
مدرم  / ٠٨/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ناریا و تلم  تبحم  امش  رگا  مییوگیم ، یناھج  یاھتردق  هب  ام  تسالاب . ام  تردق  ساسحا  مینکیمن ؛ یفعـض  نیرتکچوک  ساسحا  یناھج ، یاھتردق  لباقم  رد  زورما  ام 

رگید طرـش  دیرادرب . ناتدوخ  یبلطنوزفا  یتفلکندرگ و  ییوگروز و  زا  تسد  هک  تسا  نیا  طرـش  نیلوا  دیریذپب . ار  ام  طیارـش  دیاب  دیھاوخیم ، ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن 

. دینک اھر  دنتسھ ، هئطوت  لوغشم  رگید  یاھبالقنا  ای  بالقنا  نیا  هیلع  هک  ار  یناراکدب  نادسفم و  اھتسیرورت و  زا  عافد  هک  تسا  نیا 

نآ یهرادا  رد  اروف  داد ، لیکـشت  یمدرم  یتـموکح  تخادـنا و  هار  هب  یبـالقنا  درک و  ماـیق  یتـلم  اـجرھ  هک  دـنھدیم  قح  ناـشدوخ  هب  اـکیرما  لـیبق  زا  گرزب  یاھتردـق  ارچ 

دنناوتب دیاش  ات  دنوش ، بکترم  ار  رگید  تثابخ  نارازھ  دننک و  تاغیلبت  اھنآ  عفن  هب  دنھد و  ویدار  لوپ و  تازیھجت و  حالـس و  اھتموکح ، نآ  نافلاخم  هب  دننک و  لالخا  اھروشک 

یمادام دنک . هبوت  مدرم  نالتاق  ناقفانم و  نویبالقنا و  دض  زا  دوخ  تیامح  رطاخ  هب  دـیاب  اکیرما  دـنروآرد !؟ اپ  زا  یبسن -  روطهب  دـنچرھ  تسا -  لقتـسم  هک  ار  یتموکح  نآ 

. دش دھاوخن  مک  هجوچیھهب  اکیرما -  گرزب  ناطیش  اصوصخ  اھتردقربا -  هب  تبسن  ناریا  تلم  مشخ  ینمشد و  دریگن ، ماجنا  یسایس  یاھهبوت  نیا  هک 

هکلب تسایند ؛ لومعم  یاھشور  اھتسایس و  زا  یشور  هب  ای  یتسایـس  هب  ای  یـسک  هب  هیکت  رطاخ  هب  هن  ام ، توق  میتسھ . یوق  نورد  زا  هللادمحب  مینکیم  ساسحا  ام 

. تسام لاح  لماش  وا  کمک  مینکیم و  راک  وا  یارب  مینادیم  میراد و  هطبار  ادخ  اب  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب 

ناریزو  / ٠٨/٠۶/١٣٧۵ تایھ  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

تاعقوت سایقم  رد  دشاب ، رکذ  لباق  هک  یتصرف  چیھ  گنج ، نارود  رد  دربب . هار  دھد و  تکرح  روط  نیمھ  ار  روشک  دناوتب  هک  دوب  نیا  بالقنا  گرزب  رنھ  گنج ، نارود  رد  اعقاو 

دنچ تدـم  نیا  لوط  رد  دـماین . دوجو  هب  یدام ، یداصتقا و  یعقاو  دـشر  کی  یقیقح و  هعـسوت  کی  یاـھاتخاسریز  نیماـت  اـھانبریز و  تخاـس  یارب  روشک ، نیا  یاـھزاین  و 

کی هک  تفگ  زورما  ار  نیا  ناوتیم  اتقیقح  هک  دـھد  ماجنا  ار  یگرزب  یاھراک  هنیمز ، نیا  رد  تسا  هدـش  قفوم  تلود  هناتخبـشوخ  مینارذـگیم ، گنج  زا  دـعب  ام  هک  یلاس 

. تسا هدمآ  دوجو  هب  روشک  رد  یداصتقا ، مکحتسم  تخاس  ریز 

جح  / ١٣٧٨/١١/٢۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رد هچ  ایند  رد  زورما  تسا . روشک  کی  یارب  یلم  رادتقا  ییاناوت و  رھظم  قح و  قاقحا  رھظم  مدرم ، روضح  رھظم  تاباختنا ، تسین . یـسایس  یهدـیدپ  کی  طقف  تاباختنا ،

رظن زا  دـنداد . یار  دـندرک و  تکرـش  تاباختنا  کی  رد  دـنھدب ، یار  دنتـسناوتیم  هک  یناسک  زا  دـصرد  دـنچ  هک  دوشیم  باسح  نیا  یور  رگید  یاـجرھ  رد  هچ  اـم و  روشک 

نیا دـنھدب . یار  دـنیایب و  اھقودنـص  یاپ  تاباختنا  ماـگنھ  رد  شمدرم  زا  یرتشیب  دادـعت  هک  تسا  مکحتـسم  یماـظن  نآ  ملاـع ، ناراذگتسایـس  نارگلیلحت و  اـیند و  مدرم 

روضح مدرم  میاهداد و  ناشن  هشیمھ  میاهتـشاد ، یلاوتم  یاھلاس  نیا  رد  هک  ینوگانوگ  یاـھتاباختنا  رد  ار  نیا  اـم  دـمحب هللا  هک  تسا ؛ ماـظن  کـی  ماکحتـسا  یهناـشن 

مدرم تسا . مدرم  هب  قلعتم  روشک  هک  اریز  دـننک ؛ نیعم  ناـشدوخ  تسدهب  ار  ناـشروشک  تشونرـس  دـنیایب و  هک  تسا  مدرم  فیلکت  مھ  قح و  مھ  دناهتـشاد . یایوـق 

نیا دننک . نیعم  تسا ، هدش  نیعم  نوناق  رد  هک  یبیترت  اب  ار  ناشدوخ  نایرجم  دـننک ؛ نیعم  هننقم  یهوق  رد  ار  ناشناراذـگنوناق  هنادازآ ، حیحـص و  باختنا  اب  دـنیایب و  دـیاب 

یهتسب ماظن  تشونرـس  هن ، منک ؛ هدافتـسا  مقح  نیا  زا  مھاوخیمن  نم  دیوگب  یکی  هک  تسین  روطنیا  تسھ . مھ  فیلکت  اما  تساھنآ ؛ هب  قلعتم  تسا و  مدرم  قح 

رد اـما  دراذـگب ؛ مدرم  راـیتخا  رد  ار  قح  نیا  تسا  هتـسناوت  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  دـننک . تکرـش  همھ  دـیاب  تسا ؛ فـیلکت  نیا  تسا ؛ قـح  نیا  ذاقنتـسا  قاـقحا و  هب 

دنورب و مدرم  دیاب  تسا ؛ هداد  ار  قح  نیا  یمالسا  یروھمج  ماظن  دندوب . مورحم  یقح  نینچ  زا  هدافتسا  زا  مدرم  هتـشذگ ، یاھماظن  رد  میتشادن . ار  قح  نیا  ام  هتـشذگ 

. دننک ذاقنتسا 

یتشھب  / ١٣٨٢/٠٢/٢٢ دیھش  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

سک رھ  دـینادیم ، ناناوج  امـش  هتبلا  تسین . زاسراک  هخـسن  نیا  دـننکیم ؛ زیوجت  ار  میلـست  هخـسن  هدـع  کی  تسیچ ؟ زواجتم  وجارجام و  یاکیرما  لباقم  رد  راک  جالع 

میلـست و یاھهناشن  تسین . زاسراک  هجوچـیھهب  نمـشد ، لباقم  رد  میلـست  یاـھهناشن  نداد  ناـشن  هک  دـنادیم  دـشاب ، رادروخرب  لقتـسم  یناـسنا  تیوھ  زا  هک  مھ 

میلـست دیابن  هجوچیھهب  نیاربانب  دھد . همادا  زواجت  رد  ار  دوخ  هار  دناوتب  ات  دنکیم  کمک  وا  هب  دھدیم و  هیحور  وا  هب  دنکیم ؛ دنمورین  ار  نمـشد  ندـش ، بوعرم  دایقنا و 

. دش

ردـھ هب  یناـمز  تیعقوـم  نیا  رد  هک  یتـصرف  تسیچ . تصرف  زا  اـھنآ  دوـصقم  منادیمن  نم  میھدـن . تسد  زا  ار  اھتـصرف  هـک  دـننکیم  تبحـص  ناـسک  یـضعب  دیونـشیم 

اب تفلک و  یادص  اب  هک  ینمشد  لباقم  رد  هک  تسا  تصرف  نیا  ام  تلم  یارب  تسا !؟ تصرف  نیا  تساکیرما ؟ لباقم  رد  ندش  میلـست  تصرف  تسا ؟ یتصرف  هچ  دوریم ،

تقو کـی  دـھدن ؟ تسد  زا  ار  نآ  یـسک  هک  تسا  تصرف  نیا  دنیـشنب !؟ بقع  وا  لـباقم  زا  دوش و  میلـست  دـنک ، لـیمحت  وا  رب  ار  دوـخ  هطلـس  دـھاوخیم  هنابآمردـلق  نحل 

شدوخ لام  شایھایـسور  یتخبدب و  دش ، میلـست  رگا  دوشیم . میلـست  ای  دنکیم و  یگداتـسیا  ای  دراد ؛ هدھعهب  ار  دوخ  تیلووسم  شدوخ و  تسھ و  شدوخ  ناسنا 

مادقا راک ، اما  دنتسین ، رادروخرب  مھ  یدایز  تیمھا  زا  هک  ییاھشخب  رد  یتح  تسا -  شخب  کی  لووسم  ناسنا  یتقو  اما  دناسریمن ؛ ررـض  یرگید  یاج  هب  دوب و  دھاوخ 

رگم تسا ؛ تلم  کی  تشونرس  رب  نمشد  ندرک  طلسم  یانعم  هب  تسا ؛ تلم  روشک و  ندرک  میلست  یانعم  هب  ندش  میلست  دشاب -  هتـشاد  ریثات  دناوتیم  درف  تکرح  و 

هزاورد میوشن و  میلـست  رگا  هک  هناھب  نیا  اب  اھناغفا  لباقم  رد  نیـسح  ناطلـس  هاـش  هک  زور  نآ  رگا  متفگ : یرگید  تبـسانم  هب  تقو  کـی  نم  دراد ؟ ار  راـک  نیا  قح  یـسک 

مدرم هچ  یھاپس و  دنمتریغ  یاھناسنا  هچ  دندوب -  زور  نآ  ناھفصا  رد  هک  یرویغ  نادرم  رب  دنوش ، هتشک  یاهدع  تسا  نکمم  مینکن ، زاب  اھنآ  موجھ  لباقم  رد  ار  ناھفصا 

تـسد زا  اھناغفا  هلمح  رد  هک  یمدرم  زا  ناھفـصا و  مدرم  زا  ناریا ، تلم  زا  یرتمک  هدـع  اعطق  موشیمن ، میلـست  نمـشد  لـباقم  رد  نم  تفگیم  درکیم و  هیکت  یداـع - 

رد میلست  مدع  لصا  اما  تسا ؛ یرگید  نمشد  مھ  نمشد  رگید و  طیارش  طیارش ، زورما  هتبلا  درکیمن . لمحت  مھ  ار  گنن  تلذ و  نآ  ناریا  تلم  دندشیم و  هتـشک  دنتفر ،

. تسا یگشیمھ  لصا ، نیا  تساجرباپ . درک ، دھاوخ  قیوشت  ار  وا  شمرن ، میلست و  هنوگرھ  هکنیا  نمشد و  یھاوخهدایز  لباقم 

هـشقن دـنیوگیم  دـینیبیمن  رگم  دـناهقطنم . یاھروشک  رب  هطلـس  لابند  هب  اھنآ  هک  تسا  نیا  هیـضق  تقیقح  دـننکیم . ضوع  ار  دوخ  یاھراعـش  غوردهب  اھییاکیرما  هتبلا 

لحنم ار  برع  هیداحتا  دنھاوخیم  اھنیا  تفگ  دش -  شخپ  مھ  نویزیولت  زا  شنانخس  هک  برع -  یسایس  نالووسم  زا  یکی  زورید  دوش ؟ ضوع  دیاب  هنایمرواخ  یـسایس 

رتمک هب  دشاب ! هقطنم  یاھتلود  رب  یمئاد  راشف  هلیـسو  هقطنم ، رد  ناشدوخ  لماع  ینعی  دشاب ! نآ  وزج  مھ  یتسینویھـص  میژر  هک  دنروآ  دوجوهب  یرگید  هیداحتا  دـننک و 

میژر زواجتم -  هدنرد  ناویح  نیا  هب  رگا  دنتسھ . اکیرما  یتنس  ناتسود  وزج  هقطنم  یاھروشک  زا  یضعب  زورما  دنسانشیمن . مھ  نمشد  تسود و  دنتـسین ؛ عناق  نیا  زا 

ام شیپ  هقطنم  یاھروشک  زا  یـضعب  یتح  دـننادیم . مھ  ناشدوخ  دیـسر ؛ دـھاوخ  مھ  اھنآ  تبون  انیقی  دوش ، زاب  شلباقم  رد  اھھار  دوش و  هداد  ناکما  یتسینویھص - 

. تسین یتسرد  هخسن  میلست ، هخسن  سپ  دنتسین . یکتم  ناشاھتلم  هب  نوچ  دنسرتیم ، ناشدوخ  مھبم  هدنیآ  زا  اھنیا  دناهدرک ! سرت  راھظا  مھ 

شدوخ نورد  رد  دننکیم ، عافد  نآ  زا  مدرم  تسا و  مدرم  هب  یکتم  اتقیقح  هک  یماظن  تسا . ماظن  یلخاد  تخاس  ندرک  مکحتـسم  اکیرما ، زواجت  لباقم  رد  حیحـص  جالع 

یلخاد تخاس  میناوتیم  ام  دربب . نیب  زا  ار  ماظن  نیا  دناوتیمن  یتردق  چیھ  تسا و  هدش  هتـسب  دنزیم ، همدص  ماظن  کی  هب  هک  ینوگانوگ  یاھهنخر  تسا . مکحتـسم 

اھنآ دـمھفب . ناـشیاھفرح  رد  ار  نیا  دـناوتیم  ناـسنا  لـماک  روـطهب  دـننادیم ؛ ار  نیا  اـھییاکیرما  تسا . مکحتـسم  هللادـمحب  مھ  زورما  هک  روطناـمھ  مینک ؛ مکحتـسم  ار 

یتیفیک هچ  هب  هطبار ، نیا  رد  ینید  یاھـشزرا  شقن  ینید و  ینابم  هب  هجوت  اب  مدرم  ماـظن و  نیب  دـنویپ  ماکحتـسا  مالـسا ، اـب  شطاـبترا  تلم ، نیا  تدـحو  هک  دـننادیم 

« ينورد تخاس  ماکحتسا   » 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 14هاگياپ  هحفص 1 
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ناریا و تلم  یاھرگنـس  عقاو  رد  ینعی  دنربب ؟ ار  مکحتـسم  یاھدنویپ  نیا  یکی  یکی  دنیایب  اھنیا  هک  مینک  اشامت  مینیـشنب و  ام  دـنربب . نیب  زا  ار  اھنیا  دـنھاوخیم  تسا ؛

هک ار  ماظن  ینورد  ماکحتسا  دنناوتیم ، هک  ییاجنآ  ات  دنراد  هفیظو  ناریا  تلم  کیاکی  دننک . هلمح  تحار  دعب  دنرادرب و  هار  رـس  زا  یکی  یکی  ار  یمالـسا  ماظن  یاھرگنس 

. دننک ظفح  تسا ، هتسباو  ماظن  ناکرا  هعومجم  رد  هملک  تدحو  ماظن و  نالووسم  اب  تلم  یگتسبمھ  اھلد ، یگتسبمھ  تلم ، یگتسبمھ  هب 

یتشھب  / ١٣٨٢/٠٢/٢٢ دیھش  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

تخاس ماکحتـسا  دـنک ، ظفح  یزاسنارحب  رھ  ییوجارجام و  رھ  زواجت ، رھ  یبلطراصحنا ، رھ  یبلطنوزفا ، رھ  لباقم  رد  ار  امـش  روشک  دـناوتیم  هک  یلماع  نم ! نازیزع 

فیعـضت بجوم  جـیردتب  هک  ییاھهنخر  ندـش  هتفرگ  هدـنیآ و  هب  ناناوج  دـیما  ماظن ، نالووسم  اب  مدرم  یاھرـشق  داحآ و  نیب  طاـبترا  تسا  روطنیمھ  تسا . ماـظن  یلخاد 

هکنیا دـیریگب . یدـج  ار  قـیقحت  ملع و  هلاـسم  هاگـشناد ، طـیحم  رد  دـیاب  امـش  دریگیم و  ماـجنا  داـیز  شـالت  اـب  اـھراک  نـیا  مدرک ، ضرع  هـک  روطناـمھ  دوـشیم . ماـظن 

لاحـشوخ ارم  دـندومن ، حرطم  نایوجـشناد  تساوخرد  هبلاطم و  ناونع  هب  ار  نآ  تسا و  مک  دـنتفگ  دـندرک و  هراشا  تاـقیقحت  هجدوب  هب  دوخ  تبحـص  رد  یزیزع  یوجـشناد 

نودـب دـشاب . ملع  تفرـشیپ  یملع و  راـک  قیقحت ، لاـبند  ناوج ، هک  تسا  بوخ  یلیخ  نیا  دـندرکیم . حرطم  ار  نیمھ  اـقافتا  میدوب ، هک  مھ  دـیتاسا  هسلج  رد  دـنکیم .

یناـسنا و لـیاضف  یقیقح ، یاھـشزرا  ـالاو ، یاـھنامرآ  یارب  اـم  دـننکیم . هدافتـسا  ملع  زا  تیرـشب  نانمـشد  یتـح  زورما  درب . شیپ  ار  روشک  دوـشیمن  ملع  تفرـشیپ 

. دورب شیپ  دیاب  میاهدرک ، عورش  هک  یایساسا  یاھراک  دوش . ظفح  دیاب  طابترا  تدحو و  مینک . هدافتسا  ملع  یتاذ  تفارش  ملع و  زا  میریزگان  اھنآ  شرتسگ 

سلجم  / ١٣٨٢/٠٣/٠٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

یلخاد ماکحتـسا  راک ، نیلوا  درک . یط  ار  هار  نبج ، اب  هن  تعاجـش ، ادـخ و  هب  لکوت  اب  هارمھ  ریبدـت و  لقع ، اـب  یتسیاـب  تسا . ریطخ  یلیخ  امـش  نم و  تیلووسم  زورما 

چیھ ندرک ، ضارتـعا  ندونـش و  نتفگ و  تسامـش . هب  نم  هیـصوت  اـھنت  نیا  دوش ؛ لیدـبت  مصاـخت  هھجاوم و  هلباـقم و  هب  اـھوگموگب  تاـثحابم و  نیا  دـیراذگب  دـیابن  تسا .

یادخ هک  دشابن -  ربکت  لھا  یـسک  رگا  دزرلیم . ناشلد  دنـسرتیم ؛ دنرادن ؛ یمدرم  هناوتـشپ  ای  دنربکتم  ای  هک  دیآیم  ناشدـب  ندرک  ضارتعا  زا  یدارفا  درادـن . یلاکـشا 

دیشاب بقارم  اما  دوشیمن ؛ تحاران  اھندینـش  اھنتفگ و  نیا  زا  هجو  چیھ  هب  دشاب ، مدرم  تیامح  هب  یکتم  و  هدادن -  رارق  ام  رد  ار  یگدولآ  نیا  هک  مینکیم  رکـش  ار  لاعتم 

لخاد رد  دـیوگب  هک  تسا  نیا  نمـشد  یاھدرگـش  نیرتمھم  زا  یکی  زورما  درواین . تسد  هب  دـنک ، دومناو  دـھاوخیم  هک  ار  زیچ  ناـمھ  نمـشد  اھدونـش ، تفگ و  نیا  زا  هک 

ییادص دنچ  ثحب  دیوگیمن . مدقتعم ، مھ  هدنب  دییوگیم و  امـش  هک  ییادص  دنچ  ییادص و  ود  دـندب . مھ  اب  هتـسد  ود  نیا  تسا و  یگتـسد  ود  یمالـسا  یروھمج  ماظن 

دیراذگن دنکیم . ریوصت  هنوگ  نیا  دنک ! دوبان  دھاوخیم  ار  رگید  هورگ  هورگ ، کی  دنکیم  ضرف  ینعی  ینمـشد ؛ همـصاخم و  دـیوگیم  تسھ . اجهمھ  ییادـص  دـنچ  تسین ؛

تیعقاو دومرفیم . ام  هب  ررکم  مھ  ماما  دیھد . ماجنا  یگبلط  ار  وگتفگ  هثحابم و  هلداجم و  ثحب و  دیشاب . بقارم  ار  نیا  دنک ؛ ادیپ  ققحت  نمشد  بولطم  یزاس  ریوصت  نیا 

ییاچ راھان و  رگیدـکی  اب  دوشیم ، ماـمت  هثحاـبم  یتقو  اـما  دـنوشیم ، ینابـصع  دـننکیم ؛ لاـجنج  اوعد و  هبلط  ود  یھاـگ  یگبلط ، یاـھطیحم  رد  هک  تسا  نیمھ  مھ 

مھ بوچراھچ  دـشاب ، لالدتـسا  قطنم و  ثحب ، رد  دوشیمن . داجیا  فاکـش  ینمـشد و  ناشنیب  اما  دـننزیم ، ار  ناـشیاھفرح  («! ٩) اروکذم ائیـش  نکی  مل   » دـنروخیم و

یاج ات  هدـمآ  نوناق  هک  متفگ  وجـشناد  ناناوج  هب  مھ  زور  نآ  هدـنب  دـینک . تیاعر  ار  بوچراھچ  نیا  تسا . یـساسا  نوناق  لوا ، هجرد  رد  مھ  نوناق  تسا . نوناق  بوچراھچ 

تفلک و یادـص  یروتاـتکید و  دادبتـسا و  هـک  دـینکن  مـھ  لاـیخ  دوـشب ! دـیاب  روـطنیا  دـیوگب  تـسھ ، هـک  یعـضوم  رھ  رد  تـفلک  یادـص  اـب  یـسک  دریگب ؛ ار  تـفلک  یادـص 

یوخ یھاـشداپ ، یوخ  تسا . دـب  مھ  شیاـج  همھ  دراد و  دوـجو  ییاـھزیچ  نینچ  مھ  ماـظن  هندـب  رد  ریخن ، دـنماظن ؛ سار  رد  هک  تسا  یناـسک  صوـصخم  یبـلطنوزفا ،

دیاب نآ  بوچراھچ  رد  نوناق و  قبط  رب  دریگب . ار  لئاسم  نیا  ولج  هدـمآ  نوناق  تسا . دـب  دـشاب ، هک  یلکـش  رھ  هب  تسا ؛ تشز  اج  رھ  رد  تسا ؛ دـب  اـج  همھ  رد  دادبتـسا 

رگا هک  تسین  یزور  زورما  دـنراذگب . رانک  ار  رگید  یاھهزیگنا  تسا ؛ تدـحو  رایعم  نیرتھب  نیا  دریگ . تروص  نوناق  هلیـسو  هب  مھ  لصف  لح و  دوش و  راتفر  لمع و  هدز و  فرح 

ار هفیظو  نیا  دوشب  هک  تسین  یزور  زورما  دنیاشخبب ؛ ام  رب  خیرات  مدرم و  لاعتم و  یادـخ  میزادـنیب ، رـس  تشپ  ار  نآ  مینک و  لودـع  یلخاد  ماکحتـسا  ظفح  هفیظو  نیا  زا 

نوکا هللاو ال  : » دومرف نینموملاریما  دوب . بقارم  دـیاب  تفرگ ؛ هدـیدان  ار  وا  دـیک  ینمـشد و  مھ  دـیابن  درک و  هغلابم  نمـشد  یورین  رد  دـیابن  دوب . رایـشوھ  دـیاب  تفرگ ؛ هدـیدن 

راتفک تسا . روآباوخ  هک  دنناوخیم  یگنھآ  دننکیم و  یبوکیاپ  دننک ، دیـص  دـنھاوخیم  یتقو  ار  راتفک  هک  اھبرع  نیب  تسا  فورعم  («. ١٠) مدللا لوط  یلع  مانت  عبضلاک 

اب ارم  هک  متـسین  یراتفک  نآ  نم  عبـضلاک » نوکا  هللاو ال  : » دیامرفیم نینموملاریما  ترـضح  دـنوریم . شغارـس  هب  دـیباوخ ، یتقو  دـنناباوخیم و  شاهنال  رد  یگنھآ  اب  ار 

. دننکب دنھاوخیم ، راک  رھ  دنناباوخب و  یناوخ  هزاوآ  یبوکیاپ 

ییاضق  / ٠٧/١٣٨٢/٠۴ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

داد ناشن  هثداح  نیا  هک  دـشاب  رتبلاج  دـعب  نیا  تشاد ، هثداح  نیا  هک  یددـعتم  داعبا  همھ  زا  دـیاش  هک  تسا  نیا  نآ  مینک و  ضرع  ریت  متفھ  مھم  هثداح  هرابرد  هلمج  کـی 

، هثداح نیا  دـنک . دراو  یللخ  تسا ، هدرک  هیکت  مدرم  روضح  نامیا و  هب  هک  یمالـسا  یروھمج  یانب  ماکحتـسا  هب  دـناوتیمن  یتح  مھ  لیبق  نیا  زا  ینیگمھـس  یاھهبرض 

تسد هب  زرابم ، رکفشوخ و  مھم ، رثوم ، صاخـشا  همھ  نیا  تسا . یفاک  ماظن  کی  نتخیر  ورف  یارب  دتفیب  قافتا  هک  ایند  هطقن  رھ  رد  یاهثداح  نینچ  دوبن . یکچوک  هثداح 

هب نیا  دوب ؛ یروآتفگش  زیچ  نیا  دروآ ! دوجوهب  دوخ  رتشیب  هچرھ  ماکحتسا  یارب  یاهلیسو  نآ  زا  دنک و  لمحت  ار  نآ  ماظن  دنورب و  نیب  زا  هظحل  کی  رد  اھتـسیرورت  راکتیانج 

. دوب دھاوخ  روطنیمھ  هشیمھ  راگدرورپ ، لضف  هب  دوب و  یمالسا  ماظن  ینورد  تخاس  ماکحتسا  تکرب  هب  مدرم و  نامیا  روضح و  تکرب 

ماظن  / ١۵/١٣٨٢/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

لـضف هب  مھ  تاقوا  یلیخ  هتبلا  دنتفرگ ؛ ار  نآ  ولج  دنتـسناوت ، رگا  اھنیا  درک ، عورـش  درکیم ، کمک  روشک  ینادابآ  یگدـنزاس و  هب  هک  ار  یتکرح  یمالـسا  یروھمج  اجرھ 

ینکشراک لماع  دنتسناوت ، هک  ییاجنآ  ات  اما  میدروآیم ؛ تسدهب  اھنیا  لیم  مغریلع  ار  رگید  یاھزیچ  یلیخ  تاحیلست و  زا  یرایسب  ام  گنج ، رد  دنتسناوتن . راگدرورپ 

هتسب ار  نوراک  یور  رب  دس  ثادحا  هژورپ  دادرارق  اھینپاژ  یلبق ، تلود  نامز  رد  الثم  تسا . هدش  ماجنا  هک  یناوارف  یاھراک  هیقب  ات  هتفرگ  زاگ  هلول  طخ  زا  دندش ؛ یراکبارخ  و 

اما میاهدرک ؛ ار  نامدوخ  راک  میاهتفر و  شیپ  ام  دنداد . همادا  ار  ناشیاھراک  دندرکن و  ییانتعا  مھ  اھیضعب  دندرک ، انتعا  اھنآ  هب  اھیـضعب  دندرک . شبارخ  دنتفر  اھنیا  اما  دندوب ؛

رد هـکلب  مـجنپ ، مراـھچ و  یاـھهمانرب  یارب  طـقف  هـن  دـنوش . سویاـم  هکیماـگنھ  اـت  تـشاد  دـھاوخ  مـھ  هـمادا  هـتبلا  دناهتــشاذگن و  مـک  چـیھ  داـنع  ینمــشد و  زا  اـھنآ 

دیاب دـناوتیمن ؛ دـنک  ساسحا  نمـشد  هک  میـسرب  ییاج  هب  دـیاب  دـشاب . رظن  دروم  امتح  هطقن  نیا  روشک ، رد  یداصتقا  یـسایس و  کرحت  رھ  یارب  یلک  یاھزادـنامشچ 

درک دھاوخ  شالت  دنک ، نکهشیر  ار  یمالسا  ماظن  دناوتیم  هک  دشاب  راودیما  نمشد  یتقو  ات  دش . دھاوخ  مک  ای  دیـسر و  دھاوخ  نایاپ  هب  اھینمـشد  هاگنآ  دوش . سویام 

شدوخ ررض  هب  دنک و  شغیت  دروایب ، دراو  یغیت  رھ  دنک  ساسحا  نمشد  هک  مینک  مکحتسم  ار  تخاس  نانچنآ  هک  دشاب  نیا  دیاب  ام  تمھ  همھ  دروآ . دھاوخ  دراو  هبرـض  و 

. درک دھاوخ  هنامک  شدوخ  فرط  هب  دنزب ، یاهلولگ  رھ  دش و  دھاوخ  مامت 

راک رـس  تسا -  یماظن  مجاھت  گنج و  رب  ناشراک  روحم  دـنرالاسگنج و  هورگ  کی  اھنیا  اعقاو  هک  اکیرما -  تموکح  ینونک  ناراکهظفاحمون  نارـالاس و  گـنج  یتقو  زا  هتبلا 

. میھد ماجنا  ار  دوخ  عورـشم  ینوناق و  عافد  مینک و  دایز  ار  دوخ  تردق  دیاب  ام  مینکب ؟ دیاب  هچ  شلاچ  نیا  لباقم  رد  ام  تسا . هتفرگ  یرگید  نابز  نحل و  اھدـیدھت  دـناهدمآ ،

لایخ اھنآ  هک  تسین  ییانعم  هب  یلخاد  ماکحتسا  هتبلا  دیامنیم . دییات  ار  نیمھ  مھ  یساملپید  یـسایس و  لیالد  نئارق و  دھاوش و  همھ  دنکیم و  مکح  ار  نیا  قطنم 

اب ائانبم  اقطنم و  الـصا ، ام  هوالعب ، دربیمن . شیپ  زا  یراک  یاهتـسھ  حالـس  دـندرک ، هراشا  روھمجسیئر  یاقآ  هک  روطنامھ  و  حالـس -  نالف  هب  ندیـسر  ینعی  دـننکیم - 

مالعا ار  نیا  ام  تلود  مھ  تقو  نامھ  میتسناد ؛ عونمم  ار  ییایمیش  یبرکیم و  یاھحالس  ام  مھ  گنج  نامز  رد  میتسین . قفاوم  لکش  نیا  هب  یعمج  راتشک  یاھحالس 

تردـق لباقم  رد  ینیـشنبقع  هنوگ  رھ  الاو  مینک ، دایز  ار  دوخ  تردـق  دـیاب  ام  نیاربانب  درک . مھاوخ  یاهراـشا  دـعب  هک  تسا  یرگید  یاـنعم  هب  یلخاد  ماکحتـسا  سپ  درک .

یاینیـشنبقع اجرھ  میاهدرک . مھ  هبرجت  نوگاـنوگ  یاھهنحـص  رد  لاـس  دـنچ  لوط  رد  اـم  ار  نیا  دوب ؛ دـھاوخ  رتشیب  زواـجت  ضرعت و  هب  قیوشت  هفرطکی و  وگروز ، ربکتم و 

« ينورد تخاس  ماکحتسا   » 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 14هاگياپ  هحفص 2 
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انعم اھفرح  نیا  تردق ، هھجاوم  هلباقم و  رد  میھدب . زایتما  کی  مھ  ام  دنداد ، زایتما  کی  اھنیا  هرخالاب  دنیوگب  هک  دناهدشن  نونمم  دناهدمآ ؛ ولج  مدق  کی  دناهدرک ، هدھاشم 

. درک رتشیب  ار  راشف  دیاب  سپ  دننکیم  ساسحا  دش ، بوعرم  ای  تفر  بقع  مدق  کی  فرط  دندید  یتقو  دوشیمن . ناشرس  بلاطم  نیا  یدام ، یاھتردق  درادن .

مھ هتـشذگ  لاس  جـنپوتسیب  رد  تسا . یقطنم  عورـشم و  عافد  رب  مزج  مزع  یلخاد و  ماکحتـسا  دـنک ، ظـفح  ار  یمالـسا  ماـظن  ناریا و  روشک  دـناوتیم  هک  یزیچ  اـھنت 

اب گنج ، هرود  رد  یتقو  ام  رگم  مینک . هیکت  اپورا  هب  دیاب  مییوگب ، هن »  » اکیرما هب  میھاوخب  ام  رگا  دننکیم  لایخ  یضعب  تسا . هتفرگ  تروص  نارگید  رب  هیکت  نودب  راک  نیمھ 

رگا دوبن . لمع  هنحـص  رد  اکیرما  زا  رتمک  گنج ، هرود  رد  قباس  یوروش  ینمـشد  میدرک ؟ هیکت  دوب -  مھ  فلاخم  نمـشد و  اکیرما  اب  هک  یوروش -  هب  میدوب ، لـباقم  اـکیرما 

. دنزب هبرض  دناوتیمن  نمشد  دنکیم -  لمع  هک  تلم  مینک -  لمع  یلخاد  ماکحتسا  طیارش  هب  امش  نم و 

ناجنز  / ١٣٨٢/٠٧/٢٢ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یاھـشزرا شراعـش  هک  یناوج  دوشیم . دراو  داصتقا  ملع و  تسایـس ، نادـیم  رد  ینید  هزیگنا  اب  هک  متـسھ  یناوج  رادـفرط  هنانیدـتم و  هنانموم و  یاھتکرح  رادـفرط  نم 

مـشچ رد  تسا ، مھم  اھنآ  یارب  ینید  یاھـشزرا  هک  یناناوج  اما  مراد ؛ تسود  ار  ناناوج  همھ  نم  هتبلا  تسا . بوبحم  سدـقم و  دوجوم  کی  لثم  نم  یارب  تسا ، ینید 

زا نم  هک  ییاـھزیچ  زا  یکی  متـسین . قـفاوم  راـک  نیا  اـب  نم  هک  دـننکیم  داـجیا  یمظنیب  ینید ، یاھـشزرا  هب  یدـنبیاپ  هب  ندرک  رھاـظت  اـب  یاهدـع  دـنزیزع . یلیخ  نـم 

ندش هقی  هب  تسد  ییوگدب و  یکاتھ و  یبدایب و  اب  مھ  اب  ییوجـشناد  نوگانوگ  یاھلکـشت  اھھاگـشناد  نیا  رد  دنتفگ  هک  تسا  نیا  دـمآ ، مشوخ  ناجنز  یاھھاگـشناد 

تناھا مھ  هب  دنشاب و  تسود  مھ  اب  اما  دنھد ؛ ماجنا  ار  دوخ  راک  اھلکـشت  زا  مادک  رھ  دیـشاب . روطنیمھ  منکیم  هیـصوت  تسا و  یبوخ  یلیخ  هیور  نیا  دننکیمن . راتفر 

عمج یاهشوگ  رد  نآ  دارفا  تسا ، یعاـمتجا  یـسایس و  رکف  یاراد  هک  یاهعومجم  تسا . بوخ  ندرک ، ادـیپ  دـشر  نتفر و  شیپ  یارب  یرکف  یملع و  شلاـچ  هتبلا  دـننکن .

دننک انب  شدارفا  دوش و  عمج  یرگید  هشوگ  رد  درادن ، لوبق  ار  اھنیا  فرح  هک  یرگید  هعومجم  دـش ، مامت  ناشراک  یتقو  ندز . فرح  ندرک و  لالدتـسا  هب  دـننک  انب  دـنوش و 

: ندز فرح  ندرک و  لالدتسا  هب 

یونعم دیاب و  یوق  لیالد 

یوق تجح  هب  ندرگ  یاھگر  هن 

هتبلا نارھت و  رد  لـبق  هاـم  دـنچ  هنافـساتم  هکنیا  اـمک  نمـشد -  لـباقم  رد  یمظنیب  هب  ندز  تسد  اـما  مراد ؛ تسود  ار  نیا  نم  تسا و  بوخ  یلیخ  دـشاب ، روطنیا  رگا 

. تسا رضم  میدوب -  نآ  دھاش  یکچوک  داعبا  رد  هناتخبشوخ 

یتقو هک  دـننادب  همھ  ات  میوگیم  امـش  هب  مھ  نآلا  متفگ و  نایوجـشناد  هب  لـبق  هاـم  دـنچ  ار  بلطم  نیا  هک  تسا ، یلخاد  تخاـس  ماکحتـسا  تسا ، مھم  اـم  یارب  هچنآ 

تیمھا شروشک  هرادا  یاھروحم  نالووسم و  یارب  تلم  نیا  دنکیمن . لیدبت  رگیدکی  نانمشد  هب  ار  شدارفا  هقیلس ، فالتخا  تسا ، مکحتسم  شایلخاد  تخاس  یتلم 

تسکش ار  نآ  دناوتیمن  یتردق  چیھ  دش ، هارمھ  امـش -  نامیا  لثم  قیمع -  نامیا  اب  تلم  نیا  یاھلد  یتقو  تسا . هدننک  نییعت  عوضوم  نیا  نوچ  تسا ؛ لئاق  مارتحا  و 

. میورب شیپ  مینک و  هلباقم  یللملانیب  یاھشلاچ  همھ  اب  میناوتیم  هناوتشپ  نیا  اب  ام  دنک . ینیشنبقع  هب  راداو  دھد و 

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

هک دـنادیمن  زورما  یـسک  هچ  تسین . ناریا  رد  یرگید  هلاـسم  چـیھ  تسا ؛ مجاـھت  دروم  دـشاب ، شیوخ  هب  یکتم  لقتـسم و  دازآ و  دـھاوخیم  نوچ  امـش  روـشک  زورما 

همھ ار  نیا  تسین ؟ شیب  یھاو  یاھهناھب  چوپ و  یاـھفرح  دوشیم ، جراـخ  هناـگیب  یاھوگدـنلب  ناـھد  زا  هک  ییاـھفرح  رگید  یـسارکمد و  یدازآ و  رـشب و  قوقح  هلاـسم 

یروتاتکید میژر  کی  لاس  هاجنپ  روشک  نیا  رد  دنادن  هک  تسیک  دنادن ؟ روتاتکید  دـصرددص  یاھمیژر  زا  ار  ایند  ناربکتـسم  هیقب  اکیرما و  تیامح  هک  تسیک  زورما  دـننادیم .

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

دنامب و لقتـسم  تسا  هتـسناوت  هدرک و  مزع  هتـساوخ و  تلم  نیا  تسا : لیلد  کی  هب  طقف  یمالـسا  یروھمج  اب  اھنیا  تفلاخم  تساھزیچ . یلیخ  هدنھدناشن  تایعقاو 

. تسا نیا  هلاسم  زورما  دشورفن . اھنیا  هب  دھدن و  اھنیا  تسد  ار  دوخ 

تخاـس اـب  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  اـما  تسین ؛ یھاـتوک  ناـمز  یللملانیب  یاـھراشف  یارب  لاـس  جـنپ  تسیب و  میاهتـسناوت . یھلا  هوـق  لوـح و  هب  میاهتـساوخ و  اـم 

زورهبزور هکلب  دـنک ، تمواقم  اھراشف  لباقم  رد  طقف  هن  زورما  ات  تسا  هتـسناوت  دوب -  تدـھاجم  یارب  یگدامآ  نامیا و  مھ  تخاس  نیا  تالم  هک  دوخ -  یمدرم  مکحتـسم 

اھنآ سای  دنوش . سویام  نانمشد  هک  درک  دھاوخ  ادیپ  همادا  اھراشف  نیا  یزور  نآ  ات  میاهدرک . یوق  ار  دوخ  ام  دوب . دھاوخ  نیمھ  مھ  نیا  زا  دعب  دیامن ؛ رتمکحتسم  ار  دوخ 

یشخب تسامش ، هدھع  هب  گرزب  راک  نیا  زا  یشخب  تسین . ریذپفقوت  یمالسا  یروھمج  رد  نتشیوخ  تیوقت  کرحت و  دنور  دننک  ساسحا  هک  تسا  نیا  هب  تسیچ ؟ هب 

ار اھراشف  هک  رواب  نیا  داجیا  رد  دنناوتیم  مھ  اھنآ  تسا ؛ نارادمتسایس  هدھع  هب  یـشخب  تساھھاگـشناد ، هدھع  هب  یـشخب  تسا ، یماظنریغ  نادنمـشناد  هدھع  هب 

دییامن تیوقت  ار  یھدنامزاس  دینک ، یروآون  دیھد ، شیازفا  دیراد ، هگن  دیزاسب ، دیاب  تسامش . هدھع  هب  یاهدمع  شقن  لاحرھ  هب  دننک . افیا  شقن  درک ، دھاوخ  مک  ای  رود 

. دیزاسب رھام  یاھناسنا  دمآراک ، یاھرازبا  نتخاس  رانک  رد  و 

یھاگشناد  / ٠١/١٣٨٣/٠۴ داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

قنور هطلـس  تحت  یاھروشک  زا  یـضعب  رد  دـینیبیم  هک  دناهتـشاد ، یرھاظ  قنور  کی  یھاگ  دناهتـشادن . یباسح  تسرد و  داصتقا  کـی  زگرھ  هطلـس  تحت  یاـھروشک 

تخیر دھاوخورف  زیچ  همھ  دننک ، یداصتقا  فرصت  ای  دننک ، دودسم  ار  باسح  کی  دندنبب ؛ ناشیور  ار  ریـش  کی  رگا  ینعی  تسا ؛ بارخ  یداصتقا  تخاس  اما  دنراد ؛ یرھاظ 

یروشک هس  ود  مھ  نآ  دناسرب ؛ یگتسکشرو  هب  هام  هس  ود  تدم  رد  ار  یقرش  بونج  یایسآ  روشک  دنچ  تسناوت  رادهیامرـس  کی  هک  دیدید  امـش  دش . دنھاوخ  دوبان  و 

نیمھ تفگ  درک و  تاقالم  هدنب  اب  دوب و  هدـمآ  نارھت  هب  یتبـسانمهب  اھزور  نامھ  رد  اھروشک  نیمھ  زا  یکی  سیئر  دنتـشاد . یداصتقا  قنور  بوخ و  اتبـسن  یهعـسوت  هک 

مھ یور  یکـسورع ، یانب  انب ؛ کی  دنـشکیم و  هراـبکیهب  هک  یخن  لـثم  یدوھی  ییاـکیرما ، رادهیامرـس  کـی  میدـش ! ریقف  یلکب  بش  کـی  رد  اـم  هک  میوگب  امـش  هب  ردـق 

، یکی هب  درایلیم  هاجنپ  دـندرک -  قیرزت  درایلیم  تصـش  هاجنپ ، دنتـشاد ، مزال  هک  ییاجنآ  اـھییاکیرما  تخیر . مھ  هب  ار  زیچ  همھ  دیـشک و  ار  خـن  کـی  درک و  لـمع  دزیریم ،

نامھ هرابود  هکنیا  ینعی  ندرک  قیرزت  هتبلا  دنناشنیم . هایس  کاخ  هب  ار  روشک  نآ  دننکیمن و  قیرزت  دنشاب ، هتشادن  مزال  هک  ییاجنآ  اما  رگید -  یکی  هب  درایلیم  یس 

. دنک ادیپ  ماکحتسا  اھروشک  نیا  داصتقا  دنراذگیمن  لاحرھهب ، دننک . اپرب  یرگید  لکش  هب  ار  یکسورع  تخاس 

سلجم  / ٠٣/٠٨/١٣٨۴ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

هوق هس  هب  لوصا ، ینابم و  نآ  تیاعر  بناوج و  یهظحـالم  اـب  لصا ۴۴  یاھتسایـس  هللادمحب  دشاب . تابثاب  مکحتـسم و  درذـگیم ، سلجم  رد  هک  ینیناوق  دوش  یعس 

یداصتقا ماظن  حارط  هیاپ ، نیا  رب  دـیناوتیم  اتقیقح  اھشھوژپ  زکرم  رد  صوصخب  مھ  یـصاصتخا و  یاھنویـسیمک  رد  مھ  امـش ، نیناوق . هب  دراد  جاـیتحا  نیا  دـش ؛ غـالبا 

زور رھ  هک  رادیاپ  مکحتـسم و  تخاس  کی  اب  اھتنم  دیایب ؛ نیناوق  زا  یـضعب  دوش و  فذح  نیناوق  زا  یـضعب  دـشاب ؛ هتـشاد  دوخ  اب  مھ  ار  شدوخ  نیناوق  هک  دیـشاب  یتابثاب 

« ينورد تخاس  ماکحتسا   » 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 14هاگياپ  هحفص 3 
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دوش میظنت  درک ، هعجارم  دـیاب  هک  یدراوم  هب  مزال  یهعجارم  مدـع  ای  یتقدیب  اـب  یروط  نیناوق  هک  تسا  نیا  گرزب  تالاکـشا  زا  یکی  مینک . هنیپهلـصو  ار  نیناوق  میھاوخن 

: تفگ درذگب . نوناق  ددجم  بیوصت  هب  سلجم  تقو  رادقم  کی  دنک و  ادیپ  رظندیدجت  هب  جایتحا  هتشذگن ، یکدنا  هک 

تشذگ نآ  نیز و  لد  ندنک  هب  رگد  زور  نآ  نیا و  هب  دش  لد  نتسب  فرص  زور  کی 

دشاب مکحتسم  تابث و  اب  نیناوق  دشابن ؛ یروطنیا  میھدب ؛ یلک  رییغت  ای  مینک و  در  ار  نوناق  زور  کی  مینک ، تسرد  ار  نوناق  زور  کی 

دورھاش  / ٠٨/٢٠/١٣٨۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

 - تسا هدوبن  نمشد  یهئطوت  نودب  مھ  لاس  تفھوتسیب  نیا  زا  زور  کی  هک  درذگیم -  بالقنا  یزوریپ  زا  هک  یلاس  تفھوتسیب  نیا  لوط  رد  منکب  ضرع  امـش  هب  نم 

یھاگ دشن . زوریپ  قفوم و  نمـشد  تقو  چـیھ  تسا . هدرک  یماکان  ساسحا  یپردیپ  زورما  ات  میظع ، تکرح  نیا  یمالـسا و  بالقنا  ناریا و  تلم  اب  یهلباقم  رد  نمـشد 

هب روشک  نیا  رد  ار  دوخ  یاھهئطوت  دناهتـسناوت  هک  دندرکیم  روصت  تقو  نآ  دشیم ، هداد  اھنآ  هب  فرط  کی  زا  یطلغ  تمالع  کی  دندرکیم و  ادـیپ  یایھاو  یاھدـیما  کی 

رد هدـنیآ  یانب  نتخاس و  یارب  روشک  نالوئـسم  یاھهمانرب  زورما  تسا . هدـشن  قفوم  نمـشد  نیاربانب  دـناهدرک . هابتـشا  دـشیم  مولعم  هلـصافالب  اـما  دـنناسرب . ییاـج 

نیا هب  ندیسر  تھج  رد  لماک ، سفن  هب  دامتعا  اب  عطاق و  میمصت  اب  هک  دنتسھ  ینالوئسم  مھ ، نالوئسم  تسا . ینشور  هدشباسح و  یاھهمانرب  فلتخم ، یاھشخب 

. دننکیم تکرح  دنراد  اھفدھ 

هیئاضق  / ٠٧/٠۴/١٣٨۶ هوق  نالوئسم  ریت و  متفھ  یادھش  یهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

اھنیا هک  دوش ، هدـناشن  دوخ  یاج  رـس  فلختم  نوناق ، بسح  رب  درک ، فلخت  هک  یـسک  دـنک . دروخرب  نوناق  ربارب  فلختم ، اب  هک  تسا  نیا  هیئاضق  یهوق  شقن  اج  همھ  رد 

. دنراد یمھم  رایسب  یاھشقن  یمالسا  یروھمج  فادھا  هب  ندیسر  رد  حیحص و  یگدنز  رد  یمالسا و  ماظن  تخاس  رد  همھ 

بالقنا  / ١٢/٠٧/١٣٨۶ ربھر  اب  ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید 

. دش دھاوخ  یمالسا  ماظن  ماکحتسا  بجوم  هراومھ  یعوضوم  رھ  رد  نالوئسم ، رظنتدحو  هنحص و  رد  مدرم  هنادنمشوھ  روضح 

سراف  / ١٣٨٧/٠٢/١٢ ناتسا  حلسم  یاھورین  یاھناگی  کرتشم  یماظن  مسارم  رد  تانایب 

مجاھت ام  هب  تسین . نارگید  هیاسمھ و  یاھروشک  یارب  یدـیدھت  چـیھ  یمالـسا  ناریا  ناریا و  تلم  هک  میدرک  تابثا  یناھج  یاـھهصرع  رد  ناریا  تلم  رادـتقا  اـب  زورما  اـم 

دنمورین دیاب  حلسم  یاھورین  نکل  تسا ، هدرکن  روطخ  روشک  نالوئسم  ناریا و  تلم  نھذ  رد  لاغشا  رکف  هلمح ، رکف  زواجت ، رکف  زگرھ  اما  میدرک ، عافد  هنادنمتردق  ام  دش ،

رادشھ اھتلم  یهمھ  هب  ربکتسم ، یاھماظن  رد  ملاع ، نارگهطلس  رد  یبلطهطلس  یهزیگنا  تسا . هطلس  تسایس  موکحم  یایند  تسا ؛ یرگزواجت  یایند  ایند ، دنـشاب .

دـنناوتب و هک  یئاجنآ  اھتردـقربا ، یارب  کچوک  یاـھهناھب  دـننک . تیوقتو  دـنروایب  دوجو  هب  تخاـس  نیا  تیوقت  یارب  ار  مزـال  یاـھیگدامآ  دوخ و  ینورد  تخاـس  هک  دـھدیم 

. دنکیم راومھ  گرزب  یاھزواجت  یوس  هب  ار  هار  دننکب ، تارج 

سراف  / ١٣٨٧/٠٢/١۴ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

حطـس رد  هک  یناسک  یهمھ  هدـید . کرادـت  دوخ  یارب  ینانمـشد  ارھق  للملانیب ، حطـس  رد  یھاوختلادـع  نامرآ  مالعا  اب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  میاهتفگ : ار  نیا  اھراب 

راعش اب  هک  ینانچمھ  دناینابصع ؛ دنفلاخم ، دنضراعم ، یمالسا  یروھمج  ماظن  یوس  زا  یبلطتلادع  راعش  اب  دنزواجت ، یئوگروز و  هطلـس و  هب  دقتعم  یناھج  تالماعت 

عبانم یهرفـس  رد  اوران  قحانب و  ناشتـسد  هک  یئاھنآ  یهمھ  ناراوخناھج ، یهمھ  نابلط ، راـصحنا  یهمھ  دـننکیم . یئارآفص  اـم  لـباقم  رد  ینانمـشد  یلم ، لالقتـسا 

روصت دیابن  دننکیم . یئارآفص  اتعیبط  دنکیم ، عطق  ار  ناگناگیب  یدایا  ذوفن  لالقتـسا و  مالعا  تلم  نیا  روشک و  نیا  هک  یتقو  دـندرکیم ، لواپچ  هدوب و  زارد  روشک  نیا  یدام 

تخاس ماظن و  لصا  یهلئسم  هلئـسم ، هداد . ماجنا  روشک  لوئـسم  نالف  ای  یمالـسا  یروھمج  تلود  ار  یریگعـضوم  نالف  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  نانمـشد  ینمـشد  درک 

. تسا ماما  ماظن و  یلوصا  یاھراعش  یهلئسم  هلئسم ، تسا ؛ ماظن 

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

زورهبزور رتروفنم ، زورهبزور  تسا ؛ یروج  هچ  هنایمرواخ  رد  اکیرمآ  عضو  دینیبب  دـینک و  هاگن  مھ  ار  وا  لبق  لاس  هدزناپ  دـینک ، هاگن  هنایمرواخ  رد  ار  اکیرمآ  زورما  تیعـضو  امش 

هک هنایمرواخ -  رد  شدوخ  یاھحرط  رد  اکیرمآ  روج . کی  ناتسناغفا ، قارع و  یایاضق  رد  روج ؛ کی  نانبل ، یهلئـسم  رد  روج ؛ کی  نیطـسلف ، یهلئـسم  رد  رتماکان ؛ رتلیلذ ،

دتـسیاب و تسناوت  یمالـسا  یروھمج  و  هدروخ . هبرـض  هدـنام ؛ ماکان  دنـشاب -  اھروشک  نآ  هک  هچنآ  زا  شیب  دوب ؛ یمالـسا  یروھمج  اـھحرط  نیا  فدـھ  جاـمآ  مھ  اتدـمع 

؛ منک ضرع  مسریمن  ار  شلیـصافت  دوب -  ینوگانوگ  یاھهئطوت  بالقنا  موس  مود و  یهھد  و  روج ، کـی  بـالقنا  لوا  یهھد  هدوب ؛ داـیز  اـھهئطوت  هتبلا  بوخ ، دـنک . تمواـقم 

هک تسا  نیا  دننک ، هجوت  وا  هب  دیاب  نادنمشوھ  ناگبخن و  صوصخب  تلم ، داحآ  یهمھ  مھ  زیزع ، نایھاگـشناد  مھ  اھوجـشناد ، مھ  هک  یلـصا  یهتکن  اما  درذگیم -  تقو 

نیا ناشتمھ  یهمھ  اھنآ  دنک . یگداتـسیا  هتـسناوت  لاس  یـس  نیا  لوط  رد  زورما  ات  هک  ینانچمھ  دراد ؛ ار  یتاذ » رادتقا   » نیا و  یئاناوت »  » نیا یمالـسا  یروھمج  ماظن 

. دش رتیوق  فلتخم  یاھشخب  رد  زورهبزور  هکلب  دشن ، دوبان  طقف  هن  اما  دنربب ؛ نیب  زا  دننک و  دوبان  ار  یمالسا  یروھمج  هک  دوب 

فئاـظو هب  هجوت  مدـع  اـب  ولو  تواـفتیب ، ولو  مینک -  لـمع  روج  رھ  اـم  هک  تسین  روـجنیا  دوـش . ظـفح  یتسیاـب  اـقب » تیفرظ   » نیا رادـتقا ،»  » نیا ندـنام ،» یئاـناوت   » نیا

نیا عفانم  زا  ناوتب  ات  درک ، ظـفح  شاهملک  یقیقح  یاـنعم  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  یتسیاـب  هن ، دـنامب ؛ یقاـب  تمواـقم  تیفرظ  نیمھ  مھ  زاـب  مھم -  ساـسح و 

. دناسر شدوخ  یاھنامرآ  اھوزرآ و  یقرت و  جوا  هب  ار  تلم  نیا  ناوتب  ات  درک ؛ دنمهرھب  ار  تلم  نیا  روشک ، نیا  عفانم  زا  تلم ،

 - تاباختنا یمالسا ، تلود  یمالسا ، یاروش  سلجم  یساسا ، نوناق  نآ  هک  دراد  یمسر  یقوقح و  تخاس  کی  یمالسا  یروھمج  ماظن  هک  تسا  نیا  تسا  مھم  هچنآ 

. تسین یفاک  اما  تسا ؛ بجاو  مزال و  اھنیا  ظفح  هتبلا  هک  تسا ، دینکیم -  هدھاشم  هک  یئاھزیچ  نیمھ 

مکح رد  تسا ؛ مسج  مکح  رد  یقوقحتخاـس  نیا  درک . ظـفح  دـیاب  ار  وا  دراد ؛ دوجو  یعقاو  یقیقح و  تیوھ  کـی  یقیقح ، تخاـس  کـی  یقوقح ، تخاـس  لد  رد  هشیمھ 

یقاب مھ  یقوقح  یرھاظ و  تخاس  نیا  ولو  دـنک ، ادـیپ  رییغت  نومـضم  اـنعم و  نآ  رگا  تسا . نومـضم  اـنعم و  مکح  رد  تسا ؛ حور  مکح  رد  یقیقح  تیوھ  نآ  تسا ، بلاـق 

مھ رد  تخـس  مسج  کی  اب  دروخرب  نیلوا  اب  تسا ؛ ملاس  شرھاظ  هدـش ، کوپ  لـخاد  زا  هک  ینادـند  لـثم  تشاد ؛ دـھاوخ  یماود  هن  تشاد ، دـھاوخ  یاهدـیاف  هن  دـنامب ،

: تسا یمالـسا  یروھمج  یاھنامرآ  ناـمھ  تسیچ ؟ ینورد  تخاـس  نآ  تسا . مسج  نیا  حور  مکح  رد  وا  تسا ؛ مھم  ینورد ، یعقاو و  یقیقح و  تخاـس  نآ  دنکـشیم .

ینورد ینطاب و  یقیقح و  تخاس  ازجا  نآ  اھنیا  نمـشد ؛ ذوفن  لباقم  رد  یگداتـسیا  قالخا ، یربارب ، یردارب و  داجیا  یارب  یعـس  اھـشزرا ، ظفح  ناـسنا ، تمارک  تلادـع ،

روشک نالوئسم  ندوب  یمدرم  رگا  میتخادنا ، اوزنا  هب  ار  تلادع  راعش  میدرک ، شومارف  ار  تلادع  رگا  میدش ، رود  یمالـسا  قالخا  زا  ام  رگا  تسا . یمالـسا  یروھمج  ماظن 

رگا دـننک ، هاـگن  تردـق  تورث و  زکرم  کـی  هلیـسو و  کـی  ناونع  هب  تیلوئـسم  هب  رگید  یاـھروشک  نیلوئـسم  زا  یلیخ  لـثم  مھ  روشک  نیلوئـسم  رگا  میتفرگ ، مکتسد  ار 

زا نداد ، رارق  مدرم  یهدوت  حطـس  رد  ار  دوخ  یتسیزهداـس ، ندوب ، یمدرم  رگا  دوش ، فذـح  روشک  نیلوئـسم  لـمع  تینھذ و  زا  مدرم  یارب  یراکادـف  تمدـخ و  یهلئـسم 

یاھفعض یصخش ، یاھفعض  اھیتسیابردور ، رگا  دوش ، شومارف  نمشد  یاھیبلطزواجت  لباقم  رد  یگداتسیا  رگا  دوش ، کاپ  دوش ؛ فذح  دورب و  رانک  نیلوئسم  تینھذ 

تـسد زا  یمالـسا  یروھمج  یعقاو  تیوھ  یلـصا  یاھـشخب  نیا  یقیقح و  یاھزغم  نیا  رگا  دوش ، مکاح  روشک  نیلوئـسم  یللملانیب  یـسایس و  طباور  رب  یتیـصخش 

یاروش سلجم  اروـش : سلجم  زا  دـعب  یمالـسا »  » دـنوسپ دـشخبیمن و  یرثا  یلیخ  دـنکیمن ؛ یکمک  یلیخ  یمالـسا  یروـھمج  یرھاـظ  تخاـس  دوـش ، فیعـض  دورب و 

ناملد دوشن ؛ شومارف  دورن ، تسد  زا  تریس  نآ  حور ، نآ  میـشاب  بقارم  هک  تسا  نیا  هیـضق  لصا  دھدیمن . تروص  یراک  یئاھنت  هب  یمالـسا ، یروھمج  تلود  یمالـسا ؛

« ينورد تخاس  ماکحتسا   » 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 14هاگياپ  هحفص 4 
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. تسا هیضق  ساسا  نیا ، دیشاب . هتشاد  هجوت  تریس  انعم و  حور ، هب  بلاق . تروص و  ظفح  هب  دشابن  شوخ 

اھیلیخ اـی  دوـشیمن ، بلج  اـبلاغ  نیا ، هب  اھیـضعب  هجوـت  دوـشیم . لـصاح  مارآ  یلیخ  جـیردتب و  یعقاو ، تیوـھ  نآ  رییغت  تریـس ، رییغت  هک  مـنکب  ضرع  امـش  هـب  نـم  و 

رکفنـشور نیبنشور و  یهقبط  یانیب  مشچ  درک . تقد  دـیاب  یلیخ  دـشاب . هتـشذگ  راک  زا  راک  هک  دـنوش ، هجوتم  همھ  تسا  نکمم  یتقو  کی  دوشیمن . بلج  ناـشھجوت 

. دشاب لئاق  شدوخ  یارب  هشیمھ  ار  تیلوئسم  نیا  دیاب  نایوجشناد  یانیب  مشچ  و  یھاگشناد -  یهقبط  ینعی  هعماج - 

جدننس  / ١٣٨٨/٠٢/٢٢ یدازآ  نادیم  رد  ناتسدرک  ناتسا  مدرم  عمج  رد  تانایب 

رد یمالـسا  تما  ناملـسم و  تلم  یارب  ار  اھنآ  هب  ندیـسر  هار  هدرک و  میـسرت  ار  یتایـصوصخ  ایوپ  زارفارـس و  یهعماج  کی  تخاـس  یارب  مالـسا  زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و 

گرزب یاھوزرآ  زا  دشاب ، زیزع  دـشابن و  لیلذ  تسا  لیام  درف  کی  هک  ینانچمھ  تزع . تسا ؛ یلم  تزع  تایـصوصخ  اھهناشن و  نیا  زا  یکی  تسا . هدرک  نییبت  خـیرات  لوط 

یهطقن دـنکن . تراقح  ساسحا  دوخ  زا  دوخ و  رد  تلم  کی  هکنیا  زا  تسا  تراـبع  یلم  تزع  تسیچ ؟ یلم  تزع  دـشابن . لـیلذ  دـشاب و  زیزع  هک  تسا  نیا  مھ  تلم  کـی 

یناـسنا و یدوجوم  هب  دوخ ، یخیراـت  ثیراوم  هب  دوخ ، خـیرات  هب  دوخ ، یاھهیامرـس  هب  دوخ -  نورد  هب  یتقو  تلم  کـی  تسا ؛ تراـقح  ساـسحا  تزع ، ساـسحا  لـباقم 

هب یددعتم  دراوم  رد  نآرق  تسا . مزال  تلم  کی  یارب  هک  تسا  یئاھزیچ  زا  یکی  نیا  دنکن . تلذ  تراقح و  ساسحا  دـنک ، رورغ  تزع و  ساسحا  دـنکیم ، هاگن  دوخ -  یرکف 

ناشدوخ اب  ناقفانم  ( ٢ «.) نوملعی نیقفانملا ال  نکل  نینموملل و  هلوسرل و  هزعلا و  لذالا و   اھنم  زعالا  نجرخیل  هنیدـملا  یلا  انعجر  نئل  نولوقی  : » هدرک هراشا  اـنعم  نیا 

دـنمھفیمن و نکیل  دـنیوگیم ، روجنیا  اـھنیا  هک  داتـسرف  یحو  ربمغیپ  هب  دـنوادخ  درک ! میھاوخ  جراـخ  هنیدـم  زا  دـنلیلذ -  هک  ار -  اھناملـسم  میزیزع و  اـم  هک  دـندرکیم  وگتفگ 

یمالـسا تما  مشچ  یولج  هشیمھ  هک  تسا  یناشخرد  ولبات  کی  نیا  اب . نانموم  نآ  زا  ادخ و  ربمایپ  نآ  زا  تسادخ و  نآ  زا  تزع  دننانموم ؛ تسا  زیزع  هکنآ  دننادیمن ؛

هب دوخ ، یابفلا  هب  دوخ ، ناـبز  هب  دوخ ، ننـس  هب  دوخ ، بادآ  هب  دوخ -  یاھهتـشاد  هب  ینعی  دـنکن ، تزع  ساـسحا  یتلم  کـی  رگا  یلم .» تزع  « ؛ دـشاب هتـشاد  رارق  دـیاب 

یهربنچ رد  یتحارب  تلم  نیا  درادـن ، یزیچ  شدوخ  زا  دـنک  ساسحا  درامـشب و  کچوک  ار  اھنآ  دـنک ، هاگن  تراقح  مشچ  هب  دوخ -  ناـگرزب  هب  دوخ و  رخاـفم  هب  دوخ ، خـیرات 

. دریگیم رارق  ناگناگیب  یهطلس 

تلود  / ١۶/١٣٨٨/٠۶ تئیھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دیناوـتب ار  ناـتدوخ  لد  ناـتدوخ و  نطاـب  هکنیا  یارب  تسا ، لاـعتم  یادـخ  هب  هجوـت  لـکوت و  یهلئـسم  نیمھ  هیـصوت  کـی  منکیم . ضرع  هاـتوک  نم  میراد ، هـک  یئاھهیـصوت 

دیاب دیایب . قئاف  ام  رب  تسناوت  دھاوخن  ینوریب  لکـشم  چیھ  دشاب ، مکحم  ینوردتخاس  نامدوخ ، نورد  رد  ام  رگا  اعقاو  تسا . لوا  طرـش  نیا  دیراد . هگن  یوق  مکحتـسم و 

یادخ هب  هجوت  اب  لاعتم و  یادـخ  هب  لکوت  اب  مھ  نیا  دـیایب . قئاف  یطیحم  ینامـسج و  یرھاظ و  یاھدوبمک  اھیتساک و  یهمھ  رب  هک  درک  مکحم  نانچنآ  ار  نطاب  ار ، لد 

: منکب ضرع  ار  هتکن  ات  ود  هدنیآ  هب  دیما  ادخ و  هب  لکوت  یهنیمز  رد  نم  دینادب . دش ، دھاوخ  لصاح  لاعتم 

اھرکف یلیخ  ماظن . نیا  هیلع  نطاب  رد  تلود و  نیا  هیلع  اھامـش ، هیلع  دوب ؛ دـھاوخ  دایز  یلیخ  اھهئطوت  دوب ، دـھاوخ  داـیز  یلیخ  تالکـشم  هار ، رـس  دـینادب  هکنیا  یکی 

. درک دھاوخ  زورب  نوریب  رد  مھ  شرثا  هک  اھینیبدب  اھیلددب و  اھیھاوخدـب و  ماسقا  عاونا و  اب  یهھجاوم  یارب  دیـشاب  هدامآ  تسھ و  اھهئطوت  اھـشالت و  یلیخ  تسھ ،

. لوا یهتکن  نیا 

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

رد دینک  روصت  امـش  ینآرق . یئافوکـش  دیآیم : شیپ  تسھ ، ام  یهعماج  رد  شراظتنا  هک  یزیچ  نامھ  دشاب ، ربدـت  دـشاب و  مھ  ریـسفت  اب  سنا  نیا  دـشاب و  ظفح  یتقو 

یاھسرد ار ، ینآرق  یاھشزومآ  تسا . شزرااب  ردقچ  نیا  دینیبب  دنشاب ، انشآ  نآرق  فراعم  اب  اھنیا  هک  نانز  نادرم و  زا  دنـشاب  یناسک  نویلیم  هدزناپ  نویلیم ، هد  ام  روشک 

ینیدالوپ تلم  کی  الصا  دنناوخب ؛ ارف  ناشدوخ  لد  رب  ار  اھنآ  دننک ، رورم  ار  اھنآ  دنـشاب ، هتـشاد  نھذ  رد  ار  ینآرق  یاھتراشب  ار ، ینآرق  یاھراذنا  ار ، ینآرق  حیاصن  ار ، ینآرق 

تـسد هب  تروـص  نآ  رد  هعماـج  ینآرق  تخاـس  نآ  اـما  تسا . ینیدـالوپ  مزع  اـم  تلم  یهدارا  مزع و  مھ  زورما  تسا . مھارف  شیاـھهنیمز  هناتخبـشوخ  دـیآیم . دوـجو  هـب 

. دیایب شیپ  نیا  هللااشنا  میراودیما  ام  هک  دمآ ، دھاوخ 

روشک  / ٢۶/١٣٩٠/٠۵ یداصتقا  یاھشخب  نالاعف  رادید  رد  تانایب 

؛ میدرک ینیبشیپ  یساسا  یتایح و  مھم و  یاھشخب  رد  ار  لوا  یهبتر  نامروشک  یارب  تسا -  عجرم  مھم و  یتسدالاب  یـساسا  دنـس  کی  هک  زادنامشچ -  دنـس  رد  ام 

یداصتقا دیدش  کرحت  شالت و  دھاش  ام  دننکیم . شالت  دننکیم ، راک  دـنراد  مھ  نارگید  میوشب ؛ لوا  میورب  ام  ات  دنتـسیایمن  اعبط  نارگید  بخ ، میـسرب . هبتر  نیا  هب  دـیاب 

میھاوخن مینکیمن و  هدافتـسا  دننکیم ، هدافتـسا  اھنآ  هک  یئاھرازبا  زا  یـضعب  زا  ام  هتبلا  دنتـسھ . عقاو  ام  ندـش  لوا  یهزوح  نیمھ  رد  هک  میتسھ  یئاھروشک  زا  یخرب 

هب دراد  جایتحا  نیا  اذل  مینکب . رتطبـضنم  رتشیب و  ار  تعرـس  رگا  دیـسر ، لوا  یهلحرم  نآ  هب  دوشیم  میدـقتعم  اما  مینکیم ؛ تکرح  رتهنابیجن  رتفیرـش و  رتفیظن و  ام  درک ؛

نیا هن ، میوشب ؛ لوا  میئوگب  هک  تسین  سوھ  کی  طقف  مھ  ندوب  لوا  یهبتر  نیا  میـسرب . لوا  یهبتر  نیا  هب  میناوتب  ات  دشاب  ریبدت  دیاب  مھ  دشاب ، باتـش  دـیاب  مھ  داھج .

ار شدوخ  تفرشیپ ، یاھتخاسریز  ظاحل  زا  یملع ، ظاحل  زا  یداصتقا ، ظاحل  زا  دناوتن  یروشک  کی  رگا  تسا . هتسباو  نیا  هب  زورما  اھتلم  تشونرس  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب 

. هتفرگ رارق  لواطت  ضرعت و  دروم  ام  روشک  لاس  تسیود  میریگب . رارق  لواطت  دروم  میھاوخیمن  ام  تفرگ . دـھاوخ  رارق  لواـطت  دروم  هناـمحریب  دـنک ، ادـیپ  دـشر  دـنک و  نیماـت 

رد رابلوا  اھسیلگنا  لاس ١٨٠٠  زا  دش . لواطت  نیا  ثعاب  تشاد ، دوجو  لباقم  فرط  رد  هک  یطاشن  و  بلطایند ، دساف  قیالان  یهضرعیب  یتنطلـس  یاھهاگتـسد  فعض 

تدم نیا  رد  مھ  یئاپورا  رگید  یاھروشک  زا  یـضعب  اھنآ ، هب  بیرق  ای  اھنآ  هارمھ  دندرک و  یریگرای  دندرک و  ذوفن  دـندرک و  تلاخد  دـندش و  دراو  ام  روشک  یـسایس  هاگتـسد 

دوـب و اـھسیلگنا  راـیتخا  رد  دـنھ  تموـکح  هک  دوـب  یتـقو  نآ  ینعی  دـمآ ؛ مـھ  دـنھ  زا  هـک  دـش -  روـشک  دراو  سیلگنا  ریفـس  نـیلوا  هـک  لاـس ١٨٠٠  دـندرک . ار  راـک  نیمھ 

هدازھاش همھ  نیا  دنک . یرادیرخ  ار  دارفا  تسناوت  تحار  و  دارفا ، ندیرخ  نداد و  هوشر  هب  درک  عورش  دش ، هدایپ  یتشک  زا  هک  رھشوب  نامھ  زا  دوب -  اجنآ  رد  هنطلسلابیان 

زیرکاخ مرن و  کاخ  نیا  دش . عورـش  نامز  نآ  زا  روشک ، نیا  رد  نانمـشد  لواطت  دنور  دندش ! میلـست  عضاخ و  اقآ  نیا  یایادـھ  لباقم  رد  همھ  نکرپنھد ، یاھمـسا  ریما و  و 

ام هدرک . تسرد  اـھنیا  لـباقم  رد  ینیدـالوپ  دـس  کـی  بـالقنا  دـنک . ادـیپ  همادا  نیا  رگید  میھاوخیمن  اـم  دـندرک . ذوفن  و  دـنک ، ذوفن  نمـشد  داد  هزاـجا  زور  نآ  یلم  داـینبیب 

. مینک رتمکحتسم  ار  دس  نیا  میھاوخیم 

ینورد و ماکحتـسا  هک  نیا  هب  دراد  جایتحا  نیا  دننک ؛ تلاخد  ام  تاردقم  تشونرـس و  رد  ام ، تسایـس  رد  ام ، گنھرف  رد  ام ، داصتقا  رد  اھنیا  میھدن  هزاجا  یتمیق  چیھ  هب 

کی الاح  هکنیا  رطاخ  هب  هن  تسا ؛ نیا  رطاخ  هب  میوشب ، لوا  میئوگیم  هکنیا  نیاربانب  تسا . داـصتقا »  » شمھم یاـھهیاپ  زا  یکی  ینورد ، ماکحتـسا  نیا  مینک . ادـیپ  یلخاد 

یهمھ اـعبط  هک  راذـگرثا ، هناـصلخم و  هنادنمـشوھ ، رمتـسم ، شـالت  نیارباـنب  تسا . هتـسباو  نیا  هب  تلم  تشونرـس  هن ، دوـشب ؛ لوا  هقطنم  رد  ناریا  هک  تسا  یـسوھ 

. تسا رثوم  هنیمز  نیا  رد  دوش ، هتفرگ  راک  هب  نآ  رد  دیاب  مھ  روشک  تیفرظ 

نیا تسا ؛ ناھج  حطس  رد  زاتمم  یاھتیفرظ  وزج  ام  یناسنا  عبانم  تیفرظ  تسا . هداعلاقوف  روشک ، یاھتیفرظ  تسا . یمھم  ناشخرد و  تقیقح  یلیخ  روشک ، تیفرظ 

. مینکیم هدھاشم  ار  نیا  میراد  ام  تفرگ ؛ راک  هب  دیاب  درک و  لعفلاب  دیاب  ار  تیفرظ 

١٣٩٠/٠٨/١٩ /  ( مالسلاهیلع  ) یلع ماما  یرسفا  هاگشناد  رد  تانایب 

هدامآ ار  دوخ  خیرات ، لوط  رد  راگدنام  یالاو  یاھـشزرا  ظفح  یارب  دیاب  همھ  میـشاب . هدامآ  دیاب  همھ  دیراد . هگن  هدامآ  یللملانیب  رادتقا  یلم و  تزع  نیا  موادـت  یارب  ار  دوخ 

مزر یهصرع  حلـسم ؛ یاـھورین  یلم ، عاـفد  یارب  ناـکیپ ، کوـن  رد  و  تسایـس ، تیریدـم و  یهصرع  رد  تعنـص ، یهصرع  رد  راـک ، یهصرع  رد  ملع ، یهصرع  رد  دـنراد ؛ هـگن 

. یماظن

« ينورد تخاس  ماکحتسا   » 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 14هاگياپ  هحفص 5 
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راوتـسا و تخاس  نیا  دنفظوم  همھ  تسا . هدنرادزاب  نیرتگرزب  تلم ، داحآ  نایم  اھلد  یکیدزن  یلم و  داحتا  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  مکحتـسم  تخاس  هک  مینئمطم  ام 

. دنشخبب نآ  هب  یرتشیب  ماکحتسا  دننک و  ظفح  ار  مکحتسم 

اوق  / ١٣٩٠/٠٩/٠٧ لک  هدنامرف  اب  شترا  ییایرد  یورین  ناھدنامرف  رادید 

تخاس دیـشاب ٢ - هتـشاد  فعاضم  مامتھا  تیدج و  اھتیرومام ، ماجنا  رد  - ١ دنتـشاد : هاپـس  شترا و  ییایرد  یورین  هب  مھ  مھم  هیـصوت  ود  رادید  نیا  رد  اوق  لک  هدـنامرف 

. دینک مکحتسم  نیدت  یدج و  هدارا  مزع و  یملع ، ییاناوت  نوگانوگ ، یاھتراھم  شیازفا  ظاحل  زا  ار  دوخ  ینورد 

روشک  / ١٣٩٠/١٠/٠٧ زا  جراخ  رد  ناریا  یسایس  یاھیگدنیامن  یاسور  ارفس و  رادید  رد  تانایب 

هیداجس یهفیحص  مجنپ  یاعد  نیا  دیناوخب . ررکم  رد  ررکم  ار  هیداجس  یهفیحـص  مجنپ  یاعد  دیریگب ، سنا  هیداجـس  یهفیحـص  اب  هک  منکیم  هیـصوت  نازیزع  امـش  هب  نم 

تمظع هک  یئاجنآ  درادیم ، رذحرب  اھشزغل  زا  ار  ام  هک  یئاجنآ  دزادنایم ، گرم  دای  هب  ار  ام  هک  یئاجنآ  تسا . روط  نیمھ  هیداجس  یهفیحـص  یهیعدا  یهمھ  تسام . لام 

یارب ینورد  ماکحتـسا  ینادیم ، رھ  رد  تسا . شخبماکحتـسا  ام  یارب  شاهمھ  اھنیا  دـشکیم ، ام  خر  هب  ار  یھلا  یهکئالم  نارای و  ربمغیپ و  زا  ار ، یھلا  هاگتـسد  تیونعم 

زیچ چـیھ  دوب ، یمکحتـسم  تخاس  ام -  یهعماج  تیلک  نورد  هچ  ام ، دوخ  یرکف  یحور و  نورد  ام ، دوخ  یـصخش  نورد  هچ  ینورد -  تخاس  رگا  تسا . هدـننک  نییعت  ام 

. تسامش هب  نم  یهیصوت  نیلوا  نیرتمھم و  نیا ، دتسیاب . شلباقم  رد  دناوتیمن 

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

، میوشیمن نارگن  میوشیمن ، برطـضم  اھینمـشد  لباقم  رد  ام  تساھینمـشد . اب  یهھجاوم  رد  ماظن  روشک و  مکحم  تخاس  یوق و  یهینب  ام ، توق  طاقن  زا  رگید  یکی 

. تسا یمکحتسم  یهینب  روشک ، یهینب  ماظن و  یهینب  مینکیمن . ادیپ  هغدغد 

ناجیابرذآ  / ١٣٩٠/١١/٢۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تلم کی  هک  یتقو  دراد . تاکرب  تلم  دوخ  یارب  نیا  هتبلا  یناھج ؛ رابکتـسا  اب  یهزرابم  یناھج ، ملظ  اـب  یهزراـبم  زا  تسا  تراـبع  دراد ، هیعاد  ناریا  تلم  زورما  هک  ار  هچنآ 

، دوریم شیپ  مھ  شایعاـمتجا  لـئاسم  دوریم ، شیپ  مھ  شداـصتقا  دوریم ، شیپ  مـھ  شملع  دـنکیمن ، هـمھاو  نمـشد  یوھاـیھرپ  یهـنمیھرپ  یهکبـش  زا  دتـسیایم ،

، میدادیم رس  اجنیا  رد  هنامولظم  زور  کی  ام  هک  یئاھراعش  دریگیم . ارف  ار  ایند  شراعـش ، شنید ، شرکف ، دراذگیم ؛ رثا  مھ  رگید  یاھتلم  یور  رب  دوشیم ؛ هاگآ  مھ  شناوج 

همادا ماکحتـسا  نیا  دنک . مکحتـسم  ار  شدوخ  دناوتیم  دشاب و  راذگرثا  دـناوتیم  تلم  کی  هدـش . مالـسا  یایند  رد  یئاجهمھ  ابیرقت  یاھراعـش  زورما  دوب ، اھنت  ناریا  تلم 

، اھتماقتسا نیا  اھتمھ ، نیا  ناناوج ، نیا  تلم ، نیا  مینکیم . تفرشیپ  یگدنزاس  رد  مینکیم ، تفرشیپ  داصتقا  رد  مینکیم ، تفرشیپ  ملع  رد  هللااشنا  ام  درک . دھاوخ  ادیپ 

. مالسا یایند  یارب  دش  دھاوخ  یئوگلا  هللااشنا  تخاس و  دھاوخ  لگ  یهتسد  لثم  ار  روشک 

ناجیابرذآ  / ١٣٩٠/١١/٢۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ار نآ  تخاس و  دـنھاوخ  لگ  هتـسد  دـننامھ  ار  روشک  دوخ  تماقتـسا  اـھتمھ و  اـب  ناـناوج ،  ناریا ، تلم  ینورد  ماکحتـسا  یگداتـسیا و  نیا  تکرب  هب  دـنوادخ و  فطل  هب 

. درک دنھاوخ  مالسا  ناھج  یارب  هتفرشیپ  قفوم و  یوگلا  کی  هب  لیدبت 

روشک  / ١٣٩١/٠٢/١٣ رسارس  ناملعم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لماوع میئوگب  میھاوخب  هکنیا  هن  دوشیم . لح  هعماج  تالکـشم  یهمھ  ام  رظن  هب  دنک ، لمع  یزوسلد  اب  دنک ، لمع  ریبدت  اب  دنک ، لمع  حیحـص  دنک ، لمع  بوخ  ملعم  رگا 

نآ اما  تسین -  یدیدرت  اھنیا  رد  تسا -  رثوم  یعامتجا  یاضف  دـنرثوم ، اھهناسر  دـنرثوم ، اھهداوناخ  ارچ ، درادـن ؛ دوجو  هسردـم  طیحم  زا  نوریب  ام ، ناناوج  تیبرت  رد  رثوم 

تسد دنراذگب ، لوصحم  نیا  یور  یایناینب  ریثات  دنناوتن  نوگانوگ  لماوع  نیا  هک  دنک  تسرد  یمکحتسم  تخاس  کی  دناوتیم  هک  یلصا  رھام  تسد  نآ  یلصا ، یهدنزاس 

. تسا ملعم  شزرا  نیا ، تسا . ملعم 

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

قح رد  ام  راوگرزب  ماما  دناهدیمان . ردپ » زور   » ار بجر  مھدزیس  زور  ام  مدرم  دوب . تما  ردپ  هک  هیلع ) مالـس هللا   ) نانموم ریما  تدالو  کرابم  دیع  اب  تسا  فداصم  اھزور  نیا 

تبحم و راـنک  رد  هناردـپ ، تیـصخش  ماکحتـسا  تیـصخش ؛ تبالـص و  رادـتقا و  رھظم  تمحر و  یناـبرھم و  رھظم  ینعی  تما ، ردـپ  درک . یردـپ  روشک  نیا  قح  رد  تلم و  نیا 

میزادرپیم و نآ  هب  زورما  هک  ماما  شنم  ماما و  یهریس  رد  یلصا  طوطخ  زا  یکی  تسا . مالسا  یایند  رد  زورما  یمالـسا  شبنج  ردپ  ماما  اھنیا ، رب  یهوالع  هناردپ . ینابرھم 

، درک هدـنز  ام  تلم  ام و  روشک  رد  ار  یلم  تزع  هک  ماما  میظع  تکرح  نیا  یهراـبرد  ثحب  تسا . روشک  دـبلاک  رد  یلم  تزع  حور  ندـیمد  مینکیم ، ثحب  یردـق  نآ  یهراـبرد 

ار وا  هک  تسا  هعماج  کی  ای  درف  کی  ینورد  مکحتـسم  تخاس  یانعم  هب  تزع  هچ ؟ ینعی  تزع  تسین . ینھذ  افرـص  ثحب  کی  تسا ؛ هعماج  تایعقاو  هب  یکتم  ثحب  کی 

. دشخبیم هبلغ  اھشلاچ  رب  دنکیم و  رادتقا  یاراد  عناوم ، اب  یهلباقم  رد  نمشد ، اب  یهلباقم  رد 

رد دریگیم . رارق  یئادخ  یهھبج  رد  هک  تسا  یسک  رھ  هب  قلعتم  دنوادخ و  هب  قلعتم  لماک  یعقاو و  تزع  نآرق ، قطنم  رد  منک . ضرع  ار  یھاتوک  ینآرق  ثحب  کی  ادتبا  رد 

یهروس رد  تسا . نآرق  قطنم  نیا ، دـنریگیم . رارق  یئادـخ  یهھبج  رد  هک  تسا  یناـسک  هب  قلعتم  تزع  ناطیـش ، یهھبج  ادـخ و  یهھبج  نیب  لـطاب ، قح و  نیب  فاـصم 

هب قلعتم  تزع  نوملعیال ؛» نیقفانملا  نکیل  نینموملل و  هلوسرل و  هزعلا و  و   : » دیامرفیم نوقفانم  یهروس  رد  اعیمج .» هزعلا  هللف  هزعلا  دـیری  ناک  نم  : » دـیامرفیم رطاف 

رد تساـجک . یعقاو  تزع  زکرم  تساـجک ، تزع  هک  دـنمھفیمن  دـننکیمن ؛ کرد  ار  نیا  نـالدرفاک  ناـقفانم و  هچرگا  تسا ؛ نینموـم  هـب  ربماـیپ و  هـب  قـلعتم  تزع  تسادـخ ،

ا : » دـیامرفیم دـنروایب ، تسد  هب  یتردـق  دـنروایب ، تسد  هب  یتیثیح  هکنیا  یارب  دـننکیم ، یناطیـش  یاھتردـق  زکارم  هب  لصتم  ار  دوخ  هک  یناسک  یهراـبرد  اـسن ، یهروس 

رد تسادـخ . دزن  رد  تزع  دـنربیم ؟ هانپ  یدام  یاھتردـق  هب  ادـخ ، نانمـشد  هب  ادـخ ، یابقر  هب  هک  یناسک  نیا  دـنتزع  لابند  ایآ  اعیمج ؛» هزعلا   ناف  هزعلا  مھدـنع  نوغتبی 

ترضح حلاص ، ترضح  دوھ ، ترضح  میھاربا ، ترضح  حون ، ترضح  یهرابرد  دیامرفیم -  حرطم  ار  گرزب  ناربمایپ  یاھشلاچ  یهعومجم  زا  یشرازگ  ارعش ، یهکرابم  یهروس 

دھاوخیم هک  یعطقم  رھ  رد  دـناسریم . مدرم  شوگ  هب  ار  یحو  یھلا و  شرازگ  دـنکیم و  ثحب  گرزب  ناربماـیپ  نیا  یاھـشلاچ  یهراـبرد  لـصفم  یـسوم -  ترـضح  بیعش ،

لباقم فرط  هکنیا  اب  ینعی  میحرلا ؛» زیزعلا  وھل  کبر  نا  و  نینموم . مھرثکا  ناک  ام  هیال و  کـلذ  یف  نا  : » دـیامرفیم دـیامرفب ، ناـیب  رفک  یهھبج  رب  ار  توبن  یهھبج  یهبلغ 

وت یادخ  و  یھلا ، تایآ  زا  تسا  یتیآ  کی  نیا  رد  دش ؛ زوریپ  اھنآ  رب  دیحوت  یهھبج  اما  دوب ، اھنآ  تسد  حالـس  دوب ، اھنآ  تسد  لوپ  دوب ، اھنآ  تسد  تردـق  دنتـشاد ، تیرثکا 

لکوت و  : » دـیامرفیم ربمغیپ  هب  باـطخ  هروس  رخآ  رد  دـنکیم ، رارکت  دـنکیم ، رارکت  یھ  ارعـش  یهکراـبم  یهروس  لوط  رد  ار  شرازگ  نیا  نآرق  هکنآ  زا  دـعب  تسا . میحر  زیزع و 

وا نیدجاسلا ؛» یف  کبلقت  و  موقت . نیح  کیری  یذلا  . » نک هیکت  لکوت و  تسا ، لطاب  رب  قح  یهبلغ  یهدننک  نیمـضت  هک  میحر  زیزع و  یادخ  نیا  هب  میحرلا ؛» زیزعلا  یلع 

سپ میلعلا .» عیمسلا  وھ  هنا  « ؛ دنیبیم ار  وت  تسا ، رظان  رـضاح و  وا  شالت ؛ لاح  رد  تکرح ، لاح  رد  تدابع ، لاح  رد  هدجـس ، لاح  رد  مایق ، لاح  رد  تسوت ؛ لاح  هب  رظان 

. درک بلط  دنوادخ  زا  دیاب  ار  تزع  نآرق ، قطنم  رد 

، وا یهرـصاحم  وا ، رد  ذوفن  دـنکیم ؛ لمع  مکحتـسم  یوراب  کی  لثم  دـنکیم ، لمع  راصح  کی  لثم  دوشیم ، هعماج  کی  ای  درف  کی  ناـسنا ، کـی  لاـح  لـماش  تزع  هک  یتقو 

هعماج درف و  دوجو  رتقیمع  یاھهیال  رد  ار  تزع  نیا  هچرھ  تقو  نآ  درادـیم . هگن  ظوفحم  نمـشد  یهبلغ  ذوفن و  زا  ار  ناسنا  دوشیم ؛ راوشد  نانمـشد  یارب  وا  ندرک  دوباـن 

ظوفحم یداصتقا  نمـشد  یـسایس و  نمـشد  یهبلغ  ذوفن و  زا  ناسنا  هک  نانچمھ  هک  دـسریم  یئاج  هب  راک  دوشیم ؛ رتشیب  یریذـپانذوفن  نیا  تاریثاـت  مینک ، هدـھاشم 

« ينورد تخاس  ماکحتسا   » 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 14هاگياپ  هحفص 6 
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رد اـھنآ ، نورد  رد  اـھنآ ، لد  رد  تزع  نیا  دـنراد ، یرھاـظ  تزع  هک  یناـسک  نآ  دـنامیم . یقاـب  ظوفحم  مھ  ناطیـش  ینعی  یلـصا ، گرزب و  نمـشد  ذوـفن  هبلغ و  زا  دـنامیم ،

. دنریذپذوفن دنعافدیب ، ناطیش  لباقم  رد  اذل  تسین ؛ اھنآ  دوجو  قیمع  یاھهیال 

، درکن شنرک  دوب ، هتـسشن  یاهشوگ  کی  رد  ینموم  یاسراپ  درم  کی  دندرکیم . شنرک  وا  هب  مدرم  تشذـگیم ، یھار  کی  رد  ینودـقم  ردنکـسا  دـنیوگیم  هک  تسا  فورعم 

لباقم رد  ارچ  ینم ؛ نامالغ  مالغ  وت  اریز  تفگ : یدرکن ؟ شنرک  نم  لباقم  رد  ارچ  وت  تفگ : دندروآ . ار  وا  دـیروایب . ار  وا  تفگ : درک ، بجعت  ردنکـسا  دـشن . دـنلب  درکن ، مارتحا 

. مبلاغ اھنآ  رب  نم  دننم ، رایتخا  رد  دننم ، نامالغ  بضغ  توھش و  و  یتسھ ، دوخ  بضغ  توھش و  مالغ  وت  اریز  تفگ : روطچ ؟ تفگ : منک ؟ شنرک  وت 

توھـش و دراذـگیمن ؛ رثا  ناـسنا  رد  سفن  یاـھیوھ  دراذـگیمن ؛ رثا  ناـسنا  رب  ناطیـش  تقو  نآ  درک ، ذوفن  ناـسنا  دوجو  قیمع  یاـھهیال  نورد  رد  سفن  تزع  رگا  نیارباـنب 

. دھدیمن رارق  دوخ  یهچیزاب  ار  ناسنا  بضغ ،

سار رد  هک  یتقو  نآ  تیمکاح -  تیریدم و  یهزوح  رد  هچ  و  راوشد ، یهزرابم  نارود  رد  هچ  سیردت ، ملع و  یهزوح  رد  هچ  تایح ، لوط  رد  ماما  میتخانش . روجنیا  ار  ماما  ام 

دنتفگیم همھ  هک  یگرزب  یاـھراک  هک  دوب  نیمھ  یارب  دوب . میحرلا » زیزعلا  یلع  لـکوت  و   » قادـصم اـھنیا  یهمھ  رد  تفرگ -  هضبق  رد  ار  هعماـج  تیریدـم  تفرگ و  رارق  روشک 

رب هوالع  وا  دش . ینتـسکش  اھدـس  نیا  ماما ، روضح  اب  تسین ، ینتـسکش  دـشیم  هتفگ  هک  یئاھدـس  یهمھ  دـش ؛ یندـش  اھراک  نیا  ماما ، عولط  اب  تسا ، یندـشن 

حیـضوت هتکن  نیا  یهرابرد  مدرگیمرب ، هرابود  نم  هک  دوب ؛ راوگرزب  ماما  گرزب  راک  نیا ، درک . هدـنز  مھ  تلم  رد  ار  تزع  حور  دوب ، یونعم  رادـتقا  سفن و  تزع  رھظم  دوخ ، هکنیا 

و درک ؛ فشک  ار  دوخ  یاھیئاناوت  درک ، فشک  ار  دوخ  تلم ، دـنک . فشک  ار  دوخ  تسناوت  تخومآ ، ماما  بالقنا و  یاھـسرد  زا  هک  یتزع  ساـسحا  اـب  اـم  تلم  داد . مھاوخ 

مـشچ لباقم  رد  مدیدیم ، اھباتک  رد  میدناوخیم ، خیرات  رد  هک  ار  یئاھزیچ  میدید ؛ دوخ  مشچ  اب  ار  یھلا  یاھهدعو  ققحت  زا  یرایـسب  هھد ، دنچ  نیا  رد  ام  هک  دـش  نینچ 

. میدید اھلاس  نیا  رد  ار  رگید  ثداوح  زا  یرایسب  ناربکتسم و  هوکشاب  رھاظب  یاھرصق  یداینبیب  نیربکتسم ، رب  ار  نیفعضتسم  یهبلغ  میدرک ؛ هدھاشم  نامدوخ 

ناریا یمالـسا  یروھمج  راذگناینب  تلحر  درگلاس  تسا ؛ یگرزب  زور  زورما  مسرب . رظن  دروم  یهطقن  کی  هب  ات  منک  هیکت  یلم » تزع   » یهلئـسم نیا  یور  رب  مھاوخیم  نم 

داعبا زا  یخرب  یور  تسا . ناـگمھ  مشچ  لـباقم  رد  مالـسا  یاـیند  رد  روشک و  نیا  رد  زورما  وا  تکرباـب  ثاریم  تسا . رتهدـنز  هشیمھ  زا  ناـمراوگرزب  ماـما  داـی  زورما  تسا .

. مینک هیکت  تکرح  نیا  یدوجو 

تـسیود ینـالوط  نارود  نیا  رد  اـما  میتشاد ؛ مھ  تلذ  میتـشاد ، مھ  تزع  میاهدـنارذگ ؛ ار  یتواـفتم  یاـھنارود  ناـمدوخ  ینـالوط  خـیرات  لوط  رد  اـھیناریا  اـم  یلم . تزع 

، درک قمعت  خیرات  رد  دیاب  دننکیم . هاگن  یرسرس  ار  خیرات  اھیلیخ  و  دنربخیب ، خیرات  زا  اھیلیخ  میدنارذگ . ار  تلذ  کیرات  تخس  نارود  کی  ام  بالقنا ، هب  یھتنم  یهلاس 

، تسایـس یهزوح  رد  نارود ، نیا  مامت  رد  ام  تسا . دایز  تلذ ، نیا  یاھهناشن  میدـنارذگ . رـس  زا  ار  تلذ  کیرات  نارود  کی  لاس ، تسیود  نیا  رد  اـم  تفرگ . سرد  خـیرات  زا 

هب رامعتـسا  هلاس ، تسیود  نارود  نیا  رد  میتشادـن . یریثات  چـیھ  ناھج -  تالاعفنا  لعف و  هب  دـسرب  هچ  ناـمدوخ -  یهقطنم  تـالاعفنا  لـعف و  رد  میدوب ؛ یوزنم  تلم  کـی 

نیا رد  دـندرک . تراغ  ار  اھتلم  تورث  عبانم  دـندرک ، ریـسا  ار  یئاھتلم  دـنتفرگ ، ار  یئاـھروشک  دـندمآ ؛ اـم  یهقطنم  هب  ملاـع  طاـقن  یـصقا  زا  رمعتـسم  یاـھتلود  دـمآ . دوجو 

ثداوح نآ  رد  دنھاوخب  هکنیا  هب  دسرب  هچ  دندشیمن ، مھ  علطم  ثداوح  زا  دیاش  یتح  دـندرکیم ؛ هاگن  ثداوح  هب  لفاغ ، ربخیب و  ناریا ، تلم  ناریا و  تلود  لاس ، تسیود 

درواتسد چیھ  میدوب ؛ هدنامبقع  یلکب  یروانف ، ملع و  یهزوح  رد  درکیم . تکرح  رتشیب  طاطحنا  فرط  هب  زورهبزور  ام  عضو  داصتقا ، یهزوح  رد  دنراذگب . ریثات  دننک و  تلاخد 

ناگناگیب یاھتـسایس  شوختـسد  نامدوخ ، یلخاد  تسایـس  رد  میتشادـن . اـیند  رد  یملع  میظع  تکرح  اـب  یهلباـقم  رد  دـشاب ، هضرع  لـباق  هجوت و  لـباق  هک  یایملع 

راـک اـھنآ  زا  دـندرکیم ، لـیمحت  اـھنآ  هب  دـندناشکیم ، فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ار  اـھنآ  دنتـشاذگیم ؛ رثا  اـم  یاـھتموکح  یور  رب  اـیند ، طلـسم  یاھتردـق  اھرگرامعتـسا ، میدوب .

ظفح یهنیمز  رد  یتح  دندادیمن . ناشن  ناشدوخ  زا  یزیمآراختفا  یناسنا  یهتـسیاش  لمعلاسکع  چیھ  ام ، طلـسم  یاھتردق  ام ، ناھاشداپ  ام ، یاھتلود  و  دندیـشکیم ؛

هک تسا  هلاـس  تسیود  نارود  نیمھ  رد  میدرک . هبرجت  هدـھاشم و  هلاـس  تسیود  نارود  نـیا  رد  ار  یروآتلاـجخ  فعـض  اـھتلود ، تیمکاـح  ظـفح  روـشک ، یـضرا  تیماـمت 

ام رھشوب  دندمآ  هک  دوب  هلاس  تسیود  نارود  نیمھ  رد  دندرک . ادج  ناریا  زا  ار  زاقفق  رھش  هدفھ  داتفا ؛ قافتا  ناتـسلگ  یهدھاعم  نآ ، زا  لبق  یاچنامکرت و  رابتلذ  یهدھاعم 

ار نارھت  یزکرم  تلود  دز و  یماـظن  یودرا  نیوزق  رد  دـمآ  هناـگیب  تلود  کـی  هک  دوب  نارود  نیمھ  رد  اـھیتلود . تلود و  یوس  زا  یتمواـقم  نیرتـمک  نودـب  دـندرک ، لاغـشا  ار 

تلود دندرک ، دیدھت  ار  نارھت  دندمآ ، ولج  نیوزق  ات  ینعی  دننکیم . هلمح  نارھت  هب  الاو  دینک ، نوریب  ار  سک  نالف  دـینکب ، ار  مادـقا  نالف  دـینکب ، ار  راک  نالف  دـیاب  هک  درک  دـیدھت 

سیلگنا تلود  هک  دوب  نارود  نیمھ  رد  دندشیم . هناگیب  تلود  نآ  موتامیتلوا  میلست  اعطق  دندوبن ، نایم  نیا  رد  یردان  یاھتیـصخش  رگا  دندیزرلیم . دوخ  هب  نارھت  رد  یزکرم 

روشک رد  ار  وا  تنطلس  دندناسر و  روشک  تنطلس  هب  دندیشک ، الاب  ار  وا  یتسدورف  زکرم  کی  زا  دندرک ، باختنا  ار  ناخاضر  دروآ ؛ دوجو  هب  ناریا  رد  ار  اھیولھپ  تموکح  دمآ 

 - نیگنن ١٢٩٩ دادرارق  هک  دوب  نارود  نیمھ  رد  دوب . ناـشدوخ  راـیتخا  رد  ناـشدوخ و  تشم  رد  مھ  وا  دـنداد و  وا  تسد  هب  ار  روـما  یهمھ  دـندروآرد و  نوناـق  کـی  تروـص  هب 

رارق ناریا  نانمـشد  راـیتخا  رد  هراـبکی  روشک  داـصتقا  روشک و  تسایـس  داـتفایم و  هناـگیب  تسد  هب  روشک  داـصتقا  دادرارق ، نیا  قبط  رب  هک  داـتفا ؛ قاـفتا  یدـالیم -   ١٩١٩

نیرتمک یزکرم  تلود  هب  هکنیا  نودب  دـنریگب ، هزاجا  تلود  زا  هکنیا  نودـب  دـندمآ و  نارھت  هب  دـندوب -  گنج  نیدـحتم  هک  روشک -  هس  سیئر  هک  دوب  نارود  نیمھ  رد  تفرگیم .

هن دـنتفرگ ، هزاجا  یـسک  زا  هن  دـنداد ؛ لیکـشت  هسلج  دـندمآ و  نارھت  هب  ناشدوخ  لیم  هب  نیلاتـسا  لیچرچ و  تلوزور ، دـنداد . لیکـشت  هسلج  اـجنیا  رد  دـننکب ، یئاـنتعا 

دنلب شیارب  دش ، قاتا  دراو  تفر ؛ اھنآ  ندید  هب  وا  دنتفرن ، وا  ندـید  هب  اھنآ  تفرگن ؛ رارق  اھنیا  یانتعا  دروم  دوب ، ناریا  هاشداپ  زور  نآ  هک  اضردـمحم  دـنداد . ناشن  یاهمانرذـگ 

، نیا تسا . تلم  کی  تموکح و  کی  تلذ  ضیـضح  نیا ، دوشیم ؟ یھتنم  اھاجک  ات  مدرم ، یور  رب  دوشیم  زیررـس  هک  یزکرم  تلود  کی  تلذ  دـینیبب  دـندرکن ! انتعا  دـندشن ،

. تسام یهلاس  تسیود  نارود  لام 

ای دھدب . هلصیف  ار  وکابنت  یهیـضق  تسناوت  یزاریـش  گرزب  یازریم  یاوتف  ای  دمآ . راک  رـس  رب  لاس  هس  یریبکریما  کی  الثم  تشاد : دوجو  یئاھانثتـسا  نایم ، نیا  رد  هتبلا 

اما دوب ؛ ماکان  یلکب  اضعب  تقوم و  تدـمهاتوک ، یاھراک  اھنیا  یهمھ  داتفا . هار  هب  یاهرود  کی  رد  تفن  ندـش  یلم  تضھن  ای  دـندرک . تلاـخد  تیطورـشم  یهیـضق  رد  اـملع 

. دوب هدش  لیمحت  یخیرات  میظع  ثیراوم  یاراد  تلم  نیا  رب  زاسخیرات ، تلم  نیا  رب  گرزب ، تلم  نیا  رب  هک  دوب  تلذ  تکرح  یلک ، تکرح  یلک ، لاور 

دش هتشامگ  نیا  رب  دوب -  بالقنا  نیا  یاوشیپ  بالقنا و  نیا  رادمامز  بالقنا و  نیا  ربھر  هک  ماما -  تمھ  دنادرگرب . ار  قرو  درک و  ضوع  ار  تھج  یلکب  یمالسا  ریبک  بالقنا 

نیا درک ؛ نیزگیاج  اھنآ  لد  رد  تخادـنا و  مدرم  ناھد  هب  ار  میناوتیم » ام   » گـنھرف راوگرزب  ماـما  دـنادرگرب . اـھنآ  هب  ار  اـھنآ  تزع  دـنک ؛ اـیحا  مدرم  نیا  رد  ار  یلم  تزع  حور  هک 

طقف اما  تسا ، یدام  ولع  یهلیسو  نامیا  تسا . ولع  یانعم  هب  نامیا  دوخ  نینموم .» متنک  نا  نولعالا  متنا  اونزحت و  اونھت و ال  و ال  :» دومرف هک  تسا  ینآرق  گنھرف  نامھ 

مدرم رد  اھتمھ  دش ، رادـیب  مدرم  رد  اھهزیگنا  تقو  نآ  درک ، یربھر  داتفا ، ولج  ماما  دوخ  دـھدیم . دـشر  ار  تلم  کی  تسا ، روآتزع  تسا ، روآولع  نامیا  سفن  تسین ؛ نیا 

هدرتسگ یھلا  تمحر  تسا . یمیظع  رایسب  یهتکن  نیا ، دش . یھلا  تمحر  بلج  یهنیمز  هنحص ، رد  مدرم  روضح  مدرم ، لمع  و  تفرگ ؛ ندیشوج  اھدادعتسا  دش ، رادیب 

یھلا و تمحر  یهنیمز  دـش  نیا  داد ، رارق  نادـیم  طسو  رد  ار  دوخ  دـمآ ، هنحـص  هب  ام  تلم  دـیآیمن . وا  ریگ  تمحر  ناراب  نیا  دـنکن ، هدامآ  ار  دوخ  فرظ  ناسنا  ات  اما  تسا ؛

؛ نیرفآتزع تکرح  ولج ، هب  ور  تکرح  تزع ، تمـس  هب  تکرح  دش ؛ زاغآ  هفقویب  تکرح  دش ، وا  لاح  لماش  یھلا  تمحر  دش ، وا  لاح  لماش  یھلا  تیادھ  یھلا ؛ تیادھ 

. لیطعت هفقو و  نودب  اما  دنت ، یھاگ  دنک ، یھاگ  هتبلا 

، نتـسبدوخهب اب  هن  رورغ ، اب  هن  رخافت ، اب  هن  تزع ، حور  یایحا  تسا ؛ تلم  ینورد  تخاس  یور  رب  یلـصا  یهیکت  دینیبیم  دینکیم ، هظحالم  ار  ماما  یبالقنا  تایبدا  یتقو 

تلم تسا . رادهمادا  راک  کی  تسا ، رمتـسم  راک  کی  نیا  تسین ؛ یعطقم  راک  کی  نیا  هک  تسا  نیا  مینک ، هجوت  نآ  هب  دیاب  ام  هک  هچنآ  ینورد . تخاس  ماکحتـسا  اب  هکلب 

؛ تسام دوخ  نورد  رد  لماوع  نیا  زا  یـضعب  دنکیم . فقوتم  ار  ورـشیپ  تلم  کی  ار ، ورـشیپ  ناسنا  کی  هک  دراد  دوجو  یلماوع  دـنک . هلباقم  یئاتـسیا  دوکر و  لماوع  اب  دـیاب 

بالقنا زا  لبق  یخزود  تیعـضو  نامھ  راـچد  میوشن ، درگبقع  راـچد  میوشن ، تلذ  راـچد  میوشن ، دوکر  راـچد  میھاوخب  رگا  تسا . نمـشد  تادـیھمت  لـماوع ، نیا  زا  یـضعب 

، ینورد ماکحتسا  نیا  یلم ، تزع  نیا  مینک . تفرشیپ  مئاد  دیاب  میوشیم . ورهبور  تفرشیپ »  » مان هب  یموھفم  کی  اب  هک  تساجنیا  دوشن . فقوتم  نامتکرح  دیاب  میوشن ،

مھ تلادع  تسا . هدش  یراذگمان  تلادع » تفرـشیپ و  یهھد   » هب هھد  نیا  دناسرب . تفرـشیپ  هب  ار  ام  دـشاب و  نتفر  ولج  لاح  رد  مئاد  یتسیاب  مکحتـسم ، تخاس  نیا 

، تسھ مھ  تلادـع  تسھ ، مھ  یدازآ  شنورد  هک  تسا ؛ ناـسنا  یدوـجو  داـعبا  یهمھ  رد  تـسین ؛ یداـم  رھاـظم  رد  تفرـشیپ  طـقف  تفرـشیپ ، تـسا . تفرـشیپ  لد  رد 

. دراد دوجو  مھ  یملع  تفرـشیپ  یگدـنز ، رھاظم  تفرـشیپ  یدام ، تفرـشیپ  نآ ، رد  هتبلا  تسھ . تفرـشیپ  موھفم  رد  همھ  اھنیا  تسھ ؛ مھ  یونعم  یقـالخا و  یـالتعا 

تزع تقیقح  زا  هک  یتـلم  دـناسریم . درگبقع  هب  ار  اـم  هداـج ، نیا  رد  فقوت  هنوـگرھ  میورب . شیپ  هداـج  نیا  رد  دـیاب  هک  داد  رارق  یاهداـج  رد  ار  اـم  دوـخ ، تکرح  نآ  اـب  ماـما 

« ينورد تخاس  ماکحتسا   » 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 14هاگياپ  هحفص 7 
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تمعن اولدب  نیذلا  یلا  رت  مل  ا  : » هک دوشیم  هفیرـش  یهیآ  نیا  قادصم  تقو  نآ  دنک ، نارفک  ار  تمعن  نیا  رگا  تسا ، هتفرگ  رارق  تفرـشیپ  یهداج  رد  تسا و  هدـش  رادروخرب 

، دنورن شیپ  دننکن و  یگداتـسیا  رگا  اھتلم  دش . دھاوخ  خلت  هرابود  یگدنز  دش ، دھاوخ  خزود  هرابود  ایند  رارقلا ؛» سئب  اھنولـصی و  منھج  راوبلا . راد  مھموق  اولحا  ارفک و  هللا 

. دش دھاوخ  نکفاهیاس  اھنآ  رس  رب  تلذ  نارود  یھایس  یتخس و  نامھ  هرابود 

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

تاـئاضتقا زا  یکی  نیا  میراد ؛ هگن  مینک و  ظـفح  نمـشد ، یوـس  زا  ریثاـت  لـباق  ریغ  ذوـفن ، لـباق  ریغ  مکحتـسم ، ار  روـشک  مینک  یعـس  هک  تسا  نیا  اـم  یهـمھ  یهـفیظو 

لباقم رد  دناوتب  دیاب  دـشاب ؛ مواقم  دـیاب  داصتقا  تسا . داصتقا  ندوب  مواقم  مھم ، یـساسا و  نکر  کی  یتمواقم ، داصتقا  رد  میدرک . حرطم  ام  هک  تسا  یتمواقم » داصتقا  »

. منک ضرع  دوب  مزال  هک  یلوا  بلطم  نیا  دنک . تمواقم  دریگب ، رارق  نمشد  یهئطوت  ضرعم  رد  تسا  نکمم  هک  هچنآ 

روشک  / ١٣٩٢/٠٢/٠٧ دیلوت  شخب  نالاعف  نارگراک و  رادید  رد  تانایب 

تارظن رب  ندرک  هیکت  داصتقا -  رد  صوصخب  اھشخب ، یهمھ  رد  تسا -  رـضم  مئاد ، روط  هب  یداصتقا  یاھتـسایس  رییغت  تسا ؛ رـضم  یداصتقا ، لئاسم  رد  ندرک  رکف  هرمزور 

داـصتقا  » یاھتـسایس دـیاب  داـصتقا  یاھتـسایس  تـسا . رـضم  برغ ، قرـش و  یلیمحت  یاـھداصتقا  یقیرزت  یاھهویـش  هـب  ندرک  داـمتعا  تـسا ؛ رـضم  یـسانشراک ، ریغ 

نآ ایند ، یهشوگ  نیا  رد  نوگانوگ  تارییغت  اب  دنک ؛ یگداتـسیا  دناوتب  دشاب ، مواقم  دوخ  ینورد  تخاس  رد  هک  دشاب  یداصتقا  دـیاب  مواقم -  داصتقا  کی  دـشاب -  یتمواقم »

، دنک یط  مدرم  یارب  مدرم و  کمک  هب  ار  راختفارپ  هار  نیا  دنک ، هرادا  ار  گرزب  روشک  نیا  دـھاوخیم  هک  یروھمج  سیئر  تسا . مزال  اھزیچ  نیا  دوشن ؛ مطالتم  ایند  یهشوگ 

اھتلود یهمھ  هب  ماهیـصوت  هدنب  تسا . یمزال  یاھزیچ  اھنیا  یـشاوح . هب  نتخادرپن  دشاب ؛ هتـشاد  یقالخا  بیذـھت  دـیاب  اعبار  دـشاب . هتـشاد  یتایـصوصخ  نینچنیا  دـیاب 

زا یدایز  ددـعتم و  دراوم  رد  مدرک ، مھ  هیـصوت  مدرک ؛ تیامح  هراومھ  یدامتم  یاھلاس  نیا  لوط  رد  روھمج  یاسور  زا  اـھتلود و  زا  نم  دـینادیم  تسا . هدوب  نیمھ  هشیمھ 

؛ دننکن ینارگن  شیوشت و  راچد  ار  مدرم  دننکن ، ینیرفآهغدغد  دننکن ، تسرد  لکشم  دننکن ، تسرد  هنیزھ  مدرم  یارب  هک  تسا  هدوب  نیا  هیکت  متـساوخ . مھ  حیـضوت  اھنآ 

؛ دنربب شیپ  ار  تکرح  لاعتم  یادخ  هب  لکوت  اب  تیعقاو و  اب  قبطنم  لوقعم ، یقطنم ، دننکن ؛ زاب  مھ  قطنمیب  یاھزبس  غاب  رد  دنھدن ، مھ  انبمیب  دوخیب و  یهدـعو  هتبلا 

. دشاب روج  نیمھ  دیاب  مھ  هدنیآ  رد  هللااشنا 

ماظن  / ٣٠/١٣٩٢/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

تمس نیا  هب  میھد و  همادا  ار  هار  نیا  میھاوخیم  رگا  ام  تسا . نیا  راک  ساسا  دیشخب ؛ ماکحتـسا  ار  تردق  ینورد  تخاس  دیاب  ینامرآ ، یاھفدھ  تمـس  هب  تفرـشیپ  رد 

دیاـب میریگب ، راـک  هب  ار  لـکوت  ربص و  مینک و  یگداتـسیا  اـھهضراعم  نیا  لـباقم  رد  میورب و  شیپ  میزودـب و  اـھنامرآ  نیا  هب  مشچ  مینک و  لاـبند  ار  اھفدـھ  نیا  مینک و  تکرح 

هچنآ تسا . یلصف  رصانع  مھ  یخرب  تسا ، یگشیمھ  رـصانع  یخرب  ماکحتـسا ، نیا  رـصانع  میـشخبب . ماکحتـسا  مینک و  تیوقت  روشک  نورد  رد  ار  یلم  تردق  تخاس 

ار ناشدوخ  خسار  مزع  دننک ، ظفح  تالکشم  اب  یهھجاوم  رد  ار  ناشمیمصت  دیاب  روشک  نالوئسم  میدرک . ضرع  هک  تسا ؛ خسار  مزع  تسا ، یگـشیمھ  رـصانع  وزج  هک 

تکرح نمـشد ، یئورـشرت  نمـشد ، مخا  یهدھاشم  اب  هک  دشابن  روجنیا  دراد . زاین  ار  خسار  مزع  نیا  ندرک ، تکرح  اھنامرآ  تمـس  هب  دنوشن . لزلزت  راچد  دنرادب ، ظوفحم 

مزع مھ  تسا ، مزال  نیلوئـسم  خـسار  مزع  مھ  دـنوش . لزلزتم  اھنیا -  لاـثما  شایداـصتقا و  شایـسایس ، شایتاـغیلبت ، شفلتخم -  یاھلکـش  اـب  نمـشد  یهضراـعم 

هلـسلس کی  مینک ، ظفح  ار  مدرم  خـسار  مزع  میھاوخب  رگا  اـم  تسا . مولعم  ـالاح  هک  دراد ، مھ  یتاـمازلا  مدرم -  خـسار  مزع  یمود -  نیا  هتبلا  تسا . مزـال  مدرم  خـسار 

. میھد ماجنا  دیاب  ار  یفئاظو 

ناراذگتسایس روشک ، نالک  نالوئسم  تسا . ملع  یهلئسم  داصتقا و  یهلئسم  نم  رظن  هب  دراد -  تیولوا  روشک  یارب  رـضاح  لاح  رد  هک  هچنآ  تسا -  یلـصف  هک  هچنآ  اما 

هیکت دیاب  روشک  داصتقا  یهلئـسم  یور  دننک . هجوت  دـیاب  تفرـشیپ  یارب  یلـصا  یهطقن  ود  نیا  هب  دـنراد ، هدـھع  هب  روشک  رد  ار  یـساسا  روما  یهرادا  هک  یناسک  روشک ،

وزج مھ  یداصتقا  یهسامح  دـنراد . هجوت  همھ  تسا ؛ یمومع  اتبـسن  هناتخبـشوخ  داـصتقا  هب  هجوت  دوش . هیکت  دـیاب  مھ  روشک  یملع  تفرـشیپ  یهلئـسم  یور  دوش ،

راـک یداـصتقا ، راـک  هتبلا  دریگب . ماـجنا  نیلوئـسم  تـمھ  اـب  مـھ  یداـصتقا  یهساـمح  تـفرگ ، ماـجنا  یـسایس  یهساـمح  هـک  ناـنچمھ  میراودـیما  هدوـب . لاـسما  راـعش 

تکرح هتـشذگ ، لاس  هد  نیا  رد  منکیم . هیکت  نم  مھ  ملع  یهلئـسم  یور  دوش . زاغآ  تکرح  دـیاب  نکیل  تسین ؛ لاس  کـی  هاـم و  ود  هاـم و  کـی  راـک  تسین ؛ یتدـمهاتوک 

حطـس نآ  هب  میھاوخب  اـم  رگا  دوشن . دـنک  دـیاب  تفرـشیپ  تعرـس  نیا  اـما  تسا ؛ هدوب  بوخ  رایـسب  تفرـشیپ ، تعرـس  یملع و  تفرـشیپ  هدوب ؛ بوخ  یلیخ  اـم  یملع 

. مینک ظفح  نانچمھ  ار  تفرشیپ  تعرس  نیا  دیاب  میسرب ، یناھج  شناد  مدقم  طوطخ  هب  میھاوخب  رگا  میسرب ، بولطم 

نارعاش  / ٠١/١٣٩٢/٠۵ رادید  رد  تانایب 

شخبماـھلا هدـمآ و  دوـجو  هب  اـم  یهعماـج  نورد  زا  یخیراـت  میظع  تکرح  کـی  زورما  تـسا . تیلوئـسم  یاراد  رعاـش  مـھ  ناـمدوخ  ناـمز  هعماـج و  هـب  طوـبرم  لـئاسم  رد 

یتلم کی  یوس  زا  اھیئوگروز ، لباقم  رد  یگداتسیا  یللملانیب ، یهطلس  ماظن  اب  یمالسا  بالقنا  یهھجاوم  تسا . تیعقاو  کی  نیا  هدش ؛ یرشب  گرزب  یاھهعومجم 

ام نارعاش  رعـش  رد  دـیاب  نیا  تسا ؛ یمھم  یلیخ  زیچ  روشک ، نیا  رد  یگدازآ  یدازآ و  مچرپ  نتـشارفارب  و  هدوب ، نارگید  یاھیئوگروز  راب  ریز  رتشیب  اـی  لاـس  تسیود  هک 

یمک زیچ  ام  یهلاـستشھ  یماـظن  داـھج  یهلئـسم  هک  ماهتفگ  رگید  تاـسلج  هسلج و  نیمھ  رد  اـھراب  نم  دـمآ . یدازآ  نیا  یپ  رد  هک  هچنآ  نینچمھ  دـنک . ادـیپ  روھظ 

تردق تخاس  هب  ندیشخب  ماکحتـسا  داھج  یمالـسا ، یهعماج  یانب  داھج  نینچمھ  دریگب . رارق  هجوت  دروم  دیاب  یلیخ  ام  رعـش  رد  نم  رظن  هب  هک  دوب ؛ یمھم  زیچ  دوبن ،

همھ مینکیم ، ثحب  یگدنز  کبس  زا  ریغ  رد  هک  هچنآ  تسا و  نیا  یمالسا  ندمت  نتم  میدرک  ضرع  هک  یگدنز -  کبـس  حالـصا  داھج  میدرک ، هیکت  شیور  ررکم  ام  هک  یلم 

هب طوبرم  لئاسم  نینچمھ  دریگب . رارق  هجوت  دروم  دـیاب  رعـش ، قیرط  زا  داـھج  نیا  رد  روضح  تسا ؛ داـھج  کـی  مادـک  رھ  اـھنیا  تسا -  اھیریگهزادـنا  اھهویـش و  اـھلکش و 

ام دنشاب ، هتشاد  مھس  ام  رعش  رد  دیاب  اھنیا  تسا ؛ مھم  یهلئسم  کی  نیطـسلف  یهلئـسم  تسا ، مھم  یهلئـسم  کی  یمالـسا  یرادیب  زورما  هنامز . هب  طوبرم  خیرات ،

. دراد تیمھا  هک  تسا  یئاھزیچ  اھنیا  لاحرھهب  میزادرپب . اھنیا  هب  دیاب  نامرعش  رد 

نایوجشناد  / ٠۶/١٣٩٢/٠۵ رادید  رد  تانایب 

کی هجوتم  ناسنا  هقطنم ، لئاسم  هب  هاگن  رد  تسا . هقطنم  لئاسم  هب  هاگن  رد  ماظن  یدربھار  قمع  دریگب ، رارق  هعلاطم  ثحب و  دروم  دـناوتیم  زاب  هک  یتاـعوضوم  زا  یکی 

ای ماکحتـسا  یهیاـم  هشیر و  لـثم  دـناوتیم  هک  تـسا  یثداوـح  کـی  یئاـھاج  کـی  تـسا . قطاـنم  نـیا  رد  یمالـسا  یروـھمج  یدربـھار  قـمع  نآ ، دوـشیم و  یعوـضوم 

روشک و زا  جراخ  یاھبالقنا  یهنیمز  رد  ماما  دیدرک  هظحالم  امـش  هکنیا  تسا . یدربھار  قمع  اھنیا  دـیایب ؛ باسح  هب  روشک  لخاد  یارب  همیخ ، یهدـنرادھگن  یاھنامـسیر 

دراد یگچاپتسد  اب  رابکتسا  هاگتسد  زورما  دش . مھ  لیکشت  هک  دوب ؛ یقمع  نینچ  کی  لیکشت  یارب  دندرکیم ، نایب  اھزور  نآ  رد  ار  یحیرص  تانایب  یبالقنا ، یاھهتـسھ 

. دیسر دھاوخن  هدیسرن و  مھ  یئاج  هب  هتبلا  دنکیم ؛ هزرابم  کیژتارتسا  قمع  نیا  اب 

. مالـسا یایند  فلتخم  طاقن  رد  هعیـش  یاھهعومجم  ندـیبوک  دـنکیم ؛ ینـس  هعیـش و  فالتخا  یهنیمز  رد  دراد  نمـشد  هک  تسا  یراـک  هیـضق ، نیمھ  رد  مھم  ثحب  کـی 

. دنکیم هابتشا  هتبلا  دبوکب ؛ ار  اھهاگیاپ  نیا  دھاوخیم  دنوشیم ، بوسحم  یمالسا  یروھمج  یارب  یعیبط  یاھهاگیاپ  عقاو  رد  هعیش  رـصانع  نوچ  هک  روصت  نیا  اب  نمـشد 

زا یلیخ  هک  دننکیم  یمالسا  یروھمج  زا  یاهناناج  عافد  نانچنآ  اھروشک  زا  یلیخ  رد  ینس  ناردارب  زا  یلیخ  تسین . اھهعیش  هب  رصحنم  یمالسا  یروھمج  یاھهاگیاپ 

رگا دننزیم ، فرح  بترم  یمالسا  یروھمج  هیلع  و  بآ -  رو  نآ  اھامـش ، لوق  هب  دناهتـسشن -  روشک  زا  جراخ  رد  هک  یبالقنادض  نیفلاخم  نیا  زا  یـضعب  دننکیمن . اھهعیش 

ماظن زا  عافد  رد  دناینـس -  ای  دـنایدیز ، یهعیـش  ای  الاح  دنتـسین -  مھ  یماـما  یهعیـش  هک  یئاھناملـسم  زا  یلیخ  هعیـش . دـیوگیم  تسیچ ، تبھذـم  دـنیوگب  اـھنآ  هب 

کی نیاربانب  تسا . یھابتشا  راک  دننکیم ، دنراد  هک  یراک  دنرادن و  یتسرد  مھف  ام  نانمشد  یدربھار ، قمع  دروم  رد  نیاربانب  دنتسین . رتمک  هعیـش  ناردارب  زا  یمالـسا ،

« ينورد تخاس  ماکحتسا   » 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 14هاگياپ  هحفص 8 
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امـش ار  اھنیا  هک  تسا ؛ یگدـنز  یاھتیعقاو  هب  رظان  لـئاسم  یعاـمتجا و  یـسایس و  لـئاسم  یهنحـص  نیمھ  تسا ، مزـال  اھھاگـشناد  یارب  هک  یطاـشن  مھم  یهنحص 

دوخ دیراذگب . اج  هب  یمالسا  ماظن  یارب  یرکف  یملع و  یاھهدروآرف  ناونع  هب  دینک و  هضرع  روشک  یاھتیریدم  رب  ار  اھنیا  دینک ، هدیجنـس  دینک ، هتخپ  دینک ، ثحب  دیناوتیم 

. دوش هدافتسا  دیاب  مھ  زورما  و  دینک ، هدافتسا  دیاب  اھنیا  زا  دیناریدم ؛ وزج  روشک  فلتخم  یاھشخب  رد  رگید  حابص  دنچ  اھامش 

ام هچنانچ  رگا  تسا . یملع  زاین  روشک ، کی  یهجرد  یـساسا و  یاھزاین  زا  یکی  زورما  منکب ؛ ضرع  امـش  هب  نم  یملع . طاشن  تسا ؛ ملع  یهصرع  رگید ، یهصرع  کی 

رد مھ  یداـصتقا ، تالکـشم  یهنیمز  رد  مھ  مینک ، لاـبند  تعرـس  نیمھ  اـب  تسا ، هدـمآ  تسد  هب  هللادـمحب  زورما  اـت  هک  ار  یئاھتفرـشیپ  یملع ، یهصرع  رد  میتـسناوت 

یهلئـسم ملع  دـش . دـھاوخ  یگرزب  یاھیئاشگهرگ  انئمطم  یللملانیب ، لـئاسم  یهنیمز  رد  مھ  یعاـمتجا ، تالکـشم  یهنیمز  رد  مھ  یـسایس ، تالکـشم  یهنیمز 

نیا ماهدیقع  نم  دوش . فعاضم  راک  دوش ؛ راک  دیاب  مھ  نیا  زا  دعب  نکیل  هدش ؛ راک  یلیخ  هنیمز  نیا  رد  هتـشذگ ، لاس  هدزای  لاس ، هد  دودح  نیا  رد  تسا . یمھم  رایـسب 

. دریگب ماجنا  یداھج  یملع  راک  دشاب ؛ یداھج  دیاب  روشک  رد  هاگشناد و  رد  یملع  راک  هک  تسا 

ناریا  / ١٢/١٣٩٢/٠۵ یمالسا  یروھمج  تسایر  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

هک تسا  نیا  تفرگ ، دـنھاوخ  داـمتعا  یار  سلجم  زا  یکیدزن  یهدـنیآ  رد  یھلا  قیفوت  هب  هللااـشنا  هک  یتـلود  تئیھ  هب  مھ  مرتـحم ، روـھمج  سیئر  هب  مھ  اـم ، یهیـصوت 

اھهناشن و دراد ، دوجو  مھ  دـنلب  فادـھا  دراد ، دوجو  راک  تیفرظ  اھهنیمز  یهمھ  رد  دـنرادرب . نئمطم  مکحم و  ار  اھماگ  دـنھد ؛ ماـجنا  یگدزباتـش  نودـب  ربص و  اـب  ار  اـھراک 

نانمـشد هک  یئاھراشف  اھمیرحت و  هب  دـندرک  هراشا  مرتحم  روھمج  سیئر  دـنراد . یاهنامـصخ  یاھدروخرب  نانمـشد  یهھبج  هتبلا  تسین . مک  اـم  روشک  رد  مھ  اـھتراشب 

دوجوهب ار  یتالکـشم  مدرم  یارب  نانمـشد  یاـھراشف  هک  تسا  تسرد  میوگب  مھاوـخیم  نم  دـننکیم . دراو  روـشک  رب  تسا -  اـکیرمآ  اـھنآ  سار  رد  هتبلا  هـک  ناریا -  تـلم 

هچرھ هک  تسا  نیا  میدرک ، تفایرد  یداصتقا  یاھراشف  نیا  زا  ام  هک  یگرزب  سرد  دراذـگیم . مدرم  رایتخا  رد  نالوئـسم و  رایتخا  رد  مھ  یـشزرااب  یاھهبرجت  اـما  دروآیم ،

تلم تیفرظ  نوریب  هب  لد  هک  یئاھنآ  میدنبن . نوریب  هب  لد  مینک ؛ ردتقم  ار  نامدوخ  نورد ، رد  میناوتیم ، هچرھ  میزادرپب ؛ تردق  یلخاد  تخاس  ماکحتسا  هب  دیاب  میناوتیم ،

تخاس ماکحتـسا  هب  میزادرپب  دـیاب  ام  تسا . دایز  یلیخ  ناریا  تلم  یاھتیفرظ  دـش . دـنھاوخ  حالـس  علخ  دـنوش ، هجاوم  یتالکـشم  نینچ  کـی  اـب  یتقو  دـندنبیم ، ناریا 

. دوش لابند  تیدج  اب  دیاب  هک  تسا ؛ یملع  لئاسم  یداصتقا و  لئاسم  لوا ، یهجرد  رد  میدرک : ضرع  روشک  نالوئسم  هب  زور  نآ  هک  یلم ؛ رادتقا  ینورد 

یللملانیب نوگانوگ  لئاسم  اب  زیمآتمکح  دروخرب  یهنیمز  رد  دندرک  زاربا  مرتحم  روھمج  سیئر  هک  ار  یرظن  منکیم  دییات  نم  تسا . یمھم  لئاسم  مھ  یسایس  لئاسم 

یلیخ مھ  یئالقع  نابز  اھنیا  هک  میراد  ینانمـشد  ام  هتبلا  دـشاب . هنالقاع  زیمآتمکح و  دروخرب  دـیاب  امتح  اھنیا . یللملانیب و  تاـطابترا  لـئاسم  یـسایس و  لـئاسم  و 

نامدوخ فادھا  مینکیم ؛ میراد  راک  هچ  مینادب  یمالسا ، یروھمج  یالاو  فادھا  هب  هجوت  اب  ماکحتسا ، اب  هک  تسا  نیا  میراد ، هفیظو  ام  هک  هچنآ  نکیل  دوشیمن ؛ ناشرس 

. مینک لابند  تیدج  اب  ار  اھنآ  میشاب و  هتشاد  رظن  رد  مھ  ار  فادھا  نآ  میسانشب ، ار 

اھهاگشناد  / ١۵/١٣٩٢/٠۵ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

رد دـیاب  هک  یزیچ  اما  میراد ؛ داقتعا  مھ  ام  تسا ، تسرد  تسا و  یھجوت  لباق  تاکن  دـندرک ؛ نایب  ار  یبوخ  تاکن  ایند  رد  یـسایس  یاھیدـنبهھبج  یهنیمز  رد  ناتـسود 

اب ینمـشد  رد  جوجل  دونع و  یهھبج  نیا  ایآ  دراد . دوجو  ایند  یاھتردـق  نایم  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  لباقم  رد  یدونع  نمـشد  یهھبج  کـی  هک  تسا  نیا  دـشاب ، رظن 

هب هک  تسا  یدـنمتردق  روشک  دـنچ  هب  طوبرم  نیا  ادـبا ؛ تسا ؟ یبرغ  یاھروشک  رثکا  رب  لمتـشم  ایآ  ادـبا ؛ تسا ؟ اـیند  یاـھروشک  رثکا  رب  لمتـشم  یمالـسا ، یروھمج 

یهنیمز رد  ینکـشراک  نیمھ  اھینکـشراک ، زا  یکی  دننکیم ؛ ینکـشراک  دنفلاخم و  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رادتقا  اب  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  اب  یـصاخ  لئالد  رطاخ 

هک دیشاب  هتشاد  هجوت  اما  ماهدرک ؛ مھ  قیوشت  مراد ، نیا  هب  داقتعا  مھ  هدنب  یھاگشناد ؛» یساملپید  «، » یملع یساملپید   » دنتفگ ناتسود  زا  یضعب  تسا . یملع 

ار ناشدوخ  فادھا  دننکیم و  یزیرهمانرب  یملع » یـساملپید   » یهطقن نیمھ  یور  رب  دـننکیم . یزیرهمانرب  هتکن  نیا  یور  دراد ، هجوت  صوصخب  هتکن  نیا  یور  لباقم  فرط 

زورما هک  یئاھراک  نیا  زا  یشخب  دنتسین . یضار  مھ  ام  یملع  تفرـشیپ  زا  میتسھ . قفاوم  الماک  ام  دریگب ، ماجنا  راک  تریـصب ، اب  یھاگآ ، اب  هجوت ، اب  رگا  دننکیم . لابند 

رادتقا کی  یملع ، رادتقا  هک  دنک ؛ ادیپ  تسد  ازنورد  رادتقا  نیا  هب  یناریا  یهعماج  دنھاوخیمن  هک  تسا  نیمھ  هب  طوبرم  دینکیم ، هدھاشم  اھنیا  لاثما  میرحت و  یهنیمز  رد 

. دنک ادیپ  همادا  دیاب  تفرشیپ  نیا  نیاربانب ، تسا . ازنورد 

تلود  / ٠۶/١٣٩٢/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

ام یهیـصوت  نیا ، دشابن . نوریب  هب  نامھاگن  تسا ؛ روشک  یازنورد  تیفرظ  هب  هیکت  نیا ؛ زا  رتشیب  مھدن  همادا  رگید  نم  ار  شخب  نیا  مینکب ، ضرع  مھ  رگید  صخاش  کی 

روـشک یلخاد  تیفرظ  زا  نوریب  هب  ار  نامدـیما  دوـشن . هابتـشا  مھ  اـب  فرح  ود  نیا  مینکن ؛ هدافتـسا  تسھ  نوریب  رد  هک  یتاـناکما  زا  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  نیا  تسا ؛

هک دراذگن  هدیشوک  فرط  نیا  هب  شیپ  لاس  دنچ  یس و  زا  ناوت  یهمھ  اب  هک  دراد  دوجو  یگرزب  یهھبج  یمالسا ، یروھمج  ماظن  روشک و  یهعومجم  زا  نوریب  رد  میزودن .

زا دوشیمن  دوشب . وگلا  نوگانوگ  یاـھهنیمز  رد  هک  دراذـگن  دـنک ، تفرـشیپ  هک  دراذـگن  دـنامب ، رادـیاپ  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  نیا  هک  دراذـگن  دوشب ، رادهشیر  بـالقنا  نیا 

، دـینکن دامتعا  دـینکن ، نانیمطا  مییوگیم  اما  دـینکن ، هدافتـسا  اـھنیا  زا  مییوگیمن  تشاد . تیمیمـص  تبحم و  یتسود و  راـظتنا  هدرک ، هک  یاهنامـصخ  یاھـشور  نمـشد و 

یاـھهنیمز رد  هچ  یداـصتقا ، یاـھهنیمز  رد  هچ  اـم -  هاـگن  هچناـنچ  رگا  هک  دراد  دوـجو  تاـناکما  یلیخ  روـشک  لـخاد  رد  دـیزودب . لـخاد  هب  مـشچ  دـیزودن ، اـجنآ  هـب  مـشچ 

روشک و نورد  رد  ینعی  تسا ؛ اجنیا  تالکشم  لح  دیلک  مینک ، هدافتـسا  یلخاد  یاھورین  نیا  زا  میناوتب  رگا  دشاب و ] اھنآ  هب  رگید [ -  نوگانوگ  یاھهنیمز  رد  هچ  یگنھرف ،

تابـسانم رد  دربیم . الاب  ایند  رد  ار  ام  یهبتر  هک  تسا  نیا  و  دـنوشب . ییاسانـش  دـیاب  اھنیا  درک . یرادربهرھب  هنادـنمدرخ  دوشیم  اھنیا  زا  هک  تسا  روشک  یلخاد  تاـناکما 

نامھ هب  یللملانیب  تابـسانم  یهعومجم  زا  شمھـس  دشاب ، هتـشاد  رادتقا  نورد  رد  اعقاو  هک  یرادقم  رھ  تسا ؛ وا  ینورد  تردق  ردـق  هب  یروشک  رھ  مھـس  یللملانیب 

رد یمالـسا  یروھمج  ماظن  ماوق  رادتقا و  رب  مادم  ینعی  هدش ، نیمات  رورمب  یدامتم  یاھلاس  نیا  لوط  رد  هناتخبـشوخ  مینکب و  نیمات  ام  دیاب  ار  نیا  تسا ؛ رتالاب  تبـسن 

ات تفھ  شـش  نیا  و  تسا . هللااـشامیلا  ناوارف و  شدـھاوش  ـالاح  هک  هتفر  ـالاب  مھ  یمالـسا  یروھمج  تیعقوم  تیثیح و  دـینیبیم  اذـل  هدـش ؛ هدوزفا  اـھلاس  نیا  لوط 

. تسا مزال  اھنآ  هک  تسا  ییاھهتسناد  رارکت  رکذت و  نکل  دشاب ، هزات  اھامش  یارب  هک  تسین  یبلاطم  اھنیا  میدرک  ضرع  هتبلا  مینک ؛ ضرع  میتساوخ  هک  دوب  صخاش 

یربھر  / ١۴/١٣٩٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

مھ اھروشک  یهمھ  رد  تسا ، هتـشاد  دوجو  هشیمھ  تالکـشم  تسین ، زورما  لام  مھ  تالکـشم  داد -  ماجنادـیاب  تالکـشم  عفر  یارب  هک  مینکیم  ساـسحا  اـم  هک  هچنآ 

دوجو یتالکـشم  تیعمجمک ، ای  تیعمجرپ ، ای  دـنمتورث ، ای  یبرغ ، اـی  ییاـپورا ، روشک  نـالف  اـی  هتفرـشیپ ، روشک  نـالف  رد  ـالاح  هک  دـنک  روصت  یـسک  رگا  ینعی  دراد ؛ دوجو 

دننکب و فرطرب  ار  تالکشم  نآ  دیاب  شنیلوئسم  دراد ، دوجو  یتالکشم  وا  راک  رد  هرخالاب  هک  تسا  نیا  تلم  کی  راک  تعیبط  تسھ ؛ اجهمھ  تالکـشم  تسا ؛ اطخ  درادن ،

؛ دـننک لح  نارگید  لباقم  رد  للذـت  اـب  نارگید ، هب  نداد  هوشر  اـب  نارگید ، هب  یهیکت  اـب  نارگید ، کـمک  اـب  ار  تالکـشم  دـنھاوخیم  یـضعب  ـالاح  دـنھدب ؛ همادا  ار  ناـشتکرح 

تیمھا ماظن  ینورد  تخاس  تیوقت  هب  دـیاب  هک  تسا  نیا  نامداقتعا  دـننک -  لح  ناشدوخ  یلخاد  ناوت  اب  ناشدوخ ، یورین  اب  ار  تالکـشم  دـنھاوخیم  هن ، مھ  اھیـضعب 

یهلیـسوهب هچ  نکمم ؛ تسا  یزیچ  هنادنمدرخ  هنالقاع و  هاگن  اب  لماک ، یهشیدنا  اب  ینورد  تیوقت  مینک . تیوقت  دیاب  ار  نامدوخ  نورد ، زا  تسا . راک  ساسا  نیا  میھدـب ؛

. تسا نکمم  ام  رظن  هب  هک  تسا  ییاھراک  اھنیا  یداصتقا ؛ تسرد  تیریدم  تخاس و  یهلیسوهب  هچ  یملع ، تفرشیپ 

زا تفن  هب  ار  نامهیکت  ام  هک  تسا  نیا  زا  یـشان  تسیچ ؟ زا  یـشان  نیا  میوشیم ، لکـشم  راچد  ام  دنروآیم ، راشف  ام  تفن  یور  یتقو  دینک ، هظحالم  امـش  زورما  بخ ،

نیاربانب دشیمن . مامت  تخـس  ام  یارب  ردقنیا  تفن  یور  رب  راشف  میدرکیم ، مک  تفن  هب  ار  نامهیکت  ام  رگا  مینک ، مک  میتسناوتن  زورما ، ات  گنج  نایاپ  گنج و  یهرود  زا  دعب 

. مینک لح  هدارا  یورین  اب  ار  اھهرگ  هک  میھاوخب  یتسیاب  نامدوخ  زا  مینک ، هعجارم  یتسیاب  نامدوخ  هب 

« ينورد تخاس  ماکحتسا   » 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 14هاگياپ  هحفص 9 
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http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23451
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23715
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بالقنا  / ١٨/١٣٩٢/٠۶ ربھر  اب  روشک  رسارس  هعمج  همئا  رادید 

یتحاران ساسحا  قارع ، ناتـسناغفا و  ناتـسکاپ ، هانگیب  مدرم  راتـشک  زا  و  مود ، لوا و  یناھج  یاھ  گنج  رد  ناسنا  اھنویلیم  راتـشک  زا  امیـشوریھ ، راتـشک  زا  اھ  یبرغ 

، یـسایس نوگانوگ  یاھ  هصرع  رد  ار  دوخ  ینورد  رادتقا  دیاب  نیاربانب  تشاد ، دنھاوخن  یئابا  اھناسنا  راتـشک  زا  دنک  اضتقا  ناشعفانم  هک  اجرھ  مھ  هدنیآ  رد  دـننک و  یمن 

. میھد شیازفا  یمدرم  یتشیعم و  یتموکح ،

جح  / ٢٠/١٣٩٢/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ناونعهب تلم ، کی  ناونعهب  یتسیاب  ام  هک  تسا  نیا  میمھفیم  ام  هچنآ  دنکیم ؛ هاگن  لئاسم  نیا  یهمھ  هب  عمج ، ساوح  اب  زاب ، مشچ  اب  زاب ، هاگن  اب  یمالسا  یروھمج 

؛ مینک مکحم  ار  نامدوخ  یاپ  یاج  یمالـسا ، رادـتقا  زا  یهدافتـسا  اب  تسرد ، هاگن  اب  ملاع ، ساسح  یهقطنم  کـی  رد  عقاو  ینویلیم  داتـشھ  داـتفھ  میظع  تیعمج  کـی 

هیدھ تیرشب  هب  مالسا  هک  یزیچ  نآ  هب  مینک  توعد  ار  تیرشب  میراذگب و  تیرشب  یهمھ  دید  هاگن و  ضرعم  رد  میاهتفرگ ، مالسا  زا  هک  ار  نامدوخ  یالاو  یناسنا و  فادھا 

تـسرد لـمع  اـب  مدرم و  داـحآ  داـحتا  اـب  خـسار و  حیحـص و  ناـمیا  اـب  لوا  یهجرد  رد  هک  تلم  ینورد  رادـتقا  تخاـس  میاهدرک : ضرع  ررکم  تسا . اـم  یهفیظو  نیا  دـھدیم ؛

کشالب لمع ؛ تکرح و  لکوت و  تیونعم و  لقع و  نتفرگ  راکهب  ینعی  تفرگ ؛ دھاوخ  ماجنا  لاعتم  یادخ  هب  لکوت  اب  مدرم و  داحآ  نالوئسم و  یھارمھ  اب  روشک و  نیلوئسم 

رد امـش  روضح  هلمج  زا  فلتخم و  یاھهصرع  رد  یونعم  روضح  نیا  هللااشنا  هک  میراودـیما  و  تسا . هتـشاذگ  رثا  مھ  الاح  ات  هکنیا  امک  دراذـگیم ، رثا  مھ  هقطنم  عاـضوا  رد 

هتـساوخ تیناسنا  یارب  ناناملـسمریغ ، یارب  ناناملـسم ، یارب  ملاع ، مدرم  یارب  ماظن ، یارب  مالـسا  هک  ار  یزیچ  نآ  دـناوتب  نشور ، هاگن  نیا  اب  یوق ، قطنم  نیا  اب  جـح 

. دنکب مھارف  ار  یمومع  تداعس  لئاسو  دنک و  نیمات  تسا ،

یمالسا  / ٢۶/١٣٩٢/٠۶ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

تخاس ندوب  شحاف  طلغ  رطاخهب  تسا  ینورد  یاھضقانت  نوزفازور و  یاھفعض  راچد  ام  لباقم  فرط  میوریم ؛ شیپ  یملع  یهبـساحم  اب  میوریم ، شیپ  قطنم  اب  میراد  ام 

دوشب هدید  اھنآ  یاھفرح  رد  یحضاو  سوسحم و  روط  هب  ای  دنشاب  هدرک  فارتعا  ینیشنبقع  نیا  هب  تسین  مزال  هتبلا  دننکیم -  ینیشنبقع  دنراد  اھنآ  ندمت ؛ نآ  ینورد 

بولطم جـیاتن  هب  اعطق  دربیم ، شیپ  ار  راک  راـک ، حیحـص  یهطقن  ندرکادـیپ  اـب  تسرد ، یهبـساحم  اـب  یتلم  کـی  یتقو  تسا . نیا  هیـضق  تقیقح  تسا ، نیا  هیـضق  عقاو  - 

راک ساسا  یتسیاب  یلخاد » دیلوت   » میاهتفگ ام  دنک ؛ ادیپ  دشر  یتسیاب  ملع »  » میاهتفگ ام  دنک ؛ ادیپ  ماکحتـسا  دیاب  ماظن » ینورد  تخاس   » میاهتفگ ام  دیـسر . دھاوخ 

اب یروشک  یتقو  تسا . راک  یلـصا  یاھهیاپ  اھنیا  دنک ؛ ادیپ  شرورپ  اھدادعتـسا  دـشاب ، یدـج  یتسیاب  روشک » یموب  دادعتـسا  هب  هنانیبشوخ  هاگن   » میاهتفگ ام  دـشاب ؛

جیاتن هب  اعطق  دـنکیم ، تکرح  داحتا  اب  دوخ و  نامیا  هب  یهیکت  اب  دوخ ، شناد  ملع و  هب  یهیکت  اب  دوخ ، یناسنا  یورین  راکتبا  هب  یهیکت  اـب  ینورد ، یاھدادعتـسا  هب  یهیکت 

، مینک تکرح  بوخ  رگا  تسا : امش  نم و  تسد  دشاب ، رید  ای  دشاب  دوز  هدنیآ  نیا  هکنیا  هتبلا  میراد ؛ ینشور  یهدنیآ  هک  میرادن  یدیدرت  ام  نیاربانب  دیسر . دھاوخ  بولطم 

نورد رد  ار ، ام  دنک  طقاس  دـنک ، رپ  یردـق  کی  ار  ام  مشچ  رھاوظ ، نیا  هب  نداد  لد  یتسرپایند و  یھاوخدوخ و  یھاتوک و  یلبنت و  هچنانچ  رگا  دیـسر ؛ دـھاوخ  رتدوز  هدـنیآ 

تکرب هب  نیا  دمآ و  دھاوخ  تسد  هب  دیدرت  نودـب  اما  دـمآ ؛ دـھاوخ  تسد  هب  رترید  هتبلا  مینکب ، ادـیپ  یعامتجا -  شزیر  هچ  نورد ، رد  یـصخش  شزیر  هچ  شزیر -  نامدوخ 

دھاوخ روجنیمھ  هللااشنا  مھ  هدنیآ  رد  دیدرک ، یناشخرد  تکرح  دیدوب ، بوخ  دیدوب ، لاعف  اھامـش  مھ  یراکادـف  نادـیم  رد  هللادـمحب  هک  تسا  اھیراکادـف  اھتدـھاجم و 

. دوب

ناریا  / ١٣٩٢/٠٧/١٣ یمالسا  یروھمج  شترا  یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یشودرس  یاطعا  فیلحت و  مسارم  رد  تانایب 

هچ یلخاد ، تینما  ظاحل  زا  هچ  یداصتقا ، ظاحل  زا  هچ  ناریا -  تلم  یهبناجهمھ  یاھیگدامآ  رانک  رد  مینکیم . ینابیتشپ  مینکیم ، تیامح  تلود  یـساملپید  کرحت  زا  ام 

هچ ریخا و  رفس  یایاضق  نیا  رد  هچ  مھ  یساملپید  کرحت  شالت و  هب  یماظن -  ظاحل  زا  هچ  یلم و  تدحو  ظاحل  زا  هچ  یمالـسا ، ماظن  ینورد  تخاس  ماکحتـسا  ظاحل  زا 

رفـس رد  هچنآ  زا  یخرب  هتبلا  مینکیم . تیاـمح  دـننکیم ، هنیمز  نیا  رد  هک  یکرحت  کـیتاملپید و  یاھـشالت  دـھدیم و  ماـجنا  اـم  تلود  هچنآ  زا  میھدـیم و  تیمھا  نآ ، زا  ریغ 

چیھ اھنآ  هب  مینیبدب ؛ اھییاکیرمآ  هب  هتبلا  میتسھ ؛ نیبشوخ  نامرازگتمدخ  تلود  نامزیزع و  تلم  یـساملپید  تئیھ  هب  ام  نکل  دوبن ؛ اجب  ام  رظن  هب  دمآ ، شیپ  کرویوین 

یهجنپ رد  تخـس  یتلود  نکـشدھع ، یقطنمریغ و  یتلود  نیبرتربدوخ ، یتلود  مینادـیم ؛ دامتعا  لـباقریغ  یتلود  ار  اـکیرمآ  یهدـحتم  تـالایا  تلود  اـم  میرادـن . یداـمتعا 

یلعج بصاغ و  میژر  اب  دنروبجم  یللملانیب  یتسینویھص  یهکبش  عورشمان  عفانم  اھهتـساوخ و  تیاعر  رطاخهب  هک  یللملانیب -  مسینویھـص  یهکبـش  رادتقا  فرـصت و 

اھنیا زورما  هچنآ  اب  اکیرمآ  یلم  عفانم  یلکب  هک  یلاح  رد  اکیرمآ ، عفانم  دنراذگیم  ار  شمـسا  دنھدب ؛ ناشن  شمرن  وا  لباقم  رد  دـننک ، تاشامم  نیطـسلف  یهدننکلاغـشا 

نیا دـھدیم ؛ جاب  یتسینویھـص  یلعج  میژر  هب  دریگیم و  جاـب  اـکیرمآ  یهدـحتم  تـالایا  تلود  اـیند  یهمھ  زا  دراد ؛ تاـفانم  دـنھدیم ، ماـجنا  یلعج  میژر  نآ ]  ] زا تیاـمح  رد 

اب تقد ، اـب  هک  میھاوـخیم  اـھنآ  زا  میتـسھ ، نیبـشوخ  میراد ، داـمتعا  ناـمدوخ  نیلوئـسم  هب  میرادـن ، یداـمتعا  اـکیرمآ  تلود  هب  مینکیم -  هدـھاشم  میراد  اـم  ار  قیاـقح 

. دنرپسن یشومارف  هب  هظحل  کی  ار  یلم  عفانم  دنرادرب ، مکحم  دنرادرب ، تسرد  ار  اھماگ  بناوج  یهمھ  یهظحالم 

زا هک  یزیچ  نامھ  تسا ؛ ناریا  تلم  ینورد  ماکحتسا  تسا ، یمالسا  یروھمج  ماظن  ینورد  تخاس  ماکحتسا  تسا ، تیمھا  زئاح  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یارب  هچنآ 

. یلم تزع  هب  هجوت  یمالسا ، یروھمج  ماظن  یالاو  یاھنامرآ  هب  هجوت  یلم ، داحتا  دنک ؛ ظفح  ار  روشک  نیا  تسا  هتسناوت  زورما  ات  لوا  زور 

ناوج  / ١٣٩٢/٠٧/١٧ ناگبخن  یلم  شیامھ  نیمتفھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

ار اھنآ  تالوصحم  ایند ، رد  ملع  تورث و  نابحاص  هب  دـننک  لقتنم  ار ، تفن  یاھهکـشب  ار ، ناشدوخ  تفن  ار ، ناـشدوخ  ینیمزریز  تادـیلوت  تسا  نکمم  اـھروشک  زا  یـضعب 

دادعتـسا هب  یکتم  هک  تسا  یتقونآ  دشاب ، ازنورد "  " هک تسا  یتقونآ  تفرـشیپ  تسین ؛ تفرـشیپ  نیا  اما  دیایب  دوجوهب  تسا  نکمم  مھ  یتفرـشیپ  رھاظ  کی  دـنرخب ،

دوجوهب یدـشر  یـشھج ، یتکرح ، کی  نورد ، زا  هچنانچ  رگا  تسا . ییازنورد  نیمھ  هب  یهتـسباو  مھ  اھتلم  اـھتلود و  اـھروشک و  راـبتعا  نزو و  دـشاب . تلم  کـی  ینورد 

، بخ دیآیمن .] تسد  هب  رابتعا  ، ] دندمآ نارگید  دوبن ، نورد  زا  هچنانچ  رگا  اما  دھدیم ؛ تھبا  دھدیم ، شزرا  دھدیم ، رابتعا  دـھدیم ، نزو  تلم ، کی  هب  روشک ، کی  هب  دـمآ ،

دییامرفب ضرف  دنتسبیم . دادرارق  دنھدب ؛ ماجنا  روشک  رد  ار  یاهتسھ  یروانف  هب  طوبرم  یاھراک  زا  یخرب  هک  دندوب  هدامآ  اھیبرغ  اھیگنرف و  دوخ  توغاط  میژر  نامز  رد 

دندادن مھ  یباوج  دندیـشک ، مھ  الاب  دنتفرگ ، مھ  ار  شلوپ  هک ]  - ] دنزاسب اھناملآ  دوب  انب  میدروآ ، تسد  هب  اھلاس  زا  دعب  تمحز  همھ  نیا  اب  ام  هک  ار  رھـشوب  هاگورین  الاح 

یتنازو چیھ  نیا  مینک . هدافتسا  ام  شقرب  زا  دنک ، هرادا  شدوخ  دزاسب ، شدوخ  اجنیا ، دیایب  یبرغ  روشک  نالف  مھ  یاهتسھ  هاگورین  کی  دینک  ضرف  بخ ، بالقنا -  زا  دعب 

نیا دھدب . زورب  دوخ  زا  ییاناوت  شدوخ  هک  دـیآیم  دوجوهب  روشک  کی  یارب  تنازو  رابتعا و  یتقو  نآ  دـیآیمن . باسح  هب  یـشزرا  چـیھ  دوشیمن ؛ بوسحم  تلم  کی  یارب 

. درک دنھاوخ  هدافتسا  امش  یاھییاناوت  زا  اھنآ  هکنانچمھ  دینک ، هدافتسا  مھ  نارگید  یاھییاناوت  زا  ربارب ، طیارـش  رد  دیناوتیم  تقونآ  دش ، ادیپ  امـش  رد  یتقو  ییاناوت 

نارگید زا  دیاب  دـنک ، هیھت  شدوخ  دـناوتیمن  ار  یروانف  یملع و  لئاسم  رد  زاین  دروم  حوطـس  لوصف و  یهمھ  روشک  کی  هک  تسا  یھیدـب  ناتـسود ، زا  یکی  دـنتفگ  تسرد 

یروانف دیریگیم ؛ ملع  دـیھدیم ، ملع  تسا ؛]  ] یاپایاپ ربارب و  یهلماعم  تروص  هب  تسین ؛ نارگید  یوس  هب  ندرک  زارد  تسد  تروص  هب  نارگید  زا  نتفرگ  نیا  اما  دریگب ؛ مھ 

. تسا مزال  نیا  تسا . ظوفحم  ایند  رد  مھ  ناتمارتحا  دیریگیم ؛ یروانف  دیھدیم ،

شترا  / ١٣٩٢/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

لح زیچ  کی  اھنت  ار  روشک  تالکشم  تسا . نیلوئسم  هب  ام  یهشیمھ  یهیـصوت  نیا  دنک ؛ ظفح  ار  دوخ  ینورد  رادتقا  روشک  کی  دیاب  هک  دننیبب  دشاب . هتـشاد  هجوت  تلم 

. هنامیکح لکش  هب  اھتیفرظ  نیا  زا  یهدافتسا  و  تسا -  رامـشیب  تسا ، رایـسب  هللادمحب  مھ  اھتیفرظ  نیا  هک  ینورد -  یاھتیفرظ  هب  هاگن  زا  تسا  ترابع  مھ  نآ  دنکیم ،

 - تالکشم زا  شخب  نیا  الاح  روشک -  یداصتقا  تالکـشم  ندرک  فرطرب  هار  دناهدیـسر . هجیتن  نیا  هب  دناهدرک ، هجوت  انعم  نیا  هب  یتلود  یداصتقا  نیلوئـسم  هناتخبـشوخ 

« ينورد تخاس  ماکحتسا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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هب هک  تسا  نیا  نآ  هار  دناهدرک . هجوت  انعم  نیا  هب  روشک  یداصتقا  نیلوئـسم  هناتخبـشوخ  تسین ؛ اھنیا  دـننام  نمـشد و  میرحت  نتـشادرب  هب  هاگن  تسین ، نوریب  هب  هاگن 

هب درک . دـنھاوخ  ادـیپ  قیفوت  نیا  رد  تفر و  دـھاوخ  شیپ  هک  تسا  نیمھ  هللااشنا  دـننکب و  دـنراد  انب  ار  راک  نیا  دـننک ؛ تیوقت  ار  داـصتقا  ینورد  تخاـس  دـننک ؛ هاـگن  نورد 

. تشاد راظتنا  دوشیمن  نمشد  زا  تخود ؛ مشچ  دوشیمن  نمشد 

یقرش  / ١٣٩٢/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

دھاوخن ورف  اھزیچ  نیا  اب  ینمـشد  نیا  دننمـشد و  دیدرک  دنلب  مدرم  امـش  هک  یمچرپ  نیا  اب  دننمـشد ، یمالـسا  یروھمج  اب  دننمـشد ، یمالـسا  بالقنا  اب  اھییاکیرمآ 

ینورد تخاس  رتشیب  هچرھ  ندرک  مکحتـسم  یلم و  یلخاد  ناوت  هب  یلم و  رادـتقا  هب  یهیکت  نآ ، تسا و  زیچکـی  طـقف  مھ  ینمـشد  نیا  اـب  یهلباـقم  جـالع  تسـشن ؛

. تسا مک  مینکب ، راک  ام  هنیمز  نیا  رد  هچرھ  تسا .]  ] روشک

یتمواقم  / ١٣٩٢/١٢/٢٠ داصتقا  یاھتسایس  نییبت  هسلج  رد  تانایب 

دودـح زا  اھمیرحت  نیا  اھتنم  دوب ، لبق  زا  اـھمیرحت  بخ  تسا . یجراـخ  یداـصتقا  یاھدـیدھت  یتمواـقم ،] داـصتقا  یاھتـسایس  یهیھت  لـماوع  اـھهزیگنا و  زا   ] موس یهتکن 

نآ تلع  تسا . ام  تلم  هجوتم  هک  تسا  یداصتقا  رایعمامت  گنج  کی  تسین ، دنمفدھ  میرحت  نآ  مسا  رگید  یداصتقا ، گنج  هب  هدـش  لیدـبت  زورما ، ات  لاس ٩٠  ناتسمز 

، تلع مینادـیم ؛ مھ  ام  دـننادیم ، مھ  اـھنآ  دوخ  ار  نآ  تلع  تسا ؛ لـیبق  نیا  زا  یرگید  لـئاسم  هن  تسا ، رـشب  قوقح  یهلئـسم  هن  تسا ، یاهتـسھ  یهلئـسم  هن  مھ ،

هک دننادیم  دش ؛ دھاوخ  وگلا  ناملـسم  یاھتلم  رگید و  یاھروشک  یارب  هک  تسا  مالـسا  ینابم  یهیاپ  رب  ون  فرح  کی  نتـشاد  تلع ، تسا ؛ ناریا  تلم  یھاوخلالقتـسا 

. تسا نیا  هلئـسم  تسا ؛ یمھم  تکرح  کی  نیا  تفرگ و  دوشیمن  ایند  رد  ار  تکرح  نیا  دـشر  یولج  رگید  دـش ، قفوم  اھنادـیم  اھهصرع و  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج  رگا 

الصا هکنیا  زا  لبق  ام ، هیلع  اھمیرحت  تسا . لیبق  نیا  زا  ییاھفرح  زور  کی  تسا ، رشبقوقح  زور  کی  تسا ، یزاسینغ  زور  کی  تسا ، یاهتسھ  یژرنا  زور  کی  هناھب  الاح 

یلح یهطقن  هب  هللااـشنا  رگا  تارکاذـم  نیا  یاهتـسھ و  یهلئـسم  نیا  تشاد . دـھاوخ  دوجو  مھ  نیا  زا  دـعب  تشاد ، دوجو  دوشب  مھ  حرطم  یاهتـسھ  یژرنا  یهلئـسم 

دیاب ار  داصتقا  درک . یـشخبماکحتسا  یلخاد  یانب  هب  دیاب  درک ، یزاستینوصم  اھراشف  نیا  لباقم  رد  دیاب  تشاد ، دـھاوخ  دوجو  اھراشف  نیمھ  دـید  دـیھاوخ  زاب  دـسرب ،

. دش دھاوخ  تحار  مھ  روشک  نیلوئسم  تلم و  لایخ  دش ، سویام  نمشد  یتقو  دوشب ؛ سویام  هیحان  نیا  زا  یراذگریثات  زا  نمشد  ات  مینک  یوق 

نآرق  / ٠٨/١٣٩٣/٠۴ اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

ناشدوخ و بولطم  ىاھهار  رد  ار  عماوج  هک  تسا  ىزیچ  نآ  ىنورد  ماکحتسا  و  دنکیم ؛ ادیپ  ىنورد  ماکحتسا  نآرق  اب  نوزفازور  سنا  اب  ىمالسا  ىهعماج  ىمالسا و  ماظن 

لصاح نآرق  اب  سنا  تکرب  هب  ىنورد  ماکحتسا  نیا  دوب ؛ مکحتـسم  نورد  رد  دیاب  دھدیم . عماوج  هب  اھـشلاچ  اب  دروخرب  تردق  دزاسیم و  رداق  ناشدوخ  ىاھبولطم  ىوسهب 

، دنکیم مک  ناسنا  رد  ار  ىدام  تالکـشم  زا  فوخ  سرت و  دنکیم ، دایز  ار  ىھلا  ىهدعو  هب  دامتعا  دنکیم ، دایز  ار  ادخ  هب  لکوت  دنکیم ، تیوقت  ار  نامیا  نآرق  اب  سنا  دوشیم .

. تسا اھنیا  شخب  نیا  رد  نآرق  اب  سنا  عفانم  دیاوف و  دنکیم . نشور  ناسنا  ىارب  ار  ادخ  هب  برقت  ىاھهار  دھدیم ، سفن  هب  دامتعا  دنکیم ، ىحور  تیوقت  ار  اھناسنا 

ماظن  / ١۶/١٣٩٣/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

دیاب اھتنم  دناهتفگ ، دناهدرک ، راھظا  شیبومک  مھ  رگید  نیلوئـسم  دنتفگ ، مرتحم  روھمج  سیئر  بخ ، دیریگب . یدج  ار  یتمواقم  داصتقا  منکیم : ضرع  تلود  نیلوئـسم  هب 

ماکحتـسا رب  تسا ، یلخاد  دیلوت  رب  هیکت  یتمواقم  داصتقا  رد  مینکب . تکرح  دـنک  لمع  رد  مییوگب ، نابز  هب  هک  دـشابن  روجنیا  لکتی ؛ لمع  ریغ  یلع  نمم  و ال  درک : لمع 

. رگید زیچ  اب  هن  دوشیم ، لصاح  روشک  ینورد  یاھتیفرظ  ندرک  لاعف  اب  دوشیم ، لصاح  دیلوت  اب  یداصتقا  قنور  تسا ؛ نیا  مھ  یداصتقا  قنور  تسا . داصتقا  ینورد  یهینب 

روشک  / ٠٢/٠٩/١٣٩۴ رسارس  نارگراک  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

نوگانوگ یاـھفرط  اـب  ار  لـئاسم  یهمھ  دـشاب ، یمکحتـسم  تخاـس  یداـصتقا ، یهنیمز  رد  صوصخب  هلمج و  زا  اـھهنیمز  یهمھ  رد  روشک  رد  تردـق  یلخاد  تخاـس  رگا 

فرح مئاد  دراذگب ، طورش  طرش و  مئاد  دنک ، زارد  ار  نمشد  نابز  هک  جایتحا  عضوم  زا  هن  زاین ، عضوم  زا  هن  دنکیم ، هرکاذم  تردق  عضوم  زا  اھتنم  ناسنا  درک ؛ هرکاذم  دوشیم 

. منیبیم نیا  رد  ار  جالع  هدنب  دنزب ؛ تفم  طبریب و 

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۴ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

ون و یاـھامیپاوھ  بـالقنا ، زا  لـبق  هک  دـنیوگن  تسا . نامـسآ  اـت  نیمز  زا  بـالقنا ، زا  لـبق  ییاوھ  یورین  زور و  نآ  ییاوھ  یورین  اـب  یلعف ]  ] ییاوھ یورین  تواـفت  هللادـمحب 

نآ زورما  دوـب ؛ کوـپ  اـما  تشاد  قربوقرز  ییاوـھ  یورین  زور  نآ  هک  تسا  تسرد  هـلب ، میرادـن . ار  ییاـھامیپاوھ  روـجنآ  زورما  دوـب ، ییاوـھ  یورین  راـیتخا  رد  اـجک  تخاـس 

مرتحم هدنامرف  شرازگ  رد  دیتسھ . ناتدوخ  هب  یکتم  امش  زورما  هدیشوج ؛ نورد  زا  تسا ، راوتسا  تسا ، مکحتسم  اما  دشاب  هتـشادن  نانچنآ  تسا  نکمم  ار  قربوقرز 

نآ هلب ، دوبن . روجنیا  زورنآ  دیھدیم ؛ ماجنا  ناتدوخ  ریبدت  اب  امش  ار  تکرح  دیزاسیم ، امـش  ار  تاناکما  دیزاسیم ، امـش  ار  رازبا  دیزاسیم ، امـش  ار  هعطق  هک  دیتفنـش  ورین 

یتمیق رھ  هب  شلباقم  رد  دنتفرگیم - زور  نآ  هک  ییاھلوپ  نآ  یباتکوباسحیب  هب  دناهدرک  دروخرب  یتلود  نیلوئـسم  زورما  الاح  هک   - دنتفرگیم باتکوباسحیب  ار  اھلوپ  زور 

هب هک  دـننادرگرب  دـندوب ، هدـیرخ  هزاـت  هک  ار  اـھهدراھچفا  دنتـساوخیم  یاهدـع  کـی  مـھ  بـالقنا  زا  دـعب  هـتبلا  دنتـشاذگیم . ییاوـھ  یورین  راـیتخا  رد  رازبا  دنتـساوخیم ، هـک 

اب یهسیاقم  لباق  شاییاناوت  تسا ، رادتقا  یاراد  تسا ، راکتبا  یاراد  ییاوھ  یورین  زورما  دشابن . مھ  رازبا  نیمھ  ات  دننادرگرب  دنتـساوخیم  میتشاذـگن ؛ یھلا  یهوقولوح 

. دوشب رتیوق  دیاب  مھ  زورهبزور  و  تسین ؛ زور  نآ 

یقرش  / ١١/٢٨/١٣٩۴ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

تلم تسا . هار  اھنت  نیا  روشک ؛ ینورد  تیوقت  و  نموم ، هزیگنارپ و  ناناوج  نتفرگ  راکهب  مدرم ، یناـمیا  یاـھهزیگنا  ظـفح  مدرم ، یرادـیب  زا  تسا  تراـبع  روشک  راـک  جـالع 

هار نیا  دوشب . رتیوق  زورهبزور  شنامیا  همھ ، زا  رتالاب  دوشب و  یوق  شایتیریدم  یاھهاگتـسد  دوشب ، یوق  شملع  دوشب ، یوق  شداصتقا  دوشب ؛ یوق  نورد  زا  دیاب  ناریا 

دوبان دـننکب و  نیمز  زا  دوب  یکیراب  لاھن  کی  هک  یزور  نآ  ار ، بالقنا  نیا  دنتـساوخیم  ینانمـشد  و  تسا . هتفر  ناریا  تلم  زورما  ات  هک  تسا  یھار  ناـمھ  نیا  تسا ؛ جـالع 

(١ (؛ اھبر نذاب  نیح  لک  اھلکا  یتوت  آمـسلا *  یف  اھعرف  تباث و  اھلـصا  هبیط  هرجـشک  روانت : تخرد  کی  هب  تسا  هدش  لیدـبت  کیراب  لاھن  نامھ  زورما  دنتـسناوتن ، دـننک و 

ییادصکی دننک ، ظفح  ار  ناشدوخ  یگچراپکی  دننک ، ظفح  ار  ناشدوخ  داحتا  مدرم  دـشاب . بالقنا  ندـنکفارب  رکف  هب  هک  دـنکیم  طلغ  نمـشد  زورما  تسا . نیا  بالقنا  زورما 

یارب ادخ و  رطاخهب  ار  راک  دنروشک ، نیا  تشونرس  هب  دنمهقالع  هک  روشک  مرتحم  نیلوئـسم  دننک ؛ ظفح  بالقنا  یاھنامرآ  بالقنا و  لوصا  بالقنا و  زا  عافد  رد  ار  ناشدوخ 

. دننک هیکت  دننک و  دامتعا  یلخاد  یاھورین  هب  دنھدب ؛ ماجنا  مدرم  یارب  ادخ  یاضر 

نورد زا  یلم  داصتقا  رگا  دـینکن ؛ شومارف  ار  ییازنورد  نیا  اما  میـشکب ، راـصح  روشک  رود  متفگن  تقوچـیھ  نم  تسا . ارگنورب  ازنورد و  یتواـقم  داـصتقا  میاهتفگ  اـم  هتبلا 

ییازنورد شیانعم  هک  یلماعت  هنادنمـشوھ و  لماعت  اما  تسا  بوخ  یلیخ  یداصتقا  یاھهنیمز  رد  ایند  اب  لـماعت  هلب ، دیـسر . دـھاوخن  ییاـج  هب  دـنکن ، ناروف  دـشوجن و 

اھامـش یھلا ، لـضف  هب  یھلا و  قیفوت  هب  زیزع ! یاـھناوج  دـننک . تکرح  هنارایـشوھ  هناـھاگآ و  دنتـسیاب و  نیلوئـسم  دتـسیاب ، تلم  هک  تسا  نیا  شھار  دـشاب . داـصتقا 

. دننکب تسناوت  دنھاوخن  یطلغ  چیھ  ناریا  یمالسا  یروھمج  لابق  رد  اکیرمآ ، نیدحتم  یهمھ  اکیرمآ و  زا  رتگرزب  اکیرمآ و  هک  ار  یزور  نآ  دید  دیھاوخ 

نارھت  / ٣١/٠۵/١٣٩۵ ناتسا  دجاسم  تاعامج  همئا  رادید  رد  تانایب 

« ينورد تخاس  ماکحتسا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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تخس یاھهنیمز  رد  هچ  دریگیم ؛ ماجنا  دراد  زورما  هچنآ  هب  تبسن  میراد  یعیسو  یلیخ  یاھیھاگآ  اعبط  ام  هک   - دوشیم دراد  زورما  هک  ییاھینمـشد  یهمھ  مغریلع 

یمالسا یروھمج  ماظن  هیلع  دریگیم  ماجنا  دراد  راک  یلیخ  ناھنپ ؛ یاھهنیمز  رد  هچ  راکشآ و  یاھهنیمز  رد  هچ  مرن ؛ یاھهنیمز  رد  هچ  تخـسهمین و  یاھهنیمز  رد  هچ  و 

رتشیب ماکحتـسا  لاح  رد  زورهبزور  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ینعی ] « ] آمـسلا یف  اھعرف  تباـث و  اھلـصا  هبیط  هرجـشک   » اـعقاو هک  هبیط  یهملک  نیا  فلتخم - یاھلکـش  هب 

. میورب شیپ  هار  نیا  رد  هللااشنا  دیما  اب  مینادب و  ار  یھلا  تمعن  ردق  میشاب ، رکاش  یتسیاب  ام  هدرک ؛ مامت  اھام  رب  ار  شدوخ  تالضفت  لاعتم  یادخ  هللادمحب  تسا .

ناھفصا  / ٠٨/٢۶/١٣٩۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یهطقن کی  روشک  داصتقا  نمـشد ، رظن  زا  هدـش . زکرمتم  ام  روشک  داصتقا  یور  نمـشد  تسا ؛ داصتقا  یهلئـسم  تسا ، مھم  یلمع  ظاحل  زا  هک  ییاـھزیچ  زا  یکی  زورما 

داصتقا یور  دـیاب  دـنکب ؛ لامعا  یمالـسا  یروھمج  دروم  رد  ام و  زیزع  روشک  دروم  رد  ار  شدوخ  وس  دـصاقم  فعـض ، یهطقن  نآ  رب  یهیکت  اـب  دـناوتیم  وا ]  ] هک تسا  یفعض 

شیازفا یجراخ  یاھهناکت  لباقم  رد  ار  روشک  ماکحتسا  دنکیم و  مک  نارگید  هب  ار  ام  جایتحا  دشوجیم و  نورد  زا  هک  یداصتقا  ینعی  یتمواقم ، داصتقا  متفگ  نم  درک .] راک  ]

عقوت و نیا  دننیبب ؛ ار  نیا  مدرم  دریگب و  رارق  مدرم  مشچ  یولج  رد  دیاب  لمع  مادـقا و  نیا  لمع ،» مادـقا و  یتمواقم ، داصتقا  . » تسا یتمواقم  داصتقا  یانعم  نیا  دـھدیم ؛

لمع مادقا و  یاھهصخاش  مییوگیم . اھنآ  هب  میراذگیم و  نایم  رد  ابترم  نیلوئسم  اب  ام  ار  لئاسم  نیا  میراذگیم ؛ نایم  رد  مھ  اھنآ  اب  هک  تسا  نیلوئـسم  زا  ام  یهتـساوخ 

. داد ناشن  دیاب  ار 

ناھفصا  / ٠٨/٢۶/١٣٩۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

، دـندمآ راک  رـس  ناشمادـک  رھ  بزح ، نآ  ای  بزح  نیا  تسا ؛ اکیرمآ  اکیرمآ ، مرادـن . تسا  هتفرگ  ماجنا  اـکیرمآ  رد  هک  یتاـباختنا  نیا  دروم  رد  یتواـضق  چـیھ  هدـنب  ـالاح  هتبلا 

ام میرادن ؛ مھ  ینارگن  ام  درک . کمک  ام  یاھنمـشد  هب  یکی  درک ، هلمح  یتفن  یوکـس  هب  یکی  دز ، امیپاوھ  یکی  درک ، میرحت  یکی  دندناسر . رـش  دـندناسرن ، ام  هب  یریخ 

ایند رد  مھ ]  ] یاهدـع کی  دـش ؛ یروجنیا  روشک  نآ  رد  تاـباختنا  ارچ  هک  دـناهتفرگ  ازع  یاهدـع  اـیند  رد  میاهداـمآ . لـمتحم  یهثداـح  رھ  اـب  یهھجاوم  یارب  یھلا  قیفوت  هب 

روبع یلامتحا  تالکـشم  زا  ار  روشک  دیاب  هنوگچ  هک  مینکیم  رکف  ام  درادن . یقرف  ام  یارب  مینکیم ؛ یداش  هن  میریگیم ، ازع  هن  ام  هن ، ام  دندرک . یداش  دـندش و  لاحـشوخ 

هک تسا  نیا  رگید ، لاس  هاجنپ  رد  هچ  رگید ، لاس  هد  رد  هچ  هرود ، نیا  رد  هچ  تسا ، لمتحم  روشک  یارب  هک  یتالکشم  یهمھ  زا  روبع  هار  دنک . رکف  نیا  هب  دیاب  تلم  داد ؛

ماکحتـسا مھ  یـسایس ، ماکحتـسا  مھ  تـسا ؛ راـک  ساـسا  ماـظن ، یلخاد  ماکحتـسا  دوـشیم . لـصاح  ماکحتـسا  یروـجهچ  دـینیبب  دـشاب . مکحتـسم  نورد  زا  روـشک 

دوجو رگا  ماکحتـسا  نیا  روشک . دـشرا  نالوئـسم  صوـصخب  ناـگبخن و  صوـصخب  دارفا ، یناور  یحور و  ماکحتـسا  همھ  زا  رتـالاب  مھ  و  یگنھرف ، ماکحتـسا  مھ  یداـصتقا ،

همادا ار  یبالقنا  یهیحور  کرابم  شیور  نیا  یتسیاب  ام  زیزع  یاھناوج  تسا . هدامآ  اھرطخ  یهمھ  لباقم  رد  روشک  دنکیمن . دـیدھت  ار  روشک  یرطخ  چـیھ  دـشاب ، هتـشاد 

؛ تسا یبالقنا  یهیحور  روشک ، یهلئـسم  تسین ؛ روشک  یهلئـسم  اھنیا  دـننام  یئزج و  کچوک و  یاـھزیچ  هب  نتخادرپ  اھیزاسهیـشاح و  اـھلاجنج و  اـھثحب و  دـنھدب .

اھراب هک  تسا  یملع  تفرـشیپ  میاهدرک ، ضرع  اھراب  هک  تسا  داصتقا  روشک ، یهلئـسم  یزیرهمانرب ، یلمع و  ظاـحل  زا  و  تسا ؛ یبـالقنا  یریگتھج  روشک ، یهلئـسم 

. تسا روشک  یلصا  لئاسم  اھنیا  میاهدرک . ضرع  اھراب  مھ  ار  نیا  هک  تسا  تلم  داحآ  ماجسنا  داحتا و  میاهدرک و  ضرع 

ید  / ١٠/٠٧/١٣٩۵ هسامح ٩  زورلاس  هناتسآ  رد  بالقنا  ربھر  تانایب 

، یداصتقا یناسنا و  یعیبط و  ناوارف  عبانم   » زا رادروخرب  ناریا  رد  هطلـس  ماظن  اب  تفلاخم  رولبت  ار  یمالـسا  یروھمج  اب  نوگانوگ  یاھینمـشد  اھهئطوت و  هشیر  ناشیا 

دیازفیب و دوخ  تردق  رب  دـیاب  اھینمـشد  نیا  لباقم  رد  یمالـسا  یروھمج  دـندرک : ناشنرطاخ  دنتـسناد و  یماظن » قیال  یورین  رازبا و  و  یـسایس ، ربنم  قطنم و  فرح و 

. تسا هلئسم  نیمھ  زین  لخاد  تخاس  ماکحتسا  یلخاد و  تردق  شیازفا  رب  ررکم  دیکات  تلع 

یقرش  / ١١/٢٧/١٣٩۵ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

اما تسھ  مھ  یماظن  یهوق  هتبلا  تسین ؛ یماظن  یهوق  طقف  هوق »  » زا روظنم  دایز  لامتحا  هب  هوق » نم  متعطتـسا  ام  مھل  اودـعا  و   » یهفیرـش یهیآ  رد  منکیم  ضرع  نم 

ررکم هدـنب  هک  روشک  یلخاد  تخاس  ماکحتـسا  نیا  یاـنعم  دـینک . یوق  ار  ناـتدوخ  نورد  دـیناوتیم ، هچرھ  هوق ؛ نم  متعطتـسا  اـم  مھل  اودـعا  تسین . یماـظن  یهوق  طـقف 

یوق یجراخ  یاھرازاب  رد  ذوفن  ظاحلزا  دـینک ، یوق  یلخاد  دـیلوت  ظاحلزا  دـینک ، یوق  ار  ناتدوخ  یروانف  ظاـحلزا  دـینک ، یوق  ار  ناـتدوخ  یملع  ظاـحلزا  تسا . نیا  میوگیم ،

مالعا اھتـسایس  رد  هک  اـم  دـیریگب . راـک  هب  ار  اـھتیفرظ  نیا  دـینک و  یوق  تسا ، هدـشن  هدافتـسا  زونھ  تسھ و  روشک  نیا  رد  هک  یناوارف  یاـھتیفرظ  فشک  ظاـحلزا  دـینک ،

زا شیب  دشر  مینک ، هظحالم  ار  اھتیفرظ  ام  رگا  دنتفگ  دندمآ  اھسانـشراک  نیـصصختم و  دعب  دوشیمن ! دنتفگ  یـضعب  دسرب ، دـصرد  تشھ  دـشر  هب  دـیاب  روشک  هک  میدرک 

رظن دروم  هک  تسین  یزیچ  نآ  نیا  نکل  تسا  دیفم  نیا  هتبلا   - میـشورفب رتشیب  تفن  ام  هکنیا  یانعم  هب  دـشر  هن  دـتفیب ! قافتا  روشک  رد  تسا  نکمم  مھ  دـصرد  تشھ 

یاهدع کی  تقونآ  میاهدرک . رارکت  میاهدرک و  دیکات  اھراب  ام  هک  یتمواقم  داصتقا  نامھ  ینعی  روشک ؛ لخاد  یداصتقا  ماکحتسا  روشک ، یلخاد  دیلوت  دشر  ینعی  تسا - ام 

هک دنتـسھ  یناسک  نامھ  اھنیا  اـقافتا  دـنیوگیمن ! مھ  ار  اـھلحهار  دـنیوگیمن ، ار  اھتفرـشیپ  دـننکیم ، قارغا  دـننکیم ، هغلاـبم  دـنراذگیم ، تشگنا  اـھدوبمک  یور  دـنیآیم 

هیکت فعـض  طاقن  یور  رتشیب - جراـخ  رد  رتمک ، لـخاد  رد   - همھ زا  شیب  اـھنیمھ  دوخ  دـنداد . اـھنیا  ار  میرحت  یارگ  دـننک ؛ میرحت  ار  ناریا  هک  دـنداد  ارگ  نمـشد  هب  ناـشدوخ 

. دننکیم

یقرش  / ١١/٢٧/١٣٩۵ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

تـسھ مھ  یماظن  یهوق  هتبلا  تسین ؛ یماظن  یهوق  طقف  هوق »  » زا روظنم  دایز  لاـمتحا  هب  ( ١ «) هوق نم  متعطتـسا  ام  مھل  اودعا  و   » یهفیرـش یهیآ  رد  منکیم  ضرع  نم 

ررکم هدنب  هک  روشک  یلخاد  تخاس  ماکحتـسا  نیا  یانعم  دـینک . یوق  ار  ناتدوخ  نورد  دـیناوتیم ، هچرھ  هوق ؛ نم  متعطتـسا  ام  مھل  اودـعا  تسین . یماظن  یهوق  طقف  اما 

یوق یجراخ  یاھرازاب  رد  ذوفن  ظاحلزا  دـینک ، یوق  یلخاد  دـیلوت  ظاحلزا  دـینک ، یوق  ار  ناتدوخ  یروانف  ظاـحلزا  دـینک ، یوق  ار  ناـتدوخ  یملع  ظاـحلزا  تسا . نیا  میوگیم ،

مالعا اھتـسایس  رد  هک  اـم  دـیریگب . راـک  هب  ار  اـھتیفرظ  نیا  دـینک و  یوق  تسا ، هدـشن  هدافتـسا  زونھ  تسھ و  روشک  نیا  رد  هک  یناوارف  یاـھتیفرظ  فشک  ظاـحلزا  دـینک ،

زا شیب  دشر  مینک ، هظحالم  ار  اھتیفرظ  ام  رگا  دنتفگ  دندمآ  اھسانـشراک  نیـصصختم و  دعب  دوشیمن ! دنتفگ  یـضعب  دسرب ، دـصرد  تشھ  دـشر  هب  دـیاب  روشک  هک  میدرک 

رظن دروم  هک  تسین  یزیچ  نآ  نیا  نکل  تسا  دیفم  نیا  هتبلا   - میـشورفب رتشیب  تفن  ام  هکنیا  یانعم  هب  دـشر  هن  دـتفیب ! قافتا  روشک  رد  تسا  نکمم  مھ  دـصرد  تشھ 

یاهدع کی  تقونآ  میاهدرک . رارکت  میاهدرک و  دیکات  اھراب  ام  هک  یتمواقم  داصتقا  نامھ  ینعی  روشک ؛ لخاد  یداصتقا  ماکحتسا  روشک ، یلخاد  دیلوت  دشر  ینعی  تسا - ام 

هک دنتـسھ  یناسک  نامھ  اھنیا  اـقافتا  دـنیوگیمن ! مھ  ار  اـھلحهار  دـنیوگیمن ، ار  اھتفرـشیپ  دـننکیم ، قارغا  دـننکیم ، هغلاـبم  دـنراذگیم ، تشگنا  اـھدوبمک  یور  دـنیآیم 

هیکت فعـض  طاقن  یور  رتشیب - جراـخ  رد  رتمک ، لـخاد  رد   - همھ زا  شیب  اـھنیمھ  دوخ  دـنداد . اـھنیا  ار  میرحت  یارگ  دـننک ؛ میرحت  ار  ناریا  هک  دـنداد  ارگ  نمـشد  هب  ناـشدوخ 

. دننکیم

یمالسا  / ٠٢/٠۵/١٣٩۶ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

مھ مدرم  هب  دـنریگب ، میمـصت  میاهتفگ - اـھراب  هک  تسا  یفرح   - منکیم ضرع  ار  نیا  دنتـسھ  یروـھمج  تساـیر  تاـباختنا  دزماـن  هک  یمرتـحم  ناـیاقآ  نیا  یهمھ  هـب  نـم 

اھزرم نیا  زا  نوریب  هب  ناـشھاگن  اـھهرگ ، ندرک  زاـب  یارب  یداـصتقا ، یهعـسوت  یارب  روشک ، روما  تفرـشیپ  یارب  هک  دـنھدب  مھ  لوق  دـنیوگب ، مھ  ناـشتاغیلبت  رد  دـنیوگب ،

هنالقاع و یزیرهمانرب  اھتیفرظ ، نیا  زا  یهدافتـسا  اھتیفرظ ، نیا  هب  هجوت  تسا ؛ دایز  ام  یاھتیفرظ  تسا ، دایز  ام  یاھییاناوت  دوب . دـھاوخ  تلم  دوخ  هب  هاگن  دوب ، دـھاوخن 

نآ نیا ، دـنکیم ، سویام  ار  نمـشد  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، و  دـناسرب ؛ ینورد  تخاـس  ماکحتـسا  رادـتقا و  هب  ار  روشک  دـناوتیم  اـھتیفرظ  نیا  زا  یهدافتـسا  یارب  هناربدـم 

« ينورد تخاس  ماکحتسا   » 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 14هاگياپ  هحفص 12 
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. داد دھاوخ  تینوصم  یھلا  قیفوت  هب  یمالسا ، ماظن  تلم و  روشک و  هب  هک  تسا  یزیچ 

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

ردـقچ منھج ، قامعا  رد  دـنتفر  یماکان  اب  ترـسح و  اب  ایند  نیا  زا  الاح  دـندوب و  یمالـسا  یروھمج  یدوبان  یوزرآ  رد  هک  یناسک  نیا  دادـعت ] ، ] بالقنا لوا  زا  دـینیبب  اـمش 

نآ مھ  دننادب ، صالخا  اب  ناتسود  مھ  دنادب ، نمـشد  مھ   - دننادب همھ  ار  نیا  دوب . دھاوخ  روجنیمھ  مھ  نیا  زا  دعب  هداتـسیا ؛]  ] لماک رادتقا  اب  یمالـسا  یروھمج  تسا .

. دز میھاوخ  یلیس  اھنآ  هب  ام  دننزب ، یلیس  ام  هب  دنناوتیمن  اھنآ  دینادب  تسا و  هداتسیا  مکحتسم  یمالسا  یروھمج  هک  دننادب - دزرلیم  ناشلد  یھاگ  هک  یناتسود 

یهدارا مزع و  نآ  تسا ؛ یونعم  تازیھجت  نآ ، دراد ؛ دوجو  یرگید  یاھزیچ  دـنرادن ، هدـننکنییعت  یـساسا و  شقن  یداـم  تازیھجت  تسین . یداـم  تازیھجت  رطاـخهب  نیا   و 

یهلیـسوهب اـیند  رد  هک   - داـسف بیجع  ناـفوط  نیا  رد  هک  تسا  ییاـھناوج  تیبرت  تردـق  نآ  تسا ، مدرم  داـحآ  کـیاکی  یاـھلد  ینورد  ماکحتـسا  یاـھهار  نآ  تـسا ، تباـث 

دناوتیم یمالسا ، ماظن  یمالـسا ، تردق  یمالـسا ، یروھمج  دناهداتـسیا . ناریا  رد  میقتـسم  طارـص  رد  مکحم  صرق و  دنکیم - ادیپ  جیورت  دراد  اھنآ  لاثما  اھتسینویھص و 

نیا  ] حور و  درادن . هلباقم  ییاناوت  یایدام  تردق  چیھ  تردق ، نیا  اب  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  تردق  نیا ، دنتـسھ . هدرک و  تیبرت  زورما  دـنک و  تیبرت  ار  ییاھناوج  روجنیا 

. تسا تداھش  نیمھ  حور  مھ ، تردق ]

یمالسا  / ١٣٩٧/٠٣/٣٠ یاروش  سلجم  نانکراک  ناگدنیامن و  رادید  رد  تانایب 

هتفر شیپ  هدرک و  تکرح  بوخ  زورما  ات  تسا ، یمالسا  ماظن  ناکرا  زا  یـساسا  نکر  کی  هک  یمالـسا  یاروش  سلجم  هللادمحب  هک  تسا  نیا  منکیم ، ساسحا  هچنآ  نم 

امـش یمالـسا . ماظن  ناکرا  تلم و  ینورد  تخاس  ماکحتـسا  نیا  هب  دراد  جایتحا  روشک  زورما  دینک . تیوقت  دیناوتیم  هچرھ  ار  بالقنا  فادھا  تمـس  رد  تکرح  نیا  تسا ؛

تاذ ناریا ؛ تلم  ربارب ] رد   ] مھ طقفهن  دنتسیایم ؛ ناریا  تلم  لباقم  رد  یتثابخ  هچ  اب  دننکیم و  تکرح  دنراد  یاهیحور  هچ  اب  دنتسھ و  یناسک  هچ  امش  نانمشد  دینیبب 

نیا یهیرگ  تسا . یگرزب  یلیخ  یهلئـسم  تسین ؛ یکچوک  یهلئـسم  کـی  اـکیرمآ  رد  ناـشیاھردام  زا  هچب  رازھ  دـنچ  ندرک  ادـج  یهلئـسم  نیا  زورما  تسا .] نیا   ] اـھنیا

ماجنا ار  یرابتیانج  طلغ و  یهمدقم  نینچ  کی  یئارجا ، کی  رطاخهب  یتسایـس ، کی  رطاخهب  دنرـضاح  اھنیا  روطچ  دونـشب ؛ دروآیمن  تقاط  نویزیولت  رد  ناسنا  ار  اھهچب 

رد دنیآیم  هتفرشیپ  تاحیلست  یاراد  گرزب و  تلود  دنچ  اب  هک  دنتسھ  یناسک  نامھ  اھنیا  دنتـسھ . روج ] ] نیا اھنیا  دننک !] ادج   ] ناشردام زا  ار  هچب  رازھ  دنچ  هک  دنھدب 

روجنیا دیدرت . چیھ ]  ] نودب دنشکیم  مدآ  دننک ؛ جراخ  اھنیا  تسد  زا  تسا ، نمی  مولظم  مدرم  سفنت  لحم  هک  ار  ردنب  کی  هکنیا  یارب  دنتسیایم  نمی  مدرم  لباقم  رد  ایرد 

بلطتلادـع نوچ  مھ  یمالـسا  یروھمج  اب  هلب ، دـنملظ . تردـق  یاھهاگتـسد  دنتـسھ ؛ یملاظ  یاھناسنا  اتاذ  اھنیا  دنـشاب ؛ دـب  یمالـسا  یروھمج  اب  طـقف  هک  تسین 

یتسیاـب داتـسیا ؛ اـھنیا  لـباقم  رد  دـیاب  دـنھدیم . ماـجنا  دـنراد  ار  اھینکـشراک  نیا  دـنفلاخم و  تدـشب  دراد ، مولظم  زا  عاـفد  یهیعاد  دراد ، مالـسا  یهیعاد  نوچ  تسا ،

. دش دھاوخ  زوریپ  شنانمشد  اکیرمآ و  رب  ناریا  تلم  یھلا ، تزع  لالج و  تمرح و  هب  یھلا ، قیفوت  هب  هک  دوب  نئمطم  دیاب  درک و  ظفح  ار  ماکحتسا 

ثعبم  / ١۴٠٠/١٢/١٠ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

نیا میھدب ؛ ماجنا  ار  اھراک  نآ  تیلھاج  نیا  لابق  رد  هک  تسا  ام  یهدھع  رب  زورما  داد ، ماجنا  تیلھاج  نآ  لابق  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  یلص هللا   ) مرکا یبن  هک  یراک  نامھ 

. تسا ام  یهفیظو 

نموم و یاھهورگ  یهعـسوت  تسا . ینید  ناـمیا  تیوقت  ملاـع ، رـسارس  رد  یرـشب  نازوسلد  یهمھ  یارب  اـم و  یارب  مھم  یاـھراک  زا  یکی  ناـمیا . تیوقت  لوا ، یهجرد  رد 

. دننک ادیپ  هعسوت  دیاب  اھنیا  دننک ؛ شالت  دننک ، راک  دنشاب و  تمواقم  لھا  دنشاب و  هتشاد  نامیا  دنشاب و  هتشاد  ینید  یهزیگنا  هک  ییاھناسنا  ملاع ؛ رساترس  رد  مواقم 

تیوقت ار  نیا  هدش ؛ لیکشت  یماظن  کی  ناریا  یمالسا  یروھمج  رد  مالسا  مچرپ  ریز  مالـسا و  مچرپ  اب  یھلا ، لضف  هب  الاح  یمالـسا . ماظن  ماکحتـسا  توق و  تیوقت ]  ] و

. مینک رتهدرتسگ  هچ  رھ  ار  شتارثا  شتارمث و  مینک ، رتمکحم  هچ  رھ  ار  شیاھهیاپ  مینک ، مکحتسم  مینک ،

، دراد مزال  هعلاطم  دراد ، مزـال  یزیرهماـنرب  دـنک ؛ هلمح  نییاـپ و  دزادـنیب  ار  شرـس  ناـسنا  هک  تسین  ییاھنادـیم  نآ  زا  نادـیم  نیا  زیمآتمکح ؛ هنادـنمدرخ و  یهماـنرب  دـعب 

تاصتخم رگا  تیلھاج ؛ نیا  تاصتخم  عیسو  تخانش  رب  دشاب  یکتم  دیاب  همانرب  نیا  و  دش . هجاوم  هیـضق  نیا  اب  یتسیاب  تمکح  اب  دوشب ، هیھت  دیاب  هنادنمدرخ  یهمانرب 

. مینک هزرابم  نآ  اب  میناوتیمن  مینک ، هلباقم  نآ  اب  میناوتیمن  مینادن ، تسرد  ار  تیلھاج  نیا 

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

تامیمصت اھنیا  دوب ؛ روشک  تلم و  ماظن و  ینورد  تیوقت  دوب ، لالقتسا  ظفح  دوب ، یگتسباو  مدع  دوب ، یگداتسیا  دوبن ، میلـست  رابکتـسا  اب  یهلباقم  رد  ام  تلم  باختنا 

هاگن دینک ، هظحالم  دینک ، هعجارم  ناتـسناغفا  یایاضق  هب  امـش  تسا . تسرد  میمـصت ]  ] نیا مینیبیم  ملاع ، یایاضق  هب  مینکیم  هاگن  یتقو  دوب . تسرد  نیا  تسا ؛ یلم 

هچ دـنتفر و  نوریب  روج  هچ  مھ  دـعب  ناملـسم ؛ مولظم  روـشک  نیا  رد  دـندرک  هچ  دـندنام و  ناتـسناغفا  رد  لاـس  تسیب  ـالوا  دـینیبب ؛] ار   ] اـھییاکیرمآ جورخ  تیفیک  دـینک ،

ــ  برغ هب  باطخ  شروھمجسیئر  هک  تسا  نیارکوا  نآ  تسا ؛ ناتـسناغفا  نیا  دنھدیمن ! اھنآ  هب  مھ  ار  ناتـسناغفا  تلم  لاوما  و  دندروآ ؛ دوجو  هب  مدرم  یارب  ار  یتالکـشم 

نیا نمی ؛ مواقم  اعقاو  مولظم و  مدرم  یهزوررھ  نارابمب  تسا و  نمی  یایاضق  نیا  دربیم ؛ راک  هب  ار  یدنت  نحل  هچ  دـندروآ ــ  راک  رـس  ار  وا  یبرغ  یاھتلود  اھیبرغ و  دوخ  هک 

هاگن ناـسنا  یتقو  ار  اـیاضق  نیا  دیـسر ــ  شیاـھربخ  هک  روط  نآ  ار ــ  ناوجون  یتح  ار ، ناوج  داتـشھ  دـننزب ! ندرگ  ار  رفن  داتـشھ  زور  کـی  رد  هک  تسا  ناتـسبرع  یاـھراک 

. تسا یراوخنوخ  یاھگرگ  هچ  تسد  ایند  ایند ؛ رد  تسا  مکاح  یتملظ  هچ  تسا ؛ مکاح  یملظ  هچ  ایند  رد  هک  دنکیم  ساسحا  دنکیم ،
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