
ناتسدرک  / ٢١/١٣۶٩/٠۶ ناتسا  نارھت و  دھشم و  نازابناج  دھاش و  زاتمم  نادنزرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اجنآ اجنیا و  رد  یفلتخم  یاھریبعت  مھ ، یمالـسا  یروھمج  لد  نخـس  ناریا و  عضوم  دروم  رد  تسا . هدرک  رپ  نوگاـنوگ  یاـھربخ  زا  ار  اـیند  سراـف ، جـیلخ  یاـیاضق  زورما 

یهمھ عـالطا  هب  تسا  مزـال  دـنکیم . هیارا  یریـسفت  ثداوح ، نیا  لاـبق  رد  ناریا  عضو  هقطنم و  عاـضوا  زا  دـنزیم و  اـیند  رد  یفرح  دوخ ، لـیم  هب  سک  رھ  دوشیم . هتفگ 

لوا زا  مھ  ام  دھدیم و  ناشن  رتشیب  ار  شدوخ  ناشریخا ، یاھفرح  رد  هک  اکیرما -  یزروعمط  اب  هقطنم ، نیا  رد  اکیرما  روضح  اب  ام  هک  میناسرب  هقطنم  ناملسم  یاھتلم 

مینک نیمات  ار  هقطنم  تینما  دیاب  ام  هک  دنیوگیم  تبسانم  هچ  هب  اھنآ  میفلاخم . تدشب  ییاکیرما ، تسایـس  حیقو  وگروز و  راگبلط و  یهیحور  اب  میدزیم -  ار  سدح  نیا 

!؟ دراد یطبر  هچ  امش  هب  هقطنم ، نیا  تینما  میشاب !؟ اجنیا  رد  ام  هک  دنکیم  باجیا  هقطنم  نیا  رادیاپ  تینما  و 

دیراذگب دینکن ؛ تلاخد  اھنیا  راک  رد  دیتسیاب و  رد  نوریب  دـیتسھ ؛ اھتلم  نیا  تفن  یرتشم  امـش  تسا . هقطنم  نیا  یاھتلم  هب  قلعتم  لوا ، یهجرد  رد  هقطنم ، نیا  تینما 

هک تسا  یقطنم  فرح  نیا  ایآ  تخورف . دنھاوخ  دنتسناد ، تحلصم  هک  سکرھ  هب  درک و  دنھاوخ  رداص  ار  ناشدوخ  تفن  اھنیا  دننکب . نیمات  ار  هقطنم  نیا  تینما  ناشدوخ 

نیا ولو  منک ؛ نیمات  ار  اجنیا  تینما  دیاب  متـسھ ، هقطنم  نیا  یرتشم  نم  نوچ  هک  دـیوگب  دـیایب و  اجنیا  هب  ایند  فرط  نآ  زا  یردـلق ، ندوب و  دـنمروز  یاکتا  هب  طقف  یتلود 

رگید وگروز و  یاھییاکیرما  امـش  زا  ریغ  دنکیم ؟ لوبق  ار  نیا  یرـشب ، ینالقع  قطنم  مادک  دشاب ! هقطنم  نیا  یاھتلم  حلاصم  دض  تینما و  دـض  وا -  لوق  هب  تینما -  نیمات 

!؟ دتسیایم نآ  یاپ  دیوگیم و  ار  یفرح  نینچ  یسک  هچ  ملاع ، یاھوگروز  اھردلق و 

اجنیا رد  امـش  رگا  مینک ! تسرد  یتینما  یعافد و  متـسیس  میروایب و  یماظن  یورین  مییاـیب ، اـجنیا  هب  یتسیاـب  میراد ، جاـیتحا  هقطنم  نیا  تفن  هب  اـم  نوچ  دـنیوگیم 

، هناخ نابحاص  یتحاران  تمیق  هب  ولو  نارگید ، یهناخ  رد  دـیھاوخیم  امـش  دوب . دـھاوخ  هقطنم  نیا  یاـھتلم  تینما  فـالخرب  دـیدرک ، تسرد  یتینما  یعاـفد و  متـسیس 

! دنکیم تریح  اھنآ  تحاقو  زا  ناسنا  هک  دننزیم  ار  اھفرح  نیا  تحاقو  اب  صرق و  مھ  نانچنآ  تسا ؟ لوبق  لباق  قطنم  مادک  اب  نیا ، دینک ! تسرد  اپ  یاج  ناتدوخ  یارب 

یراک دـیدرک و  زیھجت  ار  قارع  هک  دـیدوب  امـش  دـیاهدوب . امـش  دوخ  نآ  بجوم  تسا ، هدـش  داجیا  ینماان  هقطنم  نیا  رد  تیوک ، هب  قارع  یهلمح  اـب  زورما  هک  دـینیبیم  رگا 

یمالسا یروھمج  مالسا و  اب  هک  ییاضغب  دقح و  رطاخ  هب  امش  دیدوب . ینماان  یهیام  امش  مھ  زاب  دیامن . هلمح  تیوک  هب  دنکب و  تردق  ساسحا  شدوخ  رد  وا  هک  دیدومن 

، دـیدشیمن دراو  دـیدرکیمن و  ینابیتشپ  رگا  دـیدومن . کمک  وا  هب  دـیدرک و  مکحم  ار  قارع  تشپ  دـیتسناوت ، هک  اـجنآ  اـت  دـیدش و  نادـیم  دراو  دـیراد ، یمالـسا  بـالقنا  و 

. دیدیمن ار  ینماان  یور  هقطنم 

هقطنم نیا  رد  ار  نازواجتم  تسد  مینک ؛ نما  ار  سراف  جیلخ  رگیدـمھ  کمک  هب  مینیـشنب و  مھ  رود  هقطنم  یاھروشک  اب  میتسھ  هدامآ  میاهدرک ، مالعا  ام  هک  تساھلاس 

!؟ هچ امش  هب  تسا ؛ هقطنم  یاھتلم  ام  یهفیظو  نیا ، دنک . زواجت  یرگید  قوقح  هب  یسک  میراذگن  مییامن و  هاتوک 

رد دشکب و  هشقن  شدوخ  عفانم  قبط  دیایب ، زواجتم  یاکیرما  دنھدب  هزاجا  هک  ییاھتلود  اھتلم و  رـس  رب  کاخ  مینک ! تسرد  یتینما  متـسیس  اجنیا  رد  دیاب  ام  دنیوگیم 

یراـکعمط و زواـجت و  لـباقم  رد  سک  رھ  داد . دـنھاوخن  هزاـجا  یمالـسا  یاـھتلم  تشاذـگ ، دـنھاوخن  ناناملـسم  دـنک ! تسرد  یتـینما  متـسیس  سرافجـیلخ ، یهـقطنم 

دیھـش دوشب ، هتـشک  هار  نیا  رد  سک  رھ  و  هدرک ، هللالیبسیف  داھج  دنک ، هزرابم  دتـسیاب و  سراف  جـیلخ  یهقطنم  هب  یزادـناتسد  یارب  اکیرما  یاھتـسایس  اھهشقن و 

. تسا

یماظتنا  / ١٣٧٠/٠١/٢٧ یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

مظن رگا  تسا . هعماج  نآ  بولطم  مظن  دـح  رد  هعماج ، رھ  بولطم  ییاراک  تسا . لوا  یهجرد  یهلاسم  کی  یعامتجا ، مظن  تسا . یمھم  یـساسا و  یهلاـسم  تینما ،

. دش دھاوخ  هتساک  اھییاراک  زا  دوب ، مک  ای  دوبن ،

هک قطانم  زا  یخرب  رد  صخالاب  و  یزرم ، قطانم  رد  صوصخب  روشک ، رـساترس  رد  هدرک ، نیعم  شیارب  نوناق  هک  یفیاظو  حرـش  قبط  ار  تینما  مظن و  دیاب  یماظتنا  یورین 

یروھمج یماظتنا  یورین  هک  دینک  تباث  دیاب  تسا . یلوا  یلـصا و  یهتکن  نآ  نیا ، دناسرب . تابثا  هب  دـنھدیم ، رارق  لالتخا  دروم  ار  تینما  مظن و  اجنآ  رد  یرارـشا  یھاگ 

. تساراد تسوا ، یهدھعرب  هک  یتناما  راب  لمح  یارب  ار  ییاراک  تیافک و  نیا  ناریا ، یمالسا 

هاپس لک  داتس   » و حلسم » یاھورین  لک  داتس   » هب اوق » لک  یھدنامرف  داتس   » ناونع رییغت  یارب  ییاضر  نسحم  رکشلرس  یدابآزوریف و  رتکد  هب  نامرف 

١٣٧٠/١٠/٢۵ /  « یمالسا بالقنا  نارادساپ  هاپس  کرتشم  داتس   » هب یمالسا » بالقنا  نارادساپ 

میحرلانمحرلاهللامسب

یدابآزوریف نسح  دیس  رتکد  یاقآ  بانج  یجیسب ، ردارب 

ییاضر نسحم  رادساپ  رکشلرس  رادرس 

یروھمج ماظن  یلم و  تینما  زا  یرادـساپ  رگیدـکی ، رانک  رد  هک  یماظتنا -  یورین  جیـسب و  هاپـس ، شترا ، زا  معا  روشک -  حلـسم  یاھورین  یاـھتیرومام  عونت  هب  شرگن  اـب 

: ددرگیم ررقم  حلسم ، یاھورین  رتشیب  هچرھ  یگنھآکی  یارب  دنشابیم ، رادهدھع  ار  ناریا  یمالسا 

« حلسم یاھورین  لک  یھدنامرف  داتس  سیئر   » یقوقح تیصخش  زا  داتـس  نیا  سیئر  دبای و  رییغت  حلـسم » یاھورین  لک  داتـس   » هب اوق » لک  یھدنامرف  داتـس   » ناونع (١

. دشاب رادروخرب  یساسا  نوناق  مششوداتفھودصکی  لصا  رد  جردنم 

. ددرگ لیدبت  یمالسا » بالقنا  نارادساپ  هاپس  کرتشم  داتس   » هب فیاظو ، تیرومام و  نامھ  اب  یمالسا ،» بالقنا  نارادساپ  هاپس  لک  داتس   » ناونع (٢

. مراتساوخ لاعتم  دنوادخ  زا  ناتریطخ  فیاظو  یافیا  رد  ار  هاپس  کرتشم  داتس  سیئر  ردقلاوذ ، رادساپ  پیترس  رادرس  ناردارب و  امش  قیفوت 

یماظتنا  / ١٣٧١/٠٧/٠٢ یورین  یھدنامرف  هب  یھللافیس  راسمیت  باصتنا 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

یھللافیس اضر  پیترس  راسمیت 

یاھتیلوئسم رد  امش  یهناراکادف  تامدخ  یبالقنا و  قباوس  هب  تیانع  اب  تسا و  هدیسر  روھظ  هب  امـش  زا  هتـشذگ  تامدخ  لوط  رد  هک  یتقایل  یگتـسیاش و  هب  هجوت  اب 

. منکیم بوصنم  یمالسا  یروھمج  یماظتنا  یورین  یھدنامرف  هب  ار  امش  روشک  مرتحم  ریزو  داھنشیپ  هب  انب  یماظتنا ، یماظن و  ریطخ 

ییاناوت و همھ  هک  دـنکیم  باجیا  تسا ، ناـنھیممھ  یارب  ناـنیمطا  شمارآ و  زا  رادروخرب  یاـضف  روشک و  رـسارس  رد  تینما  مظن و  ظـفح  نآ  مھا  هک  ورین  نیا  مھم  فیاـظو 

، دناهدروآ مھارف  نیـشیپ  نالوئـسم  ار  هچنآ  دـیرب و  راکب  یبالقنا  نموم و  نادراک و  رـصانع  یراکمھ  زا  یریگهرھب  ورین و  نیا  یاھتیلاعف  هب  ندیـشخب  تیفیک  رد  ار  دوخ  دـھعت 

. دزاس شیپ  زا  رتنوزفا  یسب  ار  ورین  نیا  ییآراک  مھم ، تیلوئسم  نیا  رد  امش  روضح  هک  دوریم  راظتنا  دیزاس . فعاضم 

ریدقت روخ  رد  داینبون  نامزاس  نیا  هب  ندیشخب  لکش  رد  شاهناصلخم  شالت  هک  یماظتنا  یورین  نیشیپ  هدنامرف  یبارھـسدمحم  پیترـس  راسمیت  تامدخ  زا  منادیم  مزال 

. میامن بوصنم  اوق  لک  هدنامرف  یماظن  نارواشم  هورگ  رد  تیوضع  هب  ار  یو  کین ، یاھوزرآ  اعد و  نمض  منک و  رکشت  هنامیمص  تسا ، ناوارف 

یلم  / ١٣٧١/١٠/٢١ تینما  یلاع  یاروش  رد  یناحور  نسح  خیش  جاح  ینیمخ و  دمحادیس  جاح  ددجم  باصتنا 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

« ّيلم تینما   » 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 33هاگياپ  هحفص 1 
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. منکیم بوصنم  لاس  ود  تدم  یارب  یلم  تینما  یلاعیاروش  رد  دوخ  یگدنیامن  هب  اددجم  ار  یلاعبانج  یساسا ، نوناق  مشش  داتفھ و  دصکی و  لصا  یارجا  رد 

نآ و رد  هنالاعف  تکرـش  اب  دـیناوتب  ناریا ،  یمالـسا  یروھمج  یلم  تینما  لالقتـسا و  ققحت  رد  اروش  نآ  تامیمـصت  زاتمم  هتـسجرب و  شقن  هب  هجوت  اب  هک  دوریم  راظتنا 

. دیئامن کمک  یمالسا  یلاعتم  ماظن  لالقتسا  رادتقا و  هب  بناجنیااب ، رمتسم  رظن  لدابت 

. منکیم تلئسم  لاعتم  دنوادخزا  ار  امش  قیفوت 

هعسوت  / ١٣٧٢/٠٨/١٨ مود  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

: مدرم هب  یداصتقا  تاسسوم  یراذگاو  رما  رد  ریز  تاھج  تیاعر  روشک و  یگدنزاس  رد  مدرم  یهماع  تکراشم  رب  یدج  تیانع  هجوت و  - 

. دریگن رارق  فدھ  دوخ  دشاب و  همانرب  فادھا  ققحت  تھج  رد  یراذگاو  رما  فلا :

. دریذپ تروص  یساسا  نوناق  بوچ  راھچ  رد  ب :

. ددرگن یبالقنا  یمالسا و  یاھشزرا  تیمکاح  لزلزت  ای  یلم و  تینما  دیدھت  بجوم  ج :

یلم  / ١٠/١٣/١٣٧۴ تینما  یلاع  یاروش  رد  هیقف  یلو  ناگدنیامن  باصتنا 

میحرلا نمحرا  مسب هللا 

امیس ادص و  نامزاس  سیئر  یناجیرال  یلع  رتکد  یاقآ  بانج 

. منکیم بوصنم  لاس  ود  تدم  یارب  یلم  تینما  یلاع  یاروش  رد  دوخ  یگدنیامن  هب  ار  یلاعبانج  یساسا ، نوناق  مشش  داتفھ و  دصکی و  لصا  یارجا  رد 

نآ و رد  هنالاعف  تکرـش  اب  دـیناوتب  ناریا ، یمالـسا  یروھمج  یلم  تینما  لالقتـسا و  ققحت  رد  اروش  نآ  تامیمـصت  زاتمم  هتـسجرب و  شقن  هب  هجوت  اب  هک  دوریم  راـظتنا 

. منکیم تلاسم  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  امش  قیفوت  دیئامن . کمک  یمالسا  یلاعتم  ماظن  لالقتسا  رادتقا و  هب  بناجنیا ، اب  رمتسم  رظن  لدابت 

یلم  / ١٠/١٣/١٣٧۴ تینما  یلاع  یاروش  رد  هیقف  یلو  ناگدنیامن  باصتنا 

میحرلا نمحرا  مسب هللا 

یناحور نسح  خیش  جاح  یاقآ  نیملسملاو  مالسالاتجح  بانج 

. منکیم بوصنم  لاس  ود  تدم  یارب  یلم  تینما  یلاع  یاروش  رد  دوخ  یگدنیامن  هب  اددجم  ار  یلاعبانج  یساسا ، نوناق  مشش  داتفھ و  دصکی و  لصا  یارجا  رد 

نآ و رد  هنالاعف  تکرـش  اب  دـیناوتب  ناریا ، یمالـسا  یروھمج  یلم  تینما  لالقتـسا و  ققحت  رد  اروش  نآ  تامیمـصت  زاتمم  هتـسجرب و  شقن  هب  هجوت  اب  هک  دوریم  راـظتنا 

. منکیم تلاسم  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  امش  قیفوت  دیئامن ، کمک  یمالسا  یلاعتم  ماظن  لالقتسا  رادتقا و  هب  بناجنیا ، اب  رمتسم  رظن  لدابت 

یاهنماخ یلع  دیس 

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

یارب روشک و  یارب  دـنزاسب و  ار  روشک  دـننک ، راـکتبا  یزیرهماـنرب و  راـک و  تینما ، نیا  زا  هدافتـسا  اـب  دـنناوتیم  فلتخم  یاھـشخب  دراد و  روشک  زورما  هک  یتینما  اـتقیقح 

اھنآ یاھهداوناخ  هک  دندش ، دیھـش  یـضعب  دـنتفر . نمـشد  اب  دربن  یاھنادـیم  هب  هک  تسا  یناناوج  نیمھ  نارگراثیا و  شالت  زا  یـشان  دـنروآ ، دوجو  هب  تاراختفا  ناشدوخ 

شالت اعقاو  حلسم ، یاھورین  نموم  ناناوج  نیمھ  دنتـسھ . ام  نارگراثیا  دنملاس ، هللادمحب  مھ  یـضعب  دنھدیم . لیکـشت  ار  نازابناج  دندش و  حورجم  یـضعب  دنتـسھ .

کی ماما  هک  یروط  نامھ  و  دـندوب -  روشک  تینما  هب  لخم  هک  یناسک  اب  هلباقم  رد  یماظتنا  یورین  شدوخ  شخب  رد  هچ  یماـظن و  یورین  هچ  دندیـشک -  تمحز  دـندرک و 

یادـخ شیپ  میـشاب و  روشک  نالووسم  میھاوخب  هک  میتشادـن  ار  راختفا  نیا  تصرف و  نیا  اھام  الاح  دـشیمن ، زوریپ  بـالقنا  نیا  دـندوبن و  ناـناوج  نیا  رگا  دـندومرف : تقو 

. دیھد هئارا  مدرم  نیا  هب  ار ، تامدخ  نیا  امش  مینک . تسرد  راختفا  نامدوخ  یارب  خیرات ، دزن  مدرم و  شیپ  و  رجا ، نامدوخ  یارب  لاعتم ،

مھارف ام  یارب  ار  ناکما  نیا  ناشدوخ ، تامحز  ناوت و  ناج و  اب  هک  میتسھ  مدرم  زا  نارگراثیا  صوصخب  مدرم و  داحآ  نویدم  ام ، همھ  روشک و  نالووسم  امـش  تقیقح ، رد 

نینچ ایآ  و  هن . ای  دـشاب  ام  روشک  لخاد  نمـشد  هن . ای  دـشاب  هتـشاد  تینما  هن . اـی  دـشاب  هتـشاد  یـضرا  تیماـمت  روشک ، هک  دوبن  مولعم  دوبن ، اـھیرگراثیا  نیا  رگا  دـندرک .

، لحارم همھ  رد  هک  دزاسیم  بجاو  دـنکیم و  هتکید  ام  رب  نیا ، دروآ . دوجو  هب  یگدـنزاس  دـنک و  شالت  راـک و  روشک ، یارب  دـناوتب  یـسک  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یناـکما 

دندرک داھج  اعقاو  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  ناگدنمزر و  نازابناج ، ادھـش ، یاھهداوناخ  لثم  روشک -  رگراثیا  تاقبط  قح  هدرکن ، یادخ  هک  میراذگن  میـشاب و  بقارم  بظاوم و 

یارب دنتـشادن و  یایزوسلد  هنوگ  چـیھ  گنج ، رد  هک  یناسک  تمـس  زا  مھ  نآ  دوشیم ؛ هدز  رانک  هشوگ و  یھاگ  هک  ییاھقن  اھفرح و  زا  یـضعب  هب  دندیـشک -  تمحز  و 

. دوش عیاض  دندرکن ، یشالت  هنوگ  چیھ  رطخ ، یاھنادیم  رد  گنج و  یارب  بالقنا و  نیا 

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

نانچمھ ( ٨ «.) رئاودلامکب صبرتی  « ؛ دندصرتم مھ  زاب  اما  دـندید . دـندرک و  ناحتما  مھ  ار  نیا  داد . ناکت  ار  اھتلم  تیمولظم ، اب  هارمھ  تردـق  نیا  ناریا ، تلم  یگداتـسیا  نیا 

: دـنیوگیم یمالـسا  یروھمج  ناریا و  هب  عجار  دـینیبیم  یھاگ  هک  نیا  دـنھد . ماجنا  یتکرح  دـنناوتب  هک  دنتـسھ  یرگنیمک  لاـح  رد  مئاد  دومرف : ربمغیپ  هراـبرد  نآرق  هک 

هئطوـت نیمھ  اـھنیا  همھ  تسا ،» هتـشاد  تسد  راـجفنا  هثداـح و  نـالف  رد  دراد ؛ ار  حالـس  نـالف  :» دـنیوگیم اـی  دـننکیم -  تـسرد  هعیاـش  دـنکیم - » نـینچ  ار  تـینما  »

دھاوخ مھ  نیا  زا  دعب  تسا ؛ هدش  بآ  رب  شقن  هللادمحب  مھ  همھ  هتبلا  تسا . ناریا  تلم  اب  ییوجهزرابم  یارب  نتخاس  هنیمز  ندرک و  تسرد  هشقن  نیمھ  تساھینیچ .

. دش

داجیا ینماان  نارگید  تسا . هدرک  تینما  ظفح  هشیمھ  تسا . هدـشن  هقطنم  نیا  ینماان  بجوم  مھ  راـب  کـی  اـھلاس ، نیا  لوط  رد  یمالـسا  یروھمج  تلود  ناریا و  تلم 

هقطنم ینماان  بجوم  هک  دنـشاب  هدرک  یتکرح  ناریا ، تلم  ای  یمالـسا  یروھمج  هک  دـنھد  ناشن  دـنناوتیمن  مھ  راب  کـی  بـالقنا ، هلاـس  هدـفھ  خـیرات  نیا  رد  دـنا . هدرک 

. دشاب

ام اـما  دـندرک ؛ تسرد  ینمااـن  یلیخ  دـندوب ، جراـخ  رد  هک  یناـسک  مھ  هقطنم ، یلخاد  یاھتردـق  زا  یـضعب  مھ  دـنراد . عـالطا  دـننادیم و  مھ  همھ  دـندرک ؛ نارگید  هتبلا 

نوـچ ار ؛ هقطنم  تینما  مھ  میتـساوخ ، ار  ناـمدوخ  تینما  مھ  ینعی  تسا . هقطنم  یارب  تینما  ارھق  ناـمدوخ ، یارب  تینما  میدرک . ظـفح  ار  تینما  هـشیمھ  اـم  مـیدرکن .

هگن نما  نارگید  یارب  ار  هقطنم  درک و  نماان  ار  ناریا  دوشیم  هک  دـننکن  لایخ  اھنآ  هعبت  ای  یتیلمارف  یاھتردـق  تسا . هقطنم  ینماان  مھ ، ام  ینماان  تسا . ریذـپان  کـیکفت 

ار نمـشد  هبرـض  هک  تسین  یتلم  تلم  نیا  دـننک ، تسرد  ینماان  تلم ، نیا  یارب  ات  دـننک  یعـس  نیطایـش  رگا  هک  دـننادب  تسین . شیب  یلایخ  باوخ و  نیا  هن . تشاد ؛

. دراذگیمن خساپیبا  سک ر  چیھ  هبرض  ناریا  تلم  دراذگب . خساپیب 

فیعض و ردقچ  اکیرمآ  ینونک  تلود  نیا  صوصخب  اکیرمآ  تلود  یجراخ  تسایس  هک  دنداد  ناشن  هلاس  دنچ  نیا  رد  هک  ناشلیلع -  فیعض و  یجراخ  تسایساب  اھییاکیرمآ 

هب روط  نیا  نیارق  دـننکیمن . راھظا  یزیچ  هتبلا  دـنھد . ناشن  یتسـش  برـض  الثم  ناشدوخ -  لایخ  هب  دـنناوتب -  هکلب  هک  دناهدیـسر  هجیتن  نیا  هب  تسا -  ناوتان  لیلع و 

شزرایب و یاھیریگ  هناھب  اھفرح و  هنوگ  نیازا  دنتشاد -  تلاخد  اھیناریا  هیضق ، نالف  رد  ای  دنتـشاد ؛ تسد  اھیناریا  راجفنا ، نالف  رد  دنیوگیم : الثم  دناسریم . یـضعب  رظن 

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

تینما و ناریا  هک  یزور  نآ  تسوا . روشک  وا و  هب  سراف ، جیلخ  ساسح  هقطنم  ماوق  نیرتشیب  هک  تسا  یتلم  ناریا  تلم  دنـشاب . هتخانـش  بوخ  ار  ناریا  تلم  دـیاب  اھنیا 

هک نیا  رگم  دید . دھاوخ  شمارآ  یور  هقطنم  دوب -  دھاوخ  مھ  هدنیآ  رد  هللااشنا  تسا و  روطنیمھ  تسا و  هدوب  روط  نیمھ  هللادـمحب  هک  نیا  امک  دـشاب -  هتـشاد  شمارآ 

« ّيلم تینما   » 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 33هاگياپ  هحفص 2 
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نانمـشد رب  هقطنم  هک  دننادب  دنھد ، رارق  ضرعت  دروم  ار  ناریا  تلم  دنھاوخب  هچنانچ  اما  درادـن ؛ یطبر  ام  هب  هک  رگید  یاھاج  رد  دـننک . تسرد  رـسدرد  ناشدوخ  یارب  اھنآ 

. دش دھاوخ  رتتخس  اھنآ  یارب  عضو  بتارم  هب  دش . دھاوخ  رتنما  ان  بتارم  هب  دناهتسشن ، یاهشیش  یاھهناخ  رد  هک  یناسک  رب  صوصخب  ناریا ، تلم 

ماظن کی  ندروآ  مھارف  هار  زا  تسا  تراـبع  شھار  تسا . ینـشور  هار  مھ  وا  هار  تسا . هللایلع  لـکوتم  یکتم و  هک  تسا  یتلم  تسا ؛ عاجـش  گرزب و  یتلم  ناریا  تلم 

هللااشنا دوب و  هوسا  هنومن و  وگلا و  رگید ، یاھتلم  یارب  تلم  نیا  عاـفد  دوش . وگلا  رگید  یاـھتلم  یارب  اـت  روشک ، نیا  دارفا  یارب  ناـما  نما و  داـبآ ، هفرم ، ملاـس ، یناـسنا 

تسوگلا رگید  یاھتلم  یارب  روشک  نیا  یگدنزاس  مھ  زورما  دننک . عافد  ناشدوخ  زا  دنناوتب  تسا ، مزال  هک  یتقو  نآ  ناملسم ، یاھتلم  دنشاب و  هتفرگ  سرد  نآ  زا  نارگید 

. دنوش زاینیب  دننک و  انغتسا  ساسحا  نارگید  زا  دنزاسب . ار  ناشروشک  دنوش و  دوخ  هب  یکتم  دنریگب . سرد  نآ  زا  دیاب  و 

دـض شخب و  شمارآ  یروضح  دنکیم ، ادیپ  روضح  هک  اج  رھ  نوگانوگ ،  لئاسم  رد  هللادمحب  ناریا  تلم  تسا . روط  نیمھ  زین  شناگیاسمھ  دوخ و  یارب  ناریا  تینما  داجیا 

. تسا یھلا  تالـضفت  زا  مھ  نیا  هک  دـننکیم -  ناریا  تلم  تلود و  هب  اھتلم  اھتلود و  هللادـمحب  هک  یدامتعا  تسا -  هدوب  روط  نیمھ  میدـش ، دراو  هک  اجرھ  تسا . جنـشت 

. تسوا نشور  هار  مھ  نیا  تسادخ . هب  دامتعا  لکوت و  رطاخ  هب  نیا  تسوگلا . رگید  یاھتلود  اھتلم و  یارب  اھنیا 

شترا  / ١١/١٨/١٣٧۵ ییاوھ  یورین  لنسرپ  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

، سراف جـیلخ  رگا  درک . میھاوخ  هدافتـسا  هقطنم  نیا  تینما  زا  همھ  زا  شیب  میراد ، سراف  جـیلخ  رد  ار  لحاس  نیرتشیب  هک  اـم  دـشاب ، تینما  رد  سراـف  جـیلخ  هقطنم  رگا 

هقطنم نیا  تینما  رد  نارگید  زا  شیب  میراد ، تسا -  رگید  یاھروشک  ام و  نیب  کرتشم  هک  گرزب -  روانھپ و  جیلخ  نیا  رد  یدایز  عفانم  هک  ام  دشابن ، ناگناگیب  روضح  لحم 

ای ینماان و  زا  دنھاوخیم  هک  دـننکیم  نماان  ار  سراف  جـیلخ  یناسک  دـنک . نماان  ار  شدوخ  هناخ  دـھاوخیمن  سک  چـیھ  تسا . یعیبط  رما  نیا  تشاد . میھاوخ  یعس 

ات دـننک ، ادـیپ  یماظن  روضح  دـنناوتب  ات  دنـشورفب ، حالـس  دـنناوتب  ات  تسا ، ینماان  هقطنم  نیا  رد  هک  دـنیامن  دومناو  دـننک و  هدافتـساوس  اج  نیا  ینمااـن  هعیاـش  زا  لـقاال 

رد هک  دمھفیم  دـنک ، هاگن  هقطنم  یایفارغج  هب  یتقو  یـسک  رھ  الاو  تساھنآ ؛ هب  قلعتم  فرح ، نیا  دـنروآ . تسد  هب  سراف  جـیلخ  یاھروشک  رد  یـسایس  ذوفن  دـنناوتب 

. تسا غورد  نمشد  تاغیلبت  نیاربانب ، تسا . دنبیاپ  هقطنم  نیا  تینما  هب  اھروشک ، رگید  زا  شیب  یمالسا  ناریا  هقطنم ، نیا 

یماظتنا  / ٢۵/٠۴/١٣٧۶ یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لصف و هس  لصف ، ود  هب  الثم  مینک و  هصالخ  هدمع  لوصف  رد  ار  رـشب  یگدـنز  تایرورـض  میھاوخب  ام  رگا  تسا . مھم  یـساسا و  هلاسم  کی  هتبلا  یماظتنا ، یورین  هلاسم 

لغـش و هن  دنکیم و  داجیا  یـسنا  هداوناخ  هن  دشخبیم ، یتذل  کاروخ  هن  تینما ، نودب  تسا . تینما »  » لصف لصف ، دنچ  نیا  زا  لصف  کی  دـسرب ، لصف  راھچ  هب  رثکادـح 

قانتخا تلاح  دشاب ، هتـشادن  تینما  هعماج  رگا  تسا . مزال  رمتـسم  روط  هب  ناسنا ، یارب  اوھ  لثم  تینما ، تسین . زیچ  چـیھ  دوبن ، هک  تینما  دـھدیم . یاهدـیاف  دـمآرد 

مدرم تینما  زا  رتـبجاو  نارھت ، تینما  تسا . همھ  هب  قـلعتم  مھ  تینما  تسا . تینما  تـیمھا  نـیا ، دـشاب . هتـشادن  راـیتخا  رد  اوـھ  هـک  یاهعوـمجم  لـثم  دـنکیم ؛ ادـیپ 

، تسا هنازور  دزم  هب  شمـشچ  هک  یرگراک  نآ  تینما  زا  رتبجاو  دـنرادروخرب ، یتاـناکما  هیامرـس و  زا  هک  هفرم  دارفا  تینما  تسین . روشک  برغ  قرـش و  بونج و  نیـشنزرم 

. تسا همھ  هب  قلعتم  مھ  یماظتنا  یورین  تسا ؛ همھ  هب  قلعتم  تینما ، اذل  تسین .

یارب یتوغاـط ، یمدرم و  ریغ  میژر  نارود  رد  یماـظتنا  یورین  ساـسا  هک  تسا  نیا  نآ ، تسا و  یتـسرد  هتکن  هک  دـندرک  رکذ  یماـظتنا  یورین  مرتـحم  هدـنامرف  ار  یاهـتکن 

دیعبت تروص  هب  روـشک  یزرم  قطاـنم  رد  هتـشذگ ، میژر  ناـمز  ناـمھ  رد  نم  تشادـن ! یتـیمھا  دـمآیم ، ناشرـس  رب  هچ  رھ  مدرم  هیقب  دوـب و  هژیو  تاـقبط  تینما  ظـفح 

تینما زا  دوب  تراـبع  تینما ، دوب . هدـش  هدرپـس  هقطنم  یاـھریگبجاب  اـھتفلکندرگ و  تسد  هب  تینما  اـجنآ ، رد  دوـب . هنوـگچ  اـجنآ  عـضو  هک  مدـیدیم  مدرکیم و  یگدـنز 

، نارکون یذفنتم ، مدآ  اھتسدرود ، رد  صوصخب  روشک و  نیا  فلتخم  قطانم  رد  رگا  رطاخنیمھ ، هب  دنتشادن . نآ  زا  یقح  نارگید  هقطنم و  نارادهیامرس  ناگرزب و  نیناوخ و 

یـسک دوبن و  یداریا  دومنیم ، بلـص  ار  ناشدنزرف  نز و  اھنآ و  تینما  تخادنایم و  یتسھ  یگدـنز و  زا  درکیم ، سبح  تشکیم ، دزیم ، ار  دوخ  ناتـسدریز  نارگراک و 

. یمومع تینما  هن  دوب ، هژیو  تاقبط  تینما  تینما ، ینعی  دشیم ! موکحم  هدننکتیاکش  دندرکیم ، تیاکش  مھ  هاگساپ  هب  رگا  دیدرک ! ار  راک  نیا  ارچ  امش  هک  تفگیمن 

هاگتـسد نیا  تقیقح  رد  اما  تشاد ؛ رظن  ریز  اـجهمھ  رد  ار  اـھنابایخ  اـھهچوک و  اـھرازاب و  سیلپ ، رگید ، یاھرھـش  یـضعب  نارھت و  لـثم  گرزب  یاھرھـش  رد  اـضرف  هک  مریگ 

شکتمحز مودخ و  صالخا و  اب  نموم و  رـصانع  زور ، نآ  یماظتنا  یاھورین  لخاد  رد  دوب . نآ  شفدھ  دوب ، هدش  یحارط  مھارف و  روشک  تینما  یارب  نامز  نآ  رد  هک  یمیظع 

. دنتساوخیمن مومع  یارب  ار  تینما  نارادمدرس ، نکیل  دندوب -  یلیخ  بوخ  نامدرم  میتخانشیم ؛ ار  اھنآ  کیدزن  زا  ام  دندوبن -  مک 

نارود رد  تدابع ، نارود  رد  تسا . ناسنا  یارب  ترورـض  کـی  تینما  یگدـنز ، نووش  همھ  رد  تسا . مدرم  مومع  تینما  تینما ، تسین . روطنیا  هیـضق  یمالـسا ، ماـظن  رد 

یورین ناردارب  امـش  دوشیم . مولعم  یماظتنا  یورین  تیمھا  هک  تساجنیا  تسا . تینما  جاتحم  دنکب ، دھاوخب  ناسنا  هک  یتیلاعف  رھ  رد  تراجت و  نارود  رد  یگدـنزاس ،

، ینمادکاپ تناما و  تباجن و  تفارش و  قالخا و  ظاحل  زا  زین  و  دنک ، بیقعت  روشک  رد  ار  تینما  لخم  رصانع  دناوتب  هک  یدنمتردق  هجنپرس  رادتقا و  ظاحل  زا  هچ  رھ  یماظتنا ،

«، میاهتـسکش یاھلد  هانپ  ام   » هک دندناوخیم  ناشدورـس  رد  نایاقآ  نیا  هک  روطنامھ  یمالـسا ، ماظن  یماظتنا  یورین  تسا . هدـشن  یدایز  دـییازفیب ، ناتدوخ  تیفیک  رب 

دیدـھت یاهعومجم  عـمج و  اـی  ناـسنا  کـی  یوـس  زا  دـننکیم  ساـسحا  هک  ییاـھناج  ناـسرت و  فئاـخ و  یاـھلد  هاـنپ  دـیاب  یماـظتنا  یورین  دـشاب . روـطنیا  اـتقیقح  دـیاب 

. تسا یمالسا  یروھمج  ماظن  رد  یماظتنا  یورین  ناش  نیا ، دروآ . دوجو  هب  مدرم  رد  ار  تینما  ساسحا  دیاب  یماظتنا ، یورین  دوجو  دشاب . دنوشیم ،

نایجیسب  / ٠٩/٠۵/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دـنھد و رارق  رگیدـکی  لـباقم  رد  ار  مدرم  دنتـساوخ  دوخ  لاـیخ  هب  دـننزب ، مھ  هب  ار  مدرم  تینما  بارخ و  ار  مدرم  نھذ  شوـشغم ، ار  مدرم  رطاـخ  دنتـساوخ  هک  یناـسک  نآ 

چیھ منکیم  شھاوخ  نم  دوش . راتفر  اھنیا  اب  نوناق  بوچراچ  رد  دیاب  هتبلا  دندرک و  تنایخ  روشک  هب  بالقنا و  هب  دندرک ، تنایخ  مدرم  هب  اھنیا  دـننک . ادـج  مھ  زا  ار  فوفص 

. تسا نوناق  هدھعهب  هن ، دنک ؛ تازاجم  ار  یسک  دوخ ، لایخ  هب  دورب و  شدوخ  هک  دیاینرب  ددصرد  مدرم  داحآ  زا  سکچیھ  دوشن . ینوناقریغ  تکرح  چیھ  راک و 

نارگراثیا  / ١١/١۵/١٣٧۶ ادھش و  زا  لیلجت  زور  تبسانم  هب  مایپ 

گرزب درواتسد  رھ  و  لالقتسا ، تینما و  و  روشک ، یاھتفرـشیپ  یهمھ  و  ناریا ، زورما  تزع  دراد . گرزب  ینید  نانآ ، ناگدنامزاب  نازیزع و  نیا  هب  بالقنا  تلم و  روشک و  زورما 

. دنتشاد ینازرا  ناریا  تلم  هب  نانآ ، روبص  نارسمھ  ناردام و  ناردپ و  نادیھش و  هک  تسا  ییاھبنارگ  یهیدھ  رگید 

. داب نانآ  رب  شاهتسیاش  ناگدنب  یهمھ  ادخ و  مالس 

ناھفصا  / ١٣٧٧/٠٢/٢۴ مدرم  هب  باطخ  مایپ 

هب هدـنادرگرب ، یور  دوـخ  ریبـک  ماـما  یاھفدـھ  مالـسا و  زا  ناریا  تلم  هـک  لـطاب  ناـمگ  نـیا  اـب  ناـنآ  تسینویھـص  لـماوع  اـکیرمآ و  رابکتـسا  هاگتـسد  تـسا  یدـنچ  نوـنکا 

یاـھتیلاعف هـب  مودـعم  یمــشاھ  یدـھم  راـکھبت  دــناب  نیقفاـنم و  یاـیاقب  ناھفــصا  ناتــسا  رد  تـسا . هدرک  لاـعف  اـج  هـمھ  رد  ار  دوـخ  لـماوع  هدز و  تـسد  یئاـھهئطوت 

دناهدش و تسا  همھ  دزنابز  نانآ  یراکادف  صالخا و  هک  دابآفجن  فیرش  زیزع و  مدرم  یارب  تمحازم  رازآ و  بجوم  نالدهداس ، یخرب  لافغا  اب  دناهدروآ و  یور  دنسپلیئارسا 

هاگآ دھعتم و  ناناوج  ریاس  مایجیسب و  زیزع  نادنزرف  صوصخب  ناھفصا  نامرھق  مدرم  امش  دننکیم . مھارف  یتاغیلبت  کاروخ  دوخ  تسینویھص  یئاکیرمآ و  ناتسود  یارب 

زیزع رورپدیھش و  مدرم  نینچمھ  داد . دیھاوخن  هزاجا  هک  منادیم  و  دننک . ادیپ  یرگهنتف  لاجم  رگید  راب  دندرک ، نوخ  ار  زیزع  ماما  لد  هک  هایـسور  دناب  نآ  یایاقب  دیھدن  هزاجا 

« ّيلم تینما   » 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 33هاگياپ  هحفص 3 
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تئارب زاربا  یارب  تشاذگ . دنھاوخن  هک  منادیم  ددرگ و  شودخم  لاحلامولعم  رـصانع  تسدب  یلیمحت ، گنج  یاھلاس  بالقنا و  نارود  رد  ناشتاراختفا  هک  دـنراذگن  دابآفجن ،

هکیناـسک زا  دوـخ  یهدـنبوک  یاھراعـش  اـب  دـینک و  دنمھوکـش  دوـخ  روـضح  اـب  ار  هـعمج  زاـمن  عاـمتجا  ادرف  ناـنآ  یجراـخ  یلخاد و  یداـیا  یناـھج و  رابکتــسا  زا  یرازیب  و 

رـصانع دیراذگب . رابکتـسا  یدایا  دید  ضرعم  رد  ار  دوخ  یبالقنا  مزع  دـیئوجب و  یرازیب  دـننک ، هضراعم  ناریا  ناملـسم  تلم  یبالقنا  یاھفدـھ  یلم و  تینما  اب  دـنھاوخیم 

هار زا  ار  روشک  دـننزب و  مھرب  ناشدوخ  ریقح  هنانئاخ و  یاھفدـھ  یارب  ار  ناریا  تلم  شمارآ  تینما و  نانآ  داد  مھاوخن  هزاجا  بناـجنیا  هک  دـننادب  زین  رگهنتف  هدروخ و  بیرف 

دوخ دونع  نانمشد  رب  هشیمھ  هادف  انحاورا  رصعیلو  تیانع  راگدرورپ و  کمک  اب  ناریا  تلم  و  دننک ، فرحنم  بوشآ  هنتف و  اب  دنکیم  تکرح  نآ  رد  هللادمحب  هک  یمیقتسم 

. نیقتمللھبقاعلاو دیدرگ . دھاوخ  زوریپ 

نویناحور  / ١٣٧٧/٠٩/٢٣ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تلم کی  تسا . یلم  تینما  ساسحا  فالخرب  هک  تسا  ییاھراک  دناهدرک -  دیدشت  ار  نآ  راب  نیا  تسین ؛ مھ  لوا  راب  هتبلا  هک  دریگیم -  ماجنا  روشک  رد  هک  ییاھلتق  نیا 

تلود و زجع  ماظن و  نیا  زجع  دھاوخیم  دنکـشب ، ار  رادتقا  نیا  هک  نیا  یارب  نمـشد  تسا . ردتقم  یماظن  یمالـسا ، ماظن  دنک . تینما  ساسحا  دـیاب  دوخ  هناخ  لخاد  رد 

هب ار  ماھتا  تشگنا  مھ  فرط  کی  زا  دوشیم ؛ بکترم  ار  تیانج  هطـساویب ، ای  هطـساو  اب  فرط ، کی  زا  دـنکیم ؟ راک  هچ  دـنک . نیقلت  ار  ییاضق  یتینما و  نـالووسم  زجع 

یزور نآ  هتبلا  دـناهدرک ! رپ  لاجنج  زا  ار  ایند  دـینک ؛ هاگن  ار  هناگیب  یاھویدار  یاھزور  نیا  تاغیلبت  دـنزب ! ناشن  ود  ریت  کی  اب  دوخ ، لایخ  هب  ینعی  دـنکیم ! هجوتم  ماظن  دوخ 

نامھ عون  زا  مھ  اـھنیا  هک  زورما  نکیل  دوبن ؛ یفرح  چـیھ  دـنتفرگیم ، هدـھع  رب  ار  تیاـنج  دـندرکیم و  تیاـنج  دـندوب -  ناـشدوخ  راکـشآ  یاھتـسد  تلآ  هک  نیقفاـنم -  هک 

اھھاگتـسد دوخ  هک  یقیرطریغ  زا  دـشاب -  هک  رھ  صخـش  نآ  صاخـشا -  هب  تبـسن  تیانج  نادنورھـش ، نتـشک  دـناهتخادنا ! هار  لاـجنج  هناـگیب  یاـھویدار  تساـھتیانج ،

مھ مھاوـخیم -  نـالا  مھ  زاـب  متـساوخ ، یتـلود  یاھھاگتـسد  زا  هدـنب  تسا . تینما  فـالخرب  یلمع  دـنھد ، ماـجنا  دـیاب  دـنراد ، هک  یرادـتقا  اـب  نوناـق و  مکح  بـسحرب 

هداتفا قافتا  ریخا  هام  کی  ابیرقت  لوط  رد  هک  ار  یاهناگدنچ  یاھلتق  نیا  یدـج  روطهب  هک  ییاضق -  هاگتـسد  مھ  تاعالطا ، ترازو  روشک و  ترازو  لثم  یتلود ، یاھھاگتـسد 

نمـشد تسا . راک  رد  نمـشد  تسد  میقتـسمریغ ، ای  میقتـسم و  کش ، نودب  دروآ . دـنھاوخ  تسدهب  ار  اھخنرـس  دـننک ، لابند  قیقحت و  رگا  انئمطم  دـننک . لابند  تسا ،

فرط نآ  زا  دوشیم ، یھدنامزاس  تیانج  فرط  نآ  زا  دنک . تسرد  نماان  یاضف  هناھب  نیا  هب  دـھاوخیم  هک  تسا  نمـشد  دـشابن . تینما  روشک  رد  دـھاوخیم  هک  تسا 

یاھویدار نآ  زا  رتمک  مھ  رودزم  یاھملق  مرج  دننکیم ! تیعبت  اھنآ  زا  مھ  رودزم  یاھملق  دنھدیم و  هولج  تسھ ، هک  هچنآ  زا  رتگرزب  ربارب  دنچ  ار  نآ  یتاغیلبت  یاھقوب  مھ 

مھ فدھ  دنکیم ؛ هلمح  فارطا  زا  دنکیم ، راک  فارطا  زا  نمشد  تسا . نمشد  یاھراک  ممتم  مھ  نیا  تسین . تینما  روشک  رد  هک  دنریگیم  هجیتن  نوچ  تسین ؛ هناگیب 

. درادرب تسد  یمالسا  یھلا و  دنلب  یاھنامرآ  فادھا و  تمس  هب  دوخ  تکرح  زا  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  فدھ  تسا : زیچ  کی 

لاس ٧٨  / ٢١/١٣٧٨/٠۴ رد  نارھت  هاگشناد  یوک  هثداح  یپ  رد  تانایب 

دـیتشاد و هگن  رد  تشپ  تردـق  اـب  دـنار ، نوریب  روـشک  نیا  زا  بـالقنا  هک  ار  ینمـشد  تسا  لاـس  تسیب  هک  عاجـش  گرزب و  تـلم  یا  مـنکیم : ضرع  مـھ  ناریا  تـلم  هـب 

ضرع نـالووسم  هب  ناریا و  تلم  هب  لاـس  دـنچ  نیا  رد  نم  هک  تسا  یررکم  یاـھفرح  یاـنعم  نیا  دیـشاب . شوـھب  دوـش ؛ دراو  یذـفنم  چـیھ  زا  نمـشد  نیا  هک  دـیتشاذگن 

یلم تینما  تسا . هتفرگ  فدھ  ار  ام  یلم  تینما  نمـشد ، دینک . رتشیب  ار  ناتیرایـشوھ  دش ؛ دھاوخ  دراو  دنک ، ادـیپ  یاهرجنپ  رھ  تسا . ذوفن  ددـصرد  نمـشد  هک  ماهدرک 

یتقو دش . دھاوخن  هتشاذگ  گنس  یور  یگنـس  چیھ  یگدنزاس ، یارب  دنک ؛ راک  دناوتیمن  یتلود  چیھ  دشابن  یلم  تینما  رگا  تسا . رتبجاو  زیچ  همھ  زا  تلم ، کی  یارب 

لئاـسم هن  مدرم ، یعاـمتجا  لـئاسم  هن  مدرم ، گـنھرف  هن  مدرم ، داـصتقا  هـن  دـش ؛ دـھاوخن  لـح  تـکلمم  تالکـشم  زا  یلکـشم  چـیھ  دـشاب ، ینمااـن  جرم و  جرھ و  هـک 

هتبلا هک  دـمھفب ؛ دـیاب  روـشک  یاـج  همھ  رد  ناریا  تلم  ار  نیا  تسا . هتفرگ  فدـھ  ار  نـیا  نمـشد  تـفر . دـھاوخ  نـیب  زا  اـھنیا  هـمھ  دوـبن ، تـینما  یتـقو  مدرم . یـسایس 

. تسا رایشوھ  تلم  هللادمحب  دنادیم . دمھفیم و 

هعمجزامن  / ٠٨/١٣٧٨/٠۵ یاھهبطخ  رد  تانایب 

لخاد رد  یاهقرج  دـندوب  رظتنم  هک  تسا  یعیبـط  تسا -  ینھذ  هب  کـیدزن  ضرف  اـفاصنا  هک  دـندرکیم -  تیادـھ  هدرپ  تشپ  یاھتـسد  ار  ثداوـح  نیا  مـینک  ضرف  رگا  ـالاح 

هاپس زا  درک ؛ دنھاوخن  یتیامح  ماظن  زا  اذل  دنسویام ، تلود  زا  یـضاران و  ماظن  زا  مدرم  سپ  تسین ، بوخ  مدرم  یداصتقا  عاضوا  نوچ  دندرکیم  لایخ  دیآ . دوجوهب  روشک 

دندرکیم رکف  دـننک ! رجفنم  ناریا  رد  ار  یتوراب  هکـشب  دـننزب و  یاهقرج  سپ  دـش ، جـلف  هک  مھ  تاعالطا  ترازو  دـیآیمنرب ؛ ینادـنچ  راـک  هک  مھ  اـھنیا  یماـظتنا و  یورین  و 

نیمھ لاثم  ناونعهب  دیـسریم . نمـشد  هب  هک  دوب  یاهدیاف  لقادح  نیا  دوریم . نیب  زا  مدرم  یعامتجا  یمومع و  تینما  هک  تسا  نیا  دیآیم ، شیپ  هک  یاهجیتن  لقادح 

دربتسد ار  اھکناب  دنتسکش و  ار  اھناکد  دندز و  شتآ  دندمآ و  اھنابایخ  هب  یاهدع  هک  هامریت  مودوتسیب  مکیوتسیب و  زور  هتفھ -  نآ  هبنـشهس  هبنـشود و  زور  تاشاشتغا 

دینیبب امش  دندرکیمن ، فقوتم  دندادیمن و  ماجنا  ار  میظع  تکرح  نآ  مدرم  دشیمن و  راھم  یمالسا  ماظن  یوق  یاھهجنپ  اھتسد و  هلیسو  هب  رگا  دندرک -  بیرخت  دندز و 

دیاب ثداوح  نیا  زا  ناتـسرھش ، نالف  رد  ای  هلحم ، نالف  رد  هشوگ ، نـالف  رد  ناـبایخ ، نـالف  رد  نارھت ، رد  راـبکی ، زور  دـنچ  رھ  داـتفایم ! قاـفتا  هچ  روشک  رد  لاـس  لوط  رد 

لتخم مدرم  تینما  دـمآیم ؛ شیپ  ثداوح  نیا  زا  بترم  دـیاب  دناهتـسشن ، ناشهسردـم  لخاد  اھهچب  ناـشلزنم و  رد  ناـشهرادا ، رد  ناـشناکد ، رد  مدرم  داـتفایم . قاـفتا 

. دوب نیا  همانرب  فدھ و  دندمآیم . هوتس  هب  مدرم  دشیم و 

ار تبحـص  نآ  نم  هک  زور  نآ  دوب . هدـشن  عورـش  اـھیزوسشتآ  زوـنھ  زور  نآ  تسا ، یلم » تینما   » اـھنیا فدـھ  مدرک  ضرع  ناریا  تلم  هب  هتفھ  نآ  هبنـشود  زور  نم  هک  نیا 

ینعی تسا . روشک » تینما   » ندرب نیب  زا  فدھ ، هک  دوب  مولعم  اما  دندوب ؛ هتخادنین  هار  ار  اھیزوسشتآ  اھبیرخت و  نیا  دوب و  هدـشن  عورـش  ینابایخ  شاشتغا  زونھ  مدرک ،

نـالف هاگـشناد  اـی  نارھت  هاگـشناد  هب  رگا  ار  ناـشناوج  دیـسر ؛ دـھاوخ  هسردـم  هب  هک  دنـشابن  عمجرطاـخ  دورب ، هسردـم  هب  اـت  دـیآیم  نوریب  هناـخ  زا  ناـشهچب  رگا  مدرم 

دوش شمارآ  تینما و  بلـس  ناشیگدـنز ، لحم  زا  ناشراک ، لحم  زا  ناشبـسک ، لحم  زا  دـمآ ؛ دـھاوخ  شاهمان  رگید  هتفھ  هک  دنـشابن  عمجرطاخ  دنداتـسرف ، ناتـسرھش 

. هاگشناد یوک  خلت  رایسب  هثداح  دوب ؟ هچ  هقرج  دتفیب . هار  هب  ایاضق  نیا  هک  دندوب  هقرج  کی  رظتنم  دوب . نیا  همانرب 

نایجیسب  / ١٠/١٣٧٨/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یھاپس و یجیسب و  ناناوج  امش  دیداد ؛ لیکشت  ار  میظع  عامتجا  نیا  زورما  هک  منک  رکشت  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  امش  کیاکی  زا  منادیم  مزال  نم  ینخس ، رھ  زا  لبق 

، ام روشک  ناناوج  هکنیاامک  دیتسھ ؛ ام  هعماج  راگزور و  نیا  ناناوج  هدبز  هوفـص و  امـش  دیدرک . هارمھ  روعـش  روش و  تیلووسم و  ساسحا  اب  ار  یھاگآ  هک  نموم  ناناوج 

هعومجم نیا  زیزع و  ناناوج  امـش  هب  ار  مدوخ  صالخا  رکـشت و  تسا  مزال  دنتـسھ . میـسانشیم -  ام  هک  ییاجنآ  ات  ناھج -  یاـھروشک  ناـناوج  نیرتھب  اـعومجم  زورما 

دـنھد و ماجنا  یگرزب  تمدـخ  دناهتـسناوت  ینالوط ، یاـھزرم  زا  شخب  نیا  رد  یجیـسب  یھاپـس و  ناردارب  هک  دوب  نیا  اـم  رادـید  یهناـھب  هتبلا  منک . ضرع  روشرپ  نموم و 

دنتـسناوت هتـسجرب  هدنزرا و  یاھیراکادف  ناوارف و  تامحز  اب  هتـشذگ ، یاھھام  رد  هک  ییاھورین  زا  متـسناد  مزال  نم  تسا و  یمھم  ثحب  تینما ، ثحب  دننک . داجیا  تینما 

زا یکی  زورما  هک  تینما -  هرابرد  هک  دـنکیم  راداو  ار  هدـنب  امـش ، میظع  عاـمتجا  نیا  منک . رکـشت  دوش ، رقتـسم  تینما  هقطنم  نیا  رد  اـھنآ  تکرب  هب  دـننک و  تینما  هداـعا 

: منک ضرع  یاهملک  دنچ  تسام -  روشک  هعماج و  یساسا  تالوقم 

هتبلا تسا . تینما  یوـنعم ، یداـم و  یاھتفرـشیپ  یارب  مزـال  هنیمز  یاهعماـج ، رھ  رد  تسا . هتفر  نخـس  تینما  نما و  هب  عـجار  مھ  نآرق  رد  تسا . یگرزب  تمعن  تینما ،

نیا رد  بالقنا  زا  لبق  هک  هنوگنامھ  رگمتس -  ملاظ و  یاھمیژر  قانتخا  راشف  ریز  رد  دنھدیم ؛ ماجنا  یگرزب  یاھراک  مھ  نماان  یاھاضف  رد  هک  دنتـسھ  یاهتـسجرب  دارفا 

. تسا تینما »  » لوا یهجرد  رد  تلم ، کـی  یارب  یعاـمتجا  میظع  تکرح  طرـش  نکیل  دـندرکیم ؛ یگرزب  یاـھراک  مھ  ینمااـن  ناـمھ  رد  هک  دـندوب  یناـسک  دوـب -  روـشک 

« ّيلم تینما   » 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 33هاگياپ  هحفص 4 
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. تسھ ینماان  یماظتنا  یماظن و  ظاحل  زا  ملاع ، قطانم  زا  یـضعب  رد  دـینکیم  هظحالم  امـش  هک  تسا  یماظتنا  یماظن و  تینما  اھنآ  زا  یکی  دراد ؛ یعاونا  مھ  تینما 

یتالمج اھلصفرس و  نم  تسا . یتیمھا  اب  رایسب  تالوقم  اھنیا  همھ  هک  میراد  مھ  یتدیقع  یرکف و  یداصتقا و  یـسایس و  تینما  تسا . تینما  هلوقم  زا  یـشخب  نیا ،

. دشاب دیفم  ناتیلک  یاھجاتنتسا  یارب  هللااشنا  ات  دینک  هلوقم  نیا  دراو  ار  ناتدوخ  رکف  نھذ و  زیزع ، ناناوج  امش  تسا  مزال  هک  منکیم  ضرع  ار 

بالقنا یتقو  دیمھف . ار  نیا  دوشیم  تینما ، هلوقم  اب  نمـشد  دروخرب  زا  دراد ، تیمھا  ردـقچ  تینما  روشک ، کی  تفرـشیپ  یارب  هک  میھد  صیخـشت  تسرد  میھاوخب  رگا 

بقع ناربـج  دوـب ، هدـنام  بقع  لاـس  هاجنپودـص  لاسدـص ، لوـط  رد  هک  ییاھنادـیم  رد  دـناوتب  هک  دـش  هتـشادرب  ناریا  تلم  لـباقم  زا  گرزب  عناـم  کـی  عـقاو  رد  دـش ، زوریپ 

ییافکدوخ و تعنص و  ملع و  هنیمز  رد  ناریا  تلم  دریگ و  هدھعرب  اھنادیم  نیا  همھ  رد  تفرشیپ  رد  ار  مدرم  تیادھ  هک  دوب  هدامآ  یمالسا  ماظن  دنکب . ار  هتشذگ  یاھیگدنام 

، دنداد ماجنا  هار  نیا  رد  یزادناگنس  یارب  نانمـشد  هک  یراک  نیلوا  دنک . عورـش  ار  نآ  دنزب و  تسد  یمیظع  تکرح  هب  یونعم ، یدام و  یلمع و  یرکف و  لئاسم  هنیمز  رد 

ات هک  ییاھتردـق  نامھ  دوب ؛ اھنآ  هیلع  بالقنا  هک  ینانمـشد  نامھ  دوب . یمھم  یـساسا و  یلیخ  هتکن  نیا  دـینیبب ؛ دـندرک . نماان  ار  ام  یاھزرم  ینعی  دوب ؛ ینماان  داجیا 

نیا تلم و  نیا  هیلع  ینماان  داجیا  هبرح  زا  نآ ، اب  هلباقم  یارب  دش ، زوریپ  بالقنا  هک  نآ  زا  دعب  دوش ، زوریپ  بالقنا  نیا  دنراذگن  دندوب  هدرک  یعس  دندوب ، هتـسناوت  هک  اجنآ 

رد یرگید  قطاـنم  زین  روشک و  لامـش  برغ و  ناتـسدرک و  هقطنم  رد  و  ناتـسنمکرت -  دودـح  ناـسارخ -  کـیدزن  هقطنم  نیا  رد  لوا ، هجرد  رد  دـندرکیم . هدافتـسا  بـالقنا 

نیمھ نایجیـسب و  نیمھ  زور  نآ  دمآ . قئاف  اھنیا  رب  یمالـسا  ماظن  یلو  دندرک ؛ ینماانداجیا  یزیگناهدسفم و  هب  عورـش  اھتیموق ، کیرحت  اب  ناتـسزوخ -  هقطنم  بونج - 

؛ دننادرگرب ار  تینما  دنتسناوت  دندومن و  یراکادف  دندرک ، رپس  هنیـس  دنتفر ، رگید -  قطانم  رد  هچ  ناسارخ و  رد  هچ  نوگانوگ -  قطانم  نیمھ  هب  امـش ، لثم  نموم  ناناوج 

هک دندید  اما  دنروآرد ؛ وناز  هب  ار  بالقنا  تسناوت  دنھاوخ  ینماان  داجیا  اب  هک  دندرکیم  رکف  البق  نانمشد  دننک . کشخ  یقطانم  رد  ار  هنتف  هشیر  دنتـسناوت  عقاو  رد  ینعی 

راک نیا  اھنیا  تساھینماان . نیرتنیگنـس  نیرتتخـس و  نیرترابتراسخ و  دیآیم ، دوجوهب  روشک  یارب  رایعمامت  گنج  کی  زا  هک  یاینماان  دندرک . لیمحت  ار  گنج  اذل  دـشن .

دودـحم روشک  ود  تاناکما  اب  تلم و  ود  نیب  گـنج  هب  مھ  هلاـسم  دـندرک . راداو  روشک  برغ  فرط  زا  اـھزرم  هب  هلمح  هب  یزورفا ، شتآ  هب  گـنج ، هب  ار  قارع  میژر  دـندرک . ار 

! دندرک ریزارس  قارع  تمس  هب  تشاد ، گنج  نیا  رد  ار  نآ  بذج  ییاناوت  قارع  هک  ار  یتاناکما  مامت  هکلب  دنامن ؛

نیا لبق ، لاس  هدزناپ  رد  تسا . لبق  لاس  هدزناپ  رد  روشک  یمومع  یاضف  تاحضاو  تانیب و  وزج  منکیم ، ضرع  امـش  هب  نم  هک  یبلاطم  نیا  ناناوج ! نم ! نازیزع  دینیبب ؛

ار زور  نآ  هک  یناوج  لـسن  زورما  اـما  دـندرکیم ؛ سمل  ار  نآ  دوجو  ماـمت  اـب  همھ  نوـچ  تشادـن ؛ یگزاـت  روـشک  نیا  رد  سکچـیھ  یارب  منکیم ، ضرع  نـالا  هک  ییاـھفرح 

ناوج لسن  دوش و  عنام  دـھاوخیم  هک  تسا  راـشفرپ  یردـقهب  نمـشد  فرط  زا  یـسایس  ینمااـن  یتاـغیلبت و  ینمااـن  تسا . نادـیم  رد  هدرکن ، کرد  سمل و  یتسردهب 

تقیقح نیا  هب  ار  زورما  ناوج  لسن  امـش  نھذ  مھاوخیم  نم  درادـب . هدیـشوپ  دـنک و  راکنا  دوب ، تاحـضاو  وزج  لبق  لاس  هدزناپ  لـبق ، لاـس  هد  هک  ار  یقیاـقح  نیا  زورما ،

، دـنھدیم لیکـشت  ار  تکلمم  مدرم  رثـکا  مھ  زورما  دـندرکیم و  تبحـص  تکلمم  نیا  رد  زور  نآ  هک  یناـسک  یارب  هک  ار -  ینـشور  نیا  هب  قیاـقح  یتـح  هـک  مـنک  هجوـتم 

ار ام  یاھزرم  ات  دوب  هدش  گنج  دراو  ام  اب  هک  قارع  عفن  هب  زور  نآ  دـناشوپب . دوخ  یـسایس  یتاغیلبت و  نیگنـس  هلمح  اب  دـھاوخیم  نمـشد  تسین -  یدـیدج  یاھزیچ 

هک دنربب  تلم  نیا  دای  زا  دنھاوخیم  هنانئاخ -  ای  هنادنمدرخان و  ای  یاهدـع -  دـندش . دراو  دـننکب ، یراک  هنیمز  نیا  رد  دنتـسناوتیم  ایند  رد  هک  ییاھتردـق  همھ  دـنک ، نماان 

اکیرما میژر  نیمھ  دننک ! راکنا  ار  نیا  دنھاوخیم  دنکیم ؛ داجیا  تراسخ  مھ  زونھ  تسا و  هدرک  داجیا  تراسخ  تلم  نیا  یارب  ردـقچ  ناریا ، تلم  اب  اکیرما  میژر  ینمـشد 

رد کمک  یتاحیلست ، کمک  یکینورتکلا ، کمک  درک ؛ کمک  قارع  هب  دش -  رشتنم  نآ  زیر  تاعالطا  رامآ و  رابخا و  گنج ، زا  دعب  میتفگیم و  لیلحت  تروص  هب  ام  زور  نآ  هک  - 

، ینماان راشف  اب  دنناوتب  هکنیا  یارب  دندرک ؛ کمک  مھ  یبرع  یاھروشک  زا  یرایسب  درک ؛ کمک  مھ  وتان  میقتسمریغ ! میقتسم و  کمک  یلام ، کمک  ندیگنج ، یاھـشور 

نیمھ شترا ، نیمھ  هاپس ، نیمھ  جیسب ، نیمھ  روشک ، نیا  نامیا  اب  کاپ و  یاھلد  تکلمم ، نیا  ناناوج  تمھ  مھ  زاب  دنروآرد . وناز  هب  ای  دنزادنیب و  اپ  زا  ار  یبالقنا  ماظن 

همھ هب  مجاـھم و  میژر  هب  دـیآ و  قئاـف  نمـشد  یاـھهئطوت  ماـمت  رب  تسناوت  دنتـشادیم ، هگن  مرگ  ار  تمھ  نوناـک  اـھهھبج  تشپ  رد  هک  یداـھنکاپ  نموم و  یاـھناسنا 

ناونعهب ار  تینما  دـھد و  رارق  ناـیناھج  مشچ  لـباقم  رد  هھرب ، نیا  ناـمرھق  ناونعهب  ار  ناریا  تلم  دـنزب و  ینھدوت  نارگید -  زور و  نآ  یوروـش  اـکیرما و  زا  شناـنابیتشپ - 

ریز رد  روـشک  نیا  یاـیفارغج  زا  یمین  اـبیرقت  گـنج ، نارود  رد  هک  دـندوب -  ناراـبمب  ریز  هک  ییاھرھـش  یارب  دـنک و  مارآ  ار  اـھزرم  دـنادرگرب ؛ تکلمم  نیا  هب  تمعن  نیرتـگرزب 

همھ یارب  سوورم و  یارب  سیئر ، یارب  رادمتــسایس ، یارب  رگراـک ، یارب  وجــشناد ، یارب  ملاــع ، یارب  بساــک ، یارب  درم ، نز و  یارب  دــنک ؛ تـینما  هداــعا  دوـب -  ناراــبمب 

نیا خـسار  ینامیا و  مزع  نامیا و  اب  یاھلد  نیاربانب ، دـننکیم . راـکنا  ار  تینما  نیا  هنارکـشان  هک  ییاـھنآ  یارب  یتح  دـنک ؛ داـجیا  تینما  دـنراد ، زاـین  تینما  هب  هکیناـسک 

. دروآ دوجوهب  مدرم  همھ  یارب  ار  تینما  ناناوج ،

یتسرد تشادرب  تسا ، هدـش  مامت  یماظتنا  یماظن و  تینما  داجیا  نارود  هک  مینک  لایخ  ام  رگا  تسین . فرـصنم  سویام و  مھ  نـالا  تسا ؛ هدوبن  سویاـم  نمـشد  هتبلا 

کچوک هناھب  کی  دیدید  هکنیاامک  دنکیم ؛ لیمحت  تلم  نیا  رب  ار  یماظتنا  یماظن و  ینماان  دناوتب ، نمشد  تقو  رھ  دنکیم . ینماان  داجیا  دناوتب ، اجرھ  نمـشد  تسین .

، دـننکیمن تسرد  اھنآ  ار  هناھب  مینک  ضرف  رگا  ای  دـننکیم ، تسرد  ناشدوخ  ار  هناھب  ای  دـندرک . ینماان  داجیا  نارھت  رد  هامریت ، مایا  نیمھ  رد  دـندرک و  تسرد  اـی  دـنتفای و 

زا نمـشد  نیاربانب ، دننک ! دیدھت  ار  مدرم  دـننزب و  شتآ  نیـشام  دـننزب ، شتآ  هزاغم  دننکـشب ، هشیـش  دـنیایب ، اھنابایخ  هب  دـننک ؛ ینماان  داجیا  ات  دـنباییم  یکچوک  هناھب 

دناهداد ناشن  مھ  زورما  ات  بالقنا  لوا  زا  دنتینما و  نماض  هک  ار  ینموم  لماوع  رصانع و  تیمھا  دوجو و  موزل  دنیایب ، یاهدع  هکنیا  تسین . فرصنم  سویام و  ینماان  داجیا 

نیا تلم و  نیا  یارب  دنناوتب  هک  ییاھورین  دوجو  تسین . جراخ  لاح  ود  نیا  زا  تسا ؛ هنانئاخ  ای  هنادرخبان و  ای  نیا  دننک ، راکنا  دنروآیم ، دوجوهب  تلم  نیا  یارب  ار  تینما  هک 

. دـننک راکنا  ار  اھنیا  دـنھاوخیم  یاهدـع  تسا . یرورـض  بآ  اوھ و  لـثم  یتلم  رھ  یارب  دـنروآ ، دوجو  هب  تینما  تکلمم  نیا  رد  یتاـیح  هدـنزاس و  تیلاـعف  رھ  یارب  روشک و 

یاھورین دـنوشیم . بوسحم  درادـن ، هار  نآ  رد  یاهشدـخ  چـیھ  هک  یاهناوتـشپ  ناونع  هب  دنـصالخا و  اب  نموم و  ام ، مدرم  یمومع  جیـسب  یماظتنا و  یماظن و  یاھورین 

ناونع هب  هک  ییاھورین  نآ  نیب  تسا  قرف  اما  تسین ؛ یثحب  نیا  رد  دـننامیا . رب  ینتبم  یاھنامزاس  اھنیا  دنتـسین . مک  دـمحلا  شترا -  هاپـس و  ام -  صالخا  اـب  یماـظن 

نادـیم دراو  ناج  قامعا  زا  هتـساخرب  فطاوع  عطاق  روتـسد  لاـبند  هب  قشع و  ناـمیا و  هفیظو  لاـبند  هب  هک  ییاـھورین  اـب  دـنوشیم ، عاـفد  نادـیم  دراو  یناـمزاس  هفیظو 

رد دوب . گنل  نامتیمک  میتشادـن ، ار  جیـسب  رگا  مھ  گنج  نادـیم  رد  ام  تسا . روشک  یارب  تحلـصم  ترورـض و  نیرتگرزب  راکنا  جیـسب ، راـکنا  تسا . جیـسب  نیا  دـنوشیم .

جیـسب و راکنا  تسا . گنل  روشک  نیا  هدـنزاس  یاھتکرح  همھ  ماـظن و  نیا  بـالقنا و  نیا  تیمک  دـشابن ، مھ  زورما  رگا  دوبیمن و  جیـسب  رگا  مھ  گـنج  ناـیاپ  زا  دـعب  نارود 

 - دراد جاـیتحا  تینما  هب  تلم  نیا  روشک و  نیا  هک  یتقو  اـت  تسا و  مزـال  تینما  روشک  نیا  یارب  هک  یناـمز  اـت  تسا . هناـنئاخ  اـی  تسا ، هنادرخباـن  اـی  نآ ، هب  یمارتـحایب 

. تسھ جایتحا  یجیسب  نامیا  قشع و  هب  یجیسب و  یھدنامزاس  هب  یجیسب ، هزیگنا  هب  جیسب ، یورین  هب  تسھ -  تینما  هب  جایتحا  هشیمھ  نوچ  هشیمھ ؛ ینعی 

مھ ام  مینکیم . دییات  ار  نآ  مھ  ام  تسھ و  مھ  یتسرد  فرح  هک  تسا ؛ حرطم  مھ  یداصتقا  تینما  ثحب  اھزور  نیا  هتبلا  تسا . تینما  زا  عون  کی  مھ  یسایس  تینما 

یداـصتقا و قنور  یداـصتقا ، شـالت  یداـصتقا ، تکرح  یداـصتقا ، راـک  روشک ، نیا  رد  هک  دـشاب  یروط  دـیاب  هک  میراد  خـسار  داـقتعا  روشک ، نیا  رد  یداـصتقا  تینما  هراـبرد 

مھ ییاضق و  هاگتـسد  مھ  هللادمحب ، دنھد . ماجنا  ار  راک  نیا  دنناوتب  تینما  اب  دنراد ، ار  راک  نیا  هدارا  هک  یناسک  دشاب و  ریذـپناکما  شعون -  رھ  زا  یداصتقا -  یگدـنزاس 

: میوگب ار  هتکن  نیا  اما  دـنھد . ماجنا  تسا ، مھم  روشک  یارب  هک  ار  دوصقم  نیا  دـنناوتب  ات  درک  مھاوخ  کمک  اھنآ  هب  مھ  نم  دـندرک و  قفاوت  بلطم  نیا  رب  ییارجا  هاگتـسد 

، یداصتقا تینما  یداصتقا ! یاھولاز  یداصتقا و  یاھیچهدافتساوس  یداصتقا ، یاھروختفم  یارب  هار  نتشاذگ  زاب  ینعی  یداصتقا ، تینما  داجیا  هک  دنک  لایخ  یـسک  ادابم 

راک دـنھاوخب  یرـشق ، رھ  زا  روشک ، نیا  مدرم  داحآ  اھناسنا و  هکنیا  ینعی  یداـصتقا  تینما  دوش . هتفرگ  هدـیدن  روشک ، ملاـس  تاررقم  نیناوق و  هک  تسین  نیا  یاـنعم  هب 

نآ هک  تسین  نآ  شیانعم  نیا  اما  دـش ؛ دـھاوخن  اھنآ  محازم  یـسک  هک  دـننادب  تراجت -  هچ  یراذگهیامرـس ، هچ  یزرواـشک ، راـک  هچ  یتعنـص ، راـک  هچ  دـننکب -  یداـصتقا 

نیا دـنروآ ، دوجو  هب  عورـشمان  یاھتورث  دـننکب و  عورـشمان  یاھهدافتـسا  یداصتقا  یاھمخ  چـیپ و  زا  دنتـسناوت  یگدـنزاس ، نارود  رد  هچ  گنج و  نارود  رد  هچ  هک  یناـسک 

داصتقا هلاسم  رد  ندوب  کلـسم  یرھرھ  یداصتقا ، تینما  یانعم  دنھد . ماجنا  یداصتقا  تینما  ناونع  هب  ار  یعورـشمان  تکرح  نینچ  دنناوتب  هک  دنـشاب  هتـشاد  ار  ناکما 

« ّيلم تینما   » 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 33هاگياپ  هحفص 5 
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، دنربب هرھب  عورشم -  هار  هن  عورـشمان -  هار  زا  دوخ  هسیک  ندرک  رپ  یارب  یتصرف  رھ  زا  دنرظتنم  هک  یناسک  اھیچهدافتـساوس و  اھگنرز و  هب  نداد  نادیم  شیانعم  تسین ؛

زا یداصتقا  ینماان  لاحهب  ات  هک  دوشن  مھ  روصت  دشاب . هتشاد  تینما  یتسیاب  دھد ، هزاجا  ار  نآ  نوناق  هک  یایراذگهیامرس  عون  رھ  دنشاب . هتـشاد  هجوت  ار  نیا  تسین ؛

کی هک  اـج  رھ  تسا . هدوـب  یچهدافتـساوس  یاـھمدآ  لـبق  زا  رتـشیب  مھ  یداـصتقا  ینمااـن  ریخن ، تـسا ؛ هدوـب  روـشک  ینوناـق  یاھـشخب  اـی  روـشک  نـالووسم  یهیحاـن 

داقتعا نآ  هب  مھ  ام  تسا و  یمھم  هلاسم  مھ  یداصتقا  تینما  نیاربانب ، دراد . دوجو  مھ  ینماان  روط  کـی  تسھ و  اـھراک  رد  لـالتخا  عون  کـی  تسھ ، یچهدافتـساوس 

. میراد

. دشاب یشیدناهنوگود  ییوگهنوگود و  قافن و  زا  رود  حضاو و  فراعم  هعماج ، رد  یسایس  فراعم  تارکفت و  هک  تسا  نیا  شیانعم  یسایس  تینما  یـسایس . تینما  اما  و 

یدصتم هک  یناسک  هک  تسا  نیا  شیانعم  دنھد . جرخهب  تناما  مدرم  هب  تبـسن  ، دنتـسھ مدرم  یارب  یـسایس  لئاسم  نایب  یدصتم  هک  یناسک  هک  تسا  نیا  شیانعم 

رھز تسھ ، مھ  نیریـش  رھاـظلایلع  هک  یماـعط  رد  دـننکن و  بلقت  دـنھدن ، بـیرف  دـنیوگن ، غورد  دنتـسھ ، هعماـج  یرکف  فراـعم  ندرک  رـشتنم  ندرک و  شخپ  نتـشون و 

یوـگروز یاھتردـق  اـب  هلباـقم  رد  ار  تلم  نیا  هناراکادـف  هناـمولظم و  تدـھاجم  شـالت و  لاـس  تسیب  درادیمرب  هک  یملق  نآ  تسا . یـسایس  تینما  نـیا  دـننکن ؛ طوـلخم 

یتاناکما زا  هدافتـسا  اب  روشک ، لخاد  رد  هک  یـسک  نآ  دنکیم . داجیا  یرکف  ینماان  دنزیم و  مھ  هب  ار  روشک  یـسایس  تینما  نیا  دنکیم ، راکنا  ملاظ  نمـشد  رگلواپچ 

یاـھبلاق اـب  دـنکیم و  هیجوـت  ار  نمـشد  روـشک  نـالف  نارادمتـسایس  نادرمتلود و  یاھهتـساوخ  درادیمرب  تسا ، هتـشاذگ  وا  راـیتخا  رد  مدرم  نیا  لاـملاتیب  نوناـق و  هک 

نامھ لثم  دنکیمن -  یقرف  تسا -  هندرگرـس  دزد  نامھ  لثم  مھ  نیا  دنکیم . داجیا  یرکف  یـسایس و  ینماان  نیا  دـھدیم ، هدـع  کی  دروخ  هب  هدیدنـسپ ، رھاظلایلع 

ار راک  نیا  هکنآ  دـننکیم . دایتعا  اھیرامیب و  اھیتخبدـب و  عاونا  راچد  ار  مدرم  ناـناوج  دـنروآیم و  قاـچاق  سنج  مھ  اـھنآ  دـننکیم ؟ راـک  هچ  رگم  اـھنآ  تسا . زرم  بل  رارـشا 

مھ سکچیھ  ماهدرک . یدایز  یاھتبحـص  اھنتـشون ، تاعوبطم و  هرابرد  هدنب  دننکیم . هارمگ  فرحنم و  ار  اھنھذ  اھنیا  دـشابن ! رتکانرطخ  رگا  تسین ؛ رتمک  هک  وا  زا  دـنکیم ،

یتسیاـب میوگیم  نم  تسا . نیا  نم  داـقتعا  مروشک ؛ نیا  رد  نوگهنوگ  هدـش  رـشتنم  فراـعم  دازآ و  ناـیب  دازآ ، ملق  دازآ ، رکف  رادـفرط  هدـنب  هک  دوشب  نیا  رکنم  دـناوتیمن 

فیرحت نتـشون و  غورد  مدرم و  هب  نتفگ  غورد  تسا ، فرح  کی  نوگانوگ  فراعم  نتفگ  اما  دوش ؛ حرطم  تسرد  حیحـص و  تروص  هب  روشک ، رد  فلتخم  قیالـس  ارآ و  راـکفا و 

. تسا یمود  نیا  مریذپب ، منک و  لوبق  مناوتیمن  تاعوبطم  بابرد  نم  هک  هچنآ  تسا ؛ یرگید  فرح  ندش ، نمشد  یوگدنلب  قیاقح و  ندرک 

مدرم  / ١٣٧٨/١٢/١١ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

اب هارمھ  مارآ و  تاباختنا  کی  تسیب و  نونکات  بالقنا  لوا  زا  هک  ناـمدوخ  اـم  دـیاش  داد . ماـجنا  شمارآ  لـماک و  تینما  اـب  تلم  نیا  ار  تاـباختنا  نیا  هک  تسا  نیا  رگید  هتکن 

رد یار و  یاھقودنـص  یاپ  یتاباختنا ، روطنیا  یارب  ایند  یاھروشک  زا  یلیخ  رد  هک  دینادب  نم ! نازیزع  تسا ! گرزب  ردـقچ  تمعن  نیا  هک  مینادـن  تسرد  میاهتـشاد ، تینما 

یماگنھ رد  هک  تسا  یتلم  تلم ، نیا  دنـسریم . لتق  هب  یاهئیرب  سوفن  ددرگیم و  دراو  اھهمدـص  دوشیم ؛ داجیا  اھنارحب  دریگیمرد ؛ اھعازن  یتاـغیلبت ، یاھـشکمشک 

اب تینما ، اب  روطنیا  تسا ، نایم  رد  یلم  حلاصم  یاپ  هک  اجنآ  تسا و  هداد  ناشن  تعاجـش  نمـشد -  لباقم  رد  دربن ، یاھنادیم  رد  ینعی  داد -  ناشن  تعاجـش  دـیاب  هک 

. دننک رکشت  مدرم  زا  مھ  تھج  نیا  زا  دیاب  نالووسم  دیناسر . ماجنا  هب  ار  گرزب  راک  نیا  تناتم  اب  شمارآ و 

داجیا ناشیسوساج ، یاھسیورس  رد  رابکتسا  یریگمیمصت  زکارم  لفاحم و  یاھفدھ  زا  یکی  دندنسپیمن . ار  ام  تینما  شمارآ و  نیا  نانمشد  هک  منک  ضرع  امش  هب  نم 

هک دـش  هظحالم  لاسما  ناتـسبات  رد  هک  نانچمھ  دـمھفیم ؛ ناـسنا  دـنتفرگ ، هجیتن  یتقو  دوش و  اـشفا  ناـشیاھهشقن  دـنراذگیمن  هتبلا  تسا . روشک  نیا  رد  ینمااـن 

دعب ییاکیرما  لووسم  نایماظن  زا  یکی  مھ  الاح  دش . ملسم  ناشیارب  دندیمھف و  ار  نیا  نالووسم  دعب  تسا ؛ هدوب  روشک  رد  یزاسنارحب  بوشآ و  ددصرد  هنوگچ  نمشد 

رد یاهشقن  دنراد ؛ نیتسآ  رد  یزیچ  هک  دوشیم  مولعم  دش ! دھاوخ  ینماان  نارحب و  ناریا  رد  هدنیآ  هام  هس  ود ، رد  هک  دیوگیم  زاب  تمظع ، اب  هوکـشاب و  تاباختنا  نیا  زا 

ناشنویـسایس تسا . هداد  زورب  نایب  نیا  اب  ار  نیا  هک  هدرک  یلقعیب  یفرحرپ و  ییاکیرما ، یماظن  لووسم  درف  نیا  هتبلا  دیـشاب . رایـشوھ  رادیب و  زیزع ! تلم  دنراد ؛ رس 

. تساھنآ مشچ  رد  یراخ  تلم ، نیا  تینما  دنراد . یاهشقن  اھنیا  هک  دوشیم  صخشم  اما  دوش ؛ مولعم  دنراذگیمن  دنیوگیمن و 

دنچ رھ  اکیرما  رد  دننکیم . راکهچ  ناناوج  ییاپورا  یاھروشک  رد  دینیبب  امش  دننکیم ؟ هچ  ایند  رگید  یاھاج  رد  ناناوج  دنتسھ . ام  ناناوج  روشک ، نیا  رد  یگرزب  تیرثکا 

سلجم رد  دنـشکیم ؛ مدآ  ناوتـسر  رد  دنـشکیم ؛ ار  ناـناوج  هسردـم  رد  نشور  زور  دـسریم ؛ شوـگ  هب  مدرم  یندـم و  عماـجم  لـخاد  یاـھینماان  زا  ربـخ  راـب  کـی  تـقو 

هیاپ ینماان ، هک  دننادیم  دننک ! لمحت  ار  نیا  دـنناوتیمن  اما  تسا ؛ رارقرب  شمارآ  تینما و  اجنیا  تسین . اھربخ  نیا  ام  روشک  رد  هک  دـننیبیم  دنـشکیم ! مدآ  ینامھیم 

نالووسم تلم و  نیا  هک  دـننادب  نانمـشد  هتبلا  دنـشاب . رایـشوھ  دـیاب  مدرم  اما  دـننکیم ؛ یحارط  شیارب  مھ  انیقی  دنتـسھ ؛ نآ  یوزرآ  رد  دـنکیم ؛ لزلزتم  ار  ماظن  کـی 

دننکن نامگ  درک . دھاوخ  لمع  تردق  اب  ناناوج ، نیا  تینما  مدرم و  تینما  زا  یرادساپ  یارب  یمالسا  ماظن  دننیـشنیمن . تکاس  بوشآ ، یزاسنارحب و  لباقم  رد  روشک ،

اـشامت دتـسیاب و  مھ  یمالـسا  ماظن  دنراذگب و  ینماان  دابدنت  ضرعم  رد  ار  مدرم  نیا  نادنزرف  هانگیب و  ناناوج  نیا  دـنیایب و  مدرم  لخاد  رد  هک  دـش  دـھاوخ  هداد  هزاجا  هک 

نیا دننادب  دننک ، ذوفن  ماظن  نیا  ناکرا  رد  تسناوت  دنھاوخ  روشک  نیا  رد  جنـشت  ینماان و  داجیا  اب  هک  دـننکیم  لایخ  نانمـشد  رگا  تسا !؟ نکمم  یزیچ  نینچ  رگم  دـنک ؛

. درب دنھاوخ  روگ  هب  ار  وزرآ 

روشک  / ١٣٧٨/١٢/٢٨ تینما  هدنیآ  زا  ینارگن  زاربا  ریخا و  رورت  هدنورپ  یریگیپ  یارب  روھمج  سیئر  هب  همان 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

یلم تینما  یلاع  یاروش  سیئر  روھمج و  مرتحم  تسایر  یمتاخ  یاقآ  بانج 

هک تسا  هتـسیاش  ورنآ  زا  تـسا و  روـشک  تـینما  یهدـنیآ  زا  بناـجنیا  ینارگن  بجوـم  زورما ، اـت  ینوـماریپ  یاـیاضق  یخرب  لـبق و  هـتفھ  رورت  یهثداـح  تـیحت  مالـس و  اـب 

فشک و یوجتـسج  رد  یرتـشیب  تیدـج  تعرـس و  اـب  دـیئامرف  روتـسد  روشک  تینما  یاروش  روشک و  تاـعالطا و  یاـھترازو  نوچمھ  لووسم  یاھھاگتـسد  هب  یلاـعبانج 

. دنشاب تیانج  لماوع  بیقعت 

. ددرگ زیگناهعیاش  مھبم و  یعوضوم  هب  لیدبت  رادهنماد و  ییاهریجنز  یاھلتق  یهدنورپ  دننام  زین  هیضق  نیا  هک  تسھ  نآ  میب 

نیا رد  دـش ، ماھبا  دـیدرت و  یاضف  داجیا  تاعیاش و  زورب  بجوم  عوضوم ، ندـشن  مامت  دـیدرک ، یریگیپ  لووسم  یپردیپ  ار  ییاھتئیھ  یلاعبانج  هک  نیا  اب  اھلتق  عوضوم  رد 

مان رب  هوالع  هک  دـناهدناسر  اجنآ  هب  ار  یدـھعتیب  دـنایزادرپ .  هعیاش  ینیرفآباھتلا و  مرگرـس  تدـشب  اـھملق  اـھنابز و  یخرب  هنافـساتم  هک  دوشیم  هدـھاشم  زین  هیـضق 

لاوس ریز  ار  یلم  تینما  ظـفاح  نیرتنئمطم  ینعی  جیـسب  هاپـس و  یتـح  داـمتعا و  دروم  لووسم و  یاـھنامزاس  یتـح  لـیلدیب ، یاـھماھتا  اـب  صاخـشا ، دارفا و  زا  ندروآ 

. دناهدرب

تسا نآ  بجوم  یرگاغوغ  یزاسوج و  نیا  دنک ؟ مایق  دوخ  تیلووسم  هب  باصعا ،  رب  طلست  تقد و  اب  دناوتیم  تینما  ییاضق و  هاگتسد  مادک  ییاهتفـشآ  یاضف  نینچ  رد 

نیبشوخ دـننزیم  نماد  وج  نیا  هب  هک  یناسک  تاراھظا  هب  تبـسن  بناجنیا  رطاخ  نیمھ  هب  دـننامب و  ناھنپ  نوناق  مشچ  زا  دـنناوتب  تحار  لاـیخ  اـب  راـکتیانج  رـصانع  هک 

. متسین

بناجنیا یهغدغد  ینارگن و  تروص  نیا  رد  دنسرب ، هثداح  یهدنورپ  رد  ییاهدننکعناق  یهجیتن  هب  ینیعم  تدم  رد  هک  دیئامرف  فظوم  ار  هدش  دای  نالووسم  تسا  هتـسیاش 

. تفای دھاوخ  شھاک 

لاس ١٣٧٩  / ١٣٧٩/٠١/٠١ لولح  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

« ّيلم تینما   » 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 33هاگياپ  هحفص 6 
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هدـھاشم ار  نانمـشد  هئطوت  زورب  نآ ، رد  همھ  هک  دوب  یلاس  هتـشذگ  لاس  تسام . نانمـشد  یاھهئطوت  ام و  یاھفعـض  زا  یـشان  اھیخلت  میتشاد ؛ مھ  ییاھیخلت  هتبلا 

یاھیراوشد یداصتقا ، لـئاسم  تشیعم و  عضو  ظاـحل  زا  مدرم  دـندید . دوخ  مشچ  هب  تفرگیم ، ماـجنا  نانمـشد  یناـبنج  هلـسلس  اـب  هک  ار  یلم  تینما  دـیدھت  دـندرک و 

. دنک فرطرب  دوب ، راظتنا  دروم  هتسیاش و  هک  هنوگنآ  مدرم ، یارب  ار  لکشم  نیا  تسناوتن  تفرگ ، ماجنا  هک  ییاھشالت  دنتشاد و  یگرزب 

ریدغ دیع  ود  لاس ١٣٧٩ ، ینعی  تسا ؛ ریدغ  کرابم  دـیع  هب  نیزم  دوخ ، نایاپ  رد  مھ  زاغآ و  رد  مھ  لاسما ، دـینادیم ، هک  روط  نامھ  میراد و  ور  شیپ  رد  ار  یدـیدج  لاس 

راوگرزب نآ  هب  ار  نامدوخ  میمانب و  مینادـب و  مالـسلاهیلع » بلاطیبانبیلع  نینموملاریما ، ماما  لاس  ، » تبـسانم نیا  هب  ار  لاس  نیا  اـم  هک  تسا  بساـنم  رایـسب  دراد .

. مینک کیدزن 

نادرمتلود یوگلا  وا ، فاصنا  لدـع و  رـسارس  تموکح  تسا . ناناوج  یوگلا  وا ، هسامحرپ  روشرپ و  یناوج  تسا . همھ  یارب  لماک  یوگلا  کـی  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما 

راگدنام یاھـسرد  زیمآتمکح و  نانخـس  تسا و  ناھج  ناگدازآ  همھ  یوگلا  وا ، یگدازآ  تسا . نانموم  همھ  یوگلا  وا ، تیلووسم  اپارـس  تدھاجم و  اپارـس  یگدنز  تسا .

. تسا نارکفنشور  نادنمشناد و  ناملاع و  یوگلا  وا ،

دیاب مھاـم  دوب . تشذـگیب  ضاـمغایب و  ناـگنھرباپ ، ناگدـنامرد و  افعـض و  قوقح  هب  تبـسن  تلادـع ، هب  تبـسن  دوخ ، یتموکح  یگدـنز  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 

یتسرپادخ و زا  یرھظم  رمع ، همھ  رد  وا  میشاب . هنوگنیمھ  دیاب  زین  ام  همھ  دوب ؛ تشذگرپ  رایسب  دوخ ، مھـس  هب  دوخ و  قح  هب  تبـسن  ترـضح  نآ  میـشاب . روطنیمھ 

رایسب یوگلا  نیا  داد . ماجنا  ار  شدوخ  هفیظو  هنالووسم  درک و  دروخرب  هنانامداش  اھدرد ، اھمغ و  اھیخلت ، اب  دوب و  طاشن  یگدنزرس و  شالت و  تدھاجم و  یونعم و  یافص 

. تسا یبوخ 

. میوش کـیدزن  یعاـمتجا -  تلادـع  ینعی  یمالـسا -  یروھمج  ماـظن  ناـمتلم و  روشک و  گرزب  یوزرآ  هب  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  هب  یکیدزن  هیاـس  رد  میناوـتیم  اـم 

همھ گرزب  یوزرآ  نیا  مینک . رقتـسم  روـشک ، نیا  رد  ار  یعاـمتجا  تلادـع  میناوـتب  اـت  دـننک  شـالت  مدرم  داـحآ  همھ  و  لوا -  هـجرد  رد  روـشک -  نـالووسم  اـم  هـک  مراودـیما 

. تسھ هدوب و  ملاع  خیرات  رد  ام و  خیرات  رد  ملاع  نادرمدار  همھ  نادیھش و  نازرابم و  همھ  ناھاوختلادع ،

. تسا یساسا  راعش  ود  ام  یارب  نیا  دشاب . یلم » تینما  یلم و  تدحو   » دناوتیم میراد ، شیپ  رد  هک  یلاس  رد  ام  راعش  نیرتگرزب  منکیم  نامگ  نم 

، یلم تدحو  نودب  دشاب . بالقنا  نیا  روشک و  نیا  نازوسلد  نازرابم و  نالووسم و  نادرمتلود و  یاھشالت  همھ  هناوتـشپ  دناوتیم  هک  تسا  یزیچ  نامھ  یلم ،» تدحو  »

تلم نیا  ناتـسود  اھنآ  انیقی  دننک . رادهشدخ  ار  تدحو  نیا  ات  دننکیم  شالت  یناسک  مینیبیم  تشاد . دھاوخن  ار  شدوخ  تمظع  هیام  دوخ و  یورین  نیرتگرزب  روشک  نیا 

صوصخب دـنلووسم ؛ مدرم  داـحآ  دنتـسھ . همھ  دنتـسین ؛ یـصاخ  دارفا  مھ  راعـش  نیا  بطاـخم  تساـم . روـشک  یارب  یتاـیح  یـساسا و  راعـش  یلم ، تدـحو  دنتـسین .

، تلم همھ  یارب  یلم  تدـحو  دـنلووسم . رایـسب  دـنراد ، تیلاعف  روضح و  تسایـس ، هنحـص  رد  هک  یناـسک  نارادمتـسایس و  دـنلووسم . همھ  زا  شیب  روشک ، نـالووسم 

. تسا یگرزب  راعش 

تلم کی  هک  تسا  یرطخ  نیرتگرزب  ینماان ، تسین . مھ  ینیرفآراختفا  یارب  یگدنزاس و  یارب  شالت  تسین ؛ مھ  داصتقا  دـشابن ، تینما  رگا  تسا . یلم » تینما   » رگید و 

هتشذگ یاھلاس  لوط  رد  ام  هک  یتینما  هدمآ و  دوجو  هب  ناشیارب  یتالکـشم  هچ  ینماان ، راوآریز  رد  هک  دینیبب  دینک و  هاگن  رگید  یاھتلم  زا  یـضعب  هب  رگا  دنکیم . دیدھت  ار 

. دش دھاوخ  راکشآ  ام  مدرم  روشک و  یارب  یلم  تینما  تیمھا  تقو  نآ  تسا ، هداد  رارق  ناریا  تلم  رایتخا  رد  ار  یبوخ  یاھتصرف  هچ  میتشاد ،

« یلم تدحو   » و یلم » تینما   - » راعش ود  نیا  مدرم ، لمع  هدننک  تیادھ  مدرم و  لد  نھذ و  یوررب  راذگرثا  یاھتیصخش  همھ  مدرم و  داحآ  همھ  نالووسم ، همھ  مراودیما 

. دننک شالت  گرزب ، فدھ  ود  نیا  هار  رد  تکرح ، کی  تروص  هب  یلمع و  راعش  کی  تروص  هب  هکلب  ینابز ، راعش  کی  تروص  هب  طقف  هن  دنرادب و  ساپ  ار  - 

(ع)  / ١٣٧٩/٠١/٠۶ اضر ترضح  نارواجم  نارئاز و  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

هب زین  دیراد و  فیرـشت  اج  نیا  رد  هک  ینازیزع  امـش  هب  راعـش ، ود  نیا  هرابرد  ملیام  زورما  مدرک . حرطم  ار  یلم » تینما   » و یلم » تدحو   » راعـش یراج ، لاس  زاغآ  رد  هدـنب 

ناونع اب  یاهلاقم  یرھطم  دیھـش  اھیآ  موحرم  هک  ناـنچمھ  دـشاب ؛ تدـحو  هیاـم  دـناوتیم  مھ  ریدـغ  هلاـسم  نیمھ  منک . ضرع  ار  هاـتوک  بلطم  دـنچ  ناریا ، تلم  همھ 

نکمم تسھ . مھ  تسرد  هک  دنادیم  یمالـسا  تدحو  یاھروحم  زا  یکی  تسا -  ریدغ  هب  طوبرم  لئاسم  هرابرد  هک  ار -  ریدغلا  باتک  وا  دراد . یمالـسا » تدحو  ریدـغلا و  »

بوصنم تموکح  ینعی  تسا -  هدرک  لوبق  داقتعا  ناونع  هب  ار  نآ  هعیش  هک  یاهبنج  زا  ریغ  ریدغ ، هلاسم  دوخ  تسا . نیمھ  بلطم  تیعقاو  اما  دیایب ، بیجع  رظن  هب  تسا 

زورما رگا  درادن . ینـس  هعیـش و  رگید  نیا  تسا . هدش  حرطم  مھ  تیالو  هلاسم  لصا  تسا -  راکـشآ  ریدغ  ثیدح  رد  هک  ربمایپ  فرط  زا  مالـسلاوھالصلاهیلع  نینموملاریما 

دـش و دـھاوخ  زاب  یمالـسا  تما  هدوشگان  یاھهرگ  هتفرن و  یاھھار  زا  یرایـسب  دـنھد ، رـس  یمالـسا  تیالو  راعـش  یمالـسا ، یاـھروشک  یاـھتلم  ناـھج و  ناناملـسم 

. تشگ دھاوخ  کیدزن  لح  هب  یمالسا  یاھروشک  تالکشم 

(ع)  / ١٣٧٩/٠١/٠۶ اضر ترضح  نارواجم  نارئاز و  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

نآ ینعی  یجراـخ ، تینما  تسا . یجراـخ  تینما  یلخاد و  تینما  لـماش  یلم ، تینما  هتبلا  تسا . مھم  رایـسب  یلم  تینما  تسا . یلم » تـینما   » هلوـقم مود ، هلوـقم 

هلمح روشک  کی  یاھزرم  هب  دـتفایم -  قافتا  هک  ییاھگنج  لثم  یماظن -  یاھورین  ای  دوشیم ؛ دـیدھت  زرم  نیا  زا  جراـخ  یاـھورین  هیحاـن  زا  روشک  کـی  تینما  هک  ییاـج 

یتالکشم هدش و  هدید  اھروشک  رد  ررکم  مھ  نیا  هک  دوشیم ؛ شاشتغا  لالتخا و  بجوم  یھاگ  هک  دریگ ؛ تروص  روشک  کی  هیلع  یتاغیلبت  یـسایس و  مجاھت  ای  دننک ؛

ار گرزب  هتـساوخ  نیا  تسناوت  دـنھاوخ  دـننک ، راک  ناوت  همھ  اب  طبریذ  نالووسم  همھ  رگا  هک  تسا  یـشالت  زا  عیـسو  فیط  کـی  یلخاد ، تینما  تسا . هدروآ  دوجو  هب  ار 

. تسین یمک  زیچ  تینما  اذل  دننک . نیمات 

تینما رگا  دوب . دـھاوخن  مھ  یعاـمتجا  تلادـع  دـشابن ، تینما  رگا  دوـب . دـھاوخن  رگید  مھ  یداـصتقا  تیلاـعف  دـشابن ، تینما  رگا  مدرک ، ضرع  لاـس  لوا  نم  هک  روطناـمھ 

. تسا ساسا  هیاپ و  تینما ، اذل  دش . دھاوخ  هتسسگ  مھ  زا  جیردتب  تکلمم  کی  یاھهتشر  همھ  دشابن ، تینما  رگا  دوب . دھاوخن  مھ  یملع  تفرشیپ  شناد و  دشابن ،

، دنشاب هدرک  دروخرب  نآ  اب  ای  ناشدوخ ، هرمزور  یگدنز  رد  تسا  نکمم  مدرم  داحآ  همھ  هک  یاینماان  لاثم  دراد . مھ  رتتیمھامک  یاھلاثم  رتمھم و  یاھلاثم  تینما ، هتبلا 

مھ ار  اھنیا  ولج  دیاب  اھھاگتـسد  هتبلا  هک  اھتقرـس -  لثم  تسین -  هدننک  دـیدھت  نانچ  نآ  اما  تسا ، تیمھا  زئاح  هچرگا  هک  تسا  ییاھزیچ  دنـشاب ، هدینـش  نارگید  زا  ای 

مھ هب  ار  اھهداوناخ  تینما  ناشدوخ  ریقح  تسپ و  فادـھا  یارب  یاهدـع  دنتـسیاب . نآ  لباقم  تیدـج  اب  دـیاب  یماـظتنا  یاھھاگتـسد  هک  تسا  یاهلوقم  تقرـس ، دـنریگب .

طیحم دـنراد و  ترارـش  اعبط  هک  لذارا  شابوا و  رورـش و  یلاباال و  یاھناسنا  لبق  زا  ینماان  تسین . لوا  هجرد  لاـثم  کـی  اـما  تسا ؛ ینمااـن  یارب  لاـثم  کـی  نیا  دـننزیم .

هب دنبیاپ  هک  ییاھمدآ  دیاهدینش ؛ ای  هدید  ییاھاج  رد  امش  زا  یضعب  مھ  امتح  هک  میراد  ییاھشرازگ  رانک  هشوگ و  رد  ام  تسا . ینماان  مھ  نیا  دننکیم ؛ نماان  ار  یگدنز 

هدــھع هـب  مـھ  نـیا  دــننکیم . تـسرد  ینمااـن  مدرم  یوربآ  سیماوـن و  تـلم و  یارب  اـھهلحم  اـھهچوک و  رد  هـک  یریرــش  یاـھناسنا  دنتــسین ؛ یاهطباـض  نوناـق و  چــیھ 

هدنرب و هلیـسو  کی  هک  نیا  فرـص  هب  هک  یناسک  ات  دننک ، دروخرب  مدرم  راک  یگدنز و  طیحم  نازاسنماان  شابوا و  لذارا و  نیا  اب  هک  تسا  ییاضق  یماظتنا و  یاھھاگتـسد 

شتازاجم ازس و  مدرم ، یگدنز  طیحم  ندرک  نماان  هک  دننادب  اھنیا  دنھد . ماجنا  ار  یتسردان  لمع  رھ  یطلغ و  رھ  دنراد  قح  هک  دننکن  لایخ  دنروآیم ، تسد  هب  هبرح  کی 

، دـننکیم هفاـخا  دـنناسرتیم و  ار  مدرم  دـننکیم و  نمااـن  ار  یگدـنز  طـیحم  هک  یناـسک  یارب  مالـسا  دـنباوخب . نادـنز  نـالف  رد  دـنورب  حابـص  راـھچ  هـک  تـسین  نـیا  طـقف 

 - دـناهداد رارق  نیا  ار  ناشهفرح  هک  یناـسک  صوصخب  دوش -  یراـج  یھلا  مکح  ناـقراس ، دروم  رد  مھ  و  اـھنیا ، دروم  رد  مھ  رگا ، تسا . هتـشاذگ  یرتنیگنـس  یاـھتازاجم 

ار زیچ  همھ  یھلا ، مکح  تسیچ . ادخ  مکح  دننیبب  دننکن ؛ ار  یتاغیلبت  جاوما  یناھج و  یاھیتسیابردور  زا  یـضعب  هظحالم  تشاذـگ . دـھاوخ  ریثات  یدایز  نازیم  هب  انئمطم 

. تسا هدرک  نیعم  حیحص  نازیم  اب  دوخ و  یاج  رد 

یاـھراک اـب  اـھنیا  دـنراد ، یکچوـک  یاھهیامرـس  یناـسک  رگا  دـننکیم ؛ نمااـن  ار  یداـصتقا  یاـھطیحم  هک  یناـسک  نآ  تسا . ینمااـن  زا  یرگید  شخب  یداـصتقا ، ینمااـن 

یتلود و تاناکما  نیا ، زا  رتالاب  هک  ییاھنآ  دـننکیم . هرداصم  ناـشدوخ  دوس  هب  دـننکیم و  دوباـن  ار  مدرم  تاـناکما  کـچوک و  یاھهیامرـس  نیا  اـھیگنرز ، اـب  ینوناـقریغ ،

یـصخش یاھهدافتـساوس  زا  دـنناوتب ، هک  اـج  رھ  دـننکیم و  هرداـصم  ناـشدوخ  عـفن  هب  ینوناـق ، یاـھھاگزیرگ  تاررقم و  نیناوـق و  رب  طلـست  اـب  اـھیگنرز ، اـب  ار  یموـمع 

« ّيلم تینما   » 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 33هاگياپ  هحفص 7 
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نوناق زا  یاھھاگزیرگ  نیمھ  دوجو  تلع ، دنچ  زا  یکی  تسا ، رامیب  یداصتقا  عضو  روشک  کی  رد  رگا  دینیبب  امـش  دـننکیم . نماان  ار  یداصتقا  یاھطیحم  اھنیا  دـنرذگیمن ؛

. دنناشکب ناشدوخ  تمس  عفن و  هب  ار  تلود  مدرم و  تاناکما  دننک و  رپ  ار  ناشدوخ  یاھبیج  دننک و  هدافتساوس  اھنیا  زا  هدافتسا  اب  دنناوتیم  یناسک  هک  تسا 

نماان ار  یملع  یاھطیحم  دـننک ؛ نماان  ار  راک  یاـھطیحم  تسا . هنومن  نیا  هب  هجوتم  رتشیب  یلم ، ینمااـن  تقیقح  رد  هک  تسا  یعاـمتجا  ینمااـن  رتـالاب ، اـھنیا  همھ  زا 

، تشاد دھاوخ  دوجو  ینماان  ناریا  رد  هک  داد  ربخ  نیا ، زا  لبق  هام  کی  رد  ییاکیرما  ماقم  کی  مدرک  هراشا  مھ  البق  نم  هک  نیا  دننک . نماان  ار  ییوجشناد  یاھطیحم  دننک ؛

، نونک ات  بالقنا  لوا  زا  دنتـسھ . اھنیا  یاھهئطوت  جامآ  رتشیب  هک  یناسک  مھ  دنـشاب ، رایـشوھ  مدرم  داـحآ  مھ  یتسیاـب ، دـنراد . ییاـھهمانرب  اـھنیا  تسا . ینمااـن  نیا 

اما تسا ؛ هتـسناوتن  زورما  ات  دراد . زاب  روشک  رد  هدـنزاس  تیلاعف  زا  ار  راک  یورین  باصتعا ، داجیا  اب  دـنک و  جنـشت  راچد  ار  راـک  یاـھطیحم  تسا  هدرک  شـالت  نمـشد  اـھراب 

. دننکیم یحارط  دنراد 

نکمم مھ  ییاھاج  رد  هتبلا  دنتـشاذگن ؛ دندز و  نمـشد  نھد  یوت  نایوجـشناد  دوخ  اما  دندرک ، هبرجت  دروم  ود  یکی ، رد  ار  راک  نیا  دننکیم . داجیا  ینماان  اھھاگـشناد  رد 

هب راعـش ، مسا  هب  ینماان ، داجیا  اب  جنـشت ، داجیا  اب  اھھاگـشناد ، رد  ییوجـشناد و  طـیحم  رد  هک  تسا  نیا  ناشیعـس  دـشاب . هدروآ  تسد  هب  یتاـقیفوت  نمـشد  تسا 

یاھدادعتـسا ام  نایوجـشناد  زورما  هک  دـننیبیم  همھ  دـننک . راکیب  ار  وجـشناد  داتـسا و  دـنزادنیب و  شالت  طاشن و  تیلاعف و  زا  ار  اھـسالک  نالف ، مسا  هب  تارھاـظت ، مسا 

بوخ و هدنیآ  هدنھد  ناشن  تسا و  شخب  دیما  اتقیقح  هک  مینکیم  هدـھاشم  ار  ییاھزیچ  ییوجـشناد ، یاھراک  نایم  رد  ییاھاج  رد  ام  دـنھدیم . ناشن  ار  یناشخرد 

رما کی  هاگـشیامزآ ، نتفگ و  سرد  نتفر ، سالک  ندـناوخ ، سرد  هک  دـننک  یراک  ینعی  تساھھاگـشناد ؛ طـیحم  رد  ینمااـن  داـجیا  نمـشد ، یاـھراک  زا  یکی  تسا . نشور 

ناناوج و ناج  اھناسنا ، ناـج  دـندروآ ؛ شیپ  نارھت  رد  لاس ٧٨  هامریت  رد ٢١ و ٢٢  هک  یتیعـضو  نامھ  لثم  دـنروآ ؛ دوجو  هب  یرھـش  یاھینماان  ای  دوش . راوشد  نکممان و 

حیجرت دینع ، نشخ و  تکرح  کی  اب  یاهدـع  نوچ  ارچ ؟ دریگ ؛ رارق  دـیدھت  ضرعم  رد  هتـسشن ، شقاتا  هرجنپ  تشپ  هک  یـسک  نآ  ناج  نارذـگھر ، ناج  نانز ، ناج  ناکدوک ،

هک تسا  نیا  زوجم  هناھب  مادـک  دـننکیم ! روج  شیارب  هرخالاب  مھ  یاهناھب  دننکـشب ؛ هشیـش  ای  دـننزب ، شتآ  نیـشام  دـننک ؛ شاـشتغا  داـجیا  دـنیایب و  ناـبایخ  هب  دـنداد 

، دـتفایم قاـفتا  یاهثداـح  نینچ  یتـقو  تسا  یھیدـب  دـنک ؟ داـجیا  شاـشتغا  ینمااـن و  تسین -  هک  هناـگیب  هناـخ  اـج  نیا  شدوخ -  هناـخ  رد  روشک ، کـی  رد  یاهعومجم 

، نآ تسیک ؟ دشاب ، رایشوھ  اھینماان  هنوگنیا  لباقم  رد  دیاب  هک  یسک  دننیشنیمن . تکاس  دننامیمن و  هک  راکیب  جیسب ، یاھورین  یماظن و  یاھورین  یتینما ، یاھورین 

دندید رگا  دننک ، هجوت  دیاب  دنریگیم . رارق  یتینوس  هئطوت و  نینچ  جامآ  هک  دنتـسھ  ییاھطیحم  نآ  دوخ  دننایوجـشناد ؛ دوخ  دننارگراک ؛ دوخ  دـنناناوج ؛ دوخ  دـنمدرم ؛ دوخ 

نوریب دراد  درف  نیا  هرجنح  زا  هک  تسا  نمـشد  یادـص  دـنزیم ، فرح  دراد  هک  تسا  نمـشد  ناـبز  هک  دـننادب  دـنریگب ؛ ار  شچم  دوریم ، شیپ  رایـسب  کـیرحت ، رد  رفن  کـی 

یاھھاگتـسد مدرم ، داحآ  یرایـشوھ  زا  سپ  تینما ، داجیا  تیلووسم  دندرک . ادیپ  مھ  ار  ییاھزیچ  روطنیمھ  یدروم ، رھ  رد  دـندرک ، شواک  مھ  اج  رھ  هکنیاامک  دـیآیم ؛

زا هدـنب  هبلاطم  نیرتمھم  نیا  تسا و  نیا  تموکح  هاگتـسد  زا  مدرم  هبلاطم  نیرتمھم  ییاـضق و ...  هاگتـسد  یماـظتنا ، یورین  روشک ، ترازو  تاـعالطا ، ترازو  دـنطبریذ ؛

، دھاوخیم هک  یراکرھ  نمـشد  میھد  هزاجا  دیابن  هک  ام  دننک . دروخرب  هنارایـشوھ  ایاضق  اب  دیاب  همھ  دنـشاب . بقارم  دننک و  هجوت  دـیاب  همھ  تسا . طبریذ  یاھھاگتـسد 

. دھد ماجنا 

ییاـکیرما ریزو  کـی  نیا ، زا  لـبق  زور  دـنچ  نیمھ  رد  دـینیبب ؛ دـنکیم . نمـشد  هک  یتاـکیرحت  لـثم  دوـشیم ؛ لـصو  اـھزرم  زا  نوریب  هـب  یھاـگ  یلخاد ، تـینما  رد  لـالتخا 

رگبوکرـس و تموکح  زا  هک  دناهدرک  فارتعا  دـناهتخادنا ! هار  اھنآ  ار  دادرم  یاتدوک ٢٨  هک  دـناهدرک  فارتعا  زورما  نرق ، مین  هب  کیدزن  تشذـگ  زا  دـعب  اھییاکیرما  درک . ینارنخس 

هار ام  ار  اتدوک  نآ  هک  دـناهدرک  فارتعا  نونکا  درذـگیم ، لاـس  تفھ  لـھچ و  هب  کـیدزن  دادرم ، یاتدوک ٢٨  زا  هک  نیا  زا  دـعب  دـناهدرک ! تیامح  یولھپ  هاش  دـساف  روتاـتکید و 

رد ار  نیـسح  مادص  ام  هک  دناهدرک  فارتعا  نونکا  میاهدرک ! ینابیتشپ  تیامح و  ار  هاش  هتـسباو  دـساف و  رگبوکرـس و  روتاتکید و  تموکح  لاس  جـنپ  تسیب و  میاهتخادـنا و 

قارع میژر  فرط  زا  گنج  لاس  تشھ  دنکیم ؟ ادـیپ  یـساسحا  هچ  تافارتعا ، نیا  عضوم و  نیا  لباقم  رد  ناریا  مولظم  تلم  امـش  رظن  هب  میاهدرک ! تیامح  ناریا  اب  گنج 

کی دـش ؛ لوغـشم  اھتـصرف  دـش ؛ دوبان  یلم  تورث  درایلیم  اھرازھ  دندیـسر ؛ تداھـش  هب  ناناوج  تفر ؛ نیب  زا  یتایح  عبانم  دـش ؛ نارابمب  اھرھـش  دـش ؛ لیمحت  ام  هیلع 

نیا اھراب  گنج ، مایا  نامھ  یاھینارنخـس  رد  دننکیم . کمک  نیـسح  مادص  هب  اھییاکیرما  هک  میدرکیم  رارکت  هشیمھ  ام  اھزور  نامھ  داتفا . قافتا  یخیرات  میظع  تیانج 

ینارنخـس کی  رد  ییاکیرما  ریزو  نیا  درذـگیم ، لاس  هدزاود  گنج ، نایاپ  زا  هک  نآ  زا  دـعب  لاح  میفرطیب ! ام  دـنتفگیم  دـندوب و  رکنم  ناـشدوخ  اـما  میتفگیم ؛ ار  بلطم 

هک لاح  دروخیم ؟ ام  درد  هچ  هب  امـش  تافارتعا  نیا  هک  تسا  نیا  لاوس  لاح  میاهدرک ! کمک  نیـسح  مادص  هب  ام  هک  دـنکیم  فارتعا  یمـسر  روطهب  زکرم ، کی  رد  حـضاو 

نآ ام  هلب ، هک  دینکیم  فارتعا  امش  دندروآرد ، ار  تلم  نیا  ردپ  اھنآ  دیدرک و  طلـسم  تلم  نیا  رب  ار  تلم  نمـشد  دساف  رگبوکرـس  ملاظ  یولھپ  اضردمحم  لاس  جنپوتسیب 

دیـشخبب اھنیا  دیـشخبب ! دیوگب  مھ  دعب  دنک ، دوبان  ار  ناسنا  زیزع  دنزرف و  دـنزب  یـسک  دروخیم !؟ هچ  زورما  درد  هب  میدرک ،» ار  راک  نیا  ام  تقو  نآ  ! » میدرک ار  راک  نیا  تقو 

ریـسا ار  روشک  نیا  یدامتم  یاھلاس  نآ ، زا  دعب  دـیتخادنا ؛ هار  ار  دادرم  یاتدوک ٢٨  امـش  دننکیم ! فارتعا  طقف  میھاوخیم . ترذعم  ام  دنیوگیمن  زورما  دـنیوگیمن ! مھ 

تـسیب تسا  نکمم  هک  میوگیم  الاح  نم  دروخیم !؟ هچ  اـم  زورما  درد  هب  زور ، نآ  هب  تبـسن  امـش  فارتعا  نیا  میدرک ! اـم  هلب ، هک  دـییوگیم  لاـح  دـیدرک ؛ داـسف  ملظ و 

ناریا هیلع  مینکیم -  یگدـنز  ام  هک  ییاھلاس  نیمھ  ینعی  تاقوا -  نالف  رد  ام  هلب ، هک  دـنک  فارتعا  دـیایب و  ییاکیرما  رگید  ریزو  کی  رگید ، لاـس  جـنپوتسیب  رگید ، لاـس 

میدرک و یھدـنامزاس  روطنیا  ار  ناشنافلاخم  لخاد ، رد  میدرک ؛ زیھجت  روطنیا  ار  ناشنانمـشد  میداد ؛ ماجنا  ار  فالخ  راک  نیا  میدرک ؛ ار  تکرح  نیا  میدـیچ ؛ ار  هئطوت  نیا 

رد امـش  دروخیم !؟ ناریا  تلم  درد  هچ  هب  فارتعا  دـیراد ، لاغتـشا  اھلاس  نآ  هیبش  تایانج  هب  امـش  مھ  زورما  تسا و  هتـشذگ  تیانج  مرج و  زا  اھلاس  هک  نآ  زا  دـعب  ... . 

زا تلم  نیا  هب  تبسن  یـشکقح  ینمـشد و  تنایخ و  همھ  نیا  هک  تسا  یفاک  نیمھ  ایآ  تسا ؛ ینھک  گنھرف  گرزب و  تلم  یاراد  ناریا  هک  دییوگیم  هملک  ود  ناتتانایب 

ام دراد . یـشزرا  اـب  یگنھرف  ثیراوم  تسا و  ینھک  تلم  هک  دـنادیم  امـش  زا  رتـھب  رایـسب  تلم  نیا  دوـخ  تسا . ینھک  تلم  تلم ، نیا  دـینزیم !؟ لوـگ  هچب  دورب !؟ داـی 

نیا دـیاهدیمھف !؟ هزات  دیاهدیـشک و  تمحز  نالا  امـش  ار  اھنیا  اما  تسا ؛ کیژتارتسا  مھم و  رایـسب  هاگیاج  اـم ، ییاـیفارغج  هاـگیاج  هک  میراد  عـالطا  امـش  زا  لـبق  ناـمدوخ 

. دننک دروخرب  دنھاوخیمن  یبلطتردق  یردلق و  عضوم  زا  زج  تلم ، کی  اب  هک  تسا  یناسک  تیعضو 

نارھت  / ١٣٧٩/٠١/٢۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

، یللملانیب لئاسم  یراج و  لئاسم  روشک و  لاوحا  عاضوا و  هب  هجوت  اب  اتقیقح  دـشاب . یلم » تینما   » و یلم » تدـحو  ، » لاـسما راعـش  هک  میدرک  ضرع  اـم  لاـسما  لوا 

هک دنکیم  ادیپ  لاجم  مھ  تلود  دش ، نیمات  یلم  تینما  یلم و  تدحو  رگا  تسا . مھم  راعـش  ود  نیمھ  دنـشاب ، نآ  لابند  دوخ  مھـس  هب  مدرم  نالووسم و  دـیاب  هک  هچنآ 

یگدنز لئاسم  هب  دسرب ، مدرم  لاغتـشا  هب  دسرب ، مدرم  داصتقا  هب  دـناوتیم  دـنک . ارجا  ار  دوخ  هدـنزاس  یاھهمانرب  دوخ و  گرزب  فیاظو  دوخ ، یاھتیلووسم  دوخ ، یاھراک 

هبرض هک  یسک  لوا  دشاب ، یسایس  جنشت  امئاد  دشاب ، لاجنج  تافالتخا و  دشابن ، تدحو  ای  تینما و  رگا  دنک . یگدیسر  روشک  گنھرف  هلاسم  هب  دنک ، یگدیسر  مدرم 

عـضو ناـناوج ، عضو  فعـضتسم ، تاـقبط  عضو  مدرم ، عضو  دادـن ، ماـجنا  ار  دوخ  فیاـظو  تلود  یتـقو  دـھد . ماـجنا  ار  دوخ  فیاـظو  دـناوتیمن  نوچ  تسا ؛ تلود  دروخیم ،

. تسا مھم  راعش  ود  نیا  نیاربانب ، دش . دھاوخ  هنوگچ  هک  تسا  مولعم  دنتسھ ، لووسم  یاھھاگتسد  تامادقا  هنشت  هک  یناسک 

ینماان داجیا  دتفایم و  رطخ  هب  مھ  یلم  تینما  دشابن ، تدحو  رگا  تسا . تدـحو  زا  یـشان  مھ  تینما  هکنیا  رطاخ  هب  مراد ؛ یرتشیب  دـیکات  یلم » تدـحو   » یور رب  نم 

زیچ کی  مدرم  همھ  ینعی  هن . دنشاب ؟ هتشاد  یسایس  هقیلس  عون  کی  مدرم  همھ  ینعی  هن . دننک ؟ رکف  ناسکی  مدرم  همھ  ینعی  تسیچ ؟ تدحو  زا  ام  روظنم  دوشیم .

. شکمـشک یریگرد و  قافن و  هقرفت و  ندوبن  ینعی  مدرم ، تدحو  تسین . اھنیا  تدحو  یانعم  هن ؛ دنھاوخب ؟ ار  هورگ  کی  ار ، حانج  کی  ار ، تیـصخش  کی  ار ، صخـش  کی  ار ،

نیا هک  یلماوع  زا  یکی  دننکن . اوعد  دنناوتیم  دنشاب ؛ مھ  رانک  دنناوتیم  دنشاب ؛ هتشاد  داحتا  دنناوتیم  دنتـسین ، مھ  لثم  ینید  داقتعا  ظاحل  زا  هک  یتعامج  ود  یتح 

کی فرط ، نیا  زا  هدع  کی  دنکیم ؛ انعم  یاهنوگ  هب  مھ  سک  رھ  دوشیم . باترپ  مدرم  ینھذ  یاضف  رد  امئاد  هک  تسا  یھبتـشم  میھافم  دنکیم ، رادهشدـخ  ار  تدـحو 

رد ای  شاهمھ ، رد  اـی  لـئاسم -  نیا  رد  داـیز  لاـمتحا  هب  دربیم و  دوس  لـئاسم  نیا  همھ  رد  نمـشد  هتبلا  دوشیم ! تسرد  مزـالریغ  فـالتخا  لاـجنج و  فرط ؛ نآ  زا  هدـع 

. میریگب هدیدن  میناوتیمن  ام  ار  نیا  دراد . مھ  تسد  شایضعب - 

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

« ّيلم تینما   » 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 33هاگياپ  هحفص 8 
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. ینارگ یهلاسم  تینما ، هلاسم  یلم ، لوپ  شزرا  یهلاسم  لاغتشا ، یهلاسم  دننام  اھنآ  لح  هب  مامتھا  رترابترارم و  رتسوسحم و  رتیمومع ، تالکشم  تخانش  . ٢

مق  / ١٣٧٩/٠٧/١۴ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

مدرم تسین . تیمھا  نیا  هب  تسین ؛ یگرزب  نیا  هب  دوشیم ، هداد  ناشن  گرزب  رایسب  یھاگ  هک  یحانج  یسایس و  تافالتخا  نیا  نم ! نازیزع  منک ؛ ضرع  امـش  هب  نم 

تسود نمشد  دنرادن . یراک  یعونصم  یعنـصت و  یاھیـشکطخ  نیا  اب  مدرم  تسا . راوگرزب  ماما  هار  ادخ و  هار  بالقنا ، هار  مالـسا ، هار  مدرم ، هار  دنوریم . ار  ناشدوخ  هار 

ار یـسایس  یاھحانج  اھاج ، ریاس  رد  و  تساھناکم -  نیرتسدقم  هک  هعمج -  زامن  رد  اھراب  لماک ، یزوسلد  یور  زا  هدـنب  دزادـنیب . مھ  ناج  هب  رتشیب  ار  اھحانج  درادیم 

ار تاـفالتخا  دـیھد و  رارق  لـصا  دـیراد ، رظن  قاـفتا  مھ  اـب  نآ  یور  رب  هک  ار  یدراوم  دـییایب  دـینک . هرکاذـم  مھ  اـب  دـینک ، تبحـص  مھ  اـب  دینیـشنب  دـییایب  متفگ  مدرک ؛ توعد 

. دننکیم دندرک و  تجاجل  یاهدع  دندرک ؛ لوبق  یاهدـع  درادـن . مھ  یتیمھا  یـسایس  یفالتخا و  یئزج  دراوم  دـینک ، یراشفاپ  لوصا  یور  رب  رگا  دـینک . لح  اھنیا  ساسارب 

رگا هک  دـننک ؛ یحانج  ضارغا  ینابرق  ار  روشک  نیا  حـلاصم  یلم و  عفانم  ار ، یلم  تینما  ار ، یلم  تدـحو  ار ، تلم  تدـحو  یناـسک  دـیاب  ارچ  دراد !؟ اـنعم  هچ  تجاـجل  نیا 

؟ تسا رتدب  ربارب  دنچ  دشاب ، نمشد  ذوفن  اب  رگا  تسا و  دب  رایسب  دشاب ، نمشد  ذوفن  نودب 

یماظتنا  / ١٣٧٩/٠٧/١٨ یورین  لنسرپ  زا  یعمج  یلیصحتلاغراف  مسارم  رد  تانایب 

اب هک  یناوج  لسن  دیوشیم . بوسحم  راختفارپ  یورین  نیا  هدنیآ  یاھدیما  یمالسا و  یروھمج  ماظن  یماظتنا  یورین  هتسشن  هویم  هب  هدیلاب و  یبوخهب  یاھلاھن  امش ،

هتـسارآ یرگیبـالقنا  اوقت و  هیحور  نید و  ملع و  حالـس  هب  ار  دوخ  هتفرگ و  شود  رب  تفرعم  اـب  یھاـگآ و  اـب  ار  روـشک  رد  تینما  میظع  تیلووـسم  دوـخ ، طاـشن  ناوـت و  همھ 

. دنک هدروآرب  تیمھارپ  رایسب  هلوقم  نیا  رد  ار  ام  زیزع  مدرم  هتساوخ  تسناوت  دھاوخ  کشیب  تسا ،

طیحم رد  راک ، طیحم  رد  هک  دـیآیم  دوجو  هب  یتقو  روشک  کی  یارب  لکـشم  نیرتمھم  تسا . روشک  کـی  تلم و  کـی  یاـھزاین  نیرتیلـصا  نیرتیـساسا و  زا  یکی  تینما ،

دنھاوخن کیچیھ  رھام ، ناتشگنارس  اناوت و  یاھتسد  لاعف ، یاھزغم  هک  تساجنیا  دننکن . تینما  ساسحا  مدرم  هعماج ، یمومع  یاضف  رد  لیـصحت و  طیحم  رد  یگدنز ،

مھ طاشن و  هیحور و  مھ  یداصتقا ، شالت  مھ  یملع ، شالت  مھ  هک  تسا  تینما  یاضف  رد  دنناسرب . ماجنا  هب  دنراد ، شود  رب  مادـک  رھ  هک  ار  یمھم  تیلووسم  تسناوت 

. دسرب دوخ  جیاتن  هب  ددرگ و  لابند  تقد  اب  دوش و  یزیرهمانرب  یتسردهب  دناوتیم  روشک  کی  یاھتیلاعف  همھ 

یارب ار  گرزب  تمدخ  نیا  دریگب و  شود  رب  ار  نیگنس  راب  نیا  دھاوخیم  دناوتیم و  هک  تسا  یلمحترپ  یاھهناش  نآ  اناوت و  ناوزاب  نآ  دیشر ، نامزاس  نآ  یماظتنا ، یورین 

. دیراذگب مدق  نادیم  نیا  رد  هیحور  نیا  اب  هاگن و  نیا  اب  دینکیم ! هدامآ  یماظتنا  یورین  رد  گرزب  تامدخ  یارب  ار  دوخ  هک  یناسک  زیزع ! ناناوج  دھد . ماجنا  مدرم 

تالکـشم همھ  رب  دـناوتیم  نانآ  تمھ  هدارا و  هک  دـنداد  ناشن  درادـن . دوجو  اھنآ  یارب  نکممان  راک  هک  دـندناسر  تابثا  هب  یمالـسا  بالقنا  کرابم  نارود  رد  یناریا  ناناوج 

تینما رارقتـسا  ینعی  دراد -  راظتنا  امـش  زا  عاجـش  گرزب و  تلم  نیا  هک  ار  هچنآ  دیناوتب  هکنیا  یارب  دینک ؛ هدامآ  ار  دوخ  دـینک ، یعـس  دـینک ، هدارا  دـینک ، تمھ  دـیآ . قئاف 

. تسا یماظتنا  یورین  تسا ، دھعتم  ار  راک  نیا  هک  ییاناوت  ناوزاب  تسا و  گرزب  هفیظو  کی  نیا  دینک . هیدھ  وا  هب  لماک - 

یماظتنا  / ١٣٧٩/٠٧/١٨ یورین  لنسرپ  زا  یعمج  یلیصحتلاغراف  مسارم  رد  تانایب 

مدرم تاراظتنا  وزج  اـھنیا  همھ  یناور ، یونعم و  یرکف و  تینما  یگدـنز ، یاـھطیحم  همھ  رد  تینما  یدرف ، تینما  یعاـمتجا ، تینما  تسا . یـساسا  هلوقم  کـی  تینما ،

فیاظو نیا  هب  هک  دـننکیم  هدامآ  ار  دوخ  ورین  نیا  رد  هللادـمحب  نموم ، یاـھناوج  دادعتـسااب ، یاـھناوج  تسا . یماـظتنا  یورین  شود  رب  هفیظو  نیا  زا  یمھم  شخب  تسا .

. دنسرب گرزب 

رطف  / ١٣٧٩/١٠/٠٧ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

دراو اوق  نیا  یاھدرکلمع  زا  یـضعب  رب  تسا  نکمم  هک  یلاکـشا  ضارتعا و  اب  منادیم ، همھ  دوخ و  هفیظو  ار  نآ  منکیم و  هیـصوت  اوق  ناش  ظفح  هرابرد  نم  هک  هچنآ  هتبلا 

داسف رقف و  اب  دیاب  هننقم -  هوق  رد  هچ  هییاضق و  هوق  رد  هچ  هیرجم ، هوق  رد  هچ  روشک -  نالووسم  هک  منکیم  مالعا  دنلب  یادص  اب  مھ  زاب  هدنب  هلب ؛ درادن . یتافانم  دشاب ،

. تساھنیمھ اب  هزرابم  شھار  دننک ، نیمات  ار  ام  یللملانیب  تزع  عضو  ار ، مدرم  تشیعم  عضو  ار ، روشک  تینما  عضو  دنھاوخب  رگا  دننک . هزرابم  تکلمم  نیا  رد  ضیعبت  و 

اھناتسا  / ١٣٧٩/١١/٢۵ نیمات  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رطاـخ هب  میظع ، یتـیلووسم  زا  راـبنارگ  یلو  کـچوک  یردارب  ناوـنع  هـب  هدـنب  دـیدمآشوخ . یلیخ  تـینما ! مـھم  رایـسب  رما  مرتـحم  شکتمحز و  نـالووسم  زیزع و  ناردارب 

لاثما نم و  رکـشت  هتبلا  منکیم . رکـشت  امـش  همھ  زا  دندرک -  نایب  هراشا  هب  ار  اھنآ  زا  یـشخب  یرال  یوسوم  یاقآ  بانج  هک  دیوشیم -  لمحتم  هک  ییاھجنر  تامحز و 

«. یقبا ریخ و  هللادـنع  اـم  و  « ؛ تسا رتراگدـنام  مھ  رتـھب و  مھ  تسا ؛ ضحم  یقیقح  تسادـخ ، شیپ  هک  هچنآ  اـما  تسا ؛ ضحم  یراـبتعا  تـسین ، یدنمـشزرا  زیچ  نـم 

. دیشاب یھلا  شاداپ  رکشت و  لومشم  هللااشنا 

یقاب مدرم  یارب  یایـشوخ  هتـساوخ و  چـیھ  دـشاب ، نماان  طـیحم  رگا  تسا . نیمھ  زین  مدرم  دوخ  ساـسحا  تسا . مدرم  قوقح  لوا  هجرد  رد  تینما ، هلوقم  نم  رظن  هب 

رایتخا رد  ار  تینما  هک  نیا  یارب  دناهداد ، شیاھیتخـس -  اھجنر و  یهمھ  اب  ردلق -  کی  یردلق  هب  نت  مدرم  خیرات ، راودا  زا  یـضعب  رد  یھاگ  هک  دیاهدید  امـش  اذل  دـنامیمن .

. تسا مھم  ردقنیا  تینما  دراذگب . اھنآ 

هک یتمالـس  لثم  دنکن ؛ ساسحا  ار  نآ  یـسک  تسا  نکمم  دراد ، دوجو  تینما  یتقو  تساهدرتسگ . رایـسب  مھ  سوملم و  یعقاو و  الماک  مھ  هک  تسا  یاهلوقم  تینما 

ناتروفکم ناتمعن  : » دومرف هچ . ینعی  یتمالـس  هک  دیمھفیم  هاگنآ  تفرگ ، درد  ناترـس  هدرکن  یادـخ  هکنیا  درجم  هب  اما  دـینکیمن ؛ ساسحا  ار  نآ  امـش  تسھ ، یتقو 

تاینھذ اب  تسا و  یعقاو  ینیع و  الماک  تینما ، نیاربانب  ددرگیم . سکعنم  مدرم  یگدـنز  رد  نآ  رثا  دوش ، شودـخم  تینما  زا  یاهشوگ  هکنیا  درجم  هب  ناـمالا .» هحـصلا و 

دننیشنب هک  تسا  یسانشراک  تاسلج  باب  رثکادح  ای  یرکفنشور ، لفاحم  باب  دوشیم ، هدھاشم  یھاگ  هک  یاینھذ  یاھیفابهفسلف  نیا  درک . نیمات  ار  نآ  دوشیمن 

یارب هناـخ ، رد  راـک ، طـیحم  رد  تـینما  ینعی  هدرتـسگ ؛ یهـنھپ  ناـمھ  رد  مـھ  نآ  دــنھاوخیم ؛ ار  تـینما  تـیعقاو  مدرم  دــننک . ثـحب  هلاـسم  کـی  ینھذ  داـعبا  هـب  عـجار 

تسا یدج  رایسب  نیگنس و  الماک  یراب  تینما ، نیمات  اھنابایخ . اھرھش و  اھاتسور ، اھهداج ، یارب  تینما  لابتوف ، نادیم  رد  ناشیاھهچب  یارب  هسردم ، رد  ناشیاھهچب 

. تسامش هجوتم  راب  نیا  و 

. دینک شعمج  دیروبجم  امش  اما  تسا ؛ رگید  یاھھاگتسد  هب  طوبرم  الصا  ینماان  لماوع  زا  یضعب  ددرگیمنرب . دش ، رکذ  هک  یھاگتـسد  دنچ  نیا  هب  ینماان  لماوع  هتبلا 

ینماان لماوع  زا  دشاب ، هتـشاد  جاور  ردخم  داوم  دایتعا و  یتقو  تسا . ینماان  لماوع  زا  یکی  شدوخ  نیا  دشاب -  یراکیب  هعماج  رد  دـشاب -  مک  ای  دـشابن  لاغتـشا  یتقو 

هتشاد دوجو  یجراخ  نمـشد  تاکیرحت  تلاخد و  یتقو  تسا . ینماان  لماوع  زا  دشاب ، هتـشاد  نایرج  یناسک  هنالووسمریغ  هنابلطهاج و  یاھیزابتسایـس  یتقو  تسا .

نادیم هب  دیاب  دییامش . دھد ، راب  نیا  ریز  ار  شدوخ  مکحتسم  راوتسا و  هناش  دیاب  هک  سک  نآ  اما  درادن ؛ یطبر  امـش  هب  اھنیا  زا  مادکچیھ  تسا . ینماان  لماوع  زا  دشاب ،

. تسین هجوت  دروم  یصاخ  شخب  دینک ؛ هزرابم  ینماان  داعبا  همھ  اب  دییایب و 

هب دسرب  هچ  دنربیم ؛ هرھب  نآ  زا  فلتخم  نایدا  فلتخم و  تاداع  فلتخم ، یاھنابز  فلتخم ، ماوقا  تسا و  روشک  رساترس  رد  مدرم  همھ  هب  قلعتم  یمومع و  قح  تینما ،

نیا زا  هک  یرـصنع  اھنت  دینک . نیمات  ار  شایگدنز  طیحم  تینما  دـیاب  امـش  تسا ، فلاخم  ماظن  ساسا  اب  مھم و  داھن  کی  اب  هک  یـسک  یتح  یـسایس . فلتخم  قیالس 

دـنایمومع و رتچ  نیا  لومـشم  دنتـسھ -  هک  یناسک  همھ  دارفا -  ریاس  یلو  تسا ؛ مرج  باکترا  تھج  رد  ای  مرج  باکترا  لاـح  رد  مرجم  دوخ  تسا ، جراـخ  یمومع  رتچ 

. دینارتسگب تلم  نیا  مامت  رس  رب  ار  نآ  یتسیاب  امش 

ار ناـتدوخ  لـمع  دـعب  دـینک ؛ لـمع  یزیرهماـنرب ، ساـسا  رب  دـینک ؛ یزیرهماـنرب  یراذـگفدھ ، ساـسارب  دـینک ؛ یراذـگفدھ  دـیاب  تینما  داـجیا  یارب  هک  تسا  نـیا  رگید  هـتکن 

« ّيلم تینما   » 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 33هاگياپ  هحفص 9 
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اما تسا ؛ رقتسم  ینماان  ای  میدرک ، رارقرب  ار  تینما  ام  دنیوگب  دنناوتیم  همھ  فرح ، ماقم  رد  صخاش . اب  یریگهزادنا  هکلب  ینابز ، یریگهزادنا  هن  مھ  نآ  دینک ؛ یریگهزادنا 

. دیراد رارق  نادیم  یاجک  هار و  یاجک  دیمھفب  ات  دینک  صخشم  ناتدوخ  یارب  لوا  حیحص ، قیقد و  یاھرامآ  اب  امش 

یرایـشوھ رگا  تشاد . ینماان  لماوع  همھ  هب  ناسکی  هاگن  ریذپانیگتـسخ و  یریگیپ  مادـقا و  تعرـس  تیعطاق و  یرایـشوھ و  دـیاب  ینماان  اـب  هلباـقم  یارب  رگید  فرط  زا 

دیـشاب و هتـشادن  تیعطاق  رگا  تسا . تبیـصم  نیلوا  یرایـشوھان ، دینکیمن . ساسحا  ار  نآ  دوجو  دوشیم و  امـش  یهناخ  دراو  ینماان  دیوشیم ؛ تلفغ  راچد  دـشابن ،

دوجو هب  یارب  قوشم  نیرتگرزب  دوش ، لزلزت  راچد  رگا  تسا ، تینما  لووسم  هک  یھاگتـسد  نوچ  دیوشیم ؛ ینماان  لماع  امـش  دوخ  دیوش ، مادقا  رد  لزلزت  دیدرت و  راچد 

؛ مدق دنچ  ات  اما  دـننکیم ، عورـش  بوخ  منیبیم . اھاج  زا  یرایـسب  رد  ار  نآ  نم  هک  تسا  ییالب  ندرکن ، یریگیپ  تسا . یریگیپ  تیعطاق ، زا  سپ  تسا . ینماان  ناگدـنروآ 

لماوع همھ  هب  ناسکی  هاگن  درک . فرطرب  ار  ینماان  دوشیمن  شور  نیا  اب  تسا ؛ بیع  نیا  تشگرب ! مھ  یھاگ  فقوت ؛ مھ  دعب  دش ؛ تسس  اھمدق  دینیبیم  ناھگان  دعب 

کی توسک  رد  هچ  اھنیا -  لاثما  طاولا و  شابوا و  یاهفرح -  رگبوشآ  کی  توسک  رد  هچ  دشاب ؛ دـھاوخیم  هک  رھ  تسا ، ینماان  دـجوم  هک  یـسک  تسا . مھم  مھ  ینماان 

رخآ ات  ار  وا  راک  دـیاب  هطوبرم  هاگتـسد  نامزاس ، نـالف  هب  هتـسباو  هبتریلاـع  وضع  کـی  توسک  رد  هچ  یھللابزح ، درف  کـی  توسک  رد  هچ  یـسایس ، یهدیـشکوتا  رـصنع 

. دشخردیم یدیشروخ  لثم  ماظن  رادتقا  هاگنآ  دشاب ، هتشاد  دوجو  تلادع  قح و  یارجا  رد  یگظحالمیب  یرایشوھ و  یریگیپ و  تیعطاق و  نیا  رگا  دنک . یریگیپ 

هچ زور  نآ  تاعوبطم  هک  میدـیدیم  میدرکیم ، هاگن  هتـشذگ  لاس  هاـمریت  روآهیرگ  رابفـسات و  یاـیاضق  هب  هک  زور  نآ  تسا . ماـظن  رادـتقا  ندرک  حورجم  تینما ، ندرک  حورجم 

. تسا ماـظن  رادـتقا  ندرب  لاوـس  ریز  اـھنآ  راـک  دـنتفگ  تسیچ ؟ اـھنیا  مـتفگ  مداد و  ناـشن  ار  اـھهمانزور  نـیا  روـشک  هبتریلاـع  نـالووسم  زا  یـضعب  هـب  نـم  دنتـشونیم .

زا یمانشد  هچ  دوب . تینما  رارقتسا  رد  هاگتـسد  یناوتان  نآ ، نشور  حضاو و  همزال  ینماان و  هب  قیوشت  شیانعم  هک  دشیم  جرد  باختنا و  ییاھرتیت  دوب . مھ  روطنیمھ 

یعـضوم زا  هنادرخب و  هنادنمـشوھ ، عطاق ، یتسیاب  ینماان  لماع  اب  دروخرب  دوشیم . ینماان  لماع  شدوخ  نیا  رتهنادرمناوجاـن !؟ رتدـب و  نیا  زا  یاهبرـض  هچ  رتـالاب !؟ نیا 

. دشاب تسا ، جیار  اھیلیخ  لاب  تسد و  رد  هنافساتم  هک  یایحانج  یاھیزاب  همھ  زا  رتارف 

رد مدرم  دـنھدیم ؛ باوج  تدـحو  هب  مدرم  مدوب . هتفگ  مھ  ار  یمومع  تدـحو  نم  دـندرک . هراشا  متفگ -  لاس  لوا  هدـنب  هک  یلم -  تینما  هلاسم  هب  یرـال  یوسوم  یاـقآ 

، منک هاگن  ات  دھدیم  هزاجا  نم  هب  روشک  لئاسم  رد  مدید  عاعـش  هک  یرادـقم  نآ  هب  مدوخ و  هب  نم  میوگب ؛ حیرـص  امـش  هب  نم  نم ! نازیزع  دـنیولج  ام  زا  مدرم  دـننادیم ؛

نیا اـت  لاـس  نآ  زا  نمھب ، مودوتسیب  هیلع  ماـما و  هیلع  بـالقنا ، هیلع  ماـظن ، هیلع  همھ  نیا  دـینک ؛ هاـگن  ار  لاـسما  نمھب  مودوتسیب  دـنیولج . اـم  زا  مدرم  هک  منیبیم 

مزاـع و ردـتقم ، راوتـسا ، اـھنآ  روـضح  تسا ، مدرم  روـضح  لـحم  هک  ییاـجنآ  اـما  تـسا ؛ هدـش  هدز  فرح  اـیند  رد  یناریا ، بطاـخم  نداد  رارق  ریثاـت  تـحت  فدـھ  اـب  لاـس ،

مدرم نیاربانب  دـندرب . ناشدوخ  اب  دنتـسش و  ار  اھیدایز  اھهلابز و  نیا  همھ  ناشورخ ، طش  کی  لثم  دـندرک و  رپ  ار  اھنابایخ  دـندمآ و  اھرـشق  همھ  زا  زاب  تسا . هظحـالمیب 

لمعمک اعدارپ و  مدآ ، یدودعم  دادعت  ناشیاسور و  یسایس و  یاھحانج  تاجتسد و  هنافـساتم  اما  دننکیم ؛ تکرـش  تدحو  رھظم  رد  دنیآیم و  اھنآ  همھ  دنتدحو و  لھا 

هدز یفرح  چیھ  اھنیا  اب  راگنا  اروکذم ؛» یـش  نکی  مل   » اما دـش ؛ تبحـص  نآ  نیا و  اب  رازگرب و  یددـعتم  تاسلج  دـندمآ و  میتساوخ ، ار  نایاقآ  دـنریذپانقح . ریذـپانفرح و  و 

! تسا هدشن 

امیس ادص و  دنراد ، هفیظو  هعمج  همئا  دنراد ، هفیظو  یتاغیلبت  رصانع  دنراد -  هفیظو  لووسم  رصانع  همھ  صوصخ ، نیا  رد  تسا . مدرم  داحتا  تینما ، داجیا  لماوع  زا  یکی 

. دینک شالت  دروم  نیا  رد  تسامش . تسد  رد  یاهدمع  شخب  رد  لمع  نادیم  هنیمز ، نیا  رد  اھتنم  دراد -  هفیظو 

جامآ دـیاب  هک  یزیچ  نآ  هدـمع  دوشیم ، هدـید  نوگانوگ  یاھاج  اھزرم و  زا  یـضعب  رد  دراد و  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  یـضراوع  قاچاق و  لیبق  زا  یلئاـسم  زا  ریغ  نم  رظن  هب 

نـالووسم نھذ  زا  ار  نیا  دـنددصرد  دـننکیم ، جرخ  لوـپ  نآ  یارب  لاـبند و  ار  زیمآتثاـبخ  رما  نیا  هک  یناـسک  تسا . یزادـنارب  هلاـسم  دریگ ، رارق  امـش  لـمع  رکف و  نـھذ و 

اھنیا تسیچ و  هیـضق  هک  دـنوشن  تفتلم  نالووسم  ات  دـنھدیمن -  رارق  باطخ  دروم  نادـنچ  ار  مدرم  هنیمز  نیا  رد  دـننک -  رود  نییاپ ، ات  الاب  یاـھهدر  زا  فلتخم ، یاـھهدر 

، دنک تبحـص  یجراخ  نمـشد  زا  ای  دنک و  ثحب  دراد ، دوجو  ناریا  تلم  بالقنا و  هیلع  یاهئطوت  هکنیا  یزادنارب و  یارب  شالت  زا  سک  رھ  اذل  دنھد . ماجنا  ار  ناشراک  دنناوتب 

دننکیم و حیرصت  ناشدوخ  یاھراتفگ  رد  اپورا  اکیرما و  رد  یمالسا  یروھمج  ماظن  دض  یاھھاگتسد  یتینما  یـسایس و  نالووسم  زورما  دنزادنایم . هار  یمیظع  لاجنج 

لوپ اب  دینادیم  هک  ییاھویدار  نیمھ  زا  یکی  زا  مدوخ  هدنب  افداصت  ار  نیا  تسا -  یمالـسا  یروھمج  ماظن  اب  هلباقم  یارب  نیا  دنیوگیم  دـنھدیم و  لوپ  ویدار  داجیا  یارب 

هلباقم نآ  یاھهناوتسا  ماظن و  ساسا  اب  میھاوخیم  ام  هک  دننکیم  حیرصت  اما  دنمھفیم ؛ همھ  دننکن ، مھ  حیرصت  مدینـش -  دمآ ، دوجو  هب  اکیرما  یتینما  یاھـسیورس 

ماجنا دیاب  مارآ  یزادنارب  دنیوگیم  دننکیم و  فطل  اھتنم  دریگ ؛ ماجنا  یزادنارب  دیاب  هک  دننکیم  حیرصت  دوش ؛ ضوع  ماظن  یـساسا  نوناق  دیاب  هک  دننکیم  حیرـصت  مینک ؛

میرادن جایتحا  مینیبیم و  ار  شیاھهناشن  دراد ؛ دوجو  اعقاو  درادن !؟ دوجو  یزیچ  نینچ  هن ، مییوگب  میدنبب و  ار  دوخ  مشچ  ام  هک  تسا  هنادنمشوھ  هنادرخب و  نیا  ایآ  دریگ !

. میدرگب یلامتحا  دھاوش  لابند  هک 

هب ار  اھنیا  لاثما  هرجفنم و  داوم  هراپمخ و  دـنوشیم و  روشک  دراو  جراخ  زا  هک  ییاھیذوفن  ییاسانـش  زا  تسا  تراـبع  تاـعالطا  نـالووسم  یتینما  یاـھراک  زا  یکی  زورما 

هب درادـن و  طبر  مھ  هب  اھنیا  ایآ  تسیچ ؟ اھراک  نیا  یاـنعم  دـنھدیم ! اـضما  اـھنیا  هب  اـپورا  یتلود  شخب  نالف  اـکیرما و  هرگنک  ناگدـنیامن  مھ  فرط  نآ  زا  دـنروآیم . لـخاد 

، روط کی  ییاپورا  روشک  نالف  رد  روط و  کی  اکیرما  هرگنک  رد  هک  دنتسھ  یناسک  نامھ  دنتـسرفیم ، لخاد  هب  دنزادنایم و  هار  ار  اھنیا  هک  یناسک  تسین ؟ لصتم  رگیدکی 

ار دوخ  نامـشچ  دـیاب  ام  ارچ  تسیچ ؛ جراخ  اب  طابترا  یانعم  رگم  دـنریگیم . لوپ  قیوشت و  کـمک و  اـضما و  دـییات و  سلجم  هدـنیامن  زا  ریزو و  تسخن  زا  روھمج ، سیئر  زا 

؛ مینکیم تسرد  یضرف  نمـشد  روشک ، لخاد  رد  ام  دنکیم ؟ نیـسحت  قیوشت و  ار  ام  یـسک  هچ  میـشابن ، وا  اب  هلباقم  رکف  هب  مینیبن و  ار  دوخ  نمـشد  ام  رگا  میدنبب ؟

!؟ تسا روشک  تسرد  هرادا  یهمزال  نیا  ایآ  تسا !؟ ییالقع  نیا  ایآ  حانج ! نیا  هیلع  حانج  نآ  حانج ، نآ  هیلع  حانج  نیا  دننکیم ؛ هدمع  نمشد  ار  رگیدمھ  اھحانج 

، نوریب زا  نارگید  دیراذگن  نینچمھ  دننک ؛ فیعـضت  ار  رگیدکی  اھھاگتـسد  دیراذگن  دننک . ظفح  ار  رگیدمھ  دیاب  اھھاگتـسد  تسا . رگیدـمھ  ظفح  امـش  یلـصا  فیاظو  زا  یکی 

هوق رگا  دسریمن . نایاپ  هب  راک  دنک ، راک  بوخ  دناوتن  هییاضق  هوق  الثم  اما  دننک ، راک  بوخ  نارادساپ  هاپـس  یماظتنا و  یورین  رگا  دینیبب  امـش  دننک . فیعـضت  ار  اھھاگتـسد 

، نیاربانب دسریمن . ناماس  هب  راک  مھ  زاب  دنک ، راک  بوخ  دـناوتن  یماظتنا  یورین  اما  دـنک ، راک  بوخ  نارادـساپ  هاپـس  دـنک ، راک  بوخ  روشک  ترازو  دـنک ، راک  بوخ  هییاضق 

ردقنیا ار  هییاضق  هوق  ارچ  دنوشن . فیعضت  هک  تسا  نیا  مزلتسم  اھنیا  ندرک  راک  بوخ  دننک . راک  بوخ  مھ  اب  دیاب  تینما ، هدنروآ  دوجو  هب  هدنھد و  لیکشت  رـصنع  دنچ  نیا 

ار تاـعالطا  ترازو  مھ  زور  کـی  ارچ ؟ دـندرکیم . فیعـضت  تدـشهب  ار  یماـظتنا  یورین  مھ  زور  کـی  دراد . دوجو  راـک  نیا  رد  یاهزیگنا  هچ  ممھفیمن  نم  دـننکیم ؟ فیعـضت 

. دنیامن دروخرب  هلباقم و  هدننکفیعضت  لماوع  اب  دننک و  تیوقت  ظفح و  ار  رگیدمھ  دیاب  اھھاگتسد  تسا . روشک  تینما  ررض  هب  اھنیا  دندرک . ریمخ  درخ و  فیعضت و  تدشهب 

رد مھ  یـسایس و  یاـھهنیمز  رد  مھ  یعاـمتجا ، یاـھهنیمز  رد  مھ  یداـصتقا ، یاـھهنیمز  رد  مھ  فـلتخم -  یاھـشخب  رد  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  هـک  مدـقتعم  هدـنب 

نیا یمدرم  هناوتـشپ  هک  تسا  نیا  هلاسم  نیا  زا  رتمھم  تسا . مکحتـسم  ماـظن ، نیا  یدنبناوختـسا  هینب و  دراد . مادـقا  تردـق  هک  هداد  ناـشن  یللملانیب -  یاـھهنیمز 

، میراد ایند  فلتخم  طاقن  زا  ام  هک  یتاعالطا  اب  دھدیم ؛ ناشن  ار  نیمھ  زین  ناوارف  دـھاوش  نئارق و  مراد و  داقتعا  دـجهب  نم  تسا . ریظنیب  میظع و  هناوتـشپ  کی  ماظن ،

زا دنرادروخرب ٢ ) مدرم  تیامح  کمک و  رثکادح  زا  ( ١ مینک : میسقت  هنوگنیا  ملاع  رسارس  رد  ار  اھتموکح  اھتلود و  اھروشک و  ام  رگا  هک  تفگ  روط  نیا  دوشب  منکیم  نامگ 

؛ تسا لوا  فیدر  یاھرادهراتس  وزج  یمالسا  یروھمج  ماظن  دنتـسین ؛ رادروخرب  مدرم  کمک  زا  دنرادروخرب ۴ ) مدرم  کمک  لقادح  زا  دنرادروخرب ٣ ) مدرم  کمک  زا  یرادـقم 

فطاوع و دنویپ  نیا  دننکیم ، زاربا  مدرم  هک  ییاھتبحم  اھقیوشت و  هنوگنیا  دـننکیم ، رازگرب  مدرم  هک  یتاعامتجا  هنوگنیا  تسا . رادروخرب  مدرم  تیامح  رثکادـح  زا  ینعی 

ییاج معلطم ، نم  هک  ییاجنآ  ات  اما  دوش ، هدید  نآ  هیبش  رانک  هشوگ و  رد  تسا  نکمم  هتبلا  مرادـن . غارـس  ار  اھنیا  ایند  زا  ییاج  رد  هدـنب  نالووسم ؛ مدرم و  نایم  نامیا 

نیرتیوق و زا  هک  ماظن ، یتالیکـشت  یـساسا و  یدنبناوختـسا  هسدنھ و  یکی  تسام : رایتخا  رد  اجنیا  رد  هدمع  لماع  ود  دـینیبب  سپ  مرادـن . غارـس  ماکحتـسا  نیا  اب  ار 

تاـقوا یلیخ  ـالثم  تسا . ییادـخ  تیلووـسم  ساـسحا  نآ ، هدـش و  هفاـضا  اـجنیا  رد  مھ  رگید  زیچ  کـی  یمدرم . هناوتـشپ  مھ  یکی  تساھیدنبناوختـسا ؛ نیرتیقطنم 

هن دمھفیم و  سک  چیھ  هن  دیورب ، هناخ  هب  دـیراذگب و  حبـص  ادرف  یارب  ار  شاهیقب  دـیدنبب و  مھ  یور  دـینکیم ، راک  نآ  یور  تقو  رید  ات  هک  ار  یاهدـنورپ  امـش  رگا  هک  تسھ 

مامت ار  راک  نیا  نم  دـییوگیم  ادـخ  رطاخ  هب  تسا ؛ ملاع  راـگدرورپ  رظاـن  مشچ  دیکانـشیدنا ، وا  زا  امـش  هک  یرظاـن  مشچ  اـھنت  اـما  دـنکیم ؛ تمـالم  ار  امـش  سک  چـیھ 

مھ ار  نیا  تسا . یزیزع  اھبنارگ و  رایسب  زیچ  نالووسم ، امـش  یاھلد  رد  ینامیا  هزیگنا  نیا  ادخ ، لباقم  رد  تیلووسم  ساسحا  نیا  یھلا ، تراظن  ساسحا  نیا  منکیم .

. دننک فرطرب  یداصتقا -  تالکشم  هلمج  زا  دراد -  دوجو  تموکح  کی  هار  رس  رد  هک  ار  یتالکشم  همھ  دنناوتیم  رصنع  هس  نیا  دیروآ . باسح  هب  موس  رصنع 
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نارھت  / ١٣٧٩/١٢/٢۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

زا نم  دـش و  مھ  ییاھـشالت  هتبلا  دـنھد ؛ رارق  یلم  تینما  یمومع و  تدـحو  تھج  ود  رد  ار  ناشـشالت  هک  مدرک  شھاوـخ  نـالووسم  مدرم و  زا  لاس ٧٩  یادتبا  رد  هدـنب 

تدحو هنیمز  رد  هتفرگ ، ماجنا  یبوخ  یاھراک  تینما  هنیمز  رد  صوصخب  منکیم . یرازگساپس  ابلق  هنامیمـص و  دندرک ، شالت  هنیمز  نیا  رد  لاس  لوط  رد  هک  یناسک  همھ 

هک دسرب  شدوخ  یاھفدھ  هب  دناوتیم  یتقو  نمشد  هک  حیضوت  نیا  اب  منک ؛ رارکت  مھ  لاس  رخآ  رد  ار  لاس  لوا  فرح  نامھ  مھاوخیم  نم  اما  تسا ؛ هدش  ییاھراک  مھ 

. تسا هیضق  نیا  لابند  نمشد  دنک . داجیا  فاکش  فالتخا و  فلتخم ، یاھشخب  نالووسم  رد  ماظن و  تیمکاح  هندب  رد  دناوتب 

لاس ١٣٨٠  / ١٣٨٠/٠١/٠١ لولح  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

. تسا یلم  رادتقا  یارب  یرھظم  روشک و  یسایس  هنحص  رد  تلم  روضح  یارب  یاهصرع  هک  میراد  ار  یروھمج  تسایر  تاباختنا  مھم  رایـسب  هلاسم  ام  لاس ٨٠ ، لیاوا  رد 

یلم تدحو  رھظم  هللااشنا  یلم و  تمظع  یلم و  رادتقا  رھظم  تخیر ، دنھاوخ  اھقودنـص  هب  هک  ییالاب  مکارتم و  ارآ  هللااشنا  یروھمج و  تسایر  تاباختنا  رد  مدرم  روضح 

یساسا زاین  هک  ار -  تینما  مھ  تسا -  مدرم  یمومع  یوزرآ  هک  ار -  تدحو  مھ  دنناوتب  راک ، شالت و  تکرح و  نیا  رادتقا و  نیا  هیاس  رد  ام  تلم  هک  میراودیما  دوب . دھاوخ 

هتفرگ و تروـص  یاـھراک  زا  ینـالوط  یتـسرھف  لاـس ٧٩ ، هماـنراک  رد  اـم  رگا  دـننیبب . هتفاـیققحت  هدـشلمع و  ار  ناـشدوخ  یاـھهمانرب  زا  یرایـسب  مھ  و  تساـم -  تـلم 

یاھراک تسرھف  هک  میـشاب  دھاش  لاس ٨٠  رد  هللااشنا  مینکیم ، هدـھاشم  هدـشن  هدروآرب  یاھزاین  هدـشن و  یاھراک  زا  رتینالوط  یتسرھف  و  هدـش ، لمع  یاھهمانرب 

. رتھاتوک یسب  هداتفابقع  هدنام و  یاھراک  تسرھف  و  دشاب ، رتناشخرد  رتینالوط و  رتشیب و  هدش  ماجنا 

حلسم  / ١٣٨٠/٠٧/٠۴ یاھورین  یادھش  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

یناسک تسا ، رادروخرب  شیاسآ  تینما و  زا  ام  روشک  ناگدنمزر ، تدھاجم  تکرب  هب  نازابناج و  یتمالـس  ندـید  بیـسآ  ادھـش و  نوخ  یاھب  هب  هک  اھلاس  اھزور و  نیا  رد 

داحآ هچ  حلـسم و  ینامزاس  یاھورین  هچ  حلـسم -  یاھورین  دننکیمن . یتمدخ  چیھ  روشک  هدنیآ  حلاصم و  هب  دننادب  دننزیم ، فرح  جیـسب  حلـسم و  یاھورین  هیلع  هک 

رطخ زور  دنراد ؛ جایتحا  اھنیا  هب  همھ  دـناهعماج . یاھرـشق  نیرتزیزع  وزج  دـنراد -  یگدامآ  نھیم  یاھزرم  زا  مدرم و  کیاکی  زا  عافد  رطخ و  نادـیم  رد  روضح  یارب  هک  جیـسب 

. دش دھاوخ  مولعم 

ناضمر  / ١٣٨٠/٠٩/١۶ هعمج ٢١  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

رارقرب ناتـسناغفا  رد  تابث  حلـص و  دوش و  لیکـشت  تسانب  یناغفا  فیاوط  لیابق و  اھھورگ و  قاـفتا  دروم  تلود  کـی  دوشیم  ساـسحا  هکنیا  زا  ـالوا  ناتـسناغفا : دروم  رد 

؛ تسا گرزب  رایسب  هدژم  کی  ام  یارب  دنوش ، تحار  هتشذگ  لاس  دنچوتسیب  تراسخ  زا  رپ  نینوخ و  یاھیریگرد  زا  ناتسناغفا  مولظم  مدرم  هکنیا  میلاحـشوخ . ام  ددرگ ،

تینما تابث و  اب  ناتسناغفا ، تینما  تابث و  تیعـضو و  دنتـسھ و  ام  هیاسمھ  هکنیا  رطاخ  هب  مھ  تسام ؛ مغ  اھنآ ، مغ  دنتـسھ و  یناملـسم  مدرم  هک  نیا  رطاخ  هب  مھ 

: دوش هجوت  یتاکن  هب  دیاب  هتبلا  میدنسرخ . ام  دنوش ، هدوسآ  اھنیا  هکنیا  زا  تھج ، همھ  زا  دراد . کیدزن  طابترا  ام  روشک 

(ع)  / ١٣٨١/٠٨/٠٧ یلع ماما  یرسفا  هاگشناد  رد  تانایب 

ینیمز یورین  هاگـشناد و  نیا  شکتمحز  نـالووسم  ناوج و  نارـسفا  زیزع و  نایوجـشناد  امـش  عمج  رد  اـت  میدرک  ادـیپ  ار  قیفوت  نیا  مھ  لاـسما  هک  میرازگـساپس  ار  ادـخ 

زا هک  یناناوج  هب  یباراف و  هدکشناد  نینچمھ  هاگـشناد و  نیا  لیـصحتلاغراف  زیزع  ناناوج  هب  میـشاب . امـش  تیقفوم  شالت و  هرمث  دھاش  ناریا  یمالـسا  یروھمج  شترا 

، دننکیم لیصحت  ار  ملع  هک  یناسک  همھ  هتبلا  منکیم . ضرع  کیربت  دنتفرگ ، رارق  تمدخ  فص  رد  دندرک و  نت  هب  یشودرس  نتفرگ  اب  ار  یرگیماظن  توسک  امسر  زورما 

زا یـضعب  اما  تسا ؛ منتغم  هریخذ و  کی  روشک  یارب  دنھدیم ، رارق  دوخ  یگدنز  نارود  یاھتیلاعف  دوجو و  رویز  ار  شناد  یاهتـشر ، رھ  رد  ام  ناناوج  زا  مادکرھ  دنـشزرااب و 

یارب نآ  زا  دـنکیم و  لیـصحت  ار  شناد  هک  یـسک  نایم  تسا  قرف  دـیتسھ . لیبق  نیا  زا  امـش  دـنراد و  زایتما  شزرا و  یتاـھج  زا  یلیـصحت  زکارم  زا  یـضعب  نایوجـشناد و 

رد دربب . راـکهب  ار  نآ  تلم ، تینما  تمدـخ  رد  روشک و  یارب  اـت  دـنکیم  لیـصحت  ار  شناد  هک  یـسک  و  تسا -  شزرااـب  هتبلا  مھ  نیا  هک  دربیم -  هرھب  دوخ  یگدـنز  نیماـت 

. دـنریگیم رارق  شیاتـس  دروم  رتشیب  دـناهدرک ، باختنا  ار  رترطخرپ  فوفـص  هک  ییاھنآ  دـنربیم ، راکهب  تلم  تینما  روشک و  تحلـصم  یارب  ار  شناد  هک  مھ  یناسک  ناـیم 

سرد مالـسلاهیلع  یلعنبنیـسح  زا  راـختفا  تزع و  سرد  تلم ، کـی  یارب  تسا . رطاـخ  نیدـب  یماـظن  یاھهتـشر  نایوجـشناد  ناوـج و  نارـسفا  هب  نم  تبحم  هقـالع و 

زا یمکحتـسم  یاـھراصح  نوچمھ  حلـسم  یاـھورین  رد  هک  ینادرمناوج  اـما  دراد ؛ دوـجو  یلم  راـختفا  تزع و  نداد  زورب  یارب  مھ  ینوگاـنوگ  یاھنادـیم  تسا . ییاـھبنارگ 

یناسک همھ  دینادب . ار  الاو  تیعقوم  نیا  ردق  زیزع  ناناوج  امش  دنراذگیم . شیامن  هب  ار  یلم  تاراختفا  تزع و  زا  یرتابیز  یاھهرھچ  دننکیم ، تسارح  ناشتلم  روشک و 

. دنشاب ار  الاو  تیعقوم  نیا  نادردق  دننکیم ، فرصم  یمالسا  ماظن  مالسا و  روشک و  یدنلبرس  یارب  ار  دوخ  دادعتسا  ورین و  ناج و  مسج و  هک  مھ 

امیس  / ١٣٨١/١١/١۵ ادص و  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

منکیم شھاوخ  نم  دـنیوگیم و  هماندـھع »  » طلغ هب  هک  رتشا  کـلام  دـھع  نیمھ  تسھ -  یلـصا  یهتکن  راـھچ  (، ١) رتشا کلام  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  یهماـن  رد 

نمـضتم هک  یاهماـن  ینعی  یـسراف  رد  هماندـھع  تسا . تشز  یهناـماوع  یاـھطلغ  نآ  زا  نوچ  دـینکن ، رارکت  ار  هماندـھع  یهملک  نیا  دـیتسھ ، نویزیولت  وـیدار و  هک  اـمش 

ینعی رتشا ،» کلام  یلا  ىلع  دھع  : » نامرف ینعی  دھع  یهملک  یبرع  رد  رگید . دـب  ای  بوخ  یهماندـھع  کی  ای  یاچنامکرت  یهماندـھع  الثم  تسا ، رفن  ود  نیب  یاهدـھاعم 

تـسایر مکح  لثم  مییوگیم ، مکح  ام  زورما  تسوا . مکح  ینعی  تسا ؛ تموکح  ناـمرف  نمـضتم  هک  هتـشون  یاهماـن  ماـما  رتشا . کـلام  هب  نینموملاریما  یتموکح  ناـمرف 

، دـننزیم فرح  اـجنآ  دـنیآیم  هک  مھ  یناـیاقآ  نیا  زا  دـیوگن . هماندـھع  یـسک  اـت  دـینک  عونمم  امیـس  ادـص و  رد  هک  منکیم  شھاوخ  نم  نیارباـنب  یناـجیرال . یاـقآ  ناـمزاس 

 - تسا یـسیون  تسرد  ییوگتسرد و  نتـشاد  ساپ  لیبق  زا  نیا  هکلب  دـنکیم ، داـجیا  یـساسا  لاکـشا  کـی  مییوگب  هکنیا  هن  دـنیوگن . هماندـھع  هک  دـیھاوخب  یـصوصخ 

هتشاذگ وا  رایتخا  رد  هک  تسا  یاهقطنم  نآ  تینما  یکی  هک  تسا  هدش  هتـساوخ  رتشا  کلام  زا  یلـصا  یهتکن  راھچ  عومجم  رد  رتشا ، کلام  دھع  نیا  رد  هکنیا  رتتسرد 

تینما مھ  یجراخ  نمشد  دربیم و  نیب  زا  ار  تینما  یلخاد  نمشد  هچ  دوش ؛ دروخرب  دیاب  یجراخ -  تینما  مھ  یلخاد و  تینما  مھ  تینمادض -  لماوع  اب  تسا . هدش 

. تسا هدش  هتساوخ  رتشا  کلام  زا  هک  تسا  یتاکن  زا  یکی  یجراخ -  هچ  یلخاد و  هچ  ینماان -  لماوع  اب  هلباقم  تینما و  رارقتسا  دربیم . نیب  زا  ار 

، مالـسا رظن  زا  ینک . تیبرت  دـیاب  یونعم  یقالخا و  ظاـحل  زا  ار  مدرم  دـیوگیم  تسا . مدرم  یقـالخا  یونعم و  تیبرت  یموس ، تسا . یداـصتقا  یعاـمتجا و  تلادـع  یمود ،

هب تبـسن  هداوناخ  کی  رد  ردپ  هکنانچمھ  دننکب . دننکب ، دـنھاوخیم  هک  راک  رھ  دـننادیم و  مدرم  دوخ  دـنیوگب  هک  دنتـسین  توافتیب  مدرم  یونعم  تیبرت  هب  تبـسن  اھتموکح 

یهنیمز رد  هعماج  رد  مھ  تموکح  دنھد . ماجنا  دیاب  هک  دنراد  ییاھتیلووسم  ردام  ردپ و  دننکب . دننکب ، دنتساوخ  راک  رھ  الثم  دیوگب  هک  تسین  توافتیب  دوخ  نادنزرف  تیبرت 

. دراد ییاھتیلووسم  اھنآ  رد  یقالخا  یاھتلیضف  دشر  مدرم و  تیونعم  قالخا و 

مھ یعامتجا  هافر  تسا . یونعم  یقالخا و  یاھتیبرت  هافر و  لخاد  رد  مھ  اھنیا  قیقحت و  ملع و  جـیورت  ملع و  یهلاسم  هتبلا  تساھنآ . یگدـنز  یدابآ  هافر و  مھ  یمراھچ 

. تسا هدماین  دوجو  هب  تقو  چیھ  تیبرت  ملع و  نودب 

دیاب هچ  تموکح  زا  دـننادب  مدرم  هک  تسا  نیا  اھمایپ  زا  یکی  دـھدب . اھنآ  هب  مدرم  یقیقح  تابلاطم  ناونع  هب  دـیاب  تموکح  هک  تسا  ییاـھزیچ  یهلمج  زا  زیچ  راـھچ  نیا 

« ّيلم تینما   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. تسیچ تموکح  زا  اھنآ  یعقاو  یهبلاطم  یقیقح و  قح  دنھاوخب ؛

یوضر  / ١٣٨٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

یبوخ قیال و  دمآراک ، یاھمدآ  دنتـسھ ، راک  سار  رد  زورما  هک  یناریدم  نیب  رد  میراد . یرایـسب  دـمآراک  دارفا  ام  تسین . ریقف  دـمآراک  مودـخ و  یاھناسنا  ظاحل  زا  ام  روشک 

زا یکی  ناونع  هب  ار  مدرم  هب  تمدخ  دننک و  شالت  تمھ و  راک ، دیاب  اھنآ  دنراد . دوجو  یقیال  یاھناسنا  دنتـسین ، ناریدم  وزج  هک  زین  یرگید  دارفا  نیب  رد  دـننکیم . تمدـخ 

. دننک تباقر  مھ  اب  مدرم  هب  یناسرتمدخ  رد  دیاب  اذل  دنیامن ؛ یقلت  دنک ، نیمات  ار  روشک  یلک  تینما  دناوتیم  هک  یلماوع 

یوضر  / ١٣٨٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

لمع ندرکن و  راک  یانعم  هب  ادـخ  هب  لکوت  دـنک . لکوت  لاعتم  یادـخ  هب  دـیاب  اـم  تلم  تسا . بش  یکیراـت  رد  وسرت  مدآ  ندز  توس  ناـمھ  لـثم  اـھیناوخزجر  نیا  زا  یـضعب 

یادخ مھ  اھنآ  همھ  رـس  تشپ  دـھد و  ماجنا  ار  روشک  تینما  لالقتـسا و  تزع ، رادـتقا ، ظفح  یارب  مزال  یاھراک  ناسنا  هک  تسانعم  نیا  هب  ادـخ  هب  لکوت  تسین ؛ ندرکن 

هدنب ماهدید . روشک  نیا  یاھنایرج  همھ  رد  ار  یھلا  تردق  تسد  بالقنا  لوا  زا  نم  هک  دندومرف  نم  هب  جنپوتصش  لاس  رد  لحار  ماما  دنیبب . ار  یھلا  تردق  تسد  لاعتم و 

. ماهدرک هدھاشم  روشک  نیا  یاھنایرج  همھ  رد  ار  راگدرورپ  تردق  تسد  زورما  هب  ات  ماما  تلحر  زا  دعب  مھ 

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

ساـسح و قـیقد و  رایـسب  هاـگن  نیا  تسا . مھم  رایـسب  دـننک ، تینما  ساـسحا  مدرم  اـضق ، هاگتـسد  اـب  هھجاوـم  هعجارم و  دروـخرب و  رد  هک  مھ  ییاـضق  تـینما  هلاـسم 

، هییاضق هوق  هندب  دمحلا  میراد . یلیخ  نادجواب  راک و  رب  طلـسم  اناد ، فیرـش ، نمادکاپ ، تاضق  هییاضق ، هوق  رد  ام  هللادمحب  دبلطیم . هییاضق  هوق  نورد  رد  ار  رگوجتـسج 

. دنراد روضح  لمع  تسس  هدیقع و  تسس  داینب ، تسـس  یاھمدآ  هک  دشاب  هتـشاد  ار  میب  نیا  ناسنا  هشیمھ  دیاب  یاهعومجم  رھ  رد  اھتنم  تسا ؛ یبوخ  رایـسب  هندب 

لخاد رد  مئاد  روطهب  هوقیلاع ، نالووسم  رگوجتسج  یاھمشچ  دنکیم ، وجتـسج  ار  یاهطوحم  نکفارون  اب  هک  ینیبرود  لثم  مئاد  دیاب  درک ؛ رظنفرـص  دیابن  لامتحا  نیا  زا 

، یداصتقا تینما  یعامتجا ، تینما  یسایس ، تینما  دمآ ، دوجو  هب  ییاضق  تینما  رگا  دیآ . دوجوهب  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ییاضق  تینما  هاگنآ  دنک ؛ وجتـسج  هییاضق  هوق 

هک تسا  یزیچ  نیا  دـناهداد ؛ رارق  فدـھ  ار  ام  یندـم  یعامتجا و  تینما  نانمـشد ، زورما  دـینکیم  هظحـالم  دـمآ . دـھاوخ  دوجو  هب  مھ  یگنھرف  تینما  یقـالخا و  تینما 

ادیپ نیا  رد  ار  دوخ  تفلاخم  لامعا  هار  نیرتھب  زورما  دنفلاخم ، یمالسا  یروھمج  ساسا  اب  هکینانمشد  دننکیم . هدھاشم  دننیبیم و  همھ  مشچ ، ولج  حضاو و  روطهب 

هب رادشھ  ناونع  هب  ررکم  هک  دنکیم -  راک  تدش  اب  نآ  یور  نمشد  تسا  لاس  دنچ  هک  یگنھرف  یقالخا و  تینما  رب  هوالع  دنزادنیب . رطخ  هب  ار  روشک  تینما  هک  دناهدرک 

رد زورما  دیامن ، داجیا  یتالالتخا  دھاوخیم  ماظن  نالک  یسایس  تکرح  رد  نمشد  هک  یسایس  تینما  رب  هوالع  و  میاهدش -  روآدای  ار  نمـشد  یگنھرف  مجاھت  نالووسم ،

. دربب نیب  زا  ار  مدرم  یندم  یعامتجا و  تینما  تسا  ددص 

یگدنز تینما  رد  یگتسبمھ  شمارآ و  اب  مدرم  داحآ  هک  تساھلاس  میاهتـشاد . ار  یندم  یعامتجا و  تینما  نیرتشیب  راگدرورپ  قیفوت  هب  هک  میتسھ  ییاھروشک  وزج  ام 

رھ هک  ییاھنامرآ  یوس  هب  دوخ  هار  همادا  لیصحت و  رب  ناوج و  دنزرف و  لام و  رب  هعماج ، رد  ناسنا  کی  هک  دننک  یراک  دنھاوخیم  دنربب ؛ نیب  زا  ار  نیا  دنھاوخیم  دننکیم .

یلصا فدھ  مھ  زور  نآ  دنربب . نیب  زا  ار  تینما  ات  دندرک  یحارط  بالقنا  لوا  هک  تسا  یاهشقن  نامھ  انیع  نیا  دشاب ؛ هتشادن  ینیمضت  تینما و  هنوگچیھ  دراد ، یصخش 

رقتـسم دنراذگن  دنتـساوخیم  دشیم ، رقتـسم  جیردتب  هک  ار  یتینما  یدازآ ، هبلاطم  نیغورد  هناھب  هب  تسین و  یدازآ  دـنتفگیم  مھ  زور  نآ  دـنداد . رارق  هعماج  تینما  ار 

زاب هک  دنربب ، نیب  زا  ار  یعامتجا  یندم و  تینما  دنھاوخیم  یندم  یاھیدازآ  هبلاطم  هناروزم  نیغورد و  هناھب  هب  مھ  زورما  دمآ . قئاف  نمشد  تکرح  نیا  رب  ماظن  اما  دوش ؛

هدرک هبرجت  اھراب  نمشد  ار  نیا  تسا . نوبز  فیعض و  رایسب  مدرم ، نیا  یگداتـسیا  نامیا و  لباقم  رد  ناریا و  تلم  هدارا  لباقم  رد  نمـشد  مھ  زاب  دمآ . دنھاوخن  قئاف  مھ 

ییاضق هاگتـسد  هلمج ، زا  دـنک ، افیا  شقن  دـناوتیم  ایاضق  نیا  رد  هک  یھاگتـسد  دـننکیم . لکـشم  راـچد  ار  مدرم  زا  یاهدـع  هرخـالاب  درک . دـھاوخ  هبرجت  مھ  زاـب  تسا ،

هاگتسد دنتسھ . اھهنیمز  نیا  رد  دوخ  یاھتیلووسم  هجوتم  همھ  زورما  هللادمحب  دنراد و  لاعف  مھم و  یاھشقن  مھ  روشک  یـسایس  ییارجا و  یاھھاگتـسد  هتبلا  تسا .

نیمات اضق ، لحارم  همھ  رد  مدرم  قوقح  ظفح  مالـسا و  رد  اضق  بادآ  تیاـعر  اـب  مدرم و  ییاـضق  تینما  هب  هجوت  اـب  هللااـشنا  نیا  دراد و  یمھم  رایـسب  شقن  مھ  ییاـضق 

. دش دھاوخ 

نیوزق  / ١٣٨٢/٠٩/٢۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یهدـننکنیمات دـھد ؛ ناشن  ایند  هب  ار  اـم  یلم  تزع  یمالـسا و  تزع  دـناوتیم  تساـم ؛ یلم  تزع  هاـگیلجت  تسا ؛ تلم  یهناـخ  تسا ؛ یمھم  رایـسب  هاـگیاج  سلجم 

یمکحتـسم دس  دناوتیم  دشاب ؛ یلم  تینما  ظفاح  دناوتیم  سلجم  دنورب . شیپ  دـننک و  تکرح  دـنناوتیم  نالووسم  هک  تسا  سلجم  نیناوق  اب  تسا . یمومع  عفانم 

. دشاب ناگناگیب  یزروعمط  نانمشد و  ضرعت  ربارب  رد 

نیوزق  / ١٣٨٢/٠٩/٢۶ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ناناوج امش  هب  مھاوخیم  نم  تسا . ناریا  تلم  یمالـسا و  یاروش  سلجم  تلود و  یهدش  یزیرهمانرب  تکرح  دنـس  راگدرورپ  لضف  هب  هلاس ، تسیب  زادنامشچ  همانرب 

ناداتسا هک  ییاھهتساوخ  نیمھ  دنتفگ ؛ زیزع  ناناوج  نیا  هک  ییاھفرح  نیمھ  دینک . افیا  ار  یدمآراک  رایسب  یاھشقن  دیناوتیم  زادنامشچ  نیا  ققحت  رد  امش  هک  میوگب 

. میورب شیپ  همانرب  نیا  تمس  هب  دیاب  ام  تسا . هلاس  تسیب  زادنامشچ  یهمانرب  یاھهمدقم  یهدننک  نیمات  هک  تسا  یبلاطم  وزج  دندرک ، حرطم  اھھاگـشناد  یاسور  و 

نایرج ندروآ و  دوخ  هب  راشف  نتـشاد ، مزع  ندرک ، تکرح  هن . دـسرب ؛ اجنآ  هب  دراذـگب و  زاگ  یور  ار  شیاپ  ناسنا  هک  تسین  هتلافـسا  یهداج  تسا ، هلق  یالاب  زادـنامشچ 

. میاهلق یالاب  رگید  میدیـسر ، اجنآ  یتقو  دراد . مزال  ار  هلق  تمـس  هب  تکرح  و  تسا ، ناریا  تلم  شمـسا  هک  گرزب ، دـبلاک  نیا  یاھگر  رد  نآ  هیذـغت  نوخ و  ملاـس  عیرس و 

شعفانم ولج  دنک و  یخاتسگ  ضرعت و  ناریا  تلم  هب  دناوتیمن  سکچیھ  رگید  تقو  نآ  تینما . تینوصم و  مھ  تسوربآ ، فرش و  مھ  تلم  کی  یارب  هلق  یالاب  هب  ندیـسر 

. دراد مزال  شالت  نیا  و  دش ؛ دھاوخ  مالسا ، یایند  زا  رتعیسو  هکلب  مالسا ، یایند  یارب  ییوگلا  راک  نیا  نینچمھ  دریگب . ار 

هقف  / ١٣٨٢/١٠/٠٢ جراخ  سرد  هسلج  یادتبا  رد  ثیدح  حرش 

(١ .) ایندلا هل  تزیح  امناکف  هموی  توق  هدنع  هبرس  یف  انمآ  هدسج  یف  ىفاعم  حبصا  نم  هلآ : هیلع و  یلص هللا  لوسر هللا  لاق  لاق ، ادردلا  یبا  نع 

ایندلا هل  تزیح  امناکف  هموی  توق  هدنع  هبرس  یف  انمآ  هدسج  یف  ىفاعم  حبصا  نم 

دوـخ مسج  رد  هکنیا  یکی  دراد : ار  اـیند  یهمھ  هک  تسا  یـسک  لـثم  دـنکیم ، زاـغآ  ار  زور  هک  یتـقو  دـشاب  هتـشاد  ار  تیـصوصخ  هس  نیا  هک  یـسک  دوـمرف : مرکا  ربماـیپ 

مھ ار  شزور  کاروخ  موس ]، [ ؛ دشاب هتـشاد  تینما  مھ  شیاھدمآ  تفر و  یگدـنز و  ریـسم  رد  مود ]، [ ؛ دـشاب ملاس  شمـسج  دـشاب ، ملاس  دـشاب ، هتـشادن  یایرامیب 

دیـسریم و شقاـمعا  هب  رتـشیب  دـینکیم ، رکف  نآ  یور  رتـشیب  هچ  رھ  هک  ناـسآ  هداـس و  رھاـظب  عنتمم ، لھـس و  یاـھفرح  تسا ! نیا  دـنیوگیم  هک  تمکح  دـشاب . هتـشاد 

. تسا نیمھ  شتسرد  دینیبیم 

ایند الصا  دنامن ؛ یلاخ  شمکـش  دشاب و  هتـشاد  تینما  دشاب و  هتـشادن  یرامیب  دشاب ، ملاس  وا  مسج  هک  دھاوخیم  نیا  یارب  دھاوخیم ؟ هچ  یارب  ار  ایند  یهمھ  ناسنا 

کی الاح  هک  دیـشابن  تورث  دیلوت  لابند  هک  دیوگب  دھاوخیمن  دراد . ار  ایند  یهمھ  هکنیا  لثم  ناسنا ]  ] نیا تسا ؛ اھنیا  تسا  ناسنا  یرورـض  یاھزاین  هچنآ  تسا و  نیا  یارب 

دادعتـسا یهمھ  دوجو و  یهمھ  اـب  ار  تعیبـط  نورد  رد  یهتـشابنا  یاـھتورث  دـنزیم  داـیرف  هک  مالـسا  هن ، تسا ؛» فلاـخم  تورث  دـیلوت  اـب  مالـسا  بجع ! : » دـنیوگب یاهدـع 

« ّيلم تینما   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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؛ دـینکب لابند ]  ] دـیوگیم تسین و  هک  اھنیا  زا  عنام  مالـسا  دـیورن ، مدرم  نیب  تمرح  هاج و  لابند  ای  دـیورن  ملع  لابند  الثم  دـیوگیمن  تسین ؛ نیا  فلاـخم  هک  دـینک  جارختـسا 

تیانج دـنکن ، یفاصنایب  دـنکن ، یقالخادـب  دـنکن ، ملظ  ایند  فرخز  رطاخ  یارب  دـیاب  دـنزن ، صرح  دـیاب  رگید  تشاد  ار  نیا  یتقو  هک  ناسنا  تحار  ساـسا  دـیوگب  دـھاوخیم 

امـش دـنادیمن . ار  شردـق  تسھ  اراد  ار  اھنآ  یتقو  ناـسنا  هک  تسا  ییاـھزیچ  نآ  اـھنیا  تسا و  زیچ  همھ  ساـسا  تیـصوصخ  هس  نیا  تسا ؛ تیـصوصخ  هس  نیا  دـنکن ،

هک یتقو  ات  دوریم  نییاپ  ولگ  زا  هک  یتقو  زا  کاروخ  نیا  ریـسم  رد  هن  دیراد ، یلکـشم  ندرک  عفد  رد  هن  دـیراد ، یلکـشم  ندروخ  رد  هن  دـینکیم ؛ عفد  تحار  دـیروخیم ، تحار 

یهدنامیقاب اذغ و  لضاف  نیا  هک  ییاھتنا  ات  ناسنا  بل  زا  ینعی  اذغ ، ندروخ  زاغآ  نیمھ  نیب  هک  یلاح  رد  تسا ، نیا  تمالس  بخ  دیراد ؛ یایتحاران  یدرد ، دوشیم  عفد 

دیناوتن دوشب  مخز  ناتیاھبل  تسا : خلت  امـش  یارب  یگدنز  دـیایب  شیپ  اھنیا  زا  مادـک  رھ  دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  تسا  نکمم  جـنر  یتحاران و  عون  اھهد  دوشیم  جراخ  اذـغ 

روط نیمھ  دیھد ؛] ورف  ار  اذغ   ] دیناوتن دنک  ادیپ  لکـشم  ناتیولگ  دیروخب ، اذغ  دیناوتن  دنزب  تفآ  ناتنابز  دیروخب ، اذغ  دیناوتن  دـشاب  بارخ  ناتیاھنادـند  دـیروخب ، تسرد  اذـغ 

ار اھنیا  امـش  درک . دھاوخ  خلت  امـش  رب  ار  یگدنز  دـیایب  شیپ ]  ] اھنیا زا  یکی  رھ  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  تسا  نکمم  هار  نیا  رـس  تالکـشم  ردـقچ  دـینیبب  نییاپ  ات  دـیورب 

نارگن و ناـسنا  هک  اذـغ  دوخ  روط  نیمھ  تینما ، روط  نیمھ  تسا ؛ نیا  ناـسنا ، یگدـنز  یارب  تحار  نیرتگرزب  دـیرادن ؛ ار  تالکـشم  نیا  هک  دـیتسین  مھ  تفتلم  دـیرادن ،

یهداوناخ یرشب و  گرزب  یهعماج  یاھیتخبدب  هک  دننک  راھم  دننک و  لرتنک  ناسنا  رد  دنھاوخیم  ار  یناسنا  زآ  صرح و  حور  نآ  اھنیا  دشاب . هتشادن  ار  یگنسرگ  یهغدغد 

. تسا یدایز  یاھیبلطنوزفا  زآ و  حور  نیمھ  زا  یشان  مھ  رشب  گرزب 

یگنھرف  / ١٣٨٣/٠٣/٠۵ بالقنا  یلاع  یاروش  تیوضع  یلم و  تینما  یلاع  یاروش  رد  یربھر  مظعم  ماقم  یگدنیامن  هب  یناجیرال  یلع  رتکد  باصتنا 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

یناجیرال یلع  رتکد  یاقآ  بانج 

لاـس هس  تدـم  یارب  یلم  تینما  یلاـع  یاروش  رد  دوخ  یگدـنیامن  هب  ار  یلاـعبانج  ناریا  یمالـسا  یروھمج  یـساسا  نوناـق  مشـش  داـتفھ و  دـصکی و  لـصا  یارجارد 

. منک یم  بوصنم 

نآ و رد  هنالاعف  تکرـش  اب  دیناوتب  ناریا ،  یمالـسا  یروھمج  یلم  تینما  لالقتـسا و  ققحت  رد  اروش  نآ  تامیمـصت  زاتمم  هتـسجرب و  شقن  هب  هجوت  اب  هک  دور  یم  راظتنا 

. دییامن کمک  یمالسا  یلاعتم  ماظن  لالقتسا  رادتقا و  هب  بناجنیا ،  اب  رمتسم  رظن  لدابت 

. مراتساوخ لاعتم  دنوادخ  زا  ار  امش  تاقیفوت  منک و  یم  بوصنم  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  رد  تیوضع  هب  ار  یلاعبانج  نینچمھ 

ناوج  / ٠١/٣٠/١٣٨۴ ناعرتخم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک ار -  اھکشوم  نیرت  هتفرشیپ  زا  یکی  دنتـسناوت  امـش  لثم  ییاھناوج  دنداد ، یمن  یج  . یپ . رآ رادراخ و  میـس  ام  هب  یجراخ  یاھروشک  هک  یتقو  نآ  ما ؛ هتفگ  اھراب  نم 

رایـسب یاھراک  هاپـس -  رد  صوصخب  رگید -  یاھـشخب  شترا و  هاپـس و  رد  ام  یاھناوج  تفرگ . رارق  مھ  هدافتـسا  دروم  هک  دننک ، دیلوت  روشک  نیا  رد  دنتخورف -  یمن  ام  هب 

یم امـش  تسا ؛ ینما  طیحم  طیحم ، نیاربانب  دننادرگرب . روشک  نیا  هب  ار  تینما  دـنا  هتـسناوت  دـمحلا  دـنا و  هدـش  رـضاح  داھج  یاھ  هنحـص  رد  دـنا و  هداد  ماجنا  یگرزب 

. دینکب یملع  یرکف  راک  طیحم ، نیا  رد  دیناوت 

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

یاھهصرع رد  دنروشک . نیا  یلم  تینما  ناعفادـم  اھنآ  هک  تسا  ساسحا  نیا  تسا ، مھم  یماظتنا -  یاھورین  هچ  شترا و  هچ  هاپـس و  هچ  حلـسم -  یاھورین  یارب  هچنآ 

یهمھ رد  روشک  کـی  تینما ، نودـب  تسا و  یمھم  یهلوقم  رایـسب  تینما ، تسا . هدـش  میـسقت  نوگاـنوگ  یاـھنامزاس  ناـیم  فلتخم ، فیاـظو  اـب  تینما  نیا  نوگاـنوگ ،

یهلوقم رد  یدنورھش ، یتشیعم و  لیاسم  یهلوقم  رد  یداصتقا ، یاھتفرشیپ  یهلوقم  رد  ملع ، یهلوقم  رد  تسا ؛ لکشم  راچد  شالت ، تیلاعف و  یاھهنحص  اھهصرع و 

نیا تینما . زا  تسا  ترابع  یـساسا  یلـصا و  زاینشیپ  دروایب ، ناـغمرا  هب  روشک  کـی  یارب  ار  یلم  گرزب  تاراـختفا  دـناوتیم  هک  یتـالوقم  یهمھ  رد  روشک ، یگدـنزاس 

. دننکیم نیمات  حلسم  یاھورین  ار  تینما 

هاوخهداـیز و ضرعتم و  زواـجتم و  یاـھورین  یهلیـسوهب  ندـش  هتـسکش  دـیدھت و  ضرعم  رد  یروـشک  رھ  یاـھزرم  تساـھزرم . تینما  هـب  طوـبرم  تـینما ، نـیا  زا  یـشخب 

امـش نامرک  نیمھ  دناهتـسناد . مزالم  هارمھ و  رگید  یاھتلم  یانف  اب  ار  ناشدوخ  یاقب  هک  دناهدش  ادیپ  هشیمھ  خـیرات  لوط  رد  ییاھناسنا  دراد . رارق  اشگناھج  یاھتردـق 

. هتفرگ رارق  ضرعت  دروم  اھراب  اھراب و  یدامتم  یاھنرق  لوط  رد  ناریا ، ام ، زیزع  روشک  تسا . هتفرگ  رارق  ناوارف  یاھیزاتکرت  ناوارف و  یاھهمجھ  ضرعم  رد  خیرات ، لوط  رد 

. تسین یخیرات  لیاسم  رگید  لیاسم ، نیا  ناریا ، مدرم  ام  یارب 

یهطلـس دصق  دندوب و  فلاخم  مالـسا  اب  هک  ییاھتردق  قیوشت  اب  یھاوختردق ، یبلطتردق و  نونج  راچد  هاوخهدایز ، ضرعتم ، زواجتم ، یهیاسمھ  کی  ام ، دوخ  نامز  رد 

. درک ییهناناج  عافد  تلم  نیا  درک و  هلمح  ام  روشک  هب  دنتشاد ، ار  زیزع  ناریا  رب 

یهلمح رھ  رد  هک  دوب  لاس  تسیود  دوشب . جراخ  گنج  نادـیم  زا  دنلبرـس  هناحتاف و  هناگیب ، زواجت  لباقم  رد  تسناوت  ام  تلم  هک  دوب  راـبنیلوا  یداـمتم ، یاـھلاس  زا  دـعب 

تکرب هب  هک  دوب  رابنیلوا  نیا  اما  درکیم ؛ ذوفن  ام  یهناخ  لخاد  هب  نمـشد  دـندشیم ؛ لعفنم  اـم  مدرم  دروخیم ؛ تسکـش  اـم  تلم  دـشیم ، اـم  روشک  هب  هک  یماـظن 

اب دوخ و  یورین  اب  طقف  هک  ینمشد  مھ  نآ  دننک ؛ ماکان  ار  نمـشد  دنتـسناوت  دننیرفایب ؛ راختفا  دنتـسناوت  ام  حلـسم  یاھورین  تلم و  یمالـسا ، بالقنا  تکرب  هب  مالـسا و 

ینمـشد نینچ  رب  ام  حلـسم  یاھورین  ام و  تلم  وا . تمدخ  رد  اھنآ  زا  یرایـسب  دوب و  وا  رـس  تشپ  ربکتـسم  یایند  یدوجوم  هکلب  دوب ، هدـشن  نادـیم  دراو  دوخ  یدوجوم 

. دندرک شالت  دندیشک ، تمحز  هتبلا  دندش ؛ زوریپ 

؛ قح زا  عافد  یارب  دنتـسھ  قوش  روش و  قشع و  زا  یھوک  مادک  رھ  دنایراکادف ؛ ایند  کی  دامن  مادک  رھ  تسا ، هدناشوپ  ار  نادـیم  نیا  فارطا  هک  یکرابم  یاھریوصت  نیا 

هب ددجم  یهلمح  زا  نمـشد  دـنادرگرب ؛ ام  یاھزرم  هب  ار  تینما  دـش ؛ زوریپ  ام  تلم  روشک . نیا  رد  زیزع  مالـسا  یهتـشارفارب  مچرپ  ندرک  دنلبرـس  یارب  ناریا ؛ زا  عافد  یارب 

. دش دیمون  اھتدم  ات  روشک  نیا 

مجاھت هک  دـننادیم  ناشهمھ  دـنلزلزت ؛ راچد  ناریا ، حلـسم  یاھورین  ناریا و  تلم  نیدـالوپ  مزع  ربارب  رد  ناـشهمھ  رابکتـسا ، نارـس  یاھییوگهدـنگ  مغریلع  مھ  زورما 

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

، نارگبوـشآ نارگهـنتف ، ناشکرـس ، نازواـجتم ، دـشاب و  رادروـخرب  یدنورھـش  تـینما  زا  دوـخ  یگدـنز  طـیحم  رد  دراد  جاـیتحا  تـلم  تـسا . یدنورھــش  تـینما  رگید ، شخب 

تیمھا زیاح  روشک  لخاد  تینما  دننک . هدروآرب  تلم  نیا  نایز  هب  روشک و  نیا  رد  ار  نانمـشد  دـصاقم  دـنناوتن  روشک ، نورد  رد  نمـشد  هناگیب و  یاھورین  مجنپ  یاھنوتس 

طیحم مدرم ، یاھهناخ  دوشیم ؛ یدنورھش  تینما  ظفح  فورصم  یماظتنا -  یورین  هچ  جیسب ، هچ  هاپس ، هچ  ام -  زیزع  حلسم  یاھورین  شالت  زا  یشخب  تسا . رایـسب 

دنناوتب ناشدوخ ، یدنورھش  طیحم  رد  ام  حلسم  یاھورین  هک  دنشاب  عمجرطاخ  دیاب  مدرم  دشاب . نما  دیاب  مدرم ، لیـصحت  طیحم  مدرم ، راک  بسک و  طیحم  مدرم ، یگدنز 

نما و یاضف  ندز  مھرب  رد  ار  دوخ  یاقب  هکیناسک  دنریگب ، یھام  دنھاوخیم  دولآلگ  بآ  زا  هکیناسک  نانیرفآشاشتغا ، رگبوشآ ، نانمـشد  رگهنتف ، نانمـشد  لباقم  رد 

. دننکیم نیمات  هجونیرتھب  هب  حلسم  یاھورین  ار  تینما  نیا  دننک . یگداتسیا  دننادیم ، روشک  مارآ 

، دنوشب قالخا  داسف  راچد  دـنوشب ، دایتعا  راچد  اھنآ  هکنیا  زا  دـندنمهقالع و  دوخ  نادـنزرف  هب  ناناوج و  هب  مدرم  تسا . یقالخا  تینما  یگنھرف و  تینما  رگید ، شخب  کی 

؟ دـنکیم فرطرب  یزیچ  هچ  دـنکیم ؟ فرطرب  یـسک  هچ  ار  هغدـغد  ینارگن و  نیا  دـننارگن . دزادـنیب ، رود  یگدـنز  تسرد  ریـسم  زا  ار  اھنآ  هک  دـنوشب  ییاـھهسوسو  راـچد 

. دننکیم نیمات  فک ، رب  ناج  نموم ، یاھورین  جیسب ، یاھورین  یمیظع ، شخب  رد  مھ  ار  یگنھرف  تینما  یگنھرف . تینما 

رھ دوخ ؛ یاج  رد  یماظتنا  یورین  دوخ ، یاج  رد  جیسب  دوخ ، یاج  رد  هاپـس  دوخ ، یاج  رد  شترا  تسا . یلاع  یقطنم و  بیکرت  کی  ام  روشک  رد  حلـسم  یاھورین  بیکرت 

هچ یگنھرف ، مجاھت  هچ  دشاب -  هتشاد  مجاھت  دصق  نمشد  هک  یتقو  نآ  و  روشک . تینما  زا  تسا  ترابع  اھنیا  یهمھ  لوصحم  دنراک و  لوغشم  صخـشم  فیاظو  اب  مادک 

« ّيلم تینما   » 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 33هاگياپ  هحفص 13 
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. تسا تزع  یدنلبرس و  یهیام  تسا ؛ راختفا  یهیام  تلم  نیا  یارب  اھورین  نیا  روضح  اھزرم -  نوریب  زا  مجاھت  هچ  یدنورھش ، یرھش و  مجاھت 

نیا روشک ، نیا  هیلع  هئطوت  همھ  نیا  ربارب  رد  امش  دیروایب . دوجوهب  تلم  نیا  یارب  ار  راختفا  دیاهتسناوت  ام  رویغ  روشحلس و  نموم و  ناناوج  ام ، زیزع  ناناوج  امـش  زورما 

ریـسم نیا  دـناسریم ، لوـپ  ناریا  رد  دوـخ  نارودزم  هب  هک  دـنکیم  حیرـصت  اـکیرما  رادـغ  تلود  هک  لوـپ -  یهلیـسو  هب  یزاـسرودزم  همھ  نیا  ضیرم ، رـصانع  کـیرحت  هـمھ 

یاھورین دیاهداتسیا . رارـشا ، یاھناوراک  نیا  لباقم  رد  و  تسا -  هدش  اھنآ  ندمآ  زا  لبق  ربارب  هد  اھییاکیرما  مشچریز  ردخم  داوم  دیلوت  ردخم -  داوم  یاھناوراک  کانرطخ 

. دراد راختفا  نیا  دندرک ؛ راھم  ار  ینالوط  یاھزرم  نیا  هنتف و  همھ  نیا  هئطوت ، همھ  نیا  هنارایشوھ  ام  حلسم 

هب دیاب  روشک  رـساترس  رد  تینما  رارقتـسا  اما  تسا ؛ شزرااب  تسا ، هدـش  نیمات  تینما  زا  نونکات  هچنآ  دـیھدب . شیازفا  زورهبزور  دـیاب  ار  ناتدوخ  یاھیگدامآ  هک  دـینادب 

ام و یاھتلود  مھم  رایـسب  یهغدغد  دیاب  تسا و  تلم  نیا  مھم  رایـسب  یهغدـغد  تینما ، دـشاب . هتـشادن  دوجو  ام  تلم  یارب  وس  چـیھ  زا  ینارگن  چـیھ  هک  دـشاب  یوحن 

نیلوا وزج  تینما ، تسا . تینما  یهلاـسم  هدـنیآ ، تلود  نییعت  یارب  دراذـگب  اـم  راـیتخا  رد  ار  یمھم  یاـھرایعم  دـناوتیم  هک  یلیاـسم  نیرتمھم  زا  دـشاب . اـم  نـالووسم 

هک دنمھفب  دننادب و  یتسردب  ار  روشک  نیا  یارب  تینما  لیصحت  یاھهار  نآ و  تیمھا  تینما ، یانعم  دنروشک ، روما  یدصتم  هکیناسک  نآ  دیاب  تسا . روشک  نیا  یاھزاین 

. دراد تیمھا  ردقچ  روشک  یارب  تینما 

حالـس و تازیھجت -  ظاحل  زا  یگدامآ  طابـضنا ، مظن و  ظفح  نوگانوگ ، یاھشیامزر  یبرجت ، یگدامآ  یلمع ، یگداـمآ  یملع ، یگداـمآ  دـینک ؛ هداـمآ  ار  ناـتدوخ  دـیاب  اـمش 

. حلسم یاھورین  نوگانوگ  یاھنامزاس  نایم  یردارب  تدحو و  تسا -  مزال  حلسم  یاھورین  یارب  هک  یتازیھجت  یهیقب  تامھم و 

 - دـنکیم لدـبتم  ریغتم و  مدهبمد  ار  روـشک  زاـین  یهنحـص  هک  فـلتخم -  تارییغت  ثداوـح و  اـب  وـنهبون  روـطهب  دـننک ؛ زورهب  دـیاب  ار  اـھیزیرهمانرب  نـالووسم ، ناھدـنامرف و 

مادکرھ دشاب . ناھدنامرف  رایتخا  رد  عماج  ریگارف و  یهمانرب  رثوم ، یهمانرب  یلمع ، یهمانرب  دـنھدب ؛ رارق  یرگنزاب  دروم  میاد  روطهب  ار  اھهمانرب  دـننک ؛ قیبطت  ار  ناشدوخ 

هک تینما -  یهلوقم  دوشب ، ارجا  دوشب و  هتخانـش  یبوخب  اھتیلووسم  نیا  رگا  هک  دـنراد  ییاھتیلووسم  نییاپ -  ات  الاب  زا  حلـسم -  یاھورین  نالووسم  نوگانوگ  یاھهدر  زا 

. دش دھاوخ  نیمات  تسا -  یمھم  یهلوقم  رایسب 

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

یار دنناوتیم  هک  دننکیم  ساسحا  تسا و  روضح  نادیم  نوچ  تسا ؛ نیریش  یهثداح  کی  فلتخم ، یاھرـشق  یارب  نز و  درم و  یارب  اھناوج ، یارب  دوخ  تاذ  رد  تاباختنا 

هک دیدید  دننک . خلت  ار  نیریش  یهثداح  نیا  دننکیم  یعس  ناریا  تلم  نانمشد  دوش . خلت  نیریـش  یهثداح  نیا  دنراذگب  دیابن  دننک . لامعا  یوحن  هب  ار  ناشدوخ  یهدارا  و 

هک میاهدرک  راختفا  هشیمھ  ام  دوش . خـلت  تاـباختنا  یاـضف  هک  تسا  نیا  یارب  نیا  دـندز ؛ یتاراـجفنا  هب  تسد  دـندرک و  یاهناحوبذـم  تاـکرح  اجدـنچ  هتـشذگ  زور  دـنچ  رد 

؛ دـننکیم اوـعد  دـنتفایم ؛ مھ  ناـج  هـب  مدرم  تاـباختنا ، زور  اـیند ، یاـھاج  یلیخ  رد  تـسا . هدـش  رازگرب  تمالـس  تـینما و  تیاـھن  رد  بـالقنا ، نارود  رد  ناریا  تاـباختنا 

، دـھدیم یار  اقآ  نیا  هب  یکی  دـنوریم ؛ یار  قودنـص  یاپ  قیفر  رفن  ود  لـماک ، شمارآ  تینما و  رد  هک  تسا  هدوب  نیا  اـم  راـختفا  دوشیم . یـشکمدآ  دوشیم ؛ یزیرنوخ 

هب اھدزمان ، یتاباختنا  یاھداتـس  ناراکردـناتسد  دوخ  مدرم ، داحآ  دوخ  دارفا ، دوخ  دورب . نیب  زا  ناما  نما و  طـیحم  نیا  دـھاوخیم  نمـشد  دـھدیم . یار  اـقآ  نآ  هب  یکی 

. دوش خلت  تاباختنا  اھنآ  قیرط  زا  دنراذگن  دنیوگب ؛ هن »  » تیعطاق اب  نمشد 

یروھمج  / ٠۴/٠۴/١٣٨۴ تسایر  تاباختنا  مود  هلحرم  رد  ناریا  تلم  روش  رپ  روضح  تبسانم  هب  مایپ 

دزمان نارادـفرط  هچ  همھ ، دـھدب . یراکمھ  تقافر و  تناتم و  هب  ار  دوخ  یاج  باھتلا ، ناجیھ و  دـیاب  تاـباختنا  نتفرگ  ناـیاپ  اـب  تسا  باـھتلا  روش و  نارود  تاـباختنا  نارود 

هب ار  یـسک  دـیابن  ینامداشان ، هچ  یناـمداش و  هچ  یـساسحا ، چـیھ  دـنھد . زورب  ییاـناد  ملح و  تیفرظ و  دوخ  زا  دـیاب  مرتحم  یاـھدزمان  رگید  نارادـفرط  هچ  بختنم و 

. تسا هئطوت  رھ  یهدننکیثنخ  روشک و  تینما  یهدننک  نیمضت  ارادم ، قفر و  یلم و  تدحو  دزاس . راداو  دنمدرخ  دھعتم و  ناسنا  کی  ناش  فالخرب  یراتفر 

روشک  / ١٢/٠٨/١٣٨۴ رسارس  نارادناتسا  رادید  رد  تانایب 

. دراد رارق  مدرم  یاھلد  رد  جاوم  دیما  اب  و  یمومع ، یگدامآ  رد  تینما و  رد  روشک  هللادمحب  تسا . راک  یارب  هدامآ  روشک  نالا  هک  دینکب  هجوت 

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

، تفرعم دیلوت  تورث ، دیلوت  یروانف ، دیلوت  ملع ، دیلوت  راک ، دیلوت  دشاب . تلم  راعـش  دیاب  عیـسو  یهرتسگ  کی  رد  دیلوت  تسین ؛ الاک  دـیلوت  طقف  مدوصقم  هچ ؟ ینعی  دـیلوت 

تلود مھ  عیـسو ، یهرتسگ  نیا  رد  هک  تسا  نیا  رد  ام  تلم  تداعـس  زمر  تسا . دیلوت  همھ  اھنیا  دمآراک ؛ یاھناسنا  دیلوت  الاک و  دیلوت  تلزنم ، تزع و  دیلوت  تصرف ، دیلوت 

هب مھ  منکیم ، ضرع  امش  هب  زورما  نم  تسا . داھج  کی  نیا  تسا ؛ روشک  تفرـشیپ  رادتقا و  یلم و  تینما  یهدننک  نیمات  نیا  میرامگب . تمھ  دیلوت  نیا  رب  تلم ، مھ  و 

زاین دروم  یالاک  الاک ، دیلوت  راکتبا ، دیلوت  راک ، دیلوت  ملع ، دـیلوت  زورما  تسا . داھج  کی  نیا  اھناوج ؛ امـش  هب  صوصخ  هب  مدرم ، داحآ  هب  مھ  یتلود و  نارومام  نیلوئـسم و 

. تسا داھج  کی  اھنیا  زا  مادک  رھ  تزع ، دیلوت  تصرف و  دیلوت  دمآراک ، ناسنا  دیلوت  مدرم ،

هیوالھد  / ٠١/٠۵/١٣٨۵ رد  رون  نایھار  یاھناوراک  رادید  رد  تانایب 

تابث تینما و  رد  لالخا  هلمج ، زا  نوگانوگ -  یاھهئطوت  هب  اھنآ  دوش . لیان  دوخ  تمظع  اب  بساـنتم  یتفرـشیپ  هب  روشک  نیا  دـنھاوخیمن  هک  دراد  ینانمـشد  ناریا  تلم 

. دننک مرگرس  هرمزور  تالکشم  اب  ار  تلود  دنریگب و  ار  ییافوکش  تفرشیپ و  ینارمع و  یاھراک  ولج  ات  دننزیم  تسد  روشک - 

١٣٨۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدفھ  مسارم  رد  تانایب 

یارب دـننک ، رود  شھوژپ  قیقحت و  زا  ملع و  زا  دـنھاوخیم  ار  یملع  زکرم  یقیقحت ، زکارم  اھهاگـشناد ، هک  یناسک  نآ  دـنفلاخم ؛ روشک  یملع  تکرح  اب  هک  یناـسک  نآ 

هب دننکیم ، شودخم  ار  یلم  تدـحو  دـننکیم ، راک  تلم  تینما  هیلع  هک  یناسک  نآ  دـھدب . دارفا  نیا  هب  تسا  رـضاح  ار  هزیاج  نیرتشیب  نمـشد ، دـننکیم . راک  نمـشد 

، دننک لزلزتم  دنرختفم -  نآ  هب  دـننادیم و  یناریا  ار  دوخ  همھ  دـنناریا و  هب  رادافو  همھ  دـنایناریا ؛ همھ  ماوقا ، نیا  ار -  یناریا  تدـحو  دـنھاوخیم  ماوقا ، زا  تیامح  ناونع 

. دننکیم راک  نمشد  یارب 

تلم قح  زا  دنسانشب و  ار  نانمشد  یاھیریگتھج  دننادب ؛ مدرم  نایم  رد  ار  نمشد  یدایا  دنسانشب ؛ تسرد  ار  تلم  نانمشد  هک  تسا  لووسم  یاھهاگتسد  یهفیظو 

. تسا لووسم  یاھهاگتسد  یهفیظو  نیا  دننک ؛ عافد  روشک  رد  یملع  تفرشیپ  یھوژپشناد و  زا  دننک ؛ عافد  تلم  تینما  زا  دننک ؛ عافد 

سدقم  / ٠٧/٠۶/١٣٨۵ عافد  نارود  نارگراثیا  ادھش و  زا  لیلجت  زور  تبسانمب  مایپ 

رد نانآ  یراکادف  دیـشیدنا . ناریا ، خیرات  تلم و  روشکرب و  نادرمدار  نیا  گرزب  قح  هب  دیاب  زیچرھ  زا  شیب  تسا ، نیزم  نادیھـش  مانب  هک  سدـقم  عافد  هتفھ ی  زا  یزور  رد 

مچرپ هکنیا  یارب  مالسا  نانمـشد  تشاد . ینازرا  روشک  هب  ار  تینما  درک و  تنایـص  ار  ییایفارغج  یاھزرم  میرح  یلم و  لالقتـسا  هک  دوب  یماظن ، عافد  بالقنا و  هصرع ی 

یثعب میژر  دندش و  لسوتم  یماظن  مجاھت  هب  دننک ، رود  ناملـسم  یاھتلم  مشچ  ربارب  زا  ار  نیرفآ  دیما  هناشن ی  نیا  دنچیپب و  مھرد  ار  یمالـسا  تموکح  هتـشارفارب ی 

دوب و یمالسا  یروھمج  مالـسا و  زا  هنارویغ  یعافد  هک  گرزب  تلم  نیا  تدھاجم  دنداتـسرف . ناریا  عاجـش  نموم و  تلم  گنج  هب  هبناج  همھ  یزیھجت  اب  ار  هارمگ  دساف و 

هداوناخ ناگدـنمزر و  یاھلد  رد  نشور ، تفرعم  نیا  اب  یراکادـف  قوش  تفرگ و  هیاـم  دیھـش ، تلزنم  تداھـش و  شزرا  هب  ناـمیا  زا  درک ، زارفارـس  ار  یمالـسا  تما  مالـسا و 

نینچ و  رظتنی ...  نم  مھنم  هبحن و  یـضق  نم  مھنمف  دندروآ ، نادیم  هب  ار  دوخ  ناج  مسج و  نانآ ، راظتنا  رد  یخرب  و  دندیـسر ، الاو  ماقم  نیا  هب  یخرب  دمآ . دیدپ  ناشاھ ،

« ّيلم تینما   » 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 33هاگياپ  هحفص 14 
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همھ هب  لمع  رد  تسا ، هناراکادف  داھج  نامھ  هک  ار  تداعـس  لالقتـسا و  تزع و  زمر  هک  یمالـسا  تما  همھ ی  یارب  دـش  یئوگلا  ناریا  تلم  ریظن  یب  تدـھاجم  هک  دـش 

. داد ناشن 

دورھاش  / ٠٨/٢٠/١٣٨۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

. درک تراسخ  رتشیب  زورهبزور  یونعم  یهفک  رد  اـما  دروآ ؛ تسد  هب  یگرزب  تاـقیفوت  یداـم ، یهدـیچیپ  یاھـشور  رد  درک . تفرـشیپ  یژولونکت  ملع و  رد  برغ  یداـم  ندـمت 

دیاب سرتسددوز ، تاطابترا  تلوھس و  تعرس و  دوش . مامت  تیرشب  دوس  هب  دیاب  ملع  دش . مامت  تیرشب  ررـض  هب  برغ ، یدام  ندمت  تفرـشیپ  ملع و  هک  دش  نیا  هجیتن 

زور بش و  مدرم  هتـسنادان -  راـجفنا  دربرود و  کـشوم  متا و  بـمب  سرت  زا  ینعی  نآ -  درواتـسد  سرت  زا  هـک  یملع  نآ  دـشاب . مدرم  یتـحار  تـینما و  شمارآ و  تمدـخ  رد 

. داتفا کانرطخ  ماد  نیا  رد  دوخ ، یملع  تفرشیپ  اب  برغ  یایند  تسین . دیفم  تیرشب  یارب  ملع  نآ  دنشاب ، هتشادن 

ماظن تایـصوصخ  نیا  رگیدـکی ؛ اب  مدرم  یهنانابرھم  یتسیزمھ  مدرم و  هافر  مدرم ، شیاسآ  مدرم ، تینما  یارب  اما  دـھاوخیم ؛ ار  یدام  تفرـشیپ  یمالـسا ، رکف  ندـمت و 

. تسا هدـش  بلج  اـھنیا  هب  مھ  ناملـسم  ریغ  ناملـسم و  زا  یناوارف  یاـھلد  مـیدرک و  حرطم  ملاـع  حطـس  رد  بـالقنا  لوا  زا  دـنلب  یادـص  اـب  ار  اـھنیا  اـم  تـسا . یمالـسا 

یروھمج ماـظن  تارکفت  اـب  دروخرب  رد  یناـھج ، عماـجم  رد  دـحلم -  اـنایحا  ناملـسم -  ریغ  رادمتـسایس  یحیـسم و  رکفتم  ینعی  تساـھنیا . ناریا  تلم  تزع  یهناوتـشپ 

. مینک هدایپ  ار  الاو  تارکفت  نیا  نامروشک  رد  میھاوخیم  ام  تسا . هدش  هدید  هدھاشم و  اھراب  اھراب و  نیا ، دریگیم . رارق  ریثات  تحت  یمالسا 

نانمس  / ٠٨/٢٠/١٣٨۵ ناتسا  یماظن  یاھورین  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

یگدـنز نما  میرح  دـننکیم و  ینابرق  ار  اـھناسنا  ناـج  دوخ ، یناطیـش  یدـیلپ  فادـھا  یارب  ملاـع  ناـگماکدوخ  هک  ییاـیند  رد  یداـم ، یاـھهزیگنا  زا  زیربل  یاـیند  رد  زورما 

نانبل و ناتسناغفا و  قارع و  نیطسلف و  رد  دنراد  ار  یرگیشحو  خلت  یاھهنومن  اھناسنا  دننکیم ؛ ضرعت  اھتلم  لام  ناج و  هب  حلـسم  یاھورین  دننکیم ، نماان  ار  اھناسنا 

و دوخ ، نادرم  ناناوج و  یهدارا  هب  یکتم  دیاب  دنک ، ظفح  ار  دوخ  یزارفارـس  تزع و  دھاوخیم  هک  یتلم  ینارود ، نینچ  کی  رد  دـننیبیم . ایند  رگید  قطانم  زا  یرایـسب  رد 

، نیا تساھنآ ؛ یبلق  نامیا  نید و  روتـسد  زا  ماھلا  اب  دـننکیم ، تعاطا  مھ  ینامرف  زا  حلـسم  یاھورین  رگا  دـشاب . تسا ، هتـساخرب  اھلد  قاـمعا  زا  هک  یناـمیا  هب  یکتم 

. دنکیم رادروخرب  یعقاو  رقتسم  تینما  کی  زا  ار  روشک  کی  نیا ، دنکیم ؛ نیدالوپ  ار  تلم  کی  نیا ، تسا ؛ راختفا  تلم  کی  یارب 

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

ایند زورید  زورما و  یدام  قطنم  رد  هک  هچنآ  اب  یلک  هب  یمالسا ، قطنم  رد  میروآیم -  باسح  هب  سدقم  رما  کی  ار  نآ  ام  هک  یرگیماظن -  یرگیھاپس و  توسک  یهلئسم 

افطا هلعـش  نیا  هک  اھنآ ؛ دوخ  یبلطتردـق  یاھهلعـش  افطا  یارب  تسا  یاهلیـسو  یرگیماظن  یماظن و  یدام ، نادـنمتردق  قطنم  رد  تسا . توافتم  تسا ، هتـشاد  دوجو 

هب روز  رز و  نابحاص  نادـنمتردق و  یهلیـسو  هب  هک  یعیاـجف  خـیرات ، لوط  رد  دوشیم . رتلعتـشم  ناتـسرپایند  نابلطتردـق و  ناـبلطایند و  لد  رد  مھ  زورهبزور  دوشیمن و 

اب یلک  هب  مالـسا  قطنم  تسا . هدادیم  رارق  اھنآ  رایتخا  رد  یرگیماظن  زا  اـھنآ  تشادرب  یقلت و  هک  تسا  هدوب  یرازبا  هلیـسو و  ناـمھ  هب  یکتم  اـبلاغ  تسا ، هدـمآ  دوجو 

هدش هیـصوت  همھ  هب  شزرا ، کی  ناونع  هب  لدع  قح و  یهماقا  یارب  و  تلادـع ، افعـض و  اھتلم و  قوقح  زا  عافد  یارب  ندـش ، حلـسم  مالـسا  رد  تسا . توافتم  قطنم  نیا 

تزع ظفح  یارب  تینما و  رارقتـسا  یارب  نازواجتم ، لباقم  رد  دوخ  قوقح  زا  عافد  یارب  تقیقح ، قح و  زا  عافد  یارب  ار  دوخ  هک  دـنفظوم  یمالـسا  تما  داحآ  یهمھ  تسا .

ناونع هب  تلم  نالوارقشیپ  دننام  هدارا ، مزع و  نابحاص  ممصم و  یاھناسنا  زا  هدع  کی  فیاظو ، میـسقت  ساسارب  تلم  داحآ  یهمھ  یهعومجم  رد  اھتنم  دننک . هدامآ  دوخ 

. تسانعم نیا  هب  مالسا  رد  ندوب  حلسم  یرگیھاپس و  یرگیماظن ، دننکیم . نت  رب  ار  سدقم  سابل  نیا  یلم ، تینما  نما و  راصح  نصح و 

ات دینکیم  هدامآ  ار  دوخ  زورما  زیزع  ناناوج  امـش  تسا . هدش  دراو  تدابع  نادـیم  رد  لوا  یهظحل  زا  دوشیم ، تمارکرپ  تفارـشرپ و  نادـیم  نیا  دراو  مزع  نیا  اب  هک  یناوج 

. دشاب گرزب  تلم  نیا  یاھشزرا  روشک و  تلم و  یارب  ینما  نصح  کی  امش  یهعومجم  هکنیا 

رد دنناوتب  هک  تسا  ییاھناسنا  جاتحم  سدـقم ، داھن  نیا  موادـت  دوب . مالـسا  یاھـشزرا  ساسارب  زاغآ  زا  نآ  تدالو  هک  دراد  ار  زایتما  نیا  یمالـسا  بالقنا  نارادـساپ  هاپس 

ناناوج امـش  دنرادهگن . هدامآ  دننک و  تیبرت  یلاع  یاھفدھ  اھـشزرا و  نامھ  اب  ار  دوخ  تسین ، مکاح  روشک  رب  مھ  سدقم  عافد  بالقنا و  زاغآ  لاوحا  عاضوا و  هک  یطیارش 

دوخ یخیرات  یاھھاگرذگ  نیرتمھم  زا  یکی  زا  روشک  اھنآ ، راکتبا  حور  اب  اھنآ و  تمواقم  یگداتـسیا و  اب  اھنآ ، داھج  اب  هک  دیتسھ  ییاھتیـصخش  نآ  هار  ناگدـنھدهمادا  زیزع 

. تشذگ تمالس  هب 

یهدامآ امـش  ینارون  ناوج و  یاھلد  دـینک . تیوقت  لاعتم  یادـخ  اب  ار  دوخ  طابترا  دـینک و  زھجم  شزومآ  ظاـحل  زا  مھ  ینامـسج و  ظاـحل  زا  مھ  یرکف ، ظاـحل  زا  مھ  ار  دوخ 

، دنیرفآیم تزع  ناسنا  رد  لاعتم ، دنوادخ  اب  یهطبار  ساسحا  ادخ و  هب  دامتعا  ادخ ، هب  لکوت  دھدیم . ورین  امش  هب  اھنادیم  نیرتتخس  رد  طابترا  نیا  تسادخ . اب  طابترا 

. دینک هدامآ  تاھج  یهمھ  زا  ار  ناتدوخ  تسا . دنمزاین  اھنیا  هب  راوشد  یاھهندرگ  زا  ندرک  رذگ  یارب  تلم  کی  و  دشخبیم . تعاجش  وا  هب  دھدیم و  سفن  هب  دامتعا  وا  هب 

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

یهنامگ رطاخ  هب  اھعمط  زا  یلیخ  دوشیم . یرگید  هاگن  تلم ، روشک و  هب  ناشھاگن  حلـسم ، یاھورین  یگدامآ  یهدـھاشم  اب  نانمـشد  تسوا . تینما  نماـض  ینیـصح 

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

یهمھ رد  هشیمھ  دیناوتب  امش  دشاب و  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  لاح  لماش  نانچمھ  یھلا  تاقیفوت  دنک ؛ قفوم  ار  امـش  هک  منکیم  تلئـسم  لاعتم  دنوادخ  زا 

. دیشاب یمالسا  بالقنا  یاھشزرا  زا  تظافح  ناریا و  تلم  شیاسآ  تینما ، یارب  یصخاش  دنکن -  ای  دنکب  دیدھت  ار  روشک  نیا  یرطخ  هک  ینارود  رد  هچ  اھنارود - 

١٣٨۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدجھ  مسارم  رد  تانایب 

اھهصرع یهمھ  رد  ار  یلم  تزع  نیا  هکنیا  زا  تسا  ترابع  تفرـشیپ  التعا و  جوا  هب  ندیـسر  یارب  تسا ، ماما  یاھتیادـھ  ماما و  تانایب  یهدرورپ  هک  ام  گرزب  تلم  نیا  هار 

زا وا  یریذپبیـسآ  ینعی  دش . دھاوخ  لماک  مھ  وا  تینما  درک ، ادـیپ  یونعم  یدام و  التعا  دـش ، یوق  تلم  کی  یتقو  هک  دـسرب ، التعا  جوا  هب  دـناوتیم  تلم  نیا  دـنک . ظفح 

ار هار  نیمھ  دیاب  دننکن ، ادیپ  ار  وا  دیدھت  تارج  رگید  نانمـشد  دھاوخیم  رگا  دسرب ، لماک  تینما  هب  دھاوخیم  ام  تلم  رگا  دـننکیمن . عمط  رگید  نانمـشد  تفر ؛ دـھاوخ  نیب 

ندش ادج  تسا ؛ یمالـسا  یاھـشزرا  زا  ندش  ادج  تسا ؛ مدرم  زا  ندش  ادج  ام  روشک  یارب  گرزب  رطخ  دورب . دیاب  ار  هار  نیمھ  دھاوخیم ، ار  تلادع  تفرـشیپ و  رگا  دورب .

. تسا رطخ  ام  روشک  یارب  اھنیا  تسا ؛ ماما  کرابم  طخ  زا 

١٣٨۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدجھ  مسارم  رد  تانایب 

نانآ قالخا  تینما  تسا ، تیمھا  یاراد  نانآ  مسج  تینما  هکینانچمھ  دراد ؛ تیمھا  مھ  مدرم  تینما  دراد ، تیمھا  مدرم  داصتقا  هکینانچمھ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد 

، مدرم یاھزاین  نیا  یهمھ  لباقم  رد  یمالـسا  یروھمج  تسا . مھم  مھ  هداوناخ  ماظن  ظفح  تسا ، مھم  یروشک  تالیکـشت  ظفح  هکینانچمھ  تسا ؛ تیمھا  یاراد  مھ 

. دنرایتخا بحاص  یار و  بحاص  هملک ، یقیقح  یانعم  هب  مدرم  دنادیم و  فظوم  ار  دوخ 

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

تـسرد یتـیثیح . تینما  هچ  یقـالخا ، تینما  هچ  یداـصتقا ، تینما  هچ  یعاـمتجا ، تینما  هچ  تسا . هیئاـضق  یهوق  شود  یور  شمھم  یهیاـپ  کـی  مدرم  هب  تینما  نداد 

هیئاضق یهوق  اب  یماظتنا  یاھھاگتـسد  یعاـمتجا ، تینما  رد  ـالثم  دنکیرـش -  هیئاـضق  یهوق  اـب  اـھراک  نیا  رد  یوحن  هب  مادـکرھ  یئارجا  نوگاـنوگ  یاھھاگتـسد  هک  تسا 

« ّيلم تینما   » 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 33هاگياپ  هحفص 15 
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دروخرب وا  اب  نانچنآ  هیئاضق  یهوق  یوس  زا  تسا ، زواجتم  هک  یـسک  نآ  هک  تسا  نیا  تسیچ ؟ اـجنیا  رد  هیئاـضق  یهوق  شقن  اـما  دـننک -  تینما  رارقتـسا  دـیاب  دـنکیرش و 

یلوپ و یاھھاگتـسد  یداصتقا و  یاھهناخترازو  دـنایئارجا -  یاھھاگتـسد  رد  ابلاغ  یداصتقا  تینما  رارقتـسا  نالوئـسم  هک  تسا  تسرد  ای  دوش . تربع  یهیام  هک  دوش 

یهوق دمآ ، دوجو  هب  یداصتقا  دـسفم  مدرم ، اب  اھھاگتـسد  نیا  لماعت  اھدرکلمع و  نیا  یهعومجم  رد  رگا  هک  تسا  نیا  هیئاضق  یهوق  شقن  اما  دنلوئـسم ؛ اھنیا  و  یکناب - 

تینما داجیا  رد  مھم  لماع  کی  دوخ  نیا ، دـنناشکیم . داسف  هب  ار  یداصتقا  هاگتـسد  هک  دـشاب  یناسک  یارب  تربع  بجوم  شدروخرب  هک  دـنک  دروخرب  وا  اب  نانچنآ  هیئاـضق 

. تسا یداصتقا 

ثعبم  / ٢٠/٠۵/١٣٨۶ زورلاس  رد  ماظن  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یزیرهمانرب رد  رگید  یاھناسنا  لاح  تیاعر  رگیدـکی ، هب  تبـسن  اـھناسنا  فاـصنا  رگیدـکی ، اـب  اـھناسنا  یزرورھم  تسا ؛ یرورـض  رما  کـی  روشک ، کـی  یارب  یقـالخا  یهیکزت 

اھینماان شتآ  رد  هتـشذگ  زا  شیب  زورما  ایند  هک  مینکیم  هظحالم  رگا  دـشخبیم . شمارآ  ار  رـشب  یگدـنز  هک  تسا  یئاھزیچ  رـشب ، دارفا  نیب  تورم  محر و  ناسنا ، یگدـنز 

یعامتجا یگدـنز  طیحم  رد  دـنرادن ؛ تینما  ناشهداوناخ  نورد  رد  اھناسنا  تسا ؛ یرـشب  یایالب  نیرتگرزب  زا  یکی  لقاال  اـی  رـشب  یـالب  نیرتگرزب  زورما  ینمااـن ، دزوسیم - 

یرود زا  یـشان  اھیقالخایب ، زا  یـشان  اھیبلطتردـق ، زا  یـشان  اھتـسایس ، وس  زا  یـشان  ینماان  نیا  دـنرادن -  تینما  ناشدوخ  نھیم  روشک و  ناـیم  رد  دـنرادن ؛ تینما 

باـتکلا و مکملعی  مکیکزی و  اـنتایا و  مکیلع  اوـلتی  . » تسا مالـسا  میلاـعت  زا  هدـمع  رایـسب  ملق  کـی  نیا  دـنکیم و  توـعد  هیکزت  هب  ار  اـم  مالـسا  و  تسا . هـیکزت  زا  اـھناسنا 

. دھدیم میلعت  ار  اھنآ  دنکیم ؛ هیکزت  ار  اھنآ  دنکیم و  توالت  ار  یھلا  تایآ  همکحلا ؛»

نیا یارب  دنداد ، ماجنا  ایبنا  ناوریپ  ایبنا و  هک  یـشالت  همھ  نیا  اھباتک و  نداتـسرف  لسر و  لاسرا  دومرف  هک  تسا ، یھلا  ایبنا  یهمھ  روتـسد  تلادـع ، رارقتـسا  تلادـع . و 

. دشاب طسق  اب  هارمھ  یگدنز  مدرم ، یگدنز  طسقلاب ؛» سانلا  موقیل  : » هک تسا 

کی یبلطتردق  یارب  یمالسا  بالقنا  دشاب . هتـشاد  زایتما  تایـصوصخ  نیا  اب  هک  تسا  هدوب  یاهعماج  لیکـشت  یمالـسا ، تازرابم  رد  ام  یوزرآ  زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و 

تسا و یمالـسا  یهعماج  لیکـشت  مھ  بالقنا  نیا  زا  فدـھ  دـنتخادنا ؛ هار  هب  ناریا  ناملـسم  مدرم  ار  یمالـسا  بالقنا  دـماین . دوجو  هب  تیعمج  کی  ای  بزح  کی  اـی  هورگ 

. دـننک شالت  نیا  یارب  دـیاب  همھ  تلادـع . زا  رادروخرب  قالخا و  زا  رادروخرب  ملع ، زا  رادروخرب  یهعماج  تساـھنیا : مھ  یمالـسا  یهعماـج  یهدـمع  یاھـصخاش  اـھرایعم و 

ام هافر  ار ، ام  یدام  یگدنز  دناوتیم  هک  مھ  یزیچ  نآ  تساھنیا . تسا ، هدش  لیکـشت  اھنآ  یارب  یمالـسا  یهعماج  هک  یئاھـشزرا  تساھنیا . میدـنبیاپ ، نآ  هب  هک  یلوصا 

. تساھنیا دنک ، نیمات  لماک  روط  هب  ار  ام  تینما  ار ، ام  یللملانیب  یسایس و  تزع  ار ،

ناوج  / ١٢/٠۶/١٣٨۶ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

هک تسا -  تلم  کی  تینما  تردـق و  تزع و  لماع  ملع ، نوچ  ارچ ؟ تسا ؛ زاین  تسا . دـکوم  فعاضم و  زاین  کی  تسا ؛ فعاضم  ترورـض  کی  اـم  روشک  یارب  یملع  تکرح 

یملع و تضھن  هک  راجاق  طساوا  نارود  زا  هدشن ؛ لمع  اھنامز  نیرتھب  زا  لاس  دص  لوط  رد  هفیظو ، نیا  هب  نوچ  ارچ ؟ تسا ؛ دکوم  فعاضم و  داد -  مھاوخ  حیضوت  ارـصتخم 

رازبا هب  یبایتسد  اب  برغ  دوب ؛ هداد  ناشن  ار  شدوخ  رامعتـسا  لکـش  رد  ملع  و  مھدزون -  نرق  مود  یهمین  طساوا  زا  دوب -  هدـش  افوکـش  هتفرگ و  جوا  اـیند  یتعنـص  تضھن 

یملع نداددـشر  یهفیظو  گرزب ، یهفیظو  نیا  دوب ، اـم  یرایـشوھ  یرادـیب و  تقو  هک  رتـشیب -  اـی  لاـس  دـص  اـبیرقت  زور -  نآ  زا  دوب . هدـش  اـیند  رامعتـسا  لوغـشم  ملع ،

. نوبز فیعـض و  هدناشن ، تسد  نیطالـس  تیمکاح  اھتوغاط ، تیمکاح  دادبتـسا ، تیمکاح  زا : دوب  ترابع  مھ  لیلد  هدمع  دش . فقوتم  لیطعت و  نوگانوگ  لئالد  هب  روشک ،

. تسا فعاضم  دکوم و  زاین  نیا  تسا و  زاین  کی  سپ ، دشاب . فعاضم  دیاب  ام  شالت  اذل  میتسھ . یگدنامبقع  نیا  ثراو  ام 

، تزع عقوت  دـناوتیمن  تسا ، یھت  ملع  زا  شتـسد  هک  یروشک  اتقیقح  هک  میوگب  ار  نیا  نم  اددـجم  تسا  بوخ  اـما  دـینادیم ، اھامـش  تسا ، زاـین  ملع  هک  هنیمز  نیا  رد 

رد یاهلمج  دـشخبیم . تزع  ملع ، تسا . نیا  یگدـنز  روما  ناـیرج  رـشب و  یگدـنز  تعیبـط  دـشاب . هتـشاد  هاـفر  عقوت  تینما و  عقوت  تیـصخش ، تیوھ و  لالقتـسا و  عـقوت 

لاص و هدجو  نم  ناطلـس  ملعلا  . » تردق رادتقا ، ینعی  ناطلـس » . » تسا رادـتقا  ملع  ناطلـس ؛» ملعلا  : » دـیامرفیم تسا . یزغمرپ  یهلمج  یلیخ  هک  تسھ  هغالبلاجـھن 

، درواین تسد  هب  ار  رادتقا  نیا  هک  یـسک  رھ  دنک ؛ ادیپ  هبلغ  دناوتیم  دنک ؛ مکحت  دناوتیم  دروآ ، گنچ  هب  ار  تردق  نیا  سک  رھ  تسا . رادتقا  ملع  هیلع ؛» لیـص  هدجی  مل  نم 

. دننکیم مکحت  وا  هب  دننکیم ؛ ادیپ  هبلغ  رھق و  وا  رب  نارگید  دش ؛ دھاوخ  ادیپ  هبلغ  وا  رب  هیلع ؛» لیص  »

ناوج  / ١٢/٠۶/١٣٨۶ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

هیـصوت ار  ملع  نیا  ام  هب  مالـسا  میھاوخیم . یملع  روجنیا  ام  دشاب . تینما  حلـص و  تمدخ  رد  دـشاب ، تلادـع  تمدـخ  رد  دـشاب ، تیناسنا  تمدـخ  رد  ملع  میھاوخیم  ام 

. دنکیم

هب میدزن ، یتلم  چیھ  رس  وت  میدرکن ، رامعتسا  ار  یروشک  چیھ  ام  زور  نآ  دوب ، دمآرس  ملع  ظاحل  زا  ام  یمالسا  ناریا  روشک  صوصخب  یمالـسا و  یاھروشک  هک  یزور  نآ 

هینابعـش فیرـش  تاجانم  یهلمج  نیا  زا  نم  ردقچ  دھاوخیم . تیونعم  قالخا و  اب  یقالخا ، بیذھت  اب  تنـس ، باتک و  اب  نامیا ، اب  ار  ملع  مالـسا  میتفگن . روز  یتلم  چـیھ 

ایادخ هقح ؛» کنم  هبرقی  ارظن  هقدـص و   » ای هرکذ » کیلا  عفری  اناسل  هقوش و  کنم  هیندـی  ابلق  یل  بھ  یھلا  : » مدرب تذـل  دـندناوخ ، ناشینارنخـس  رد  مناخ  رتخد  نیا  هک 

، ملع نیا  تقو  نآ  هک  تسا  نیا  و  افـص . صالخا ، تیونعم ، ادخ ، هب  یکیدزن  دھاوخیم ؛ ار  نیا  ناملـسم  ملاع  دـنک . کیدزن  وت  هب  ار  نآ  قشع ، قوش و  هک  هدـب  نم  هب  یلد 

عماوج اھناسنا و  یافـص  حلـص و  اھناسنا ، نیب  تلادـع  اـھناسنا ، تینما  تمدـخ  رد  دـتفایم ؛ راـک  هب  تیناـسنا  زا  عاـفد  تمدـخ  رد  گرزب  یهبرح  نیا  میظع ، یهریخذ  نیا 

. دیھدب رارق  فدھ  ناتدوخ  یارب  ار  نیا  میھاوخیم . ار  نیا  ام  دتفایم . راک  هب  یرشب 

شترا  / ٠٨/٠٢/١٣٨۶ یرسفا  یاھهاگشناد  یگتخومآشناد  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

ساسحا نودـب  دراد . جایتحا  نانمـشد  مجاھت  زا  یلایخهدوسآ  هب  تینما و  هب  دـنک ، حـتف  ار  تفارـش  تزع و  یاھهلق  یونعم و  یدام و  لامک  یاـھهلق  هکنیا  یارب  تلم  کـی 

ایند و دسرب . بولطم  یهطقن  نآ  هب  دناوتیم  اھتلم  یقالخا  یونعم و  تاماقم  هن  دنک ، تفرـشیپ  دناوتیم  ملع  هن  یروشک  چیھ  رد  نانیمطا ، شمارآ و  روضح  نودـب  تینما و 

لابند ناروخناھج  دنتـسھ ، تفـصناطیش  یاھناسنا  تسھ ، هنابلطتردـق  یاـھهزیگنا  هک  یئاـیند  رد  دـنکیم ؟ نیماـت  هچ  ار  تینما  درک . نیماـت  ناوتیم  تینما  اـب  ار  ترخآ 

. تسا حلسم  یاھورین  مھس  نیا  دننک ؟ ظفح  دنروایب و  تسد  هب  ار  دوخ  تینما  دنناوتیم  هنوگچ  اھتلم  دنتسھ ، نآ  رانک  هشوگ و  رد  یئاشگناھج 

ادـخ و لباقم  رد  ار  دوخ  دـندنبیم و  دوخ  نابز  لد و  رد  تلم  اـب  هک  یقیمع  ناـمیپ  اـب  دوخ ، یگداـمآ  یرایـشوھ و  اـب  دوخ ، رادـتقا  اـب  هک  دنحلـسم  یاـھورین  یروشک  رھ  رد 

دناهتـشاد و دوجو  ایند  رد  زاسنماان  یاھنوناک  ایند  یهشیمھ  رد  تسین ؛ زورما  صوصخم  نیا  دنروآیم . دوجو  هب  ار  مکحتـسم  یاھوراب  نامھ  دننکیم ، دھعتم  دوخ  نادجو 

. دشاب هتشاد  دوجو  اھنآ  رد  یرایشوھ  نیا  هک  دننک  ظفح  ار  ناشدوخ  دناهتسناوت  یئاھتلم 

دوجو یهمھ  رد  یلم  تینما  لباقم  رد  ار  تیلوئـسم  ساسحا  نیا  دیاب  تلم  داحآ  دشاب ، شوھب  دیاب  تلم  دنوشب ؛ دـنناوتیمن  هصرع  نیا  دراو  اھنت  حلـسم ، یاھورین  هتبلا 

. دنتسھ یتلم  نینچ  دنمورین  اناوت و  یاھوزاب  حلسم  یاھورین  دننک . سح  ناشدوخ 

ساـسحا نیمھ  اـب  بساـنتم  هک  منیبیم  ار  ناـمدوخ  زارفارـس  اـناوت و  حلـسم  یاـھورین  نم  تسا و  رادروخرب  یـساسحا  نینچ  زا  اـم  تلم  یھلا  یهوـق  لوـح و  هب  زورما 

. دناهتفرگ لکش  یلم  دنمھوکش 

یماظتنا  / ٠٨/١۶/١٣٨۶ مولع  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  یهرود  نیمھدفھ  رد  تانایب 

« ّيلم تینما   » 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 33هاگياپ  هحفص 16 
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رد هقطنم و  حطـس  رد  هدروآ -  تسد  هب  اـم  تلم  بـالقنا ، عضاوم  تکرب  هب  هللادـمحب  هک  یلم  تزع  تاراـختفا و  یـسایس و  یملع و  نوگاـنوگ  یاھتفرـشیپ  تازاوـم  هب  اـم 

یتیقفوم کی  هک  یـسک  نآ  دزیگنایم . رب  ار  اھتداسح  وا ، تیقفوم  هک  تسا  یدرف  کی  لثم  تلم  کی  میدـنمزاین . هعماج  رد  یمومع  تینما  ساسحا  هب  یناھج -  حـطس 

یهلئـسم رب  یهوالع  هک  دنتـسھ  یناھاوخدب  دنتـسھ ، یناسک  تسا . روجنیمھ  مھ  تلم  دشاب . اھتداسح  بقارم  دیاب  دیوگیم ، رکـش  ار  ادخ  هکنیا  نمـض  دـنکیم ، ادـیپ 

یسایس یملع و  یاھتفرشیپ  اھتلم -  تفرـشیپ  اب  دندرک ، فیرعت  هقطنم  نیا  رد  ناشدوخ  یارب  هک  یعفانم  هکنیا  رطاخ  یارب  دنتحاران ؛ ناریا  تلم  تفرـشیپ  زا  تداسح ،

، یتلم روشک و  رھ  یارب  بیـسآ  یاھهطقن  یهلمج  زا  و  دـننامیمن . راکیب  نالددـب  ناھاوخدـب و  نیا  نادوسح ، نیا  نانمـشد ، نیا  رـصانع ، روجنیا  بوخ ، تسین . راـگزاس  - 

. دیورب شیپ  دیناوتیم  هدش ؛ راومھ  هدش ، هدیبوک  هللادمحب  اھھار  دیشاب . شوھب  یلیخ  دیاب  امش  تسا ؛ تینما  یهلئسم 

یماظتنا  / ٠٨/١۶/١٣٨۶ مولع  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  یهرود  نیمھدفھ  رد  تانایب 

یریثات چـیھ  اھنیا ، تیموق و  فالتخا  بھذـم و  فالتخا  نوگانوگ و  یاھـشیارگ  یحانج و  یـسایس و  یاھهبنج  مدرم ، داحآ  هب  تینما  ساسحا  نداد  تینما و  داجیا  راـک  رد 

دیاب وا  طقف  دنک . دراو  بیـسآ  نآ  رب  دنک و  لزلزتم  ار  مدرم  تینما  تسا  ددص  رد  هک  دنکب  ینماان  ساسحا  دیاب  یـسک  اھنت  تسا . همھ  لام  هعماج  رد  تینما  دراذگب . دـیابن 

رد دنناسکی  همھ  دـنکیمن ؛ قرف  یاهقیلـس  رھ  اب  یایـسایس ، شیارگ  رھ  اب  ینید ، رھ  اب  یبھذـم ، رھ  اب  تلم  داحآ  یهمھ  الاو  امـش ؛ یهیحان  زا  دـنک  ینماان  ساسحا 

. تسا تینما  داجیا  هک  تسامش ، شود  رب  هک  یگرزب  یهفیظو  ربارب 

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

 - هنادنمتردق رگا  ژد ، نیا  تسا . یلم  تینما  ژد  حلسم ، یورین  مالسلاهیلع ،)  ) داجس ماما  یهتفگ  هب  انب  هک  دیشاب  هتـشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  لوا  یهجرد  رد  اھناوج  امش 

عماوج یگدـنز  رد  یتذـل  چـیھ  تینما ، نودـب  درک . دـھاوخ  شمارآ  تینما و  ساـسحا  تلم  درادـب ، راوتـسا  دنلبرـس و  ار  دوـخ  هیحور -  ظاـحل  زا  هچ  تازیھجت و  ظاـحل  زا  هچ 

رد دننادب و  ار  دوخ  شقن  هفیظو و  هنادنمشوھ  هناراکادف ، هناریلد ، رگا  حلسم  یاھورین  تسا و  یناور  شمارآ  یهیام  تینما  تشاد . دھاوخن  دوجو  هتفرشیپ ، یتح  یرـشب 

چیھ رد  حلـسم  یاھورین  تیوقت  یهبلاطم  حلـسم و  یاھورین  دوجو  دـننک . نیمات  ار  زاین  نیا  تینما و  نیا  دـنناوتیم  دـنھد ، رارق  ار  دوخ  تساھنآ ، یعقاو  هاـگیاج  هک  یئاـج 

. تسین یبلطگنج  یانعم  هب  هسفن  یف  یروشک ،

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

 - هنادنمتردق رگا  ژد ، نیا  تسا . یلم  تینما  ژد  حلسم ، یورین  مالسلاهیلع ،)  ) داجس ماما  یهتفگ  هب  انب  هک  دیشاب  هتـشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  لوا  یهجرد  رد  اھناوج  امش 

عماوج یگدـنز  رد  یتذـل  چـیھ  تینما ، نودـب  درک . دـھاوخ  شمارآ  تینما و  ساـسحا  تلم  درادـب ، راوتـسا  دنلبرـس و  ار  دوـخ  هیحور -  ظاـحل  زا  هچ  تازیھجت و  ظاـحل  زا  هچ 

رد دننادب و  ار  دوخ  شقن  هفیظو و  هنادنمشوھ  هناراکادف ، هناریلد ، رگا  حلسم  یاھورین  تسا و  یناور  شمارآ  یهیام  تینما  تشاد . دھاوخن  دوجو  هتفرشیپ ، یتح  یرـشب 

چیھ رد  حلـسم  یاھورین  تیوقت  یهبلاطم  حلـسم و  یاھورین  دوجو  دـننک . نیمات  ار  زاین  نیا  تینما و  نیا  دـنناوتیم  دـنھد ، رارق  ار  دوخ  تساھنآ ، یعقاو  هاـگیاج  هک  یئاـج 

. تسین یبلطگنج  یانعم  هب  هسفن  یف  یروشک ،

١٣٨٧/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزون  مسارم  رد  تانایب 

ماما و یهمانتیصو  نیمھ  ار  دوخ  راک  لمعلاروتـسد  دیاب  یتامدخ -  یعامتجا و  یـسایس و  یماظن و  ریغ  یماظن و  زا  معا  روشک -  نوگانوگ  نالوئـسم  هثالث و  یاوق  زورما 

هب ندرک  لمع  ورگ  رد  ناریا ، تلم  یقالخا  یونعم و  یالتعا  ناریا ، تلم  یدام  یهعـسوت  دشر و  ناریا ، تلم  رادـیاپ  تینما  ناریا ، تلم  تزع  دـنھدب . رارق  ماما  یاھیئامنھار 

. تساھهیصوت نیا 

یلم  / ٠٨/١٣٨٧/٠۴ تینما  یلاع  یاروش  رد  یربھر  هدنیامن  ناونع  هب  یلیلج  دیعس  رتکد  باصتنا 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

تینما یلاع  یاروش  رد  دوخ  یگدنیامن  هب  ار  یلاعبانج  ناریا ، یمالسا  یروھمج  یساسا  نوناق  مشش  داتفھ و  دصکی و  لصا  یارجا  رد  یلیلج  دیعـس  رتکد  یاقآ  بانج 

یروـھمج یلم  تینما  لالقتـسا و  قـقحت  رد  اروـش  نآ  تامیمـصت  زاـتمم  هتـسجرب و  شقن  هب  هجوـت  اـب  هک  دوریم  راـظتنا  منکیم . بوـصنم  لاـس  هـس  تدـم  یارب  یلم 

تامحز زا  منادیم  مزال  دوخ  رب  دییامن . کمک  یمالسا  یلاعتم  ماظن  لالقتسا  رادتقا و  هب  بناجنیا ، اب  رمتسم  رظن  لدابت  نآ و  رد  هنالاعف  تکرش  اب  دیناوتب  ناریا ، یمالسا 

. میامن ینادردق  روکذم  یاروش  رد  یربھر  یگدنیامن  یدامتم  نایلاس  لوط  رد  یناجیرال  رتکد  یاقآ  بانج  دنمشزرا 

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

هتسیاش و تلم ، نیا  روشک ، رد  داعبا  یهمھ  زا  تسا . هبناج  همھ  تفرشیپ  تفرشیپ ، زا  دوصقم  تسین . ضحم  تھج  کی  رد  تفرـشیپ  تسیچ ؟ تفرـشیپ  زا  ام  دوصقم 

، تیوـنعم رد  قـالخا و  رد  تفرـشیپ  یللملا ، نیب  تزع  یلم و  رادـتقا  رد  تفرـشیپ  یرواـنف ، شناد و  رد  تفرـشیپ  یلم ، تورث  دـیلوت  رد  تفرـشیپ  تسا : تفرـشیپ  راوازس 

 . مدرم یارب  یقالخا  تینما  مھ  یعامتجا ، تینما  مھ  روشک -  تینما  رد  تفرشیپ 

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢٣ ناتسا  حلسم  یاھورین  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

مدرم و تینما  تمدخ  رد  حلـسم  یورین  یمالـسا ، ماظن  رد  اما  دنتفرگیم ، لکـش  اھدنمتردق  اھتردق و  زا  عافد  یارب  خیرات  لوط  رد  فلتخم و  عماوج  رد  حلـسم  یاھورین  رگا 

هفیظو نیا  دننک . تینما  ساسحا  اھورین  نیا  یهیاس  رد  مدرم  هک  تسا  نیا  حلسم  یاھورین  یهفسلف  تسا . مدرم  یمومع  یگدنز  هب  ندیشخب  شمارآ  تیرومام  یاراد 

رد روشک ، برغ  رد  ناتسا ، نیا  رد  هقطنم ، نیا  رد  هک  ار  هچنآ  داد . ناشن  ار  دوخ  ینشورب  هللادمحب  یمالسا  یروھمج  حلسم  یاھورین  رد  یمالسا  بالقنا  یزوریپ  زاغآ  زا 

. دوب حلسم  یاھورین  یهفسلف  یعقاو  یقیقح و  رولبت  دنداد ، ناشن  دوخ  زا  حلسم  یاھورین  لیبق ، نیا  زا  یرگید  طاقن 

یاھورین هچ  دنتسھ ، هقطنم  نیا  یموب  هک  یروالد  نایجیسب  هچ  دیراد ؛ روضح  نادیم  نیا  رد  هک  دیشر  ناناوج  زیزع ، ناردارب  امش  یهمھ  هب  نم  تسا . نیمھ  مھ  زورما 

یارب امـش  شالت  رھ  دـھاوخیم . مدرم  تینما  تمدـخ  رد  ار  حلـسم  یورین  یمالـسا ، ماظن  میوگیم : تیعطاـق  اـب  ار  نیا  یماـظتنا ، یورین  هچ  هاپـس ، یاـھورین  هچ  شترا ،

دـصق تسا ؛ دنـسپادخ  مادـقا  کی  تسا ، هنـسح  کی  یروف ، عیرـس و  روضح  نیمات  یارب  یمزر ، تردـق  ندرب  الاب  یارب  یماظن ، یاھـشزومآ  رد  لماکت  یارب  یملع ، لماکت 

. ام ناھدنامرف  ام ، حلسم  یاھورین  ام ، راکادف  ناناوج  یارب  تسا  یگرزب  زایتما  رایسب  نیا  و  دینکب . دیناوتیم  تبرق 

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢۴ ریاشع  نادمتعم  نارس و  رادید  رد  تانایب 

 - منکیم دـیکات  اـما  دـشابن ، مھ  زاـین  اھهیـصوت  نیا  هب  دـیاش  هک  تسھ  ناـنچنآ  امـش  یرایـشوھ  هللادـمحب  هک  منیبیم  هچرگا  منکیم -  هیـصوت  زورما  امـش  هب  نـم  هـچنآ 

رب ار  نیگنـس  تیلوئـسم  نیا  دـینک ؛ تیوقت  ناتدوخ  رد  دـیاب  ار  ناوت  نیا  دیـشاب ؛ تینما  ظفاح  دیاهتـسناوت  اھامـش  تسا . تینما  یهلئـسم  هقطنم ، نیا  زورما  یهلئـسم 

؛ دھد همادا  ار  تکرح  نیا  دیاب  تلم  نیا  روشک و  نیا  دینک . لقتنم  ناتناناوج  نادنزرف و  هب  ار  تیلوئسم  ساسحا  نیا  میوگیم  نم  و  دینک . ساسحا  هشیمھ  ناتدوخ  شود 

لـضف هب  مھ  نیا  زا  دعب  دربن ، شیپ  زا  یراک  دمآ ، نادیم  هب  دوخ  ناوت  شوت و  یهمھ  اب  نمـشد  هتبلا  میوش . رترایـشھ  زورهبزور  دیاب  تشاد . دھاوخ  رارمتـسا  اھینمـشد 

رگا میدش ، تلفغ  راچد  رگا  میـشاب . رادیب  ام  میـشاب ؛ رایـشوھ  ام  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  اما  دنکب ؛ تسناوت  دھاوخن  درک و  دھاوخن  یراک  نمـشد  یھلا ، نذا  هب  یھلا و 

« ّيلم تینما   » 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 33هاگياپ  هحفص 17 
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نمشد میدش ، لفاغ  تسا ، سدقم  ماظن  نیا  نایک  ظفح  تلم و  نیا  نایک  ظفح  هک  یلصا  یهلئـسم  زا  دوخ  یهرمزور  لئاسم  رانک  رد  رگا  میدش ، کچوک  لئاسم  مرگرس 

رگنـس رد  مھ  وت  نمـشد  هک  تسین  نیا  شانعم  دربب ، تباوخ  رگنـس  رد  امـش  رگا  هنع ؛» منیمل  مان  نم  و  : » دومرف هغالبلا  جھن  رد  نینموملاریما  دنزب . هبرـض  تسا  نکمم 

. دنک هدافتسا  وت  تلفغ  باوخ و  زا  دشاب و  رادیب  وا  تسا  نکمم  هدرب . شباوخ 

ام دـننادیم . یناریا  ار  ناشدوخ  مھ  زرم  یوس  نآ  رد  اھدرک  مینادـیم  ام  دـناهئطوت . لاح  رد  ام  یاھزرم  تشپ  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  نانمـشد  میراد  عالطا  اـم  زورما 

گنج نارود  رد  ام  نموم  ناناوج  دنتیرثکا . تفگ  دوشب  دیاش  دنتسین ؛ مک  یمالسا  بالقنا  یمالسا و  ماظن  ناتسود  مھ ، زرم  یوس  نآ  رد  ام  درک  ناردارب  نیب  رد  مینادیم 

زا دننکیم -  وگتفگ  هشیمھ  دننکیم و  ترفاسم  ناریا -  هب  دـنیآیم  اھنآ  هک  مھ  زورما  دـندرب . ناوارف  یاھهرھب  زرم  یوس  نآ  رد  ام  درک  ناردارب  یرایـشوھ  ناوت و  زا  یلیمحت 

لفاغ هنخر  زا  هئطوت ، زا  ذوفن ، زا  نمـشد  هک  تسین  نیا  نخـس  نیا  یانعم  اما  مینادـیم ؛ ام  ار  نیا  دـننکیم . دای  دنتـشاد ، هشیمھ  اھنآ  هک  یدامتعا  یناریا و  مایق  تمظع 

. دننزب هبرض  دنتـسناوت ، تقو  رھ  هک  تسا  نیا  ناشیعـس  هنادرمان ، یاھهویـش  نتفرگ  راک  هب  اب  فالتخا ، داجیا  اب  هئطوت ، اب  دنـشالت ؛ لوغـشم  دنراک ، لوغـشم  اجنآ  دشاب .

مھ یماظن  ظاحل  زا  تسا  نکمم  نمشد  یحور . یگدامآ  تسین ؛ یماظن  یگدامآ  افرص  منکیم ، حرطم  امش  اب  نم  هک  یگدامآ  یرایـشوھ و  نیا  دبلطیم . یرایـشوھ  نیا 

نادرم و خـسار  نامیا  تاداقتعا و  رد  هنخر  زا  یرورپسوساج ، زا  یتینما ، ظاحل  زا  یـسایس ، ظاحل  زا  یگنھرف ، ظاحل  زا  اما  دـشاب ، هتـشادن  مھ  یدـیما  دـنک ، راـک  دـناوتن 

رھ رد  روشک و  رد  تینما  دـنکیم . دـیدھت  ار  اـم  تینما  نیا ، دـنک . ادـیپ  شدوخ  موـش  فادـھا  هب  ندیـسر  یارب  یاهلیـسو  دـھاوخب  تسا  نکمم  موـب  زرم و  نیا  نموـم  ناـنز 

لماوع و هک  یاینماان  رطاخ  هب  روشک -  برغ  لامـش  برغ و  قطاـنم  رد  راوجمھ -  یاھناتـسا  ناتـسا و  نیا  رد  راـک  یاھتـصرف  زا  یخرب  تسا . تفرـشیپ  ساـسا  هقطنم ،

عاـفد فرـص  هک  یئورین  نیا  نکیل  دـندرک ، عاـفد  هناـناج  درک  مدرم  هک  تسا  تسرد  تفر . تسد  زا  دـندرک ، مکاـح  هقطنم  نیا  رب  لوا  یاـھلاس  لوط  رد  نمـشد  رودزم  یداـیا 

. تسھ هک  دوب  نیا  زا  رتولج  زورما  هقطنم  دوبیم ، نیا  رگا  دوش . ینارمع  شالت  فرص  تسناوتیم  دش ، هقطنم  نیا  رد  یماظن 

، دریگب ماجنا  تسناوتیم  هک  هچنآ  دریگب و  ماجنا  دیاب  هک  هچنآ  نکیل  دننادیم ؛ دنتـسھ و  دھاش  کیدزن  زا  هک  مھ  هقطنم  مدرم  مینادیم ، مھ  ام  ار  نیا  هدـش . دایز  راک ، هتبلا 

ناکما نارمع ، ناکما  دـیلوت ، ناکما  راک ، ناـکما  دـشاب ، رتشیب  تینما  هچرھ  تسا ؛ روج  نیمھ  مھ  نیا  زا  دـعب  هتفرگ . ماـجنا  زورما  اـت  هک  دوب  یراـک  مجح  زا  رتشیب  یلیخ 

هقطنم نیا  رد  هک  یمیظع  ینغ و  عباـنم  هقطنم ، نیا  یعیبـط  ناـکما  تساـھنیا . زا  شیب  یهتـسیاش  هقطنم  نیا  دوب . دـھاوخ  رتـشیب  تامدـخ  یهئارا  ناـکما  تفرـشیپ ،

هنیعب ار  نیمھ  ام  مھ  رگید  یاھاج  رد  تسا ، روج  نیمھ  مھ  هقطنم  نیا  رد  زیزع -  ریاشع  نیا  تسا . دنمشزرا  یلیخ  یناسنا -  عبانم  مھ  یعیبط ، عبانم  مھ  تسھ - 

نیا هب  روشک  هک  دشاب  راودیما  دناوتیم  ناسنا  هک  دنتسھ  یئاھدادعتـسا  امـش  یاھناوج  نیا  هتـسجرب . یاھدادعتـسا  دنناشخرد ؛ یاھدادعتـسا  زکرم  میدرک -  هدھاشم 

، مدرم داحآ  نیب  رد  تامولعم  داوس و  یهعسوت  یشزومآ ، یاھراک  یهعسوت  تامدخ ، یهعسوت  دوش . افوکش  دیاب  اھدادعتسا  نیا  دنک . راختفا  دلابب و  هدنیآ  رد  اھدادعتسا 

. دھدیم رارق  امش  ام و  رایتخا  رد  هقطنم  نیا  یهدنیآ  یارب  ار  ناکما  نیا  نوگانوگ ، یاھرھش  رد  ریاشع ، نیب  رد 

ناویرم  / ١٣٨٨/٠٢/٢۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

اب درک  دنھاوخ  یعس  اذل  دریگب ، ماجنا  هقطنم  نیا  رد  تورث  داجیا  یراذگهیامرس و  دنھاوخیمن  تسا و  تینما  تورث ، داجیا  یراذگهیامرـس و  طرـش  هک  دنادیم  نمـشد  نوچ 

کمک هب  یمالـسا  یروھمج  رادافو  نموم و  یاـھورین  هک  میوگب  امـش  هب  لـماک  ناـنیمطا  اـب  مھ  ار  نیا  هتبلا  دـننزب . مھ  هب  ار  تینما  دـننکیم  یعـس  دـننک . هلباـقم  تینما 

. تفرگ دنھاوخ  اھنآ  زا  یھلا  فطل  هب  ار  ینماان  لاجم  هنوگرھ  درک و  دنھاوخ  دروخرب  تدشب  ینماان  لماوع  اب  اھناوج  نیمھ  مدرم و  نیمھ 

زقس  / ١٣٨٨/٠٢/٢٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

. دـننکیم تینما  ساسحا  وا  تینما  یهیاس  رد  مدرم  دریگیم ؛ رارق  هجوت  دروم  یتمظع  کـی  اـب  مدرم  مشچ  رد  یناتـسا ، رھ  رد  یاهطقن ، رھ  رد  رادـساپ  اـی  یجیـسب  ردارب 

ماـقتنا وا  زا  نانمـشد  دوب ، ناـبایب  رھـش و  رازاـب و  هچوک و  تینما  ظـفاح  دوخ  هک  یلاـح  رد  زرم ، کـیدزن  قطاـنم  رد  صوصخب  هطقن و  نیا  رد  درک  ناملـسم  گرمـشیپ  ناوج 

نیا اما  دـندنارذگ ، ناشدوخ  تیانج  یهنامحریب  غیت  مد  زا  ار  اھنآ  یاھهداوناخ  یھاگ  یتح  ناناوج ، نیا  یاھتداشر  ماـقتنا  هب  نمـشد  رودزم  حلـسم  یاـھهورگ  دـنتفرگیم ؛

فص رد  لوا و  رامش  رد  درک ، ناملـسم  ناگرمـشیپ  روالد  ناناوج  هک  مدقتعم  بلق  میمـص  زا  نم  هک  تساذل  دندرک ؛ ربص  دنداتـسیا ، تالکـشم  نیا  لباقم  رد  عاجـش  نادرم 

. دنراد رارق  روشک  نیا  ناروالد  مدقم 

یروھمج  / ١٣٨٨/٠٣/٢٣ تسایر  تاباختنا  یهرود  نیمھد  رد  مدرم  یسامح  روضح  یپرد  مایپ 

اھقودنـص و یاپ  رد  مدرم  یدصرد  داتـشھ  زاشیب  تکراشم  دروآ . دیدپ  یلم  یاھباختنا  ینالوط  یهلـسلس  رد  یئهزات  باصن  ناریا ، تلم  یئامنرنھ  اب  دادرخ ، تاباختنا ٢٢

روش یلم و  تینما  روشک و  یالتعا  تفرشیپ و  تسناوت  دھاوخ  یھلا ، یهوق  لوح و  هب  هک  تسا  یعقاو  نشج  کی  بختنم ، روھمج  سیئر  هب  ینویلیم  راھچوتسیب  یار 

ناـنچ زا  یناور  یـسایس و  مجاـھت  ربارب  رد  یمالـسا ، بـالقنا  یاھـشزرا  اھراعـش و  تکرب  هب  ناریا  هک  دـینک  تباـث  دـیتسناوت  امـش  زورید  دـنک . نیمـضت  ار  رادـیاپ  طاـشن  و 

هتـشگ و رـضاح  هنحـص  رد  رتهدنزرـس  رتسفن و  هزاـت  هشیمھ  زا  روشک ، نیا  رد  ینید  یرـالاسمدرم  زاـغآ  زا  لاسیـس  تشذـگ  اـب  هک  تسا  رادروخرب  یتبالـص  تینوصم و 

. دزاسیم نئمطم  دوخ  نشور  هار  یهمادا  هب  ار  نانمشد  ناتسود و 

یروھمج  / ١٣٨٨/٠٣/٢٣ تسایر  تاباختنا  یهرود  نیمھد  رد  مدرم  یسامح  روضح  یپرد  مایپ 

نتخاـس حرطم  اـب  هـک  مرتـحم  یاـھدزمان  زا  مـنک : یرازگــساپس  هنامیمــص  دــندیرفآ  شقن  گرزب  یهثداـح  نـیا  قـلخ  رد  هـک  یناــسک  یهـمھ  زا  منادــیم  دوـخ  یهـفیظو 

نابطاخم هک  یناگدیزگرب  ناگبخن و  زا  دندروآ ، هنحـص  هب  ار  یـسایس  یعامتجا و  نوگانوگ  قیالـس  ناگدـنراد  دوخ ، راتفر  نخـس و  اب  یداصتقا و  یـسایس و  یاھرظنهطقن 

یلم و یهناـسر  زا  یـسایس ؛ یگنھرف و  یاھتیـصخش  یھاگـشناد و  ناـگنازرف  مـالعا و  یاـملع  ماـظع و  عجارم  زا  دـندرک ؛ توعد  گرزب  نومزآ  نیا  رد  روضح  هب  ار  دوـخ 

روشک و ترازو  زا  تشاد ؛ یندشنشومارف  یهثداح  نیا  رد  یئهدننکنییعت  شقن  نانآ  زیگناربنیـسحت  یاھیروآون  هک  امیـسوادص  نادنمرنھ  نایرجم و  ناحارط و  ناریدـم و 

ظفاـح یاھھاگتـسد  رگید  یماـظتنا و  یورین  زا  دـندرک ؛ لـمع  هناشوکتخـس  هناـقداص و  دوخ  ریطخ  یهفیظو  هب  لـماک  یرادـتناما  صـالخا و  اـب  هک  ناـبھگن  مرتـحم  یاروش 

مھارف تینما  تابث و  وربآ و  ناشروشک  دوخ و  یارب  هک  ناگدنھدیار  کیاکی  زا  همھ ، زاشیب  ماجنارـس و  و  دندومن ، نیمات  مدرم  یارب  ار  مارآ  زاب و  ملاس و  یاضف  هک  تینما ،

.. دندروآ

نارھت  / ١٣٨٨/٠٣/٢٩ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

بسک میرح  دننزب ، شتآ  ار  یمومع  لاوما  یزوسشتآ ، طخ  بیرخت ، طخ  دش ؛ عورش  ینابایخ  بیرخت  طخ  دنداتفا و  راک  هب  یجراخ  رصانع  نیا  لماوع  مھ  روشک  لخاد  رد 

مدرم تینما  دننک ؛ بلس  ناشلام  ناشناج و  زا  ار  مدرم  تینما  دنربب ، تراغ  هب  ار  اھهزاغم  زا  یضعب  لاوما  دننکشب ، ار  مدرم  ناکد  یاھهشیش  دننک ، نماان  ار  مدرم  راک  و 

یسوساج یاھـسیورس  ناگدناشنتسد  لام  تسا ، نارودزم  لام  تسا ، ناھاوخدب  لام  نیا  درادن ، اھدزمان  نارادفرط  مدرم و  هب  یطبر  نیا  تفرگ . رارق  اھنیا  لواطت  دروم 

رادهیامرـس کـی  تسا )!(  ناتـسجرگ  مھ  ناریا  دـندرک  لاـیخ  تخادـنا ، عمط  هب  ار  اـھنیا  دز ، رـس  یـضعب  زا  هنایـشان  لـخاد ، رد  هک  یراـک  نیا  تسا . تسینویھـص  یبرغ و 

ناتسجرگ رد  مدرک ، جرخ  رالد  نویلیم  هد  نم  تفگ  دش ، لقن  تاعوبطم  زا  یـضعب  رد  اھهناسر و  رد  هک  شدوخ  یاعدا  قبط  نیا ، زا  لبق  لاس  دنچ  یئاکیرمآ  تسینویھص 

اجک اب  ار  ناریا  تساجنآ . لثم  مھ  میظع  تلم  نیا  ناریا و  یمالـسا ، یروھمج  دـندرک  لاـیخ  اـھقمحا  مدروآ . ار  یتموکح  مدرب ، ار  یتموکح  متخادـنا ؛ هار  یلمخم  بـالقنا 

. دنتخانشن ار  ناریا  تلم  مھ  زونھ  هک  تسا  نیا  ام  نانمشد  لکشم  دینکیم !؟ هسیاقم 

ع)  / ١۵/١٣٨٨/٠۴  ) نینموملاریما ترضح  تدالو  زورلاس  رد  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

« ّيلم تینما   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یهئطوت بیرف و  شوختـسد  یناـسک  هک  دـھدیمن  هزاـجا  یمالـسا  ماـظن  تسا . ماـظن  یهفیظو  نیا ، دـنکیم . دروخرب  اـعبط  مدرم  تینما  رد  نارگلـالخا  اـب  یمالـسا  ماـظن 

ار هزاجا  نیا  ماظن  دنزیزع . همھ  دنزیزع ؛ روشک  نیا  نادـنزرف  دـننک . دـیدھت  ار  مدرم  یاھناوج  دـننزب ، مھ  هب  ار  مدرم  شیاسآ  دـننک ، بارخ  ار  مدرم  یگدـنز  دـنوشب ، نمـشد 

: دنشاب هتشاد  هجوت  همھ  دیاب  مھ  ار  نیا  اما  داد ؛ دھاوخن 

، دننک ضرف  تسود  ار  دناعم  ینوخ و  نمشد  مھ  یاهدع  کی  فرط  نآ  زا  میریگب و  نمـشد  یاج  هب  اطخ  کی  رطاخ  هب  ار  تسود  مینکب . هابتـشا  تسود  اب  ار  نمـشد  ادابم 

. دنھدب هجوت  دننک ، شوگ  وا  فرح  هب 

یملع  / ٠۴/١٣٨٨/٠۶ ناگبخن  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

اب تردـق  نیا  دـھدیم . ناشن  رتشیب  ار  شدوخ  زورهبزور  دـشکیم و  دـق  دراد  یتردـق  کـی  ساـسح ، رایـسب  یهقطنم  نیا  رد  ـالاح  تسا . یـساسح  یهقطنم  هقطنم ، نیا 

یرگهطلس اب  تسا ، فلاخم  هطلـس  ماظن  اب  تسا ؛ فلاخم  ضرالایف  دسفم  یداصتقا  میظع  یاھهکبـش  اھیناپمک و  یاھهاگتـسد  یرابکتـسا و  یاھهتـساوخ  یهمھ 

روھمج و سیئر  نالف  ای  تسین ، اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  طقف  رابکتسا  هاگتسد  تسا . مھم  رابکتسا  هاگتـسد  یارب  یلیخ  نیا  بوخ ، تسا ؛ فلاخم  ملظ  اب  تسا ، فلاخم 

راجت یهکبـش  تسھ ، یتسینویھـص  یهکبـش  تساھنیا ؛ لماش  هک  تسا  یرتمیظع  یهکبـش  کی  رابکتـسا  هاگتـسد  تسین ؛ یئاپورا  روشک  نالف  ای  اکیرمآ  تلود  نـالف 

نیا دنربیم . اھنیا  دنروآیم ، اھنیا  ار  اھتلود  دننکیم ؛ یحارط  دنراد  ار  ایند  یسایس  لئاسم  هک  دنتسھ  اھنیا  تسھ ؛ ایند  میظع  یلوپ  زکارم  تسھ ، یللملانیب  یساسا 

دشر هب  ور  تردق  نینچ  کی  اب  دنتسھ ، نامدوخ  یهقطنم  دنمتورث  یاھراوختفن  نیا  زا  یلیخ  دنتـسھ ، یئاپورا  یاھتلود  تسھ ، هدحتم  تالایا  تلود  شیوت  هک  هعومجم 

راکیب زاب  مھ  درذگب  هچرھ  دـندنامن ، راکیب  مھ  لاس  یـس  نیا  یوت  دـننکیم . راک  وا  یهلباقم  رد  دـنناوتب ، هچرھ  نیاربانب  دـنفلاخم ؛ تدـشب  یـشکدق  لاح  رد  یالتعا  هب  ور 

بیـسآ ناـکما  هک  دـیناسرب  یاهطقن  هب  یتـینما  ظاـحل  زا  یداـصتقا ، ظاـحل  زا  یملع ، ظاـحل  زا  ار  روـشک  اـھناوج  امـش  دـینک ؛ تمھ  اھامـش  هـک  یتـقو  نآ  رگم  دـننامیمن ؛

ملع و لئاسم  هب  عجار  بترم  اھهاگـشناد  هب  لاس  دـنچ  نیا  یوت  نم  هک  ینیا  دـش . دـھاوخ  ماـمت  اـھهئطوت  دنـشکیم و  راـنک  تقو  نآ  دـشاب ؛ رفـص  هب  کـیدزن  شایریذـپ 

روـشک و تدـمدنلب  تینما  نکر  کـی  هک  تسا  نیا  رطاـخ  یارب  مدرک ، دـیکات  همھ  نیا  اـھنیا  هاگـشناد و  تعنـص و  طاـبترا  یرازفامرن و  شبنج  یروآوـن و  شھوژپ و  قـیقحت و 

. تسا ملع  ناتتلم 

نویناحور  / ١٣٨٨/٠٩/٢٢ بالط و  زا  یعمج  اب  رادید  رد  تانایب 

. تسا مھم  تـینما ، دـشابن . مارآ  هعماـج  دـھاوخیم  نمـشد  دـھاوخیم . نمـشد  هـک  تـسا  یزیچ  نـیا  تـسین ؛ تحلـصم  یریگرد  شاـشتغا ، جنـشت ، هعماـج ، حطـس  رد 

مدرم میھاوخیم  اـم  میھاوـخیمن . ار  نیا  اـم  دـنوشب ؛ ینابـصع  دـنوشب ، هفـالک  دـنوشب ، تحاراـن  دـننک ، یگدـنز  ینمااـن  رد  مدرم  هک  دـنراد  تسود  مدرم  تینما  نانمـشد 

دنناوتب ناگرزاب ، زرواشک ، رگتعنـص ، دنکب ؛ ار  شدوخ  قیقحت  دناوتب  دنمـشناد  دناوخب ؛ سرد  دناوتب  هبلط  دناوخب ؛ سرد  دناوتب  وجـشناد  دشاب ؛ یمارآ  یگدنز  ناشیگدنز ،

طیحم رد  ناشاھناوج  دنھاوخیم  مدرم  دنعمج ، هاگـشناد  یهعومجم  نیا  یوت  مدرم  یاھناوج  دشاب ؛ ینما  طیحم  دیاب  مھ  هاگـشناد  طیحم  دنھدب . ماجنا  ار  ناشراک  همھ 

؛ دنراد یفئاظو  مھ  ینوناق  یاھهاگتـسد  هتبلا  دنفرط . مدرم  اب  دناهجاوم ، مدرم  اب  دـننکیم ، نماان  یرگـشاشتغا  نیا  اب  ار  هاگـشناد  طیحم  هک  یناسک  نیا  دنـشاب . ینما 

. دننک لمع  فئاظو  نیا  هب  دیاب 

نادھاز  / ٣٠/١٣٨٩/٠۴ نموم  مدرم  زا  یعمج  تداھش  زور  نیمتفھ  یپ  رد  تیلست  مایپ 

یاھهاگتـسد دـننک . ینکفافالتخا  ناملـسم  ناردارب  نایم  نآ ، لاثما  تیباھو و  مان  ریز  یناـھج  رابکتـسا  یداـیا  هک  داد  دـھاوخن  هزاـجا  یلاـعتهللانذاب  یمالـسا  یروھمج 

هب ار  نارگهنتف  دننک و  هلباقم  تیدج  تیعطاق و  اب  روشک  تدحو  تینما و  نانمـشد  نیا  اب  دوخ  یاھتیلوئـسم  ربارب  هناگهس  یاوق  زا  کیرھ  رد  دنفظوم  یتموکح  لوئـسم 

رد ار  روشک  نالوئـسم  نارومام و  هیوریب ، تکرح  عون  رھ  زا  زیھرپ  اب  دـننک و  ظـفح  ار  دوخ  تریـصب  شمارآ و  دـیاب  زین  داـھنکاپ  نموم و  مدرم  دـنناسرب . دوخ  لاـمعا  یازس 

. دنناسر یرای  دوخ  فئاظو  ماجنا 

١٣٨٩/١١/٢٩ /  « نارگراثیا روما  یھدناماس  داھج و  راثیا و  گنھرف  میکحت  جیورت و   » روما رد  ماظن  یلک  یاھتسایس  غالبا 

نانآ یاھهداوناخ  ناگدنمزر و  ناگدازآ و  نازابناج ، نادیھـش ، زا  معا  نارگراثیا  قح  زا  یرادساپ  میرکت و  روشک و  رد  داھج  راثیا و  یرادیاپ و  گنھرف  میکحت  جیورت و  روظنم  هب 

: ددرگ یم  نییعت  لیذ  حرش  هب  روما  نیا  رد  ماظن  یلک  یاھتسایس  دنراد ، یمالسا  ماظن  یلم و  رادتقا  تینما و  تزع ، رد  هک  یمھس  و 

اب هلباقم  نالوئـسم و  مدرم و  راتفر  شنم و  رواب ، هشیدـنا ، رد  نآ  نتخاس  هنیداھن  هعماـج و  رد  یجیـسب  رکفت  تداھـش و  داـھج ، راـثیا ، گـنھرف  میکحت  جـیورت و  ـالتعا ، - ١

. نآ هدننک  فیعضت  هدنرادزاب و  لماوع 

سدقم و عافد  نآ و  یاھدرواتسد  یمالسا و  بالقنا  رد  نانآ  هتـسجرب  شقن  نییبت  روشک و  مدرم و  رب  نانآ  میظع  قح  تلزنم و  زا  یرادساپ  نارگراثیا و  میرکت  میظعت و  - ٢

. یلم تینما 

١٣٨٩/١١/٢٩ /  (« اتفا ) تاطابترا تاعالطا و  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما   » روما رد  ماظن  یلک  یاھتسایس  غالبا 

 : تاعالطا و لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما   » روما رد  ماظن  یلک  یاھتسایس 

اقترا و  تاطابترا ، تاعالطا و  یروانف  هزوح  رد  مھم  ساسح و  یتایح و  یاـھراتخاس  یزاـسنما  یارب  بساـنم  راـکوزاس  یلم و  حطـس  رد  ریگارف  عماـج و  ماـظن  داـجیا  - ١

: روظنم هب  روشک  رد  یطابترا  یتاعالطا و  یاھ  هناماس  یکینورتکلا و  یاھ  هکبش  تینما  موادم 

. یمومع تامدخ  رارمتسا  - 

. یلم یاھ  تخاسریز  یرادیاپ  - 

. روشک رارسا  زا  تنایص  - 

. یقالخا یاھشزرا  یناریا و  یمالسا - تیوھ  گنھرف و  ظفح  - 

. یونعم یدام و  یاھهیامرس  عورشم و  یاھیدازآ  یصوصخ و  میرح  زا  تسارح  - 

. یتینما تاظحالم  تیاعر  اب  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  هعسوت  - ٢

(. اتفا  ) یطابترا یتاعالطا و  یاضف  تینما  هب  طوبرم  یروانف  ملع و  دیلوت  یارب  روشک  یتعنص  یشزومآ و  یشھوژپ ، یملع ، یاھتیفرظ  شناد و  حطس  اقترا  - ٣

. یطابترا یتاعالطا و  یاھهناماس  یکینورتکلا و  یاھهکبش  تینما  ینف  یملع و  یاھتخاسریز  هعسوت  رد  یلخاد  یصصخت  یاھیدنمناوت  یموب و  یروانف  رب  هیکت  - ۴

. تاطابترا تاعالطا و  یروانف  هزوح  رد  دیدھت  هنوگرھ  لباقم  رد  یگدنرادزاب  ناوت  اقترا  عافد و  یریگشیپ ، شیاپ ، - ۵

یکینورتـکلا و یاھهکبـش  تـینما  هـب  طوـبرم  روـما  یرواـنف و  شناد ، یاـھهزوح  رد  کرتـشم  یراذگهیامرـس  یراـکمھ و  یناـھج و  یاهـقطنم و  هدـنزاس  رثوـم و  لـماعت  - ۶

. یلم تینما  عفانم و  ظفح  اب  یطابترا  یتاعالطا و  یاھهناماس 

تاعالطا و لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما  هعـسوت  ظفح و  یارب  مزال  یاھدرادناتـسا  نیودت  تراظن و  تیادـھ ، روظنم  هب  تلود  رظن  ریز  هدـننکگنھامھ  یلوتم و  داھن  نییعت  - ٧

. زاین دروم  نیناوق  سیونشیپ  هیھت  تاطابترا و 

. اتفا هزوح  رد  یمومع  یاھتراھم  یھاگآ و  شیازفا  شزومآ و  یزاسگنھرف ، - ٨

. اھتسایس نیا  یارجا  رد  یعامتجا  یدرف و  قوقح  ظفح  هب  طوبرم  ینوناق  تاررقم  یعرش و  نیزاوم  تیاعر  - ٩

« ّيلم تینما   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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١٣٩٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمود  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

دناهتـسناوت نیلوئـسم  تسا ، رارقرب  روشک  رـساترس  رد  مدرم  روضح  اـب  هک  یتینما  تکرب  هب  دـنداد ، ناـشن  ناـشدوخ  زا  روشک  نالوئـسم  هب  مدرم  هک  یداـمتعا  تکرب  هب 

نیمھ یروشک ، رھ  تفرـشیپ  یارب  مزال  طرـش  هک  دریگب ، ماجنا  روشک  رد  یمیظع  یئانبریز  یاـھراک  دـنھد ؛ ماـجنا  یگرزب  یاـھراک  دـنھدب و  شرتسگ  ار  یناسرتمدـخ 

هب دـید . دـنھاوخ  تدـمدنلب  تدـمهاتوک و  رد  ار  شتارمث  هللااشنا  دـننیبیم و  ار  نیا  دـنراد  مدرم  دریگیم ؛ ماـجنا  یرگید  زا  سپ  یکی  دراد  زورما  هک  تسا  یئاـنبریز  یاـھراک 

. دوشیم یثنخ  نانمشد  یتاغیلبت  یاھهئطوت  دوشیم ، یثنخ  نانمشد  یتینما  یاھهئطوت  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  مدرم  روضح  اب  هک  یتینما  نیمھ  تکرب 

١٣٩٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمود  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

، اھشلاچ نیا  زا  اھنآ  فدھ  تسا . لاس  هس  یس و  نیا  لوط  رد  یداصتقا  یتینما و  یماظن و  یسایس و  یاھشلاچ  یهمھ  رب  یهبلغ  ناریا ، تلم  تفرـشیپ  زا  هنومن  کی 

، دوب برغ  قرش و  تسد  ایند  هک  زور  کی  نادیم ، نیا  رد  دش . زوریپ  اھـشلاچ  نیا  یهمھ  رب  تلم  دندوب . هداد  رارق  جامآ  ار  ماظن  تیدوجوم  دوب ؛ ماظن  تیدوجوم  ندرب  نیب  زا 

. دوش زوریپ  هارمگ  برغ  نیا  رب  تسا  هتسناوت  ناریا  تلم  تسا ، هارمگ  برغ  تسد  رد  ایند  رھاظ ، بسح  هب  هک  زورما  دش ؛ زوریپ  برغ  قرش و  رب  ناریا  تلم 

اھهاگشناد  / ٠٢/١٣٩٠/٠۶ دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تینما هب  دراد  دوخ  مھـس  هب  دیآیم ، نابایخ  یوت  سدق  زور  هک  یرفن  کی  رھ  دننادب ؛ ام  زیزع  مدرم  داحآ  یهمھ  ار  نیا  تسھ . مھ  ام  روشک  تینما  یهناوتـشپ  سدق  زور 

یاھروشک رد  مھ  ام و  روشک  رد  مھ  لاسما ، هللااشنا  تسا . یمھم  زور  تسا ، یگرزب  زور  سدق  زور  دـنکیم . کمک  شبالقنا  یاھدرواتـسد  ظفح  تلم و  تینما  روشک و 

. دش دھاوخ  رازگرب  هشیمھ  زا  رتتمظعاب  زور ، نیا  رگید ، یمالسا 

رطف  / ٠٩/١٣٩٠/٠۶ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ 

هب یاھروشک  هچ  ایند -  یاھروشک  زا  یـضعب  رد  هک  یئاھتاباختنا  اب  یهسیاـقم  رد  هچرگا  تسا . زیگناربشلاـچ  یهثداـح  کـی  یدودـح  اـت  اـم  روشک  رد  هشیمھ  تاـباختنا 

قاـفتا اھراتـشک  تشک و  هچ  یتـح  اـھیریگرد ، هچ  اـھتنایخ ، هچ  اـھتثابخ ، هچ  ناـشیوت  هک  دوـشیم ، رازگرب  رگید -  یاـھروشک  زا  یـضعب  هـچ  و  هتفرـشیپ ، حالطـصا 

. دـنزن همدـص  روشک  تینما  هب  شلاچ  نیا  دیـشاب  بقارم  دـنکیم . هجوتم  ار  مدرم  تسا ؛ یـشلاچ  کی  هرخـالاب  اـما  تسین ، اـم  روشک  رد  ثداوح  نیا  هللادـمحب  دـتفایم ،

، تسا تینما  یهریخذ  هک  یزیچ  نیا  هـک  داد  هزاـجا  دـیابن  دـشاب . اـم  تـینما  یهناوتـشپ  دـیاب  تـسا ، ینید  یرـالاسمدرم  رھظم  تـسا ، مدرم  روـضح  رھظم  هـک  تاـباختنا 

. دنک دراو  همدص  ام  تینما  هب  تسا ، تینما  یهناوتشپ 

شوھب همھ  دنشاب ، بقارم  همھ  دیاب  دننک . هدافتـسا  وس  روشک  تینما  هیلع  تاباختنا  زا  دنھاوخیم  نانمـشد  هک  ار  یتقو  نآ  دیدرک  سمل  کیدزن  زا  دیدرک ، سح  دیدید ،

کی دـننام  تاباختنا  زا  دنـشاب ؛ بظاوم  دنـشاب ، بقارم  همھ  دـننزب ، فرح  مدرم  اب  دـنناوتیم  هک  یناـسک  یـسایس ، نارادربنم  نوگاـنوگ ، نالوئـسم  مدرم ، داـحآ  دنـشاب .

. دننک یرادساپ  یھلا  تمعن 

رطف  / ٠٩/١٣٩٠/٠۶ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ 

یـضعب رد  هک  یئاھتاباختنا  اب  یهسیاقم  رد  هچرگا  تسا . زیگناربشلاچ  یهثداح  کی  یدودح  ات  ام  روشک  رد  هشیمھ  تاباختنا  میراد . ار  تاباختنا  لاس ، رخآ  رد  ام  لاسما 

یتح اھیریگرد ، هچ  اھتنایخ ، هچ  اھتثابخ ، هچ  ناشیوت  هک  دوشیم ، رازگرب  رگید -  یاھروشک  زا  یـضعب  هچ  و  هتفرـشیپ ، حالطـصا  هب  یاھروشک  هچ  اـیند -  یاـھروشک  زا 

هب شلاچ  نیا  دیـشاب  بقارم  دـنکیم . هجوتم  ار  مدرم  تسا ؛ یـشلاچ  کی  هرخالاب  اما  تسین ، ام  روشک  رد  ثداوح  نیا  هللادـمحب  دـتفایم ، قاـفتا  اھراتـشک  تشک و  هچ 

هک یزیچ  نیا  هک  داد  هزاجا  دـیابن  دـشاب . اـم  تینما  یهناوتـشپ  دـیاب  تسا ، ینید  یرـالاسمدرم  رھظم  تسا ، مدرم  روضح  رھظم  هک  تاـباختنا  دـنزن . همدـص  روشک  تینما 

تاباختنا زا  دنھاوخیم  نانمـشد  هک  ار  یتقو  نآ  دیدرک  سمل  کیدزن  زا  دیدرک ، سح  دیدید ، دنک . دراو  همدـص  ام  تینما  هب  تسا ، تینما  یهناوتـشپ  تسا ، تینما  یهریخذ 

مدرم اب  دنناوتیم  هک  یناسک  یسایس ، نارادربنم  نوگانوگ ، نالوئسم  مدرم ، داحآ  دنشاب . شوھب  همھ  دنـشاب ، بقارم  همھ  دیاب  دننک . هدافتـسا  وس  روشک  تینما  هیلع 

دوخ نامز  رد  هک  میراد  تاباختنا  یهرابرد  ینوگانوگ  یاھفرح  ام  هتبلا  دننک . یرادساپ  یھلا  تمعن  کی  دننام  تاباختنا  زا  دنـشاب ؛ بظاوم  دنـشاب ، بقارم  همھ  دننزب ، فرح 

. درک میھاوخ  ضرع  مدرم  هب 

یماظتنا  / ٢٩/١٣٩٠/٠۶ مولع  هاگشناد  رد  تانایب 

 - تینما ناظفاح  هب  دیاب  هزادنا  نامھ  هب  تسا ، مھم  روشک  کی  تلم و  کی  یارب  تینما  هک  هزادنا  رھ  تسناد . یعامتجا  تینما  تیمھا  رد  دیاب  ار  یماظتنا  یورین  تیمھا 

یناور و تینما  هچ  یندـم ، یعاـمتجا و  تینما  هچ  روشک -  کـی  رد  تینما  تسا . یمھم  راـک  ناـتراک  داد . تیمھا  تسا -  یماـظتنا  یورین  نآ ، یهتـسجرب  رھظم  کـی  هک 

بلـس دروآ ، دراو  تفرـشیپ  دـشر و  هب  ور  تلم  کی  رـس  رب  ناوتیم  هک  یئالب  نیرتدـب  تسا . روشک  یدنلبرـس  ماوق و  تفرـشیپ و  یلـصا  ناـکرا  اـھهیاپ و  زا  یکی  یقـالخا - 

کی تینما  اھنیا ، رب  یهوالع  دش . دھاوخن  رـسیم  تفرـشیپ  تشاد و  دھاوخن  دوجو  مھ  مظتنم  لمع  نآ ، لابند  هب  مظتنم و  رکف  تشادن ، دوجو  تینما  یتقو  تسا . تینما 

هفیرـش یهیآ  نیا  نابطاخم  خر  هب  ار  نیا  لاعتم  یادـخ  یھلا ، گرزب  تمعن  ود  ناونع  هب  فوخ ؛» نم  مھنما  عوج و  نم  مھمعطا  یذـلا  . » تساـھناسنا یارب  یـساسا  زاـین 

. دھدیم ناشن  ار  تینما  تیمھا  اھنیا  ینماان . زا  تاجن  یگنسرگ و  زا  تاجن  دشکیم :

قیقد روط  هب  اھنآ  هک  یئاھراک  زا  یکی  تسا -  لقتـسم  یاھتلم  یارب  یگرزب  رطخ  زورما  هک  یللملانیب -  رابکتـسا  ینمیرھا  یورین  ناـیم  یهھجاوم  رد  اـھنیا ، رب  یهوـالع 

تـشپ یاھیحارط  لابند  هب  ردـخم  داوم  جـیورت  هک  تسا  هدـش  تباث  یحور . یونعم و  یقالخا و  ینماان  هچ  یعامتجا ، ینماان  هچ  تسا ؛ ینماان  داـجیا  دـننکیم ، لاـبند 

، اھنامیا ندرک  تسس  رد  یرابودنبیب ، جیورت  رد  هلئسم  نیمھ  انیع  دنھدیم . ماجنا  ناشدوخ  ضوغبم  یاھروشک  هب  تبسن  رابکتـسا  ناراذگتـسایس  هک  تسا  یاهنحص 

دراو دـیراد  دـیتفرگ ، شود  رب  ار  گرزب  فیلکت  نیا  امـش  دـنکیم . رتشیب  ار  تینما  زا  یرادـساپ  تیمھا  همھ ، اھنیا  دراد . دوجو  هعماج  کی  رد  یقالخا  یاـھهیاپ  ندرک  تسس 

. دینادب ردق  ار  نیا  دیوشیم ؛ نادیم  نیا 

یانعم هب  تقیقح  رد  دـننک ، مھارف  نامروشک  نادنورھـش  داحآ  یارب  ار  لایخ  شیاسآ  ار ، تینما  ار ، شمارآ  دـننکیم  یعـس  یماظتنا  یورین  بلاـق  رد  هک  یناـسک  نآ  زورما 

یئاھبیـسآ زا  ار  راک  دیناوتیم ، هچرھ  هک  تسا  نیا  گرزب  ناونع  نیا  مھم و  تمـس  نیا  یهمزال  تسا . شزرااب  رایـسب  نیا  دنتـسھ ؛ هللالیبسیف  نادھاجم  هملک ، یعقاو 

. تسھ مھ  نیمھ  هدوب و  نیا  یماظتنا  یورین  هب  باطخ  رد  ام  یهشیمھ  دیکات  دینک . اربم  دوش ، دراو  نآ  رب  نآ و  رد  تسا  نکمم  هک 

یزوسلد و یناـبرھم و  رھظم  مھ  دـنک ، یرادـساپ  نآ  زا  دـنک و  نیماـت  دـنک و  ظـفح  ار  روشک  تینما  دـھاوخیم  هک  تسا  یمظن  ماـظن و  رادـتقا  رھظم  مھ  یماـظتنا ، یورین 

یارب هک  ینوگانوگ  یاھهرود  رد  اھـشزومآ ، رد  دریگب . رارق  هجوت  دروم  دیاب  رگیدـکی  اب  ماوت  مھ و  رانک  رد  ات  ود  نیا  تسا . مدرم  داحآ  هب  تبـسن  ماظن  تمحر  تفار و  یهیحور 

. دوشب یماظتنا  یورین  یعطق  گنھرف  وزج  ات  داد ، میلعت  یماظتنا  یورین  داحآ  هب  یتسیاب  ار  نیا  دوشیم ، لیکشت  فلتخم  یاھشخب  یزومآراک 

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

، میشاب تفرشیپ  یاراد  ام  رگا  دـننکیم ؛ هاگن  ام  روشک  هب  اھنآ  تسا . ریثات  یاراد  تدـشب  اھروشک  نیا  رد  اـم  روشک  ثداوح  هک  دـننادب  روشک  یاـج  همھ  رد  اـم  زیزع  مدرم 

دنھاوخ باختنا  تھج  نیا  رد  ار  هار  اھنیا  میـشاب ، هتـشاد  یلم  تدـحو  میـشاب ، هتـشاد  یلم  سفن  هب  دامتعا  میـشاب ، هتـشاد  یمومع  تکراشم  میـشاب ، تینما  یاراد 

هتشاد ام  دھاوخیم  نمشد  هک  یئاھزیچ  نیمھ  میشاب -  هتشاد  هقرفت  میشاب ، هتشاد  دوکر  میشاب ، هتـشاد  فعـض  میـشاب ، هتـشاد  ینماان  ام  هدرکن  یادخ  رگا  اما  درک ؛

« ّيلم تینما   » 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 33هاگياپ  هحفص 20 
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هب ناریا  تلم  هک  ار -  نامدوخ  یتسیاب  هک  میراد ، هنیمز  نیا  رد  یمھم  تیلوئـسم  کی  ام  اذـل  درب . دـھاوخ  نیب  زا  ار  اھنآ  طاشن  درک ، دـھاوخ  سویاـم  ار  اـھنآ  نیا  میشاب - 

. دنک راودیما  ناشهدنیآ  هب  ار  اھنآ  دنک ، داجیا  طاشن  دشاب ؛ شزرا  یاراد  اھتلم  نیا  یارب  هک  میربب  شیپ  یروج  تسا -  هدش  هتخانش  وگلا  ناونع 

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

هار دوش ، بلـس  یتلم  کی  زا  یروشک ، کی  زا  تینما  رگا  دـنتینما . ظفاح  الوا  هک  دنتـسھ  اراد  روشک  مالـسا و  نارازگتمدـخ  یهمھ  نیب  رد  ار  زاـیتما  نیا  حلـسم  یاـھورین 

رد تیونعم  تورث و  یژولونکت ، تفرشیپ ، ملع ، تساھراک . یهمھ  یارب  یتایح  مزال و  یـساسا و  یاضف  رتسب و  تینما ، دش . دھاوخ  هتـسب  وا  یور  هب  اھتفرـشیپ  یهمھ 

یمومع یاضف  روشک و  یاھزرم  تینما  ظفح  ار  دوخ  یهفیظو  دـنتینما ؛ ناـظفاح  ناریا ، یمالـسا  یروھمج  ماـظن  حلـسم  یاـھورین  دـش . دـھاوخ  لـصاح  تینما  یهیاـس 

. تسا یگرزب  زایتما  نیا  و  دننادیم ؛ روشک 

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

تلم مارآ ، روشک  نارحب ؟ مادک  ینارحب ؟ هچ  تسھ . نارحب  ناریا  رد  هک  دننک  تابثا  هلیـسو  رازھ  اب  دننکیم  یعـس  درک . نارحب  اقلا  دیابن  درک . گرزب  دـیابن  ار  کچوک  لئاسم 

. تسا رارقرب  لـماک  تینما  راـگدرورپ ، قـیفوت  هـب  دریگیم . ماـجنا  دراد  روـشک  نـیا  رد  مدرم  داـحآ  یوـس  زا  نوگاـنوگ ، یاھهاگتـسد  یوـس  زا  راـک  هـمھ  نـیا  طاـشناب ؛ یوـق ،

. دھاوخیمن ار  نیا  نمشد  دش . دھاوخ  مھ  رتھب  یلیخ  اھراک  دننکب ، یراکمھ  رگا  دنشاب . هتشاد  یراکمھ  رگیدمھ  اب  اھهاگتسد 

شترا  / ١٣٩٠/١١/١٩ ییاوھ  یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

زا تلفغ  اب  ندـیباوخ ، اب  نتـسشن ، اب  راک . هب  راـکتبا ، هب  دراد  جاـیتحا  درواـیب ، تسد  هب  ار  دوخ  تینما  ار ، دوخ  عفاـنم  ار ، دوخ  تیوھ  ار ، دوخ  تزع  دـھاوخب  رگا  روشک  کـی 

. درک ادیپ  تسد  یلاع  فادھا  هب  دوشیمن  فارطا ،

مھن  / ١٣٩٠/١٢/١٢ سلجم  تاباختنا  رد  یار  ذخا  ماگنھ  هبحاصم  رد  تانایب 

ناشلد دناهدروخ ، یلیـس  دـناهدروخ و  تسکـش  اھاج  یلیخ  رد  هک  یرابکتـسا  یاھتردـق  نیا  دـینیبیم . رگید ، دیونـشیم  تسا ؛ دایز  ناریا  تلم  هیلع  ملتـشا  اھزور  نیا 

ناریا یهلئسم  رد  اذل  تسا ؛ هتسجرب  یهلئـسم  کی  ناریا  یهلئـسم  دنربب ؟ راک  هب  هچ  یهرابرد  ار  وھایھ  نیا  دنزادنین . ات  کت و  زا  ار  ناشدوخ  یئوھایھ ، اب  هک  دھاوخیم 

هیلع ینابز  یظفل و  یاھدـیدھت  نوچ  تسا ، دایز  اھلاجنج  نوچ  اذـل  دـننکیم . رارکت  هک  یئاھفرح  نیا  زا  رـشب و  قوقح  یهلئـسم  میرحت ، یهلئـسم  دـننکیم ؛ وھایھ  یھ 

، اھنتفگ نیرتھب  اـھندز ، فرح  نیرتھب  دـینادیم  لـمع . اـب  ندز  فرح  دـنزب ؛ فرح  رتھب  دـناوتیم  دراد و  یرتساـسح  هاـگیاج  هرود  نیا  رد  ناریا  تلم  اذـل  تسا ، داـیز  ناریا  تلم 

یرتشیب یهزیگنا  طاشن و  روش و  اب  هچرھ  تسا ؛ رتدیفم  روشک  یارب  دنیایب ، اھقودنـص  یاپ  رتشیب  هچرھ  زورما  هک  تساذل  دـنک . لمع  دـناوتیم  تلم  تسا . لمع  اب  نتفگ 

. تسا رطاـخ  نیا  هب  هرود  نیا  تیمھا  تـسا . رتدـیفم  روـشک  تینوـصم  تـینما و  ظـفح  یارب  تـسا ، رتـھب  روـشک  یوربآ  یارب  تـسا ، رتدـیفم  روـشک  یهدـنیآ  یارب  دـنیایب ،

. دیشاب هدنز  دیشاب . قفوم  ناتهمھ  هللااشنا 

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

، اھشلاچ نیا  زا  اھنآ  فدھ  تسا . لاس  هس  یس و  نیا  لوط  رد  یداصتقا  یتینما و  یماظن و  یسایس و  یاھشلاچ  یهمھ  رب  یهبلغ  ناریا ، تلم  تفرـشیپ  زا  هنومن  کی 

، دوب برغ  قرش و  تسد  ایند  هک  زور  کی  نادیم ، نیا  رد  دش . زوریپ  اھـشلاچ  نیا  یهمھ  رب  تلم  دندوب . هداد  رارق  جامآ  ار  ماظن  تیدوجوم  دوب ؛ ماظن  تیدوجوم  ندرب  نیب  زا 

. دوش زوریپ  هارمگ  برغ  نیا  رب  تسا  هتسناوت  ناریا  تلم  تسا ، هارمگ  برغ  تسد  رد  ایند  رھاظ ، بسح  هب  هک  زورما  دش ؛ زوریپ  برغ  قرش و  رب  ناریا  تلم 

نانآ  / ٢٨/١٣٩١/٠۶ یاھهداوناخ  روشک و  لامش  یهقطنم  حلسم  یاھورین  رادید  رد  تانایب 

دندروآ مسا  مرتحم  یهدنامرف  هک  یئاھنیمھ  عافد -  ترازو  نانکراک  هچ  یماظتنا ، یورین  هچ  جیـسب ، هچ  هاپـس ، هچ  شترا ، ناگدنمزر  هچ  ام ، ناگدنمزر  زیزع  یاھهداوناخ 

یاھـشقن هوکـشاب ، عیفر و  یانب  نیا  رد  هک  تسا  یناسک  وزج  امـش  یگدـنز  کیرـش  هیک . ناشیگدـنز  کیرـش  دـننکیم ، کمک  دـنراد  یک  هب  هک  دـننادب  اھنآ  نارـسمھ  و  - 

دوجو دـنروشک . یونعم  یاـھراصح  دـنتلم ، یاـھراصح  دـنتیعر ، یاـھراصح  هیعرلا ؛» نوـصح  : » نینموـملاریما ریبـعت  هب  رگید . دـنروجنیا  حلـسم  یاـھورین  دراد ؛ ساـسح 

ناـشدوخ یاـج  رـس  ار  نانمـشد  تسا ؛ روآتینما  روـشک  کـی  یارب  دـننکب ، کیلـش  مھ  یاهلوـلگ  هکنیا  نودـب  راکادـف ، عاجـش ، رکتبم ، هاـگآ ، لقتـسم ، حلـسم  یاـھورین 

. دیتسھ اھنیا  نارسمھ  امش  حلسم . یاھورین  دنراد  یتیمھا  نینچ  کی  دناشنیم .

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢١ ناسارخ  ناتسا  حلسم  یاھورین  رادید  رد  تانایب 

حلسم یاھورین  یتلم ، رھ  نایم  یروشک و  رھ  رد  تسا . هدننکنییعت  ریطخ و  یاھتیلوئـسم  روشک ، قطانم  یهمھ  لثم  مھ  هقطنم  نیا  رد  حلـسم  یاھورین  تیلوئـسم 

یاھــسوھ هـک  تـسا  یناـگناگیب  لـباقم  رد  زاـستینما  زاـستینوصم و  یفرط  زا  و  تـسا ، تـلم  نآ  رطاـخ  تـینما  یهیاـم  یفرط  زا  هتفاـیشرورپ ، ماــظتنااب و  دــنمتردق و 

خر هب  حلسم  یاھورین  سابل  رد  ار  دوخ  دنمتردق  یاھوزاب  نیدالوف و  یاھهجنپ  تلم  کی  یتقو  دنکیم . راداو  وس  نآ  وس و  نیا  هب  یزادناتسد  هب  ار  اھنآ  اھنآ ، یهناراکزواجت 

. دنکیم ار  دوخ  راک  باسح  نمشد  دوشیم و  فیعضت  روشک  نآ  هب  تبسن  یزادناتسد  لایخ  مھوت و  دیشک ، نارگید 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٣ ناسارخ  ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

یاج هب  نیا  میناشنیم -  مشچ  یور  رب  مامت  مارتحا  اب  ار  یراکتبا  رھ  یرکتبم و  رھ  مینکیم ، جیورت  یروآون  عارتخا و  زا  مینکیم ، جـیورت  تعنـص  زا  مینکیم ، جـیورت  ملع  زا  ام 

، تسا یمومع  قالخا  تسا ، یعامتجا  راتفر  تسا ، یگدـنز  کبـس  ندرک  تسرد  هیـضق ، لـصا  تسا ؛ رگید  یاـج  هیـضق  لـصا  میتفگ ، هک  روط  ناـمھ  اـما  ظوفحم -  دوخ 

یمالـسا بـالقنا  میتسھ و  شلاـبند  میتـسھ و  شایعدـم  اـم  هک  یمالـسا  نیون  ندـمت  مینک . شـالت  دـیاب  میورب ؛ شیپ  اـم  شخب ، نیا  رد  دـیاب  تسا . یگدـنز  گـنھرف 

، تسھ شلابند  مھ  تورث  تسا ؛ تزع  جوا  رد  ناریا  تلم  تقو  نآ  دـمآ ، دوجو  هب  ندـمت  نآ  رگا  درک . دـھاوخن  ادـیپ  ققحت  شخب  نیا  نودـب  درواـیب ، دوجو  هب  ار  نآ  دـھاوخیم 

. تیونعم اب  هارمھ  دوب ، دھاوخ  وا  اب  زیچ  همھ  تسھ ؛ شلابند  مھ  یللملانیب  تزع  تسھ ، شلابند  مھ  تینما  تسھ ، شلابند  مھ  هافر 

ناوریش  / ١٣٩١/٠٧/٢۴ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

اب روشک  کی  نانمـشد ، مشچ  یروک  هب  تسا  هتـسناوت  دراد ، دوجو  ام  تلم  رد  یھلا  لضف  هب  هک  یتریـصب  تکرب  هب  مدرم ، امـش  نامیا  تکرب  هب  یمالـسا  یروھمج  ماظن 

یرارقتسا تابث و  نیا  یهدیاف  نیرتشیب  الباقتم  هتبلا  و  دراد ؛ دوجو  روشک  رد  هک  دنتسھ  یرارقتسا  تابث و  نیا  یهناوتشپ  تلم  داحآ  دوخ  دروایب . دوجو  هب  رارقتسا  تابث و 

تیمکاح یاھهاگتسد  شمارآ  زا  دنشاب ، هتشاد  یسایس  تابث  دنشاب ، هتشاد  تینما  رگا  تلم  کی  تسا . مدرم  دوخ  دیاع  هجوتم و  تسھ ، روشک  یسایس  ماظن  رد  هک 

کی یارب  شمارآ  تینما و  دنـشاب . زاتـشیپ  دـنوش و  دراو  یرـشب  گرزب  یهقباسم  هب  نوگانوگ ، یاھنادـیم  رد  هک  درک  دـنھاوخ  ادـیپ  تصرف  تلم  نآ  دنـشاب ، رادروخرب  ماـظن 

. تسا تلم  کی  دیاوع  نیرتدیفم  اھهتساوخ و  نیرتمھم  وزج  روشک ،

هتنیکـس لزناف هللا  : » دیامرفیم دنکیم -  یفرعم  گرزب  تمعن  کی  تروص  هب  مدرم ، یارب  ربمغیپ و  یارب  ار  ناناملـسم  حتف  هک  حتف -  یهروس  رد  لاعتم  یادـخ  میرک ، نآرق  رد 

. دـنکیم رکذ  یمالـسا  یهعماج  رب  ار  یھلا  یهنیکـس  لوزن  گرزب ، تمعن  کـی  ناونع  هب  اـھلھا ؛» اـھب و  قحا  اوناـک  یوقتلا و  هملک  مھمزلا  نینموملا و  یلع  هلوسر و  یلع 

« ّيلم تینما   » 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 33هاگياپ  هحفص 21 
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، نیبدـب مھ  هب  تبـسن  همھ  درادـن ؛ دوجو  شمارآ  تسھ ، مطالت  یتلم  کی  نایم  رد  تقو  کی  دراد . دوجو  هک  یاهنینامط  نآ  ینعی  ناـنیمطا ، ینعی  شمارآ ، ینعی  هنیکس 

رد هن  دـناوتیمن  دـشابن ، تینما  یاراد  هک  یروشک  نینچ  کی  مکاح ؛ یاھهاگتـسد  لباقم  رد  مدرم  مدرم ، لباقم  رد  مکاح  یاھهاگتـسد  رگهزیتس ؛ رگیدـکی  هب  تبـسن  همھ 

دنکیم ادیپ  تصرف  تلم  دوب ، روشک  کی  رد  شمارآ  تینما و  رارقتـسا و  یتقو  اما  دشکب ؛ ولج  هب  شیپ و  هب  ار  شدوخ  یلم ، تزع  رد  هن  تعنـص ، رد  هن  داصتقا ، رد  هن  ملع ،

ناریا تلم  نانمشد ، یاھتثابخ  نانمشد ، یاھمیرحت  نانمشد ، یاھدیدھت  مغریلع  دینیبیم  امش  هک  نانچمھ  دھد ؛ زورب  ار  دوخ  یاھدادعتسا  ار ، دوخ  یاھیگدامآ  هک 

نیا دنشکب ؛ ایند  خر  هب  فلتخم  یاھهنیمز  رد  ار  دوخ  یگدامآ  ار ، دوخ  دادعتسا  ار ، دوخ  تمظع  دنھد ؛ ناشن  ار  دوخ  نوگانوگ ، یاھنادیم  رد  دناهتـسناوت  ام  زیزع  ناناوج  و 

. تسا تابث  تکرب  هب 

، روشک برغ  قرـش و  رد  یتیموق  یاھیریگرد  داجیا  اب  بالقنا ، لوا  رد  دننزب . مھ  هب  ار  یـسایس  تابث  نیا  نوگانوگ ، یاھهویـش  اب  هک  دـندرک  شـشوک  اھراب  ام  نانمـشد 

یعـس نآ  زا  دعب  دـندشن . قفوم  اما  دروایب ؛ نوریب  بالقنا  مطالت  زا  ار  روشک  دـنک و  ادـیپ  تسد  شمارآ  هب  یمالـسا  بالقنا  دـنراذگن  دـندرک  یعـس  روشک ، بونج  لامش و 

زا دـنزیرب ؛ مھ  هب  ار  روشک  تینما  دوب -  کانرطخ  هتخیـسگراسفا و  هناوید و  یـشحو و  ناسنا  کی  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  مادـص  هناوید -  یهیاسمھ  کی  مجاھت  اب  دـندرک 

مامت اھنآ  لیم  فالخرب  هجرد  داتـشھ  دص و  دنتـساوخ ، اھنآ  هک  هچنآ  دیدید  دندرب . هانپ  وا  دوخ  ناماد  هب  مھ  دـعب  هک  یئاھکھورگ  نامھ  دـندرک ؛ شکمک  اھکھورگ  مھ  لخاد 

. درک رتشیب  ار  تلم  داحتا  هکلب  دزن ، مھ  هب  ار  روشک  رارقتسا  تابث و  طقف  هن  نمشد ، یهلمح  یلیمحت ، گنج  دش .

مق  / ١٣٩١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

کی دـننک ؛ تسرد  یئارجام  کی  دـنروایب ، شیپ  یاهثداح  کی  دـننک ؛ مرگ  یرگید  زیچ  کـی  هب  ار  مدرم  رـس  تاـباختنا ، ماـیا  رد  دـننک  یعـس  هک  تسا  نیا  مھ  اـھهار  زا  یکی 

رتشوھاب رتریصب و  رایـسب  ناریا  تلم  هک  منئمطم  هدنب  اما  تسا ، نمـشد  یاھهشقن  وزج  مھ  نیا  هتبلا  یتینما . یارجام  کی  یداصتقا ، یارجام  کی  یـسایس ، یارجام 

، راگدرورپ لضف  هب  یھلا ، یهوق  لوح و  هب  هللانذا ، هب  تاباختنا  هللااشنا  هن ، دروخب ؛ بیرف  نانمشد  لماوع  ای  نانمـشد  یهنامـصخ  یاھدنفرت  نینچ  کی  اب  هک  تسا  نیا  زا 

. دش دھاوخ  یروشرپ  بوخ و  تاباختنا 

یقرش  / ١٣٩١/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

تعاجش اب  مھ  ار  اھیتخـس  تسا ، دلب  مھ  ار  هار  دھاوخیم ، هچ  دنادیم  نامیا ، اب  تریـصب ، اب  خسار ، مزع  اب  یتلم  تسا . لاعفنا  عضوم  رد  ناریا  تلم  لباقم  رد  نمـشد 

رد نوچ  نانمـشد  تسا . لاعفنا  لاح  رد  نمـشد  اذل  تسا ؛ دـنک  یداصتقا  یتینما و  یماظن و  یـسایس و  نوگانوگ  یاھهحلـسا  تلم ، نیا  لباقم  رد  دـنکیم ؛ لمحت  مامت 

. دننکیم یقطنم  ریغ  تاکرح  دنلاعفنا ، لاح 

بالقنا  / ١٣٩١/١٢/٠٩ ربھر  اب  ناتسکاپ  روھمجسیئر  رادید 

. دوش تیوقت  دیاب  روشک  ود  یتینما  یعامتجا و  یسایس ، ییانبریز ، یداصتقا ، تاطابترا  هک  میراد  یدج  داقتعا  ام 

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

درسلد ار  مدرم  دنزادنیب ؛ یئادج  یمالسا  ماظن  ناریا و  تلم  نیب  دننک ؛ ددرم  ناشدوخ  هار  رد  ار  تلم  هک  دوب  نیا  اھمیرحت  نیا  زا  اھنآ  فدھ  یلخاد ، تسایـس  یهنیمز  رد 

ماظن یمالـسا و  بالقنا  مالـسا و  هب  تبـسن  هک  یتاساسحا  اب  دوخ ، قوش  روش و  اب  دوخ ، مکارتم  روضح  اـب  ناریا  تلم  نمھب ، مود  تسیب و  زور  رد  دـننک . دـیماان  دـننک ،

اھهبحاصم و رد  نالوئسم  ار  نآ  لیصافت  هک  دننزب ــ  مھ  هب  ار  روشک  تینما  دندرک  شالت  مھ  یتینما  یهصرع  رد  دندز . اھنآ  ناھد  رب  یمکحم  تشم  دندرک ، زاربا  یمالـسا 

رد دـندرک . هبرجت  رگید  راب  کی  ار  یمالـسا  یروھمج  ذوفن  تردـق و  هقطنم ، رد  یـسایس  یهنیمز  رد  دـندشن . قفوم  مھ  اـجنآ  رد  اـما  دـندرک ــ  ناـیب  مدرم  یارب  اـھراتفگ  رد 

یهیـضق رد  دـش . دـھاوخن  لـح  هقطنم  رد  یگرزب  لکـشم  چـیھ  ناریا ، یار  نودـب  ناریا و  روضح  نودـب  هک  دـندرک  رارقا  فارتعا و  هک  دیـسر  یئاـج  هب  راـک  یاهقطنم  لـئاسم 

ینیطـسلف نازراـبم  لـباقم  رد  هک  دـندرک  فارتـعا  ناـشدوخ  هک  دـش  بجوـم  هنحـص  تشپ  رد  یمالـسا  یروـھمج  دـنمتردق  روـضح  هزغ ، هب  یتسینویھـص  مـیژر  یهـلمح 

نازراـبم دوـبن ، یمالـسا  یروـھمج  یئامنتردـق  دوـبن ، یمالـسا  یروـھمج  روـضح  هچناـنچ  رگا  هک  دـندرک ــ  رارـصا  دـنتفگ و  اـھنآ  میتـفگن ، اـم  دـنتفگ ــ  دـندروخ ؛ تسکش 

لیئارسا دنتسناوت  اھینیطسلف  هزور  تشھ  گنج  رد  هک  دنروایب ؛ رد  وناز  هب  ار  لیئارسا  هک  نیا  هب  دسرب  هچ  دننک ، تمواقم  لیئارسا  لباقم  رد  دنتـسناوتیمن  ینیطـسلف 

. دوب یتسینویھص  بصاغ  یلعج و  میژر  لیکشت  خیرات  رد  راب  نیلوا  نیا  و  دنروایب ، رد  وناز  هب  ار 

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

، تسا مھم  روشک  تینما  تسین ؛ داصتقا  یهلئـسم  مھ  هلئـسم  اھنت  اـما  ماهدرک ، هیکت  نآ  یور  رب  یپردیپ  لاـس  دـنچ  نیا  رد  هدـنب  هک  تسا  یمھم  یهلئـسم  داـصتقا 

ناسآ یدـعب  یاھراک  یهمھ  دـنک ، تفرـشیپ  ملع  روشک  رد  هچنانچ  رگا  هک  تسا ــ  راک  یانبریز  راک و  ساسا  تسا و  مھم  یملع  یاھتفرـشیپ  تسا ، مھم  مدرم  تمالس 

کی تلم و  کی  یاهقطنم  رادـتقا  ذوفن و  تسا ، مھم  تلم  کـی  نتـشادن  باـبرا  تلم و  کـی  ندوبن  تسدریز  تسا ، مھم  روشک  یارب  یلم  تزع  لالقتـسا و  دـش ــ  دـھاوخ 

رد مھ  تمالـس ، یهنیمز  رد  مھ  تینما ، یهنیمز  رد  مھ  میتـشاد ؛ تفرـشیپ  اـم  دراوـم ، نیا  یهمھ  رد  تسا . مھم  تسا و  روـشک  تینما  لالقتـسا و  یهناوتـشپ  روـشک 

. تسا یراج  هقطنم  رب  روشک و  رب  هک  ینوگانوگ  ثداوح  رب  طلست  یهنیمز  رد  مھ  یللملانیب ، ذوفن  یهنیمز 

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

زا دـنرادرب ، تسد  یمالـسا  یروھمج  اب  ینمـشد  زا  اھیئاکیرمآ  تسا : نیا  لح  هار  مھدـیم . هئارا  ار  لـح  هار  هدـنب  دوش ، ماـمت  راـک  دـنھاوخیم  هناـقداص  اـھیئاکیرمآ  رگا 

دوجو نیباـمیف  تالکـشم  دـنھاوخیم  رگا  تسا . نیا  تسرد  فرح  تسین ؛ یلدتـسم  نیتم و  یقطنم و  فرح  هرکاذـم ، داھنـشیپ  دـنرادرب . تسد  ناریا  تلم  اـب  ینمـشد 

نوگانوگ یاھتلود  هک  تسا  لاس  راھچ  یـس و  دنرادرب . ینمـشد  زا  تسد  دشاب ــ  هتـشادن  دوجو  یلکـشم  اکیرمآ  ناریا و  نیب  میھاوخیم  ام  دنیوگیم  هک  دشاب ــ  هتـشادن 

رد دندرک ؛ ینمشد  ام  اب  اھنیا  یمالسا ، ماظن  لیکشت  بالقنا و  یزوریپ  لوا  لاس  زا  دناهدرک . یحارط  ام  اب  ار  ینوگانوگ  یاھینمشد  یناریا ، ناریا و  زا  طلغ  مھف  اب  اکیرمآ 

یاھلاس لوط  رد  ام  تشرد  زیر و  نانمـشد  زا  دـندرک ؛ مادـقا  ام  یـضرا  تیمامت  هیلع  دـنداد ؛ ماجنا  هنامـصخ  تاـکرح  دـندرک ؛ یزیرهماـنرب  اـم  تینما  هیلع  تینما ، یهنیمز 

تـسکش هللادـمحب  مھ  اـھنیا  یهمھ  رد  و  دـندرک ؛ هدافتـسا  ناریا  تلم  هیلع  اـھرازبا  یهمھ  زا  دـندرک ؛ تیلاـعف  اـم  یلم  داـصتقا  هیلع  دـندرک ؛ تیاـمح  هـشیمھ  یداـمتم 

رگا منکیم ؛ تیادھ  ار  یئاکیرمآ  نالوئـسم  هدـنب  نیاربانب  دروخ . دـنھاوخ  تسکـش  دـنھد ، همادا  ار  اھینمـشد  نیا  رگا  ناریا  تلم  اب  یهلباقم  رد  مھ  نیا  زا  دعب  دـندروخ ؛

مامت ثحب  نیا  دنرادرب . ناریا  تلم  اب  ینمـشد  زا  تسد  دننک و  حیحصت  ار  دوخ  لمع  دننک ؛ حیحـصت  ار  دوخ  تسایـس  هک  تسا  نیا  هنالقاع  هار  دندرگیم ، هنالقاع  هار  لابند 

. دش

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

یاھدـیدھت دـناوتیم  یار  یاھقودنـص  یاپ  مدرم  روضح  روشک و  رد  یتاباختنا  روش  دراد . تیمھا  تاـباختنا  رد  مدرم  یهدرتسگ  روضح  تکراـشم و  شرتسگ  لوا ، یهجرد  رد 

رد اھنآ  یهدرتسگ  روضح  دننادب ؛ ار  نیا  روشک  طاقن  یهمھ  رد  ام  زیزع  تلم  دنک . نیمات  ار  روشک  تینما  دـناوتیم  دـنک ؛ دـیماان  ار  نمـشد  دـناوتیم  دـنک ؛ رثایب  ار  نانمـشد 

. دراذگیم ریثات  روشک  مھم  لئاسم  یهمھ  رد  داصتقا ، رد  یلم ، تورث  رد  لالقتسا ، رد  تینما ، رد  دراد ؛ ریثات  روشک  یهدنیآ  رد  یار ، قودنص  یاپ 

« ّيلم تینما   » 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 33هاگياپ  هحفص 22 
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تاباختنا  / ١٣٩٢/٠٢/١۶ یرازگرب  ناراکردنا  تسد  رادید  رد  تانایب 

قیفوت هب  دـنوش . نادـیم  دراو  هللااشنا  دـننک و  هفیظو  ساسحا  همھ  دوشیم . لیکـشت  اھرفن  کی  نیمھ  زا  اھنویلیم  دراد . یرثا  هچ  رفن  کی  نم  یار  هک  دـیوگن  سک  چـیھ 

روشک نیا  درک و  دھاوخ  ادیپ  شیازفا  مدرم  یرثکادح  یناگمھ و  روضح  اب  روشک ، تفرشیپ  روشک ، تینوصم  روشک ، تینما  املـسم  دش . دھاوخ  مھ  روج  نیمھ  راگدرورپ ،

. دورب شیپ  یمالسا  بالقنا  یالاو  فادھا  تمس  هب  رگید  ماگ  کی  تسناوت  دھاوخ  یھلا  قیفوت  هب 

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٣/٠٨ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

یمومع روضح  اب  روشرپ و  تاباختنا ، نیا  هللااشنا  هک  دننک  شالت  دـیاب  همھ  دراد . یدایز  تیمھا  یئاھتبـسانم  هب  اعبط  بخ  هک  مھ  الاح  تسا و  مھم  هشیمھ  تاـباختنا 

امـش دربیم . نیب  زا  ار  نانمـشد  دیدھت  مدرم ، روضح  دنک . ادیپ  تینما  مھ  دنک ، ادـیپ  رادـتقا  مھ  دـنک ، ادـیپ  تینوصم  مھ  روشک ، هک  دوشیم  بجوم  نیا  دریگب . ماجنا  مدرم 

هب دوشیم ، مھ  رـشتنم  اضعب  بخ ، هک  دـننکیم -  یئاھلیلحت  یئاکیرمآ  یهدرپ  تشپ  یاھرادمتـسایس  زا  یخرب  صوصخب  یبرغ و  نارادمتـسایس  زا  یخرب  هک  دـینیبیم 

رطاخ یارب  دـنیوگیم ؟ ار  فرح  نیا  ارچ  تسین . روخبناـکت  اـھیدوز  نیا  هب  اـھیناسآ و  نیا  هب  ناریا  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  دـنیوگیم : و  دوشیم -  مھ  لـقتنم  اـھهناسر 

لباقم رد  اھنیا  دراد ، دوجو  ورمع  ای  دراد  دوجو  دـیز  ماظن  سار  رد  الاح  هک  مینک  لایخ  هکنیا  ـالاو  تسا ؛ نیا  طـقف  شرـس  تسا ؛ مدرم  هب  یکتم  ماـظن ، نیا  دـننیبیم  هکنیا 

. تسا چیھ  هیبش  تسا ؛ چیھ  عقاو  رد  ماظن ، یهناوتشپ  مدرم و  روضح  تمظع 

اج زا  نآ  ندنکرب  دنکیم ، ادیپ  تردق  دـنکیم ، ادـیپ  رادـتقا  دـنکیم ، ادـیپ  تینوصم  ماظن  نیا  دـنماظن ، اب  دـنماظن ، نابیتشپ  دـناهچراپکی ، دـندحتم ، یماظن  کی  رد  مدرم  یتقو 

. تشادرب دوشیمن  ار  نیا  هدناود ؛ هشیر  نیمز  قامعا  رد  هک  تسا  یتخرد  لثم  دوشیم ؛ نکممان 

مھدزای  / ١٣٩٢/٠٣/٢۵ یروھمجتسایر  تاباختنا  رد  مدرم  یسامح  روضح  تبسانم  هب  مایپ 

ناجیھ و تسا ، هدیـسر  ماجنارـس  هب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  یزوریپ  اـب  دادرخ  مراـھچ  تسیب و  یهعمج  رد  نآ  جوا  هطقن  یـسایس و  یهساـمح  هک  نونکا 

دوخ یهتـسیاش  هاگیاج  زین  ییاناد  تناتم و  یرابدرب و  نومزآ  رد  بیقر  یاھدزمان  نارادفرط  هداد و  تقافر  یراکمھ و  هب  ار  دوخ  یاج  دیاب  تباقر ، یاھهتفھ  اھزور و  باھتلا 

، ناھاوخدب دیراذگن  دنک . راداو  یگنازرف  یدنمدرخ و  ناش  زا  رود  یراتفگ  راتفر و  هب  ار  یـسک  دیابن  ینامداشان ، هچ  ینامداش و  هچ  یـساسحا ، چـیھ  دـنروآ . تسد  هب  ار 

. تسا نانمشد  یاھدنفرت  یهدننکیثنخ  روشک و  تینما  هناوتشپ ی  ارادم  قفر و  یلم و  تدحو  دننک . شیوخ  دیلپ  یاھهتساوخ  رازبا  ار  مدرم  تاساسحا 

هیئاضق  / ٠۵/١٣٩٢/٠۴ یهوق  نانکراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

. دوـب مھ  اـب  اـھاروش  تاـباختنا  یروـھمج و  تساـیر  تاـباختنا  تاـباختنا ، نیا  هک  تسا  نیا  دریگیم ، رارق  تلفغ  دروـم  اـبلاغ  دوـب و  تاـباختنا  نیا  رد  هک  یرگید  یهتکن  کـی 

زا تسدرود ، قطانم  رد  اھاروش  تاباختنا  دریگیم . ماجنا  یزیرنوخ  انایحا  یراککتک و  اوعد و  همـصاخم و  یریگرد و  اب  اھروشک  زا  یرایـسب  رد  یروھمج  تساـیر  تاـباختنا 

رد فلتخم  یاھھورگ  نیب  هد ، نیئاپ  هد و  یالاب  نیب  هفیاط ، ود  نیب  کچوک ، رھـش  نالف  رد  اتـسور ، نالف  رد  تسا . رتساسح  تھج  نیا  زا  مھ  یروھمج  تساـیر  تاـباختنا 

، روشک رسارس  رد  اتسور  رھش و  رازھ  اھهد  نیا  رد  روانھپ ، کاخ  نیا  رد  عیسو ، روشک  نیا  رد  دراد . دوجو  تفلاخم  ناکما  یریگرد و  ناکما  کچوک ، رھش  کی  ای  اتـسور  کی 

کی یارب  تینما  نامالا .» هحـصلا و  ناتلوھجم  ناتمعن  « ؟ تسا یکچوک  زیچ  نیا  دـشن . شرازگ  داتفین و  قافتا  دـشاب ، روشک  نیا  رد  ینماان  یهدـنھدناشن  هک  هثداح  کـی 

. دنکیم ادیپ  ناکما  روشک  یگدنزاس  دنکیم ، ادیپ  یئافوکـش  داصتقا  دـنکیم ، دـشر  ملع  دـیآیم ، دوجو  هب  تفرـشیپ  دوب ، تینما  رگا  تسا . اھزاین  نیرتیـساسا  وزج  تلم 

نیا دنتـسناوتیمن  دـنیوگب ، تاغیلبت  اب  نامروشک  یتینما  یاھھاگتـسد  دنتـساوخیم  هچرھ  داد . ناشن  تاباختنا  نیا  رد  ار  شدوخ  روشک ، نیا  رد  یگدرتسگ  نیا  هب  تینما 

نالوئـسم یرایـشوھ  رطاخ  هب  مدرم ، یھارمھ  رطاخ  هب  روشک ، نیا  رد  هللادمحب  هک  داد  ناشن  تاباختنا  نیا  درک . نایب  تاباختنا  هک  دننک  نایب  ینـشور  نیا  هب  ار  تقیقح 

. تسا رارقرب  یبوخ  تینما  یگرزب -  نیا  هب  روشک  روشک -  رسارس  رد  فلتخم و  یاھشخب  رد  روما ،

هیئاضق  / ٠۵/١٣٩٢/٠۴ یهوق  نانکراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

زا تسدرود ، قطانم  رد  اھاروش  تاباختنا  دریگیم . ماجنا  یزیرنوخ  انایحا  یراککتک و  اوعد و  همـصاخم و  یریگرد و  اب  اھروشک  زا  یرایـسب  رد  یروھمج  تساـیر  تاـباختنا 

رد فلتخم  یاھھورگ  نیب  هد ، نیئاپ  هد و  یالاب  نیب  هفیاط ، ود  نیب  کچوک ، رھـش  نالف  رد  اتـسور ، نالف  رد  تسا . رتساسح  تھج  نیا  زا  مھ  یروھمج  تساـیر  تاـباختنا 

، روشک رسارس  رد  اتسور  رھش و  رازھ  اھهد  نیا  رد  روانھپ ، کاخ  نیا  رد  عیسو ، روشک  نیا  رد  دراد . دوجو  تفلاخم  ناکما  یریگرد و  ناکما  کچوک ، رھش  کی  ای  اتـسور  کی 

یارب تینما  ( ١ «.) نامالا هحـصلا و  ناتلوھجم  ناتمعن  « ؟ تسا یکچوک  زیچ  نیا  دـشن . شرازگ  داتفین و  قافتا  دـشاب ، روشک  نیا  رد  ینماان  یهدـنھدناشن  هک  هثداـح  کـی 

ادـیپ ناکما  روشک  یگدـنزاس  دـنکیم ، ادـیپ  یئافوکـش  داصتقا  دـنکیم ، دـشر  ملع  دـیآیم ، دوجو  هب  تفرـشیپ  دوب ، تینما  رگا  تسا . اـھزاین  نیرتیـساسا  وزج  تلم  کـی 

، دـنیوگب تاـغیلبت  اـب  ناـمروشک  یتـینما  یاھھاگتــسد  دنتــساوخیم  هـچرھ  داد . ناـشن  تاـباختنا  نـیا  رد  ار  شدوـخ  روـشک ، نـیا  رد  یگدرتـسگ  نـیا  هـب  تـینما  دـنکیم .

رطاخ هب  مدرم ، یھارمھ  رطاخ  هب  روشک ، نیا  رد  هللادـمحب  هک  داد  ناـشن  تاـباختنا  نیا  درک . ناـیب  تاـباختنا  هک  دـننک  ناـیب  ینـشور  نیا  هب  ار  تقیقح  نیا  دنتـسناوتیمن 

. تسا رارقرب  یبوخ  تینما  یگرزب -  نیا  هب  روشک  روشک -  رسارس  رد  فلتخم و  یاھشخب  رد  روما ، نالوئسم  یرایشوھ 

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

. مینادیم ناریا  یمالـسا  یروھمج  ناریا و  تلم  یجراخ  تینما  ظفح  هار  رد  لماع  نیرتمھم  ار  حلـسم  یاھورین  رادتقا  ماکحتـسا و  مینکب ، دیدھت  ار  یـسک  هک  نآ  نودب  ام 

، جیسب هچ  شترا ، هچ  ناریا -  یمالسا  یروھمج  حلسم  یاھورین  مکحتسم  راصح  یهیاس  رد  نامزیزع  روشک  ناریا و  تلم  مینادیم  مزال  اما  مینکیمن ، دیدھت  ام  ار  یسک 

. دنکب تینما  ساسحا  یماظتنا -  یاھورین  هچ  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  هچ 

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 

. مینکیم تیامح  دننکیم ، هنیمز  نیا  رد  هک  یکرحت  کیتاملپید و  یاھشالت  دھدیم و  ماجنا  ام  تلود  هچنآ  زا  میھدیم و  تیمھا  نآ ، زا  ریغ 

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

داد دنھاوخ  ناشن  ار و  دوخ  ماکحتـسا  دز  دنھاوخ  دایرف  دنیآیم و  ماکحتـسااب  اھرھـش  یهمھ  رد  مھ  زاب  ناریا  تلم  هک ] دـید [  دـیھاوخ  نمھب  مود  تسیب و  زور  هللااشنا 

ناشن وا  تینما  هار  دنادب  هک  تسا  نیا  مھم  دنادیم ؛ ار  نیا  هللادمحب  ناریا  تلم  و  تسا ؛ یگداتـسیا  وا  تیقفوم  زار  هک  دنادب  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  مھم  ار . یلم  رادـتقا 

تارھاـظت نیمھ  لاـثما  رد  اھـشیارگ ، رد  میظع ، تاـعامتجا  رد  ار  رادـتقا  نیا  مدرم  هـک  دراد  یرھاـظم  یلم  رادـتقا  دـنھدب . ناـشن  ار  یلم  رادـتقا  تـسا ؛ یلم  رادـتقا  نداد 

ماـظن اـب  هک  ییاـھیھارمھ  رد ] و [  دـنھدیم ؛ ناـشن  یملع  یاھتفرـشیپ  رد  دـنھدیم ؛ ناـشن  ار  روـضح  نیا  دـنھدیم ، ناـشن  نوگاـنوگ ، تاـباختنا  رد  نمھب ، مودوتسیب 

نمـشد خر  هب  ار  یلم  رادـتقا  مدرم  هک  یتـقو  تسا ؛ یلم  رادـتقا  نداد  ناـشن  دـنکیم ، ظـفح  ار  روـشک  تینما  هک  یزیچ  نآ  تسا . نیا  مھم  دـننکیم ؛ یمالـسا  یروـھمج 

[. دنکب یراک  دناوتیمن [  رگید  نمشد  دندیشک ،

« ّيلم تینما   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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ىیاوھ  / ١٣٩٣/١١/١٩ ىورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

تینما رگا  دـمآ ؛ دـھاوخ  مھ  تینما  دوب ، تزع  رگا  تسا . مھم  رایـسب  رایـسب  روشک ، کـی  یارب  یلم  تزع  هک  دـنقفتم  تھج  نیا  رد  نازوسلد ، یهمھ  ناریا ، تلم  یهمھ 

یلم تزع  وا . زیچ  همھ  و  وا ، تورث  یتح  وا ، تینما  یتح  دـش ؛ دـھاوخ  هتفرگ  یزاب  هب  وا  زیچ  همھ  دـش ، ریقحت  تلم  کـی  رگا  ـالاو  دوب ؛ دـھاوخ  یلمع  مھ  تفرـشیپ  دوب ،

، دوخ خسار  مزع  نداد  ناشن  اب  دوخ ، رادتقا  نداد  ناشن  اب  دوخ ، روضح  اب  نمھب  مودوتسیب  رد  هللااشنا  ناریا  تلم  دننادیم و  ار  نیا  نیلوئـسم  دـنامب و  ظوفحم  یتسیاب 

. دروآ دھاوخرد  وناز  هب  ار  نمشد  هللااشنا 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

ار مدرم  هک  تسا  نیا  فدھ  تسیچ ؟ ناشفدھ  امزیزع . تلم  داصتقا  یور  دـنوشب  زکرمتم  هکنیا  رب  دـنراد  رارـصا  مھ  ناشدوخ  تسا و  اھراشف  نیا  یلـصا  لماع  نآ  اکیرمآ 

تلود لباقم  رد  دنوشب  ضارتعا  هب  راداو  مدرم  دوشب و  تخس  مدرم  تیعضو  ات  میروایب  یداصتقا  راشف  میھاوخیم  هک  دنیوگیم  احیرص  ار  نیا  دنھدب ؛ رارق  هاگتـسد  لباقم  رد 

، درک رواب  نمـشد  زا  دیابن  درک و  رواب  دوشیمن  ار  اھغورد  نیا  هک  دنناریا  تلم  رادفرط  هک  دننکیم  اعدا  یھاگ  غوردب  هتبلا  دنیوگیم  احیرـص  ار  نیا  یمالـسا . ماظن  لباقم  رد  و 

، میراد رارق  نآ  رد  اـم  هک  ایـسآ  برغ  یهقطنم  رد  تینما ، نیا  هک  ار –  تسھ  اـم  روشک  رد  زورما  هک  یتینما  نیا  دـنھاوخیم  تسا . یـسایس  فدـھ  ناـمھ  ناشفدـھ  نکل 

ام تلم  ام و  روشک  رب  زورما  هک  یتینما  دننام  یتینما  یروشک  چـیھ  رد  ام ، بونج  رد  هن  ام ، لامـش  رد  هن  ام ، برغ  رد  هن  ام ، قرـش  رد  هن  زورما  هللادـمحب  تسا ؛ ریظنیب 

دنراد دننکیم ، کیرحت  دنراد  دننک ؛ عورش  روشک  رد  ار  یـضارتعا  تاکرح  و  تینما ؛ ندز  مھرب  هب  دننک  راداو  ار  مدرم  دنربب و  نیب  زا  مدرم  تسدهب  درادن –  دوجو  تسا ، مکاح 

یتقو تسا . گرزب  شلاچ  کی  نیا  تسا ، مھم  طیارـش  کی  نیا  بخ  دنتـسھ ؛ نآ  لابندهب  تدش  اب  تیدجاب و  هک  تسا  یراک  نیا  دـننکیم . یزیرهمانرب  دـنراد  دـننکیم ، راک 

. دنریگب یدج  ار  داصتقا  یهلئسم  دننک و  راک  مھ  اب  دریگب ، رارق  مھ  رانک  رد  دیاب  اھورین  یهمھ  دراد ، دوجو  روشک  رد  یشلاچ  نینچ  کی 

ناریا  / ٠١/٣٠/١٣٩۴ ىمالسا  ىروھمج  شترا  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

دیاـب هشیمھ  نیا  دـنکیم ؛ عاـفد  دتـسیایم و  دوـخ  تینما  ظـفح  یارب  دـنادیم و  یھلا  تمعن  نیرتگرزب  ار  تینما  نارگید -  یارب  مھ  دوـخ ، یارب  مھ  یمالـسا -  یروـھمج 

ینالوئـسم یهدھعهب  هک  تسا  ییاھزیچ  مدرم ، یگدنز  یمومع  تینما  ظفح  اھزرم ، تینما  ظفح  روشک ، تینما  ظفح  دشاب : حلـسم  یاھورین  نالوئـسم  شوگ  یهزیوآ 

. دنلاعف هنیمز  نیا  رد  هک  تسا 

روشک  / ٠٢/١۶/١٣٩۴ رسارس  نایگنھرف  ناملعم و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

اب یتـلود  نیلوئـسم  تـسا ، تـینما  یاراد  تـسا ، تاـبث  یاراد  روـشک  هناتخبــشوخ  لاـحرھهب  میھدـب . ماـجنا  ار  لوـحت  نـیا  میناوـتب  اـم  هـکنیا  یارب  تـسا  هداـمآ  طـیارش 

یهطقن کـی  هب  یناـینب  ظاـحل  زا  ییاوتحم ، ظاـحل  زا  یفیک ، ظاـحل  زا  ار  شرورپ  شزوـمآ و  هللااـشنا  میناوـتب  اـم  هک  تسا  یزور  زورما  دنتـسھ . راـک  لوغـشم  یدـنمهقالع 

. میناسرب یساسا 

مالسلاهیلع  / ٠٢/٣٠/١٣٩۴ نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

هب ار  یتباین  یاھگنج  هک  دنتسھ  ددصرد  یضعب -  ناشهمھ ، هن  سرافجیلخ -  یهقطنم  هیفس  نالوئسم  زا  یخرب  یھارمھ  اب  ام  نانمـشد  هکنیا  زا  مراد  ییاھربخ  هدنب 

یتنطیـش رگا  هک  دـننادب  ار  نیا  دنرایـشوھ . دـنرادیب ، فلتخم  یاھنامزاس  رد  یلم  تینما  میرح  نارادـساپ  یهمھ  یمالـسا و  بالقنا  نارادـساپ  دـنناشکب . ناریا  یاھزرم 

. دوب دھاوخ  تخس  رایسب  یمالسا  یروھمج  شنکاو  دریگب ، تروص 

نانآ  / ٠٧/١۵/١٣٩۴ یاھهداوناخ  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ییایرد  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

تخاسریز تینما ، تسا . یمھم  یـساسا و  یهطقن  یلیخ  نیا  تسا ؛ ایرد  رد  بالقنا  یاھورین  بالقنا و  نادـنزرف  روضح  تسا ، مھم  هچنآ  هاپـس  ییایرد  یورین  یهراـبرد 

تینما تسھ . عامتجا  مدرم  یمومع  تداعـس  هن  یـصخش و  تداعـس  هن  تسھ ، گنھرف  هن  تسھ ، داصتقا  هن  دـشابن ، تینما  رگا  تسا . تلم  کی  یاھتفرـشیپ  یهمھ 

ایرد رد  اھتلم  روضح  اھتردق ، روضح  تسا . یللملانیب  یمومع  یطابترا  یهلیـسو  کی  ایرد  نوچ  تسا ؛ رتمھم  یتاھج  زا  دـنراد  ییایرد  لحاوس  هک  ییاھروشک  یارب  ایرد 

دوخ ترواجم  رد  ار  اـیرد  دـناوتن  دراد ، ییاـیرد  لـحاس  تسا و  اـیرد  یهیاـسمھ  هک  یروشک  رگا  تسا . یریاد  جـیار و  رما  کـی  دوشیمن ، بوسحم  یئانثتـسا  یهثداـح  کـی 

. تسا مھم  یلیخ  ایرد  تینما  اذل  دزاسب . تسا  هتسناوتن  ار  دوخ  یلخاد  تینما  ناکرا  عقاو  رد  دشخبب ، تینما 

١٣٩۴/٠٧/٢٢ /  « ادرف ناگبخن   » یلم شیامھ  نیمھن  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

امش ( ۵ ،) دش دیھـش  لبق  زور  دنچ  هک  ینادمھ  دیھـش  نیا  دـینادب . روشک  تینما  ناگدـننکنیمات  زا  زین  بالقنا و  زا  ار  دـینکب » دـیناوتیم  یراک  رھ  [ » نیا ، ] ار اھییاناوت  نیا 

دنوشیم و فورعم  ناشیدادعت  کی  دنرادن ؛ مھ  یمـسا  اھنیا  تسا . ینادردق  نیا  دندرک ؛ شاهزانج  عییـشت  دندمآ و  رھـش  یهمھ  نادمھ ، هب  تفر  شرکیپ ]  ] یتقو دـیدید 

شھوژپ تسین ، قیقحت  تسین ، هاگـشناد  دشابن ، تینما  رگا  دننکیم . ظفح  امـش  نم و  یارب  ار  تینما  دنراد  اھنیا  اما  دنرادن  مھ  یتیفورعم  ناشرثکا  دـنوشیم ، هتخانش 

نیا ار ، اھیگدامآ  نیا  تسا . یمئاد  یاهظحل و  دیدھت  رطخ  رد  مھ  اھناسنا  یگدنز  اجنآ  تسین ؛ زیچچیھ  عقاو  رد  تسین ، تینما  هک  ییاجنآ  تسین . یزاسهبخن  تسین ،

. دینادب مھ  تینما  ناگدننکنیمات  نیا  زا  ار  اھتصرف  نیا  ار ، اھشزومآ 

تاباختنا  / ١٠/٣٠/١٣٩۴ یرازگرب  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

تبحـص رد  هدـنب  دـنیایب . همھ  تسا ؛ ناگمھ  تکرـش  میدرک ، ضرع  هک  روطنیمھ  لوا  طرـش  دـننک . تکرح  بوخ  همھ  دـننک ، یزاب  بوخ  همھ  هک  تسا  نیا  ملاـس  تباـقر 

رگید هک  روشک  تینما  هب  تبـسن  دنـشاب ، هتـشاد  هلئـسم  یتح  مھ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هب  تبـسن  تسا  نکمم  هک  یناسک  نآ  هک  متفگ  همھ  هب  ار  نیا  مھ  یلبق 

نیا هب  تسا ، هدرک  عیرـست  ار  روشک  تفرـشیپ  تسا ، هدرک  ظفح  ار  روشک  تینما  ماظن ، نیا  زورما  بخ ، دنرادن . هلئـسم  رگید  هک  روشک  رادتقا  هب  تبـسن  دـنرادن ، هلئـسم 

رارمتـسا یارب  یناریا ، ناریا و  هب  ندیـشخب  تزع  یارب  دـنوشب  نادـیم  نیا  دراو  سپ ] [ ؛ دـنراد تسود  هک  ار  اـھنیا  تسین ، راـکنا  لـباق  رگید  هک  اـھنیا  تسا ؛ هداد  تزع  تلم 

هتبلا دـنوشب . دراو  دـیاب  همھ  دـنوشب . دراو  دـیاب  اھنیا  یارب  هتفر ؛ شیپ  هفقویب  زورما  ات  هدـش و  عورـش  بـالقنا  لوا  زا  هللادـمحب  هک  یتفرـشیپ  نیمـضت  یارب  یلم ، تینما 

یاضر درواتـسد ، نآ  تسا و  میظع  رایـسب  هک  دراد  مھ  یرگید  درواتـسد  کـی  تاریخ ، نیا  رب  هوـالع  دوشیم ، نادـیم  دراو  هفیظو  قبطرب  ادـخ و  یاـضر  ضحم  هک  یـسکنآ 

میاهدید ام  هک  یتلم  نیا  دنوشیم . مھ  دراو  هک  منکب  ضرع  امش  هب  نم  و  دنوشب ؛ دراو  طاشن  اب  دنوشب و  دراو  همھ  تسا : لوا  طرش  نیا ، تسا . ادخ  یاضر  تسا ، یھلا 

. دش دھاوخ  دراو  نامزیزع  تلم  هللااشنا  یھلا  قیفوت  هب  یھلا ، نذا  هب  یھلا ، لضف  هب  هداد ، ناشن  دوخ  زا  تلم  نیا  هک  یتریصب  یھاگآ و  نیا  و 

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

، ار روشک  تینما  هک  تسا  نیا  تیمکاح  یهفیظو  نیلوا  تسا . تلم  نآ  تینما  ظفح  لوا  یهجرد  رد  تیمکاـح  یهفیظو  دراد ، رارق  نمـشد  دـیدھت  دروم  یتلم  کـی  هکیتقو 

ار تینما  دـناوتب  هک  ار  یرازبا  رھ  امـش  زورما  تسا . یماـظن  تیوقت  یماـظن و  قیرط  زا  شایکی  دوـشیم ؛ ظـفح  یفلتخم  عاوـنا  هب  تینما  نیا  دـنکب . ظـفح  ار  تلم  تینما 

یورین دـیاب  زورهبزور  دـینکیم . یرادـھگن  ار  شایـضعب  میرخیم ، ار  شایـضعب  میزاسیم ، ار  شایـضعب  دیـشاب ؛ هتـشاد  رایتخا  رد  تسیاب  دـنک ، هدشنیمـضت  دـنک و  رادـیاپ 

. دشابن عناق  یدح  چیھ  هب  ینعی  دورب ؛ شیپ  ییاوھ 

« ّيلم تینما   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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تلود  / ٠٣/٠۶/١٣٩۵ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

[، اھنیا  ] ناتسکاپ و ثداوح و  نآ  تسا و  ناتسناغفا  ام  قرش  تسا . ربخ  هچ  دینیبب  ام  ربورود  دینک ، هاگن  امـش  بخ  دراد . یمکحم  یتینما  رپس  کی  زورما  روشک  هللادمحب 

الثم یبیل و  رد  ام  نوماریپ  هک  یثداوح  تسا و  نایرج  رد  ایسآ  برغ  یهقطنم  نیا  رد  هک  یثداوح  نیا  نمی و  هیروس و  قارع و  یبرع و  یهیاسمھ  یاھروشک  نیا  ام  برغ 

، یتینما رپـس  نیا  میراد . هللادـمحب  اـم  زورما  هک  یتـینما  نیا  تسا  یگرزب  تمعن  ردـق  هچ  هک  دـمھفیم  دـنکیم ، هاـگن  ار  اـھنیا  ناـسنا  یتـقو  تسھ ، اـھاج  یهیقب  رـصم و 

تـسا بوخ  هک  ییاـھزیچ  زا  یکی  نم  رظن  هب  تینما ، ظاـحل  زا  دـننکیم  یگدـنز  تحار  مدرم  تسا . ظوفحم  یتـینما  یاھبیـسآ  نیا  زا  هک  هتفرگارف  ار  روشک  هناتخبـشوخ 

ات تسا . ناما »  » یکی تسا - لوھجم  (، ١ «) نامالا هحصلا و  ناتلوھجم  ناتمعن   » نوچ  - دیایب ناشدای  مدرم  هک  دنراذگب  نایمرد  مدرم  اب  ناشیاھتبحص  رد  مرتحم  نیلوئـسم 

زا دشاب ؛ نماان  هاگشناد ، دشاب ؛ نماان  یوریم ، هسردم  ات  دشاب ؛ نماان  یورب ، یھاوخیم  تبسک  لحم  ات  هناخ  زا  تسھ . تینما  هک  تسین  تفتلم  یـسک  تسھ ، ناما 

اھنیا زا  اعقاو  دیاب  تسا ؛ ام  یتینما  یاھورین  ام و  یماظن  یاھورین  تامحز  رطاخهب  نیا  دراد و  دوجو  روشک  رد  تینما  زورما  دـمحلا  دـشاب ؛ نماان  رھـش ، نآ  هب  رھـش  نیا 

. درک تیوقت  ار  اھنیا  درک و  رکشت 

١٣٩۵/٠٧/٢۴ /  « تاباختنا  » یلک یاھتسایس  غالبا 

تاـغیلبت رد  یبھذـم  یموـق و  هقرفت  ریظن  یلم  تینما  ریاـغم  مادـقا  هنوـگرھ  ینوناـق و  تاراـیتخا  زا  جراـخ  یاھهدـعو  بیرف و  عـیمطت ، دـیدھت ، بیرخت ، هنوـگرھ  تیعوـنمم 

. یتاباختنا

١٣٩۵/٠٧/٢۴ /  « تاباختنا  » یلک یاھتسایس  غالبا 

اھنآ هب  دروم  بسح  تبون  زا  جراخ  عیرـس و  یگدیـسر  یلم و  تینما  یلم و  تدـحو  یلم ، عفانم  نوناق ، ریاـغم  مادـقا  هنوگرھ  یتاـباختنا و  تاـفلخت  میارج و  زا  یریگـشیپ 

. نابلطواد دض  یبیرخت  تامادقا  یتاغیلبت و  یلام و  یتینما ، میارج  هژیوهب 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

تمالس میھاوخیم ، یلم  تزع  میھاوخیم ، یلم  تینما  ناریا  تلم  یارب  ام  دسرب ؟ اجک  هب  روشک  تلم و  میھاوخیم  ام  میھاوخیم ؟ هچ  نامتلم  یارب  نامروشک و  یارب  ام 

اھر میھاوخیم ، اھدادعتسا  ییافوکش  میھاوخیم ، یناھج  رگهطلس  یاھتردق  زا  لالقتسا  میھاوخیم ، هبناجهمھ  تفرشیپ  میھاوخیم ؛ یمومع  هافر  میھاوخیم ، یمومع 

یهنیمز رد  ام  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  میھاوخیم ؛ روشک  یارب  ار  اھنیا  میھاوخیم ؛ اھنیا - لاـثما  داـسف و  داـیتعا و  لـثم   - یعاـمتجا یاھبیـسآ  زا  نتفاـی  تاـجن  ندـش و 

دوشیم هنوگچ  بخ  دوشب . نیمات  روشک  لخاد  رد  وا  یارب  داوم  نیا  هک  دیسر  دھاوخ  شیاسآ  هب  تلم  یتقو  نآ  میھاوخیم . مینکیم و  لابند  نامروشک  یارب  یدام  لئاسم 

هتـشاد یوق  داصتقا  کی  روشک  هکنیا  نودب  منکیم  ضرع  نم  دیآیم ؟ تسد  هب  روجهچ  هبناجهمھ  تفرـشیپ  یلم ، رادتقا  یلم ، تینما  یلم ، تزع  دروآ ؟ تسد  هب  ار  اھنیا 

نامتسد هک  دوخ  هب  یکتم  نئمطم و  یوق و  داصتقا  کی  تسا : نیا  نامزاین  تسا ؛ یوق  تیریدم  اب  هارمھ  یوق ، دیلوت  یوق ، داصتقا  ام  زاین  دیآیمن . تسد  هب  اھنیا  دشاب ،

تردق مینک ، دنمـشزرا  ار  یلم  لوپ  میراذـگب ، رثا  تفن  تمیق  یور  میناوتب  مینک ، مادـقا  میناوتب  مینک ، تکرح  میناوتب  مینک ، باختنا  میناوتب  دـشابن ، زارد  نارگید  تمـس  هب 

نیمات دیاب  ار  اھزیچ  نیا  دیسر ؛ میھاوخ  یرمتسم  تینما  کی  هب  هن  دیسر ، میھاوخ  یرمتـسم  تزع  کی  هب  هن  یروجنیا ، یوق  داصتقا  کی  نودب  میربب ؛ الاب  ار  مدرم  دیرخ 

گنھرف نودب  دیآیمن ؛ تسد  هب  اھهتـساوخ  نیا  مھ  ماظن  اب  تلم  یمومع  دنویپ  نودب  دـیآیمن ؛ تسد  هب  مھ  یلم  داحتا  نودـب  هتبلا  و  تسا . نیا  داصتقا  تیمھا  مینک .

میناوتیم مینک و  نیمات  دیاب  میراد و  مزال  ار  اھنیا  یهمھ  دش . دـھاوخن  نیمات  اھهتـساوخ  نیا  مھ  راکرپ  لاعف و  عاجـش و  نالوئـسم  نودـب  دـیآیمن ؛ تسد  هب  مھ  یبالقنا 

. تسا داصتقا  یهلئسم  ام  ینونک  یهدمع  تالکشم  زا  یکی  سپ ] . ] مینک نیمات 

شترا  / ٠١/٣٠/١٣٩۶ نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

دیھاوخیم نان  دنیوگب  مدرم  هب  رگا  تسھ ؛ مھ ]  ] ینماان تسھ ، تالکشم  تسا ، یطحق  تسین ، نان  یروشک  کی  رد  یھاگ  تسا . مھم  یلیخ  روشک  کی  یارب  تینما 

ینعی هدش . فیعـض  هک  تسا  هدـش  بجوم  رگید  قطانم  زا  یلیخ  ام و  یهقطنم  رد  اھتردـقربا  تلاخد  هک  یزیچ  نامھ  ینعی  دـنھدیم ؛ حـیجرت  ار  تینما  اعطق  تینما ، ای 

دـصقم هب  تمالـسب  دـنناوتب  دنتـسھ ، راوس  نآ  رد  هک  یناسک  نآ و  نانکاس  هک  تسین  عمجرطاـخ  رگید ، یاـج  هب  اـج  کـی  زا  دـنکیم  تکرح  هک  یـسوبوتا  دـییامرفب  ضرف 

داجیا رد  حلـسم  یاھورین  شقن  تسا . مھم  یلیخ  تینما  تسا . مھم  اھنیا  روجنیمھ ؛ لزانم  لخاد  روجنیمھ ، اـھنابایخ  رد  دـنریگن ؛ رارق  نمـشد  مجاـھت  دروم  دنـسرب و 

روشک رد  شترا  رادتقا  سفن  دیـشاب ، رتیوق  رتردتقم و  امـش  هچرھ  اما  دشاب ، هتـشادن  یتینما  ظاحل  زا  مھ  یکرحت  چـیھ  تسا  نکمم  شترا  تسا . یمھم  شقن  تینما 

. تسا مھم  لئاسم  یهلمجزا  نیا  دنکیم . نیمات  اھنآ  یگزیگنارپ  اھنآ و  یاھییاناوت  اھنآ و  رادتقا  حلسم و  یاھورین  ار  روشک  تینما  دنکیم . تینما  داجیا 

شترا  / ٠١/٣٠/١٣٩۶ نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

حلـسم یاـھورین  دنتـسین ، حلـسم  یاـھورین  طـقف  تیعر  راـصح  تیعر و  نصح  مینادـب  هک  تسا  مھم  هتکن  نیا  هیعرلا . نوـصح  دـننما ؛ راـصح  نایرکـشل ]  ] هک دـش  هـتفگ 

شترا اب  تھج  نیا  رد  دنناوتیم  همھ  فلتخم  یاھهاگتـسد  هیعرلا . نوصح  نذاب هللا  دونجلاف  تسا ؛]  ] هللانذاهب مھ  نیا  هک  دـنتیعر ؛ تینما  یاھراصح  نیرتمھم  یهلمجزا 

یاھهاگتسد زا  ام  هچنآ  روشک . یهعومجم  یتاقیقحت ؛ یاھهاگتـسد  یـشزومآ ، یاھهاگتـسد  یگنھرف ، یاھهاگتـسد  یداصتقا ، یاھهاگتـسد  دنـشاب ؛ ماگمھ  هارمھ و 

، دننک لمع  ناشتلم  یارب  ناشروشک و  یارب  نمـشد  تامجاھت  لباقم  رد  بجاح  کی  دننام  یراصح ، نصح و  دننام  دننک  یعـس  همھ  تسا ؛ نیمھ  میراد ، راظتنا  فلتخم 

. دـشاب نیا  همھ  فدـھ  یماظن ؛ یاھهعومجم  هچ  و  یتاقیقحت ، یملع و  یاھهعومجم  هچ  یگنھرف ، یهعومجم  هچ  یداصتقا ، یهعومجم  هچ  دـننک ؛ تیلاعف  دـننک ، راک 

رـش زا  روشک  تظاـفح  زا  روـشک ، تفرـشیپ  هعـسوت و  زا  یلم ، تزع  زا  یلم ، تینما  زا  تسارح  ظـفح و  فدـھ ، رگا  نیارباـنب  تسا . یکی  فدـھ  اـما  تسا  فـلتخم  اـھراک 

عقاورد همھوهمھ  یداـصتقا ، یاـھنامزاس  یگنھرف و  یاـھنامزاس  یتاـقیقحت و  یاـھنامزاس  یھاگـشناد و  یاـھنامزاس  یماـظن و  یاـھنامزاس  تـقونآ  دـشاب ، نانمـشد 

هب تداسح  مشچ  هب  دننکیمن ، هاگن  مھ  هب  تباقر  مشچ  هب  دننکیم ، لیمکت  ار  رگیدمھ  دننکیم ، کمک  رگیدکی  هب  دننکیم ؛ راک  مھ  اب  دـنراد  هک  دنتـسھ  یمیظع  یاھورین 

. مینکیم هیکت  نآ  یور  ام  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  دیآیم . دوجو  هب  یماجسنا  نینچ  کی  روشک  رد  تروص ] نیا  رد  . ] دننکیمن هاگن  مھ 

شترا  / ٠١/٣٠/١٣٩۶ نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

ار تاباختنا  دننادب . ار  تاباختنا  ردق  دننادب ؛ تاباختنا  دوخ  ناراکردناتسد  دـننادب ، مدرم  دـننادب ، یتاباختنا  یاھدزمان  دـننادب ، اھیتلود  دـننادب ؛ ار  تاباختنا  ردـق  دـیاب  همھ 

دھاوخ مھ  روجنیمھ  یھلا  قیفوت  هب  هللااشنا  هک  داتفا  قافتا  نیا  هچنانچرگا  دریگب . ماجنا  یگدرتسگ  اب  تمالـس و  اـب  تینما ، اـب  ملاـس ، دـیاب  تاـباختنا  میرادـب . یمارگ 

لباقم رد  ویدار  رگید  زورما  هک  دننیبیم  ار  هناگیب  یاھهناسر  هناگیب و  یاھویدار  نیا  هک  یناسک   - دننکیم همزمز  مئاد  دننکیم ، هسوسو  مئاد  هک  ینانمـشد  مغریلع  دـش 

، یرادیب نیمھ  اب  هللااشنا  ناریا  تلم  و  دننک - بارخ  ار  تاباختنا  یروجکی  هک  دننکیم  هسوسو  دنراد  روطچ  نانمـشد  هک  دننادیم  تسا ، یکچوک  زیچ  اھهناسر  یهرتسگ 

ملاس قوش و  روش و  اب  طاشناب ، هدرتسگ ، تاباختنا  کی  دنورب و  شیپ  هللااشنا  روجنیمھ  هنامصخ ، تکرح  نیا  لباقم  رد  دناهداد  ناشن  هشیمھ  هک  یرایشوھ  نیمھ  اب 

روجنیمھ هللااشنا  میراودیما  هک  داد  دـھاوخ  یرایـسب  تینوصم  ار  روشک  نیا ، دوخ  دوب و  دـھاوخ  یاهریخذ  کی  روشک  یارب  نیا  دـتفیب ، قافتا  هللااشنا  تینما  اب  هارمھ  و 

. دوشب مھ 

« ّيلم تینما   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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نارگراک  / ٠٢/١٠/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

هتـشاد روضح  هنحـص  رد  مدرم  رگا  یلم . تینما  یهدـننکنییعت  هچ ؟ یهدـننکنییعت  تسا . هدـننکنییعت  فلتخم ، یاـھهصرع  رد  اـھنآ  روـضح  هک  دـننادب  دـیاب  اـم  زیزع  مدرم 

، دننکیم بانتجا  یتخس  لمع  رھ  زا  یمالسا  یروھمج  لباقم  رد  تفلکندرگ  حیقو و  وررپ و  یاھنمشد  دینیبیم  امـش  هکنیا  دنام . دھاوخ  یقاب  تینما  رد  روشک  دنـشاب ،

تاملـسم وزج  اھنآ  یاھدنتـسم  هک  تسا  یتایعقاو  منکیم ، ضرع  هکنیا  تسین ، لـیلحت  اـھنیا  دنـسرتیم ؛ هملک  یعقاو  یاـنعمهب  دنـسرتیم ، تسا ؛ مدرم  روضح  رطاـخهب 

داجیا هلـصاف  ماظن  تلم و  نیب  یتقو  دنکن ؛ ضرعت  دنیـشنب و  بقع  دوشیم  روبجم  دنکب ، هزرابم  ماظن  نیا  اب  دھاوخیم  هک  ینمـشد  دـنکیم ، ادـیپ  روضح  تلم  یتقو  تسا .

یاھاج رد  هکنیاامک  دننکب ، مادقا  دنناوتیم  روجهمھ  ناشیارب ، تسین  مھ  تخـس  یلیخ  دنھدب ؛ ماجنا  یراک  رھ  دنناوتیم  تقونآ  درکن ؛ ادـیپ  روضح  هنحـص  رد  تلم  دـش و 

یھاگ دننک . ضرعت  دناهتـسناوتن  هک  تسا  هدوب  مدرم  روضح  رطاخهب  اھنمـشد  مدرم ؛ روضح  رطاخهب  دـنک ، راک  هتـسناوتن  نمـشد  یمالـسا  ناریا  رد  دـناهدرک . ایند  فلتخم 

نیا هن ، میرادرب ؛»]  ] روشک رس  زا  ار  گنج  یهیاس  میتسناوت  میدرک ، ادیپ  تیلوئسم  میدمآ  هک  ام   » دناهتفگ دینک  ضرف  اھیـضعب  هک  میاهتفنـش  هتـشذگ  رد  میونـشیم و 

روضح هدرک ، عفر  روشک  نیا  رـس  زا  یدامتم  یاھلاس  نیا  لوط  رد  ار  نمـشد  ضرعت  یهیاس  ار ، گـنج  یهیاـس  هچنآ  دیونـشب ، هدـنب  زا  تسین ؛ یتسرد  یاـھفرح  اـھفرح ،

. تسا هدوب  مدرم 

باـختنا ار  سکنـالف  میوـگیمن  مدرم  هب  نم  تسا . نیا  مدرم  هب  نم  ضرع  تسا ؛ تاـباختنا  روـضح ، نیا  رھظم  نیرتمھم  دوـشیم ؟ هداد  ناـشن  یروـجهچ  روـضح  نیا  بخ ،

، دیھدب یار  دیوشب و  رضاح  یار  قودنص  یاپ  رد  امتح  هک  منکیم  رارـصا  منکیم و  ضرع  مدرم  هب  اما  تفگ ، مھاوخن  مدرم  هب  زگرھ  ار  نیا  دینکن ؛ باختنا  ار  سکنالف  دینکب ،

- مدرم داحآ  زا   - دراد تسود  ار  تینما  سک  رھ  دراد ، تسود  ار  ماظن  سک  رھ  دراد ، تسود  ار  روشک  سک  رھ  دـتفیب . قافتا  دـیاب  نیا  دـیھدیم ؛ صیخـشت  هک  یـسک  رھ  هب 

. دنکیم مک  نیا  ار  نمشد  رش  قودنص ؛ یاپ  دیایب  دوشب ، تاباختنا  نادیم  دراو  دیایب  دیاب 

...

، تسا ناتسا  مادک  رد  تسا ، رھـش  مادک  لھا  دنکیمن  قرف  ار - هلئـسم  نیا  مدرک  لابند  تقد  اب  نم   - دسریم تداھـش  هب  یاهطقن  کی  رد  هک  امـش  ناوج  کی  دینیبب ؛ امش 

ریحتم ناسنا  هک  دـننکیم  یرادبناج  راھظا  دـنھدیم و  ناشن  لابقتـسا  یرـصانع  نینچکـی  هب  تبـسن  قوش  اـب  روش و  اـب  مدرم  ناـنچنآ  تسا ؛ روشک  تمـسق  مادـک  رد 

یارب دـنکیم ، شـالت  دراد  اـھنآ  تزع  یارب  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  هک  دـننادیم  تسا ؛ بولطم  مدرم  یارب  ماـظن  یریگتھج  ماـظن ، تکرح  تسیچ ؟ رطاـخهب  نیا  دـنامیم .

؛ تسین یکچوک  راک  نیا  تسا ؛ هدرک  عطق  روشک  نیا  زا  ار  نمـشد  تسد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دـنکیم . شالت  دراد  اھنآ  تفرـشیپ  یارب  دـنکیم ، شالت  دراد  اھنآ  تینما 

. تسا یگرزب  راک  یلیخ  نیا 

١٣٩۶/٠٢/٢٠ /  ( مالسلاهیلع  ) نیسح ماما  یرادساپ  تیبرت  یرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

اب هک  تسا  نیمھ  یارب  دراد . یرتشیب  تیمھا  دنک  ظفح  ار  روشک  تینما  دـناوتیم  هک  یاهعومجم  دراد ؛ رارق  تینما  زا  یرتالاب  یهجرد  رد  تسا ، تینما  ظفاح  هک  یزیچ  نآ 

راکتبا تسین ، مھ  داصتقا  تسین ، مھ  ملع  دوبن ، تینما  رگا  هکنیا  رطاخهب  دنفلاخم ؛ دنتـسھ - اھنیا  نیرتمھم  یهلمجزا  حلـسم  یاھورین  هک   - تینما ظفاح  یاھهعومجم 

روشک کی  یارب  تینما  رتسب  تسا . تینما  دوجو  دنک ، دشر  فلتخم  یاھشخب  رد  دناوتب  دنک ، تیبرت  دنمـشناد  دناوتب  روشک  کی  دوشیم  بجوم  هک  یزیچ  نآ  تسین . مھ 

نیب زا  دراد  دوجو  روشک  رد  هک  ار  یتینما  نیا  دـننکیم  شالت  اذـل ] [ ؛ تسا اھنآ  یتحاران  بجوم  تسا ، روشک  تینما  ظـفاح  هک  یزیچ  نآ  تسا . رتمزـال  رتمھم و  زیچهمھ  زا 

. تسا مھم  رایسب  تاکن  زا  یکی  نیا  دنربب .

١٣٩۶/٠٢/٢٠ /  ( مالسلاهیلع  ) نیسح ماما  یرادساپ  تیبرت  یرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

اجنیا اـم  زیزع  ناھدـنامرف  هک  مھ  یـشرازگ  دـیتسھ . نم  ناـناوج  نم و  نادـنزرف  نم ، زیزع  ناردارب  امـش  میوگیم . امـش  هب  ار  نیا  نم  هتفرگ ؟ فدـھ  ار  یزیچ  هچ  نمـشد 

رد نمـشد  فدـھ  تسیچ ؟ لابند  نمـشد  دـیراد . مھ  اھنیا  دـننام  یـسایس و  هاگن  تیونعم و  تریـصب و  شزومآ  یماظن ، شزومآ  رب  هوالع  امـش  هک  دـھدیم  ناشن  دـنداد ،

تدمدنلب فدھ  کی  دراد ، تدمنایم  فدھ  کی  دراد ، تدمهاتوک  فدھ  کی  نمشد  منکیم  ضرع  نم  تسا ؟ هتفرگ  فدھ  ار  یزیچ  هچ  نمـشد  تسیچ ؟ یمالـسا  یروھمج 

هللادمحب یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  گرزب  راختفا  نیا  ندرب  نیب  زا  تسا ، روشک  رد  هنتف  بوشآ و  داجیا  تسا ، روشک  تینما  ندز  مھ  هب  نمـشد  تدمهاتوک  فدـھ  دراد .

دوجو هب  نامدوخ  روشک  یارب  ار  ینما  طیحم  میا  هتسناوت یمارآان ، جنـشت و  زا  رپ  یایند  کی  رد  هکلب  یمارآان ، زا  رپ  جنـشت ، زا  رپ  یهقطنم  کی  رد  ام  تسا . رادروخرب  نآ  زا 

زا ار  نیا  دـنھاوخیم  تسا ؛ هدروآ  دوجو  هب  اھندوبزورهب  اھیرایـشھ و  اھیھاگآ و  ار  نیا  دـناهداد ، ماجنا  زوسلد  نیلوئـسم  ار  نیا  تسا ، هدرک  تلم  ار  راـک ]  ] نیا میرواـیب .

هنیمز نیا  رد  دعب  نم  دننک . بلـس  روشک  زا  ار  تینما  دنناوتب  هک  تسا  نیا  نمـشد ، تدمهاتوک  فدھ  نیرتمھم  دیاش  ای  فادھا  نیرتمھم  زا  یکی  دـنریگب . ناریا  گرزب  تلم 

. درک مھاوخ  ضرع  رگید  یهلمج  کی  زاب 

١٣٩۶/٠٢/٢٠ /  ( مالسلاهیلع  ) نیسح ماما  یرادساپ  تیبرت  یرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

ضرع نم  اھنآ  هب  میدرک - ضرع  مینکب ، ضرع  دـیاب  مدرم  هب  ار  هچنآ   - میوگیم اھنآ  هب  دنتـسھ و  یتاباختنا  یاـھدزمان  هک  یمرتحم  ناـیاقآ  نیا  یهمھ  هب  منکیم  هیـصوت  نم 

: دننکب تیاعر  امتح  ار  زیچ  هس  ود  هک  دننک  هجوت  دنھدیم ، مدرم  هب  هک  ییاھهمانرب  رد  دوخ ، تاراھظا  رد  دوخ ، یاھهدعو  رد  هک  منکیم 

...

یعـس تسا . یلم  شمارآ  نیمھ  تسا ، یلم  تینما  نیمھ  دریگب ، رارق  هجوت  دروم  مرتحم  یاھدزمان  یاھهدعو  تاراھظا و  اھهمانرب و  رد  یلیخ  دـیاب  هک  یموس  یهتکن 

. دـننکیم راک  اھلـسگ  نیا  یور  دـنراد  ام  نانمـشد  هک  تسا  یدامتم  یاھلاس  دنـشاب ! بقارم  دـننکن ؛ کیرحت  ار  یموق  ای  ینابز  ای  ییایفارغج  اـی  یداـقتعا  یاھلـسگ  دـننک 

راک ناجیابرذآ  رویغ  بصعتم و  مدرم  یور  رب  دندمآ  اھنیا  دـندیبوک . اھنیا  ناھد  هب  تشم  اب  ام  نموم  درک  مدرم  اما ]  ] دـندرک راک  ناتـسدرک  یور  یمالـسا  یروھمج  نانمـشد 

برع مدرم  اب  روجنیمھ  دـندرک ؛ دودرم  ار  اھنآ  دنداتـسیا و  اھنآ  یور  رد  دـندرک و  دـنلب  رـس  بالقنا ، نابحاص  لثم  ناـجیابرذآ  رویغ  مدرم  اـما ]  ] دـندرک یراذگهیامرـس  دـندرک ،

نیا دنناوتب  هکنیا  یارب  دننکیم ، تسرد  فرح  دنریگیم ، رودزم  دـنھدیم ، لوپ  دـننکیم ، یراذگهیامرـس  دـننکیم ، راک  دـنراد  نمکرت . مدرم  اب  ناتـسچولب ، مدرم  اب  ناتـسزوخ ،

دنـشاب بقارم  یروھمج  تسایر  یاھدزمان  دناهداتـسیا . نامیا  یهمھ  اب  صالخا ، یهمھ  اب  تیمیمـص ، یهمھ  اب  تردق ، یهمھ  اب  یناریا  ماوقا  اما  دـننک ؛ لاعف  ار  اھلـسگ 

. دننکن کیرحت  ار  اھلسگ  نیا  دننکن و  بیقعت  نمشد  عفن  هب  دربب ، شیپ  هتسناوتن  هداد و  ماجنا  هراکهمین  نمشد  هک  ار  یراک  صیخشت ، رد  یاطخ  رطاخهب 

و روشک ، ترازو  زا  یماظتنا ، یورین  زا  هیئاضق ، یهوق  زا  شمارآ ، نالوئسم  تینما ، نالوئسم  تاباختنا ، رد  تسا . مھم  رایـسب  روشک  نیا  یارب  شمارآ  تینما و  یهلئـسم 

دھاوخ هجاوم  تخـس  شنکاو  لمعلاسکع و  اب  اعطق  دنکب ، مایق  دھاوخب  روشک  نیا  تینما  هیلع  یـسک  رگا  دننکب . ظفح  ار  تینما  هک  دننکب  تبقارم  همھ  دیاب  هیقب  هیقب و 

یروھمج هک  داـتفا  رکف  هب  لاـس ٨٨  رد  منک ، وروریز  متـسناوت  رـالد  نویلیم  هد  اـب  ار  ناتـسجرگ  نم  تفگ  هک  ثیبخ  ییاـکیرمآ  رادلوپ  تسینویھـص  نآ  دـننادب . ار  نیا  دـش ؛

تمظع نیا  اب  ناریا  تلم  ار ، تمظع  نیا  اب  یمالسا  یروھمج  هک  دسریم  اجک  هب  تخانش  رد  تقامح  نیا  قیبطت و  رد  یاطخ  نیا  دینیبب  دنک .]  ] یروجنیا مھ  ار  یمالسا 

؛ تسا روجنیمھ  مھ  زورما  یلم . مزع  هدارا و  مکحتـسم  راوید  اب  دندرک  دروخرب  بخ  دننکب ؛ راک  دنراذگب و  رثا  دـنھاوخب  ایند و  مدـنچ  تسد  یاھروشک  اب  دـننک  هسیاقم  ار 

رد مھدـیم ؛ تیمھا  روـشک  نیا  تینما  هب  مدرم ، عـبتهب  مھ  ریقح  نیا  دـنھدیم ، تـیمھا  تـینما  هـب  مدرم  تـسا ، مـھم  یلیخ  روـشک  نـیا  یارب  تـینما  هـک  دـننادب  ار  نـیا 

. دروخ دھاوخ  یلیس  دنادب  اعطق  دنکب ، یطخت  هار  نیا  زا  هک  یسکرھ  و  دنامب ؛ ظوفحم  لماک  تروصهب  تینما  دیاب  تاباختنا 

مدرم  / ٠٢/٢٧/١٣٩۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یوس زا  ابلاغ  هک  یحلسم  رصانع  اھتسیرورت و  روضح  اب  هچ  تسا ؛ ینماان  رد  قرغ  زورما  اقیرفآ  لامش  ایـسآ و  برغ  یهقطنم  ام ، یهقطنم  هقطنم ، هب  دینک  هاگن  امش 

. دوشیم هدـھاشم  ایند  رگرامعتـسا  یاھتردـق  تسد  زاب  مھ  اھنیا  یهمھ  رد  هک  اھروشک  زا  یـضعب  رد  یلخاد  یاھگنج  اـب  هچ  دـنوشیم ، تیوقت  هاوخدـب  لددـب و  یاـھتلود 

« ّيلم تینما   » 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 33هاگياپ  هحفص 26 
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، راگدرورپ قیفوت  اب  هللادـمحب  نماان ، یهعومجم  نیا  نیب  رد  دـشابن . ینماان  نیا  هک  تسھ  اجک  هقطنم ؛ یاھروشک  هب  دـینک  هاگن  تسا . نماان  طیحم  رگید ، تسا  ینماان 

اب هارمھ  مارآ ، طیحم  روشک  طیحم  هللادمحب  تسا ، هدنامن  یقاب  رتشیب  تاباختنا  هب  زور  ود  زورما  تسا . تاباختنا  کرادت  لوغشم  شمارآ ، اب  تینما ، اب  یمالـسا  یروھمج 

روـشک کـی  رد  یتاـباختنا  دراد . تمیق  یلیخ  مینادـب ؛ ردـق  یلیخ  دـیاب  ار  اـھنیا  زیزع ! نارھاوـخ  زیزع ، ناردارب  دراد ؛ شزرا  یلیخ  اـھنیا  تسا .]  ] هنیکـس اـب  هارمھ  شمارآ ،

نیا تسا ؛ رارقرب  شمارآ  اجهمھ  اما  دـننکیم ، هدامآ  ار  دوخ  قوش  روش و  اـب  مدرم  و  دـنراد - باـختنا  قح  نویلیم  دـنچوهاجنپ  دـنتفگ  هک   - دـتفایم هار  هب  ینویلیم  داتـشھ 

. تسناد ردق  دیاب  ار  نیا  تسا . تیمھا  اب  یلیخ  تسا ، شزرا  اب  یلیخ 

مدرم  / ٠٢/٢٧/١٣٩۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

گنھامھ دننکیم ، راک  دنراد  دندامتعا ؛ دروم  دنراک . لوغشم  یدج  روطهب  اھنیا  دنتینما ، ظفاح  هک  ییاھهاگتسد  یتراظن ، یاھهاگتسد  یئارجا ، یاھهاگتسد  دننادب ! همھ 

، مدرم ارآ  دنـشاب  بقارم  هک  منکیم  شرافـس  منکیم و  دـیکات  دـندامتعا  دروم  هک  ییاھهاگتـسد  نامھ  هب  نیا ، دوجو  اـب  نم  هتبلا  دـننکیم . راـک  دـننکیم و  تکرح  دـنراد  مھ 

دروم هللادمحب  اھهاگتـسد  نکل  دـننکب ، یتافلخت  کی  دـنھاوخب  هک  دنـشاب  یناسک  راک ، طسو  نیا  لالخ و  نیا  رد  تسا  نکمم  بخ ، دوشب . ظفح  نآ  تناما  دـشاب ، نومام 

همھ دنراد ؛ شزرا  همھ  اھنیا  دننکیم ؛ ظفح  ار  تینما  دنتینما و  ظفاح  هک  ییاھهاگتسد  هچ  یئارجا ، یاھهاگتـسد  هچ  یتراظن ، یاھهاگتـسد  هچ  دندامتعا ؛ دروم  دنلوبق ،

. دنلوغشم

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

ناریا یاھرھش  رد  هعیش ، مدرم  نمشد  تیبلھا و  نمشد  ثیبخ  رگهنتف  رصانع  اب  الاح  دیاب  ام  دندوبن ، رگا  مرح  زا  عافد  یادھش  دشاب . مولعم  دیاب  مھ  ام  یادھـش  شزرا 

اب یزرم  یهقطنم  تمـس  هب  دـنناشکب  ار  ناـشدوخ  دـندرکیم  یعـس  دـندوب و  یاهقطنم  کـی  رد  اـھنیا  دـندوب ، هـک  قارع  رد  رگید ؛ دوـب  نمـشد  یاـھهمانرب  رد  میدـیگنجیم .

؛ دنزرممھ ام  اب  هک  ییاھناتسا  نیا  هب  دنیایب  دندرکیم  یعس  تسا ؛ یمالسا  یروھمج  یهیاسمھ  هک  ناشیقرش  قطانم  هب  دنناسرب  ار  ناشدوخ  و  یمالسا ؛ یروھمج 

؛ روجنیمھ مھ  هیروس  رد  دنوشیم . وراج  دنوشیم ، ( ٩) هلازا یلکب  دنراد  هک  مھ ]  ] الاح دمآرد ، ناشردپ  دندش ، رامورات  دش ، هدز  ینھدوت  ناشھب  دـش ، هتفرگ  ناشیولج 

رد دیاب  میدیگنجیم ؛ اھنیا  اب  فارطا  ربورود و  نیمھ  رد  دـیاب  الاح  نامزیزع ، ( ١٠) حادم یاقآ  نیا  لوق  هب  دندادیمن ، ماجنا  دنداد  ماجنا  ام  شزرااب  نارادرـس  هک  ار  یراک  نیا  رگا 

. تسا مرح  ناعفادم  نیمھ  هب  طوبرم  دیراد ، امش  زورما  هک  یتینما  نیا  زا  یمھم  شخب  میدرکیم . هزرابم  اھنیا  اب  نامدوخ  یاھرھش  نامدوخ و  یاھنابایخ  نیمھ 

زا هچ  دنرقتـسم ، زرم  رد  هک  هاپـس  ینیمز  یاـھورین  زا  هچ  دنرقتـسم ، زرم  رد  هک  یماـظتنا  یورین  زا  هچ  تسا ؛ اـم  نارادزرم  نیا  هب  طوـبرم  تینما ، زا  یرگید  مـھم  شخب   

ناتیاھهناخ رد  امـش  دنوشیمن ! مھ  هدید  اھکلفط -  - اھنآ تسا ؛ اھنآ  تاکرب  زا  یـشان  نیا  دنـشالت ؛ تیلاعف و  رارقتـسا و  دمآوتفر و  لاح  رد  اھزرم  رد  هک  ییاھورین  یهیقب 

دیوریم دیتسین ؛ نارگن  دییآیم ، راک و  لحم  دیوریم  ناتدوخ  دیتسین ؛ نارگن  دیآیم ، هسردم ، دیتسرفیم  ار  ناترتخد  ار ، ناترـسپ  امـش  دیراد ؟ ربخ  هچ  زرم  زا  دیاهتـسشن ؛

هداتـسیا زرم  رد  هک  نآ  هک  دیراد  ربخ  هچ  دینکیم . یگدنز  تینما  اب  دیراد  دیتسین ، ینماان  نارگن  دیتسین ؛ نارگن  دینکیم ، ییامیپهار  دیتسین ؛ نارگن  دینیـشنیم ، کراپ  رد 

یقرش بونج  یاھزرم  رد  هچ  دنمولظم ؛ ام  یزرم  یادھش  تسا . مولظم  وا  دنرادن ؛ ربخ  مدرم  ار  نیا  دشکیم ؟ هچ  دراد  وا  دوشن ، روشک  دراو  هک  هتفرگ  ار  نمـشد  یولج  و 

رد هک  یرگید  قطانم  یهیقب  هچ  اھاج ، یهیقب  هاشنامرک و  ناتـسدرک و  یهقطنم  ینعی ]  ] یبرغ لامـش  یهقطنم  هچ  اھنیا ، دـننام  نامرک و  ناتـسچولب و  یهقطنم  ینعی 

ام یاھزرم  زا  یضعب  زا  دنـشابن ، اھرادزرم  نیا  رگا  دننکیم . عافد  اجنآ  دوجو ، یهمھ  اب  دنراد  هک  دنتـسھ  ام  یاھرادزرم  نیا  اھنیا ، یهمھ  رد  دراد ؛ دوجو  یتالکـشم  اھزرم 

یولج یـسک  هچ  دناشنب . هایـس  کاخ  هب  هایـس و  زور  هب  دنک و  تخبدـب  ار  ناوج  دـص  تسا  نکمم  شیولیک  کی  رھ  هک  دـننکیم  روشک  دراو  ردـخم  داوم  ولیکرازھ  ولیکرازھ 

نابزرم دیھـش  روجنآ ، مرح  عفادـم  دیھـش  دراد . شزرا  یلیخ  دیھـش  نیا  دوشیم ؛ دیھـش  مھ  دـعب  دـننکیم ؛ یراکادـف  دـنراد  هک  دنتـسھ  اھنیا  ام ! رادزرم  دریگیم ؟ ار  اھنیا 

. روجنیا

هک  - ار تسیرورت  یاھمیت  ار ، راکبارخ  یاھمیت  دـندرگیم و  ناشدوخ  ذـفان  یاھمـشچ  اب  هک  ییاھنیا  روجکـی ؛ مھ ]  ] روشک لـخاد  رد  یتاـعالطا  یتینما و  یاـھراک  دیھـش   

اب دراد ، هک  یـشوھ  اب  دراد ، هک  یاهبرجت  اب  ام  یتینما  رومام  نیا  دننکیم  ادیپ  دوشیمن - هدید  هک  تسا  یمنھج  ناشیاھلد  درادـن ، قرف  مدرم  یهیقب  اب  ناشهفایق  لکش و 

ار میت  تسیب  دندز ، هبرض  ار  میت  لھچ  هک  دیونشیم  امـش  تقوکی  دننکیم و  ادیپ  ار  اھنیا  دنک . ادیپ  ار  اھنیا  دناوتیم  دنکیم ، ادخ  هک  یتیادھ  اب  دریگیم ، مدرم  زا  هک  یکمک 

. دنراد شزرا  یلیخ  اھنیا  دسریم ؛ تداھش  هب  اھنیا  زا  یکی  مھ  یتقوکی  دشکب ؛ نوخ  کاخ و  هب  ار  رفن  اھهد  تسناوتیم  اھمیت  نیا  زا  کیرھ  هک  دندز  هبرض 

دننادب مدرم  ات  دوشیم  هتفگ  دوشیم ، شخپ  اھفرح  نیا   - منکب ضرع  ار  نیا  مھاوخیم  نم  تسا ؛ راک  رد  ناتتـسد  دیرادغاد و  ناتدوخ  دـیتسھ ، ادھـش  یهداوناخ  هک  امـش   

نیمات ار  روشک  تینما  دـنراد  اھنیا  تسا ؛ تینما  نان ، بآ و  زا  رتالاب  تسین ؛ نان  بآ و  نداد  طقف  تمدـخ ، دـننکیم - تمدـخ  روشک  نیا  هب  دـنراد  ردـقچ  ام  نادیھـش  نیا  هک 

رد هک  ییاھنآ  هچ  دـننکیم ، راک  اھزرم  رد  هک  ییاھنآ  هچ  دـننکیم ، راک  مرح  زا  عاـفد  رد  روشک  جراـخ  رد  هک  ییاـھنآ  هچ  تسا ؛ یروجنیا  روشک  یاـھزرم  یهمھ  رد  دـننکیم .

. دنراد روشک  ندرگ  هب  تایح  قح  اھنیا  یهمھ  دننکیم ، راک  تینما  یارب  اھهداج  اھرھش و  لخاد 

ناریا  / ١٢/٠۵/١٣٩۶ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزاود  ذیفنت  مکح  نتم 

زا یکی  رد  ار  ناـنآ  کراـبم  روـضح  دوـمرف و  زارفارــس  ار  ناریا  ناـشلامیظع  تـلم  یرگید ، گرزب  یعاـمتجا  یــسایس و  نوـمزآ  رد  هـک  میوـگیم  ساپــس  ار  لاــعتم  دــنوادخ 

ینالوط فوفـص  روشرپ و  تاباختنا  داد . رارق  یمالـسا  یروھمج  سدقم  ماظن  تھبا  روشک و  تینما  تزع و  زا  تسارح  تھج  رد  دـنلب  یماگ  یلم ، تامادـقا  نیرتیـساسا 

تیقفوم زا  نشور  یاھهناشن  یگمھ  بختنم ، تیـصخش  یالاب  یار  هاگنآ  روھمج و  سیئر  باختنا  رد  ناگدننکتکرـش  ناشخرد  باصن  روشک و  رـسارس  رد  ناگدـنھدیار 

یمالسا روشک  رامـشیب  یاھیدنمناوت  نیرتمھم  نیرتیـساسا و  زا  یکی  نیا  و  تسا ، یبالقنا  ماظن  نیا  یمدرم  تلـصخ  تیروھمج و  تیبثت  میکحت و  ردیمالـسا  ماظن 

. دھدیم دیون  ار  تلم  روشک و  نشور  یهدنیآ  دزاسیم و  نکمم  ار  بالقنا  یالاو  یاھنامرآ  هب  یبایتسد  هک  تسا  ام  زیزع 

یماظتنا  / ٢۶/٠۶/١٣٩۶ مولع  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

یاھتمعن رامش  رد  تینما ، روشک . رد  مظن  تینما و  ظفح  تیلوئسم  دیاهتفرگ ؛ رارق  تیلوئسم  نآ  یارجم  رد  امش  هک  تسا  یتیلوئسم  تیمھا  هب  هجوت  تسا ، مھم  هچنآ 

دوجو روشک  نآ  رد  یناـسنا  تفرـشیپ  یقـالخا و  تفرـشیپ  یلمع ، تفرـشیپ  یملع ، تفرـشیپ  ناـکما  تشاد ، دوجو  یروـشک  رد  تینما  رگا  تسا . راـگدرورپ  لوا  یهجرد 

ار تلم  روشک و  تداعس  یساسا  لماع  نیا  هک  دیاهتفرگ  میمصت  امـش  تسا . راوشد  رایـسب  ای  تسین  ریذپناکما  اھنیا  زا  مادکچیھ  دوبن ، تینما  رگا  اما ] [ ؛ تشاد دھاوخ 

ار تیلوئسم  نیا  هللااشنا  هک  درک  دھاوخ  کمک  امش  هب  امش ، ینامسج  یونعم و  ناوت  امش و  دنلب  تمھ  تسا . یمھم  رایـسب  تیلوئـسم  مدرم ؛ نیا  یارب  دینک  نیمات 

رد هک  تسا  نیا  رب  هراوـمھ  نمـشد  یعـس  تسھ . مھ  نانمـشد  ینمـشد  جاـمآ  هزادـنا ، ناـمھ  هب  تسا ، مھم  هک  هزادـنا  ناـمھ  هب  تـینما  نـم ! نازیزع  دـیھدب . ماـجنا 

اکیرمآ گرزب ؛ ناطیش  هطلس و  ماظن  نارادمدرس  هطلس و  ماظن  ینعی   - ام یللملانیب  تفـصناطیش  نانمـشد  دربب . نیب  زا  ار  تینما  دزرویم ، تموصخ  نآ  اب  هک  یروشک 

نیا ٣٨ لوط  رد  ام  یـساسا  تالکـشم  زا  یکی  دـننک . بلـس  روشک  نیا  زا  ار  تینما  اـت  دـندمآرب  ددـص  رد  یمالـسا  بـالقنا  رد  تلم  نیا  یزوریپ  لوا  زور  زا  شیاـھهلابند - و 

زیمآترارـش و تاکرح  هک  بالقنا  یزوریپ  لوا  یاـھهام  رد  هچ  دـناهدرک ؛ هزراـبم  دـناهدیگنج ، تینما  ظـفح  یارب  دوجو  یهمھ  اـب  اـم  ناـناوج  تسا . هدوب  تینما  ظـفح  لاـس ،

و دیماجنا ، لوط  هب  لاس  تشھ  هک  سدقم  عافد  یلیمحت و  گنج  نارود  رد  نآ  زا  دعب  هچ  دـمآ ، دوجو  هب  نانمـشد  کیرحت  هب  روشک  نیا  یاھزرم  زا  یخرب  رد  هنابلطهیزجت 

تداشر لامک  اب  یماظتنا  یورین  رد  هلمجزا  حلسم  یاھنامزاس  رد  ام  نموم  ناناوج  دننک . بلس  روشک  نیا  زا  ار  تینما  دناهدرک  یعس  نانمـشد  هک  زورما  ات  نآ  زا  دعب  هچ 

. دناهدرک عافد  روشک  نیا  تینما  زا  دناهداتسیا و  تردق  و 

...

مدرم مشچ  لباقم  رد  هشیمھ  تعـسو ، نیا  اب  یهنھپ  کی  رد  روطنیا  هک  میرادـن  ار  یناـمزاس  چـیھ  اـم  تسا . مدرم  مشچ  ولج  یماـظتنا  یورین  لاـس ، لوصف  یهمھ  رد 

« ّيلم تینما   » 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 33هاگياپ  هحفص 27 
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ماظن یدنلبرـس  راختفا و  یهیام  امـش ، عقومب  اجب و  تکرح  امـش ، مادـقا  امـش ، تداشر  امـش ، تردـق  تسا . یمالـسا  یروھمج  ماظن  یوربآ  امـش ، یاھییاناوت  دـشاب .

- نوگانوگ یاھینماان  نایرج  تقرس ، نایرج  اھرھش ، رد  ترارـش  نایرج  ردخم ، داوم  نایرج  الثم   - زیمآهدسفم نایرج  کی  اب  امـش  هک  یماگنھ  تسا . یمالـسا  یروھمج 

ار مدرم  زاین  هکنیا  رب  هوالع  دننیبیم . ار  امش  شالت  ناشدوخ  مشچ  هب  مدرم  دیوشیم ، لمحتم  ار  یتامحز  هار  نیا  رد  دینکیم و  یراکادف  دیوشیم ، هجاوم  هنیـسهبهنیس 

نیا رد  نمااـن ، یهقطنم  نیا  رد  هللادـمحب  زورما  تسا . وربآ  یهیاـم  روـشک  کـی  یارب  نیا  دـینکیم . نیماـت  وربآ  مھ  یمالـسا  ماـظن  یارب  دـینکیم ، نیماـت  تسا ، تـینما  هـک 

لوئسم ناناوج  امش و  ییارجامرپ ، هلئسمرپ و  یهقطنم  نینچ  کی  رد  تسا ، هدیشاپ  ار  مسیرورت  رذب  نانمشد ، یهدولآ  یاھتسد  نمشد ، مصخ  یاھتسد  هک  یاهقطنم 

یاھـشخب رد  یماظتنا  یورین  تامحز  زا  منادـیم  مزال  نم  تسا . تیمھا  زئاـح  رایـسب  نیا  دـینک ؛ ظـفح  روشک  نیا  یارب  ار  یایندزلاـثم  تینما  دیاهتـسناوت  روشک  نیا  رد 

. درک تیوقت  یتسیاب  زورهبزور  ار  اھشقن  نیا  منک . رکشت  نوگانوگ ، یاھترارش  دسافم و  اب  یهلباقم  رد  فلتخم ،

یماظتنا  / ٢۶/٠۶/١٣٩۶ مولع  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

ناشن ناشدوخ  زا  یترارش  کی  زور  رھ  ماجرب ،»  » هب موسوم  یاهتسھ  دادرارق  یاهتسھ و  تارکاذم  یهیضق  نیمھ  رد  ار ! هطلس  ماظن  نارـس  تحاقو  دینک  هظحالم  امش 

، اھناطیش نیرتثیبخ  اتقیقح  تسا . گرزب  ناطیش  اکیرمآ  دومرف : هک  ار  ماما  شیامرف  تحص  دننکیم  تابثا  دنھدیم و  ناشن  دوخ  تنطیش  زا  یاهولج  کی  زور  رھ  دنھدیم ،

یاـھزاین رطاـخهب  ناریا  تلم  تسا . یاهدـشلح  نشور و  ـالماک  یهلئـسم  کـی  اـھمیرحت  یهلئـسم  هک  دـینادب  زیزع  یاـھناوج  امـش  تسا . اـکیرمآ  یهدـحتم  تـالایا  میژر 

زا یاهتـسھ و  تاناکما  زا  هک  یقرب  یورین  تاواگم  رازھ  تسیب  لقادـح  هب  میراد  جایتحا  رگید  لاس  دـنچ  ات  ام  تسھ . هدوب و  یاهتـسھ  تیلاعف  لابند  هب  روشک ، زیمآحـلص 

اـم و نیــصصختم  هکیروـطنآ  دـیآیم ، تـسدهب  یاهتــسھریغ  یاھهاگتــسد  زا  هـک  یژرنا  زا  یرادــقم  نآ  زا  ریغ  دــیایب . تـسد  هـب  دوـشب و  هدافتــسا  یاهتــسھ  یورین 

نیا رد  یلمع  یملع و  مادقا  لابند  یمالـسا  یروھمج  ماظن  اذـل ] [ ؛ دـیایب تسد  هب  یتسیاب  یمتا  تاناکما  هار  زا  تاواگم  رازھ  تسیب  دـندرک ، هبـساحم  ام  نارظنبحاص 

یهدحتم تالایا  میژر  تشادن . یروشک  چیھ  یتلم و  چیھ  یارب  یرطخ  چیھ  یررض ، چیھ  هک  رطخیب  ررضیب و  راک  کی  حیحـص ، راک  کی  عورـشم ، راک  کی  درک ؛ تکرح  هار 

، یملع ظاحلزا  هچ   - دننک تفرـشیپ  اھتلم  دـھدیمن  هزاجا  تسین و  یملع  تفرـشیپ  هب  لیام  تسا و  نارگن  رگید  یاھتلم  یهمھ  تلم و  نیا  یملع  تفرـشیپ  زا  هک  اکیرمآ 

هجیتن نیا  هب  روشک  نیلوئسم  درک . لیمحت  ار  یاهناملاظ  یاھمیرحت  یمالسا ، یروھمج  حیحـص  عورـشم و  تکرح  نیا  لباقم  رد  یداصتقا - ظاحلزا  هچ  یلمع ، ظاحلزا  هچ 

یهمھ اـھرارق ، یهمھ  مغریلع  زورما  دـندرک . ار  راـک  نیا  دوشب و  هتـشادرب  اـھمیرحت  هکنیا  یارب  دـننک ، رظنفرـص  دوخ  قح  نیا  زا  یـشخب  زا  دـننک و  هرکاذـم  هک  دندیـسر 

الماک هناملاظ ، الماک  دروخرب  کی  تارکاذـم ، یهجیتن  اـب  تارکاذـم و  نیا  اـب  اـکیرمآ  یهدـحتم  تـالایا  میژر  دروخرب  تسا ، هتفرگ  ماـجنا  هک  یناوارف  یاـھثحب  یهمھ  اھدـھعت ،

میژر نارادمدرس  هب  دیاب  نیلوئسم  دننک ؟ راکهچ  دیاب  نیلوئسم  دنکب ؟ راکهچ  دیاب  ناریا  تلم  نمشد ، یهنامصخ  تکرح  نیا  لباقم  رد  تسا . هنایوگروز  الماک  هنابآمردلق و 

، مالـسا تکرب  هب  ناریا  تلم  هک  دننک  تابثا  دیاب  دناهداد ؛ لیکـشت  ار  ردتقم  تلم  کی  مدرم ، نیا  دنایکتم و  ناشدوخ  مدرم  هب  هک  دننک  تابثا  اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  دساف 

یهنادنمتردق هنادنمتفارـش و  عضاوم  رب  ناریا  تلم  دننادب  دیاب  اھییاکیرمآ  دنھدب . ناشن  دیاب  دننک ، تابثا  دـیاب  ار  نیا  دـنکیمن ؛ شنرک  اھتردـق  لباقم  رد  دوریمن ، روز  راب  ریز 

ار ناـمتکرح  اـم  درادـن . ینعم  ناریا  یمالـسا  یروـھمج  سوماـق  رد  ینیـشنبقع  دراد ، طاـبترا  روـشک  یلم  عفاـنم  هـب  هـک  یمھم  لـئاسم  راـک  رد  داتـسیا . دـھاوخ  دوـخ 

دھاوخن باوج  ناریا  یمالـسا  یروھمج  رد  دھدب ، باوج  رگید  یاجرھ  یبآمردلق ، ییوگروز و  هک  دنادب  دـنک و  ساسحا  ار  نیا  دـیاب  نمـشد  داد . میھاوخ  همادا  هنادـنمتردق 

دسفم و دساف و  نیلوئسم  تسا . اھنیا  ینمشد  جامآ  رتشیب  تسا ، رگید  یاھتلم  شخبماھلا  نوچ  تسا و  هداتسیا  ردتقم  تماقتسار و  ناریا ، یمالـسا  یروھمج  داد .

ناریا تلم  دننکیم . مھتم  ییوگغورد  هب  ار  ناریا  یمالسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  دنتسیایم و  هناحیقو  دنـشکیمن ، تلاجخ  اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  راکبیرف  وگغورد و 

امـش وگغورد  دومیپ . دـھاوخ  یھلا  قیفوت  هب  رخآ  ات  هناقداص  ار  هار  نیا  درک و  باختنا  هناقداص  ار  ادـخ  هار  درک ، تفرـشیپ  هناقداص  درک ، لـمع  هناـقداص  درک ، تکرح  هناـقداص 

رھ هب  ار  دوخ  عورشمان  عفانم  دننیبب و  ار  تداعس  یتخبشوخ و  دنناوتیمن  یتلم  چیھ  یارب  هک  دنتسھ  یناسک  نآ  وگغورد  دناهطلس ؛ ماظن  نارادمدرـس  وگغورد  دیتسھ ؛

رھ ماجرب ، یهیـضق  رد  دننادب ؛ ار  نیا  تسا ، هداتـسیا  مکحم  ناریا  تلم  دنتـسھ . وگغورد  دـنرگبیرف و  هک  دنتـسھ  اھنآ  دـننک ؛ نیمات  دـنلیام  اھتلم  عفانم  مغریلع  یتمیق 

هقطنم رد  هک  یتینما  نیا  دـینکیم ؛ ساسحا  ار  هقطنم  رد  تینما  تیمھا  اجنیا  دـش . دـھاوخ  هجاوم  ورهبور و  یمالـسا  یروھمج  لمعلاسکع  اب  هطلـس  ماظن  طلغ  تکرح 

میراودـیما تسا . هطبار  نیا  رد  لوئـسم  یاھورین  ناریدـم  نالوئـسم و  نموم و  ناناوج  امـش  تدـھاجم  شـالت و  تکرب  هب  نیا  تسھ و  هللادـمحب  روشک  لـخاد  رد  تسین ،

. دنک کمک  دنوادخ 

شترا  / ٠٨/٠٣/١٣٩۶ یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

اھـشخب زا  یخرب  هتبلا  روشک . تفرـشیپ  روشک و  لالقتـسا  اقب و  روشک و  تزع  یارب  دیتسھ  یاهریخذ  دـیتسھ ، هک  اجرھ  رد  دـیتسھ ؛ اھناوج  امـش  روشک ، یعقاو  تورث 

یاھتیلوئـسم نیرتگرزب  نیرتمھم و  زا  یکی  حلـسم ، یاھورین  یاھناوج  امـش  تسا . امـش  یهدھع  هب  نیا  هک  روشک  تینما  ظفح  شخب  هلمجزا  دـنراد ، یرتشیب  تیمھا 

هار کی  اتقیقح  هک  یھار  کی  رد  دـندرک  زاغآ  ار  یدـنلب  یاـھماگ  عقاو  رد  دـنتفرگ ، هجرد  زورما  هک  ییاـھنآ  دـنتفرگ و  یـشودرس  زورما  هک  ییاـھنآ  دـیریگیم . شود  رب  ار  روشک 

. تسا تینما  هب  فقوتم  یرگید  تفرشیپ  رھ  هک  تسا  نیا  رطاخهب  تسا ، اھـشخب  نیرتمھم  زا  یکی  تینما  مییوگیم  هکنیا  روشک . تزع  تینما و  ظفح  هار  تسا ؛ راختفارپ 

. درادن دوجو  مدرم  رد  یحور  یهنیکـس  نانیمطا و  شمارآ و  دشابن ، تینما  رگا  تسین ؛ مھ  یداصتقا  یتعنـص و  تفرـشیپ  تسین ، مھ  یملع  تفرـشیپ  دشابن  تینما  رگا 

نیا تقونآ  تسھ ، تینما  روشک  رد  یتقو  دنتسھ . دوخ  ناج  تینما  ظفح  رکف  هب  همھ  دوشیم ؛ شومارف  اھنھذ  رد  ناشخرد ، یاھنامرآ  گرزب و  یاھوزرآ  نماان ، یاضف  رد 

. دیراد هدھع  هب  یتیلوئسم  نینچ  کی  امش  روشک ؛ کی  تفرشیپ  رصانع  روشک و  کی  دشر  رصانع  یهمھ  دشر  یارب  تسا  یرتسب  کی  تسا ، یاهصرع  کی 

...

شمارآ نیا  ار ، تزع  نیا  هک  دینادب  مھ  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ردق  دینادب ، مھ  ار  ناتتینما  ردق  دـینادب ، مھ  ار  ناتروشک  ردـق  دـینادب ، مھ  ار  ناتدوخ  ردـق  زیزع ! ناناوج 

رارکت دـیدرک و  همزمز  ناریا  یهرابرد  ار  ابیز  دورـس  نیا  امـش  قحب  هک   - زیزع ناریا  نیمھ  ایفارغج ، نیمھ  روشک ، نیمھ  تسا . هدرک  اطع  روشک  نیا  هب  ار  یدنلبرـس  نیا  ار ،

راـچد اـھنآ  لاـثما  یـسیلگنا و  تسینویھـص و  ییاـکیرمآ و  ناراشتـسم  یاـپ  ریز  یزور  کـی  ناـیاپیب ، دادعتـسا  رـصانع  نـیمھ  اـب  یخیراـت ، یهتــشذگ  نـیمھ  اـب  دـیدرک -

هب روخیرـسوت ، فیعـض  تـسپ  یهتـسباو  ناـمکاح  ار ، ناروـفرپ  ناـشوج و  یاھدادعتـسا  نـیا  ار ، ناـشخرد  خـیرات  نـیا  ار ، روـشک  نـیا  ار ، تـلم  نـیا  دوـب . یروخیرــسوت 

. درک ردتقم  ار  ناریا  درک ، زیزع  ار  ناریا  دمآ  یمالسا  یروھمج  داد ؛ تاجن  ار  روشک  دمآ  مالسا  دندوب . هدناشک  یروخیرسوت 

ادھش  / ١٠/١٢/١٣٩۶ یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید 

تـسد هب  اھلاس  نیا  رد  تلم  نیا  هچ  رھ  نوچ  تسا . امـش  نادنزرف  نویدم  تلم  نیا  دـبا  ات  بالقنا . نادیھـش  سدـقم و  عافد  نارود  نادیھـش  مرکم  مظعم و  یاھهداوناخ 

دنزرف و رسمھ و  ردام و  ردپ و  هداوناخ و  هناخ و  زا  لد  هک  تسا  یزیزع  یاھناوج  نیا  نویدم  همھ  همھ و  تلم ، نیا  تفرشیپ  تلم ، نیا  تینما  تلم ، نیا  تزع  تسا ، هدروآ 

مھ قرـش ، مھ  برغ ، مھ  دندرکیم ؛ تیامح  وا  زا  زور  نآ  ام ، لباقم  رد  ایند  یهمھ  هک  ینمـشد  مھ  نآ  نمـشد ؛ لباقم  رد  دـندرک  رپس  هنیـس  دـنتفر  دـندنک و  اھنیا  دـننام 

دـنورب و هک  دنتـشادن  دوجو  امـش  یاـھناوج  لـثم  یراکادـف  عاجـش و  روـالد و  یاـھناوج  رگا  دـندرکیم . تیاـمح  اـم  یثعب  ثیبـخ  نمـشد  نیا  زا  همھ  همھ و  هقطنم ، عاـجترا 

امـش درکیمن . محر  یزیچ  چیھ  هب  دیـسریم و  دیـشکیم و  روشک  لخاد  هب  شیاپ  نمـشد  نیا  دنھدب ، رارق  نمـشد  لباقم  رد  یدس  کی  لثم  یرپس ، کی  لثم  ار  ناشدوخ 

هک دوب  یزیچ  نآ  زا  رتدب  ربارب  هد  داتفایم ، قافتا  اھیثعب  روضح  اب  ناریا  رد  هچنآ  تسا ؛ ربخ  هچ  ایسآ  برغ  یهقطنم  یاھروشک  زا  یضعب  رد  اقیرفآ ، لامش  رد  دینیبب  نالا 

؟ تفرگ ار  یلم  یخیرات و  میظع  تراسخ  نیا  یولج  یسک  هچ  دش ؟ عنام  یـسک  هچ  لیبق . نیا  زا  دوب و  قارع  رد  اھتدم  دوب ، هیروس  رد  لاس  دنچ  تسھ ، یبیل  رد  زورما 

. ادھش نیمھ  امش ، یاھناوج 

رون  / ١٢/١٩/١٣٩۶ نایھار  یاھناوراک  رد  هدننکتکرش  ناناوج  ناناوجون و  رادید  رد  تانایب 

« ّيلم تینما   » 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 33هاگياپ  هحفص 28 
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تـشادساپ یاھهولج  زا  یکی  تسا - هدرک  ادیپ  هعـسوت  هللادمحب  زورهبزور  هداتفا و  هار  روشک  رد  تسا  یلاس  دنچ  هک   - قفوم تکرح  نیا  هللادمحب  رون ،» نایھار   » یهرابرد

- سدـقم عاـفد  لاـس  تشھ   - لاـس تشھ  نآ  نوـچ  درک ، یرادـساپ  درمـش و  زیزع  درمـش ، یمارگ  یتسیاـب  اـتقیقح  ار  سدـقم  عاـفد  نارود  تـسا . سدـقم  عاـفد  نارود 

نیا هب  انئمطم  دینک ، یریگیپ  دینک ، تقد  دینک ، هعلاطم  هنیمز  نیا  رد  دـیناوتیم  هچرھ  دـش . ناریا  تلم  تزع  یلعف و  تینما  تلم و  تیوھ  روشک و  تیثیح  یهدننکنیمـضت 

زا هن  انئمطم  ام  تلم  ام و  روشک  زورما  تشادیمن ، دوجو  ام  روشک  خـیرات  زا  یهعطق  نیا  رد  تایـصوصخ  نآ  اب  سدـقم  عافد  لاس  تشھ  نیا  رگا  هک  دیـسر  دـیھاوخ  هجیتن 

. دوبن رادروخرب  یدازآ  زا  هن  لالقتسا و  زا  هن  تمالس ، زا  هن  تینما ، زا  هن  تزع ،

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

ناریا ام  زیزع  روشک  رب  یهرطیـس  مھ  نمـشد  یاھراشف  عون  هس  رھ  فدـھ  یلمع ؛ راشف  و  یناور ، راـشف  یداـصتقا ، راـشف  تسا : زیچ  هس  نیا  نمـشد  یهشقن  زورما 

. دراد طلست  هرطیس و  هقطنم  هایسور  تخبدب  یاھروشک  زا  یضعب  رب  هکنانچمھ  تسا ،

...

تسا تیوقت  یهیام  رادتقا و  یهیام  تلم  یارب  روشک و  یارب  هک  یتوق  طاقن  ار ، یمالـسا  یروھمج  توق  طاقن  تسا . یمھم  هجوت و  زئاح  یهتکن  یلیخ  نیا  یناور ؛ راشف 

. دننک درسلد  اھنآ  هب  تبسن  ار  ناریا  تلم  هکنیا  یارب  دننکیم ؛ یفرعم  نیرفآشلاچ  طاقن  ناونعهب  اھدروخرب  رد  تاغیلبت و  رد  ار  اھنآ  دناهدرک و  ناشن 

...

، تسین ناشدای  ام  یاھناوج  تسا . روشک  رد  تینما  داـجیا  بجوم  یکـشوم ، رادـتقا  نوگاـنوگ و  یاھکـشوم  تخاـس  تسا . یکـشوم  یهلئـسم  نیمھ  رگید ، لاـثم  کـی 

، لوفزد لثم   - هھبج یاھرھش  نارھت ! رھش  رد  دندشیم ؛ هتشک  اھناسنا  دشیم ، بارخ  اھهناخ  تخوسیم ! نمشد  یزورهنابش  یاھکشوم  شتآ  ریز  رد  نارھت  رھـش  نیمھ 

، میتشادن عافد  یهلیسو  میتشادن ، کشوم  ام  دیسریم ! نمشد  یاھکشوم  تسدرود ، یاھرھش  ات  یتح  دراد ؛ دوخ  یاج  هک  اھرھـش - یهیقب  شوش و  لثم  زاوھا ، لثم 

هد دنزب ، یکی  رگا  هک  دنادیم  نمشد  دنوشب . لیدبت  هقطنم  لوا  یکـشوم  تردق  هب  دناهتـسناوت  ام  ناناوج  زورما  مینک ! اشامت  میراذگب ، مھ  یور  ار  نامتـسد  میدوب  روبجم 

نمـشد اب  لخاد  رد  هنافـساتم  مھ  یاهدع  کی  دوشیم . زکرمتم  یکـشوم  یهلئـسم  یور  نمـشد  دـینیبب ؛ تسا . توق  یهطقن  تینما و  یهیام  کشوم ، سپ  دروخیم . ات 

.»؟ دراد یاهدیاف  هچ  اقآ   » هک دنوشیم  ادصمھ 

بالقنا  / ٣٠/١٣٩٧/٠۴ ربھر  اب  هجراخ  روما  ترازو  نالوئسم  ارفس و  رادید 

، تسا یلم  تینما  تردـق و  یعامتجا ، تلادـع  یدازآ ، لالقتـسا ، یلم ، عفاـنم  ظـفح  یمالـسا ، یروھمج  لیکـشت  زا  فدـھ  هکنیا  رب  دـیکات  اـب  یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

. دوشیم بوسحم  تلم  کی  تیوھ  تسا و  یلم  عفانم  ظفح  نیمات و  لابند  هب  یژولوئدیا  دندوزفا :

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

ام ار  روشک  تفرشیپ  لدم  هعـسوت .» دشر و   » دننکیم یراذگمسا  اھنآ  هک  نانچنآ  هن  میراذگیم ، تفرـشیپ  ار  تکرح  نیا  مسا  ام  الوا  میریگیمن ؛ برغ  زا  ام  ار  هعـسوت  لدم 

اما تسھ  قربوقرز  دناهدرک ؛ تسرد  ناشدوخ  یارب  یناوارف  تالکـشم  دناهدرک ، تخبدب  ار  ناشدوخ  لدـم ، نیا  شور و  نیا  رطاخهب  ناشدوخ  اھیبرغ  میریگیمن . برغ  زا 

، تلم تداعـس  یهیام  مھ  ار ، تفرـشیپ  مینکیم و  ار  هدافتـسا  رثکادح  زور  یروانف  زا  زور و  شناد  زا  هتبلا  میریگیمن . ام  اھنآ  زا  تسا ؛ داسف  هب  ور  هدیـسوپ و  نورد ، نطاب و 

ار ناـشدوخ  اـھهنیمز  نیا  رد  یتسیاـب  اـم  نازیزع  اـم و  یاـھناوج  و  مینکیم ، شـالت  روشک  تفرـشیپ  یارب  مینادـیم و  روـشک  تینما  یهیاـم  مھ  تلم ، راـختفا  یهیاـم  مھ 

. دننکب هفیظو  ساسحا  دننکب و  فیلکت  ساسحا  دننادب و  لوئسم 

ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

رارق عیرـس  تفرـشیپ  ریـسم  رد  دوب ، هدـنام  بقع  تدـشب  هدـش و  ریقحت  تدـشب  راجاق  یولھپ و  نارود  رد  هک  روشک  داد و  نایاپ  ینـالوط  یخیراـت  طاـطحنا  کـی  هب  بـالقنا 

هبناجهمھ و تفرـشیپ  یهیامناج  هک  ار  یلم  یهدارا  رـصنع  درک و  لیدـبت  یرالاسمدرم  یمدرم و  تموکح  هب  ار  یدادبتـسا  تنطلـس  نیگنن  میژر  تسخن ، ماـگ  رد  تفرگ ؛

لقتنم ناگمھ  هب  ار  میناوتیم » ام   » رواب هیحور و  درک ؛ تیریدـم  یهصرع  دراو  ثداوح و  یلـصا  رادنادـیم  ار  ناناوج  هاـگنآ  درک ؛ دراو  روشک  تیریدـم  نوناـک  رد  تسا  یقیقح 

: دش گرزب  تاکرب  اشنم  نیا  تخومآ و  همھ  هب  ار  یلخاد  ییاناوت  هب  اکتا  نانمشد ، میرحت  تکرب  هب  درک ؛

هلاستشھ و گنج  رد  یزوریپ  یهزجعم  درک و  تنامـض  دوب  هتفرگ  رارق  نانمـشد  یدـج  دـیدھت  جامآ  هک  ار  اھزرم  زا  تظافح  یـضرا و  تیماـمت  روشک و  تینما  تاـبث و  ـالوا :

. دروآ دیدپ  ار  شایقرش  ییاپورا و  ییاکیرمآ و  نانابیتشپ  یثعب و  میژر  تسکش 

ناتسچولب  / ١٣٩٧/١١/٢۵ ناتسیس و  رد  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  تداھش  یپ  رد  تیلست  مایپ 

زا یرادـساپ  اھزرم و  زا  تسارح  فقو  ار  دوخ  هک  یناسنا  یاھهیامرـس  زا  یعمج  دـش و  هدولآ  روشک  رازگتمدـخ  حـلاص و  ناناوج  نوخ  هب  رگید  راب  نارودزم  راـکتیانج  تسد 

هقطنم یاھروشک  یخرب  یسوساج  یاھنامزاس  اب  تیانج  نیا  نالماع  طابترا  دندیسر . تداھش  هب  لدگنس  ورهیـس و  یاھتـسیرورت  یهلمح  رد  دندوب ، هدرک  مدرم  تینما 

. دننک لابند  تیدج  اب  ار  نآ  دننک و  زکرمت  نآ  رب  دیاب  روشک  لوئسم  یاھھاگتسد  تسا و  ملسم  هقطنمارف  و 

یقرش  / ١٣٩٧/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

. دندیـسر تداھـش  هب  ناوج  رفن  یـس  تسیب  هک  تسا  نیا  هیـضق  رھاظ  بخ ، دش . ادف  ناشناج  روشک  تینما  هار  رد  هک  تسا  یزیزع  یاھناوج  نیا  هب  عجار  مود ، یهتکن 

تینما زا  هک  ییاھنیا  دـینیبب ! دـیآیم . تسد  هب  یتمیق  هچ  هب  تینما  هک  دـنک  رایـشھ  دـنک ، هاگآ  دـیاب  ار  ام  تسا و  لمات  لـباق  هتکن  نیا  اـما  میاهداد  دیھـش  یلیخ  هک  اـم 

کمن هک  اھهدننکهدافتسا  نیمھ  زا  یضعب  تقونآ  دننکیم ، هدافتسا  ناشراکهمھ  رد  ناشندناوخ ، سرد  ناششزرو ، ناشرنھ ، ناشیبساک ، ناشراک ، رد  روشک  دوجوم 

نیا رب  ادخ  دورد  ام . یاھناوج  نیرتھب  ام و  ناناوج  نوخ  تمیق  هب  دیآیم ؛ تسد  هب  تمیق  نیا  هب  مینکیم ، یگدنز  نآ  رد  ام  هک  یتینما  نیا  دننکـشیم ! ار  نادکمن  دـندروخ ،

مدرم دـنتخادنا . هار  هب  اھناوج  نیا  یارب  ار  بیجع  یهزانج  عییـشت  نآ  زوریرپ  هک  ناھفـصا  رورپدیھـش  مدرم  رب  ادـخ  دورد  اـھنآ ، رب  یھلا  یهکئـالم  دورد  یناھفـصا ، یاـھناوج 

. تسا یمھم  راک  یلیخ  نیا  دنتکرح . نیا  تضھن و  نیا  ناماگشیپ  وزج  مھ  ناھفصا 

زور رد  تیعمج  همھنیا  بیجع  تینما  اھرھـش ، تینما  اـھهداج ، تینما  روـشک ، لـخاد  تینما  اـم ، یاـھزرم  تینما  دوـشیم ؛ ظـفح  یروـج  هچ  تینما  هـک  دورن  ناـمدای  اـم 

دنتـسھ یناسک  هچ  تسا ؟ یمک  زیچ  نیا  تسا ؟ یکچوک  زیچ  دـسرب ، نایاپ  هب  تینما  اب  اھمـسارم  نیا  نمھب ، مودوتسیب  رد  میظع  تیعمج  نیا  اب  نمھب . مودوتسیب 

رب یماظتنا ، یورین  رب  تینما ؛ ظفاح  رصانع  یهیقب  نارادساپ و  هاپس  رب  ادخ  دورد  میـسانشیم ؟ ار  اھنآ  مینادیم ؟ ار  ناشردق  ام ؟ یارب  دننکیم  ظفح  ار  تینما  هک  ییاھنیا 

. هدمآ تسد  هب  اھیناشفناج  نیا  اب  تینما ، نیا  یلم ، تزع  نیا  بالقنا ، نیا  دننکیم . یزابناج  دننکیم و  یراکادف  روجنیا  هک  نارگید  شترا و 

هیئاضق  / ٠۵/١٣٩٨/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

فادھا نیا  اھراب  اھراب و  لاس ، اھهد  نیا  رد  تسا . صخشم  ام  فادھا  هدرک ؛ میسرت  راوگرزب  ماما  هدرک ، میسرت  بالقنا  ار  ام  هار  تسا ؛ هدرک  ادیپ  ار  شدوخ  هار  ناریا  تلم 

ندیسر زاتمم و  هتسجرب و  شناد  هب  ندیسر  الاب ، تینالقع  هب  ندیسر  یعامتجا ، تزع  هب  ندیـسر  یدام ، هافر  هب  ندیـسر  تسا ؛ یباذج  شزرااب و  فادھا  هدش و  رارکت 

، نیا لابند  هدرک و  میـسرت  مالـسا  ار  فادـھا  نیا  مھ  ام  یارب  هداد ؛ رارق  یتلم  رھ  یارب  ار  اھنیا  مالـسا  هک  تسا  ام  فادـھا  اھنیا  یعامتجا ؛ تینما  یعامتجا و  شمارآ  هب 

« ّيلم تینما   » 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 33هاگياپ  هحفص 29 
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. دیسر میھاوخ  مھ  اھنآ  یهمھ  هب  نمشد  مشچ  یروک  هب  میاهدرک و  تکرح 

شترا  / ١٣٩٨/٠٨/٠٨ یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

تاـقوا یھاـگ  میراد ، مـھ  یدـنلب  یاـھتمھ  مـیراد ، مـھ  یبوـخ  یاـھهزیگنا  اـھناسنا  اـم  زا  یلیخ  دـش ؛ لوغـشم  دـیابن  مـھ  یداـم  ریقح  یاھیمرگرـس  هـب  نـم ! نازیزع 

[ ار دوخ   ] هک یتقو  دـنکیم ؛ لوغـشم  ار  ام  ندوب  تاوھـش  لابند  ندوب ، لام  لاـبند  ندوب ، ماـقم  کـی  لاـبند  دـیآیم ؛ گرزب  ناـمرظن  هب  ریقح  یداـم و  کـچوک  یاـھیمرگرس 

، مینکب هجوت  یتسیاب  نیاربانب  ینعی  تفر . دھاوخ  تسد  زا  یزوریپ  دوریم و  نیب  زا  دشاب ، مئاد  شالت  نآ ] یارب   ] دیاب هک  میتفگ  هچنآ  مینامیمزاب ، فدھ  زا  میدرک ، لوغـشم 

. دشن لوغشم  اھیمرگرس  هب  درک و  ظفح  دیاب  ار  یزوریپ  لماوع 

نم دـشا  هنتفلا  دـیامرفیم : اج  کی  نآرق  رد  دنـشاب . هنتف  بقارم  هک  تسا  نیا  تسا  تینما  ظـفاح  ییاـھورین  حلـسم و  یاـھورین  صوصخم  هنیمز  نیا  رد  هک  مھ  یزیچ  نآ 

. تسا رتدب  نآ  زا  هنتف  اما  تسا  بولطمان  تسا ، یدب  زیچ  راتشک  رتگرزب . ینعی  ربکا » ، » رتتخـس ینعی  دشا » ( » ٢ (؛ لتقلا نم  ربکا  هنتفلا  دـییامرفیم : اج  کی  ( ١ ،) لتقلا

ار ناشدوخ  یاھیگدامآ  دنریگب ، مھ  هنتف  اب  یهلباقم  یارب  ار  مزال  مظن  ار ، مزال  شیارآ  دنتسھ  تینما  ظفاح  هک  ییاھورین  یتسیاب  سپ  تسا ، رتدب  لتق  زا  هنتف  رگا  بخ 

. دنشاب هتشاد  هجوت  نآ  هب  یتسیاب  اھهاگتسد  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  دننکب ؛ ظفح  یتسیاب  مھ  هنتف  یارب 

شترا  / ١٣٩٨/٠٨/٠٨ یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

رگا داد ؛ ماجنا  دوشیمن  یتبثم  تسرد و  راک  چـیھ  هعماج  نآ  رد  دـشابن ، یاهعماـج  کـی  رد  تینما  رگا  تسا . هعماـج  کـی  زاـین  دروم  لـماوع  نیرترثوم  نیرتمھم و  زا  تینما 

ماجنا دوشیم  یداصتقا  تیلاعف  هن  داد ، ماجنا  تسرد  دوشیم  روشک  نآ  رد  یقیقحت  یملع و  راک  هن  تفرگ ، رارق  نانمـشد  دـیدھت  دروم  روشک  دوبن و  هعماج  کـی  رد  تینما 

. تسا شدوخ  ناج  ظفح  رکف  هب  یسک  رھ  نماان  طیحم  رد  داد . ماجنا  دوشیم  یگنھرف  یرکف و  راک  هن  داد ،

نارھت  / ١٣٩٨/١٠/٢٧ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

ار ناشدوخ  عفانم  ناشدوخ و  یتحار  دـندشن  رـضاح  یتح  دـندرکن ، ناریا  یادـف  ار  ناشناج  طقف  هن  اھنآ  نانبل ،» هن  هزغ ، هن   » دـندز دایرف  یزور  کی  هک  یناـگدروخبیرف  نآ 

ناج دوب ، روشک  زا  عافد  هب  زاین  هک  ینامز  رد  هک  دندوب  اھنیا  دندوب ؛ اھینامیلـس  دیھـش  نیمھ  زاب  دندرک  ناریا  یادف  ار  شناج  هک  یناسک  نآ  دننک ؛ ادـف  روشک  هار  رد  مھ 

زا روشک ، تینما  زا  دننکیم  عافد  هک  دننکب  اعدا  دنناوتیم  هک  دنتسھ  اھنیا  دندرک ؛ عافد  ناریا  زا  دندرک ، عافد  روشک  زا  دنتفر  گنج  نادیم  هب  دنتفرگ و  تسد  فک  ار  ناشدوخ 

. هدوب روج  نیا  لحارم ، یهمھ  رد  هک  تسا  اھنیا  صالخا  یراکادف و  نیمھ  تلم ؛ تینما 

مدرم  / ١٣٩٨/١١/١۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

فرح تاـباختنا  هب  عجار  اھیـضعب  هکنیا  تفرگ . دـیابن  مکتسد  ار  تاـباختنا  تسا ؛ دـیدھت  کـی  اـم  نانمـشد  یارب  تسا ، تصرف  کـی  اـم  تلم  اـم و  روـشک  یارب  تاـباختنا 

: تسا یگرزب  رایـسب  تصرف  کی  ام  روشک  یارب  تاباختنا  دنکب ؛ روبع  نیا  زا  یناسآهب  ناسنا  دیابن  دـننکیم ، درـسلد  ار  مدرم  دـنیوگیم ، دـھاوخیم  ناشلد  هچ  رھ  دـننزیم ،

نیمـضت ار  روشک  تینما  تسا ، روشک  تینما  یهدننکنیمـضت  نیا  دـننک ، ادـیپ  روضح  یار  یاھقودنـص  یاـپ  لـماک  تروص  هب  مدرم  دریگب و  ماـجنا  روـشرپ  رگا  تاـباختنا  ـالوا 

ام کشوم  زا  هلب ، ام ؛ یتاحیلـست  تاناکما  ات  دـنراد  سارھ  رتشیب  یمدرم  یهناوتـشپ  زا  دـننکیم ، دـیدھت  ار  تلم  ار ، روشک  هک  ینانمـشد  هکنیا  رطاخ  یارب  ارچ ؟ دـنکیم ؛

. تسا تینما  بجوم  لیلد  نیمھ  هب  تسا ، ماظن  زا  یمدرم  یهناوتشپ  یهدنھدناشن  تاباختنا  رد  روضح  دنسرتیم . رتشیب  ماظن  یمدرم  یهناوتشپ  زا  اما  دنسرتیم  مھ 

شترا  / ١٣٩٨/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

یماظن و توق  یور ]  ] هک ام  مینک ؛ دـیدھت  ار  یـسک  میھاوخیمن  ام  تسا . یماظن  تاھج  مھ ، تاـھج  زا  یکی  هک  دوشب  یوق  تاـھج  یهمھ  زا  روشک  هک  میراد  جاـیتحا  اـم 

تینما ظـفح  یارب  تسا ، دـیدھت  زا  یریگولج  یارب  تسین ، دـیدھت  یارب  تسین ؛ یتلم  چـیھ  یروشک و  چـیھ  دـیدھت  یارب  مینکیم ، هیـصوت  مینکیم ، رارـصا  یماـظن  رادـتقا 

ات میوشب  یوق  دیایب . کیدزن  دنکیمن  تئرج  نمشد  دیدوب  یوق  امش  رگا  ار ؛ امش  دنکب  تیذا  رازآ و  هکنیا  هب  دوشیم  قیوشت  نمشد  دیشاب ، فیعض  امش  رگا  تسا . روشک 

یاھتیریدم شخب  رد  تازیھجت ، شخب  رد  عافد  ترازو  تعنص  هاگتسد  مھ  هاپس ، یاضفاوھ  یورین  مھ  امش ، مھ  دوشب ؛ مامت  نمـشد  دیدھت  ات  میوشب  یوق  دوشن ؛ گنج 

یاهطقن نآ  هب  یھلا ، لضف  هب  یھلا ، قیفوت  هب  ات  دیربب  راک  هب  ار  ناتشالت  یهمھ  تسا ، امـش  یهعومجم  لثم  یاهعومجم  کی  یهدھع  رب  هک  یناوارف  یاھراک  یناسنا و 

. مراودیما الماک  هدنب  دیسرب . دیناوتب  هللااشنا  تسا ، دنلبرس  دازآ و  لقتسم و  یهعماج  کی  زاین  دروم  هک 

حلسم  / ١٣٩٩/٠٧/٢١ یاھورین  یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  کرتشم  مسارم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

نیا رگا  میـسانشب . ار  اـھراک  نآ  فدـھ  دـیاب  مینادـب ، ار  اـھراک  شزرا  میھاوخب  رگا  تسا . راـک  نآ  فدـھ  دـشخبیم ، شزرا  یراـک  کـی  هب  هک  ییاـھزیچ  زا  یکی  نم ! نازیزع 

اھراک نیرتشزرااب  نیرتفرـشاب و  زا  یکی  ام  حلـسم  یاھورین  یاھنامزاس  یاھهاگـشناد  یماـظن و  یاھهاگـشناد  رد  لیـصحت  تسا - تسرد  هک   - دـشاب تسرد  هبـساحم 

الاو و رایسب  شزرا  کی  روشک  یارب  تینما  دنکیم و  نیمات  ار  روشک  تینما  هک  دنوشیم  یحلسم  یاھورین  دراو  ام  ناناوج  اھهاگـشناد  نیا  رد  لیـصحت  اب  نوچ  ارچ ؟ تسا ؛

یاھشزرا رگید  یزروشناد و  مھ  تلادع ، مھ  هافر ، مھ  دش ؛ دنھاوخ  لالتخا  راچد  روشک  مھم  یاھشزرا  یهمھ  تینما ، نودب  نوچ  تسا ؛ یتایح  رـصنع  کی  یـساسا و 

امش ندش ، لیصحتلاغراف  ندناوخ و  سرد  اھهاگشناد  نیا  رد  تسا . یشزرااب  رایـسب  راک  کی  تسا ، یمھم  رایـسب  تصرف  کی  اھهاگـشناد  نیا  رد  روضح  نیاربانب ، مھم .

. تسا ناتتلم  روشک و  تینما  ظفح  نآ  هک  دیوشب ، لوغشم  اھراک  نیرتدنمشزرا  زا  یکی  هب  هللااشنا  دیناوتب  هکنیا  یارب  دنکیم  هدامآ  ار 

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

نیا ناـمدوخ  مدرم  مـھ  دـنداد : رارق  هـمھ  مـشچ  ربارب  رد  ار  یاهتـسجرب  یاـھییاناوت  عاـفد  ترازو  مـھ  هاپــس ، مـھ  شترا ، مـھ  ریخا ، هاـم  ود  یکی  نـیا  رد  هناتخبــشوخ 

بجعت راھظا  اھیضعب  دندرک و  نیـسحت  دندید و  اھهراوھام  نارگن  یاھمـشچ  دید ؛ ایند  مھ  تفرگ - ماجنا  شیامزر  هد  دودح  دیاش   - دندید تفرگ  ماجنا  هک  ار  ییاھـشیامزر 

زا جراخ  تازیھجت  تاناکما و  هب  ام  یـسرتسد  داوم ، هب  اـم  یـسرتسد  تاـعالطا ، هب  اـم  یـسرتسد  میرحت . طیارـش  رد  صوصخب  دوب ؛ مھ  زیگناربنیـسحت  اـعقاو  هک  دـندرک 

ار یگرزب  یاھراک  نینچ  کی  دنتسناوت  نامھاپس - هچ  نامشترا ، هچ  نامعافد ، ترازو  هچ   - ام حلسم  یاھورین  یتیدودحم  نینچ  کی  رد  رگید ؛ تسا  دودحم  الماک  روشک ،

نذاب هللا دونجلاف  دومرف : رتشا  کلام  هب  فورعم  نامرف  رد  ناشیا  هک  تسا  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما روتـسد  هب  لمع  عقاو ، رد  نیا  و  دنناسرب . روھظ  هب  دنھدب و  ماجنا 

تینما دناوتب  یروشک  کی  هک  تسا  زیمآراختفا  ردقچ  دنتسھ و  روشک  یلم  تینما  یهیام  حلـسم  یاھورین  ( ١ (؛ نمالا لبـس  و  رگید : یهلمج  دنچ  رد  دعب ، هیعرلا ؛ نوصح 

یاھورین تیوقت  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  هتبلا  دشابن . نارگید  رظتنم  دنک و  نیمات  شدوخ  حلـسم  یاھورین  شدوخ ، نادنزرف  شدوخ ، رـصانع  یهلیـسو  هب  ار  شدوخ  یلم 

اھلد رد  یونعم  تردـق  نامیا و  هیحور و  راک ، زا  یمھم  شخب  تسا ؛ راک  زا  یـشخب  یھدناـمزاس  تسا ، راـک  زا  یـشخب  تازیھجت  تسین ؛ مھ  تازیھجت  اـب  افرـص  حلـسم 

. یونعم یاھهبنج  یتح ] [ ؛ اھنیا یهمھ  ینعی  حلسم  یاھورین  تیوقت  تسا ؛

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

نیا ناـمدوخ  مدرم  مـھ  دـنداد : رارق  هـمھ  مـشچ  ربارب  رد  ار  یاهتـسجرب  یاـھییاناوت  عاـفد  ترازو  مـھ  هاپــس ، مـھ  شترا ، مـھ  ریخا ، هاـم  ود  یکی  نـیا  رد  هناتخبــشوخ 

بجعت راھظا  اھیضعب  دندرک و  نیـسحت  دندید و  اھهراوھام  نارگن  یاھمـشچ  دید ؛ ایند  مھ  تفرگ - ماجنا  شیامزر  هد  دودح  دیاش   - دندید تفرگ  ماجنا  هک  ار  ییاھـشیامزر 

« ّيلم تینما   » 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 33هاگياپ  هحفص 30 
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زا جراخ  تازیھجت  تاناکما و  هب  ام  یـسرتسد  داوم ، هب  اـم  یـسرتسد  تاـعالطا ، هب  اـم  یـسرتسد  میرحت . طیارـش  رد  صوصخب  دوب ؛ مھ  زیگناربنیـسحت  اـعقاو  هک  دـندرک 

ار یگرزب  یاھراک  نینچ  کی  دنتسناوت  نامھاپس - هچ  نامشترا ، هچ  نامعافد ، ترازو  هچ   - ام حلسم  یاھورین  یتیدودحم  نینچ  کی  رد  رگید ؛ تسا  دودحم  الماک  روشک ،

نذاب هللا دونجلاف  دومرف : رتشا  کلام  هب  فورعم  نامرف  رد  ناشیا  هک  تسا  مالسلا ) هیلع   ) نینموملاریما روتـسد  هب  لمع  عقاو ، رد  نیا  و  دنناسرب . روھظ  هب  دنھدب و  ماجنا 

تینما دناوتب  یروشک  کی  هک  تسا  زیمآراختفا  ردقچ  دنتسھ و  روشک  یلم  تینما  یهیام  حلـسم  یاھورین  ( ٧ (؛ نمالا لبـس  و  رگید : یهلمج  دنچ  رد  دعب ، هیعرلا ؛ نوصح 

یاھورین تیوقت  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  هتبلا  دشابن . نارگید  رظتنم  دنک و  نیمات  شدوخ  حلـسم  یاھورین  شدوخ ، نادنزرف  شدوخ ، رـصانع  یهلیـسو  هب  ار  شدوخ  یلم 

اھلد رد  یونعم  تردـق  نامیا و  هیحور و  راک ، زا  یمھم  شخب  تسا ؛ راک  زا  یـشخب  یھدناـمزاس  تسا ، راـک  زا  یـشخب  تازیھجت  تسین ؛ مھ  تازیھجت  اـب  افرـص  حلـسم 

. یونعم یاھهبنج  یتح ] [ ؛ اھنیا یهمھ  ینعی  حلسم  یاھورین  تیوقت  تسا ؛

کرد نینچ  دـنرادن ، مھ  یتمھ  نینچ  دـنرادن ، یاییاناوت  نینچ  ناـشدوخ  دـنھاوخیم ؛ اـکیرمآ  زا  ار  ناـشدوخ  یلم  تینما  هک  تسا  نیا  اـھروشک  زا  یـضعب  گرزب  یاـطخ 

لاح نیع  رد  مھ  دوشیم و  نیھوت  اھنآ ] هب   ] مھ دنوشیم ، ریقحت  مھ  دننکیم - هنیزھ  اھدرایلیم  دننکیم ، هنیزھ   - دـننکیم جرخ  مھ  دـنرادن ؛ یناھج  لئاسم  زا  مھ  یتسرد 

. درادیمرب اھنیا  تشپ  زا  ار  شتسد  دندوب ، هتسب  دیما  وا  هب  هک  یسک  نامھ  اھهاگنزب ، نآ  رد  دوشیمن ؛ نیمات  ناشتینما  اھهاگنزب  رد 

لاس ١۴٠٠  / ١٣٩٩/١٢/٣٠ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

هللااشنا هک   - دـتفیب قافتا  روشک  رد  یتسردـب  رگا  دـیلوت  شھج  تسا . یمھم  راعـش  تسا ، یبالقنا  انعم  مامت  هب  راعـش  کی  هملک  یعقاو  یانعم  هب  دـیلوت  شھج  راعش 

بجوم اھنآ  رب  یهوالع  مھ  و  دراذـگیم - ریثات  یداصتقا  یهدـمع  لئاسم  یهیقب  لوپ و  شزرا  دروم  رد   - دراذـگیم روشک  رد  یداصتقا  قیمع  تاریثات  مھ  داـتفا - دـھاوخ  قاـفتا 

قافتا هللااشنا  روشک  رد  هتفاـیشھج  دـیلوت  رگا  ینعی  دوشیم ؛ یلم  تینما  یهدننکنیمـضت  دوشیم ، مدرم  یمومع  یدـنمتیاضر  بجوم  دوشیم ، یلم  سفن  هب  داـمتعا 

. دوشیم ققحتم  نآ  رب  گرزب  عفانم  نیا  مھم و  ضراوع  نیا  دتفیب ، قافتا  میراودیما  هک  دتفیب 

ناریا  / ١۴٠٠/٠٢/١٢ تلم  هب  باطخ  ینویزیولت  ینارنخس 

یلیدبیب تصرف  کی  ینعی  تسا ؛ ریظنیب  تصرف  کی  افاصنا  تاباختنا  تاباختنا ... ؛ زا  درک  درـسلد  ار  مدرم  دیابن  تسا و  مھم  تصرف  کی  هملک  یعقاو  یانعم  هب  تاباختنا 

چیھ ار  ماظن  دنـشاب ، رـضاح  مدرم  یتقو  تسا و  مدرم  روضح  تاباختنا  دریگیمن . روشک  رادتقا  یاھهیاپ  ماکحتـسا  روشک و  یارب  ار  تاباختنا  یاج  یرگید  زیچ  چـیھ  تسا ؛

ظفح یارب  ناشروشک ، رادـتقا  یارب  عقاو  رد  دـننکیم ، تکرـش  تاباختنا  رد  هک  یناسک  نیاربانب  تسا . تاباختنا  مھ  مدرم  روضح  مھم  رھظم  دـھدب . ناکت  دـناوتیمن  یتردـق 

. دننکیم شالت  دنراد  روشک  تشونرس  روشک و  یهدنیآ  ناشدوخ و  تینما  یارب  ناشروشک ،

ییوجشناد  / ١۴٠٠/٠٢/٢١ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

، میریگن مکتسد  ار  نیا  تسا ؛ مھم  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  یرـالاسمدرم  قـقحت  مدرم و  روـضح  تھج  زا  مھ  تسا . مـھم  تـھج  هـمھ  زا  روـشک  یارب  روـشرپ  تاـباختنا 

یهلئسم کی  لیذ ، ات  ردص  زا  روشک ، نالوئسم  باختنا  یارب  مدرم  روضح  سفن  هن ، تسین ؛ یرالاسمدرم  سپ  دنتشادن  روضح  مدرم  یتلود ، تکرح  نالف  رد  نوچ  مییوگن 

، تاباختنا رد  مدرم  روضح  دینادیم ، هک  روط  نیمھ  مھ  دعب  تسا . یرالاسمدرم  تسا ؛ یمھم  رایسب  یندمت  یهلئـسم  تسا ، یمھم  یناسنا  یهلئـسم  تسا ؛ یمھم 

هچ رھ  دـھدیم ؛ لیکـشت  یتلود  دوشیم و  باختنا  یروھمجسیئر  کی  دـش ، دـھاوخ  باختنا  یتلود  کـی  هرخـالاب  دراد ؛ یداـیز  ریثاـت  بختنم  تلود  نآ  توق  اـھییاناوت و  رب 

نیارباـنب دـنکیم . داـجیا  وربآ  روشک  یارب  روشک ، هب  دـھدیم  تینما  دربیم ، ـالاب  ار  روشک  یگدـنرادزاب  تردـق  تسا و  رتھب  اـعطق  دـشاب ، رتیوق  دـشاب ، رتـشیب  وا  یهناوتـشپ 

. تسا مھم  یلیخ  تکراشم ،

حلسم  / ١۴٠٠/٠٧/١١ یاھورین  یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

روط نامھ  تلم . یارب  روشک و  یارب  دنتسھ  یمکحتسم  یهعلق  دنتسھ ، یمکحتسم  راصح  ام  زیزع  روشک  رد  حلسم  یاھورین  هک  تسا  نیا  ام  حلسم  یاھورین  راختفا 

، شترا  - حلـسم یاـھورین  یاـھنامزاس  زورما  هدرک و  ادـیپ  ققحت  اـم  روشک  رد  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  نیا  ( ٢ «،) هیعرلا نوصح  نذاـب هللا  دونجلاـف   » دومرف نینموملاریما  هک 

. دنتسھ ینورد  ینوریب و  نانمشد  تخس  یاھدیدھت  ربارب  رد  یعافد  رپس  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  جیسب - یماظتنا ، یورین  هاپس ،

 

دوخ هکنیا  هب  دیرختفم  عقاو  رد  دیاهدرک ، نت  هب  ار  اھورین - اھنامزاس و  زا  مادک  رھ  هب  هتسباو   - حلسم یاھورین  سابل  هک  امش  تسا . راختفا  یتلم  نینچ  کی  یارب  یزابرس 

. روشک نیا  تینما  زا  عافد  روشک و  نیا  یبالقنا  یلم و  یمالسا و  تیوھ  زا  عافد  یارب  ناریا ، تلم  زا  عافد  یارب  دیاهدرک  هدامآ  ار 

تھج رد  یاـھتیلاعف  یهمھ  یارب  یـساسا  تخاـسریز  روشک ، کـی  تینما  دریگب . رارق  هجوت  دروم  دـیاب  حلـسم  یاـھورین  هب  هاـگن  رد  هک  تسا  یاهلئـسم  نیرتمھم  تینما 

لئاـسم هب  طوـبرم  یاـھتیلاعف  تشادـھب ، تمالـس و  هب  طوـبرم  یاـھتیلاعف  یملع ، یاـھتیلاعف  یداـصتقا ، یاـھتیلاعف  یهـمھ  تخاـسریز  تـسا . روـشک  نـیا  رد  تفرـشیپ 

نیا اھتفرـشیپ و  نیا  یهمھ  رد  دشاب ، هتـشادن  دوجو  یروشک  کی  رد  تینما  رگا  تسا . تینما  دوشیم ، هداد  مدرم  هب  روشک و  هب  هک  یتامدخ  عاونا  یاھتیلاعف  یـسایس ،

اب ناشدوخ ، یهدارا  اب  ناشدوخ ، مزع  اب  دنراد  ار  یـساسا  تخاسریز  نیا  هک  دـنرختفم  حلـسم  یاھورین  نیاربانب  دـمآ . دـھاوخ  دوجو  هب  لالتخا  یرورـض  مزال و  یاھتیلاعف 

یهدننکدونشخ یھلا و  یاضر  دروم  تسا  یراک  نیا  تسا و  گرزب  فدھ  نیا  تھج  رد  دیرادیمرب ، هک  یماگ  رھ  دیشاب . هتـشاد  هجوت  نیا  هب  دننکیم ؛ نیمات  ناشدوخ  ناج 

. یھلا یایلوا 

تـسا یداع  رما  کی  ام  روشک  ام و  مدرم  یارب  زورما  تسا . یمھم  زیچ  نیا  دـشابن ؛ ناگناگیب  یهضبق  رد  دـیاب  روشک  تینما  هک  تسا  نیا  تینما  باب  رد  مھم  یهتکن  کـی 

هظحالم امـش  هتفرـشیپ . یاھروشک  یتح  تسین ؛ روج  نیا  اـیند  یاـج  همھ  نکل  تسا ، روشک  نیا  دوخ  نادـنزرف  یدوخ و  حلـسم  یاـھورین  یهضبق  رد  روشک  تینما  هک 

زاین اپورا  هک  تسا  نیا  رـس  رب  ثحب  ( ٣ ،) هدز رجنخ  اھنآ  هب  تشپ  زا  اکیرمآ  هک  دـندرک  مالعا  اھییاپورا  داتفا و  قافتا  اکیرمآ  اپورا و  نیب  هک  یریخا  یاـھوگموگب  نیا  رد  دـیدرک 

مھ ییاپورا  یهتفرشیپ  یاھروشک  یتح  ینعی  دنک ؛ نیمات  تسا - اکیرمآ  شاهدمع  ملق  هک  ( ۴) وتان زا  رظن  عطق  اب  ینعی   - شدوخ یورین  اـب  ار  شدوخ  تینما  هکنیا  هب  دراد 

رارق هعومجم  کی  رد  همھ  ارھاظ  ینعی  تسین ، مھ  نمشد  اھنآ  اب  هناگیب  یورین  نآ  رھاظ  بسح  هب  ولو   - تسا هناگیب  یورین  کی  اب  طبترم  ای  هضبق  رد  ناشتینما  هک  یتقو 

هک یاهتفرـشیپ  نادـنچهن  یاـھروشک  ـالاح  دـنراد ؛ دوـبمک  هـک  تـسا  نـیمھ  مـھ  اـعقاو  تـسا ؛ نـیمھ  مـھ  عـقاو  دراد ؛ دوـبمک  هـک  دـنکیم  ساـسحا  لاـح  نـیع  رد  دـنراد -

شدوخ طلسم  رداق و  رھاق و  یاھورین  اب  ار  تینما  دناوتب  روشک  کی  هکنیا  دراد . دوخ  یاج  رگید  هک  تسا  اکیرمآ  لاثما  اکیرمآ و  حلـسم  یاھورین  رایتخا  تحت  ناشیاھـشترا 

هک دننادب  دننک ، نیمات  دنناوتیم  ار  ناشدوخ  تینما  هک  دننکیم  نامگ  نارگید  هب  یهیکت  اب  و  نارگید ، هب  یهیکت  مھوت  اب  هک  یناسک  نآ  و  تسا . یگرزب  راختفا  دـنکب ، نیمات 

. دروخ دنھاوخ  یدوزب  ار  نیا  یلیس 

طخ اھنآ  هب  دـننک و  یحارط  ار  اھنآ  حلـص  گـنج و  دـننک و  تلاـخد  اـھنآ  یتینما  لـئاسم  رد  اـھهناگیب  هک  تسا  نیا  اـیند  یاـھروشک  یارب  اھتبیـصم  نیرتراـبهعجاف  زا  یکی 

ریز هک  مھ  ییاپورا  یاھروشک  یتح  زورما  هک  میدرک  ضرع  دیدرک و  هظحالم  و  دـشاب . یعـضو  نینچ  راچد  هک  تسا  یروشک  رھ  یارب  رابتبیـصم  یهعجاف  کی  نیا  دـنھدب ؛

. دننک تکرح  لقتسم  هک  دنلیام  دنشکیم ، سفن  وتان  رتچ 

- ار یلخاد  تینما  هچ  ار ، اھزرم  تینما  هچ   - ار روشک  تینما  دنناوتیم  هک  دندرک  تباث  یمھم  رایسب  راوشد و  یاھشیامزآ  رد  یمالسا  یروھمج  حلـسم  یاھورین  هللادمحب 

اب راـختفا ، اـب  رادـتقا ، اـب  ار  روـشک  تینما  دنتـسناوت  اـم  حلـسم  یاـھورین  هک  تسا  سدـقم  عاـفد  یهناـگتشھ  یاـھلاس  نآ ، راگدـنام  مھم و  یهنوـمن  کـی  دـننک . نیماـت 

« ّيلم تینما   » 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 33هاگياپ  هحفص 31 
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ادیپ ققحت  هملک  یعقاو  یانعم  هب  هیعرلا » نوصح  و« دنیایب ، نوریب  دنلبرس  دننک و  دراو  تراسخ  اھنآ  رب  دننارب و  نوریب  ار  رگلاغشا  یاھورین  دننک و  ظفح  تزع  اب  یدنلبرس ،

. درک

حلسم  / ١۴٠٠/٠٧/١١ یاھورین  یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

یارب روشک و  یارب  دنتـسھ  یمکحتـسم  یهعلق  دنتـسھ ، یمکحتـسم  راصح  ام  زیزع  روشک  رد  حلـسم  یاھورین  هک  تسا  نیا  اـم  حلـسم  یاـھورین  راـختفا  نم ! نازیزع 

یاھورین یاھنامزاس  زورما  هدرک و  ادـیپ  ققحت  اـم  روشک  رد  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  نیا  ( ١ «،) هیعرلا نوصح  نذاب هللا  دونجلاـف   » دومرف نینموملاریما  هک  روط  ناـمھ  تلم .

. دنتسھ ینورد  ینوریب و  نانمشد  تخس  یاھدیدھت  ربارب  رد  یعافد  رپس  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  جیسب - یماظتنا ، یورین  هاپس ، شترا ،  - حلسم

دوخ هکنیا  هب  دیرختفم  عقاو  رد  دیاهدرک ، نت  هب  ار  اھورین - اھنامزاس و  زا  مادک  رھ  هب  هتسباو   - حلسم یاھورین  سابل  هک  امش  تسا . راختفا  یتلم  نینچ  کی  یارب  یزابرس 

. روشک نیا  تینما  زا  عافد  روشک و  نیا  یبالقنا  یلم و  یمالسا و  تیوھ  زا  عافد  یارب  ناریا ، تلم  زا  عافد  یارب  دیاهدرک  هدامآ  ار 

تھج رد  یاـھتیلاعف  یهمھ  یارب  یـساسا  تخاـسریز  روشک ، کـی  تینما  دریگب . رارق  هجوت  دروم  دـیاب  حلـسم  یاـھورین  هب  هاـگن  رد  هک  تسا  یاهلئـسم  نیرتمھم  تینما 

لئاـسم هب  طوـبرم  یاـھتیلاعف  تشادـھب ، تمالـس و  هب  طوـبرم  یاـھتیلاعف  یملع ، یاـھتیلاعف  یداـصتقا ، یاـھتیلاعف  یهـمھ  تخاـسریز  تـسا . روـشک  نـیا  رد  تفرـشیپ 

نیا اھتفرـشیپ و  نیا  یهمھ  رد  دشاب ، هتـشادن  دوجو  یروشک  کی  رد  تینما  رگا  تسا . تینما  دوشیم ، هداد  مدرم  هب  روشک و  هب  هک  یتامدخ  عاونا  یاھتیلاعف  یـسایس ،

اب ناشدوخ ، یهدارا  اب  ناشدوخ ، مزع  اب  دنراد  ار  یـساسا  تخاسریز  نیا  هک  دـنرختفم  حلـسم  یاھورین  نیاربانب  دـمآ . دـھاوخ  دوجو  هب  لالتخا  یرورـض  مزال و  یاھتیلاعف 

یهدننکدونشخ یھلا و  یاضر  دروم  تسا  یراک  نیا  تسا و  گرزب  فدھ  نیا  تھج  رد  دیرادیمرب ، هک  یماگ  رھ  دیشاب . هتـشاد  هجوت  نیا  هب  دننکیم ؛ نیمات  ناشدوخ  ناج 

. یھلا یایلوا 

تـسا یداع  رما  کی  ام  روشک  ام و  مدرم  یارب  زورما  تسا . یمھم  زیچ  نیا  دـشابن ؛ ناگناگیب  یهضبق  رد  دـیاب  روشک  تینما  هک  تسا  نیا  تینما  باب  رد  مھم  یهتکن  کـی 

هظحالم امـش  هتفرـشیپ . یاھروشک  یتح  تسین ؛ روج  نیا  اـیند  یاـج  همھ  نکل  تسا ، روشک  نیا  دوخ  نادـنزرف  یدوخ و  حلـسم  یاـھورین  یهضبق  رد  روشک  تینما  هک 

زاین اپورا  هک  تسا  نیا  رـس  رب  ثحب  ( ٣ ،) هدز رجنخ  اھنآ  هب  تشپ  زا  اکیرمآ  هک  دـندرک  مالعا  اھییاپورا  داتفا و  قافتا  اکیرمآ  اپورا و  نیب  هک  یریخا  یاـھوگموگب  نیا  رد  دـیدرک 

مھ ییاپورا  یهتفرشیپ  یاھروشک  یتح  ینعی  دنک ؛ نیمات  تسا - اکیرمآ  شاهدمع  ملق  هک  ( ۴) وتان زا  رظن  عطق  اب  ینعی   - شدوخ یورین  اـب  ار  شدوخ  تینما  هکنیا  هب  دراد 

رارق هعومجم  کی  رد  همھ  ارھاظ  ینعی  تسین ، مھ  نمشد  اھنآ  اب  هناگیب  یورین  نآ  رھاظ  بسح  هب  ولو   - تسا هناگیب  یورین  کی  اب  طبترم  ای  هضبق  رد  ناشتینما  هک  یتقو 

هک یاهتفرـشیپ  نادـنچهن  یاـھروشک  ـالاح  دـنراد ؛ دوـبمک  هـک  تـسا  نـیمھ  مـھ  اـعقاو  تـسا ؛ نـیمھ  مـھ  عـقاو  دراد ؛ دوـبمک  هـک  دـنکیم  ساـسحا  لاـح  نـیع  رد  دـنراد -

شدوخ طلسم  رداق و  رھاق و  یاھورین  اب  ار  تینما  دناوتب  روشک  کی  هکنیا  دراد . دوخ  یاج  رگید  هک  تسا  اکیرمآ  لاثما  اکیرمآ و  حلـسم  یاھورین  رایتخا  تحت  ناشیاھـشترا 

هک دننادب  دننک ، نیمات  دنناوتیم  ار  ناشدوخ  تینما  هک  دننکیم  نامگ  نارگید  هب  یهیکت  اب  و  نارگید ، هب  یهیکت  مھوت  اب  هک  یناسک  نآ  و  تسا . یگرزب  راختفا  دـنکب ، نیمات 

. دروخ دنھاوخ  یدوزب  ار  نیا  یلیس 

طخ اھنآ  هب  دـننک و  یحارط  ار  اھنآ  حلـص  گـنج و  دـننک و  تلاـخد  اـھنآ  یتینما  لـئاسم  رد  اـھهناگیب  هک  تسا  نیا  اـیند  یاـھروشک  یارب  اھتبیـصم  نیرتراـبهعجاف  زا  یکی 

ریز هک  مھ  ییاپورا  یاھروشک  یتح  زورما  هک  میدرک  ضرع  دیدرک و  هظحالم  و  دـشاب . یعـضو  نینچ  راچد  هک  تسا  یروشک  رھ  یارب  رابتبیـصم  یهعجاف  کی  نیا  دـنھدب ؛

. دننک تکرح  لقتسم  هک  دنلیام  دنشکیم ، سفن  وتان  رتچ 

- ار یلخاد  تینما  هچ  ار ، اھزرم  تینما  هچ   - ار روشک  تینما  دنناوتیم  هک  دندرک  تباث  یمھم  رایسب  راوشد و  یاھشیامزآ  رد  یمالسا  یروھمج  حلـسم  یاھورین  هللادمحب 

اب راـختفا ، اـب  رادـتقا ، اـب  ار  روـشک  تینما  دنتـسناوت  اـم  حلـسم  یاـھورین  هک  تسا  سدـقم  عاـفد  یهناـگتشھ  یاـھلاس  نآ ، راگدـنام  مھم و  یهنوـمن  کـی  دـننک . نیماـت 

ادیپ ققحت  هملک  یعقاو  یانعم  هب  هیعرلا » نوصح  و« دنیایب ، نوریب  دنلبرس  دننک و  دراو  تراسخ  اھنآ  رب  دننارب و  نوریب  ار  رگلاغشا  یاھورین  دننک و  ظفح  تزع  اب  یدنلبرس ،

. درک

یداصتقا  / ١۴٠٠/١١/١٠ نالاعف  ناگدننکدیلوت و  رادید  رد  تانایب 

یروج نیا  دیلوت  دنکیم ؛ ادیپ  لوحت  دـنکیم ، ادـیپ  رییغت  روشک  مھم  یداصتقا  یاھـصخاش  یهمھ  دـیھدب ، شھج  دـیناوتب  ار  دـیلوت  اعقاو  رگا  نوچ  دراد  تیمھا  دـیلوت  شھج 

؛ دنکیم ادیپ  شھاک  مروت  خرن  دوشیم ، مھارف  روشک  یارب  یزرا  دمآرد  دنکیم ، ادیپ  قنور  تارداص  دنکیم ، ادیپ  شھاک  یراکیب  دیآیم ، دوجو  هب  رادیاپ  لاغتـشا  ینعی  تسا ؛

راختفا ناشیلخاد  داصتقا  یاھییاناوت  اب  یداصتقا ، لالقتـسا  اب  اھروشک   - تسا یلم  تزع  بجوم  نیا  دـیآیم و  دوجو  هب  روشک  رد  یداصتقا  لالقتـسا  اـھنیا  رب  یهوـالع 

ای دوشیم  لیمحت  نوریب  زا  هک  ییاھهناکت  لباقم  رد  ار  روشک  داصتقا  دربیم و  الاب  ار  یلم  سفن  هب  دامتعا  دنکیم ، نیمات  ار  یلم  تینما  تزع و  دنوشیم - دنلبرس  دننکیم و 

. هدش هتفگ  هدش و  هتفرگ  رظن  رد  اھنیا  یهمھ  دش ، نالعا  هک  یتمواقم  داصتقا  تسایس  رد  هتبلا  هک  دنکیم ، ظفح  دنکیم و  تسارح  دیآیم  دوجو  هب  لخاد  رد 

حلسم  / ١۴٠١/٠٧/١١ یاھورین  یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

راختفا دیاب  دیلابب ، نآ  هب  دـیاب  دـیاهدش ، هار  نیا  دراو  هزات  هک  اھناوج  امـش  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، یلم ؛ تینما  زا  تسارح  تسیچ ؟ حلـسم  یاھورین  یلـصا  تیلوئـسم 

هعماج کی  یگدـنز  داـعبا  یهمھ  تخاـسریز  تینما  هچ ؟ ینعی  تینما » . » تسا روشک  یمومع  تینما  تیلوئـسم  حلـسم ، یاـھورین  تیلوئـسم  دیـشاب . دنلبرـس  دـینک ،

. تسا اھنیا  یهمھ  تخاسریز  تینما  یجراخ ؛ لئاسم  ات  یمومع ، لئاسم  ات  یعامتجا ، لئاسم  ات  دـیریگب ، یـصخش  لئاسم  زا  تسا ؛ یمومع  تخاـسریز  کـی  تسا ،

هب ار  تدنزرف  هغدـغد  نودـب  تحار و  لایخ  اب  یناوتب  حبـص  یباوخب ، تدوخ  یهناخ  رد  تحار  لایخ  اب  یناوتب  بش  امـش  هک  تسا  نیا  تینما  یانعم  یـصخش ، لئاسم  رد 

رد دنرادن  ار  یگغدغدیب  نیا  هک  دـینک  هاگن  ییاھروشک  نآ  هب  دـینیبب ، یورب . هعمج  زامن  هب  هغدـغد  نودـب  یناوتب  یورب ، راک  بسک و  لحم  هب  یناوتب  یتسرفب ، هسردـم 

هن دنورب ، یـشزرو  یاھیزاب  یاشامت  هب  تحار  لایخ  اب  دنناوتیم  هن  دـنورب ، راک  رـس  دـنناوتیم  زور  هن  دـنباوخب ، دـنناوتیم  تحار  لایخ  اب  بش  هن  لحارم ؛ نیا  زا  مادـک  چـیھ 

تینما ناروتـسر  رد  اکیرمآ ، رتدـب  همھ  زا  گرزب ، یاھروشک  رد  تسین ؛ مھ  کچوک  یاـھروشک  صوصخم  دـنورب . ترفاـسم  هب  دـنناوتیم  هن  دـنورب ، هعمج  زاـمن  هب  دـنناوتیم 

دیناوـتب امـش  ینعی  نیا ؛ ینعی  یـصخش  لـئاسم  رد  تینما » . » تسین تینما  هاگـشورف  رد  تسین ، تینما  ناـکدوک  یهسردـم  رد  تـسین ، تـینما  هاگـشناد  رد  تـسین ،

. دشاب تینما  اب  هارمھ  ناتحیرفت  ناتترفاسم ، ناتبسک ، ناتراک ، دینک ؛ یگدنز  تینما  ساسحا  اب  ناتهداوناخ  ناتنادنزرف ، ناتدوخ ،

تینما نودـب  دـینک ؛ هعلاـطم  دـینک ، قیقحت  دـینک ، راـک  دـینک ، رکف  دینیـشنب  دـیناوتب  هدکـشیدنا ؛ اـی  هدکـشھوژپ  اـی  هیملع  یهزوح  اـی  هاگـشناد  رد  رتیمومع ، لـئاسم  رد 

، دوشیم راوشد  راک  تینما ، نودب  تسا ؛ هدوب  تینما  دوجو  تکرب  هب  تسا  هدش  لصاح  یتفرـشیپ  هک  ییاج  رھ  دشیمن ؛ لصاح  اھتفرـشیپ  نیا  دوبن ، رگا  تینما  دوشیمن .

، دوشیمن تینما  نودـب  تیزنارت  دوشیمن ؛ تینما  نودـب  دـینک ، یراذگهیامرـس  روشک  یداصتقا  تفرـشیپ  یارب  دـیھاوخب  رگا ] [ ؛ یداصتقا یراذگهیامرـس  اـت  دوشیم . تخس 

. تسا اھزیچ  نیا  یهمھ  تخاسریز  تینما  دوشیمن ؛ تینما  نودب  دیلوت 

، روج کی  شترا  تسین . یراـختفا  مک  نیا ، دنتـسھ ؛ هعماـج  مدرم  مومع  یارب  روشک و  یارب  ییاـجهمھ  یگـشیمھ و  زاـین  نیا  یهدـننکنیمات  حلـسم ، یاـھنامزاس  بخ 

هب دراد ] ، ] دنکیم هلمح  سیلپ  هاگـساپ  هب  هک  یـسک  نآ  دنتـسھ . تینما  یهدـننکنیمات  یوحن  هب  مادـک  رھ  روج ، کی  جیـسب  روج ، کی  یماظتنا  نامزاس  روج ، کی  هاپس 
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ار هاپـس  ای  ار  شترا  اھوگتفگ  رد  ینارنخـس ، رد  تاراھظا ، رد  هک  نآ  دنکیم ؛ هلمح  روشک  تینما  هب  دراد  دنکیم ، هلمح  جیـسب  هاگیاپ  هب  هک  نآ  دـنکیم ؛ هلمح  روشک  تینما 

نیمرجم تیوقت  یانعم  هب  سیلپ  فیعضت  تسا . روشک  تینما  فیعضت  حلسم ، یاھورین  یاھنامزاس  فیعـضت  دنکیم . تناھا  دراد  روشک  تینما  هب  دھدیم ، رارق  نعط  دروم 

لباقم رد  دراذـگیم  عافدیب  ار  مدرم  عقاو  رد  دـنکیم ، هلمح  سیلپ  هب  هک  یـسک  نآ  دـنک . نیمات  ار  مدرم  داحآ  تینما  دتـسیاب ، مرجم  لـباقم  رد  تسا  فظوم  سیلپ  تسا .

کی هک  دراد  قرف  تـسا . ازنورد  تـینما  مـیراد ، هـک  یتـینما  هـک  تـسا  نـیا  اـم  روـشک  گرزب  زاـیتما  ریگروز . لـباقم  رد  دزد ، لـباقم  رد  شاـبوا ، لذارا و  لـباقم  رد  نـیمرجم ،

امـش یارب  نم  دـیوگب  دـیایب  نوریب  زا  یکی  ای  دـنک ، داجیا  تینما  شدوخ  یارب  دوخ  رکف  هشیدـنا و  اب  دوخ ، تردـق  اـب  دوخ ، یاـھورین  اـب  دوخ ، نورد  زا  یتلم ، کـی  یروشک ،

یارب سک  چیھ  هب  ام  تسا . ازنورد  ام  تینما  دنراد . قرف  مھ  اب  یلیخ  دنکیم ؛ تسارح  شدوخ  هدریـش  واگ  زا  هک  یـسک  لثم  منکیم ؛ ظفح  ار  امـش  منکیم ، داجیا  تینما 

یگداتـسیا اـب  تلم ، یناـبیتشپ  هب  هادـف ،) اـنحاورا   ) رـصعیلو یناـبیتشپ  هب  راـگدرورپ ، قیفوت  هب  یھلا ، فطل  هب  دادادـخ ، یورین  اـب  اـم  میتـسین . یکتم  ناـمدوخ  تینما 

. مینک ظفح  میروایب و  دوجو  هب  میاهتسناوت  ار  تینما  نیا  حلسم ، یاھورین  نالوئسم 
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