ  هب  قفرم  ات  اھنیا  تسد  دندرک ، یدایز  یاھتیانج  شنیدحتم  اکیرمآ و  هیروس  رد  هتبلا  دـینک ! هظحالم  ار  هیروس  تفرگ ؛ ماجنا  دنتـساوخ  اھنآ  هچنآ  سکع  تسرد 

نیا دندرک ، ماعلتق  انعم  کی  هب  ار  مدرم  دنتخادنا و  هار  ار  اھنیا - لاثما  هرصنلاھھبج و   - اھیریفکت نیمھ  دنتخادنا ، هار  ار  شعاد  تسین ؛ یکش  نیا  رد  تسا ؛ هدولآ  هیروس 

، دنتـسھ یوزنم  لماکروطهب  اھیریفکت  دسریم ، نایاپ  هب  دراد  عقاورد  شعاد  عوضوم  شعاد ، یهلئـسم  دـینک  هاگن  امـش  زورما  دـنربب . شیپ  دنتـسناوتن  نکل  دـندرک  ار  راک 

هتـساوخیم اکیرمآ  هچنآ  لباقم  یهطقن  تسرد  و  هدرک ، ادـیپ  یرتشیب  رارقتـسا  دـنروایب ، دوجو  هب  یرگید  عضو  کـی  نآ  یاـج  هب  اـت  دورب  نیب  زا  دنتـساوخیم  اـھنآ  هک  یعـضو 

نیا زا  شاب و  ینابصع   » یتشھب یاقآ  موحرم  لوق  هب  بخ  دناینابـصع . اذل  دننادیم  رـصقم  رثوم و  هنیمز  نیا  رد  ار  ناریا  دننکیم ، هاگن  اھییاکیرمآ  یتقو  هدرک . ادیپ  ققحت 

رد نانچونینچ  تردق  کی  دینک  ضرف  الثم  الاح  هک  دنک  لایخ  یسک  هک  درک  دیابن  هابتشا  تسا . نیا  اوعد  تسا ، نیا  هلئسم  دنشاب . ینابصع  الاح  بخ  ریمب !» تینابـصع 

زا یـشان  تینابـصع  یهناشن  و  تسا ، اھنآ  یگدنامبقع  یهناشن  تسا ، فعـض  یهناشن  دـنھدیم ، ناشن  دـنراد  اھنآ  هک  یلمعلاسکع  نآ  ریخن ، هتفرگ ؛ رارق  ناریا  لباقم 

. دنھدیم ماجنا  ار  اھراک  نیا  دننکیم و  ار  فیخس  یاھقطن  نیا  دننزیم ، ار  اھفرح  نیا  دناینابصع ، اذل  هدش ؛ هدیلام  کاخ  هب  ناشینیب  تسا . اھنآ  یگدروختسکش 

یملع  / ٠٧/٢۶/١٣٩۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

زا اذل  هتفرگ ؛ اھنیا  زا  ار  نیا  یمالسا  یروھمج  ماظن  یمالـسا و  بالقنا  اما ] ، ] هدوب اھنیا  تسد  ریز  روشک  نیا  زیچ  همھ  دندوب و  روشک  نیا  بحاص  یدامتم  یاھلاس  اھنیا 

هن زور ، نآ  دـش . عورـش  اـھراک  نـیا  لوا  زور  زا  تـسین ، مـھ ]  ] زورما لاـم  دـندرک ؛ ییوـگتشرد  دـندرک و  هئطوـت  دـندرک و  مـیرحت  دـندوب و  تحاراـن  دـندوب و  ینابـصع  لوا  زور 

دوبن مھ  اھزیچ  نیا  دوب ؛ حرطم  هنایمرواخ - اھنآ  لوق  هب   - ایسآ برغ  یهقطنم  رد  ذوفن  یهلئسم  هن  دوب ، حرطم  کشوم  یهلئسم  هن  دوب ، حرطم  یاهتسھ  یژرنا  یهلئسم 

، روشک نیا  رـس  زا  ینعی  مینزب ، سپ  ار  اکیرمآ  یهطلـس  میاهتـسناوت  ام  بخ ، تسا . نشور  ناشهطلـس ؛] نداد  تسد  زا   ] نیمھ رطاـخهب  ندرک ؛ اوعد  دـندرک  عورـش  اـما 

. میدرک عطق  ار  اکیرمآ  تسد  یداصتقا ؛ یهطلس  یتینما ، یهطلس  یسایس ، یهطلس  مینک ؛ عطق  یلکب  ار  اکیرمآ  یهطلس 

یملع  / ٠٧/٢۶/١٣٩۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

یروھمج هک  تسا  نیا  رطاخهب  مھ ]  ] زورما و  تسا ؛ ناشتسد  ندش  هاتوک  یکی  مدرک ، ضرع  هک  روطنیمھ  مھ  اھنیا  ندوب  ینابصع  تلع  دناینابصع ؛ ام  زا  اھییاکیرمآ 

. دنتـشاد ییاھهشقن  دنتـشاد و  راک  هقطنم  نیا  اب  یلیخ  اھنیا  هک  ایـسآ  برغ  یهقطنم  نیا  رد  ینعی  دـنزب ؛ مھهب  هنایمرواخ  رد  ار  اـکیرمآ  یاـھهشقن  هتـسناوت  یمالـسا 

، نانبل هللابزح  زا  اھتسینویھـص  تسکـش  رد  دـنزب . مھهب  هتـسناوت  یمالـسا  یروھمج  ار  قارع  رد  ناشیاھهشقن  هیروس ، رد  ناشیاھهشقن  نانبل ، رد  ناشیاھهشقن 

ماجنا یگرزب  راک  کی  دراد  الاح  هک  دـندرکیم  لایخ  تسا ؛ نامیاز  کـی  لاـح  رد  هناـیمرواخ  هک  تفگ  اـکیرمآ  یهجراـخ  ریزو  هک  دوب  تقوناـمھ  دـندوب ، هیـضق  تشپ  بخ  اـھنیا 

. دریگیم

یملع  / ٠٧/٢۶/١٣٩۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

هتشاد نیقی  همھ  الوا ؛ دندرک . هک  ییاھراک  نیا  ریخا و  یایاضق  نیمھ  تبـسانمهب  روشک  نالوئـسم  یگنھرف و  یتاعوبطم و  یـسایس و  نالاعف  هب  منکب  هیـصوت  دنچ  نم 

هد دنچ  نیا  یایاضق  رد  هکنیاامک  دش . دھاوخ  روجنیا  دینادب  ملـسم  دروخ ؛ دھاوخ  تسکـش  ناریا  یبالقنا  تلم  زا  دروخ و  دـھاوخ  ینھدوت  اکیرمآ  مھ  راب  نیا  هک  دنـشاب 

دناهدروخ تسکش  دناهدش و  هجاوم  یمالسا  یروھمج  اب  هک  هدوب  روجنیمھ  هشیمھ  ریخا  لاس 

بالقنا  / ٠٨/١٠/١٣٩۶ ربھر  اب  هیسور  یروھمج  سیئر  رادید 

یهلئـسم لماک  لح  نیاربانب  دنتـسھ ، هئطوت  یحارط و  لوغـشم  نانچمھ  اھنآ  اما  تسا  ریذـپانراکنا  یتیعقاو  هیروس  رد  اھتسیرورت  یماح  ییاکیرمآ  فـالتئا  تسکش 

. تسا مکحتسم  یاھیراکمھ  موادت  دنمزاین  هیروس 

نایجیسب  / ٠٩/٠١/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

ییاھهشقن دندرکیم و  هک  ییاھشالت  مامت  دیھدب . تسکش  دیروایبرد و  وناز  هب  ار  ربکتسم  یاکیرمآ  دیتسناوت  اھناوج - امش  نیمھ  ینعی   - یمالسا یروھمج  هقطنم ، رد 

ار تمواقم  رکفت  ار ، یبالقنا  رکفت  نیا  هک  دوب  نیمھ  عقاو  رد  اھنیا  یهمھ  فدھ  دـننک ؛ رود  یمالـسا  یبالقنا و  رکفت  زا  ار  هقطنم  نیا  هک  دوب ]  ] نیا یارب  دـندوب  هدیـشک  هک 

! دش سکعب  یلو ] ، ] دننک نفد  دنربب و  نیب  زا  ار  رکفت  نیا  هقطنم ، رد  هدرک  ادیپ  شرتسگ  هک 

نایجیسب  / ٠٩/٠١/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

رد هک  یپردیپ  یهئطوت  دنچ  نیا  دیدرک  هظحالم  امـش  هن ، اھتردق ؛ لباقم  رد  دنراد ]  ] یتسیابردور مینکب و  ار  اھتردـق  یهظحالم  دـیاب ]  ] هک دـنناوخیم  سای  یهیآ  اھیـضعب 

یهلئـسم نیمھ  اھنآ  زا  یکی  تفر ؛ نیب  زا  دـش ، دوبان  یمالـسا  یروھمج  رادـتقا  اب  همھ  دـندوب ، هدروآ  دوجو  هب  نارگید  برع و  عاجترا  مسینویھـص و  اکیرمآ و  هقطنم ، نیا 

نیب زا  دـش ، دوبان  دنتـشاد ، لوبق  ار  تمواقم  یورین  هک  یناسک  تمھ  اب  نموم ، نادرم  تمھ  اب  ناناوج ، تمھ  اب  هللادـمحب  بخ  هک  دوب  شعاد  یناسنا  ریغ  یریفکت  هورگ 

نینچنیا ار ، یلمع  نینچنیا  ناوتیم  هک  دشیمن  رواب  یھاگ  مھ  ام  رواجم  یاھروشک  نیا  زا  یـضعب  دوخ  رد  تسا ! یگرزب  یلیخ  راک  تسین ، یکچوک  راک  نیا  بخ  تفر ؛

. دندرک رواب  دندش ، قفوم  دندش ، نادیم  دراو  دندش ، راداو  بخ  اما  داد ، ماجنا  ار  یتکرح 

یمالسا  / ١٠/٠۶/١٣٩۶ تاغیلبت  یگنھامھ  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

فالتخا مدرم  نیب  لخاد  رد  دنناوتب  هکنیا  یارب  دنشکیم . دایز  مھ  هشقن  دننکیم ، جرخ  دایز  مھ  لوپ  دنکیم ، دراد  مھ  ار  ششالت  یهمھ  تسا ، ام  لباقم  رد  نمـشد ]  ] نیا

غیت مھ  ار  ام  ربورود  یاھرادلوپ  نیا  دننکیم . دنراد  ار  ناشـشالت  یهمھ  ینابز - فالتخا  هچ  یموق ، فالتخا  هچ  یبھذم ، فالتخا  هچ  یـسایس ، فالتخا  هچ   - دـننک داجیا 

هب اما ] ، ] دنھدیم ماجنا  دیآیمرب  ناشتسد  زا  مھ  یراک  رھ  دنھدب . ماجنا  ار  ییاھراک  ام  روشک  هیلع  دنناوتب  هکنیا  یارب  دنریگیم ، کمک  مھ  اھنآ  زا  دنریگیم ، لوپ  دننزیم و 

نآ درک ؛ میھاوخ  سویام  ام  ار  اکیرمآ  اھهصرع  یهمھ  رد  یلاعتهللانذاب  تفر . میھاوخ  شیپ  تردـق  اب  ام  هک  دـننادب  تسا و  هدـش  هدـیلام  کاخ  هب  اـھنآ  ینیب  یھلا  قیفوت 

، درک مادقا  ام  هیلع  مھ  المع  دوب ؛ رتلقاع  مھ  دوب ، رتیوق  مھ  پمارت ، زا  ناگیر  دندرکیم . راک  یلیخ  مھ  اھنآ  دندوبن ، راکیب  دـندوب ، اکیرمآ  تموکح  سار  رد  البق  هک  یناسک 

اجک ناگیر  زورما  دـندرک ؛ ار  راک  نآ  دـندز و  ار  ام  یاـمیپاوھ  نآ  درک و  مادـقا  اـم  هیلع  مھ  ـالمع  دوب ، نیا  زا  رتھب  مھ  شایرگیزاـب  دوب ، هشیپرنھ  وا  وھاـیھ . دـیدھت و  اـب  ـالاح 

راتفرگ نـالا  یھلا  باذـع  رد  وا  اھتمـسق . یهمھ  رد  هدرک ؛ دـشر  هدرک ، تفرـشیپ  ناـگیر  ناـمز  ربارب  دـنچ  یمالـسا  یروھمج  زورما  تسا ؟ اـجک  یمالـسا  یروھمج  تسا ،

مھ اھنیا  تسا ؛ یھلا  لدع  هاگتسد  هب  نداد  سپ  هذخاوم  لوغشم  میراد ، ام  هک  یطباوض  قبط  هدعاقلایلع  مھ  شحور  تسا ، هدش  کاخ  هدیـسوپ و  شمـسج  تسا ،

دھاوخ ناشلد  رب  یمالـسا  یروھمج  ندش  جراخ  نادیم  زا  ای  ندش  فیعـض  غاد  مھ  اھنیا  دـنام و  دـھاوخ  اپ  رـس  یھلا  قیفوت  هب  یمالـسا  یروھمج  دنتـسھ . روجنیمھ 

« اکيرمآ لوفا   » 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 16هاگياپ  هحفص 9 
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. دنام

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یهھد ٩٠ میتخیر و  نوریب  ناریا  زا  ار  امش  یهھد ۵٠  روطچ  میراد  سارھ  امـش  زا  ام  رگا  بخ  دراد ؛» سارھ  اکیرمآ  تردق  زا  ناریا  تموکح   » هک دیوگیم  اکیرمآ  روھمجسیئر 

. میدرک جراخ  هقطنم  لک  زا  ار  امش 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نیا رد  ام  هب  دیدز  تراسخ  ایناث  دروخ . دھاوخ  گنس  هب  ناترس  مھ  زاب  دینادب  دینک ، رارکت  تسا  نکمم  دروخ ؛ گنـس  هب  ناترـس  هعفدنیا  اکیرمآ ! یهمکاح  تئیھ  تارـضح 

تسین و یلداعتم  مدآ  ارھاظ  هچرگا   - دنادب تسا  اجنآ  سار  رد  هک  ییاقآ  نیا  مھ  اثلاث ، دوب . دھاوخن  صاقتیب  دینادب  دـینزب ؛ تراسخ  مھ  هدـنیآ  رد  تسا  نکمم  زور ، دـنچ 

تموـکح یازجا  مھ  میاهدینـش - مھ  اـم  بخ  ار  اـھنیا  تسھ ؛ شیارب  اـھنیا  دـننام  سانـشناور و  یناور و  رتـکد  هب ] زاـین   ] یناور و لکـشم  تبحـص  اـکیرمآ  رد  اـھزور  نیمھ 

. دنام دھاوخن  باوجیب  مھ  یشیامن  یاھیزابهناوید  نیا  اھیربورود ! و  اکیرمآ ] ]

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

میتـفگ اـم  میداتـسیا ، اـم  درک ؛ دـنھاوخ  ار  راـک  نیا  هک  دـندوب  مھ  نئمطم  دـننکب ، ایـسآ  برغ  رد  ار  تمواـقم  یهـشیر  دـنتفرگ  میمـصت  اـھییاکیرمآ  تمواـقم ، یهیـضق  رد 

دیاـب ملظ  لـباقم  رد  دـناهدیمھف . اـیند  رد  همھ  ار  نیا  میتـسناوت ؛ میتـساوخ و  اـم  و  تسناوـتن ، تساوـخیم و  وا  هک  تسا  هدـش  تباـث  اـیند  یهمھ  یارب  زورما  میراذـگیمن .

. داتسیا

هیروس  / ١٢/١٠/١٣٩۶ یاملع  زا  یعمج  فاقوا و  ریزو  رادید  رد  تانایب 

مھ وتان ، مھ  یوروش ، مھ  اکیرمآ ، مھ  دـندرک ؛ مادـقا  دـنداد و  مھ  هب  تسد  ام  هیلع  ایند  کـی  یهجرد  یاھتردـق  یهمھ  لوا ، زور  زا  میدـش ؛ بـالقنا  یگلاـسلھچ  دراو  اـم 

گرزب یاھتردق  هچنآ  هک  تسا  نیا  فرح  نیا  یانعم  نیلوا  تسیچ ؟ شیانعم  نیا  میدرک . دـشر  میتفرن و  نیب  زا  ام  اما ] [ ؛ دـندرک یکی  هب  تسد  همھ  هقطنم ، برع و  عاجترا 

هچنآ دـھاوخب ، اپورا  هچنآ  دـھاوخب ، اکیرمآ  هچنآ  هک  تسا  ادـیپ  سپ  میتفرن . نیب  زا  ام  میورب و  نیب  زا  اـم  هک  دـنتفرگ  میمـصت  همھ  ینعی  تسین ؛ یندـش  اـموزل  دـنھاوخیم ،

. دنک ادیپ  ققحت  امتح  نیا  هک  تسین  روجنیا  دنھاوخب ، ایند  یمتا  یاھتردق 

یوضر  / ١٣٩٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

لیبـق زا  یکاـتھ  ملاـظ و  ریرـش و  یاـھهورگ  هک  دوب  نیا  اـکیرمآ  یهشقن  دوب ؟ هچ  اـکیرمآ  یهشقن  دـنک ؛ یثـنخ  هقطنم  رد  ار  اـکیرمآ  یهشقن  تسناوت  یمالـسا  یروـھمج 

هب یلخاد ، گنج  هب  ناشدوخ ، یلخاد  لـئاسم  هب  دـنک  لوغـشم  ار  اـھنآ  دـنک ، فرـصنم  یتسینویھـص  بصاـغ  میژر  زا  ار  اـھتلم  نھذ  هکنیا  یارب  درواـیب  دوجو  هب  ار  شعاد 

قیفوت هب  ام  ار  هشقن  نیا  دروآ ؛ دوجو  هب  ار  شعاد  هک  دوب  اکیرمآ  یهشقن  نیا  دـنتفیب ؛ یتسینویھـص  میژر  رکف  هب  هک  دراذـگن  یقاـب  اـھنآ  یارب  یتصرف  یلخاد و  تالکـشم 

. مینک یثنخ  میتسناوت  هللانذاب ، یھلا و 

یوضر  / ١٣٩٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

دعب میدش ، مھ  قفوم  میتسناوت ، هللادمحب  ام  دناهتـساوخ ... ام  زا  هقطنم  یاھتلم  اھتلود و  هک  تسا  هدوب  نیا  رطاخ  هب  میاهتفر  اجرھ  تسا ؛ اھتلود  تساوخ  هب  ام  روضح 

دیـسر و دھاوخن  دوخ  دوصقم  هب  اکیرمآ  هقطنم ، لئاسم  رد  هک  منکب  ضرع  ار  نیا  مناوتیم  کش  نودب  میرادـن و  اھروشک  رد  تلاخد  دـصق  ام  دوب . دـھاوخ  نیمھ  مھ  نیا  زا 

. دیشخب میھاوخ  ققحت  ار  نامدوخ  دصاقم  هللااشنا  ام 

یمالسا  / ١٣٩٧/٠١/٢۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

دـنراکتیانج و سیلگنا  ریزوتسخن  هسنارف و  روھمجسیئر  اـکیرمآ ، روـھمجسیئر  منکیم  مـالعا  احیرـص  هدـنب  ( ١ !) تسا تیاـنج  کـی  هیروـس  هب  بشید  رحـس  یهلمح  نیا 

زا دندرک و  ادیپ  روضح  ناتـسناغفا  رد  هیروس ، رد  قارع ، رد  هتـشذگ  یاھلاس  نیا  رد  هکنانچمھ  درب ؛ دنھاوخن  مھ  یدوس  تسب ، دنھاوخن  مھ  یفرط  هتبلا  دـندرک ! تیانج 

ایـسآ برغ  یهقطنم  رد  میاهدرک  جرخ  ام  نویلیرت  تفھ  هک  تفگ  اکیرمآ  روھمجسیئر  نیا ، زا  لبق  زور  دنچ  نیمھ  دندربن . مھ  یدوس  چیھ  دـنداد و  ماجنا  تایانج  لیبق  نیا 

نیا رد  اعطق  دـنکب ، شالت  هچرھ  دـنک ، جرخ  هچرھ  دـنادب ، اکیرمآ  مھ  نیا  زا  دـعب  هدـماین . ناشریگ  یزیچ  دـیوگیم ، تسار  دـماین ؛ ناـمریگ  زیچچـیھ  و  هناـیمرواخ - وا  لوقهب  -

. دمآ دھاوخن  شریگ  زیچچیھ  هقطنم 

هسنارف سیلگنا و  یھارمھ  اب  هیروس  هب  اکیرمآ  ییاوھ  یهلمح  هب  هراشا  ( ١

یمالسا  / ١٣٩٧/٠١/٢۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

... تسا غورد  فرح  نیا  ییایمیش !» حالس  ندرب  راک  هب  اب  یهزرابم  یارب  میاهدرک  هلمح  هیروس  هب  ام   » دیوگیم اکیرمآ  روھمجسیئر 

هب ار  نآ  نـیا و  دـننکیم  مـھتم  دـنوشیم و  مادـقا  دراو  ناـشدوخ  یللملانـیب  یروتاـتکید  یرامعتـسا و  فادـھا  رطاـخهب  اـھنیا  دنتـسین ؛ ییایمیـش ] حالــس   ] فلاـخم اـھنیا 

دـش و دـنھاوخن  بایماک  مھ  اھنیا  دـش ، دـنھاوخن  بایماک  ایند  یاج  چـیھ  رد  نیدبتـسم  اھروتاتکید و  هتبلا  دـنایللملانیب . روتاـتکید  ناـشدوخ  هکیلاـحرد ] ، ] یروتاـتکید

مھ هقطنم  نیا  رد  هللااشنا  دـش و  دـنھاوخ  زوریپ  اـھتلم  اـعطق  دروخ و  دـھاوخ  تسکـش  دـنکب ، ملظ  هک  یاهقطنم  رھ  رد  هقطنم و  نیا  رد  دوخ  فادـھا  رد  اـکیرمآ  املـسم 

. دوب دھاوخ  روجنیمھ 

ماظن  / ١٣٩٧/٠٣/٠٢ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

تفلاخم هب  درک  عورـش  درک و  ادیپ  روضح  درک ، ادـیپ  روھظ  نمـشد  نیا  بالقنا  لوا  تاعاس  زا  میاهدرک ؛ هدـھاشم  نامدوخ  لباقم  رد  زورما  ات  بالقنا  لوا  زا  ینمـشد  کی  ام 

دتفایم قاـفتا  دراد  هچ  دنتـسنادیمن  هک  یماـیا  نآ  دـش و  فرطرب  ناـشیجیگ  هک  یتـقو  زا  هتبلا   - لوا ناـمھ  زا  دوب ؛ اـکیرمآ  یهدـحتم  تـالایا  تلود  نمـشد ، نیا  و  ندرک ،

یاـھهلیح اھدـنفرت و  اھینمـشد و  ماـسقا  عاونا و  مینکیم ، تبحـص  اـجنیا  میراد  اـم  هک  زورما  اـت  اـھییاکیرمآ  ندرک . هضراـعم  ندرک ، تفلاـخم  هب  دـندرک  عورـش  تشذـگ -

هدادن ماجنا  یمالسا  یروھمج  هب  تبسن  اھنیا  هک  دیرادن  غارس  امـش  ار  یاهضراعم  عون  چیھ  اعقاو  ینعی  دناهدرب ، شیپ  یمالـسا  یروھمج  هب  ندز  هبرـض  یارب  ار  نوگانوگ 

ماسقا عاونا و  هب  گنج  نارود  رد  دعب  دندرک ؛ کیرحت  ناریا  هب  یهلمح  ناریا و  اب  گنج  هب  ار  مادص  دـندرک ، کیرحت  ار  اھتیموق  دـندرک ، یماظن  یاتدوک  یھدنامزاس  دنـشاب ؛

دوویلاھ زا  دندرک ؛ هدافتـسا  رنھ  زا  دـندرک ؛ یزورهنابـش  تاغیلبت  دـندرک ؛ ذوفن  لامعا  ام  هیلع  للم  نامزاس  رد  دـندرک ؛ میرحت  دـندرک ؛ ینابیتشپ  دـندرک ، تیامح  وا  زا  قرط 

جیلخ رد  ام  زکارم  زا  یخرب  هب  دـندرک ؛ طقاس  ار  ام  یامیپاوھ  دـندرک ؛ یماظن  تکرح  فلتخم  یاھهھرب  رد  ات ؛ ود  هن  یکی ، هن  ام ، هیلع  ملیف  نتخاس  یارب  دـندرک  هدافتـسا 

فدھ روجهمھ . یگنھرف ؛ یتاغیلبت ، یداصتقا ، یـسایس ، یتینما ، یاھتفلاخم  دنداد ؛ ماجنا  یمالـسا  یروھمج  هیلع  ار  یراک  روجهمھ  دندرک ؛]  ] یماظن یهلمح  سراف 

. دوب نیمھ  ناشفدـھ  لوا  زور  زا  تسین ؛ یدـیدج  زیچ  دوشیم ، رارکت  ییاـکیرمآ  نیلوئـسم  تاریبـعت  رد  هملک  نیا  زورما  هکنیا ]  ] ـالاح دوـب ؛ یزادـنارب  مھ  اـھراک  نیا  یهمھ 

. دش حضاو  انعم  نیا  الماک  هک  دوب  یزادنارب  شفدھ  مھ  وا  تسین ، یزادنارب  ام  فدھ  هک  درکیم  رارصا  درکیم و  رارکت  هک  یروھمجسیئر  نامھ  یتح 

« اکيرمآ لوفا   » 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 16هاگياپ  هحفص 10 
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تسکش همھ  دوب ،]  ] اھنیا دننام  هئطوت و  هشقن و  هلمح و  هبرض و  یمالسا  یروھمج  هیلع  همھنیا  هک  تسا  اجنیا  بلاج  تسا و  نیا  مھم  مھ  ایاضق  نیا  یهمھ  رد  بخ 

هب الاح  هک   - نوگانوگ یاھییاناوت  اب  تماقتـسا ، اب  تردق ، اب  لاس ، لھچ  دودح  تشذـگ  زا  دـعب  دـینک ، هدـھاشم  ار  یمالـسا  یروھمج  دـینک ، هظحالم  زورما  امـش  هدروخ .

یهمھ دـنداد ، ماـجنا  اـھنآ  هچنآ  ماـمت  ینعی  دوریم ؛ شیپ  دراد  دـنکیم ، تکرح  دراد  دـندرک - هراـشا  یناـحور  رتـکد  یاـقآ  مھ ]  ] ار یـضعب  منک ، هراـشا  تسا  نـکمم  یـضعب 

مجح اب  ریبادت  نیا  یهمھ  رد  یرج ،» مات و   » ناتـساد فورعم  یهبرگ  نآ  لثم  هدروخ ؛ تسکـش  اھنیا  یهمھ  دندرک ، هدافتـسا  فلتخم  قرط  زا  دـندرک ، فرـصم  ار  ناشیورین 

دھاوخ تسکـش  اکیرمآ  دـینادب  امـش  انیقی  اعطق و  مھ  هیـضق  نیا  رد  دروخ ؛ دـھاوخ  تسکـش  مھ  زاب  تسا ، رگید  عطقم  کی  مھ  زورما  بخ  دـندنام . ماکان  هرخالاب  ناوارف ،

. دمآ دھاوخ  نوریب  ارجام  زا  ربتس  یهنیس  اب  دنلبرس  زارفرس و  یمالسا  یروھمج  دروخ ،

١٣٩٧/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھن  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

تردق یهکیرا  زا  گرزب  عیسو و  روشک  نیا  رد  لاس ، رازھ  ود  زا  دعب  ار  یتثارو  یروتاتکید  یتوغاط  تموکح  تسناوت  هک  یناسنا  دوب ؛ ردتقم  یوق و  ناسنا  کی  راوگرزب  ماما 

تـسکش دوب ، هدرک  فیرعت  اجنیا  رد  دوخ  یارب  یتایح  عفانم  هک  ار  اکیرمآ  تسناوت  تسا . راوگرزب  ماما  یهداعلاقوف  توق  یهناشن  دبلطیم ؛ تردق  یلیخ  نیا  دشکب ؛ ریز  هب 

ناشـضرغ دـندوب ، هدرک  یحارط  ار  یلیمحت  گنج  هک  یناسک  نآ  دراذـگب . ماکان  ار  یلیمحت  گنج  ناحارط  و  دـنک ؛ یثنخ  ار  اھهئطوت  دـنک ؛ راداو  ینیـشنبقع  هب  دـھدب و 

. تسا راوگرزب  ماما  رادتقا  تردق و  توق و  یهناشن  اھنیا  دروآ ؛ دوجو  هب  تصرف  کی  دیدھت ، نیا  زا  راوگرزب  ماما  دوب ؛ یمالسا  ماظن  ندرک  نکهشیر  بالقنا و  ندرک  دوبان 

رطف  / ١٣٩٧/٠٣/٢۵ دیع  زامن  یاھهبطخ 

رد یلم ، یگدـنز  یارب  وا  یراکتبا  دـنلب  رکف  زا  وا ، لالقتـسا  زا  وا ، رادـتقا  زا  وا ، نداتـسیا  زا  نوچ  دـنناریا ؛ تلم  هیلع  هشقن  هئطوت و  لاح  رد  مئاد  یناطیـش  یاھتردـق  هتبلا 

برغ یهقطنم  نیا  رد  هک  درک  مالعا  اکیرمآ  روھمجسیئر  دـنروخیم . تسکـش  مھ  هشیمھ  هللااشنا  دـننکیم و  ار  ناـشدوخ  شـالت  اھتردـق  نیا  هتبلا  دـننارگن . اـھتلم  ناـیم 

رازھ تفھ   - نویلیرت تفھ  . » تسا نوـیلیرت  تبحـص  تسین ، دراـیلیم  تبحـص  تسین ، نوـیلیم  تبحـص  هک  دـیوگیم  شدوـخ  دـناهدرک ! جرخ  لوـپ  رـالد  نوـیلیرت  تفھ  ایـسآ 

. تسا هدروختسکـش  هقطنم  رد  اکیرمآ  تسا ؛ تسکـش  شیاـنعم  نیا  دـیوگیم ؛ وا  دوخ  ار  نیا  دـماین ،» نامتـسد  یزیچ  میاهدرک و  جرخ  هقطنم  نیا  رد  اـم  رـالد  دراـیلیم -

هدرک جرخ  ار  لوپ  دـسرب . هقطنم  نیا  رد  دوخ  دوصقم  هب  تسا  هتـسناوتن  همدـمد  هسوسو و  همھنآ  اب  شالت ، همھنآ  اب  گرزب  ناطیـش  تسا ، هتـسناوتن  هقطنم  رد  اکیرمآ 

هقطنم نیا  رد  یناطیش  یاھتردق  مھ  نیا  زا  دعب  دنربیمن ؛ نآ  زا  یدوس  اما  دننکیم  جرخ  ار  لوپ  تسا ، نآرق  یهیآ  نوبلغی ؛ مث  هرسح  مھیلع  نوکت  مث  اھنوقفنیـسف  تسا ،

. دراد دوجو  ناشیارب  بلطم  نیمھ  دننک ، جرخ  لوپ  هچرھ 

١٣٩٧/٠۴/٠٩ /  ( مالسلاهیلع  ) نیسح ماما  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

ینعی ایند  یاھتردـق  نیرتلذر  نیرتمحریب و  نیرتکافـس و  زا  یکی  هک  تسا  لاـس  لـھچ  هک  تسا  نیا  ناریا ، تلم  تردـق  توق و  ناریا و  تلم  رادـتقا  یارب  لـیلد  نیرتگرزب 

رد ار  شدوخ  هار  ناریا  تلم  دنکب و  یطلغ  چیھ  هتسناوتن  دنک و  دراو  ینایز  تلم  نیا  هب  تسا  هتسناوتن  تسا و  ترارش  ینکشراک و  لوغـشم  ناریا  تلم  لباقم  رد  اکیرمآ 

. تسا ناریا  تلم  تردق  یهناشن  نیا  هدش ؛ رتیوق  هتفر و  شیپ  هتفرگ و  شیپ 

١٣٩٧/٠۴/٠٩ /  ( مالسلاهیلع  ) نیسح ماما  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

لیکـشت فالتئا  هقطنم  رد  عجترم ، ماندب  هایـسور  یاھروشک  نیا  اب  تشادن  جایتحا  دـھدب ، ماجنا  ار  دوخ  رظن  دروم  راک  یمالـسا  یروھمج  لباقم  رد  تسناوتیم  اکیرمآ  رگا 

، اـھنآ یاھینمــشد  هـتبلا  تـسا . تردــق ]  ] نـیا یهدــنھدناشن  نـیا  دریگب ؛ کـمک  اـھنآ  زا  ینمااـن  یمارآاـن و  شاـشتغا و  داـجیا  یارب  دــھاوخب و  کـمک  اــھنآ  زا  دــھدب و 

. تسا هدرک  ادیپ  شیازفا  زورهبزور  اکیرمآ  زا  مھ  ناریا  تلم  ترفن  تسا ، هدش  رتشیب  زورهبزور  اکیرمآ ، یاھینمشد 

مدرم  / ٢٢/١٣٩٧/٠۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ات هکنیاامک  دروخ ؛ دھاوخ  شدوخ  ار  رتگرزب  یهبرـض  اما  دنزب ، هبرـض  تسا  نکمم  دنکب  ضرعت  اھنآ  هب  سکرھ  هک  دنتـسھ  یاهعومجم  نآ  ناریا  تلم  یمالـسا و  یروھمج 

ار اھزیچ  یلیخ  هک  تسا  تسرد  دـنتفر ! دنتـشگرب  دـندرک ، سجن  ار  ناشدوخ  تسھ - ناتدای   - سبط هب  دـندرک  هلمح  اجنیا  مھ  راب  کی  اھییاکیرمآ  هدوب . یروجنیا  ـالاح 

. انئمطم دش ، دھاوخن  گنج  دنمھفن ! ار  نیا  هک  دنتسین  زیچ  مھ  ردقنیا  دیآیم  مرظن  هب  اما  دنمھفن ، تسا  نکمم 

بالقنا  / ١۶/١٣٩٧/٠۶ ربھر  اب  هیسور  یروھمج  سیئر  رادید 

هب دناهدروخ و  یعقاو  تسکش  هیروس  رد  نونکا  اھییاکیرمآ  دندرک : ناشنرطاخ  دندرمشرب و  اکیرمآ  راھم  زا  قفوم  یهنومن  کی  ار  هیروس  یایاضق  یاهنماخ  هللاتیآ  ترضح 

. دندیسرن دوخ  فادھا 

اب دنتـشاد  دصق  اھییاکیرمآ  دنتفگ : سنوت  رـصم و  رد  اکیرمآ  هب  هتـسباو  یاھتموکح  ینوگنرـس  زا  دعب  هژیوهب  هیروس  یایاضق  یادـتبا  رد  اکیرمآ  فادـھا  حیرـشت  اب  ناشیا 

اما دـننک  ناربج  تمواقم  رادفرط  تموکح  ینوگنرـس  اب  هیروس و  رد  ار  سنوت  رـصم و  رد  هدراو  یهبرـض  یبرع ، یاھروشک  رد  نامز  نآ  رد  هدـمآدوجوهب  طیارـش  زا  هدافتـسا 

. دناهدروخ تسکش  الماک  نونکا 

بالقنا  / ١۶/١٣٩٧/٠۶ ربھر  اب  هیسور  یروھمج  سیئر  رادید 

یگداتـسیا نیمھ  هک  میاهدرک  دـشر  ربارب  لـھچ  زا  شیب  تدـم ، نیا  رد  اـم  اـما  دـننکب  ار  ناریا  یمالـسا  یروـھمج  یهـشیر  دـنھاوخیم  هـک  تـسا  لاـس  اھییاکیرمآ ۴٠ 

. تسا اکیرمآ  راھم  زا  رگید  قفوم  یهنومن  کی  نآ ، یاھتیقفوم  یمالسا و  یروھمج 

رھشون  / ١٨/١٣٩٧/٠۶ هر ) ) ینیمخ ماما  ییایرد  مولع  هاگشناد  رد  تانایب 

رد شدوخ  یاھفدھ  یهدمع  رد  ار  اکیرمآ  تسا  هتـسناوت  یلم  تردق  هب  هیکت  اب  لاعتم و  یادـخ  هب  اکتا  اب  یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  روآتفگـش  ملاع  نادنمـشوھ  یارب 

نیا دنوشیم ؛ هدزتفگـش  نآ  زا  دننکیم و  فارتعا  نآ  هب  ایند  یـسایس  نارگلیلحت  هک  تسا  یفرح  نیا  مینزب ؛ اجنیا  ام  هک  تسین  یفرح  نیا  دـھدب . تسکـش  هقطنم  نیا 

نیا زا  یتلم  رگا  دنربیم . شیپ  ار  ناشدوخ  راک  تردق ، زاربا  اب  مخا ، اب  رـشت ، اب  دنـشاب ، هتـشاد  رادتقا  ییاناوت و  عقاو  رد  هچنآ  زا  شیب  یرابکتـسا  یاھتردق  تسا . یتیعقاو 

ینیشنبقع هب  ار  اھتردقربا  تشاذگ ، تلادع  قح و  نادیم  رد  مدق  تعاجش  اب  درک و  نانیمطا  درک ، دامتعا  دوخ  تردق  هب  یتلم  رگا  دروخن ، اج  مخا  نیا  زا  دیسرتن ، رشت 

رد لاس  لھچ  نیا  رد  تسا ؛ اکیرمآ  ناتسدمھ  اکیرمآ و  یراکبارخ  جامآ  هک  تسا  لاس  لھچ  یمالـسا  یروھمج  تسا ؛ هداتفا  قافتا  نیا  و  دھدیم . تسکـش  دنکیم و  راداو 

(٢) فنا مغر  هب  یمالـسا  یروھمج  رمثرپ ؛ دنمورب و  تخرد  کی  هب  تسا  هدـش  لیدـبت  کیراب  لاھن  کی  زا  یمالـسا  یروھمج  تسا ؟ هداتفا  یقافتا  هچ  یمالـسا  یروھمج 

تـسکش اب  هقطنم  نیا  رد  ار  اکیرمآ  یهئطوت  تسا  هتـسناوت  دنک ؛ بذج  دـنک و  بلج  دوخ  مایپ  هب  ار  یمالـسا  یاھتلم  لد  تسا  هتـسناوت  اکیرمآ ، یرابکتـسا و  یاھتردـق 

؛ دندومزآ رابکتـسا  یهئطوت  لباقم  رد  ار  ناشدوخ  یگداتـسیا  تردق  هقطنم  یاھتلم  تسا . نانبل  هنومن  کی  تسا ، قارع  هنومن  کی  تسا ، هیروس  هنومن  کی  دنک ؛ هجاوم 

اھیاای دومرف : هک  تسا  یھلا  یهدعو  قدص  یاھهناشن  دنوادخ و  تردق  یاھهناشن  اھنیا  دش ؛ رـضاح  نادـیم  رد  یراکادـف  اب  هیروس  تلم  داتـسیا ، تعاجـش  اب  قارع  تلم 

. داد مدق  تابث  مھ  داد ، ترصن  مھ  ( ٣ (؛ مکمادقا تبثی  مکرصنی و  اورصنت هللا  نا  اونما  نیذلا 

« اکيرمآ لوفا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یدازآ  / ١٣٩٧/٠٧/١٢ هاگشزرو  رد  نایجیسب » تمدخ   » یرفن رازھ  اھهد  شیامھ  رد  تانایب 

ناریا رد  اھنیا  دراد . لد  رد  هنیک  یمالـسا  بـالقنا  زا  تسا ، هدروخ  یلیـس  یمالـسا  بـالقنا  زا  اـکیرمآ  دراد . لد  رد  هنیک  مالـسا  زا  تسا ، هدروخ  یلیـس  مالـسا  زا  اـکیرمآ 

اجهباج اھنآ  لیم  اب  روشک  یاھهیامرـس  دوب ، ناشرایتخا  رد  روشک  عبانم  دـندوب ، اھنآ  عیطم  ربنامرف  روشک  نیلوئـسم  دوب ، ناشدوخ  راـیتخا  رد  زیچهمھ  دـندوب ، هراـکهمھ 

هاتوک مالـسا  درک ؟ هاتوک  یـسک  هچ  دـش . هاتوک  اھنیا  یهمھ  زا  ناشتـسد  دـشیم ، یزیرهمانرب  اھنآ  لیم  هب  روشک  یگنھرف  یعامتجا و  یداصتقا و  یاھتـسایس  دـشیم ،

. دننمشد اذل  درک ؛ هاتوک  یمالسا  بالقنا  درک ،
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عاضوا یهرابرد  طلغ  ریوصت  مھ  ناشدوخ ، یهرابرد  طلغ  ریوصت  مھ  ناریا ، یهرابرد  طلغ  ریوصت  مھ  دـننک ؛ فرحنم  ار  ناریا  تلم  راکفا  دـننکیم  یعـس  طـلغ  یزاـسریوصت  اـب 

لباق تردـق  کی  اھنآ  یرازفاتخـس  تردـق  هلب ، دنتـسین . تردـق  عضوم  رد  هکیلاحرد  دـنتردق ، عضوم  رد  دـننکیم  دومناو  هک  تسا  نیا  اھنآ  طلغ  یاـھریوصت  زا  یکی  هقطنم .

یرازفامرن تردـق  ار  لوا  فرح  یناھج ، یهلباقم  رد  اھتنم  تسا ، تردـق  یاھرازبا  اھنیا  دـنراد ؛ یاهناسر  تاناکما  دـنراد ، یماظن  رازبا  دـنراد ، لوپ  ینعی  تسا ؛ نداد  ناـشن 

قطنم دنرادن ، ون  فرح  اھنیا  ندروآ . نایم  هب  ون  نخس  دشاب ؛ یگدنز  یهدننکنییعت  هک  ییون  فرح  ون ؛ فرح  ینعی  لالدتـسا ، ینعی  قطنم ، ینعی  یرازفامرن  تردق  دنزیم ؛

راـتفر و  - تسا حـضتفم  اـیند  رد  زورما  شایـسارکومدلاربیل  تسا ، فیعـض  شقطنم  تسا ، ییوـگروز  شفرح  تسا ؛ فیعـض  تدـشب  اـکیرمآ  یرازفامرن ، تردـق  رد  دـنرادن .

رطاخهب تسھ ، مھ  نیمھ  یارب  تسا - اـیند  نارظنبحاـص  داـقتنا  دروم  حـضتفم  تروصهب  اـیند  رد  زورما  دـندرکیم ، راـختفا  نآ  هب  هک  یـسارکومدلاربیل  لاـمعا  یاـھهویش 

؛ تسا هدروختسکش  ملاع  قطانم  زا  یرایسب  رد  ناوارف ، لوپ  یاراد  هتفرشیپ ، یژولونکت  یاراد  یمتا ، تردق  یاراد  یاکیرمآ  دینکیم  هظحالم  امش  هک  تسھ  مھ  نیمھ 

ایند یاھتردق  اب  یهھجاوم  رد  دروخ ، تسکش  ناتسناغفا  رد  دروخ ، تسکش  ناتسکاپ  رد  دروخ ، تسکش  نانبل  رد  دروخ ، تسکـش  هیروس  رد  دروخ ، تسکـش  قارع  رد 

هک تسا  ناشدوخ  زا  اھنآ  یزاسریوصت  نیا  تسا . اکیرمآ  راظتنا  رد  دـنکیم  هدـھاشم  ناسنا  هک  یروطنآ  مھ  یرگید  یاھتـسکش  زورما  دروخیم و  تسا و  هدروخ  تسکش 

. تسا نیغورد  طلغ و  یزاسریوصت  کی 
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یرگید یاھهار  یداصتقا ، میرحت  هار  زج  تسا . هتسب  وا  لباقم  رد  رگید  یاھهار  ینعی  میرحت ؛ هب  هدیسر  ناوارف  شاکنک  زا  دعب  یمالـسا ، یروھمج  اب  هلباقم  یارب  نمـشد 

ار میرحت  دناوتیم  ام  یلم  داصتقا  تسا . ام  یلم  داصتقا  زا  رتهدننکـش  یداصتقا  میرحت  هک  منکب  ضرع  امـش  هب  نم  یلو  تسا . دودـسم  وا  لباقم  رد  اھهار  یهیقب  درادـن و 

، میرحت تسکـش  اب  ناریا  تلم  زا  اکیرمآ  تسا و  اکیرمآ  تسکـش  میرحت ، تسکـش  میھدیم و  تسکـش  ار  میرحت  یھلا  یهوق  لوح و  هب  یھلا ، فطل  هب  دھدب و  تسکش 

. دروخب دیاب  رگید  یلیس  کی 
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نیا نآ ، تسا و  یناشخرد  تقیقح  کی  تقیقح  نآ  دوشیم . یفخم  حوضو  ترثک  زا  دـنامیم ، ناھنپ  اھیـضعب  مشچ  زا  یھاگ  هک  دراد  دوجو  اجنیا  رد  یمھم  تقیقح  کـی 

رب لـیلد  تسا . یمھم  رایـسب  تقیقح  نیا  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  هدـش  زوریپ  هک  یفرط  تسا ، اـکیرمآ  هدـش  بولغم  هک  یفرط  هلاـسلھچ ، شلاـچ  نیا  رد  هک  تسا 

وا عقاو  رد  ار  یماـظن  یهلمح  هدرک ، وا  ار  میرحت  هداد ، ماـجنا  وا  ار  زیگناداـسف  یاـھراک  هدرک ، عورـش  وا  ار  هلمح  هک  تسا  نیا  شلیلد  تسیچ ؟ هدـش  بوـلغم  اـکیرمآ  هکنیا 

روشک نیا  رب  توغاط  نارود  رد  هک  ار  یاهرطیـس  هک  تسا  نیا  اکیرمآ  فدـھ  اـھراک  نیا  ماـمت  رد  تسا . اـکیرمآ  تسکـش  لـیلد  نیا  هدیـسرن ؛ شدوخ  دـصاقم  هب  اـما  هدرک ،

میرحت و لـیمحت  گـنج و  لـیمحت  نیا  فدـھ  دوب ؛ هدـش  هاـتوک  شتـسد  دوب ، هتفر  نیب  زا  بـالقنا  اـب  هطلـس  هرطیـس و  نیا  درواـیب . تسد  هب  ار  هرطیـس  نآ  هراـبود  تشاد ،

امش زورما  دسرب . ییاج  هب  هتسناوتن  دنزیم و  روز  دراد  تسا  لاس  لھچ  هتسناوتن ؛ بخ  دنادرگرب ، ار  هرطیس  نیا  هک  دوب  نیا  اھنیا  لاثما  یداصتقا و  یسایس و  یاھراشف 

تسکش رگید  تسا ؛ اکیرمآ  تسکـش  نیا  بخ  تسا ؛ ناریا  یمالـسا  یروھمج  درادن ، شقن  شتامادقا  رد  شتامیمـصت و  رد  نزرا  کی  ردقهب  اکیرمآ  هک  یروشک  دینک  هاگن 

یروھمج تموکح  هلب ،  » هک دیوگب  روجنیا  دنک و  وربآیب  دنک ، بولغم  مادص  اب  گنج  رد  ار  یمالـسا  یروھمج  هک  دوب  نیا  گنج  لیمحت  زا  شفدـھ  دوشیمن . رتحـضاو  نیا  زا 

یروشک اـب  ناریا  ریخا  لاـس  تسیود  نیا  رد  هک  ییاـھگنج  یهمھ  رد  دـش . سکعب  اـما ] «، ] دروـخب تسکـش  ناریا  هک  دـش  بجوـم  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  یمالـسا و 

هب روشک  کاخ  زا  بجو  کی  هدروخن ؛ تسکش  هداد و  تسکش  ار  فرط  ناریا  هک  تسا  یگنج  اھنت  یگنج و  نیلوا  هلاستشھ  گنج  نیا  هدروخ ؛ تسکـش  ناریا  هتـشاد ،

. داتفا قافتا  دنتساوخیم ، اھییاکیرمآ  هچنآ  سکع  تسرد  تسا . گنج  نیلوا  نیا  هداتفین ؛ هناگیب  تسد 

هچ هجیتـن  دراد ؛ هگن  بقع  دـنک و  جـلف  ار  روشک  دـنک ، جـلف  ار  داـصتقا  هکلب  هک  داد  ماـجنا  نیا  یارب  ار  میرحت  دوب . روـشک  نتـشاد  هگن  بقع  ندرک و  جـلف  میرحت ، زا  شفدـھ 

زیچهمھ هک  دوب  هدرک  تداع  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  ناریا  تلم  میدوب ، هدرک  تداع  ام  هتفرگ . تعرـس  روشک  رد  ییافکدوخ  تمـس  هب  تکرح  هک  هدش  نیا  هجیتن  هدش ؟

یاهراشا کی  زاب  ادعب  نم  الاح  هک  شندرک ، دـیلوت  نتخاس و  غارـس  هب  میورب  نامدوخ  لوا  ار  زیچهمھ  هک  میدرک  تداع  دـندرک ، هک  ییاھمیرحت  تکرب  هب  الاح  ام  دـنک . دراو  ار 

حطـس رد  یمھم  یاـھراک  لوغـشم  ناـگتخومآشناد - هچ  یھاگـشناد ، نایوجـشناد  هچ   - رکفشوـخ یاـھناوج  زا  لاـعف  یاـھهورگ  هورگ ، اھدـص  زورما  درک . مھاوـخ  نیا  هـب 

ار نامیاھزاین  میداتفا  رکف  هب  میدش ، میرحت  نوچ  ام  تسا . میرحت  رثا  رب  نیا  دـنھدیم . ماجنا  اھنیا  هچنآ  هب  درک  مھاوخ  زاب  یاهراشا  کی  مدرک  ضرع  ادـعب  الاح  هک  دـنروشک 

. تسا ییاکیرمآ  فرط  یپردیپ  یاھتسکش  اھنیا  دینیبب ؛ دروخ . تسکش  مھ  تسایس  نیا  رد  اکیرمآ  ینعی  دش  ام  عفن  هب  مھ  میرحت  سپ  مینک .] عفر   ] نامدوخ

شلاچ ثحب  الاح  دـینک - هجوت  دـیاب  اھنیا  هب  تسا ، اھامـش  تسد  روشک  نیا  یهدـنیآ  یاھراک  نوچ ]  -] دـینک هجوت  تسرد  زیزع  ناـناوج  امـش  هتکن  نیا  هب  دـھاوخیم  ملد 

ور لوفا و  هب  ور  ایند  رد  اکیرمآ  یهنمیھ  رادتقا و  اکیرمآ و  تردق  هک  مینیبیم  مینکیم ، هاگن  هکیتقو  ار  اکیرمآ  تیعـضو  رتعیـسو  هاگن  کی  رد  رانک ، میراذـگیم  ار  اکیرمآ  ناریا و 

لوفا هب  ور  اکیرمآ  تردـق  تسا ؛ رتفیعـض  بتارمب  دـش ، زوریپ  بالقنا  هک  لبق  لاـس  لـھچ  یاـکیرمآ  زا  زورما  یاـکیرمآ  دوشیم . مک  دراد  اـمئاد  اـھلاس  لوط  رد  تسا ؛ لاوز  هب 

. تسا نیا  مھم  یهتکن  تسا ؛
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؟ تسیچ مرن  تردق  تسا . نتفر  نیب  زا  لاح  رد  تسا ، هدشهدوسرف  اکیرمآ  مرن » تردـق   » هک دـندقتعم  ایند  ربتعم  یاھسانـشهعماج  ایند و  ربتعم  نویـسایس  زا  یرایـسب 

هب ور  زورما  اکیرمآ  رد  تردق  نیا  دوخ ؛ رظن  هب  دنک  عانقا  ار  اھنآ  دنالوبقب و  فارطا  هب  ار  دوخ  یهدیقع  دوخ و  رظن  دوخ و  یهتـساوخ  دناوتب  یتلود  کی  هک  تسا  نیا  مرن  تردق 

تفلاـخم وا  اـب  حـضاو  روط  هب  رگید  هک  اـقآ  نیا  ناـمز  اـما  دوب  روجنیمھ  مھ  اـمابوا  تلود  ناـمز  ـالاح  فلتخم . یاـھهنیمز  رد  تسا ؛ لـماک  یگدوـسرف  هب  ور  لـماک و  فـعض 

یروشک رھ  مدرم  زا  دـننک و  یریگیار  دـشاب  رارق  رگا  هک   - یمدرم تفلاـخم  طـقفهن  دوشیم . تفلاـخم  وا  اـب  اـیند  رد  دریگیم ، میمـصت  وا  هک  ییاـھهنیمز  بلاـغ  رد  دوشیم ؛

هیـسور دـنکیم ، تفلاخم  اپورا  دـنکیم ، تفلاخم  نیچ  دـننکیم ؛ تفلاخم  وا  اب  اکیرمآ ، اب  دـنراد  یتسیاـبردور  هک  مھ  اـھتلود  یتح  داد - دـنھاوخ  یفنم  تارظن  دـننک ، لاوس 

نم ار  نیا  تسا . طوقـس  هب  ور  تسا ، لوـفا  هـب  ور  اـکیرمآ  مرن  تردـق  دـنکیم . تفلاـخم  نیتـال  یاـکیرمآ  دـنکیم ، تفلاـخم  اـقیرفآ  دـنکیم ، تفلاـخم  دـنھ  دـنکیم ، تفلاـخم 

هکلب تسا  لوفا  هب  ور  اکیرمآ  دوخ  مرن  تردق  یونعم و  رادـتقا  طقفهن  دـننزیم . ار  فرح  نیا  دـنراد  زورما  ایند  حرطم  یاھسانـشهعماج  هک  تسا  ییاھفرح  وزج  نیا  میوگیمن ؛

ایند حرطم  سانـشهعماج  کی  نیا  زا  لبق  لاس  نیدنچ  دـننکیم . وربآیب  دـنراد  دـندرک ، وربآیب  اھنیا  تسا ، برغ  ندـمت  یـساسا  یهیاپ  هک  مھ  ار  یـسارکومدلاربیل  یتح 

دنکیم وزرآ  و  هن »  » دیوگیم هتفرگ ، سپ  ار  شفرح  زورما  مدآ  نامھ  دورب . دناوتیمن  رتالاب  نیا  زا  رگید  رشب  تسا و  رـشب  یخیرات  لماکت  هیلااھتنم  اکیرمآ  ینونک  تیعـضو  تفگ 

عضو نیا  بخ  دوب . هدز  زور  نآ  هک  یفرح  نآ  لباقم  یهطقن  تسرد  دنزیم ، دراد  ار  یرگید  یاھفرح  اما  مدرک  هابتشا  نم  دیوگن  تسا  نکمم  احیرـص  الاح  ار . یرگید  یاھزیچ 

. تسا اکیرمآ 

« اکيرمآ لوفا   » 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 16هاگياپ  هحفص 12 
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، تسا یـسارکومدلاربیل  رب  ناشیعامتجا  ماـظن  ناـشتموکح و  ساـسا  هیاـپ و  هک  ار  یبرغ  یاـھتلم  دوخ  ماهتفگ - ار  نیا  ررکم  مھ  اـھلبق  هدـنب   - یـسارکومدلاربیل هتبلا 

داسف هداوناخ ، ندـش  دوباـن  یعاـمتجا ، تلادـع  دوبن  یعاـمتجا ، یاھفاکـش  هدرک ؛ هراـچیب  ار  اـھنآ  دوخ  تسا ، جـیار  برغ  رد  زورما  هک  یایـسارکومدلاربیل  هدرک . تخبدـب 

هب رگید  هک  اکیرمآ - بیرغوبیجع  یلعف  روھمجسیئر  نیا   - هدـمآ هک  مھ  اقآ  نیا  الاح  دـناهدش . هراچیب  اھنآ  دوخ  دـیدش ؛ یطارفا و  یاھییارگدرف  ریگهمھ ، ریگارف و  یقالخا 

. تسا اکیرمآ  مرن  تردق  دروم  رد  نیا  الاح  بخ  هدرب . ار  یسارکومدلاربیل  مھ  اکیرمآ و  مھ  یوربآ  یهمتت  عقاورد  هدز و  جارح  بوچ  اھنیا  یهمھ 

، دنراد یماظن  رازبا  هلب ، تسا . تخس  تردق  اھنیا  داصتقا ؛ تردق  یرگیماظن ، تردق  ینعی  تخس ، تردق  هدید . هبرـض  تدشب  مھ  اکیرمآ  تخـس  تردق  منکیم  ضرع  هدنب 

هکنیا یارب  دنراد ، روضح  اھنآ  هک  ییاھروشک  زا  یرایسب  رد  هک  تسا  نیمھ  یارب  تسا .]  ] ددرم هتشگرس ، مگردرـس ، هدرـسفا ، تدشب  اکیرمآ  یماظن  یناسنا  یورین  اما 

یهشقن نآ  یارجا  هب  رداق  ییاـکیرمآ  زابرـس  ینعی  دـننکیم ؛ هدافتـسا  لـیبق  نیا  زا  رتاوکـلب و  لـثم  یراـکتیانج  یاـھنامزاس  زا  دـنربب ، شیپ  ار  ناـشدوخ  دـصاقم  دـنناوتب 

. تسا نیا  ناشیناسنا  یورین  تسین ؛ ییاکیرمآ 

دـصتشھ هب  بیرق  تسا ! اکیرمآ  یراکھدـب  رالد  نویلیرت  هدزناپ  تسا ؛ یاهناسفا  یمقر  مقر ، تسا ؛ راکھدـب  رالد  نویلیرت  هدزناپ  زورما  اـکیرمآ  روجنیمھ . مھ  ناـشداصتقا 

اب نوگانوگ ، یاھفرح  اب  راعـش ، اب  قربوقرز ، اب  الاح  تسا . یداصتقا  یاھیگدـنامبقع  عقاورد  اھنیا  ینعی  یراج ؛ لاس  نیمھ  رد  تسا  اکیرمآ  یهجدوب  رـسک  رالد  درایلیم 

. تسا اکیرمآ  تخس  تردق  نیا  تسا ؛ نیا  اکیرمآ  یاھتیعقاو  اما  دنناشوپیم  ار  اھنیا  یور  اھیزاسرھاظ 

دننادب دننک ، شومارف  یلکب  هقطنم  نیا  رد  ار  نیطـسلف  یهلئـسم  دنرـضاح  اکیرمآ  ینابیتشپ  هب  هک  مھ  یناسک  نآ  دـننادب . همھ  ار  نیا  تسا ؛ لوفا  هب  ور  اکیرمآ  نیاربانب 

ور مھ  شدوخ  یهقطنم  رد  اکیرمآ  دراد . دوجو  هقطنم  نیا  رد  هک  تسا  یقیاقح  تسا ، هدـنز  هک  یزیچ  نآ  دـناهقطنم ؛ یاھتلم  تسا ، هدـنز  هک  نآ  تسا . لوفا  هب  ور  اکیرمآ 

! اجنیا رد  دسرب  هچ  تسا ، لوفا  هب 

نایوجشناد  / ١٣٩٧/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

ناناوج و تاساسحا  زورما  دـینیبب ، امـش  دراذـگب . رثا  ام  ناناوج  یور  رب  ام و  تلم  رد  یبلطلالقتـسا  یهیحور  رب  هتـسناوتن  هک  تسا  نیا  اکیرمآ  تسکـش  رھاـظم  زا  یکی 

ساسحا هناگیب  طلست  هب  تبسن  اما  دنتسین  دنباپ  یلیخ  مھ  ینید  ینابم  هب  یتح  اھیـضعب  تسا . هنابلطلالقتـسا  تاساسحا  روشک  رـساترس  رد  ام  زیزع  ناناوجون 

ایند رد  هک  یاهناسر  یربخ و  یروتارپما  نیا  اب  تسا ، هداد  ماجنا  هک  یـشالت  همھ  نیا  اب  تاغیلبت ، همھ  نیا  اب  اکیرمآ  هک  تسا  نیا  یهدـنھدناشن  نیا  دـننکیم ؛ تمواـقم 

ضرع نم  ار  نیا  دجب  دربب . نیب  زا  دنک و  فیعـض  هتـسناوتن  ار  اھنآ  یبلطلالقتـسا  ار و  اھنآ  تمواقم  یهیحور  دراذگب ؛ رثا  ام  روشک  ناوج  لسن  یور  هتـسناوتن  هتخادنا ، هار 

ار نیا  زورما  دنتـسین ؛ رتبقع  دنـشابن ، رتولج  رگا  بالقنا  لوا  لسن  ناوج  زا  تمواقم  یگداتـسیا و  یهزیگنا  ظاحل  زا  ام  یاھناوج  زورما  هک  منکیم - هدـھاشم  نوچ   - منکیم

ادـیپ خوسر  میراد ، عالطا  ام  هک  ییاجنآ  ات  مھ  رگید  یاھروشک  یاھناوج  نیب  رد  جـیردتب  نیا  تسین ، مھ  ام  یاھناوج  صوصخم  دـنکیم . هدـھاشم  یتسردـب  دراد  ناـسنا 

ار اھنآ  یاھمایپ  ار ، اھنآ  یاھمادـقا  ار ، اھنآ  یاھفرح  ناسنا  هک  ام  یهیاسمھ  ام و  هب  کیدزن  یاھروشک  رد  نموم  زیزع  یاھناوج  ام . یهیاسمھ  یاـھروشک  صوصخب  هدرک ؛

نیا دنیوگیم  دننادیم ؛ ام  مشچ  زا  ار  اھزیچ  نیا  زا  یضعب  اھییاکیرمآ -  - نمشد هتبلا  تسا . دایز  اھنآ  رد  لالقتـسا  یهیحور  هک  دنکیم  ساسحا  ار ، اھنآ  یاھراتفر  دنیبیم ،

یاھفرح نآ  زا  اعقاو  نیا  ینعی  دـندرک ؟ هلمح  ام  یاھورین  هب  روشک  نـالف  یاـھناوج  ارچ  هک  دـننکیم  دـیدھت  ار ، اـم  دـننکیم  مھ  دـیدھت  تسا . یناریا  ناـناوج  تکرح  رطاـخهب 

ار امـش  ام  دـننک ، هلمح  ام  رادفرط  دارفا  هب  ای  دـننکب  هلمح  ام  یاھورین  هب  هچنانچ  رگا  امـش  یهیاسمھ  روشک  نالف  یاھناوج  هک  دـنھدیم  ماغیپ  تسا !]  ] بیرغ بیجع و 

یاھناوج دنرفنتم ، امش  زا  هیروس  یاھناوج  دنرفنتم ، امـش  زا  قارع  یاھناوج  دنرفنتم ، امـش  زا  قارع  مدرم  دینادیم . رـصقم  ار  ام  دینکیم  طلغ  امـش  بخ  مینادیم ! رـصقم 

یطبر هچ  ام  هب  نیا  دنرفنتم ، اھییاکیرمآ  امـش  زا  ناتـسکاپ  یاھناوج  دـنرفنتم ، اھییاکیرمآ  امـش  زا  ناتـسناغفا  یاھناوج  قرـش ، رد  فرط  نیا  دـنرفنتم ، امـش  زا  نانبل 

ارچ ار  ناشدوخ  زا  اـھتلم  ترفن  دـننکیمن ؟ کرد  ارچ  اـھییاکیرمآ  تسا ، یتیعقاو  کـی  نیا  هلب ، دـننکب . امـش  هیلع  مھ  یمادـقا  کـی  تسا  نکمم  دـنرفنتم ، امـش  زا  دراد !

قارع مدرم  دنرفنتم . امـش  زا  اذل ] ، ] دیدرک تناھا  مدرم  نیا  هب  اھروشک ، نیا  هب  دیدرک  ییوجهرطیـس  دیداد ، ماجنا  تشز  لمع  دیدرک ، دـب  دـننکیمن ؟ کرد  ارچ  دـنمھفیمن ،

یناسک نآ  دننادب . ار  نیا  همھ  تسا ؛ لوفا  هب  ور  اکیرمآ  روجنیمھ . مھ  رگید  یاھروشک  دنشاب ، رفنتم  امش  زا  دنراد  قح  هیروس  مدرم  دنـشاب ، رفنتم  امـش  زا  دنراد  قح 

هب طوبرم  مھ  اکیرمآ  لوفا  لماوع  تسا . لوفا  هب  ور  اکیرمآ  دنشکیم ؛ هیاپیب  ساسایب و  یهشقن  یدوخیب  مینک ، شزاس  اھییاکیرمآ  اب  میورب  هک  دنراد  نیا  هب  شیارگ  هک 

؛ تسا تدمدنلب  لماع  دندش ، شراچد  اھییاکیرمآ  هک  یتیعـضو  نیا  لماع  تسا .]  ] خیرات لوط  هب  طوبرم  دنک ؛ شجالع  دـیایب  دـھاوخب  یکی  الاح  هک  تسین  زورید  زورما و 

طقاس هکنیا  هب  دنموکحم  اھنیا  تسا ، یھلا  تنس  نیا  تسین . یندشجالع  اھیناسآ  نیا  هب  تسا و  نیمھ  شاهجیتن  هک  دندروآ  دوجو  هب  ار  یتیعضو  خیرات  لوط  رد  اھنیا 

. یناھج تردق  یهنحص  زا  دنوشب  لیاز  دننک ، لوفا  هکنیا  هب  دنموکحم  دنوشب ،

نایوجشناد  / ١٣٩٧/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

شلاچ ثحب  الاح  دـینک - هجوت  دـیاب  اھنیا  هب  تسا ، اھامـش  تسد  روشک  نیا  یهدـنیآ  یاھراک  نوچ ]  -] دـینک هجوت  تسرد  زیزع  ناـناوج  امـش  هتکن  نیا  هب  دـھاوخیم  ملد 

ور لوفا و  هب  ور  ایند  رد  اکیرمآ  یهنمیھ  رادتقا و  اکیرمآ و  تردق  هک  مینیبیم  مینکیم ، هاگن  هکیتقو  ار  اکیرمآ  تیعـضو  رتعیـسو  هاگن  کی  رد  رانک ، میراذـگیم  ار  اکیرمآ  ناریا و 

لوفا هب  ور  اکیرمآ  تردـق  تسا ؛ رتفیعـض  بتارمب  دـش ، زوریپ  بالقنا  هک  لبق  لاـس  لـھچ  یاـکیرمآ  زا  زورما  یاـکیرمآ  دوشیم . مک  دراد  اـمئاد  اـھلاس  لوط  رد  تسا ؛ لاوز  هب 

. تسا نیا  مھم  یهتکن  تسا ؛

؟ تسیچ مرن  تردق  تسا . نتفر  نیب  زا  لاح  رد  تسا ، هدشهدوسرف  اکیرمآ  مرن » تردـق   » هک دـندقتعم  ایند  ربتعم  یاھسانـشهعماج  ایند و  ربتعم  نویـسایس  زا  یرایـسب 

هب ور  زورما  اکیرمآ  رد  تردق  نیا  دوخ ؛ رظن  هب  دنک  عانقا  ار  اھنآ  دنالوبقب و  فارطا  هب  ار  دوخ  یهدیقع  دوخ و  رظن  دوخ و  یهتـساوخ  دناوتب  یتلود  کی  هک  تسا  نیا  مرن  تردق 

تفلاـخم وا  اـب  حـضاو  روط  هب  رگید  هک  اـقآ  نیا  ناـمز  اـما  دوب  روجنیمھ  مھ  اـمابوا  تلود  ناـمز  ـالاح  فلتخم . یاـھهنیمز  رد  تسا ؛ لـماک  یگدوـسرف  هب  ور  لـماک و  فـعض 

یروشک رھ  مدرم  زا  دـننک و  یریگیار  دـشاب  رارق  رگا  هک   - یمدرم تفلاـخم  طـقفهن  دوشیم . تفلاـخم  وا  اـب  اـیند  رد  دریگیم ، میمـصت  وا  هک  ییاـھهنیمز  بلاـغ  رد  دوشیم ؛

هیـسور دـنکیم ، تفلاخم  اپورا  دـنکیم ، تفلاخم  نیچ  دـننکیم ؛ تفلاخم  وا  اب  اکیرمآ ، اب  دـنراد  یتسیاـبردور  هک  مھ  اـھتلود  یتح  داد - دـنھاوخ  یفنم  تارظن  دـننک ، لاوس 

نم ار  نیا  تسا . طوقـس  هب  ور  تسا ، لوـفا  هـب  ور  اـکیرمآ  مرن  تردـق  دـنکیم . تفلاـخم  نیتـال  یاـکیرمآ  دـنکیم ، تفلاـخم  اـقیرفآ  دـنکیم ، تفلاـخم  دـنھ  دـنکیم ، تفلاـخم 

هکلب تسا  لوفا  هب  ور  اکیرمآ  دوخ  مرن  تردق  یونعم و  رادـتقا  طقفهن  دـننزیم . ار  فرح  نیا  دـنراد  زورما  ایند  حرطم  یاھسانـشهعماج  هک  تسا  ییاھفرح  وزج  نیا  میوگیمن ؛

. دننکیم وربآیب  دنراد  دندرک ، وربآیب  اھنیا  تسا ، برغ  ندمت  یساسا  یهیاپ  هک  مھ  ار  یسارکومدلاربیل  یتح 

...

دننادب دننک ، شومارف  یلکب  هقطنم  نیا  رد  ار  نیطـسلف  یهلئـسم  دنرـضاح  اکیرمآ  ینابیتشپ  هب  هک  مھ  یناسک  نآ  دـننادب . همھ  ار  نیا  تسا ؛ لوفا  هب  ور  اکیرمآ  نیاربانب 

ور مھ  شدوخ  یهقطنم  رد  اکیرمآ  دراد . دوجو  هقطنم  نیا  رد  هک  تسا  یقیاقح  تسا ، هدـنز  هک  یزیچ  نآ  دـناهقطنم ؛ یاھتلم  تسا ، هدـنز  هک  نآ  تسا . لوفا  هب  ور  اکیرمآ 

! اجنیا رد  دسرب  هچ  تسا ، لوفا  هب 

یمالسا  / ١٣٩٧/٠٩/٠۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

... تسا هتشذگ  زا  رتفیعض  زورما  ثیبخ ، یتسینویھص  میژر  حوضوب  تسا ؛ شیپ  لاس  تسیب  شیپ و  لاس  هد  زا  رتفیعض  هقطنم  نیا  رد  اکیرمآ ، زورما  حوضوب 

، اـھنآ تاـکرح  اـھنآ ، یاھدـیدھت  دـننک ؛ دـیدھت  ار  ناریا  تلم  هک  دـننکیم  طـلغ  یتسینویھـص  مـیژر  اـکیرمآ و  زورما  تـسا ؛ رواـنت  تـخرد  کـی  ناریا  روـشک  ناریا و  تـلم  زورما 

هب دروخ ؛ دھاوخ  تسکش  مھ  ناشیاھتسایس  دروخ ، دھاوخ  تسکش  مھ  میرحت  دروخ ؛ دھاوخ  تسکش  مھ  سپ  نیا  زا  تسا ، هدروخ  تسکش  زورما  ات  اھنآ  یاھتثابخ 

. تمواقم تکرب 

« اکيرمآ لوفا   » 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 16هاگياپ  هحفص 13 
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ماظن  / ١٣٩٨/٠٢/٢۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

دروخرب ثحب  مھ  تمواقم  ثحب  و  ینیـشنبقع . هب  دـش  دـھاوخ  راداو  وا  تمواقم ، نیا  رد  ییورایور ، نیا  رد  تسا و  اـکیرمآ  لـباقم  رد  تمواـقم  ناریا  تلم  یعطق  یهنیزگ 

دریگب ماجنا  تسین  انب  یگنج  تسا . یدوخیب  فرح  دننکیم  حرطم  اھنیا  دننام  یزاجم و  یاضف  رد  همانزور و  رد  ار  گنج  یهلئسم  مھ  یـضعب  الاح  هک  نیا  تسین ؛ یماظن 

بخ هک  مھ  ام  تسین . ناشهفرص  هب  هک  دننادیم  دنـشاب و  گنج  لابند  هک  تسین  ناشهفرـص  هب  مھ  اھنآ  میگنج ، لابند  ام  هن  تفرگ . دھاوخن  مھ  ماجنا  یھلا  قیفوت  هب  و 

اھنآ زا  ام  یهدارا  و  تسا ؛ اھهدارا  ییورایور  ییورایور ، نیا  تسا ؛ اھهدارا  دروخرب  دروخرب ، نیا  میتسین ــ  مھ  نالا  میدوبن ، تقو  چـیھ  میتسین ــ  یماظن  راک  هب  ادـتبا  لـھا 

یهدارا هب  یکتم  ام  دنرادن ؛ الوم  اھنآ  ( ١ (؛ مھل یلوم  نیرفاکلا ال  نا  اونما و  نیذلا  یلوم  ناب هللا  کلذ  میراد . مھ  ار  ادـخ  هب  لکوت  یوق ، یهدارا  رب  یهوالع  ام  تسا . رتیوق 

هللااشنا دوب . دـھاوخن  تسین و  دـننکیم ، فیـصوت  دـننکیم و  ریوصت  اھیـضعب  هک  نانچنآ  مھ  اھیتخـس  تسا و  یبوخ  یهدـنیآ  هدـنیآ ، هللااشنا  نیاربانب  میتسھ . یھلا 

دنھاوخ ثداوح  اب  یهھجاوم  هب  هزات  ون و  یاھریبدـت  اب  دـندرک - هراشا  هک  روط  نیمھ   - اھتیریدـم و اب  یوق ، یهدارا  اب  تردـق ، اب  تمھ ، اـب  روشک  نیلوئـسم  ناـمدوخ ، تلود 

. دش دنھاوخ  زوریپ  تفر و 

١٣٩٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمایس  مسارم  رد  تانایب 

تابـساحم رد  ار  نیا  ام  دناهتفر ؛ نییاپ  دـناهدرک و  لزنت  بتارمب  فرط  نیا  هب  شیپ  لاس  لھچ  زا  یتسینویھـص ، میژر  تثابخ  یزیگناهنتف و  تردـق  اکیرمآ ، یرابکتـسا  تردـق 

نیا دوشب . دراو  ام  تابساحم  رد  دیاب  دتفایم ، دراد  هداتفا و  یتاقافتا  هچ  اکیرمآ  یداصتقا  یعامتجا و  عضو  رد  ای  اکیرمآ  یـسایس  عضو  رد  هکنیا  مینک . ظاحل  دیاب  نامدوخ 

دیوگیم ییاکیرمآ  رادـتقا  لوفا  دروم  رد  دـیوگیم . ییاکیرمآ  یهدنـسیون  کی ]  ] ار نیا  هک  راوهناـیروم ؛» لوفا   » دـنیوگیم اھیـضعب  دـناهتفگ ، اـھییاکیرمآ  دوخ  زا  یـضعب  زاـب  ار 

یهصرع رد  مھ  تسا ، روج  نیا  یداصتقا  یهصرع  رد  مھ  دـنیوگیم - ار  نیا  اـکیرمآ  نورد  یاـھداھن  دوخ   - دوشیم کوپ  دراد  نورد  زا  هناـیروم  لـثم  ینعی  راوهناـیروم ؛» لوفا  »

هک یناھج  داصتقا  رد  اکیرمآ  ریثات  اکیرمآ و  یداصتقا  رادـتقا  عضو  دروم  رد  دراد  دوجو  یحـضاو  یاھرامآ  تسا . روج  نیا  یـسایس  یهصرع  رد  مھ  تسا ، روج  نیا  یعامتجا 

ضرع هک  درادن  یموزل  ار  اھتشاددای  تایئزج  الاح  اھتنم  مراد  نم  مھ  ار  شتشاددای  تسھ ، شیاھرامآ  الاح  هک  هدرک  طوقس  یبیجع  لکـش  هب  هھد  نیدنچ  نیا  لوط  رد 

. هدرک لوفا  اکیرمآ  رادتقا  مھ  یسایس  شخب  رد  منکب .

ترابع لیلد  نآ  و  تسا ، یفاک  دـشاب  هتـشادن  رتشیب  میوگیم - ـالاح  هک   - لـیلد کـی  رگا  اـکیرمآ  یـسایس  لوفا  منکیم : ضرع  امـش  هب  نم  ار  نیا  زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و 

تسد تیعمج  نویلیم  یدنا  دصیس و  تشونرس  تسا ؛ اکیرمآ  یسایس  لوفا  یهناشن  باختنا ، نیا  دوخ  اکیرمآ . رد  پمارت  دلانود  یاقآ  تاصتخم  اب  یدرف  باختنا  زا  تسا 

فرح همھ  نیا  وا  یقالخا  لداعت  وا ، یرکف  لداعت  وا ، یناور  لداعت  هب  تبـسن  اکیرمآ  دوخ  رد  هک  یـسک  تسا . اکیرمآ  یـسایس  لوفا  یهناشن  تاـصتخم ، نیا  اـب  یمدآ  کـی 

هب اھنیا  یتسینویھـص  میژر  یاھیـشکمدآ  اھتیانج و  زا  یقالخا . لوفا  یـسایس ، لوفا  تسا ؛ روشک  نآ  لوفا  یهدنھدناشن  دوشیم ، یروشک  کی  سیئر  یتقو  تسھ ،

طوقـس رگید  دننکیم ؛ تیامح  تیانج  زا  دندرک ؛ تیامح  اھنیا  نمی  هانگیب  مدرم  راتـشک  نمی و  رد  تلود  دنچ  یهعومجم  تیانج  زا  دندرک ؛ عافد  دندرک و  تیامح  بترم  روط 

؟ رتالاب نیا  زا  یقالخا 

یربھر  / ١٣٩٨/٠٧/٠۴ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

ینعی دـننکیمن ؛ شومارف  مھ  ار  یرابکتـسا  یوخ  نیا ، دوجو  اب  دنفعـض و  هب  ور  هک  دـننکیم  فارتعا  مھ  ناشدوخ  دنتـسھ ، ام  لباقم  دنتـسھ و  اـم  نانمـشد  هک  ییاـھنیا 

دنراد و مھ  زاب  ار  نیا  دننزب ، فرح  هشیمھ  الاب  عضوم  زا  همھ  اب  ایند و  اب  هک  دناهتفرگ  دای  ریخا  نرق  راھچ  هس  ریخا ، نرق  هس  ود  نیا  لوط  رد  هک  یرابکتـسا  یهیحور  نامھ 

. دنیوگیم ناشدوخ  هک  دنلوفا  راچد  یفلتخم  تاھج  زا  هک  تسا  نیا  شعقاو  نکل  دناهدادن ؛ تسد  زا  ار  یرابکتسا  یهیحور  نیا  اھیگدنامبقع ، اھتحاضف و  نیا  یهمھ  اب 

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

هک تسین  روج  نیا  میوگیم ، نم  هک  یبلطم ]  ] نیا تسین ؛ لیلحت  مھ  نیا  تسا . یقالخا  طاطحنا  یندـم و  طاطحنا  یـسایس و  طاطحنا  راچد  تدـشب  اکیرمآ  میژر  اـفاصنا 

. دننزیم ار  فرح  نیا  اھنآ  تسا ؛ اکیرمآ  دوخ  لخاد  زا  رکف  نابحاص  ناشدوخ و  ناگدنـسیون  ناشدوخ و  نایوگنخـس  فرح  نیا  دـنیوگیم ؛ ناشدوخ  ار  نیا  دـشاب ؛ لیلحت  الاح 

همجرت یسراف  هب  هک  ار  اھباتک  نیا  زا  یکی  دنزیم . الاب  اھباتک  نیا  ار  اھهدرپ  یخرب  هک  هدش  رشتنم  اکیرمآ  لخاد  رد  الاب  یاھژاریت  اب  دناهتشون ، باتک  دنچ  لاس  دنچ  نیا  رد 

یسایس ماظن  طاطحنا  یهدنھدناشن  باتک  رخآ  ات  لوا  هک ] دنیبیم  ، ] دناوخب ار  باتک  نآ  یـسک  رگا ]  ] اعقاو ینعی  تسا ؛ طاطحنا  نیمھ  دھاوش  زا  رپ  مدناوخ ؛ هدنب  هدش ،

نیا دیـسر ، اجنیا  هب  میژر  کی  راک  تسایـس ، کی  راک  یتقو  هک  تسا  مولعم  دـییاپ ؛ دـھاوخن  یرید  یروج  نیا  یروتارپما  نیا  تسا . اـکیرمآ  روھمجسیئر  تاـکرح  اـب  اـکیرمآ 

راک رـس  رگا  هک  دنتـسھ  یـضعب  دننکیم ، مدھنم  رتدوز  دنیایب  راک  رـس  رگا  هک  دنتـسھ  ناشیاھیـضعب  هتبلا  دـش . دـھاوخ  مدـھنم  درک و  دـھاوخن  ینالوط  رمع  یلیخ  رگید 

. تسا تقیقح  نیا  لاح  رھ  هب  نکل  دوشب ؛ مدھنم  رترید  هدرخ  کی  تسا  نکمم  دنیایب 

ید  / ١٣٩٩/١٠/١٩ مایق ١٩  زورلاس  رد  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

گرزب تب  هب  مق  مدرم  یهلیـسو  هب  هک  دوب  یربـت  یهبرـض ]  ] نیلوا نیا  دروآ . باـسح  هب  گرزب  تب  رکیپ  رب  یمیھاربا  ربـت  یهبرـض  نیلوا  ناوتیم  ار  ید  مھدزون  ماـیق  عـقاو  رد 

؛ تسا ناشیـسارکومد  نیا  هک  دینیبیم  امـش  زورما  ار  گرزب  تب  لاح  عضو و  دینکیم ؛ هدھاشم  ار  اکیرمآ  عضو  زورما  امـش  درک و  ادیپ  همادا  مھ  نآ  زا  دعب  دش . هدز  اکیرمآ 

، لیلد نودـب  ار  تسوپ  هایـس  کی  راب ، کی  زور  دـنچ  لقادـح  ای  راب ، کی  تعاس  دـنچ  رھ  هک  یرـشب  قوقح  تسا ، ناشرـشب  قوقح  نیا  تسا ؛ ناشیتاباختنا  حاضتفا  نیا 

زورما و  ییاکیرمآ ، یاھشزرا  ییاکیرمآ ، یاھشزرا  دنیوگیم  روط  نیمھ  هک  تسا  ناشیاھشزرا  نیا  دوشیمن ؛ بیقعت  مھ  لتاق  هدنـشک و  و  دنـشکیم ، نابایخ  رد  مرج  نودب 

، تسا جلف  یعقاو  یانعم  هب  اکیرمآ  داصتقا  تسا ؛ ناشجلف  داصتقا  مھ  نیا  دننکیم ؛ هرخسم  ار  اھنآ  ناشناتسود  یتح  هدش ، ایند  یهمھ  یهرخـسم  یهیام  اھـشزرا  نیا 

زونھ یاهدـع  کـی  هک  تسا  نیا  نیا ، زا  رتبیجع  نکل  تسا  یمھم  زیچ  هتبلا  نیا  تسا . اـکیرمآ  زورما  عضو  نیا  دراد ؛] دوجو   ] ناـمناخیب هنـسرگ و  راـکیب و  نوـیلیم  اـھهد 

. تسا یعضو  نینچ  کی  رد  هک  ییاکیرمآ  تسا ؛ اکیرمآ  هب  ناشیوزرآ  دیما و  زونھ  تسا ، اکیرمآ  ناشهلبق 

شترا  / ١٣٩٩/١١/١٩ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

اب تسا و  دایز  یناھج  یاھتردق  یوھایھ  دننک . هجوت  تسرد  تایعقاو  هب  یتسیاب  دنراد ، رگید  یاھتردق  زا  یضعب  اکیرمآ و  یاھییاناوت  زا  یعقاو  ریغ  روصت  هک  یناسک  نیا 

عضو نیا  اب  پمارت  طوقس  یهلئـسم  نیا  ینعی ] ، ] داتفا قافتا  اکیرمآ  رد  هک  یریخا  یایاضق  نیمھ  رد  الاح  تسین . نیا  هیـضق  عقاو  اما ]  ] دننکیم ییامنگرزب  وھایھ  نیمھ 

تردـق لوفا  دوب ، اکیرمآ  یوربآ  لوفا  دوبن ؛ باـبان  روھمجسیئر  کـی  لوفا  نیا  تسین - یکچوک  یاـھزیچ  هک  ( - ٨) داتفا قاـفتا  هیـضق  نیا  شوح  لوح و  هک  یثداوح  حـضتفم و 

زا اکیرمآ  ماظن  هک  دـندرک  مالعا  ناشیـسایس  یهتـسجرب  نارظنبحاص  دـنتفگ ؛ ناشیاھدوخ  ار  نیا  میوگیمن ، نم  ار  نیا  دوب ؛ اـکیرمآ  یعاـمتجا  ماـظتنا  لوفا  دوب ، اـکیرمآ 

یاھیـضعب تسا ؛ یگرزب  فرح  یلیخ  تسا ؛ هدیـسوپ  نورد  زا  اکیرمآ  یعامتجا  ماظن  دـنتفگ  دـنتفگ ؛ ریخا  یایاضق  نیا  رد  اـھییاکیرمآ  دوخ  ار  نیا  تسا ؛ هدیـسوپ  نورد 

یهدمع لکـشم  اما  دنراد  لکـشم  مھ  یداصتقا  ظاحل  زا  هتبلا  تسا . نیا  هیـضق  تیعقاو  بخ ، تسا . اھنآ  یاھفرح  اھنیا  تسا ؛ هدش  زاغآ  اکیرمآاسپ  نارود  هک  دنتفگ  رگید 

. دنلزلزتم یلکب  هک  تسا  نیا  یهدنھدناشن  هک  تسا  اھنآ  یسایس  ماظن  یعامتجا و  ماظن  ماظتنا  ظاحل  زا  اھنآ 

اھر یدوز  نیا  هب  رگم  داتفایم ، قافتا  دـنرادن  یاهنایم  یلیخ  اکیرمآ  اب  هک  ییاھروشک  رد  صوصخب  اـیند ، رگید  یهطقن  رھ  رد  داـتفا ، قاـفتا  اـکیرمآ  رد  هک  یاهثداـح  نیا  رگا 

اما دـنروایب ؛ مھ  هب  ار  شھت  رـس و  دـننک و  مامت  دـنراد و  هگن  روتـسم  ار  هیـضق  دـننکیم  یعـس  تسا ، اھنآ  دوخ  رایتخا  رد  رتشیب  ایند  یربخ  یروتارپما  الاح  نکل  دـندرکیم ؟

هقطنم رد  اـکیرمآ  هـب  یهتـسباو  یاـھتلود  هـک  تـسا  نـیمھ  یارب  درک و  لوـفا  اـعقاو  اـکیرمآ  تـسا . یرادهلاـبند  مـھم و  یهیــضق  یلیخ  هیــضق ، تـسین ؛ هدـشمامت  هیــضق 

ناشـسرت زا  یـشان  رتـشیب  دـنیوگیم ، یتسینویھـص  میژر  نارـس  دیونـشیم  اریخا  هک  ییاـھییوگهوای  نیا  یتسینویھـص . میژر  صوصخب  دناهمیـسارس ؛ دناهچاپتـسد ،

« اکيرمآ لوفا   » 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 16هاگياپ  هحفص 14 
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هک تسا  رظان  دـھاش و  هنیمز  نیا  رد  اـیند  دـندیمھف ؛ مھ  تسرد  اـھنآ  هتبلا  هداـتفا . قاـفتا  اـکیرمآ  رد  هچنآ  رطاـخ  هب  تسا  ناشبارطـضا  یگمیـسارس و  زا  یـشان  تسا ،

. هدرک لوفا  یللملانیب  طیحم  رد  مھ  دوخ و  یلخاد  طیحم  رد  مھ  اکیرمآ ،

سدق  / ١۴٠٠/٠٢/١٧ یناھج  زور  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

یتیریدـم و یراتخاس و  قیمع  تالالتخا  اھفعـض و  اکیرمآ ، اـپورا و  رد  یعاـمتجا  یـسایس و  نوگاـنوگ  ثداوح  تسا . هتفاـی  رییغت  مالـسا  یاـیند  عفن  هب  اوق  یهنزاوم  زورما 

اب قفومان  یهلاسکی  یهھجاوم  زین  و  نآ ، ربکتم  اعدـمرپ و  ناریدـم  یاوسر  تدـشب  نومزآ  اکیرمآ و  رد  تاباختنا  یایاضق  درک . ناـیرع  ناـیناھج  ربارب  رد  ار  اـھیبرغ  یقـالخا 

یلوفا یلوزن و  ریس  یهناشن  همھ  ییاپورا ، یاھروشک  نیرتمھم  رد  ریخا  یعامتجا  یسایس و  یاھیگتفشآ  و  نآ ، روآمرش  یشاوح  اپورا و  اکیرمآ و  رد  ریگهمھ  یانورک 

. تسا برغ  هاگودرا 

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

اکیرمآ دوب ــ  شیپ  لاس  دنچ  تسیب و  هک  یایبطقود  مظن  لباقم  رد  ایند ، یارب  تسا  شیپ  رد  دیدج  یللملانیب  مظن  کی  تسا ؛ دیدج  مظن  کی  یهناتـسآ  رد  ناھج  زورما 

هاگتـسد نتفر  نیب  زا  نیلرب و  راوـید  ندـش  بارخ  زا  دـعب  درک . مـالعا  شیپ  لاـس  دـنچ  تسیب و  ردـپ  شوـب  هـک  یایبطقکـت  مـظن  لـباقم  رد  و  قرـش ــ  برغ و  یوروـش ؛ و 

وا دراد . رارق  ایند  سار  رد  اکیرمآ  ینعی  تسا ؛ اکیرمآ  یبطقکت  مظن  یناھج ، نیون  مظن  یایند  ایند ، زورما  تفگ  شوب  یتسیلایـسوس ، یاـھتموکح  اـیند و  یتسیـسکرام 

نورد رد  مھ  هدش ؛ رتفیعـض  زورهبزور  هدش ؛ رتفیعـض  اکیرمآ  زورهبزور  زورما  ات  لبق  لاس  دـنچ  تسیب و  لبق ، لاس  تسیب  نامھ  زا  دوب . هدـیمھف  دـب  درکیم ؛ هابتـشا  هتبلا 

زورما اـت  شیپ  لاـس  تـسیب  زا  اـکیرمآ  اـھزیچ  یهـمھ  رد  شتینما ، رد  مـھ  شداـصتقا ، رد  مـھ  شایجراـخ ، یاھتـسایس  رد  مـھ  شایلخاد ، یاھتـسایس  رد  شدوـخ و 

. تسا دیدج  مظن  کی  یهناتسآ  رد  ایند  زورما  لاح  رھ  هب  نکل  هدش ، رتفیعض 

سدق  / ١۴٠١/٠٢/٠٩ یناھج  زور  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

یهمھ نیطـسلف و  رد  ریذپانتسکـش » یهدارا   » زورما دھدیم . ربخ  نیطـسلف  یادرف  زورما و  رد  دـیدج  یاهلداعم  زا  زیچ  همھ  هک  مینارذـگیم  یلاح  رد  ار  لاسما  سدـق  زور 

لیدـبت یعفادـت  هب  ار  دوخ  یمجاھت  شیارآ  تسا  هدـش  راچان  راکتیانج  شترا  نآ  زورما  تسا . هدـش  تسینویھـص  ریذپانتسکـش » شترا   » نیزگیاج ایـسآ ، برغ  یهقطنم 

رد تسکـش  ناتـسناغفا ، گنج  رد  تسکـش  تسا : هدش  یپردیپ  یاھتـسکش  راچد  دوخ  اکیرمآ ، ینعی  بصاغ ، میژر  یماح  نیرتمھم  یـسایس ، نادیم  رد  زورما  دـنک .

فاکش یهدیدپ  و  دوخ ، یلخاد  تیریدم  رد  تسکـش  ناھج ، یداصتقا  لرتنک  رد  تسکـش  ایـسآ ، یاھتردق  ربارب  رد  تسکـش  یمالـسا ، ناریا  رب  یرثکادح  راشف  تسایس 

. ییاکیرمآ تیمکاح  رد  قیمع 

مارحلا  / ١٧/١۴٠١/٠۴ هللاتیب  جاجح  هب  مایپ 

یروھمج تزع  تفرـشیپ و  لالقتـسا و  تابث و  تسا . یمالـسا  ناریا  رد  مالـسا  یـسایس  تیمکاح  تردق و  زا  زارفارـس  یهنومن  کی  قفوم و  یوگلا  کی  دـھاش  ایند  زورما 

ام یاطخ  اضعب  یاھدرکلمع  اھیناوتان و  دنک . بلج  دوخ  هب  ار  رادیب  ناملسم  رھ  ساسحا  هشیدنا و  دناوتیم  هک  تسا  باذج  ینعمرپ و  میظع و  سب  یاهثداح  یمالسا ،

هک ار  یراوتـسا  یاھماگ  مکحتـسم و  یاھهیاپ  تسا  هتـسناوتن  زگرھ  هتخادـنا ، ریخاـت  هب  ار  یمالـسا  تموکح  تاـکرب  یهمھ  هب  لـماک  یباـیتسد  هک  ماـظن  نیا  نارازگراـک 

رد مالـسا  تیمکاـح  یـساسا ، لوصا  نیا  تسرھف  ردـص  رد  دـنک . فـقوتم  ار  یوـنعم  یداـم و  تفرـشیپ  دزاـس و  لزلزتـم  تسا  ماـظن  نیا  یـساسا  لوـصا  زا  هتفرگتئـشن 

لوصا نیمھ  و  تسا ؛ هتفرگ  رارق  رگمتس  یاھتردق  هب  نوکر  مدع  و  لماک ، یسایس  لالقتـسا  روشک ، یتیریدم  لئاسم  نیرتمھم  رد  یمدرم  ارآ  رب  هیکت  ارجا ، یراذگنوناق و 

یاھتردق هک  تسا  یعیبط  دزاس ... دحتم  هچراپکی و  اھیراکمھ  اھیریگتھج و  رد  ار  یمالـسا  تما  دریگ و  رارق  ناملـسم  یاھتلود  اھتلم و  عامجا  لحم  دناوتیم  هک  تسا 

زا تسا . نینچ  نونکا  و  دـنرب ..  راک  هب  نآ  اـب  ییوراـیور  رد  ار  دوخ  تاـناکما  یهمھ  دنـشاب و  نارگن  مالـسا  یاـیند  رد  یـشیارگ  نینچ  زا  اـکیرمآ ، همھ  زا  شیب  یرابکتـسا و 

 .. هوشر عیمطت و  دـیدھت و  ات  و  یـسایس ، ینیچربخ  یرگهسوسو و  ات  یتباین ، یاھگنج  نتخاس  روهلعـش  یزورفاگنج و  ات  مرن ، گنج  یاھهویـش  یاهناسر و  یروتارپما 

تسینویھص یورهیس  راکتیانج و  میژر  دننک . ادج  دوخ  تداعس  یرادیب و  ریسم  زا  ار  مالـسا  یایند  ات  دوشیم  هتفرگ  راک  هب  ناربکتـسم  رگید  اکیرمآ و  یوس  زا  همھ  همھ و 

. تسا هبناجهمھ  شالت  نیا  یاھرازبا  زا  یکی  مھ  هقطنم  نیا  رد 

. تسا هدـش  رتفیعـض  زورهبزور  ناـھج  یهمھ  رد  اریخا  اـم و  ساـسح  یهـقطنم  رد  ربکتـسم  برغ  هدـنام و  ماـکان  دراوـم  رتـشیب  رد  اھـشالت  نـیا  یھلا  یهدارا  لـضف و  هـب 

ناتـسناغفا نمی و  قارع و  هیروس و  نانبل و  نیطـسلف و  ثداوح  یهنحـص  رد  ناوتیم  ار  هقطنم  رد  بصاغ  میژر  ینعی  وا  راـکتیانج  تسدـمھ  اـکیرمآ و  یماـکان  یناـشیرپ و 

. درک اشامت  حوضوب 

نازومآ  / ١۴٠١/٠٨/١١ شناد  رادید  رد  تانایب 

اکیرمآ زورما ، تسا . مھم  قرف  کی  نیا  تسین ؛ زورما  یلو ] ، ] دوب ناھج  طلـسم  تردـق  اکیرمآ  بالقنا ، لـیاوا  اـت  یتح  و  اـھنیا ــ  لاـثما  دادرم و  متـشھوتسیب  زور  زور ــ  نآ 

هتبلا مییوگب ؛ ام  هکنیا  هن  ار  نیا  دوشیم . بآ  دراد  هرذهرذ  دوریم ، لوفا  هب  ور  دراد  اـکیرمآ  هک  دـندقتعم  اـیند  یـسایس  نارگلیلحت  زا  یرایـسب  تسین ؛ ناـھج  طلـسم  تردـق 

مھ تسا ؛ هقباسیب  اکیرمآ  یلخاد  تالکـشم  تسا ؛ حـضاو  مھ  شیاـھهناشن  دـنیوگیم . دـنراد  ار  نیا  مھ  اـیند  یـسایس  نارگلیلحت  اـما  تسا  نیمھ  مھ  اـم  یهدـیقع 

یاـھاطخ ناــشنینوخ ، یاھیگتــسدود  ناــشتافالتخا ، اــکیرمآ ؛ لــخاد  رد  ناــشیقالخا  تالکــشم  مـھ  ناــشیعامتجا ، تالکــشم  مـھ  ناــشیداصتقا ، تالکــشم 

زا یکی  نم  رظن  هب  ار ــ  فرح  نیا  دـناهتفگ  ارھاظ  ایند  رد  مھ  رگید  یاھیـضعب  میوگیم ؛ نم  ار  نیا  ـالاح  هک ــ  ییاـھزیچ  زا  یکی  بخ  اـیند … لـئاسم  رد  ناشیتابـساحم 

، نویلیم یاهدرخ  دصیـس و  ینویلیم ، دصیـس  روشک  کـی  تسا . یلبق  روھمجسیئر  یلعف و  روھمجسیئر  لـثم  یناـسک  ندـمآ  راـک  رـس  رب  اـکیرمآ ، طاـطحنا  یاـھهناشن 

امـش الاح  هک  نیا ، لثم  دیآیم  یکی  دوشیم  طقاس  وا  دـعب  دنتـسناد ؛ هناوید  ار  وا  ایند  یهمھ  هک  پمارت ، لثم  دـنروآیم  راک  رـس  روھمجسیئر  کی  دنـشکیم ، ار  ناشدوخ 

. تسا ندمت  کی  طاطحنا  لیلد  نیا  تسا ؛ تلم  کی  طاطحنا  لیلد  نیا  دینادیم . رگید  ار  نیا  یایاضق 

« اکيرمآ لوفا   » 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 16هاگياپ  هحفص 15 
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« : اکیرمآ لوفا   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

يھلادبع  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ دمحم  هدنسیون :  یربھر /  مظعم  ماقم  و  هر ) ) ینیمخ ماما  یسایس  هشیدنا  یانبمرب  برغ  مالسا و  لباقت  یمالسا ؛ یرادیب 

« اکيرمآ لوفا   » 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 16هاگياپ  هحفص 16 

http://farsi.khamenei.ir/others-article?id=21470
http://farsi.khamenei.ir

