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، دشاب یمالسا  ماظن  حلاصم  فلاخم  دوشب و  هدیقع  رب  بترتم  صخـش  نآ  لمع  رد  هک  یراثآ  اما  تسا ، هدیقع  دوخ  دھدیمن ، جرخ  هب  تیـساسح  وا  یور  مالـسا  هک  هچنآ 

هب لمع  نآ  اما  دـنکب ، لمع  دوخ  دـیاقع  قبط  رب  درادـن ، لوبق  ار  قح  دـیاقع  هک  یـصخش  نیا  رگا  ینعی  دـھدیم . ناـشن  مالـسا  ار  یداـیز  تیـساسح  اـھنآ  لـباقم  رد  ارچ ،

یلاکـشا دـنزن ، یاهبرـض  تسھ ، رظن  دروم  هعماج  نیا  رد  هک  یحلاصم  رگید  هب  هعماج و  یگچراپکی  هب  هعماج ، تمالـس  هب  هعماج ، تینما  هب  یمالـسا ، یهعماج  تیثیح 

رگا اما  دـنھدیم ، ماجنا  ار  ینید  لامعا  دـنوشیم و  رـضاح  ناـشدوخ  یاـھاسیلک  رد  ناـشدوخ ، دـباعم  رد  ـالثم  دـنکیم . لـمع  شدوخ  دـیاقع  قبط  رب  شدوخ ، یارب  درادـن .

تلود هک  ار  ینوگانوگ  تاھج  ار و  هعماج  لالقتسا  ار ، هعماج  یگچراپکی  هعماج ، رد  ار  قالخا  تمالس  ار ، هعماج  تیثیح  هک  دنھدب  ماجنا  ناشدوخ  دیاقع  قبط  رب  یلامعا 

تازاجم ار  اھنآ  دندرک ، رارصا  رگا  درادیم و  زاب  راک  نآ  زا  ار  اھنآ  دھدیم و  ناشن  لمعلاسکع  یمالسا  تلود  اجنیا  دنکب ، راد  هشدخ  دریگیم  رظن  رد  هعماج  کی  یارب  یمالـسا 

صخـش نآ  زا  یلامعا  رگا  اما  درادـن ، یتافانم  یمالـسا  یهعماج  بوچ  راھچ  اـب  هک  تسا  یلاـمعا  زین  هدـیقع و  یهطوحم  رد  افرـص  یدازآ  نیا  نیارباـنب ، سپ  درک . دـھاوخ 

اھنآ اب  دراد ، تافانم  هتفرگ  همـشچرس  یمالـسا  دیاقع  نآ  زا  هک  یتاررقم  اھبوچ و  راھچ  اب  یمالـسا و  یهعماج  حلاصم  اب  هک  دنزب  رـس  یمالـسا  ماظن  یهدیقع  اب  فلاخم 

یاھزرم زا  تسارح  یانعم  هب  نیا  تسین ، هدیقع  یدازآ  اب  تفلاخم  یانعم  هب  نیا  دنکیم . هضراعم  وا  اب  دنکیمن و  لمحت  ار  نآ  یمالـسا  ماظن  رگید  اجنیا  هن ، دراد ، هضراعم 

قئالـس دـیاقع و  یهمھ  رد  دـنک . تیاعر  ار  نآ  یتسیاب  تسا و  یمالـسا  تلود  یهفیظو  نیا  و  یـسایس ، یاھزرم  یداصتقا ، یاھزرم  یگنھرف ، یاھزرم  تسا ؛ هعماـج 

. تسا روط  نیمھ  مھ  رگید 
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هب مھ  دوشیم . تسا و  هدـش  یئاھهدافتـسا  وس  فرط  ود  رھ  زا  نوچ  تسا . یقیقد  فیرظ و  ثحب  کی  ثحب  نیا  هک  دـننک  هجوت  نارھاوخ  ناردارب و  دـیاب  ار  هتکن  نیا  ـالبق 

دناهدرک ار  یتامادقا  مدرم  یھاگآ  نایز  هب  مدرم و  یمومع  حلاصم  هیلع  دناهدرک و  اھهدافتسا  وس  دننکیم و  هدافتسا  وس  یناسک  هدیقع  راھظا  یدازآ  نایب و  یدازآ  ناونع 

یئاھلمع و تدـش  حـلاصم ، ظـفح  ناونع  هب  یدازآ و  زا  یهدافتـسا  وس  اـب  یهلباـقم  ناونع  هب  مھ  فرط  نآ  زا  تسین . زیاـج  یتسرد  قطنم  چـیھ  رد  یفرع و  چـیھ  رد  هک 

زا دیابن  تسا ، زیاج  هدیقع  راھظا  هک  دوش  هتفگ  رگا  نیاربانب  تسین . لوبق  لباق  مھ  نآ  هک  تسا  هتفرگ  ماجنا  ایند  یاج  همھ  رد  خـیرات ، لوط  رد  نامز ، لوط  رد  یئاھراشف 

رگا تسا و  مزال  شتیاعر  هعماـج  رد  مدرم  یهماـع  راـکفا  یمومع و  حـلاصم  هک  دوش  هتفگ  رگا  تسا و  زیاـج  اھهدافتـسا  وس  نآ  دراوم  رد  یتح  هک  درک  ار  هدافتـسا  نیا  نآ 

یمالسا ماظن  رد  تسام . لوبق  دروم  دوشب ، حلاصم  مان  زا  یاهدافتسا  وس  اج  رھ  هک  درک  هدافتسا  دیابن  مھ  نیا  زا  تسین ، زیاج  دشاب  اھنیا  ررـض  هب  هدیقع  راھظا  نایب و 

. منکیم هراشا  تقو  شیاجنگ  ردق  هب  نآ  هب  هک  تسا  ینشور  زرم  دح و  دراد ، دوجو  یمالسا  لصا  ود  نیا  گرزب و  تحلصم  ود  نیا  نایم  هک  یزرم  دح و  نیا 

رثا عاعـش  اھنتفگ  زا  یـضعب  سکعب  دراد ، یدودـحم  رثا  عاعـش  اھنتفگ  زا  یـضعب  درادـن . ارھق  مھ  یدـحاو  مکح  سپ  تسین ؛ ناسکی  اج  همھ  رکف  نایب  هدـیقع و  نایب  هتبلا 

سکعب دوب . دـھاوخ  یدودـحم  یهریاد  کـی  رد  دوشب ، بترتـم  رظن  راـھظا  نیا  رب  هک  یرثا  رھ  دـننک ، راـھظا  ار  یرظن  ار ، یرکف  ار ، یزیچ  رگا  اھیـضعب  دراد . یعیـسو  رایـسب 

یلومعم و نابز  اب  ار  یبلطم  اھیـضعب  دوب . دھاوخ  یاهدرتسگ  عیـسو و  یهرئاد  کی  رد  دب -  هچ  بوخ و  هچ  دوشب -  بترتم  هک  یرثا  رھ  دـننکب ، رظنراھظا  رگا  رگید  یـضعب 

مدرم لد  رد  یقیمع  رثا  یاراد  هک  دـنربب  راک  هب  ار  یرثوم  نابز  دـننک ، نایب  یرنھ  نابز  هب  ار  یبلطم  تسا  نکمم  یـضعب  اما  تسین . قیمع  نآ  رثا  هک  دـننکیم  ناـیب  یداـع 

اھهدیقع راھظا  اھنایب و  زا  یـضعب  دراذگیم . قرف  نایب  یهویـش  ود  نیا  نایم  مالـسا  دوشب ، بترتم  ینایب  روجنیا  رب  یئوس  راثآ  رگا  دنتـسین و  ناسکی  مھ  اب  ود  نیا  دشاب .

راثآ ندرک  یثنخ  نایب و  نیا  اب  یهلباقم  ناکما  نوچ  دـشاب . یاهدـننک  هارمگ  نایب  رگا  یتح  تسین ؛ یتیـساسح  نایب  راـھظا  روجنیا  یور  دریگیم ؛ ماـجنا  یداـع  طیارـش  رد 

جاـتحم یمالـسا  ماـظن  هعماـج و  هک  یتـقونآ  رد  دریگیم ؛ ماـجنا  یعاـمتجا  ساـسح  طیارـش  رد  هدـیقع  ناـیب  کـی  رظن ، راـھظا  کـی  یھاـگ  اـما  تسھ . هعماـج  رد  نآ  وس 

کی اھنیا  تسا ؛ حرطم  ماظن  یمومع  حـلاصم  ظفح  تسا ، حرطم  اھزرم  تینما  دـیدھت  تسا ، نیب  رد  یگنج  تسا ، زکرمت  جاتحم  تسا ، شمارآ  جاتحم  تسا ، یگچراپکی 

صخـش کی  هب  تناھا  صخـش ، کی  هب  الثم  تناھا  لثم  عونمم  یاھنایب  زا  ینایب  کی  یھاگ  تسین . ناسکی  ناـیب  زاربا  هنوگ  ود  نیا  هب  تبـسن  تیـساسح  دنتـسین . روج 

لاوئـس ریز  تسا ، ماظن  کی  هب  تناھا  تسا ، تلم  کـی  ریقحت  وا ، ریقحت  وا ، ندرب  لاوئـس  ریز  وا ، تناـھا  هک  تسا  یـصخش  هب  تناـھا  یھاـگ  تسا . هعماـج  رد  یلومعم 

نایب مالـسا  رد  میئوگب  مھ ، یور  میراذـگب  ار  ناماھمـشچ  یلک  روط  هب  اـم  هک  دوشیمن  سپ  دنتـسین . ناـسکی  مھ  اـب  ود  نیا  تسا ، روشک  کـی  تسا ، هعماـج  کـی  ندرب 

، دـنفلتخم اھهدنونـش  دـنفلتخم ، اھهدـنیوگ  تسا ، فلتخم  اـھنایب  تسا ، فـلتخم  طیارـش  یلک . روـط  هب  تسین  زیاـج  اـی  یلک  روـط  هب  تسا  زیاـج  هدـیقع  زاربا  هدـیقع و 

رد ادخ  لوسر  اج  کی  تسین . ناسکی  دینیبیم  امـش  نوگانوگ ، یاھنایب  لباقم  رد  ار  لوا  یافلخ  ربمغیپ و  لمعلاسکع  مالـسا  ردص  رد  اذـل  تسا . فلتخم  بلطم  یاوتحم 

ربمغیپ هب  تناھا  نایب  نیا  ینعی  دنکیم . مھ  ناسحا  وا  هب  هکلب  دریگیمن ، ماقتنا  وا  زا  طقف  هن  ربمغیپ  دنکیم ، تناھا  وا  هب  دـناوتیم  هچرھ  وا  دتـسیایم و  فلاخم  کی  لباقم 

هناحتاف مرکا  ربمغیپ  دینیبیم  امش  مھ  اج  کی  درکیم . بیقعت  ار  وا  ربمغیپ  الاو  درادن ؛ ینوناق  بیقعت  لاکـشا و  چیھ  تسا ، مالـسا  یهمـسجم  هک  ربمغیپ  مالـسا و  رظن  زا 

زا دنکیم ، وفع  دنکیم ، فاعم  ار  اھنیا  دنراد ، دوجو  نایفسوبا  لثم  یاهتسجرب  یاھتیصخش  اھنآ  نایم  رد  هک  ار  دوخ  فلاخم  دناعم  کرشم  رفن  رازھ  دنچ  دوشیم و  هکم  دراو 

مادـعا هب  موکحم  ابایغ  هداد ، رارق  لاوئـس  ریز  ار  مالـسا  ار و  ربمغیپ  هدرک و  تناھا  هتفگ و  رعـش  ربمغیپ  هیلع  هکم  ناـمھ  رد  هک  ار  یرعاـش  کـی  اـما  درادـیم ، نوصم  بیقعت 

بطاخم نایب و  طیحم  نایب و  یاوتحم  نایب و  عون  هک  تسا  نیا  زا  یـشان  تسیچ ؟ زا  یـشان  نیا  تسا . حابم  ناسنا  نیا  نوخ  درک ، ادیپ  ار  نیا  سک  رھ  دـیوگیم  دـنکیم و 

. دروآیم دوجو  هب  ار  ینوگانوگ  لاوحا  ماکحا و  عاضوا و  نوگانوگ ، طیارش  دنتسین و  ناسکی  دنتسھ ، یفلتخم  ماکحا  یاراد  نایب  رازبا  نایب و 
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، جنـشت ینکارپ ، هعیاش  دش -  هراشا  هک  یلیالد  نیا  هب  روشک  حلاصم  تکلمم ، حلاصم  هک  یئاجنآ  تسا . دازآ  ملاس  طیحم  رد  هدـیقع  راھظا  هدـیقع و  نایب  نایب ، نیاربانب 

حلاصم رطاخ  یارب  مالـسا  هک  تسا  مھم  ردقنآ  یمومع  حلاصم  تسا و  عونمم  نیا  دوشیم ، دیدھت  نایب  نیا  اب  یمومع -  حـلاصم  و  هعماج ، یمومع  تمالـس  ندز  مھ  هب 

، دندمآیم درگ  دندشیم ، عمج  نآ  رد  نیقفانم  هک  دوب  هدش  یلحم  دجسم  نیا  نوچ  دز ، شتآ  ار  دجـسم  کی  مرکا  ربمغیپ  دنزیم . شتآ  ار  یدجـسم  یئاھاج  کی  یمومع 

دوجو هب  هعماـج  رد  ینیرفآجنـشت  یارب  کاروخ  دـننک و  مھاـفت  رگیدـمھ  اـب  ار  یبلاـطم  ربمغیپ  هیلع  دـنوشب و  عمج  دننیـشنب ، دجـسم  نیا  رد  مھ  رود  هک  دوب  نیا  رب  اـنب  و 

یوق و دروخرب  نینچ  کی  دش ؛ رھـش  دراو  دـمآ  درک و  فاص  دز و  شتآ  درک و  بارخ  ار  دجـسم  نیا  هتفرن ، هنیدـم  هب  زونھ  هار  رـس  تشگرب ، هک  کوبت  گنج  زا  ربمغیپ  دـنروایب .

. دراد هعماج  یمومع  حلاصم  اب  مالسا  ار  یعطاق 
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هلئسم ینعی  هدرک . عونمم  مالسا  ار  نایب  مدع  یئاھاج  کی  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  یرگید  تیـصوصخ  کی  مالـسا  هک  تسا  نیا  نم  زورما  ثحب  نیا  رد  ینایاپ  یهتکن  اما 

ماظن حـلاصم  هیلع  تقیقح  نامتک  هک  یئاـھاجنآ  درک ؛ ناـیب  دـیاب  یئاـھاج  کـی  تسا . مارح  ندرکن  ناـیب  نیا ، زا  رتـالاب  هکلب  تسا ، زاـجم  ندرک  ناـیب  هک  تسین  نیا  طـقف 

یناوارف تایآ  هک  تسا  مالسا  تایـصوصخ  زا  یکی  مھ  نیا  هک  تسا ، مارح  تقیقح  نامتک  تسا ، بجاو  نایب  اجنآ  تسا ، هعماج  یرکف  دشر  عفانم  هیلع  تسا ، یمالـسا 

نایب هک  دید  دیھاوخ  دـینک ، هظحالم  نآرق  رد  ار  اھنیا  نامتک ، تایآ  ( ۵ «،) هنومتکت سانلل و ال  هننیبتل  : » نیبت نایب و  تایآ  دـننک ، لابند  دـنھاوخیم  هک  یناردارب  دراد ؛ نآرق  رد 

، نیلوئـسم حـلاصم  یمالـسا و  ماظن  حـلاصم  رگا  ینعی  تسا . مالـسا  طخ  رب  ماظن  یاـقب  یعقاو  نیمـضت  نیا  تسا و  مزـال  یئاـھاج  کـی  رد  ندرک  تقیقح  یهئارا  ندرک و 

نیمھ هاگتـسد ، نیمھ  ماظن ، نیمھ  اما  دنکیم ، زاجم  ریغ  ار  ندرک  نایب  یئاھاج  کی  هک  تسا  مھم  ردقنآ  ناشیـصخش ، حلاصم  هن  دراد ، مالـسا  هب  طابترا  هک  یحلاصم 

اجنیا دش ، یمالسا  ینابم  زا  فارحنا  هب  دیدھت  یمالسا  ماظن  تشونرس  رگا  دنورب ، یـضوع  ار  هار  هک  دش  انب  رگا  دنوشب ، فرحنم  مالـسا  طخ  زا  دش  رارق  رگا  نیلوئـسم ،

مدرم یارب  قیاقح  یاشفا  تسا و  مزال  نیملـسملا  همئـال  تحیـصن  تسا ، مزـال  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  تسا ، بجاو  ندرک  ناـیب  اـجنیا  دوشیم ، یرگید  زیچ  فیلکت 

« ّيلم حلاصم   » 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 26هاگياپ  هحفص 1 
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. دنکیم نشور  هدیقع  راھظا  یدازآ  نایب و  باب  رد  ار  مالسا  رظن  اھنیا  یهعومجم  هک  تسا  مزال 
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نیاربانب سپ  تسھ ، حابم  زیاج و  هیامرـس  اب  راک  نوچ  هک  تسین  روجنیا  تسا . هریبک  هانگ  کی  دـیاش  هانگ و  کی  شزرا و  دـض  کی  مالـسا  رظن  زا  قافنا  مدـع  تورث و  عمج 

رد ار  نآ  دراد ، جایتحا  وا  یئاراد  هب  وا و  تاناکما  هب  وا و  تورث  هب  هعماج  هک  یلاح  رد  دراد ، هگن  ار  نآ  دـنک و  عمج  ار  یتورث  لـالح -  عورـشم و  قرط  زا  ولو  دراد -  قح  ناـسنا 

دنیوگیمن درک . جرخ  ادـخ  هار  رد  دـیاب  تسا ؛ لصا  کی  قافنا  مالـسا  رد  تسین . یزیچ  نینچ  دـشاب ، حاـبم  دـشاب و  زیاـج  نیا  دـنکن ؛ جرخ  ادـخ  هار  رد  یمومع و  حـلاصم  هار 

اب الاح  هن  طسوتم ، زاین  یگدنز -  زاین  ردق  هب  دناهدروآ ، تسد  هب  هک  ار  هچنآ  هک  دـھدیم  تداع  ار  مدرم  مالـسا  دـینک . جرخ  اما  دـینکب ، دـینکن ، لام  لیـصحت  دـینکن و  هلماعم 

دیاب دیآیم ، دایز  هچنآ  وا و  یاداام  دنک ، جرخ  دنک و  فرص  شدوخ  یارب  یزور -  رد  شیاشگ  شیاسآ و  هافر و  یرادقم  اب  ماوت  ولو  طسوتم ، یلومعم و  زاین  راشف ، ترـسع و 

کاروخ اب  یرگیفارشا ، اب  لمجت ، اب  نوگانوگ ، یاھیورهدایز  اب  یدوخیب ، یاھجرخ  اب  فارسا ، اب  ار  نآ  دروآرد و  ار  تورث  یسک  رگا  دوشب . جرخ  هعماج  یمومع  حلاصم  هار  رد 

مدع تسا ؛ روفنم  مومذـم و  مالـسا  رظن  زا  نیا  درک ، تورث  عمج  تشاد و  هگن  ار  نآ  ای  درک  جرخ  ار  نآ  یهمھ  هنافرـسم ، لزنم  ای  بکرم  اب  هنافرـسم ، کاشوپ  اب  هنافرـسم ،

. تسا مارح  دشاب ، هارمھ  تورث  عمج  اب  رگا  تسا و  مومذم  روفنم و  قافنا 

ىناجنسفریمشاھ  / ١٢/١٣۶٨/٠۵ ربکا  نیملسملاو  مالسالاتجح  هب  ىروھمج  تسایر  ذیفنت  مکح  ىاطعا  مسارم  رد  تانایب 

هنحـص و رد  مدرم  یمیاد  روضح  مکحتـسم و  دـنویپ  تبحم و  هنالووسم و  یراکمھ  شالت و  اب  دـیاب  تسا . تلم  نالووسم و  اـم  دـیدج  نارود  تیـصوصخ  نیا ، زیزع ! ناردارب 

نیا لوح  عمجت  ماظن و  نیا  تیزکرم  مالـسا و  یروھمج  ماظن  تیمکاح  ظفح  هملک و  تدـحو  اب  روشک و  فلتخم  یاھرـشق  مالـسا و  ناگرزب  مالعا و  یاملع  لماک  یزوسلد 

. مینک رپ  ار  الخ  نیا  تسا ، روشک  حلاصم  قبط  رب  هک  یلوصا  اھدومنھر و  نامھ  زا  هتساخرب  هک  ییاھیریگتھج  لباقم  رد  میلست  روحم و 

ىروھمج  / ١٨/١٣۶٨/٠۵ تسایر  داھن  نانکراک  رادید  رد  تانایب 

داھنـشیپ ار  لـغاشم  زا  یـضعب  دـندرک و  یم هعجارم  ررکم  مدرک . یم عـمج  ار  میاـپ  تسد و  دوـب ، ماـمتا  لاـح  رد  یروـھمج  تساـیر  نارود  هک  ماـما  ترـضح  تـلحر  زا  لـبق 

دـننک و بجاو  نم  هب  ماما  تقو  کی رگا  هک  متفگ  نم  یلو  دـندوب ! هتخود  هدـیرب و  نم  ی  هراوق دـق و  هب  ناشدوخ  شیپ  ار  لغاشم  نیا  تیلوئـسم ، یب یاـھ  مدآ دـندومن . یم

مھاوخ شھاوخ  ماما  زا  نم  و  دشابن - فیلکت  هچنانچ  رگا  اما  مھد . یم ماجنا  ار  نآ  درادن ، درگربورب  تسا و  فیلکت  ماما  روتسد  نوچ  دیھد ؛ ماجنا  ار  راک  نالف  امش  دنیوگب 

. مور یم یگنھرف  یاھراک  لابند  مزادرپب - یگنھرف  یاھراک  هب  ات  دننکن  نم  هب  یفیلکت  هک  درک 

هتـشاد مھاب  ار  یراگدای  نیا  دـنک . هدافتـسا  امـش  زا  دـنک - یم اـضتقا  هک  قیرط  رھ  هب  بـالقنا - اـت  دـیراد  هگن  هداـمآ  ار  ناـتدوخ  هشیمھ  یارب  هک  عطقم ، نیا  یارب  اـھنت  هن 

دسرب ییاج  هب  شتسد  ات  دراذگب  وا  شود  یور  ار  شیاپ  رفن  کی  دوشب و  نابدرن  لثم  هک  تسا  نیا  روعشاب  لقاع و  هدنز و  ناسنا  کی  زا  هدافتسا  نیرتھب  تقو ، کی میشاب .

. درک مھ  یراک  نینچ  دیاب  دنک ، یم اضتقا  روشک  بالقنا و  تحلصم  رگا  دراد ؟ یلاکشا  هچ  دھدب . ماجنا  یراک  هک 

مدرم  / ٠١/١٣۶٨/٠۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

دننک و یم ثحب  دـنا ، هدـش داھنـشیپ  هک  ییارزو  ی  هراب رد  مرتحم ، ناگدـنیامن  یتقو  هک  تسا  بوخ  اجب و  ردـقچدوش  دـیکات  اھتیحالـص  اھتقایل و  یور  ارزو ، هب  نداد  یار  رد 

ادابم دنھدب . یار  اھ  نآ هب  دنتقایل ، تیحالـص و  یاراد  نایاقآ ، نیا  هک  دندید  رگا  دنھدب و  رظن  دننک و  رکف  اھتیحالـص  اھتقایل و  یور  دصرددص  دننک ، یریگ  میمـصت دـنھاوخ  یم

رد اتقیقح  دـنامب . ریزو  نودـب  وا ، ی  هناخترازو ات  دوشن  هداد  یار  یریزو  هب  یناسفن ، یاھاوھ  ای  یـصخش و  ای  یطخ  ای  یـسایس  نوگانوگ  لـیاسم  رطاـخ  هب  هدرکن  یادـخ 

زا یی  هدمع شخب  دنشاب ، هتشادن  لوئـسم  سیئر و  مھ  هتفھ  کی  ای  زور و  ود  ای  زور  کی  رگا  اھ ، هناخترازو زا  کیرھ  تسا . مھم  تلم  نیا  یارب  مھ  زور  کی  رـضاح ، طیارش 

. دوش دروخرب  روط  نیا رادافو ، راوگرزب و  راکادف و  مدرم  نیا  هب  تبسن  هک  تسین  هتسیاش  دنام و  دھاوخ  نیمز  رب  مدرم  یاھراک 

تحلـصم دننک و  تیاعر  ار  تلم  روشک و  حالـص  رظن ، راھظا  رد  دنھدب - یار  رظن و  ارزو  هب  تبـسن  ات  تساھ  نآ قح  هک  یدازآ - ظفح  نیع  رد  سلجم  هک  تسا  نیا  ام  راظتنا 

ی هرود اھ ، نیا هک  دنیبب  دھاوخ  یم ایند  تسا . یرگید  هاگن  یمالـسا ، یاروش  سلجم  دـیدج و  تلود  تلم و  روشک و  نیا  هب  ایند  زورما  هاگن  هک  دـنریگب  رظن  رد  ار  نامز  نیا 

دیماان ار  مدرم  راودـیما  یاھلد  مینک و  زاب  نامدوخ  یور  هب  ار  شناـبز  میھدـب و  هناـھب  نمـشد  تسد  هب  دـیابن  اـم  دـنارذگ . دـنھاوخ  هنوگچ  ار  ماـما  تلحر  زا  دـعب  راـک  عورش 

. میزاس

تلود  / ٠٨/١٣۶٨/٠۶ تئیھ  ىاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

اتقیقح یمالـسا ، یاروش  سلجم  هک  داد  ناشن  دـش و  راکـشآ  هنیباک  یاضعا  یهمھ  هب  دامتعا  یار  نداد  رد  زین  سلجم  ریطخ  رایـسب  تیلووسم  ساسحا  ماـیا ، نیا  رد 

امـش هب  ار  الاب  دامتعا  یار  نیا  هک  دوب  نیمھ  نآ ، گرزب  لیلد  دـنادیم . لووسم  مدرم ، دوجوم و  قیاقح  لباقم  رد  ار  دوخ  دـنکیم و  کرد  بوخ  ار  روشک  حـلاصم  تایعقاو و 

عورـش ناکما  دوخ ، تبثم  یار  اب  هک  یھللابزح -  نیدتم و  نارھاوخ  ناردارب و  صوصخب  یمالـسا -  یاروش  سلجم  ناگدنیامن  یهمھ  زا  نم ، داد . دـیدج  یهنیباک  یاضعا 

. منکیم رکشت  دندرک ، مھارف  تقو  عرسا  رد  ار  هنیباک  راک  هب 

مدرم  / ٢٢/١٣۶٨/٠۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ار نآ  مدرم  یهماـع  کاـپ  یاـھترطف  نوچ  تسا ؛ ناـسآ  دـشابیم . عـنتمم ) لھـس و   ) لکـشم مھ  ناـسآ و  مھ  هک  تسا  یراـک  نآ ، تحلـصم  صیخـشت  بـالقنا و  زا  عاـفد 

، دناهدرک رکف  تسرد  مدرم  یهماع  ابیرقت  زورما ، ات  بالقنا  لوا  زا  لیاسم  یهمھ  رد  هک  دید  دیھاوخ  دینک ، هاگن  ناریا  مدرم  میظع  تیعمج  هب  امـش  رگا  دھدیم . صیخـشت 

، گنج رد  الثم  اذل  تساهدوب . رذگ  دوز  ای  هدماین و  دوجوهب  اھنآ  میقتسم  هار  رد  ییهشدخ  هسوسو و  هھبـش و  الوصا  دناهتخانـش و  بوخ  ار  هار  دناهداد و  صیخـشت  تسرد 

، دوب ناشناوت  عسو و  رد  هچ  رھ  مورحم -  فعضتسم و  یاھرـشق  اصوصخم  نارگراک -  ریاشع و  اھهداوناخ  اھنز و  فلتخم و  یاھرـشق  اھاتـسور و  اھرھـش و  زا  مدرم  مومع 

. دننکیم کرد  هداد و  صیخشت  ار  بالقنا  تحلصم  هعماج ، نتم  مدرم و  یهماع  هک  تسانعم  نادب  نیا  سپ ، دنداد . ماجنا  گنج  یارب 

ای روشک  لیاسم  دننکیم  اعدا  هک  یناسک  زا  یـضعب  صاوخ و  زا  یـضعب  نوچ  تسا ؛ لکـشم  نآ  زا  عافد  بالقنا و  تحلـصم  صیخـشت  دـسریم  رظن  هب  رگید ، فرط  زا  اما 

یسایس لیاسم  دندرکیم  اعدا  هکیناسک  دننکیم . لمع  دب  دنھدیم و  صیخشت  جک  دنمھفیم و  طلغ  دننکیم و  هابتـشا  یھاگ  دنـسانشیم ، ار  یـسایس  لیاسم 

رظنبحاص و حالطـصا  هب  دارفا  نیا  زا  یـضعب  دنمھفیم ، ینـشورب  مدرم  هک  ار  یزیچ  دننامیمرد . زورما ، حضاو  لیاسم  رد  یھاگ  دـنھاگآ ، شیپ  لاس  لھچ  زا  الثم  ار  ناریا 

. تسین ناسآ  مھ  یلیخ  دراد و  یتالکشم  یمھف  نینچ  دوشیم  مولعم  دنھدیمن ! صیخشت  میھف ،

مدرم  / ١٣۶٨/٠٧/٠۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تیمھا رتشیب  یـصخش  لیاسم  هب  نآ  مدرم  هک  ییهعماج  هن . اـی  تسھ  دوخ  تیثیح  تیوھ و  زا  عاـفد  هب  رداـق  هعماـج ، نیا  اـیآ  هک  دـیمھف  دوشیم  هعماـج  کـی  راـتفر  زا 

تواـفتیب و روشک  بـالقنا و  حـلاصم  هب  تبـسن  نآ  رثوم  دارفا  هک  ییهعماـج  دـنور ، داـسف  هب  ور  ناـناوج  نآ  رد  هک  ییهعماـج  یعمج ، لـیاسم  روشک و  لـیاسم  اـت  دـنھدب 

یگدنز ترـشع و  هب  نآ  درم  نز و  هک  ییهعماج  دنک ، دـشر  دریگب و  جوا  یموق  یفنـص و  یھورگ و  یبھذـم و  یـسایس و  یاھفالتخا  نآ  رد  هک  ییهعماج  دـنوش ، انتعایب 

. دنک عافد  دناوتیمن  دوخ  تیثیح  فرش و  حلاصم و  زا  ییهعماج  نینچ  تسین . دوخ  زا  عافد  هب  رداق  هعماج  نیا  هک  دینادب  دننک ، ادیپ  شیارگ  داسف  اب  ماوت  هفرم و 

« ّيلم حلاصم   » 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 26هاگياپ  هحفص 2 
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مدرم  / ١٣۶٨/٠٧/٠۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

حیحـص و وحن  هب  شـالت ، راـک و  یارب  لـماک  یگداـمآ  اـب  ماوـت  یبـالقنا  یجیـسب و  یهیحور  هک  منکیم  دـیکات  سلجم ، نیا  رد  کرمگ  ناردارب  زا  یعمج  روـضح  تبـسانمهب 

هیلع نآ ، قیرط  زا  هک  دوب  ناریا  رب  نانآ  یهطلس  نامز  رد  ناگناگیب  یراصحنا  زکارم  هلمج  زا  کرمگ ، دوش . امرفمکح  یعامتجا  یداصتقا و  یلام و  یاھنامزاس  رد  هناقداص ،

هب ییهقالع  چیھ  هک  یناگناگیب  دوب ؛ نانآ  هب  هتـسباو  یاھتلود  تاسـسوم و  دارفا و  ناگناگیب و  رایتخا  رد  روشک ، یجورخ  یدورو و  یاھهزاورد  دـندرکیم . راک  تلم  حـلاصم 

هتـشذگ میژر  نارود  رد  کرمگ -  هلمج  زا  یلام -  یاھھاگتـسد  داـسف  دـندوب ، هتفرگ  اـھهناگیب  تسد  زا  هک  مھ  اھدـعب  دوبن . تقر  تلذ و  زج  نیا  دنتـشادن و  روشک  حـلاصم 

هب ار  یھاگتسد  دساف ، مدآ  کی  یھاگ  نکیل  دندوب -  مھ  اج  نآ  دندوب -  اج  همھ  نیما  بوخ و  رصانع  هتبلا ، تشاد . هارمھ  هب  تمحز  ررض و  تلم  یارب  زاب  هک  دوب  نانچنآ 

نانچمھ یلو  تسا ، هدـش  یناوارف  شالت  دـناهدرک و  تیریدـم  اھهعومجم  نیا  رب  زوسلد ، نالووسم  بوخ و  ناریدـم  هللادـمحب  بـالقنا ، نارود  رد  هتبلا  دـناشکیم . داـسف 

. تسا یقاب  یدایز  یاھراک 

مدرم  / ١٣۶٨/٠٧/٠۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

شزومآ و ناناوج و  روشک و  گنھرف  یور  رامعتسا  ریخا ، لاس  هاجنپ  دص و  رد  هک  دندینش  ار  شربخ  ناوج  دارفا  دندید و  ناشدوخ  نسم  دارفا  دیدرک و  هدھاشم  امش  هکنیا 

تحلـصم و تیـصخش و  عفاـنم و  زا  اـم  تلم  دنتـساوخ  یم هک  دوب  تلع  نیدـب  داد ، قوس  فـالتخا  یھاـبت و  داـسف و  یگراـکیب و  هب  ار  مدرم  درک و  ذوفن  لاـمعا  اـم  شرورپ 

دھاوخ یلمع  نمـشد  تین  تسا و  یدج  دیدھت  هک  دینادب  دنک ، عافد  شدوخ  زا  دناوت  یمن رگید  هعماج  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  نمـشد  رگا  دنک . عافد  دـناوتن  دوخ  ی  هدـنیآ

. درک دھاوخ  دراو  ار  شا  هبرض دش و 

مدرم  / ١٣۶٨/٠٧/١٢ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تخانش رایعم  نیا  دنک . اھر  اھهناشن  ملاعم و  نودب  ار  مدرم  دنوادخ  هک  تسین  نکمم  نوچ  تسا ؛ مزال  صیخشت  یارب  یرایعم  دنھابتـشا ، جازتما و  لباق  لطاب  قح و  رگا 

تنـس باتک و  رایعم  یدراوم  رد  هتبلا ، تخانـش . ار  لطاب  قح و  رایعم  دیاب  درک . وجتـسج  تقد  اب  ناگرزب  ایلوا و  تاملک  ثیدـح و  نآرق و  زا  دـیاب  ار  نآ  تسیچ ؟ لطاب  قح و 

لباق مدرم  یهمھ  یارب  رایعم  نیا  اج  همھ  رد  هتبلا ، تسا . لطاب  دوب ، عرـش  فـالخ  رب  هچ  رھ  دـشابیم و  قح  تسا ، عرـش  قبط  رب  هک  دـیدید  ار  هچ  رھ  دوشیم . حرطم 

. تسین یناسآ  راک  مھ  عرش  فالخ  عرش و  صیخشت  نوچ  تسین ؛ هدافتسا 

تھج رد  هک  یتـکرح  راـک و  رھ  ینعی  تسا . مدرم  تحلـصم  یریگتھج  عفاـنمو و  تساوخ  نآ ، تسھ و  مھ  یرگید  راـیعم  هعماـج ، یمومع  روـما  یلک و  یاھتسایـس  رد 

. تسا رایعم  کی  نیا  یناھج ، یاھتسایس  رد  تسا . قح  دوب ، هاگآ  ناملسم و  مدرم  تساوخ  تحلصم و 

ناریا  / ١٣۶٨/١١/٠٩ ىمالسا  ىروھمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

مھ نآرق  دوخ  رد  بخ ، دنتـشادن . اوعد  یهزیگنا  چـیھ  ىنعی  دنتـشاد ؛ تدـمدنلب  ىاھرارق  رافک  زا  ىـضعب  اـب  ىتح  دنتـسب ؛ دادرارق  هیبیدـح  رد  شیرق  راـفک  اـب  مرکا  ربمغیپ 

، دنرادن ىاهلئسم  امـش  اب  هک  ىرافک  نآ  ( ٢۵ (؛ مھیلا اوطـسقت  مھوربت و  نا  مکراید  نم  مکوجرخی  ملو  نیدـلا  یف  مکولتاقی  مل  نیذـلا  نع  مکٰیھنی هللا  ـال  تسا ؛ صخـشم 

مکٰیھنی هللا امنا  « ؛ دیشاب هتـشاد  هنـسح  تاطابترا  اھنیا  اب  دیناوتیم  امـش  دندرکن ، نوریب  ار  امـش  دندرکن ، ملظ  اھامـش  هب  دنرادن ، امـش  اب  ىئوس  یهقباس  دنرادن ، اوعد 

نآ اب  طابترا  زا  ماظن  نیا  دـناوتیم  هک  ىیاھهدافتـسا  مامت  و  ىمالـسا ، ىروھمج  تحلـصم  تیاـعر  ىنعی  مییوگیم ، هک  تمکح  ضرغ ، ( ٢۶ .) هیآ رخآ  ات  مکولتاق » نیذـلا  نع 

. دشاب ساسا  نیا  رب  ندرک ؛ هظحالم  دربب  اھتلود  نآ  ای  تلود 

امیس  / ٠٧/١٣۶٩/٠۵ ادص و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

زا نامروظنم  دنھدب . تیمھا  یلیخ  هیبنت ، قیوشت و  ناشدوخ و  راک  ی  هطوحم هب  تبـسن  تبقارم  هب  دیاب  فلتخم ، یاھـشخب  ناریدـم  تسا . یمھم  یلیخ  زیچ  تبقارم ،

هک مھ  یـسک  دوش . قیوشت  دـیاب  دـنک ، یم راک  همانرب  قباطم  حیحـص و  بوخ و  یـسک  رگا  دوشب . هداد  رثا  بیترت  هرخالاب  تسین ؛ یئاضق  راک  عون  یئاـضق و  هیبنت  هیبنت ،

وا اب  دیاب  دناجنگ ، یم ار  یزیچ  بالقنا  میھافم  مالسا و  فالخرب  دنک و  یمن ار  ماظن  یارب  بولطم  میھافم  ماظن و  تحلـصم  تیاعر  دھد ، یم ماجنا  دب  راک  دنک ، یم یطخت 

. دوش دروخرب 

امیس  / ٠٧/١٣۶٩/٠۵ ادص و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

دریگب و هدیدن  ار  تلم  تحلصم  نیرتگرزب  دناوت  یمن دوش  یم هرادا  تلم  نیا  بیج  لوپ  اب  تلم و  هب  قلعتم  هک  مھ  تلود  تسا  تلم  نیا  هب  قلعتم  هک  ییامیس  ادص و  نیا 

همھ باریز  یداصتقا ، یـسایس و  ی  همانرب کی  رد  ای  زنط ، ی  همانرب کی  رد  اما  دنناوخب ؛ تلود  سیئر  تلود و  حدم  رد  ییارغ  دیاصق  یلومعم ، یاھ  همانرب رد  الثم  دـنک . ادـف 

. دوش یم هدید  اھزیچ  نیا  یھاگ  هنافساتم  دننزب ! ار  زیچ 

مدرم  / ٢۴/١٣۶٩/٠۵ فلتخم  راشقا  اھھاگشناد و  نایوجشناد  دیتاسا و  زا  یعمج  دیھش ، داینب  نالووسم  اب  رادید  رد  ینارنخس 

هچ هک  دـنناد  یمن دـنمھف و  یمن ار  تحلـصم  هکنیا  رطاخ  هب  هابتـشا و  تلع  هب  طقف  ییوس ، ضرغ  دـصق و  نودـب  ییاھ ، نابز ای  یناسک  ادابم  دـینک . ظـفح  ار  هملک  تدـحو 

. دنمھف یمن ار  تلم  بالقنا و  تحلصم  دوخ و  تحلـصم  اھیـضعب  هک  دوش  یم هدید  رانک  هشوگ و  رد  یھاگ  هنافـساتم  دننکب . درـسلد  ار  مدرم  هک  دنیوگب  ییاھزیچ  دنیوگب ،

ندرب لاوس  ریز  راک ، نیا  هک  دنمھف  یمن دـنرب . یم لاوس  ریز  ار  بالقنا  دـنربب ، لاوس  ریز  ار  یلوئـسم  دـنھاوخ  یم دـننک . یم یدـب  ماظن  اب  دـننک ، یدـب  دـیز  اب  دـنھاوخ  یم

. دز دھاوخ  هبرض  تدحو  هب  یدنب ، هھبج نیا  هک  دنمھف  یمن یلو  دننک ، تسرد  یدنب  هھبج کی  دنھاوخ  یم تسا . بالقنا 

ناگدازآ  / ٢٩/١٣۶٩/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نادرم راکادف و  ناناوج  نتـشادن  رطاخ  هب  زین  ناریا  تلم  رب  تشذـگ . تخـس  یلیخ  مھ  امـش  یاھهداوناخ  رب  تشذـگ . امـش  رب  یتخـس  نارود  دـیتشگرب . هللادـمحب  امش 

ناریا و تلم  تحلصم  تھج  رد  ار  زیچ  همھ  ادخ ، هب  لکوت  تمواقم و  ربص و  اما  تشذگ ؛ تخس  ام ، زیزع  یهدازآ  یارسا  یهیقب  اھامش و  لثم  یـصلخم  ناگدنمزر  نموم و 

ام دراد . دوخ  لابند  هب  یناسآ  کی  دینک -  ربص  رگا  یتخـس -  رھ  ارـسی :» رـسعلا  عم  نا  : » تسا هدومرف  لاعتم  یادـخ  دـش . ییهبرجت  مھ  نیا  درب . شیپ  نارباص  تحلـصم 

. مینکیم رکش  رطاخ ، نیا  هب  ار  ادخ  دش . یرگید  یهبرجت  مھ  نیا  میاهدرک . هبرجت  ررکم  لاس ، هدزاود  هد ، نیا  رد  ار  نیا  تلم ،

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

یریگمیمصت یهنحـص  رد  هک  دوب  لاس  یـس  هب  کیدزن  تشاد و  ار  ناریا  رد  شعابتا  ناراشتـسم و  ییاضق  تینوصم  یرورـس و  یهیعاد  زور  کی  هک  یراھق  یروتارپمانامھ 

نونکا دوب ، هداد  حیجرت  هناراکبلط  ناریا  تلم  حلاصم  رب  ار  دوخ  عورشمان  عفانم  هراومھ  دمآیم و  باسح  هب  طلسم  بیقریب و  تردق  ناریا  یداصتقا  یماظن و  یـسایس و 

درک و تسکـش  فعـض و  ساسحا  یبالقنا ، تلم  نیا  نموم  ناناوج  زا  یھورگ  تکرح  ربارب  رد  دشیم ،  یـشان  نانآ  روشرپنامیا  زا  هک  ناریا  تلم  خسار  مزع  یرادـیب و  اب 

دوخ یاھورین  دوخ و  هب  دیما  یلک  هب  ریخا  نرقمین  رد  یمالسا  دض  یاھتردق  رمتـسم  نیقلت  رثا  رب  هک  ناملـسم  یاھتلم  یهمھ  هکلب  ناریا  تلم  طقف  هن  دش . لاعفنا  راچد 

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

ناریا و رد  یمالـسا  بالقنا  یزوریپ  زا  سپ  هک  تسا  نآ  دھاش  ایند  رگا  دندشیم  هاگآ  رابکتـسا  یتاذ  فعـض  زا  دقتعم و  دوخ  یورین  هب  دنتفرگیم و  دامتعا  طاشن و  دیما و 

« ّيلم حلاصم   » 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 26هاگياپ  هحفص 3 
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نیا هب  تسرد  دـنھدیم ، ماجنا  دوخ  یمالـسا  گنھرف  تیوھ و  هب  تشگزاب  تھج  رد  دوخ ، هب  دامتعا  رـس  زا  یتاکرح  ناھج ، یاـج  همھ  رد  ناملـسم  یاـھتلم  زورما ، اـت 

، دنتسین اکیرما  اپورا و  یاھتردق  ندناشن  بقع  هب  رداق  ناملسم  للم  قرـش و  للمهک  ار  یرابکتـسا  یرامعتـسا و  دنفرت  نیا  ناریا  تلم  یهناراکادف  یهزرابمهک  تسا  لیلد 

یهدارا لامعا  هبرداق  زھجم  گرزب و  دنچرھ  یدام  تردق  چیھ  یمدرم ، نینچ  ربارب  رد  دننامیاابمدرم و  یعقاو ، تردـق  تسا  هداد  ناشن  ار  یعقاو  تردـق  هاگیاج  هدرک و  لاطبا 

. دوب دھاوخن  دوخ 

نایوجشناد  / ١٣۶٩/٠٩/٢٨ بالط و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، راک نیا  یارب  دننک . ادیپ  هطلـس  یمالـسا  یاھروشک  رب  دـنناوتب  ینعی  مدرک ؛ ضرع  لوا  هک  دوب  یزیچ  نامھ  فدـھ ، دوبن ؛ نید -  ناونع  هب  نید -  اب  یهضراعم  اھنیا  فدـھ 

هتـشادن یداقتعا  نید  هب  دریگب و  تسد  هب  روشک -  یگدنزاس  ظاحل  زا  هچ  هرادا و  ظاحل  زا  هچ  ار -  روشک  یهدنیآ  هک  دننکب  تیبرت  دنھدب و  شرورپ  ار  یلـسن  دندوب  روبجم 

. دنتشاذگ یدب  یانب  ار  هاگشناد  یانب  نیاربانب ، دندش . قفوم  مھ  یدایز  دودح  ات  هنافساتم  دوشب . عقاو  اھنآ  فرصت  رد  دناوتب  دشابن و  دنبیاپ  یبھذم  نامیا  هب  دشاب و 

دوشیمن هجوچیھهب  دـندنام . مھ  ملاس  دـننامب و  ملاس  ناگدرکلیـصحت  نادنمـشناد و  زا  ییهدـع  هک  دوب  نانچنآ  ام ، مدرم  نایم  رد  یلم  نادـجو  یمالـسا و  نامیا  هتبلا 

زا دنتـساوخیم  اھنیا  هک  ار  یناسک  نآ  اما  تسین . یتسرد  یاعدا  نیا ، درک . فیـصوت  هناـگیب  روشک ، حـلاصم  ینید و  حـلاصم  نید و  زا  ار  هاگـشناد  ناگدرکلیـصحت  یهمھ 

هک یناسک  اھھاگشناد و  نیا  ناگدرکلیصحت  یسایس ، لاجر  اذل  دنداد . رارق  ناشدوخ  رایتخا  رد  دندرک و  ار  راک  نیا  یتحارب  دنناسرب ، تردق  یاھدنـسم  هب  عمج  نیا  نایم 

لیاوا یناخاضر و  نارود  یهتفایشرورپ  لسن  نآ  دـندش . هناگیب  نید  اب  یلکب  لسن ، کی  رد  دنتـشاد ، جایتحا  ساـسح  رثوم و  یاـھراک  اـی  اھتـسپ  یارب  روشک  رـساترس  رد 

. دوب یداقتعایب  لسن  ابلاغ  ناریا ، رد  ییاپورا  گنھرف  دیدج و  شناد  ذوفن  نارود 

یمالسا  / ١٣۶٩/١٠/١٠ بالقنا  یاھهتیمک  نارادساپ  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

زین تلم و  حـلاصم  هب  یانتعایب  هناگیب و  هب  یهتـسباو  یمدرم و  دـض  شایع و  رجاـف و  قساـف و  شنمرفاـک و  میژر  یهناـملاظ  زیرنوخ  یناطیـش  تردـق  گـنچ  زا  اـم ، تلم 

یلیخ یهثداح  نیا ، درک . ادیپ  تاجن  دندرکیم ، فرـص  یزیچ  نینچ  یارب  ار  تکلمم  نیا  میظع  تاناکما  یهمھ  دنتـشاد و  رظن  رد  ار  ناشدوخ  یاھیـشوخ  طقف  هک  ینارس 

. تسا یمیظع 

ناملعم  / ١٣٧٠/٠٢/١١ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رگا دـنتخادنا . بقع  لاس  دـص  ار  ام  دـندرک ، لیمحت  تلم  نیا  رب  دـندروآ و  تکلمم  نیا  رـس  رب  مھیلعاـھنعل )  ) راـجاق نادـناخ  و  مھیلعاـھنعل )  ) یولھپ نادـناخ  هک  یتلذ 

ریذـپناکما دـمآراک ، یناسنا  یورین  تیبرت  اب  زج  ایآ  دریگب ، رارق  مالـسا  ناریا و  عفانم  حـلاصم و  رایتخا  رد  یناریا  ناشخرد  دادعتـسا  نیا  دوش و  هتـشادرب  تلذ  نیا  میھاوخب 

غیت هب  اـت  داد ، دـھاوخ  لقیـص  دیـشارت و  دـھاوخ  یـسک  هچ  ار  هتفرگ  رھاـظلایلع  زلف  نیا  اـی  هریت ، رھاـظلایلع  گنـس  نیا  درک ؟ دـھاوخ  ار  تیبرت  نیا  یـسک  هـچ  تـسا ؟

. تسا ملعم  شقن  نیا ، ملعم . دھدب ؟ ماجنا  راک  همھ  دوشب و  لیدبت  ییهدنرب 

١٣٧٠/٠٣/١٣ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیمود  تبسانم  هب  مایپ 

 ، میژر نآ  یتقو  ات  دنادیم و  دودرم  تسا ، ملاع  فیعـض  یاھتلم  هب  متـس  رھظم  قحان و  یهطلـس  یردلق و  یهناشن  زمر و  هک  ار  اکیرما  میژر  اب  هطبار  یمالـسا  یروھمج 

یاھتـضھن اـب  دـنکیم ، تیاـمح  یتسینویھـص  روفنم  میژر  نوـچ  یعورـشمان  یاـھمیژر  زا  دـنکیم ، تلاـخد  اـھروشک  اـھ و  تلودرد  دـنکیم ، ملظ  اـھتلم  هب  هناربکتـسم 

هطبار میژر  نآ  اب  زگرھ  دزرویم ، ینمشد  ناملسم  یهتساخاپ  هب  یاھتلم  ناریا و  ماگشیپ  ناملسم  تلم  اب  صوصخ  هب  دنکیم و  هزیتس  اھ  تلم  یرادیب  هناھاوخیدازآ و 

. درک دھاوخن  رارقرب 

عفانم و تھج  رد  نیلووسم  صیخـشت  هب  هک  اجنآ  ات  اھنآ  ریغ  هچ  یتعنـص و  یهتفرـشیپ  یاھروشک  هچ  و  ییاقیرفآ ، ییایـسآ و  هچ  ییاـپورا و  هچ  اـھروشک  رگید  اـبهطبار 

نانآ و و  دـننکنیمات ; ریگیپ ، هنادنمـشوھ و  ار  نآ  دنتـسھ  هدوب و  فظوم  یتلود  نیلووسم  تسا و  هدوب و  مزال  هکلب  بولطم  هشیمھ  ام  یارب  دـشاب  تلم  روشک و  حـلاصم 

. دزاسیمن دراو  یبرغ " هن  یقرش و  هن   " لصا هب  ییهشدخ  هنوگچیھ  نآ  میکحت  طباور و  نیا  داجیا  هک  دننادیم  دننادب و  تلم  یهمھ 

هجراخ  / ١٨/١٣٧٠/٠۴ روما  ترازو  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هک ام  رگم  دوشب ، مامت  هک  مھ  نارگ  هن ، دوشب . مامت  نارگ  نامیارب  تسا  نکمم  میدرک ، ار  مادقا  نیا  ام  رگا  هک  تسین ، امش  نم و  صخش  تحلـصم  دارم ، تحلـصم . اما  و 

، بالقنا تحلصم  ینعی  تحلصم ، دراد ؟ یتیمھا  هچ  شابم ؛ وگ  تسین ، نم  صخش  تحلصم  هب  یلو  تسا ، بالقنا  تحلصم  هب  روشک و  تحلـصم  هب  یراک  رگا  میتسھ ؟

. دوش یم عورش  امش  صوصخب  ام  یصخش  راتفر  زا  ینعی  تسا ؛ هبناج  همھ تحلصم  نیا  و 

هقف  / ٣١/١٣٧٠/٠۶ جراخ  سرد  زاغآ  رد  تانایب 

شزرا یتسیاب  هدرک ، فرص  هھبج  رد  یرمع  هتفر و  هھبج ی  هبلط الثم  دوشب ؛ مارتحا  تیانع و  رثکا  دح  یمالسا ، یاھـشزرا  هب  تبـسن  هزوح  رد  هک  تسا  نیا  مھد  بلطم 

تحلصم رطاخ  هب  هدش و  تمدخ  لوغشم  اجنآ  هدرک ، فرص  اھناگرا  زا  یناگرا  رد  یـشخب ، رد  یماظن ، رد  ار  شرمع  زا  یـشخب  هک  یی  هبلط دشاب . هتـشاد  هزوح  رد  ییالاو 

ادابم دوشب . هداد  شزرا  وا  هب  دیاب  هتشادھگن ، رود  اھ  نیا لاثما  قیقحت و  ندناوخ و  سرد  هزوح و  رد  ندوب  زا  تسا  ترابع  هک  یی  هبلط رھ  قوذ  قوش و  زا  ار  شدوخ  ماظن ،

مک یزیچ  هزوـح  رد  وا  یگبلط  شزرا  زا  دـش ، تمدـخ  لوغـشم  لاـس  هد  لاـس ، جـنپ  اـضرف  تفر و  یناـگرا  هب  یی  هـبلط رگا  ددرگ  روـصت  هـک  دوـشب  یـشم  یروـط  هزوـح  رد 

وا هب  هک  یلاح  رد  درکن ؟ هعماج  زاین  نیا  هب  ییانتعا  الـصا  هک  یـسک  نآ  ای  تسا ، رتشیب  هبلط  نیا  شزرا  ایآ  دوش . یم هفاـضا  وا  شزرا  رب  هک  مییوگب  دـیاب  ریخن ، دوش ؛ یم

، دـنامب اـجنآ  ناـسنا  هک  تسا  نیا  تیفاـع  هار  رترـسدرد و  یب رت و  تحار هار  هک  تسا  موـلعم  دـش ؟ شدوـخ  ندـناوخ  سرد  لوغـشم  درکن و  مھ  یھاـگن  مـین  دوـب ، جاـیتحا 

. دنک کرد  رتھب  ار  لئاسم  دمھفب و  رتھب  رتشیب و  هک  تسین  مولعم  اما  دناوخ ، دھاوخ  رتشیب  مھ  هملک  راھچ  هتبلا  دنکن . مھ  ییانتعا  الصا  دوشب و  شدوخ  راک  لوغشم 

هرقب  / ١٣٧٠/٠٩/٠۶ هروس  ریسفت  مھدراھچ  هسلج  رد  تانایب 

یهدنام سپ  دساف و  یاھالاک  هب  ندوبن  هدولآ  فدھ  یقالخا و  یاھشزرا  هب  ندیـسر  فدھ  هناگیب ، یاھتردق  یهطلـس  زا  ندش  اھر  فدھ  لالقتـسا ، فدھ  تلم : کی  یارب 

کی اب  دناوتب  یسک  رگا  هک  تسا ، ییالاو  یاھفدھ  اھنیا ، زا  نتفاترس  اھنیا و  زا  ندز  زاب  رـس  دناهدمآ ) هوتـس  هب  ناشدوخ  اکیرما  اپورا و  رد  زورما  هک   ) یبرغ و دساف  گنھرف 

یاهنحـص انیع  تسا و  یزیگنا  داسف  نیا  دش ، هتخادنا  ناشیاپ  ولج  یگنـس  رگا  هک  دنکیم  دـیئات  دـنکب  هدـھاشم  ار  مدرم  نیا  تمواقم  داھج و  تکرح و  هنافـصنم  شنیب 

تمـس هب  یحو  ییامنھار  اب  ار  یتکرح  کی  اھناملـسم  دوب ، روطنیمھ  مھ  اجنآ  رد  تسا ، لصا  یهخـسن  نامھ  اب  قباـطم  و  تشاد ، دوجو  مالـسا  ردـص  رد  هچنآ  زا  تسا 

تکرح دسانـشب و  ار  اھفدـھ  دوشب و  نشور  ناسنا  یارب  طوطخ  نیا  یهمھ  یحو  ییامنھار  نودـب   ) هتبلا هک  دـندوب ، هدرک  عورـش  هناصلخم  شالت  اـب  یناـسنا  یاھـشزرا 

یدب یتشز و  اب  دوجو  مامت  اب  دندوب و  تخسرس  دوب  یجک  هک  هچنآ  هب  تبـسن  دندرک ، رارقرب  ناشدوخ  نیب  ار  یربارب  دندوب و  هتخاس  مھ  اھیتخـس  اب  درادن ) ناکما  دنک ،

زا یرایـسب  هتبلا  دـندرکیمن . هاگن  لصا  کی  مشچ  هب  دـبلطیم  ار  وا  یناسنا ، یاھاوھ  ناسنا و  توھـش  هک  یزیچ  نآ  ینعی  اـیند ، فراـخز  هب  دـندرکیم و  هزراـبم  ملظ  و 

ییاھرازبا یناسنا  زیارغ  عابشا  نوچ  دشاب  لصا  دیابن  یگدنز  رد  سوھ  نیمات  اما  تسا ، هدش  هداد  رارق  مھ  یعورشم  یاھھار  اھنآ  نیمات  یارب  تسا و  حیحـص  اھـسوھ 

، دـشاب یرب  رـضم  تشز و  هدـیھوکن و  یاھتلـصخ  زا  ناسا  نیا  هک  دزاسب  یناسنا  دـناوتب  هک  یاهعماـج  ینعی  یقـالخا ، یلاـعت  هب  ندیـسر  یارب  ندرک  یگدـنز  یارب  تسا 

ملظ و زا  نادرگور  ییاھناسنا  رکتبم ، هدننیرفآ و  قالخ و  ییاھناسنا  یردارب ، یراکمھ و  حور  اب  ییاھناسنا  تشذگ ، اب  ییاھناسنا  عاجش ، ییاھناسنا  افص ، اب  ییاھناسنا 

« ّيلم حلاصم   » 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 26هاگياپ  هحفص 4 
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هتسناوت هک  درادن  دوجو  یاهعماج  چیھ  ایند  رد  زورما  هک  میزاسب ، میھاوخیم  ار  یتادوجوم  نینچ  کی  تیرـشب ، هب  تبـسن  هاوخکین  نیبشوخ و  ییاھناسنا  لدع ، رادفرط 

کی یاهعماج و  نینچ  داجیا  یارب  دـنک و  داجیا  ار  یاهعماج  نینچ  کی  دـھاوخیم  مالـسا  تسا !؟ ربخ  هچ  ایند  رد  دـینیبیم  هکنیا  امک  دزاسب ، ار  ییاـھناسنا  نینچ  دـشاب 

لیمحت یناسک  فرط  زا  هتبلا  اھتقـشم  نیا  تسھ و  اھتقـشم  زا  یرایـسب  لمحت  اھیتخـس و  هب  ندادنت  تشذگ و  شالت و  تدـھاجم و  هب  جایتحا  ییاھناسنا  نینچ 

زورید و زورما و  یایند  رد  ار  شیاھهنومن  هک  مرـشیب  مرذآیب و  ناـبلط  تردـق  ملظ و  نارادـفرط  ضیعبت و  نارادـفرط  ینعی  دـنفلاخم  ینارون  یاـیند  ناـنچنآ  اـب  هک  دوشیم 

رافک اب  نایدوھی و  اب  هک  قفانم  نآ  ینعی  دزادنایم ، گنـس  تکرح  نیا  هار  رد  دراد  هک  یـسک  نآ  دراد ، دوجو  حیحـص  فدھ  نیا  اب  تکرح ، کی  یتقو  اذـلو  میاهدـید . هشیمھ 

اما دـندسفم ، اھنیا  دـیوگیم : عطاق  نآرق  نیاربانب : دوب . یزیگنا  داسف  راـک  کـی  شراـک  دروآیم و  راـب  هب  داـسف  نیا  ، تشاد طاـبترا  زور  نآ  مور  یروطارپما  روشک  اـب  اـی  هکم 

ینونک یهعماج  رد  ار  یناـسک  دـیناوتیم  تسد  نیا  زا  ییاـھهنومن  امـش  دـننکیم و  بوخ  راـک  دـنراد  ناـشدوخ  لاـیخ  هب  اذـل  دنتـسین ، تفتلم  دـنمھفیمن و  ناـشدوخ 

حالـصا کی  نیا  دننکیم  لایخ  تسا و  تکرح  نیا  اب  فدھ و  نیا  اب  هلباقم  تھج  رد  هک  دننکیم ، یراک  ای  دنـسیونیم  یزیچ  دنیوگیم  یزیچ  هک  دـینک  هدـھاشم  نامدوخ 

سکع تھج  نانمـشد و  حـلاصم  تھج  رد  تسرد  دـینیبیم  دـینک ، هاـگن  تسرد  شنیب  اـب  یتـقو  هک  یلاـح  رد  تسا ، روشک  عـفن  هب  اـی  مدرم  عـفن  هب  تکرح  کـی  تسا و 

. تسا تلم  حلاصم 

شترا  / ١٣٧٠/١١/١٩ ییاوھ  یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا ار  ییاباب  دیھش  لثم  ییهرھچ  تسام . یهنومن  یاھھاگتسد  نآ  زا  یکی  ییاوھ  یورین  مینک ، تواضق  میھاوخب  مھ  هتـسجرب  رـصانع  نتفای  شرورپ  هار  زا  ام  رگا  دیاش 

تیاھنیب قشع  صالخا و  اب  ار ، نف  رب  طلست  شناد و  هک  یناسک  دنتسین ؛ مھ  مک  دنتـسھ و  ورین  نیا  نایم  رد  ییاباب  هیبش  یاھهرھچ  هللادمحب  داد . ناریا  تلم  هب  ورین 

تـسا نیا  نم  دیما  میراد و  دارفا  هنوگنیا  زا  هللادمحب  مھ  زورما  دندرک . هارمھ  روشک  نیا  تلم و  نیا  حلاصم  تھج  رد  مادقا  یارب  یگدامآ  یمالـسا و  یاھفدھ  مالـسا و  هب 

، دنوشیم دراو  ورین  نیا  یهگرج  رد  صولخ  اب  هک  یرھطم  یاھحور  کاپ و  یاھلد  نیا  اھـسرون ، نیا  ناناوج ، نیا  دـنوشب . رتشیب  ورین  نیا  رد  زورهبزور  اھهرھچ  نیا  لاثما  هک 

. دنیامیپب ار  یقیقحت  یملع و  جرادم  مزال ، ماگنھ  رد  تامحز  قاشم و  لمحت  یارب  یگدامآ  صالخا و  یراکادف و  یهیحور  نامھ  اب  دیاب 

یسمش  / ١٣٧١/٠١/٠١ یرجھ  لاس ١٣٧١  لولح  تبسانم  هب  یربھر  مظعم  ماقم  یزورون  مایپ 

راک ناشدوخ  یارب  هک  مھ  یناسک  دوش . یم بوسحم  داھج  کی  دـشاب ، هک  یا  هھبج رھ  رد  راک ، اـتقیقح  زورما  دـننادب . ـالاو  شزرا  کـی  ار  راـک  هک  منک  یم هیـصوت  همھ  هب 

تدحو صوصرم  ناینب  یلدمھ و  دیاب  دننک . ظفح  ار  ناشدوخ  تدحو  دیاب  مدرم  دشاب . یمومع  حلاصم  تلم و  روشک ، فادھا  تھج  رد  ناشراک  هک  دنشوکب  دیاب  دننک ، یم

. تسا یگچراپکی  تدحو و  تدم ، هاتوک  تدم و  دنلب  رد  تلم ، یاھدرد  جالع  دننک . ظفح  تسا  دنمجرا  شزرا و  اب  رایسب  هک  ار  یلم 

باتک  / ١٣٧١/٠٢/١٧ هاگشیامن  زا  دیدزاب  نایاپ  رد  هبحاصم 

اب دروخرب  رد  تراسج  تارج و  تسا ؛ مزال  یـسایس  یھاگآ  هدـنیامن ، یارب  نیدـتم . هدـنیامن  باختنا  ینعی  لوا -  هجرد  رد  حـلاص -  باختنا  هک  منک  ضرع  مھ  ار  هلمج  نیا 

هب داقتعا  ینعی  تسا ؛ نیدـت  یلـصا ، نکر  نکل  تسا . مزال  اھنیا  همھ  تسا . مزال  ناـھج  لـئاسم  زا  یھاـگآ  تسا ؛ مزـال  روشک  لـئاسم  زا  یھاـگآ  تسا ؛ مزـال  لـئاسم 

راک درک ؛ دھاوخن  تنایخ  هک  تسا  عمج  ناترطاخ  امـش  دشاب ، نیدتم  هک  یاهدـنیامن  تسا . هیـضق  ساسا  نیا ، اھنیا . هب  ندوب  لماع  ینید و  یاھهیاپ  لوصا و  هب  مالـسا و 

فالخ نیا  دنکیم  ساسحا  دشابن ، سلجم  رد  دنک و  تبیغ  دھاوخب  هک  ار  یتعاس  کی  رھ  نیدتم ، هدـنیامن  درک . دـھاوخن  یتسـس  یھاتوک و  یتح  درک ؛ دـھاوخن  فالخ 

، نیدتم هدنیامن  دـنکیمن . هدافتـسا  قحان ، نخـس  نتفگ  یارب  سلجم  نوبیرتزا  نیدـتم ، هدـنیامن  دـھدیمن . ماجنا  ار  عرـش  فالخ  نیا  تسا ، نیدـتم  نوچ  تسا و  عرش 

هدنیامن دینک و  نیمات  دیناوتب  ار  طرـش  نیا  رگا  دراد . ارمھم  صاوخ  نیا  تایـصوصخ و  نیا  نیدت ، دنادیم . مدـقم  یھورگ ، ای  یـصخش  لئاسم  رب  ار  روشک  بالقنا و  حـلاصم 

. تسا رتنیمات  لباق  یدعب  تاھج  نآ  دینک ، باختنا  ادیپ و  هللااشنا  ار  نیدتم 

تاباختنا  / ١٣٧١/٠٢/٢٣ رب  تراظن  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هللااشنا روشک ، نیلووسم  تناما  قدص و  مدرم و  امـش  تمھ  درذـگب ، هچرھ  یھلا ، لضف  هب  تسا . یتخـس  یاھلاس  یرھق ، روط  هب  بالقنا ، یزوریپ  زا  دـعب  لوا  یاھلاس 

اب ناشسلجم و  اب  ناشتلود ، اب  مدرم  دشاب . هنحص  رد  هشیمھ  تلم ، هک  تسا  نیا  مھ  شطرش  درک . دھاوخ  رتداشان  ار  نمـشد  رتدابآ و  ار  روشک  رتھب ، رتھب و  ار  یگدنز 

هب دننکن و  اھر  زگرھ  ار  دیحوت  مالسا و  ادخ و  هار  نیلووسم ، نادرمتلود و  تلود و  هک  تسا  نیا  شطرـش  دننادب . حانج  کی  هھبج و  کی  رد  ار  دوخ  هشیمھ  ناشنیلووسم ،

دناهتشاد و مھـس  هشیمھ  بالقنا  رد  هک  دننکب  ار  یناسک  هظحالم  دننکب ؛ ار  فیعـض  تاقبط  هظحالم  دننکب ؛ ار  مدرم  هظحالم  دنوشن . فرحنم  هار  نیا  زا  ینزوسرـس  ردق 

دننادب و مدرم  هدنیامن  لیکو و  ار  دوخ  تفرگ ، ماجنا  تاباختنا  رد  هللادمحب  هک  ششوک  شالت و  نیا  زا  سپ  مدرم ، ناگدنیامن  هک  تسا  نیا  شطرـش  تشاد . دنھاوخ  مھ  زاب 

. دنشابن یرگید  زیچ  رکف  هب  ریغال . دننک و  لابند  ار  مالسا  هار  روشک و  حلاصم  هک  دنشاب  نیا  لابند  دننک . راک  مدرم  یارب  دننزب و  فرح  مدرم  یارب  دننک ، رکف  مدرم  یارب 

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

بانتجا و  زیمآ ، فارـسا  تالمجت  دیاز و  تافیرـشت  هب  ییانتعا  یب  و  تدابع ، قالخا و  تیونعم و  هب  هجوت  و  دنوادخ ، هب  لکوت  و  اوقت ، تیاعر  هب  ار  هدنیامن  نارھاوخ  ناردارب و 

فرص زا  یرود  و  یصخش ، یـصوصخ و  یاھ  هیـصوت  زا  زیھرپ  و  قح ، ربارب  رد  دایقنا  و  یھورگ ، یـصخش و  حلاصم  رب  مدرم  روشک و  حلاصم  نتـشاد  مدقم  و  ییارگھورگ ، زا 

نارھاوخ ناردارب و  زا  و  منک . یم  هیـصوت  هراما ، سفن  یاوغا  ناطیـش و  هسوسو ی  زا  ندوب  رذـح  رب  و  تاباختنا ، نارود  یابقر  اب  ینابرھم  یتسود و  و  لاملا ، تیب  یاـجبان 

رکـشت و سلجم  نآ  مرتحم  سیئر  اصوصخم  دـنا  هتـشاد  ار  سدـقم  رگنـس  نیا  رد  یرازگتمدـخ  قیفوت  ساـسح ، رایـسب  یعطقم  رد  هک  موس  هرود ی  سلجم  رد  هدـنیامن 

. دریگ رارق  هادفانحاورا )  ) اھیقب ترضح  رظن  روظنم  نیملسم  مالسا و  هب  نارازگتمدخ  همھ ی  نانآ و  تامحز  مراودیما  منک و  یم  ریدقت 

١٣٧١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموس  مسارم  رد  تانایب 

رد یمالـسا ، یروھمج  هک  دـنداد  دایام  هب  ماما  دوب . شرـس  تشپ  یوق  یلالدتـسا  مادـکرھ  هک  ییاھانثتـسا  رگم  اھتلود ؛ اب  هناتـسود  ملاس  طباور  داـجیا  رب  رارـصا  مجنپ ،

ملاظ زواجتم و  یرابکتـسا و  تلود  کی  اکیرمآ  هکنیا  ببـس  هب  تسا ؛ دودرم  اکیرما  اب  هطبار  هتبلا  دوش . رادروخرب  اھتلود  اب  یملاس  طباور  زا  دـیاب  دـناوتیم و  ملاـع  حـطس 

اما تسا ؛ دودرم  یبونج  یاقیرفآ  تسرپداژن  میژر  اب  طابترا  زین  یتسینویھـص و  میژر  اـب  طاـبترا  تسا . هبراـحم  هضراـعم و  لاـح  رد  یمالـسا  یروھمج  مالـسا و  اـب  تسا و 

. تسا طابترا  داجیارب  لصا  تسا و  یمالسا  یروھمج  ماظن  حلاصم  هب  هتسب  اھتلود ، هیقب  اب  هطبار 

نایجیسب  / ١٣٧٢/٠٨/٣٠ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ات دیھد  رارق  یگـشیمھ  ینالوط و  لیلحت  کی  هتـشررس  ار  نیا  هک  منک  ضرع  ار  هتکن  نیا  مدوخ ، یجیـسب  ناردارب  نادـنزرف و  امـش  هب  منازیزع و  امـش  هب  مھاوخیم  نم 

داحآ هب  یکتم  دننکیم -  هرادا  ار  ناریا  لثم  گرزب  روشک  کی  هک  یاهدع  ینیلووسم -  ماظن ، کی  رد  یتقو  دنکیم . راک  هچ  زورما  نمشد ، دیمھفب  دیـسانشب و  ار  نمـشد 

قوش و روش و  زا  راشرـس  یاھلد  نیا  هب  دـنراگنایم ؛ چـیھ  هب  ناشدوخ  یاھفدـھ  لباقم  رد  ار  رطخ  هک  یناناوج  نیا  هب  طاشنرپ ؛ هدـنز و  یاـھورین  نیا  هب  دنتـسھ ؛ مدرم 

هک تسا  نیا  رطاخ  هب  میتسیایم ، تردق  اب  یناھج  رابکتسا  لباقم  رد  ام  رگا  زورما  هک  ییاھنیمھ  دندرک ؛ هرادا  ار  هلاس  تشھ  گنج  هک  ییاھنیمھ  الاو ؛ فدھ  هب  قشع 

هدـننک هرادا  هاگتـسد  اب  روشک ، نیلووسم  اب  روشک ، تیزکرم  اب  میظع  یورین  نیا  نیب  هک  یتقو  میراد ؛ نانیمطا  دامتعا و  روشک  لـخاد  رد  میظع  یورین  نیا  یگداتـسیا  هب 

ات هن ؛»  » دـنیوگب یناھج  تالیمحت  اھراشف و  لباقم  رد  هک  دـننکیم  ادـیپ  یحور  تردـق  نانچ  ناگدـننک  هرادا  دـشاب ، مکحتـسم  طاـبترا  دـنویپ و  تلود ، اـب  ربھر ، اـب  روشک ،

« ّيلم حلاصم   » 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 26هاگياپ  هحفص 5 
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، دننکیم ادیپ  تردق  اھنآ  مھ  دننکیم . لیمحت  اھتلود  زا  یلیخ  رب  بصاغ ، ملاظ و  یاھتردق  هیقب  اھییاکیرمآ و  زورما  هکنیا  امک  دنک . لیمحت  ار  یزیچ  اھنآ  رب  دناوتن  رابکتسا 

راکهب تلم  تزع  نتسیز و  دازآ  هار  رد  روشک و  ندش  دابآ  لالقتسا و  هار  رد  مدرم ، هدرک  هرگ  یاھتشم  مدرم ، یاھهدارا  دوریم . راکهب  روشک  حلاصم  هار  رد  مدرم  یورین  مھ 

، تلم کی  یارب  نیا ، دھد !؟ رارق  شدوخ  یاھتـساوخ  هب  ندیـسر  یارب  هلیـسو  تسد و  رازبا  ار  نآ  دناوتن  یتردق  چیھ  هک  رتالاب ، نیا  زا  تلم  کی  یارب  تزع  مادک  و  دتفایم .

. تسا رتالاب  یتزع  رھ  زا 

نایجیسب  / ١٣٧٢/٠٨/٣٠ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب تفرعم  ییانـشآ و  اب  لاعتم و  یادخ  هب  نامیا  اب  هک  یتروص  رد  تساھتلم ؛ تردق  تسا ، تردـق  یعقاو  یانعم  هب  هک  ینآ  داد . رارق  هغلابم  دروم  دـیابن  ار  رابکتـسا  تردـق 

تـساھنیا دنـشاب ، هدرک  ادیپ  دیما  داقتعا و  نامیا و  زوسلد ، نیلوئـسم  زکرمت  تیروحم و  هب  تلم ، داحآ  هک  یتقو دشاب . هدش  مکحتـسم  مکحم و  ناشیاھلد  یھلا ، ماکحا 

رد روشک  نیلوئـسم  ولج ، رد  راوگرزب  ماما  درک : ادیپ  دوجو  بالقنا ، لوا  زا  ام ، روشک  رد  دـمحب هللا  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا ، و  دـھد . یم لیکـشت  ار  یعقاو  تردـق  کی  هک 

هجوتم فرط  ناـمھ  هب  درک ، یم باـجیا  تلم  نیا  روشک و  نیا  تحلـصم هک  یفرط  رھ  دـش . روـنم  ناـشاھلد  ماـما ، تیادـھ  روـن  هب  مھ ، تلم  میظع  داـحآ  ناـشیا و  فارطا 

. دندرب شیپ  ار  روشک  راگدرورپ ، لضف  هب  دنداد و  ماجنا  ار  گرزب  یاھراک  دندش ؛

ماظن  / ٠۴/١٣٧٣/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رد اھروشک ، نیا  رب  مکاح  یاھھاگتـسد  هک  تسا  نآ  دـنھاوخیم ، هریغ  موس و  ناـھج  هعـسوت و  لاـح  رد  یاـھروشک  زا  اـکیرما  اـھنآ  سار  رد  ملاـع و  ناربکتـسم  هک  هچنآ 

مدـع زا  یفرح  تسا و  لوبق  لباق  اھنآ  یارب  دـشاب ، روشک  نآ  رد  یتلع  بیع و  رھ  دوب ، مکاـح  یروشک  رب  یتموکح  نینچ  رگا  دنـشاب . اـکیرما  یاھتـسایس  میلـست  تسب 

اجنیا دنیوگیمن  تسین ؛ یسارکمد  اجنیا  دنیوگیمن  دشاب ، هتشادن  مھ  یراذگنوناق  یروص  سلجم  کی  روشک  نآ  رگا  یتح  دننزیمن . روشک  نآ  رد  رشب  قوقح  تیاعر 

اھتموکح و ندوب  هتـسب  تسد  یگدرپسرـس و  میلـست و  اھنآ  رظنرد  رایعم  دوشیم . لامیاپ  عییـضت و  رـشب  قوقح  اجنیا  دـنیوگیمن  تسا ؛ یلیماف  یناخناخ و  تموکح 

تـسا مزال  هن  رگید  دنلاکـشایب . لوبق و  لـباق  یناـمدرم  اـکیرما  نادرمتلود  رظن  زا  نـالووسم ، تلود و  روشک و  نآ  دوش ، لـصاح  رما  نیا  رگا  تساـکیرما . لـباقم  رد  اـھتلود 

ربتعم شیارب  شدوخ  گنھرف  دـیاقع و  دوب ؛ مدرم  هب  یکتم  تموکح  لقتـسم و  تلود  یاراد  یروشک  رگا  اما  دوش . ماجنا  ناشهیلع  یتاغیلبت  هن  دـیآ و  دراو  اھنآ  رب  یراشف 

رگا یتح  تسا . دودرم  اھنآ  رظن  زا  روشک  نیا  درکیم ، ذاختا  دوخ  نآ ، نیا و  راشف  رطاخ  هب  هن  داقتعا و  یور  زا  ار  دوخ  عضاوم  دوب ؛ کالم  رایعم و  شیارب  شتلم  حلاصم  دوب ؛

تلود لثم  ییاھھاگتسد  عضوم  نیا  دننکیم . مھتم  اھنیا  نتـشادن  هب  ار  نآ  دشاب ، هتـشاد  مھ  ار  یمدرم  تلود  نیرتھب  هننقم و  سلجم  نیرتھب  یـسارکمد ، عون  نیرتھب 

!؟ دنناھج یربھر  هتسیاش  قیال و  اھتلم ، اھروشک و  هب  تبسن  زیمآدانع  دروخرب  نیا  هنارظنگنت و  شنیب  نیا  اب  اھتلود  نیا  ایآ  دنناھج . یربھر  یعدم  زورما  هک  تساکیرما 

یروھمج تردـق  زمر  نم ! نازیزع  ناردارب و  تسا . دـنبیاپ  دوـخ  تلم  حـلاصم  هب  لالقتـسا و  هب  مالـسا ، هب  هک  تسا  نیا  ملاـع  نیربکتـسم  رظن  زا  یمالـسا  یروـھمج  مرج 

. تسا نیمھ  دننک ، دراو  یمالسا  یروھمج  رب  یعطاق  هبرض  دناهتسناوتن  زورما  ات  هکنیا  زمر  تسا . نیا  یمالسا 

شترا  / ١٣٧٣/٠٧/١٣ ینیمز  یورین  یرسفا  هاگشناد  رد  تانایب 

. مینک باختنا  اھتردق  هتفگ  زا  ار  دوخ  لمعلاروتسد  ات  دنیوگیم ، هچ  نآ  نیا و  هک  مینکیمن  هاگن  ام  مینکیم . لمع  میشیدنایم و  ام  میتسھ . لقتسم  دازآ و  تلم  کی  ام 

. میھدیم رارق  نامدوخ  هار  غارچ  ار  حیحص  لالدتسا  تسرد و  شنیب  روشک و  تلم و  حلاصم  ام 

شترا  / ٠١/٣٠/١٣٧۴ لنسرپ  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

حلاصم و تمدخ  رد  هن  دنریگب ، دوخ  تمدخ  رد  ار  هعماج  رد  طاشن  اب  هدنز و  یاھورین  هک  تسا  نیا  ربکتسم  هاوخدوخ و  ملاظ و  یاھتردق  یعس  هشیمھ  هک  دینادیم  امش 

یلم دـنمتردق  عبنم  کی  ناونع  هب  شترا  زا  دنتـساوخیم  ریخا ، یاـھهرود  رد  یھاـشداپ  یاھهلـسلس  نیطالـس و  ناریا ، رد  تسا . رابکتـسا  تیـصاخ  نیا ، یلم . عفاـنم 

یارب شترا   » دوب نیا  دـندوب  هدز  الاب  نآ  هک  یراعـش  مدـید  بالقنا ، لـیاوا  رد  نارھت ، یاـھناگداپ  زا  یکی  رد  مھ  نم  دوخ  دـیدیدیم و  امـش  اذـل ، دـننک . یـصاصتخا  هدافتـسا 

هک دـندرکیمن  عضاوت  مھ  ردـقنیا  دنتـشادن . یاهدـیقع  مالـسا  هب  اـھنآ  هک  مالـسا ؛ یارب  مییوـگیمن  ـالاح  یلم ». یاـھنامرآ  اـھزرم و  تلم و  یارب  هن  تسا ، هاـش  صخش 

، نیا تسام ». تمدـخ  رد  تسام و  یارب  تسام ، لاـم  شترا   » هک دـنتفگیم  هکلب  تساھفدـھ ». اـھنامرآ و  نیا  دودـح  زا  عاـفد  یلم و  یاـھنامرآ  هب  قلعتم  شترا   » دـنیوگب

رھ رد  شترا ، داـحآ  تسا . تلم  زا  لکـشتم  تلم و  لاـم  تسا ؛ قلعتم  تلم  هب  یلم ، یاـھداھن  هیقب  لـثم  مھ  شترا  هک  تسا  نیا  تقیقح  اـما  دوب . اـھنآ  هدـیقع  مسر و 

هک دندرکیم  ار  تحاقو  نیا  اھنآ  اما  صخش . کی  زا  عافد  هن  تساھنامرآ ، روشک و  تلم و  زا  عافد  یشترا ، رھ  لیکشت  زا  فدھ  الـصا  دنمدرم . روشک و  نیا  یاھهچب  راگزور ،

. دننکب مھ  ینلع  ناشیاھراعش  رد  ار  نآ  دنروایب و  نابز  رب  یتح  دنشیدنیب ؛ طقف  هن  دنیوگب . هنوگنیا 

تلود  / ٠٨/٠۶/١٣٧۴ تٔایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

هب هک  هچنآ  تسا . یلم  رادـتقا  نامھ  مھ  تلود  رادـتقا  عقاو  رد  تسا . یقیقح  رادـتقا  کی  یاراد  مدرم  هجوت  ادـخ و  اب  یعقاو  طاـبترا  لـماع  ود  اـب  یمالـسا  یروھمج  تلود 

اھھار دھد و  صیخـشت  تسرد  ار  مدرم  حلاصم  دشاب و  اھراک  سار  رد  دنمهقالع  زوسلد و  ردتقم و  یتلود  هک  تسا  نیمھ  دوشیم ، رکذ  روشک  کی  رد  یلم  رادـتقا  ناونع 

هدھاشم ام  روشک  رد  هللادمحب  تیعضو  نیا  دنکن . همھاو  یلخاد  یاھینکشراک  زا  یضعب  انایحا  نوگانوگ و  یاھتموصخ  یجراخ و  یاھدیدھت  زا  دیامیپب و  توق  تردق و  اب  ار 

. دوشیم

هعمجزامن  / ١١/٢٠/١٣٧۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

بالقنا و هب  هقالعیب  یاهدـنیامن  رگا  تسا . روشک  ینوناق  داھن  نیرترثوم  نیرتساـسح و  یراـبتعا ، هب  یمالـسا ، یاروش  سلجم  تسا . مھم  یمالـسا ، یاروش  سلجم 

زا هک  دـھاوخب  شلد  دـمھفن ، ار  یناھج  رابکتـسا  یاھینمـشد  دـشابن ؛ مھم  شیارب  روشک  نیا  حـلاصم  هک  دـنک  ادـیپ  هار  سلجم  هب  یـساسا  نوناق  هب  داـقتعایب  روشک و 

یمالـسا یروھمج  ماظن  تسایـس  اـب  ینـالف  دـنیوگب  دنـسیونب و  تشرد  ار  شمـسا  اھتـسینویھص  هب  هتـسباو  تـالجم  اـھهمانزور و  رد  دـیوگب و  قلمت  یناـھج  رابکتـسا 

لبق هک  دیآ  راک  رـس  رب  یاهدنیامن  رگا  دروخیمن . دردهب  سپ  دنکیم ؛ بارخ  مھ  ار  روشک  دنکیم ، بارخ  ار  تلم  دنکیم ، بارخ  ار  سلجم  یاهدنیامن  نینچ  درک ؛ تفلاخم 

ادا ار  دوخ  ضرق  تفر ، هک  سلجم  هب  دھاوخب  دـشاب و  هتفرگ  ضرق  هب  ییاھنان  دـنک ؛ ادا  ار  اھنآ  ماو  سلجم  رد  دـشاب  روبجم  هدرک و  نارگید  رادـماو  ار  دوخ  سلجم ، هب  دورو  زا 

دردهب دـشاب ، مزـال  تفرعم  داوس و  یھاـگآ ، یدنمـشوھ ، دـقاف  دـشاب ؛ هتـشادن  ار  مزـال  کرد  روشک  لـئاسم  زا  هک  دورب  سلجم  هب  یاهدـنیامن  رگا  دروخیمن . دردهب  دـنک ؛

. دنوشن مدقـشیپ  دـیآیمنرب ، اھنآ  هدـھع  زا  راک  نیا  دـننیبیم  نیب هللا -  مھنیب و  هک -  ینارھاوخ  ناردارب و  منکیم  شھاوخ  نم  تسا . یمھم  راک  یگدـنیامن  دروخیمن .

. دـنیایب هک  تسا  یعرـش  هفیظو  دـنناوتیم ، دـننکیم  ساسحا  هک  یناسک  ریخن . دـنورب ؛ رانک  اطایتحا  دریگب و  ناشهسوسو  یـضعب  هک  دوشن  بجوم  ام  فرح  نیا  هتبلا 

هک مھ  باـختنا  دـشاب . ادـخ  یارب  دـینکیم ، هک  مھ  باـختنا  دـیھدیم ، هک  مھ  یار  دوـش . لـح  تبرق  دـصق  راـگدرورپ و  هب  برقت  هار  زا  دـیاب  یھلا  ماـظن  نـیا  رد  زیچ  هـمھ 

دزمان مدرم ، هب  هک  مھ  یناـسک  نآ  منزب . فرح  ییادـخ  فیلکت  ناونعهب  دـیاب  منزیم ، فرح  اـجنیا  هک  مھ  هدـنب  تسا . ییادـخ  فیلکت  هب  لـمع  هلاـسم ، زاـب  دـیوشیم ،

نیا هب  همھ  روشک  نیا  رد  فلتخم  یاھھورگ  هللادـمحب  هتبلا  دـنھد . ماجنا  ار  مادـقا  نیا  روشک  نیا  حـلاصم  یھلا و  یاضر  یارب  دـیاب  مھ  اـھنآ  دـننکیم ، یفرعم  یتاـباختنا 

مھ مدرم  هتبلا  منکیم . رکـشت  دـنراد ، طـباوض  لوـصا و  رب  قـبطنم  حیحـص و  شـالت  راـک ، نیا  رد  هک  یناـسک  همھ  زا  نـم  دـناهدرک . توـعد  یدـنمهقالع و  راـھظا  تاـباختنا 

ینعی دـنکیم ؛ داـجیا  ناـنیمطا  شیارب  اـھنآ  یفرعم  دسانـشیم و  ار  یدارفا  سک  رھ  دنونـشب . فرح  یناـسک  هچ  زا  دـننک و  داـمتعا  یناـسک  هچ  هـب  یتسیاـب  دـننادیم 

« ّيلم حلاصم   » 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 26هاگياپ  هحفص 6 
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تیاعر مھم ، دننکیم . یفرعم  مھ  هدع  کی  دسانشن ، ار  اھادیدناک  همھ  تسا  نکمم  دنک . مادقا  اھیفرعم  قبط  رب  درادن ، یلکشم  یعرـش  ظاحل  زا  هک  دنکیم  ساسحا 

. تسا نیزاوم 

شترا  / ١٢/١۶/١٣٧۴ ینیمز  یورین  یرسفا  هاگشناد  رد  تانایب 

نآ زا  اھیجراخ  دندرک و  یزیرهمانرب  اھیجراخ  دنتخاس ، اھیجراخ  ار  اج  نیمھ  دـندوب . هتـسبن  لد  اھزرم ، نیا  نوریب  هب  زج  دنتـشاذگ ، انب  ار  زکارم  نیا  هک  ییاھنآ  نم ! نازیزع 

اھییاکیرما هلیـسو  هب  مھ ، اھدعب  دش . هرادا  یزیر و  همانرب  اھیـسیلگنا  هلیـسو  هب  هتخاس و  اھیناملآ  هلیـسو  هب  اھترامع ، نیا  یمیدق  یاھـشخب  دیاش  دـندرک . یرادربهرھب 

زیچ نیا ، تسا . تلم  حلاصم  عفانم و  فدـھ ، دربیم . دوس  یناریا  دریگیم و  ارف  یناریا  دزومآیم ، یناریا  دزاسیم ، یناریا  زکرم ، نیا  رد  زورما ، اما  دـشیم . یرادرب  هرھب 

یتلم ناریا ، تلم  دننک . شالت  دنـشیدنیب و  شیارب  دننک ، تمدـخ  دـصق  شیارب  اجهمھ  رد  هک  تسا  تلم  نیا  هتـسیاش  تسا . ینتـسناد  شردـق  تسا و  یمیظع  زیزع و 

. دروخ دـنھاوخ  تسکـش  نایاپ  رد  دناینمـشد ، هعدـخ و  نیک و  رـس  رب  تلم ، نیا  اـب  یـشیدنادب  یھاوخدـب و  رـس  زا  هک  ییاـھنآ  تسا . ناـمرھق  عاجـش و  گرزب ، نموم ،

، لاحنیعرد دننکیمن . غیرد  دننکب ، تلم  نیا  هب  تبسن  یتوادع  یتناھا و  دنناوتب  ملاع  نیربکتـسم  هک  اجرھ  دناهدروخ . تسکـش  راگدرورپ ، لضف  هب  زورما ، ات  هکنانچمھ 

. تسا هداتسیا  هوک  لثم  تلم ، نیا 

شترا  / ٠١/٢٨/١٣٧۵ ناھدنامرف  لنسرپ و  رادید  رد  تانایب 

زا اھفعض  ی  همھ هک  نانچ دسر . یم روشک  کی  هب  زیچ  همھ  تاکرب ، تاریخ و  زا  لالقتسا  لابند  هب  تسا . لالقتسا »  » ی هلاسم روشک ، نیا  بالقنا و  نیا  رد  هیـضق  ساسا 

کی هب  ندش  هتسباو  تسا . تلم  کی  قح  رد  یھلا  تابھوم  یاھیدوجوم و و  نتفرگ  هدیدن  لوا  یگتسباو ، نوچ  دوش . یم دیاع  لصاو و  جراخ ، هب  روشک  کی  یگتـسباو » »

تحلـصم ندرکن  هظحالم  یتح  مدرم و  لامآ  ندرکن  هظحالم  یموب ، گنھرف  ندیدن  دیاقع ، ندـیدن  ندرک ؛ تکرح  ندوب و  نآ  ور  هلابند و  دـشاب - هک  یدـح  رھ  رد  تردـق - زکرم 

. دنک لیمحت  دوخ  تلم  رب  ار  یگتسباو  هک  تسا  یتموکح  اھتموکح  اھتلود و  نیرتدب  تسا . یگتسباو  جیاتن  زا  یلم ،

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

. تسا قح  یھلا ، هبـساحم  دیرامـشب . یدـج  دـیاب  تماـیق  رد  ار  یھلا  باـسح  دـینادب . رظاـن  رـضاح و  لاوـحا ، همھ  رد  ار  ادـخ  هک  مینکیم  تساوـخرد  زیزع  ناردارب  زا  اـم 

ام زا  اھنیا ، کیاکی  زا  تسا . یقاب  ظوفحم و  طوبـضم و  ام ، لامعا  هفیحـص  هدنورپ و  رد  همھ  ام ، یراک  مک  هظحل  کی  ام ، تلفغ  هظحل  کی  هدرکن ، یادـخ  ام ، راک  نیرتکچوک 

امـش هک  یاینارگن  نآ  تسا . ظوفحم  طوبـضم و  ناتلمع  همان  رد  دینکیم ، یط  تیلووسم  هار  رد  امـش  هک  ار  یراوشد  هظحل  رھ  هک  نانچمھ  دوشیم ؛ هدیـشک  باسح 

مھ نیا  دیھد ، ماجنا  وا  هار  رد  ادخ و  یارب  ار  یراک  هک  نیا  یارب  دیروآیم ، ناتدوخ  هداوناخ  رب  مسج و  باصعا و  رب  هک  یراشف  نآ  دیزرویم ، هک  یشالت  نآ  دیراد ، راک  یارب 

رطاخ هب  ماظن ، مدرم و  یلاـع  حـلاصم  تیاـعر  مدـع  اـھراک ، زا  یراـک  رھ  رد  یایگظحـالمیب  یایراـک ، مک  یتلفغ ، هدرکن ، یادـخ  رگا  تسا . ظوفحم  لاـعتم  یادـخ  شیپ 

. دیسرپ دھاوخ  ام  زا  اھنیا ، زا  لاعتم  یادخ  تسا و  ظوفحم  لاعتم  یادخ  شیپ  شاهمھ  اھنیا  دشاب ، یھورگ  یصخش و  تاظحالم  زا  یضعب 

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

نیمات روشک  نیا  زا  ار  شعفاـنم  وا  دوب و  اـکیرما  تشم  رد  لـیذ ، اـت  ردـص  زا  روشک  نیا  یراـگزور  تسا . مولعم  دـندب ، تلم  نیا  اـب  بـالقنا و  نیا  اـب  اـھییاکیرما  هک  نیا  تلع 

دھعتم رادفرط و  یـسایس ، ریبعت  هب  دوب . اکیرما  شوگ  هب  هقلح  رکون  جـیار ، ریبعت  هب  تسنادیم . دـھعتم  اکیرما  لباقم  رد  ار  دوخ  هک  دوب  یھاشداپ  روشک ، نیا  رد  درکیم .

یرتشیب تیمھا  ناریا ، روشک  تلم و  دوخ  حلاصم  زا  وا ، یارب  اکیرما  حلاصم  هک  تسا  هدوب  یسک  نانچ  شسار ، رد  روشک  نیا  دوب . روشک  نیا  رد  اکیرما  حلاصم  هب  تبسن 

نالک دوس  عماـطم و  هاـش ، صخـش  هفاـضا  هب  دنـشاب ، تموکح  لاـجر  ارزو و  تلود و  اـھیربورود و  زا  معا  هک  راـگزور  نآ  رد  یتموکح  هاگتـسد  هعومجم  یارب  تسا . هتـشاد 

دوخ بیج  ندرکرپ  دوخ و  یدام  هدافتـسا  رکف  هب  هک  یمدآ  دنیآیم . رانک  دوز  نمـشد  اب  اھمدآ ، روطنیا  اعبط  تشاد . یرتشیب  تیمھا  بتارم  هب  یلم  حـلاصم  زا  ناشدوخ ،

. دندوب اھنیا  تموکح ، سار  رد  دھدیم . ماجنا  تنایخ  یتحارهب  دیآیم و  رانک  نمشد  اب  تسا ،

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

؛ مرامـشیم مرتحم  ار  تلم  نیا  حلاصم  نم  دـیوگیم ، هک  تسا  نیا  شلوا  فرح  هک  دـندروآ  دوجو  هب  مدرم  نیا  دوخ  ار  یتموکح  دـندناسر . یزوریپ  هب  ار  بالقنا  نیا  مدرم ،

. رگید تسا  نیا  یمالسا ، یروھمج  ماظن  یـساسا  فرح  ایند ، اب  طابترا  یجراخ و  تسایـس  باب  رد  دشاب . دھاوخیم  سک  رھ  ار ؛ نارگید  یاھتلود  اھروشک و  حلاصم  هن 

نالف هب  مشچ . دنتفگیم  دیـشورفب ، اھروشک  نالف  هب  مشچ . دنتفگیم  دیـشورفب ، تمیق  نالف  هب  ار  تفن  هک  دشیم  هتفگ  رگا  هتـشذگ ، رد  دناینابـصع . عضوم ، نیا  زا 

نارادهیامرـس رطاخ  هب  اکیرما ، رطاخ  هب  هک  دنتـسھ  اھروشک  زا  یـضعب  زورما  مینیبیم . کپوا  رد  ار  شیاھهنومن  زورما  هک  نیا  امک  مشچ . دـنتفگیم  دیـشورفن ، اھروشک 

رفـص هب  کیدزن  یزیچ  دـنریگیم ، تفن  تباب  زورما  هک  یلوپ  نیا  اـعقاو  ینعی  دـنھدیم ! رتمک  مھ  رفـص  زا  ار  ناـشدوخ  تفن  تمیق  یبرغ ، اـھیناپمک  رطاـخ  هب  یللملانیب ،

گرزب یاھیناپمک  یجراخ و  یاھتکرـش  روتـسد  دوش ، نیمات  اھنآ  حلاصم  هک  نیا  رطاخ  یارب  دوشیم ! رفـص  ریز  دنھدب ، تلھم  تدم و  دننک و  هظحالم  رادقم  کی  رگا  تسا !

تعنـص گرزب  یاھخرچ  مامت  دـشابن ، ام  تفن  رگا  تسام و  هب  قلعتم  هک  تسا  یتفن  نیمھ  هب  فقوتم  یرـشب  ندـمت  زورما  هک  یتایح -  هدام  نیا  یتسیاـب  هک  تسا  نیا 

هچ رھ  تسا . هنایمرواخ  سراف و  جیلخ  هقطنم  رد  شاهدمع  تمسق  مھ  تفن  دوش . هضرع  نییاپ  تمیق  اب  دش -  دھاوخ  شوماخ  اھرھش  مامت  داتفا و  دھاوخ  راک  زا  ملاع 

. دننکیمن ار  ناشدوخ  هظحالم  دننکیم ؛ لمع  ار  نامھ  دنتسھ ، کپوا  رد  هک  ینایاقآ  نیا  زا  یضعب  دنھاوخب ، اھنآ  هک 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٧۶ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

هب مھاوـخیم  نم  هک  یزیچنآ  یلو  دراد ؛ مزـال  تدـمدنلب  تکرح  کـی  تسا ، رظن  دروـم  قـلطم  تلادـع  یاـنعم  هب  هک  هچنآ  مھ  تسا و  هدـش  هک  ییاـھراک  مھ  نیارباـنب ،

نوچ دوـشیم ؛ هتـشابنا  اـھتورث  یزاـسزاب ، نارود  رد  تسا . هشیمھ  زا  رتـشیب  یبلطاـیند  رطخ  یزاـسزاب ، نارود  رد  هک  تسا  هتکن  نیا  منک ، ضرع  مدرم  هب  نـالووسم و 

یداصتقا یتکرح  دـنکب و  یـشالت  دـناوتیم  یـسک  رگا  هک  تسا  ینارود  یداصتقا و  یاھتیلاعف  شیازفا  نارود  اھتورث ، تشابنا  نارود  اـھراک ، مکارت  نارود  یزاـسزاب ، نارود 

رب ار  دوخ  یـصخش  عفانم  هک  ییاھمدآ  تسا ، یویند  فراخز  دـنب  رد  ناشلد  هک  ییاھمدآ  دنتـسھ ، ایند  لـھا  هک  ییاـھمدآ  ینارود ، نینچ  رد  تسا . زاـب  وا  یارب  هار  دـنکب ،

لانم و لام و  عمج  یزودـنارز و  یرگیفارـشا و  تمـس  هب  هدرکن  یادـخ  دـنناوتب  هک  نیا  یارب  تسا ، زاب  ناشتـسد  دـنھدیم ، حـیجرت  بالقنا  حـلاصم  تلم و  روشک و  عفاـنم 

هب فیعض  یاھمدآ  شیارگ  رطخ  نارود  نارود ، نیا  لاح ، نیمھ  رد  اما  تسا . روشک  نتخاس  نارود  تلم و  تفرشیپ  ییافوکش و  نارود  یزاسزاب ، نارود  دنورب . هدافتساوس 

. مدرم داحآ  مھ  نالووسم و  مھ  دنشاب ؛ بقارم  یلیخ  دیاب  همھ  اذل  تسا . یداصتقا  هدافتساوس  تورث و  تشابنا  لمجت و  یرگیفارشا و  تمس 

جرک  / ٠٧/٢۴/١٣٧۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

مومع و نیب  فلتخم ، یاھروشک  رد  تسا . هیضق  شخب  نیا  اھروشک ، گرزب  تالکـشم  زا  یکی  زورما  تسا . نایرجم  تلم و  نایم  تدحو  تدحو ، رھاظم  زا  رگید  شخب  کی 

، مدرم تینما  مدرم ، بآ  ناـن و  دوـشیم ؛ تاـفالتخا  نیا  یناـبرق  مدرم  زیچ  همھ  دراد و  دوـجو  یقیمع  تاـفالتخا  ییارجا ، یاھھاگتـسد  مدرم و  زا  یاهدـمع  یاھـشخب  اـی 

حلاصم رکف  هب  هک  یمدرم  یاھتباقر  رطاخ  هب  ارچ ؟ دنتفر . نیب  زا  دندمآ و  راکرس  تلود  هد  زا  شیب  لاس ، هد  لوط  رد  یتح  ییاپورا ، یاھروشک  زا  یـضعب  رد  مدرم . شیاسآ 

همھ یناغفا  یاھھورگ  ناتـسناغفا ، روشک  رد  دینیبب  امـش  زورما  تسھ . یروشک  نینچ  مھ  ام  یگیاسمھ  رد  دـنناشدوخ . یھورگ  حـلاصم  رکف  هب  دنتـسین و  ناشروشک 

تلم کی  یگراچیب  نیا  دنگنجیم ! مھ  اب  اھنیا  هک  دنگنجیمن  مھاب  روطنیا  رگیدکی ، زا  یادج  ینوخ  نانمشد  هک  دناهداتفا  مھ  ناج  هب  نانچ  اما  دنروشک ؛ کی  هب  قلعتم 
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تـسد زا  هچنآ  دشاب ، دوخ  رکف  هب  سکرھ  دنگنجب و  مھ  اب  ناردارب  هک  یروشک  رد  دـنک . راچد  یعـضو  نینچ  هب  ار  نآ  لاعتم  یادـخ  هک  تسا  تلم  کی  یزورهریت  نیا  تسا ،

. تسا تلم  مومع  حلاصم  دوریم ،

نایوجشناد  / ٠٨/١۴/١٣٧۶ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لیبق نیا  زا  اکیرما و  اب  هطبار  مدـع  ای  اکیرما ، رب  گرم  ای  اکیرما ، اب  هزرابم  دـیوگیم  ناریا  تلم  رگا  هک  دـننکیم  لاـیخ  یـضعب  منک . ضرع  امـش  هب  ار  یاهتکن  اـجنیا  رد  نم 

تسرد هنادنمدرخ و  الماک  یقطنم و  یاھهیاپ  رب  یکتم  یساسا  یهلاسم  کی  نیا  تسا . هابتشا  نیا  هن . تسا ؛ ضحم  یـساسحا  یراعـش و  یهلاسم  کی  نیا  اھفرح ،

هب هتـسباو  یخیرات ، یناـسنا ، یلم ، یهلاـسم  کـی  هیـضق ، نطاـب  اـما  تسا ؛ یـسایس  هیـضق  رھاـظ  دـینک . هجوت  دـیاب  ار  نیا  تسا . روشک  نیا  یلم  حـلاصم  رب  قبطنم 

نیا رد  یرـصتخم  زورما  نم  دـنکیم . ادـیپ  طابترا  روشک  نیا  یادرف  زورما و  هب  هلاـسم ، نیا  تسا . هدـنیآ  یاھلـسن  ناوج و  لـسن  امـش  تلم و  نیا  روشک و  نیا  تشونرس 

. دنک رکف  دیاب  ناوج  دینک ؛ رکف  دیاب  امش  دوخ  نکیل  منکیم ؛ تبحص  هنیمز 

، تلود کی  ناونعهب  اکیرما  رگا  الاو  تساکیرما ، میژر  ایند ، رد  رابکتـسا  رھظم  زورما  هک  تسا  نیا  رطاخهب  اکیرما  اب  یهزراـبم  تسا . رابکتـسا  اـب  هزراـبم  یهلاـسم  هلاـسم ،

. تسا رابکتسا  لماک  رھظم  نامز ، زا  هرود  نیا  رد  اکیرما  میژر  تلود و  زورما  نکیل  دوب ؛ اھتلود  یهیقب  لثم  ام  یارب  تشادن ، ار  یرابکتسا  یاھفدھ  اھشور و 

هعمجزامن  / ١٠/٢۶/١٣٧۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

ام دشاب . لالدتسا  عبات  دیاب  میریگب ، بالقنا  یلوصا  عضاوم  ناونع  هب  بالقنا و  یارب  ام  هک  یمیمصت  رھ  الوا  هک  تسا  نیا  یمالسا  یروھمج  ماظن  عضوم  بالقنا و  عضوم 

عضاوم مھ  ام  یسایس  عضاوم  تسا ، یلالدتسا  فراعم  مھ  نامفراعم  تسا ، لدتسم  نیناوق  مھ  نامنیناوق  تسا ، لالدتـسا  تموکح  مھ  نامتموکح  ام  میقطنم . لھا 

قطنم ناھرب و  لالدتـسا و  راعـش ، نیا  رـس  تشپ  اما  درادن -  یعنام  بوخ ؛ یلیخ  دھدب -  راعـش  عضاوم  نیا  هب  تبـسن  یـسک  تقو  کی  تسا  نکمم  تسا . یلالدتـسا 

هزراـبم و اـھرواب  نیا  هار  رد  ناریا  تلم  هک  تسا  ییاـھرواب  دـیاقع و  لوـصا و  مھ  یکی  تسا ، روـشک  حـلاصم  ناریا و  تلم  عـفن  یکی  مـھ  قـطنم  نـیا  ساـسا  دراد . دوـجو 

، هاتوک ناونع  هس  رد  نم  لاح  تساھزیچ . نیا  عباـت  اـم  عضاوم  تسا . هدرک  شدوخ  هجوتم  ار  اـیند  مدرم  تسا و  هدرک  یگداتـسیا  هداد ، زاـبناج  دیھـش و  هدرک ، تدـھاجم 

. منکیم هصالخ  ار  بلطم 

هعمجزامن  / ١٠/٢۶/١٣٧۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

هک دشاب ؛ هتـشاد  یاهدیاف  ام  روشک  یاربهطبار  هک  تسین  روطنیا  نیاربانب ، تسا . شدوخ  فرح  ندرک  زبس  لابند  ربکتـسم ، تلود  ربکتـسم و  مدآ  دنربکتـسم . اھییاکیرما 

داـجیا یارب  اـکیرما  هن  هن . تفر ؛ دـھاوخ  نیب  زا  تالکـشم  دـش ، ماـجنا  هطبار  هرکاذـم و  نیا  رگا  دـمآ و  دـھاوخ  دوجو  هب  تالکـشم  نیا  دـشابن ، هرکاذـم  اـی  دـشابن  هطبار  رگا 

هتسب تسا ، تلم  ناوت  هب  هتسب  تسین ؛ اھنیا  زا  مادکچیھ  دراد . تالکـشم  عفر  یارب  یایرگهزجعم  نینچ  نیا  هرکاذم  هطبار و  هن  تسا و  زاب  شتـسد  نانچنآ  تالکـشم 

. مینک مادقا  نامروشک  حلاصم  قبطرب  هدارا و  قبطرب  میتسیاب و  اکیرما  لباقم  رد  میناوتب  هک  تسام  یھاوختزع  رادتقا و  هب  هتسب  تسا ، تموکح  کی  هضرع  هب 

رطف  / ١١/٠٩/١٣٧۶ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

دنمهقالع یلکهب  ای  دـنکیمن و  تیلووسم  ساسحا  ای  تسین ، فقاو  ای  تلم  حـلاصم  هب  وا  هک  دـینادب  دـنکارپیم ، دـیوگیم و  دـسیونیم ، فالتخا  هیاـم  یـسک  دـیدید  رگا 

. تسین

ون  / ١٣٧٧/٠١/٠١ لاس  لولح  تبسانم  هب  مایپ 

یلم گرزب و  حلاصم  تلم ، کی  ناونع  هب  میرادن  قح  ام  دننک . زیھرپ  یورهدایز  فارـسا و  زا  ادج  زیزع  تلم  هک  تسا  نیا  منک  ضرع  هھرب  نیا  رد  مھاوخیم  هک  ار  هچنآ  نم 

ار اھنآ  مینک و  ادف  دناشکیم -  فرصم  رد  یرابودنبیب  فارسا و  هب  ار  ام  هک  نامدوخ -  یصخش  یاھهتـساوخ  رطاخ  هب  ار  دوخ  ینونک -  مھم و  دقن  حلاصم  هکلب  رگنرود -  و 

. دنریگب یدج  ار  ییوجهفرص  هلاسم  دیاب  همھ  میریگب . هدیدن 

یوضر  / ١٣٧٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

لاملاتیب لوپ  اب  لاملاتیب -  هجدوب  اب  دنریگب و  ار  تلم  نیا  لوپ  دنرادن  قح  ناسک  یضعب  دنـسیونیم . هچ  هک  دنمھفب  دیاب  دننزیم ، ملق  لاملاتیب  لوپ  اب  هک  یناسک  نآ 

! دنھدب رظن  هنانئاخ  دننزب و  فرح  مدرم  حلاصم  هیلع  تسا -  مدرم  لام  هک 

هاپس  / ٢۴/١٣٧٧/٠۶ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک منیبب  منامیم  رظتنم  هدنب  تسا . دودرم  تسا و  هئطوت  یدازآ  نیا  دننک ، سکعنم  یاهتشون  رد  یلکش  هب  ار  هئطوت  نیا  دننک و  هئطوت  دننیـشنب و  یناسک  دش  رارق  رگا 

ایند یاھنامزاس  اھهمانزور و   » و دـیوگیم » هچ  ایند   » هک مھ  ار  نیا  رکف  تسین . یراوشد  راک  هنایذوم ، تاـکرح  نیا  زا  یریگولج  ـالاو ، دـننکیم ، هچ  لووسم  یاھھاگتـسد 

رد هک  ار  ام  راوگرزب  ماما  دـیدید  امـش  هک  دنتـسھ  یناسک  نامھ  ایند ، تاـعوبطم  نیا  یناـھج و  یاـھنامزاس  نیا  مینکب . دـیابن  میاهدرکن و  اـم  تقو  چـیھ  دـنیوگیم ،» هچ 

ار تایـصوصخ  نآ  زا  یکی  سکرھ  هک  یاهژیو  تایـصوصخ  یاراد  تلم ، کی  بوبحم  ربھر  گرزب ، بالقنا  کـی  رادـمچرپ  دوب -  ییانثتـسا  اـعقاو  تیـصخش  کـی  یونعم ، لاـمج 

یفرعم هنوگچ  دـندرکیم و  یقلت  هنوگچ  سانـشرنھ -  رعاـش و  نادـقوقح ، هیقف و  فراـع ، فوسلیف ، دـنلئاق : مارتحا  وا  یارب  اـیند  یگنھرف  یاھھاگتـسد  دـشاب ، هتـشاد 

نیا لیبق  زا  ینارگ  هنتف  اھنامزاس ، تاعوبطم و  نامھ  دـنزادرپیم ). رتمک  ماما  هب  رگید  تسا ، هتـشذگ  لاس  دـنچ  نوچ  الاح  ! ) دـننکیم یفرعم  هنوگچ  نـالا  دـندومنیم و 

جیورت دنیامنیم ، میظنت  هک  یربخ  عون  اب  دنشکیم و  هک  یروتاکیراک  عون  اب  دنزادنایم ، هک  یـسکع  عون  اب  یتاغیلبت ، یتاعوبطم و  یاھدرگـش  اب  ار  نابلاط -  نیکافس - 

!؟ دنام اھفرح  نیا  رظتنم  دیاب  تلم ، کی  حلاصم  روشک و  حلاصم  یارب  رگم  دوب !؟ اھنیا  یاھفرح  رکف  هب  دوشیم  رگم  دناییاھمدآ ! نینچ  اھنیا ، دننکیم .

هعمج  / ١٣٧٧/٠٨/٠٨ زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

یاپ همھ  تسا . چوپ  هوای و  دوش ، یم هتفگ  هک  ییاھ  یگتـسدود اھفرح و  تاعیاش و  نیا  هک  دـندیمھف  همھ  تشاد . یدایز  رایـسب  ریثاـت  نادـیم ، نیا  رد  ماـظع  عجارم  دورو 

اھ نآ هک  ییاھنیا  روشک ؛ یـسایس  فلتخم  یاھ  یدنب حانج دندرک . تبحـص  دندش و  دراو  روشک ، ی  هبتر یلاع نالوئـسم  یـسایس و  یاھھورگ  دنا . هداتـسیا مالـسا  مچرپ 

یاھبقل نیا  دنھد ؛ یم بقل  بلط  حالـصا ار  یکی  دـنراذگ ، یم مان  یطارفا  ار  یکی  دـنیوگ ؛ یم تسار  ار  یکی  دـنیوگ ، یم پچ  ار  یکی  دـنراذگب ؛ مسا  ناشیور  دـنھاوخ  یم

رثا یسایس  تانایرج  یدنمشوھ  رد  نالوئسم و  یدنمـشوھ  رد  مدرم ، یدنمـشوھ  رد  تسا ، مدرم  فوفـص  نیب  رد  ندنکفا  هقرفت  یارب  طقف  هک  عقاو  فالخ  یدروآرد و  نم

. رتشیب یضعب  رتمک ، یضعب  فالتخا ، هب  هتبلا  دندش ؛ نادیم  دراو  اذل  تسا . روشک  تحلصم  اجنیا  هک  دندیمھف  همھ  تشاذگن .

هعمجزامن  / ١٣٧٧/١٠/١٨ یاھهبطخ  رد  تانایب 

ریـش درادن ؛ یناوت  تردق و  تاعالطا  ترازو  الاح  هکنیا  لایخ  هب  هزور ، دـنچ  لاجنج  نیا  رد  بلطتصرف ، یچهدافتـسا و  وس  رـصانع  یاهدـع  هک  منک  ضرع  مھ  ار  نیا  هتبلا 

هک منکیم  تحیـصن  مھ  اھنآ  هب  نم  دننک . ضرف  یلاخ  یتینما  رتچ  زا  ار  روشک  یاضف  هک  دـننکیم  یعـس  تسا ، هتفرگ  رارق  تمھت  دروم  هدـش و  یمکـشا  مد و  لاییب و 
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، یمدرم تموکح  نیا  تسا . هدماین  تسد  هب  ناسآ  تسھ ، روشک  نیا  رد  هک  یتینما  نیا  تسا . هدماین  تسد  هب  ناسآ  بالقنا  نیا  دینکن ؛ هابتشا  دننکن . ار  هابتـشا  نیا 

مھبوـلق یف  نیذـلا   » لددـب یاـھمدآ  بلطتصرف ، یاـھمدآ  وجارجاـم ، یاـھمدآ  ریرـش ، دارفا  نیدـسفم ، تسا . هدـمآ  تسد  هب  مدرم  نیا  زا  رفن  رازھ  اھدـص  نوـخ  تمیق  هـب 

، ریخن دننکب ؛ دھاوخب ، ناشلد  یراک  رھ  تلم  نیا  حلاصم  هیلع  دنناوتیم  درادن و  ار  یـسک  درادن ، یربخ  درادن ، یتاعالطا  روشک  نیا  رگید  الاح  هک  دننکن  لایخ  ( ١٠ «) ضرم

تـسرد تسا . رادروخرب  رادـتقا  نامھ  زا  راگدرورپ  لضف  هب  مھ  زورما  داتـسیا ؛ اھهئطوت  نیرتتخـس  رد  شرادـتقا ، رطاخ  هب  هک  تسا  یبالقنا  بـالقنا ، نیا  تسین . روطنیا 

، نینموملاریما ناشدوخ  یالوم  لثم  مھ  ناریا  تلم  بالقنا و  نیا  اما  تسا ؛ هدش  عقاو  مولظم  بالقنا  نیا  هک  تسا  تسرد  تسا ؛ هدش  عقاو  مولظم  ناریا  تلم  هک  تسا 

. دوب دنھاوخ  مھ  زوریپ  اھهنحص  همھ  رد  نینموملاریما  لثم  راگدرورپ  لضف  هب  دنردتقم و  لاحنیعرد  مولظم و 

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

املـسم تسا . لـئاسم  زا  یحیحـص  فافـش و  یاـھلیلحت  لاـبندهب  هشیمھ  تسا ، واـکجنک  وجتقیقح و  فلتخم  لـئاسم  رد  وجـشناد ، هژیوهب  ناوـج ، لـسن  هک  اـج  نآ  زا 

تـسرد یاھلیلحت  هب  وجـشناد  هک  دنک  کمک  دـناوتیم  یلیخ  دوشیم ، یلاعبانج  یاھخـساپ  ناناوج و  لئاسم  اھـشسرپ و  نیب  یلدابت  هک  یتاسلج ، نینچ  رارمتـسا 

رد ام  هک  یاهلاسم  دشاب . هتـشاد  تسرد  یـسایس  ریبدـت  یـسایس و  هشیدـنا  کی  تقیقح  رد  دـتفین و  فلتخم  یاھحانج  نماد  هب  دورن و  اھیراکتـسایس  لابند  دـسرب و 

، یمالسا تموکح  دیدج  هبرجت  ماظن و  ییاپون  لیلد  هب  هک  میدیسریم  هتکن  نیا  هب  نایوجشناد  اب  فلتخم  یاھثحب  رد  هک  دوب  نیا  میتشاد  هاگـشناد  رد  هتـشذگ  یاھلاس 

نیا رد  یرگنزاب  کی  نیا  تسا و  هدوبن  تسرد  اضعب  دنتـسھ ، فلتخم  یاھتمـسق  رد  هک  یدارفا  باـصتنا  باـختنا و  اـی  اھـشور و  اھتـسایس و  زاـغآ ، رد  هک  دـسریم  رظن  هب 

رد شیاریپ  مدع  ماظن ،» ناش   » ای و  تحلـصم »  » عوضوم هک  میدیـسریم  هجیتن  نیا  هب  میدرکیم ، ثحب  صوصخ  نیا  رد  هک  ناتـسود  زا  یـضعب  اب  ام  دبلطیم . ار  لئاسم 

ثحب یراکتحلصم ، یشیدنا و  تحلصم  منکیم  رکف  تسیچ ؟ تحلصم  زرم  تقیقح  رد  هک  تسھ  نایوجـشناد  ام  نیب  ثحب  نیا  هشیمھ  دنکیم . باجیا  ار  لئاسم  نیا 

، اھنیا رب  هیکت  اب  هک  نیا  یارب  دننکیم ، هدافتـسا  تاکن  نیا  زا  بالقنا ، ماظن و  نانمـشد  فلتخم و  یاھھورگ  هشیمھ  تسا و  فلتخم  یاھنایرج  خـیرات و  لک  رد  یرادهشیر 

مدرم هک  نیا  رگید  دوشن ؛ ثحب  الـصا  لئاسم  نیا  دروم  رد  تحلـصم ، ثحب  نیمھ  رطاخ  هب  هکنیا  یکی  دراد : دوجو  لیلحت  ود  اج  نیا  رد  دـننک . داجیا  هھبـش  ناوج  لسن  رد 

رد ناترظن  بالقنا ، مظعم  ربھر  ناونع  هب  امـش  دوش . هداد  حیـضوت  اھنآ  هب  دروم  نیا  رد  دـنوش و  هیجوت  دراد  هک  یتایئزج  لئاسم و  نیا  دروم  رد  بالقنا ، ناـمرحم  ناونع  هب 

؟ تسیچ لئاسم  نیا  اب  دروخرب  دروم 

، ماظن حلاصم  تیاعر  یشیدناتحلصم و  هک  تسا  یعیبط  دییوگیم ، امش  هک  تحلـصم »  » هتبلا داد . اھنآ  هرابرد  یلک  مکح  کی  دوشیمن  دنتـسین و  ناسکی  لئاسم  نیا 

یمھم زیچ  تحلـصم  اعبط  دـنکیمن . اضتقا  ار  یتکرح  مادـقا و  کی  تلم ، کی  تحلـصم  روشک و  کی  تحلـصم  تقو  کـی  تسین . یکـش  هک  نیا  رد  تسا ؛ لـصا  کـی  اـعقاو 

. تسا طلغ  یلیخ  هتبلا  نیا  میھد ، رارمتسا  ار  نآ  مینکب و  دب  راک  امئاد  ام  تحلصم ، هناھب  هب  هکنیا  اما  تفرگ ؛ هدیدن  ار  نآ  دیابن  تسا و 

ییوجشناد  / ١٣٧٧/١٢/٠۴ تایرشن  ناریبدرس  لوئسم و  ناریدم  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

یادف لوا -  یهجرد  رد  یناوج  مود ، یهجرد  رد  ییوجشناد  الاح  ار -  ناتیناوج  یافـص  ییوجـشناد و  یافـص  دیـشاب  بظاوم  هک  تسا  نیا  امـش  یهمھ  هب  ماهیـصوت  نم 

هب مھ  یطابترا  چـیھ  انایحا  یھاگ  هک  دـندرک -  فیرعت  ناشدوخ  یارب  یتحلـصم  تعفنم و  کـی  دـندش ، عمج  مھ  رود  مدآ  رفن  راـھچ  هک  یتـالایخ  تاـمھوت و  ضارغا و  نیا 

. دینکن درادن -  روشک  تحلصم 

ییوجشناد  / ١٣٧٧/١٢/٠۴ تایرشن  ناریبدرس  لوئسم و  ناریدم  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

تاـسلج رد  مھدیم ؛ رکذـت  مھ  اـھنآ  هب  مراد ؛ داـقتنا  یلیخ  تـسین . نـم  دـییات  دروـم  دـصرددص  ناـشیاھراک  یهـمھ  دنتـسھ ، روـشک  نـالووسم  زورما  هـک  یناـیاقآ  نـیا 

راک نیا  مینک ، داقتنا  یلووسم  زا  احیرـص  هکنیا  اما  مییوگیم ؛ مھ  اھنآ  هب  تسھ و  ناشراک  رد  ییاھداقتنا  نیارباـنب ، شرافـس . اـی  بوتکم و  هماـن ، تروص  هب  یـصوصخ ،

. تسین تسرد  چیھ  تحلصم و  چیھ 

تقیقح و الصا  تسا . تحلصم  مھ  تقیقح  هکنیاامک  تسا ؛ تقیقح  کی  مھ  تحلصم  هک  یتروص  رد  تسا ؛ تقیقح »  » لباقم رد  تحلـصم »  » هک دننکیم  لایخ  یـضعب 

دوشیم نیا  تسا ، روشک  تحلصم  مدرم و  تحلصم  یتقو  تسین ، یصخش  تحلصم  یتقو  تسا . دب  هک  تسا  یصخش  یرادنپ و  حلاصم  دنتسین . ادج  مھ  زا  تحلصم 

. منادیمن تحلصم  اعقاو  ار  نیا  نم  اذل  مینک ؟ رارف  نآ  زا  دیاب  ام  ارچ  زیزع ؛ زیچ  کی  بوخ ، رما  کی  سدقم ، رما  کی 

سلجم  / ١٣٧٨/٠٣/١٠ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

تیدض و یانعم  هب  تسین ؛ ییارجا  نالوئسم  تلود و  اب  ندرک  اوعد  یانعم  هب  لالقتسا ، تسا . یشزرااب  یلیخ  زیچ  دراد ، ام  ی  هننقم ی  هوق دمحب هللا  هک  یلالقتسا  نیا 

یادـف دـیابن  مدرم  تحلـصم  روشک و  تحلـصم  هک  تسا  نیا  یانعم  هب  لالقتـسا  دـننک  کمک  مھ  هب  دنـشاب و  راکمھ  تسدـمھ و  مھاـب  دـیاب  اوق  ی  همھ تسین  تفلاـخم 

یراک یقیقح  نادـجو  اب  تقد و  اب  ار  راک  نیا  دـنک ؛ میـسرت  ار  یطوطخ  هیرجم ، هوق  ی  هلیـسو هب  روما  ناـیرج  یارب  هک  تسا  نیا  شتعیبط  هننقم  هاگتـسد  دوش . زیچ  چـیھ

ی هسیئر تئیھ زا  صوصخب  مرتحم ، ناگدـنیامن  کیاکی  زا  هک  مناد  یم مدوخ  ی  هفیظو مناد و  یم هتـسیاش  اعقاو  نم  تسا . هدوب  روط  نیا نونکات  دـمحب هللا  هک  دـھد  ماـجنا 

ایند سلاـجم  زا  یرایـسب  رد  ناـسنا  هک  هچنآ  فـالخرب  اـم ، سلجم  منک . رکـشت  تاـسلج  نیا  ی  هرادا نسح  رطاـخ  هب سلجم ، مرتحم  سیئر  صخـش  زا  صوصخب  مرتحم ،

ی همھ اب  ار  نیا  تسا ؛ شزرا  نیا  تسین . روط  نیا دنتـسھ ، عرـش  نید و  فالخ  تشز و  رایـسب  تالماعم  اـھ و  بوشآ اھـشکمشک و  اـھعازن و  زکرم  هک  دـنک  یم هدـھاشم 

. دیرادھگن دوجو 

١٣٧٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھد  رد  هعمجزامن  یاھهبطخ 

مالـسا و لوا ، دوب ؛ لوا  هجرد  رد  ماما ، رظن  زا  بلطم  دـنچ  منکیم . ضرع  میروآیم ، باسح  هب  ماما  طخ  ماما و  هار  ار  نآ  اـم  هک  یاهعومجم  زا  ار  مھم  هصخـشم  دـنچ  نم 

نیا دـندرک ، لوبق  ار  ماظن  نیا  هک  مھ  مدرم  دوب . مالـسا  تیمکاح  یارب  ماما ، تضھن  بالقنا و  دروآیمن . باسح  هب  مالـسا  شزرا  زا  رتالاب  ار  یـشزرا  چـیھ  ماـما ، دوب . نید 

نم درک  مالعا  تفرگ و  تسد  یور  ار  مالـسا  یـشوپهدرپ ، نودب  حیرـص و  هک  دوب  نیا  ماما  تیقفوم  رـس  دوب . یمالـسا  هزیگنا  یارب  دنتفریذپ ، ار  ماما  دندرک و  اپ  هب  ار  بالقنا 

هب اتقیقح  هک  دـناهدوب  رگید  یاھروشک  یـضعب  رد  ام و  روشک  رد  یناـسک  اـم  بـالقنا  نارود  زا  لـبق  تسا . مالـسا  هیاـس  رد  زیچ  همھ  منک و  راـک  مالـسا  یارب  مھاوخیم 

تلع دندروخ . تسکش  امومع  دندشیم و  نادیم  دراو  یرگید  یاھمان  تحت  دننک ؛ حرطم  ار  مالسا  احیرص  دنتساوخیمن  ای  دندرکیمن ، تارج  اما  دنتشاد ، داقتعا  مالـسا 

رد مالـسا  شخب  یکی  تسا : هجوت  لباق  شخب  ود  رد  دومرف ، ماما  هک  مالـسا  هتبلا  درک . نایب  حیرـص  تسا ، مالـسا  تیمکاح  هک  ار  دوخ  فدھ  نوچ  دش ، زوریپ  ماما  هک  نیا 

اج همھ  دشیمن . یضار  هریغ ، هچ  یداصتقا ، لئاسم  رد  هچ  هحماسم ، کی  هب  دشیمن ؛ یضار  دایز ، ای  مک  هملک  کی  هب  دوب و  ریگتخـس  یلیخ  اجنیا  ماما ، ماظن . بلاق 

ار مالسا  تیمکاح  هار  مالسا و  طخ  حلاصم ، قبط  رب  دیاب  نوگانوگ  یاھھاگتسد  یمالسا و  تواضق  یمالسا ، تلود  یمالسا ، یاروش  سلجم  یمالسا ، ماظن  مالسا . رم 

تبالـص و نآ  رگید  اجنیا  رد  تسا . صاخـشا  یدرف  لمع  مالـسا ، هب  یدنبیاپ  دروم  رد  مود  هرھچ  درک . شالت  تسناوت ، هک  اجنآ  ات  درکیم و  لابند  ار  نیا  ماما ، دـننک . لابند 

مھم ماـما ، طـخ  رد  هک  یزیچ  لوا  سپ  تشاد . هدـیقع  نیا  هب  ماـما ، تسا . فورعم  هب  رما  شوخ و  ناـبز  تحیـصن ، هظعوم ، اـجنیا  درادـن . دوجو  تردـق ، لاـمعا  تیعطاـق و 

. تسا لمع  هنحص  رد  نامیا و  هنحص  رد  یمالسا  تیمکاح  یمالسا و  فدھ  بیقعت  تسا ،

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

ام هک  یفرح  نیا  هب  دیـسرب  ـالاح  دـیتسھ ، یـسایس  یاھـشیارگ  یـسایس و  طوطخ  نارادمدرـس  هک  یناـیاقآ  مینک . ضرع  یـسایس  طوطخ  طـخ و  نیا  هب  مھ  هتکن  کـی 

« ّيلم حلاصم   » 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 26هاگياپ  هحفص 9 
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هدافتسا روطچ  نمشد  دیدید  هنومن ؛ کی  نیا  دییامرفب ، دنکیم ؛ هدافتسا  وس  نمشد  دیوشیم ، ریگرد  مھ  اب  روطنیا  هدوھیب  یایاضق  رس  یتقو  اھیدوخ  امش  مییوگیم 

، یـسایس یریگرد  یـسایس و  راک  یارب  اما  دننک ؛ رکف  روط  کی  همھ  هک  میرادن  رارـصا  ام  هتبلا  دیراذگب . رانک  ار  لئاسم  نیا  دز !؟ ار  دوخ  شین  هنوگچ  نمـشد  دـیدید  درک !؟

اھنادیم نیا  لخاد  دیایب و  روطنیا  دـیھد  هزاجا  نمـشد  هب  هک  دـیوش  لوغـشم  ردـقنآ  هک  دـینکن  هزرابم  مھ  اب  باتک  باسحیب و  دـیراذگب . یزمرق  طخ  دـیوش و  لئاق  یدـح 

ینوناق هک  نیا  یارب  هچ ؟ یارب  طوطخ ! طخ و  لئاسم  شاهمھ  داتفا ! هار  هب  ییاوعد  هچ  لاجنج و  هچ  رگید ، نوگانوگ  یایاضق  رس  تاعوبطم و  نوناق  هیـضق  نیا  رـس  دوشب .

هقیلـس یـسایس و  طخ  رھ  طخ و  نیا  طخ و  نآ  نم ، یارب  تسا . همھ  هب  نم  باطخ  منکیمن ؛ هراـشا  صاـخ  یـسایس  ناـیرج  کـی  هب  نم  دوشیم ! بیوصت  سلجم  رد 

نم یارب  تسا . حرطم  روشک  هدنیآ  ظفح  مدرم و  حلاصم  تیاعر  روشک و  ظفح  مالـسا و  هار  ماما و  هار  ادخ و  هار  کالم ، طانم و  نم ، یارب  دنکیمن . توافت  رگید ، یـسایس 

. دیشاب رایشھ  مھ  امش  منکیم ؛ ضرع  همھ  هب  نم  تسا . ب »  » طخ هب  قلعتم  سک  نالف  تسا ، فلا »  » طخ هب  قلعتم  سک  نالف  هک  دنکیمن  یقرف 

هعمجزامن  / ٠٨/١٣٧٨/٠۵ یاھهبطخ  رد  تانایب 

تیمھا اھلمع  اھلد و  اھزغم و  نم  یارب  دنرادن ؛ تیمھا  اھمسا  نم  یارب  منکیم . هاگن  رظنم  کی  زا  ار  یسایس  طوطخ  نم  تسا . یسایس  طوطخ  هب  سرد  مجنپ ، سرد 

یطخ رھ  هب  قلعتم  تسا ؛ رتزیزع  نم  یارب  وا  دھد ، ناشن  هقالع  رتشیب  روشک  نیا  تشونرـس  هب  یلم و  حلاصم  هب  ماما ، هب  اھـشزرا ، مالـسا و  هب  هک  یـسک  رھ  دـنراد .

. دـھاوخیم امـش  زا  ار  نیا  تلم  دـیھد . قیبطت  اھرایعم  نیا  اب  ار  ناتدوخ  دـینک  یعـس  دـشاب . یایـسایس  نایرج  رھ  هب  قلعتم  دـشاب ؛ یتعاـمج  رھ  هب  قلعتم  دـشاب ؛

طوطخ لخاد  رد  دنیبب  ناسنا  هک  تسا  یتلاحدب  نیا  دینکن . دامتعا  وا  یدایا  نمشد و  هب  دھاوخیم . ار  دوخ  یمالسا  رادتقا  تیمکاح و  تلم ، دھاوخیم . ار  مالسا  تلم ،

تارج هب  ددنسپیمن ؛ تلم  ار  نیا  مدنـسپیمن ؛ ار  نیا  نم  دنراذگب ! زاب  نمـشد  یور  هب  ار  ناشدوخ  یاھزرم  اما  دننک ؛ راتفر  هنامـصخ  ناشدوخ  لباقم  طخ  اب  یـسایس ،

. ددنسپیمن مھ  ادخ  ار  نیا  هک  میوگب  مناوتیم 

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

مدرم نیا  حلاصم  هیلع  مدرم ، نیا  کمک  زا  هدافتسا  اب  مدرم ، نیا  لاملاتیب  زا  هدافتسا  اب  مدرم ، نیا  تاناکما  زا  هدافتسا  اب  دوشیم ، رشتنم  هک  یاهمانزور  دشاب  رارق  رگا 

لوبق لباق  نیا  دوش ، روشک  نیا  رد  اکیرما  ویدار  اـی  لیئارـسا  ویدار  یوگدـنلب  دـشاب  اـنب  و  دـسیونیم -  دراد و  یاهدـیقع  هکنیا  هن  ارتفا ؛ غورد و  لکـش  هب  مھ  نآ  دـسیونب - 

. تسا ینماان  داجیا  زا  یرگید  عون  تسا ؛ رگید  هلوقم  کی  مھ  نیا  دنوش -  رکنم  ار  صاصق  الثم  دننک -  راکنا  ار  مالسا  تایرورض  ماکحا و  دنیایب  یناسک  تسین .

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

هب هک  ییاھورین  نآ  نیب  تسا  قرف  اما  تسین ؛ یثحب  نیا  رد  دـننامیا . رب  ینتبم  یاھنامزاس  اھ  نیا دنتـسین . مک  دـمحلا   شترا  هاپـس و  ام  صالخااب  یماـظن  یاـھورین 

دراو ناج  قامعا  زا  هتـساخرب  فطاوع  عطاق  روتـسد  لابند  هب  قشع و  نامیا و  ی  هفیظو لابند  هب  هک  ییاھورین  اب  دـنوش ، یم عافد  نادـیم  دراو  یناـمزاس  ی  هفیظو ناونع 

. دوب گنل  نامتیمک  میتشادن ، ار  جیسب  رگا  مھ  گنج  نادیم  رد  ام  تسا . روشک  یارب  تحلصم  ترورض و  نیرتگرزب  راکنا  جیسب ، راکنا  تسا . جیسب  نیا  دنوش . یم نادیم 

هعمجزامن  / ١٣٧٨/٠٧/٠٩ یاھهبطخ  رد  تانایب 

یارب یا  هناـھب هک  دـنرواین  یـسایس  یاـھراک  نادـیم  طـسو  رد  ار  اـیاضق  نیا  یـسایس  یاـھحانج  هک  تسا  نیا  منک ، ضرع  مناد  یم مزـال  اـجنیا  رد  نم  هک  یرگید  ی  هـتکن

زا لبق  هام  ود  یکی ، ام  هک  یتبحـص  زا  دـعب  تساھلد . داحتا  هملک و  داحتا  بالقنا ، تحلـصم  تلم و  تحلـصم  روشک ، تحلـصم  زورما  دوش . مھ  لباقم  رد  ندـش  هتخیگنارب 

نایاقآ زا  مھ  هدنب  میتسھ ؛ رضاح  ام  هک  دنداد  ماغیپ  دنتـشون و  همان  یـسایس  یاھتیـصخش  زا  یخرب  میدرک ، ضرع  ناریا  تلم  هب  هعمج  زامن  رد  تدحو  هب  هیـصوت  رد  نیا 

گرزب و یاملع  مرتحم ، یاھتیصخش  اھ  نآ نیب  رد  هک  یسایس  یاھ  یدنب حانج اھیدنب و  هورگ زا  یخرب  یاھتیصخش  نالوئسم و  نیا  زا  یضعب  اب  دندمآ و  جیردتب  متـساوخ ،

باھتلا نآ  زا  یدایز  نازیم  هب  هعماج ، یـسایس  یاضف  دندرک و  ییاھ  مادـقا اھراک و  مھ  المع  دـنتفریذپ ؛ مھ  همھ  میدرک ؛ تبحـص  دنتـسھ  راد  هقباس یـسایس  صاخـشا 

یرگید زیچ  باوج ، رد  اھیـضعب  دنیوگب ؛ یزیچ  اھیـضعب  هیـضق ، نیا  رـس  رب  زاب  الاح  منک . یم رکـشت  یلیخ  هدـنب  هک  دـیدرگ ؛ کیدزن  مھ  هب  اھلد  دـش و  جراخ  دنـسپ  نمـشد 

شھاوخ دنھد ، یم لکـش  ار  ام  ی  هعماج یـسایس  یاھھورگ  اھحانج و  هک  یناسک  زا  منک و  یم رارکت  اددجم  نم  دـننک ؛ تسرد  یلاجنج  ییوھ  لباقم  رد  ییاھ  دـنیوگب 

یـسایس یاھھورگ  هکنیا  روصت  هب  مدرم  یاھلد  هک  درک  یراک  دیابن  تسا . یتلم  هنوگچ  تلم  نیا  دـننیبب  دـننک ، هاگن  مدرم  یافـص  صالخا و  هب  مدرم ، نتم  هب  هک  منک  یم

. دننک ینابرھم  مھاب  دوش . نیگھودنا  هدرزآ و  دزرلب و  دننک ، یم اوعد  رگیدمھ  اب  دنا و  هتسشن زکرم  رد 

لئاسم رد  یتح  نتشاد ، رظن  فالتخا  دشاب  دشاب  صاخشا  نیب  هریغ  یسایس و  لئاسم  ی  هراب رد  یرظن  فالتخا  طاقن  یضعب  تسا  نکمم  مدرک ؛ ضرع  مھ  تقو  نآ نم 

مھ رـس  تشپ  اما  تسوا ؛ فلاخم  شیار  دـصرددص  رگید  هیقف  دراد ، ییار  یا  هلاسم رد  هیقف  کی  دـینک ؛ هاگن  مالـسا  یاـھقف  هب  امـش  تسین . اوعد  بجوم  یھاـگ  ینید ،

تحلـصم رگا  دشابن ، یھاوخدوخ  رگا  دـشابن ، سفن  یاوھ  رگا  درک . تکرح  دـیاب  هنوگ  نیا لئاسم ، رد  دـنناد . یم لداع  ار  رگیدـکی  دـننک ؛ یم ادـتقا  مھ  هب  دـنناوخ ؛ یم زامن 

ود ار ، رفن  ود  ار ، هورگ  ود  هک  تسین  یزیچ  اـھ  هشقاـنم نیا  اـھلاجنج و  نیا  دـشاب ، رظن  دروم  تدـمدنلب  یاـھ  هدـنیآ ماـظن ، تحلـصم  روشک ، تحلـصم  دـشابن ؛ ییارگ  هلیبق

رد هک  ییانعم  نامھ  هب  یدوخ ، یاھھورگ  دـننک . مک  ار  ناشدوخ  نیب  ی  هلـصاف یدوخ ، یاھھورگ  هک  منک  یم ضرع  مھ  نآلا  نم  دزادـنیب . مھ  ناـج  هب  ار  یبـالقنا  ناـسنا 

روفو هب  ام  نایم  رد  دـمحب هللا  وا  یاھ  هناشن هک  ار  گرزب  درم  نیا  دـنراد ؛ لوبق  ار  یمالـسا  تموکح  دـنراد ؛ لوبق  ار  مالـسا  هک  یناسک  ینعی  مدرک ؛ انعم  لبق  ی  هعمج زامن 

مھ مدرم  ی  هدنیامن رگا  دنمدرم ؛ عطاق  تیرثکا  ی  هدنیامن دنـشاب ، مدرم  ی  هدنیامن رگا  اھھورگ  نیا  انعم ، نیا  اب  دـنراد . لوبق  ار  وا  طخ  هار و  دـنراد ؛ لوبق  دوش  یم هدـھاشم 

. دننک یم تکرح  هار  نیا  رد  مدرم  عطاق  تیرثکا  هک  دننادب  دیاب  دنشابن ،

مدرم  / ١٣٧٨/١١/١٣ 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 

مدرم  / ١٣٧٨/١١/١٣ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

قبط دورب ، هننقم  هوـق  هب  رگا  نآ ، نیا و  ربارب  رد  تمواـقم  تردـق  یاراد  عاجـش ، دـمآراک ، فـیفع ، نیدـتم ، ناـسنا  دـینک . ادـیپ  صاخـشا  رد  ار  مھم  تایـصوصخ  نیا  دـیدرگب 

هک روشک  یاج  رھ  زا  هتبلا  دـنمھم . ییاـھناسنا  روطنیا  دـنک . راـک  روشک  عفن  هب  مدرم و  عفن  هب  ساـسح ، طاـقن  رد  دـناوتیم  میراد ، لاـس  تسیب  نیا  رد  اـم  هک  یاهبرجت 

مھ ار  نیا  دشاب ؛ روشک  همھ  حـلاصم  رکف  هب  دـیاب  اذـل  تسا . هدـش  باختنا  اجنآ  زا  هک  صوصخب  لحم  نآ  هدـنیامن  هن  تسا ، ناریا  همھ  هدـنیامن  دورب ، سلجم  هب  هدـنیامن 

عمجرطاخ اھنآ  هب  تبـسن  هک  نیدتم  نیما و  یاھمدآ  زا  دینک ، ییاسانـش  تسرد  دـیتسناوتن  ناتدوخ  رگا  دیـسانشب . ار  یـصاخشا  نینچ  دـیدرگب و  دیـشاب . هتـشاد  هجوت 

. دینک لاوس  دیتسھ ،

جح  / ١٣٧٨/١١/٢۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

« ّيلم حلاصم   » 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 26هاگياپ  هحفص 10 
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دتسیاب و یناھج  نادنمتردق  یاھندرک  عیمطت  اھندرک و  بوعرم  اھیھاوخ و  هدایز  اھییوگروز و  لباقم  رد  دناوتب  هک  دشاب  یـسلجم  دیاب  سلجم  هک  تسا  نیا  مھ  یدعب  هتکن 

مھ رتملاع  سردـم  زا  دوب ؟ هچ  سردـم  تیـصوصخ  رگم  دـندروآیم . ار  سردـم »  » مسا اھراب  هیلعهللاناوضر  ماـما  دورب . نآ  لاـبند  دـنک و  هبـساحم  ار  تلم  روشک و  حـلاصم 

نانچنآ وا  دض  رب  ار  اضف  رھاظلایلع  هک  یتقو  نامھ  درکیمن . رثا  وا  رد  یرگبیرف  عیمطت و  دیدھت و  باعرا و  لماع  چـیھ  هک  دوب  نیا  شاهدـمع  تیـصوصخ  سردـم  میتشاد .

. تسا سلجم  رد  بوخ  هدنیامن  کی  تیصوصخ  نیا  دز . ار  شدوخ  فرح  داتسیا و  وا  دندادیم ، راعش  شھیلع  هک  دندوب  هدرک  جنشتم 

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

رد بانج  نآ  میرادرب . ار  یدامتعایب  راوید  دییایب  دـنتفگ  تسین . لیلدیب  لمع  کی  نیا  دـننکیم ، هاگن  نمـشد  مشچ  هب  اکیرما  هب  روشک  نالووسم  ناریا و  تلم  زورما  رگا 

اج نآ  زا  دنتـسھ و  مھ  زکارم  ناـمھ  هب  هتـسباو  ناشیـضعب  داـیز  لاـمتحا  هب  هک  ییاـھنیمھ  دنتـساوخ ! ادـخ  زا  اروـف  اھتـسدبملق  یـضعب  مـھ  اـج  نـیا  رد  تـفگ ؛ اـج  نآ 

لوا ات  دـنکیم ، هاگن  هک  دوخ  هتـشذگ  هب  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  هلاسم  تسین ؛ دامتعا  مدـع  دامتعا و  هلاسم  دـندرک ! لابند  ار  هلاـسم  نیا  اروف  دـنوشیم ؛ یناـبیتشپ 

هب تبسن  شدوخ ، هب  تبسن  ار  اکیرما  یاھینمشد  هرسکی  زورما ، ات  مھ  بالقنا  لوا  زا  دعب ، دنکیم . هدھاشم  شدوخ  هب  تبسن  ینمشد  هرسکی  اکیرما  تلود  زا  بالقنا ،

. دنفرتعم رگید  یضعب  هب  اما  دننکیم ؛ راکنا  مھ  زونھ  ار  اھینمشد  نیا  زا  یضعب  هتبلا  دنکیم . هظحالم  شدوخ  هقالع  دروم  تموکح  هب  تبسن  یلم و  حلاصم 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٠١ گرزب  یالصم  رد  ناناوج  اب  رادید  رد  تانایب 

مھاوخ مھ  رتلاحـشوخ  هدـنب  دـیایب ، رد  روشک  نیا  رد  همانزور  ناونع  تسیود  همانزور ، ناونع  تسیب  یاجهب  رگا  تاعوبطم . عونت  اب  هن  مفلاخم ، تاعوبطم  یدازآ  اب  هن  نم 

ار روشک  حلاصم  دنشاب ؛ یرگنشور  هیام  تسھ ، یـساسا  نوناق  رد  هک  یروطنآ  تاعوبطم ، رگا  مرادن . یدب  ساسحا  چیھ  دنوش ، دایز  روشک  یاھهمانزور  هکنیا  زا  دوب و 

راکفا شیوشت  ناشتمھ ، همھ  هک  دنوشیم  ادـیپ  یتاعوبطم  زورما  اما  تسا . رتھب  دنـشاب ، رتشیب  هچرھ  دـننزب ، ملق  نید  عفن  هب  دـننزب ، ملق  مدرم  عفن  هب  دـننک ، تیاعر 

هیبش یاھرتیت  اب  دنوشیم ؛ تیادـھ  زکرم  کی  زا  ایوگ  همانزورناونع ، هدزناپ  ناونع ، هد  تسا ! ماظن  تبـسن  ناشناگدـنناوخ  مدرم و  رد  ینیبدـب  فالتخا و  داجیا  یمومع و 

هتفر تسد  زا  روشک  رد  زیچ  همھ  هک  دـنکیم  لایخ  دـنیبیم ، ار  اھرتیت  نیا  سکرھ  هک  دـننزیم  ییاھرتیت  دـننکیم و  گرزب  ار  کچوک  یایاضق  فلتخم . یایاضق  رد  مھ  هب 

رارق نیھوت  تناـھا و  دروم  ار  روشک  یلـصا  یاـھداھن  دـننکیم و  فیعـضت  روـشک  مدرم  داـحآ  رد  ار  نـالووسم  هب  داـمتعا  حور  دـنناریمیم ؛ ناـناوج  رد  ار  دـیما  اـھنیا  تسا !

! دنھدیم

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٢٣ هعمجزامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

مھ یـسوساج ، یاھـسیورس  مھ  ناـشروشک ، زا  جراـخ  ناـنابیتشپ  مھ  اـھهناگیب ، نآ  مھ  هک  تسا  نیا  لوا  هتکن  منکیم : ضرع  اـج  نیا  رد  ار  رگید  هـتکن  هـس  ود ، نـم 

هزاجا بالقنا  نیا  هک  دننادب  اھنیا  دننکیم ، اھنآ  هلاوح  لوپ  ناھنپ  ای  راکشآ  تروص  هب  الامتحا  هک  ییاھنآ  مھ  دننکیم ، ناشیارب  یتاغیلبت  ینابیتشپ  اھویدار  رد  هک  ییاھنآ 

هک مھ  نم  دننادب ؛ مھ  ار  نیا  متسین ؛ یـسک  هدنب  دننک . یزاب  روشک  نیا  حلاصم  اب  اھنیا  هک  داد  مھاوخن  هزاجا  مشکیم ، سفن  ات  مراد و  تیلووسم  ات  هدنب  داد . دھاوخن 

یـساسا نوناق  رد  ار  هیقف  تیالو  لصا  هک  یھلا  یتوکلم و  تسد  نآ  درادـن . ناکما  نیا  زا  ریغ  تسا . روطنیمھ  دـشاب ، تیلووسم  ماقم و  نیا  رد  یرگید  سکرھ  مشاـبن ،

هیحور نیا  مدرم و  حلاصم  مالسا و  هیلاع  حلاصم  روشک و  حلاصم  بالقنا و  حلاصم  زا  عافد  نیمھ  رگا  تسھ ، دنسم  نیا  رد  هک  یـسک  نآ  دنکیم . راکهچ  دیمھف  تشاذگ ،

هک دننادیم  نوچ  دنفلاخم ؛ لصا  نیمھ  اب  دینیبیم  امـش  هک  تساذل  تشاد ؛ دھاوخن  تیحالـص  تقونآ  تسا ؛ هدـش  بلـس  وا  زا  طیارـش  دـشاب ، هتـشادن  ار  لمع  نیا  و 

مھ وا  دوشیمن ؛ مامت  وا  اب  هلاسم  هک  دـننادیم  اما  دننمـشد ، وا  اب  هتبلا  تسا ؛ هتفرگ  هدـھعهب  ار  تیلووسم  نیا  ماـن ، نیا  اـب  یدـیز  تسین . صاخـشا  هلاـسم  هلاـسم ،

هب نادند  نب  زا  تلم  نیا  تسھ و  یـساسا  نوناق  رد  ینارون  لصا  نیا  هک  یتقو  ات  دننادب  دنفلاخم . شلـصا  اب  اذـل  تسا ؛ نیمھ  هیـضق  مھ  زاب  دـشاب ، رگید  یکی  دـشابن ،

. دزاس لزلزتم  ار  مکحتسم  یانب  نیا  تسناوت  دھاوخن  اما  دنک ؛ تسرد  رسدرد  مدرم  یارب  تسا  نکمم  اھنیا  یاھهئطوت  دنراد ، هدیقع  مالسا 

یمالسا  / ١٣٧٩/٠٣/٠١ یاروش  سلجم  مجنپ  یهرود  نتفای  نایاپ  تبسانم  هب  مایپ 

ار خـیرات  یرواد  یھلا و  یهبـساحم  دـنزیم و  مقر  ار  بـالقنا  ناریا و  تشونرـس  خـیرات و  دوخ ، ریاـظن  راـنک  رد  هک  تسا  ییهماـنراک  نآ ، ناگدـنیامن  یارب  سلجم  یهرود  رھ 

یهدننکلمع هدنیوگ و  دشاب ، هتـشگ  رداص  تلم  روشک و  حلاصم  ادخ و  یاضر  یارب  هک  یلمع  نخـس و  هناھاوخریخ و  مادقا  رھ  کشیب  دشخبیم . لکـش  نانآ ، یهرابرد 

. داد دھاوخ  رارق  ناگدنیآ  کین  تواضق  یھلا و  تمحر  لومشم  ار  نآ 

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

دیاـب ار  رتراـبترارم  رتسوسحم ، رتیمومع ، تالکـشم  تسا . یمالـسا  یاروش  سلجم  گرزب  رنھ  اـھتیولوا ، اـھتیروف و  تخانـش  یمومع ، تالکـشم  اـھیراتفرگ و  ناـیم  رد 

هب نتخادرپ  یارب  هک  تسھ  یرگید  دـنچ  لیاسم  ینارگ و  یهلاسم  تینما ، هلاسم  یلم ، لوپ  شزرا  یهلاسم  لاغتـشا ، یهلاسم  تشاـمگ ، تمھ  اـھنآ  عفر  هب  تسج و 

نیا هـک  تـسا  نآ  گرزب  یاـطخ  درمـش . مـنتغم  دـیاب  اـھهرگ  نـیا  ندوـشگ  یارب  تـسا ، رذـگ  دوز  یـسب  هـک  ار  یگدـنیامن  ناـمز  تـسج و  هرھب  دـیاب  اھتـصرف  یهـمھ  زا  نآ 

. دنیشنب یلم  حلاصم  یاج  هب  یصخش  یبزح و  یحانج و  یاھهتساوخ  دوش و  هدرپس  تلفغ  تسد  هب  مدرم  یقیقح  یاھهتساوخ 

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 

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

عمجم داـمتعا ، دروم  سلجم  ناـبھگن و  یاروـش  داـمتعا ، دروـم  تلود  داـمتعا ، دروـم  هییاـضق  هوـق  دنـشاب . داـمتعا  دروـم  دـیاب  ینوناـق  زکارم  هک  تسا  نیا  نم  رخآ  هیـصوت 

؛ دنک یتاغیلبت  نارابمب  ار  زکارم  نیا  زا  یکی  دنکیم  یعس  نابطاخم  زا  هتسد  رھ  یارب  یتقو  رھ  نمشد ، تاغیلبت  دناینوناق . زکارم  اھنیا  دامتعا ؛ دروم  تحلصم  صیخشت 

اھنآ دننک ؛ دامتعا  اھنآ  هب  تلم  دنـشاب ؛ مدرم  دامتعا  دروم  دیاب  اھھاگتـسد  نیا  همھ  منکیم ، ضرع  نم  دـنک . بلـس  اھنآ  زا  ار  مدرم  نانیمطا  دـیما و  هطبار و  هک  نیا  یارب 

هار دوش ، هتـسسگ  ینوناق  یاھھاگتـسد  مدرم و  نایم  دـنویپ  رگا  دراد . یناربج  هار  ییاـطخ  رھ  اـما  دوشب ؛ اـطخ  تسا  نکمم  دوشیمن ؛ اـطخ  میوگیمن  دـنمدرم . نیما 

. دھاوخیم ار  نیا  نمشد  درادن . ناربج 

نآ دنـشاب و  اشوک  بقارم و  دیاب  اھرگید -  تحلـصم و  صیخـشت  عمجم  مھ  تلود و  مھ  هییاضق ، هوق  مھ  نابھگن ، یاروش  مھ  سلجم ، مھ  لووسم -  یاھھاگتـسد  هتبلا 

تیاعر ار  ادخ  دنیامیپب . مزالریغ  یاھهبنج  تیاعر  نودب  هظحالم و  نودـب  یتسیابردور ، نودـب  دـنکیم ، نیعم  ناشیارب  نوناق -  عرـش و  نوناق -  مالـسا و  هک  ار  یقیقد  هار 

« ّيلم حلاصم   » 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 26هاگياپ  هحفص 11 
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. داد دھاوخ  تکرب  اھنآ  راک  هب  مھ  ادخ  دننک ؛ تیاعر  ار  یلم  حلاصم  دننک ، تیاعر  ار  مدرم  دننک ،

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

نیا هب  تنایخ  نیھوت و  نیرتگرزب  نیا  دننک ، یزاس  یداع  ار  اضف  دننزب و  طابترا  هرکاذم و  یکیدزن و  زا  مد  اکیرما ، یایـس  ناسانـشراک  لد  لیم  قبط  دنرادرب  یـضعب  هک  نیا 

ار شدوـخ  یاـھهیاپ  یداـصتقا  ظاـحل  زا  روـشک  نـیا  هـک  دـشاب  یزور  نآ  دـیاب  دروآ ، ناـبز  رب  هدروـخ  دـنگوس  نانمـشد  ینمـشد  عـفر  زا  نخـس  تـسا  رارق  رگا  تـسا . مدرم 

لیـصحتلاغراف هدرکلیـصحت و  ناوج  دـشاب ؛ هدرک  نشور  ار  اھناوج  هدـنیآ  دـشاب ؛ هدرب  نیب  زا  ار  یراکیب  تبـسن  نیا  دـشاب ؛ هدرک  عفر  ار  اـھتیمورحم  دـشاب ؛ هدرک  مکحتـسم 

هرادا ار  روشک  یامنیـس  یلم ، حلاصم  عفانم و  قبط  رب  هک  دنک  تیبرت  ینادنمرنھ  دناوتب  روشک  نیا  یگنھرف  لئاسم  ظاحل  زا  دشاب ؛ هتـشادن  راک  هغدغد  شاعم و  هغدغد 

، تروص نآ  ریغ  رد  الاو  مینک ؛ رکف  ینمـشد  عفر  یارب  هک  دیـسر  دھاوخ  نیا  تبون  تقونآ  دش ، روطنیا  رگا  دـننک . هرادا  ار  روشک  تاعوبطم  دـننک ؛ هرادا  ار  روشک  رنھ  دـننک ؛

. تسا نمشد  یرگمتس  ینمشد و  شتآ  ندرک  زیت  نمشد ، لباقم  رد  نداد  ناشن  شمرن  هنوگرھ  نمشد ، هب  ندش  کیدزن  هنوگرھ 

نازومآشناد  / ١٣٧٩/٠٨/١١ نایوجشناد و  نازابناج ، نارادساپ ، رادید  رد  تانایب 

قیرط نیا  زا  دـنک  ساـسحا  وا  هک  دیـشابن  یاهنوگهب  نمـشد  لـباقم  رد  هک  تسا  نیا  روشک  نیا  رد  یـسایس  یاھتیـصخش  اـھحانج و  هب  نم  هشیمھ  فرح  زورما و  فرح 

نیا رطاـخ  هب  مدرک ، هلگ  روشک  نیا  رد  تاـعوبطم  زا  یـضعب  اـی  صاخـشا  زا  یـضعب  زا  یھاـگ  نم  رگا  دـھد . شرتسگ  ار  شدوخ  ذوفن  دـنک و  هنخر  بـالقنا  لد  رد  دـناوتیم 

شذوفن نمـشد  هچرھ  میتفگ  هک  داد ؛ شرتسگ  ار  دوخ  ذوفن  درک و  هنخر  ماظن  لخاد  رد  اـجنیا  زا  دوشیم  هک  دـنھدب  نمـشد  هب  ار  ساـسحا  نیا  هک  دـننکن  یراـک  تسا .

نادـیم نمـشد  هب  یـسک  رگا  تسا . سوکعم  تبـسن  اـھنیا ، تبـسن  دـش . دـھاوخ  رتفیعـض  روشک  هدـنیآ  نیماـت  یلم و  تمظع  یلم ، رادـتقا  یلم ، تزع  دوشب ، رتـشیب 

، یلم تدحو  ماکحتسا  یاج  هب  یـسک  رگا  دنکیم و  اکیرما  لباقم  رد  تلذ  زور  هب  لیدبت  تساکیرما -  یاھتموصخ  مالعا  زور  هک  ار -  نابآ  هدزیـس  زور  یـسک  رگا  دھدیم ؛

. تسا یلم  حلاصم  یلم و  تدحو  رادفرط  هک  دنک  اعدا  دناوتیمن  صخش  نیا  سپ  دنک . یزاسهنیمز  ار  نمشد  ذوفن  دھاوخیم  دینادب  نیقی  تسا ، هقرفت  رکف  رد  مئاد 

نایوجشناد  / ١٣٧٩/٠٩/١٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اب هک  تسا  یعضوم  عضوم ، نیا  ایآ  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  دینک ، یسایس  یریگعضوم  دیھاوخیم  هک  ییاجنآ  تسا . مزال  اوقت  نیمھ  زین  یـسایس  عضاوم  ذاختا  رد 

. دراذگیم رثا  اوقت  هک  تسا  ییاج  اجنیا ، هن ؟ ای  تسا  قفاوم  قبطنم و  روشک  نیا  یلاع  حلاصم  اب  یمالسا و  یاھنامرآ  اب  یبالقنا ، یاھنامرآ 

نایوجشناد  / ١٣٧٩/٠٩/١٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هزیگنا و هک  دنتسھ  یناسک  روشک  نالووسم  داسف ؛ هن  تسا  حالص  رب  هعماج ، یانبم  ماظن و  یانبم  تسا ؛ ینایامن  هار  نید ، هار  ادخ و  هار  تسا ؛ هدامآ  لیصحت  تاناکما 

رد دـناهدرک ، تیلاعف  روشک  حـلاصم  هیلع  دناهتـسناوت ، تقو  رھ  دـناهدوب و  روشک  نیا  هاوخدـب  هشیمھ  هک  یناگناگیب  تسا ؛ تمدـخ  یهیعاد  حالـص و  یهیعاد  ناشهیعاد ،

. تسا تاناکما  اھنیا  یهمھ  دنرادن . یشقن  چیھ  روشک  یلخاد  روما 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٩/٢۵ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

. دراد راک  ورـس  ناریا -  ام  زیزع  روشک  حلاصم  اب  هلمج  زا  هقطنم -  نیا  یاھتلم  حـلاصم  اب  هک  تسا  یاهلاسم  یتسینویھـص ، بصاغ  تلود  وحم  نیطـسلف و  تاجن  نیاربانب 

روشک حلاصم  قبط  همانرب ، نیا  دندرک . ار  راک  نیا  هبساحم  اب  دنداد ، رارق  اھتسینویھص  رادتقا  ذوفن و  اب  هضراعم  هلباقم و  ار  اھهمانرب  زا  یکی  بالقنا ، لوا  زور  زا  هک  یناسک 

همھ یمالــسا ، یاـھروشک  نارکفنــشور  هـمھ  تـسا . روـطنیمھ  زین  رگید  یاـھروشک  رد  تـسا . هدــش  باــختنا  ناریا  مدرم  یمالــسا و  یروـھمج  یموـمع  حــلاصم  و 

حلاصم وزج  ار  نیا  ینعی  درک ؛ هلباقم  لیئارـسا  اب  دیاب  هک  دندقتعم  تسا ، هتفرگن  گنر  اکیرما  یرابکتـسا  یانح  رد  ناشتـسد  هک  ییاھنآ  همھ  شیدـنادازآ ، نارادمتـسایس 

. دننادیم ناشروشک 

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

لووسم هئطوت ، لووسم  ینکارپهعیاـش ، لووسم  یناور ، گـنج  لووسم  دـھدیم -  رارق  اـھراک  نیا  لووسم  ار  یناـسک  دـنکیم و  جرخ  رـالد  اـھنویلیم  هک  ینمـشد  زا  اـم 

، دـننک کمک  وا  هب  دـنیامن و  لابند  ار  وا  راک  دـنروخب ، ار  نمـشد  نآ  بیرف  روشک  لخاد  رد  هک  یناسک  زا  اما  رگید . تسا  نمـشد  هلگ ؛ هن  مینکیم و  بجعت  هن  ینکفاهقرفت - 

لووسم کی  اب  ینمشد  تسین ؛ صخش  اب  ینمشد  هتبلا  تسا ؛ ینمشد  نمـشد ، اب  یراکمھ  مینکیمن . افتکا  مھ  هلگ  هب  دوش ، مزال  تقو  کی  رگا  هتبلا  مینکیم . هلگ 

. دنک لمحت  دیابن  دنک و  لمحت  دناوتیمن  سک  چیھ  ار  ینمشد  نیا  تسا و  تلم  حلاصم  اب  ینمشد  تسین ؛ لووسم  عمج  کی  ای 

یوضر  / ١٣٨٠/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

تلم هک  یتاریبعت  دـننکیم ؛ حرطم  ار  ارگون  راکهظفاحم و  حانج  مسا  راب  دـنچ  لقادـح  ناشیاھهمانرب ، زا  کی  رھ  رد  دـینک ، زاب  ار  هناگیب  یاھویدار  نیا  زا  مادـک  رھ  امـش  رگا 

، هچراپکی ناریا  دـنتفگیم  ماما  دـنکیم . میـسقت  یفلتخم  یاھهھبج  هب  ار  روشک  نیا  تلم و  نیا  یمومع  حـلاصم  هب  نارادافو  نانموم و  بالقنا و  هب  نادـنمهقالع  ناریا و 

ندرک هتـسد  هتـسد  بھاذم و  اھتیموق و  ار -  یمومعریغ  تاھج  تلم ، نیا  نانمـشد  دیدحالـص  لیم و  تساوخ و  قبط  دننکیم  یعـس  یاهدع  اما  نابزمھ ؛ دحتم و  تلم 

روبع اھنافوت  یالبال  زا  ار  یمالـسا  ناریا  دـناوتیم  هک  ار  یتدـحو  نآ  مدرم و  یگچراپکی  دـننک و  جـیار  مدرم  نایم  رد  ار -  نآ  لاثما  بزح و  لـیبق  زا  یظاـفلا  اـب  یزاـب  مدرم و 

. دننک یگدنکارپ  قاقشنا و  راچد  یلکش  رھ  هب  دھد ،

ار تلم -  یمومع  حـلاصم  هب  هجوت  هعماج و  مورحم  تاـقبط  تساوخ  افعـض و  هب  هجوت  ینمادـکاپ ، اوقت ، ناـمیا ، یوگلا  نینموملاریما -  یوگلا  ناـمھ  یمالـسا ، یروھمج 

یاـپ لـباقم  رد  زمرق  شرف  دوشیمن ، رگهلخادـم  نمـشد  میلـست  دـھدیمن ، جاـب  هک  یروشک  تموکح و  ماـظن و  نینچ  اـب  یاهدـع  هک  تسا  یھیدـب  داد . رارق  هجوـت  دروـم 

. دنوشیم نمشد  فلاخم و  دنکیم ، عافد  دوخ  قح  زا  دتسیایم و  دراپسیمن و  ناگناگیب  هب  ار  روشک  حلاصم  دنکیمن ، نھپ  نارگلواپچ 

یوضر  / ١٣٨٠/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

تعاجـش و اب  ار  ناشدوخ  هفیظو  دیاب  دنراد و  مھـس  نآ  لیکـشت  رد  هناگهس  یاوق  لاعف  یاھورین  هعومجم  هک  تسا  یدنمتردق  تسد  یلم  رادتقا  هچ ؟ ینعی  یلم  رادـتقا 

یھدنامزاس گنھرف و  تسایـس ، داصتقا ، هنیمز  رد  رادتقا  دشاب -  هتـشاد  یلم  رادـتقا  رگا  تلم  کی  دـنھد . ماجنا  لماک  یراکمھ  اب  یتسیابردور و  نودـب  دـیما و  رادـتقا و 

رگا دـننکیم . رادـتقا  تزع و  ساسحا  مدرم  دـھد ، ماجنا  بوخ  ار  دوخ  راک  تینما ، شخب  رد  یلووسم  اـضرف  رگا  دـش . دـھاوخ  لـح  شایونعم  یداـم و  تالکـشم  یتلود - 

مورحم تاقبط  دروآ و  دوجو  هب  یداصتقا  قنور  هعماج  رد  دنک ، راھم  ار  مروت  دنک ، تیوقت  ار  یلم  لوپ  دھد -  ناشن  ار  دوخ  یدـمآراک  دـنک و  شالت  داصتقا  شخب  رد  یلووسم 

رھظم ار  وا  دـننکیم و  هظحالم  هدـھاشم و  لووسم ، نآ  رد  ار  ناشدوخ  دـننکیم . ییاناوت  رادـتقا و  ساسحا  مدرم  دـیامن -  رادروخرب  تساھنآ ، هب  قلعتم  هک  یقوقح  زا  ار 

ار ناشدوخ  قح  فرح  دننکیم و  تکرش  یناھج  عماجم  رد  انغتـسا  یدنلبرـس و  تزع و  اب  روشک ، نالووسم  یللملانیب ، هصرع  رد  یتقو  دنروآیم . باسح  هب  ناشدوخ 

نیا نایرج  رد  هک  تلم  دـننکیم ، راک  روشک  عفن  هب  هظحالم و  ار  حـلاصم  دـنریگیم و  رظن  دـم  ار  یلم  عفانم  اھتلود ، اب  هلدابم  هلماعم و  رد  دـنروآیم و  نابز  رب  تعاجـش  اب 

. دنکیم رادتقا  ساسحا  دریگیم ، رارق  اھراک 

« ّيلم حلاصم   » 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 26هاگياپ  هحفص 12 
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. دننک یراکمھ  مھ  اب  هناگهس  یاوق  هکنیا  مود  دنھد . ماجنا  تیعطاق  اب  ار  ناشدوخ  فیاظو  دارفا  همھ  هکنیا  یکی  دراد : زاین  یلصا  رصنع  ود  هب  یلم  رادتقا 

یوضر  / ١٣٨٠/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

یارجم نوناق و  زا  هدافتـسا  اب  دـنناوتب  هییاضق  هوق  هیرجم و  هوق  ات  دـشاب  مالـسا  اـب  قباـطم  تلم و  حـلاصم  روشک ، حـلاصم  قبط  دـیاب  نوناـق  یمالـسا  یاروش  سلجم  رد 

روشک و فلتخم  یاھـشخب  نـالووسم  همھ  یوس  زا  هناـعطاق  یدـج و  راـک  هب  یلم  رادـتقا  یلم . رادـتقا  دوشیم  نیا  دـنھد . ماـجنا  ار  ناـشدوخ  فیاـظو  ینوناـق ، حـیحص 

. دھاوخیم نمشد  هک  هنوگنآ  دننکن ، بیرخت  ار  رگیدمھ  دراد . جایتحا  تلم  حلاصم  هار  رد  فلتخم  یاھھاگتسد  یگنھامھ 

یناگرزاب  / ١٠/١٣٨٠/٠۴ عیانص و  یاھهناخترازو  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ار اھراکھار  ندرک و  یملع  یـسررب  نتـسشن و  هب  اھنیا  دھد . یقیقح  تیمھا  روشک ، ملاس  داصتقا  هب  سلجم ، یراکمھ  اب  دمآ ، دھاوخ  راک  رـس  رب  هک  یتلود  میراودیما 

ار روشک  یلخاد  یاھیراذگهیامرـس  تارداص و  عناوم  یتعنـص و  هخرچ  لیمکت  هنیھب و  دـیلوت  عناوم  دـنک و  یریگیپ  مادـقا و  دـیاب  دوشیمن ؛ نتفگ  اب  دراد . جاـیتحا  ندرک  ادـیپ 

دریگب و رظن  رد  ار  یلم  تیوھ  تلم و  عفانم  هملک  یقیقح  یانعم  هب  دوشیم ، مھارف  روشک  رد  یجراـخ  یاھهیامرـس  بذـج  ناـکما  رگا  دـنک . فرط  رب  ار  اـھنآ  دسانـشب و 

هک دشاب  یلکـش  هب  دیاب  یجراخ  یاھهیامرـس  بذج  مینک . شومارف  ار  رگید  تاھج  میھد و  رارق  هجوت  دروم  ار  تھج  کی  هک  دشابن  روطنیا  دنکن . ینابرق  ار  روشک  حلاصم 

. نایز هن  دربب ، دوس  نآ  زا  روشک  داصتقا 

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

یـساپسان تلم و  حـلاصم  فـالخرب  تسا -  هننقم  هوق  وزج  هک  ناـبھگن  یاروش  هچ  سلجم و  هچ  هننقم -  هوـق  ندرب  تسیاـشان  لاوـس  ریز  ندرک و  بیرخت  ندرک و  تناـھا 

تسا تلم  یار  هب  تبسن 

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 

ناھفصا  / ١٣٨٠/٠٨/٠٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ار دوخ  تارظن  دنیآیم و  اھنیا  درادن ، یداریا  دنشاب . هتشاد  یاهنوگرگد  تارظن  ینالووسم  تسا ، نآ  نمضتم  اھتسایس  نیا  هک  یلئاسم  زا  یـشخب  رد  تسا  نکمم  هتبلا 

ات دیآیم  الاب  هجرد  هجرد  دعب  دوشیم و  یحارط  تلود ، رد  راک  نیا  فظوم  هاگتـسد  رد  دراد . یقطنم  لوقعم و  رایـسب  دنور  کی  مھ  اھتـسایس  نیا  ذاختا  دننکیم . حرطم 

نوناق کی  هک  نانچمھ  نکیل  درادن ؛ یداریا  دشاب . فلاخم  رفن  کی  تسا  نکمم  لاحنیعرد  دوشیم . تاعارم  بناوج  مامت  نیاربانب  دسریم . تحلصم  صیخشت  عمجم  هب 

تسا یساسا  نوناق  دح  رد  تسا ؛ رتالاب  نوناق  زا  اھتسایس  هبترم  تسا -  یساسا  نوناق  نومـضم  هک  مھ  تسایـس  تسین ؛ زیاج  نآ  اب  تفلاخم  تسا ، نوناق  یتقو  ات 

بوخ رایسب  یصصخت ، ینف و  یملع و  عماجم  رد  ثحب  دنک . غیلبت  ای  لمع  دوخ  رظن  قبط  رب  دیابن  دشاب ، هتشاد  یرگید  رظن  یسک  ولو  تسا ، هدرکن  ادیپ  رییغت  یتقو  ات  - 

. تسا روشک  حلاصم  فالخرب  طلغ و  دوش ، یمومع  راکفا  یاوغا  هک  یلکش  هب  روشک  رد  یزاساضف  اما  تسا ؛

هن هک  میسریم  هجیتن  نیا  هب  یار ، یاراد  هدمع و  نارظنبحاص  اب  تروشم  اب  هیاسمھ و  یاھروشک  دوخ و  روشک  یاھهبرجت  همھ  هعلاطم  اب  بناوج ، همھ  هظحالم  اب  ام 

یـسررب تسا ؛ رکف  هشیدـنا و  کی  نیا  تسین ؛ هنابـصعتم  رظن  کی  نیا  تسا . تلم  عفانم  یلم و  حـلاصم  فالخرب  زورما  اکیرما  تلود  اب  هرکاذـم  هکلب  اکیرما ، اب  هطبار  طـقف 

. تساکیرما یاھیراکبلط  تاعقوت و  باب  ندرک  زاب  یانعم  هب  رگید -  لئاسم  رد  هچ  ینونک و  یایاضق  رد  هچ  اکیرما -  اب  هرکاذم  تسا . بناوج  یهمھ  هظحالم  اب  هدش و 

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

ناتـسناغفا هلاسم  یکی  تسام : روشک  حـلاصم  ناریا و  تلم  اب  کیدزن  طابترا  رد  مھ  ود  رھ  اقافتا  هک  تسا  رتمھم  همھ  زا  هلاسم  ود  مالـسا ، یایند  یـساسا  لئاسم  رد 

. تسا نیطسلف  هلاسم  یرگید  تسا ،

مشش  / ١٣٨٠/١٠/٠٨ سلجم  سیئر  بیان  یهمان  هب  خساپ 

رد هدوھیب  یهلداجم  زا  منکیم و  توعد  نوناـق  ربارب  رد  نیکمت  ینوناـق و  یاـھھار  ندومیپ  هب  ار  هیئاـضق  یهوق  مرتحم  نـالووسم  زین  سلجم و  مرتحم  ناگدـنیامن  بناـجنیا 

اھامـش و هب  مشچ  دوخ  تالکـشم  عفر  یارب  هک  زیزع  تلم  یمومع  راکفا  رـضحم  رد  هژیوب  لاجنج  فالتخا و  مرادیم . رذـحرب  تسا ، صخـشم  نآ  ینوناق  یارجم  هک  یرما 

یتیلووسم رھ  رد  هک  تسا  نیا  امـش  یهمھ  یهفیظو  تسا . هدیدنـسپان  مدرم  ادـخ و  دزن  رد  یلم و  حـلاصم  فالخرب  یراک  تسا ، هتخود  هناگ  هس  یاوق  نـالووسم  رگید 

. دیشاب مدرم  تالکشم  عفر  رکف  هب  دیتسھ 

ییاوھ  / ١٣٨٠/١١/١٨ یورین  لنسرپ  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

هب قلعتم  ناریا  تفن  دوب . ناشرایتخا  رد  اھنآ و  میلـست  اما  دوب ؛ هدربن  اھنیا  لاـثما  یـسارکمد و  میھاـفم  زا  ییوب  هک  دوب  یناـسناریغ  دبتـسم و  یتموکح  هاـش ، تموکح 

عبانم تشاد ؛ رارق  اھنآ  رادتقا  هجنپ  رد  شترا  دوب ؛ سوسحم  ناریا ، رد  تردق  زکارم  رـساترس  رد  اھنآ  روضح  دوب ؛ اھنآ  هدارا  اب  قبطنم  دصرددص  یتفن  یاھتـسایس  دوب ؛ اھنآ 

. دوب لوبقم  بولطم و  اھنآ  رظن  زا  یلم ، حلاصم  هب  یانتعا  یب  ریگبهوشر و  دساف ، دبتسم ، هاش  اذل  دوب ؛ ناشرایتخا  رد  اھنآ و  هدافتسا  دروم  دصرددص  یلام ،

ناملعم  / ١٣٨١/٠٢/١١ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

 - فلتخم یاھرشق  نوگانوگ  لئاسم  نالا  دننک . تمدخ  تلم  نیا  هب  هک  تسا  نیا  دننکب ، دنناوتیم  روشک  فلتخم  یاھشخب  ناراکردناتسد  نالووسم و  هک  یراک  نیرتھب 

تورث دراد ، یدام  تورث  دراد ؛ یناوارف  یاھتورث  تلم  نیا  نم ! نازیزع  دـینیبب  دـنراد . یتابلاطم  مادـک  رھ  مھ  رگید  یاھرـشق  تسا . حرطم  نارگراـک -  رـشق  ناـملعم و  رـشق 

نآ میراد . هتسجرب  یاھدادعتسا  ام  تسا ؛ میظع  رایـسب  تورث  کی  نیا  هک  میراد ، ناوج  نویلیم  اھھد  ام  تسا . رتالاب  اھنیا  همھ  زا  هک  دراد  یناسنا  تورث  دراد ، ینیمزریز 

. تسا هدرک  روشک  نیا  هب  ار  تمدخ  نیرتگرزب  دزادنیب ، راک  هب  یلم  حلاصم  هار  رد  ار  اھنآ  دنک و  هدافتسا  اھدادعتسا  نیا  زا  دناوتب  هک  یاهعومجم 

زا ام  میاهتـسبن ؛ رگید  یاھروشک  اھتلم و  یور  رب  ار  روشک  نوگانوگ  تاکرحت  داصتقا و  یاھرد  ام  میراد ؛ طابترا  ایند  همھ  اب  اـم  هتبلا  میرادـن . هناـگیب  هب  یجاـیتحا  چـیھ  اـم 

زمر نیا  دریگ ؛ رارق  دـیدھت  دروم  دـیابن  نیا  مینکیم . هیکت  تلم  نیا  یمالـسا  تیوھ  یلم و  حـلاصم  اھـشزرا و  لوصا و  رب  اما  میراد ؛ تالدابم  مینکیم و  هدافتـسا  اھهبرجت 

یروـھمج ماـظن  یـساسا  زکارم  دریگب ؛ ار  یھاـگآ  مھف و  ناـمیا و  دـنک ؛ عاـفدیب  ار  تـلم  دریگب ؛ روـشک  نـیا  نورد  زا  ار  رادـتقا  رـصانع  دـھاوخیم  نمـشد  تساـم . تردـق 

« ّيلم حلاصم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یلم حلاصم  عضاوم و  اھـشزرا و  رب  دیاب  ام  سکعب ، دـنک . عافد  دوخ  زا  دـناوتن  تلم  نیا  دـنک ، ضرعت  تلم  نیا  هب  تساوخ  تقو  کی  رگا  ات  دـیامن  یثنخ  رثایب و  ار  یمالـسا 

. مینک یراشفاپ  دوخ 

ناملعم  / ١٣٨١/٠٢/١١ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؛ دـنربب یرگید  یاج  هب  دـننک و  فرـصنم  یلـصا  یاـھراک  زا  ار  روشک  نـالووسم  نھذ  هکنیا  یارب  دـناهتفرگ  دزم  هناـک  الـصا  یاهدـع  دوش . زیھرپ  یفارحنا  یاھراعـش  زا  دـیاب 

دنـسیونیم و تیعقاو  فالخرب  مدرم و  حلاصم  تاداقتعا و  نامیا و  فالخرب  دنـسیونیم ، ار  یزیچ  رھ  دـنراد . ریثات  یلیخ  هنیمز  نیا  رد  مھ  تاعوبطم  زا  یـضعب  هنافـساتم 

نیا سپ  تسین ، یدازآ  رگا  تسین ! یدازآ  دننک  اعدا  غوردهب  هکنیا  یارب  دننکیم  هدافتـسا  یدازآ  زا  تسین ! یدازآ  هک  دنـشکیم  داد  مھ  شرخآ  دننکیم ؛ رـشتنم  هنادازآ 

لد هب  یمیب  تاراھظا  نیا  زا  ام  هتبلا  تسیچ !؟ فلتخم  یاھھاگتسد  تاعوبطمریغ و  تاعوبطم و  رد  ییوگغورد  ینکارپهعیاش و  همھ  نیا  دیشکیم ، هک  ییاھدایرف  همھ 

. تسا ینموم  تلم  تلم ، نیا  میھدیمن ؛ هار 

سلجم  / ١٣٨١/٠٣/٠٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

رتشیب نآ  ماکحتسا  دشاب ، هارمھ  رتشیب  روشک  حلاصم  تاعوضوم و  تخانش  رتهربخ و  رتهناھاگآ و  هاگن  اب  نوناق  هچ  رھ  تسا و  مھم  رایـسب  رایـسب  یراذگنوناق ، نیاربانب 

. تسا مھم  یلیخ  نوناق  شقن  نیاربانب  دریگ . رارق  هدافتسا  دروم  دناوتیم  یرتشیب  نامز  تدم  دوب و  دھاوخ  رتشیب  نآ  ییاراک  دوب ، رتشیب  نوناق  ماکحتسا  یتقو  تسا .

هعمجزامن  / ٠۵/١٣٨١/٠۵ یاھداتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رھ رد  سکرھ  دـننزب ! شتآ  ار  مدرم  لـیبموتا  اـی  دننکـشب  ار  مدرم  هزاـغم  یاھهشیـش  دـنیایب و  نارھت  یاـھنابایخ  هب  هـک  دنتـسھ  ینارادـباقن  نابلطحالـصا ، اـکیرما ، رظن  زا 

یاھراعـش دوخ و  باسح  یـسایس ، یاھحانج  هک  مراد  رارـصا  نم  تسا ! بلطحالـصا  اھنآ  رظن  زا  دـنزب ، یفرح  ماـما  بـالقنا و  تلم ، نیا  حـلاصم  هیلع  روشک  زا  یاهشوگ 

حالـصا دوش . فیرعت  دیاب  تاحالـصا  تسیچ . دـنھاوخیم ، اھنآ  هک  یزیچ  نآ  تسیچ و  دـنیوگیم ، اھییاکیرما  هچنآ  هک  دـنیامن  نشور  دـننک و  ادـج  اکیرما  باسح  زا  ار  دوخ 

یارب هاگنآ  دننکیم ؛ یشارتعنام  اھزیچ  نیا  هار  رد  دشابن . یداصتقا  یرادا و  داسف  دشاب و  هتـشادن  دوجو  ضیعبت  دوش ؛ نکهشیر  رقف  هک  تسا  نیا  روشک  نیا  رد  یعقاو 

! دننازوسیم لد  ناریا  تلم 

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

، دنھد یم رارق  دوخ  یگدنز  نارود  یاھتیلاعف  دوجو و  رویز  ار  شناد  یا ، هتـشر رھ  رد  ام  ناناوج  زا  مادـکرھ  دنـشزرااب و  دـننک ، یم لیـصحت  ار  ملع  هک  یناسک  ی  همھ هتبلا 

نایم تسا  قرف  دیتسھ . لیبق  نیا  زا  امش  دنراد و  زایتما  شزرا و  یتاھج  زا  یلیصحت  زکارم  زا  یـضعب  نایوجـشناد و  زا  یـضعب  اما  تسا ؛ منتغم  هریخذ و  کی  روشک  یارب 

روشک و یارب  ات  دنک  یم لیـصحت  ار  شناد  هک  یـسک  و  تسا - شزرااب  هتبلا  مھ  نیا  هک  درب - یم هرھب  دوخ  یگدنز  نیمات  یارب  نآ  زا  دنک و  یم لیـصحت  ار  شناد  هک  یـسک 

باختنا ار  رترطخرپ  فوفـص  هک  ییاھ  نآ دـنرب ، یم راک  هب  تلم  تینما  روشک و  تحلـصم  یارب  ار  شناد  هک  مھ  یناسک  ناـیم  رد  دربب . راـک  هب  ار  نآ  تلم ، تینما  تمدـخ  رد 

. تسا رطاخ  نیدب  یماظن  یاھ  هتشر نایوجشناد  ناوج و  نارسفا  هب  نم  تبحم  هقالع و  دنریگ . یم رارق  شیاتس  دروم  رتشیب  دنا ، هدرک

نایوجشناد  / ١٣٨١/٠٨/١٣ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تافالتخا هک  نیا  مود  دنھد . رارق  دوخ  تمھ  هھجو  ار  راک  دننک و  شالت  نابرخم  نادـسفم و  اب  یهزرابم  هنیمز  رد  یملع و  یداصتقا ، یگنھرف ، یاھهنیمز  رد  الوا  نالووسم 

. تسا رابنایز  نمشد ، لباقم  رد  تمواقم  یورین  مدرم و  عفانم  روشک و  حلاصم  یارب  اھیگناگود  تافالتخا و  نیا  دنراذگب . رانک  ار 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/٠١/٢٢ یاھهبطخ  رد  تانایب 

عفانم مادـص و  عفانم  نیب  یداضت  تمحازم و  کی  تسا . مادـص  طوقـس  هلاسم  یکی  درک . کـیکفت  مھ  زا  دـیاب  هک  تسا  هیـضق  راـھچ  تسین . قارع  مدرم  ندرک  دازآ  هیـضق ،

ینـشور عضوم  ام  هیـضق ، نیا  دروم  رد  تسا . هیـضق  کی  نیا  دندرک ؛ طقاس  ار  مادص  دندوب و  رتیوق  اھنآ  دیماجنا . شکمـشک  یریگرد و  هب  هک  دـمآ  شیپ  اکیرمآ  همکاح  تایھ 

هک یمالـسا  یروھمج  ماظن  عضوم  ات  مینکیم  کیکفت  ار  ایاضق  تسا . نشور  هیـضق ، راھچ  نیا  زا  کی  رھ  دروم  رد  ام  عضوم  درک . مھاوخ  ضرع  مھ  ار  عضوم  نیا  هک  میراد 

زاب هداتفا و  قافتا  قارع  رد  هک  مود  هلاسم  تسا . مادص  طوقـس  هلاسم  یکی  سپ  دوش . مولعم  تسا ، روشک  عفانم  حلاصم و  تیاعر  یمالـسا و  ریبدـت  رکف و  زا  هتـساخرب 

. تسا هدمآ  شیپ  قارع  تلم  هب  تبسن  هک  تسا  یعیاجف  دراد ، همادا  مھ 

١٣٨٢/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدراھچ  مسارم  رد  تانایب 

اب گنج  تسین ، ییاتدوک  تلود  کی  اب  گنج  تسین ، میژر  کی  اب  گنج  ناریا ، اب  گنج  هک  دـننادیم  دراد ؛ ینیگنـس  رایـسب  هنیزھ  ناریا ، اب  گـنج  هک  دـننادیم  اـھنآ  هتبلا 

رد تلم و  گنج ، هب  دیدھت  گنج و  مان  ندرک  حرطم  اب  دنھاوخیم  اما  دننکیمن ؛ لابقتسا  گنج  زا  مھ  اھنآ  دوخ  اذل  تسا ؛ تلم  کی  اب  گنج  تسین ، یماظن  تموکح  کی 

نالووسم نایم  رد  هک  دننادب  ار  نیا  دـننک . تنایخ  دوخ  تلم  هب  دـنیامن و  نیمات  ار  اھنآ  عفانم  دـنوش ؛ میلـست  اھنآ  لباقم  رد  هک  دـننک  راداو  بوعرم و  ار  نالووسم  لوا  هجرد 

میلست تھج  رد  یسک  رگا  دنک . هناگیب  نمشد  میلست  ار  وا  حلاصم  ناریا و  تلم  هکنیا  یارب  دشاب  هتشاد  یاهزیگنا  کدنا  دناوتیمن  سک  چیھ  هناگهس ، یاوق  رد  روشک و 

زا عاـفد  یور  روشک  نـالووسم  . تسا راـختفا  کـی  ناریا  تلم  هب  تمدـخ  دز . دـھاوخ  راـنک  یمحریب  تیاـھن  اـب  ار  وا  تلم  دـنک ، تکرح  نمـشد  هب  ناریا  تلم  یلم و  عفاـنم 

. دننادیم هتبلا  هک  دننادب ، همھ  ار  نیا  دنخنسمھ . ناتسادمھ و  روشک ، نیا  لالقتسا  زا  عافد  تلم و  نیا  یوربآ  تیثیح و  ظفح  قوقح و 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٨/١١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هطقن هک  دـنزب  فرح  یروط  درادـن  قح  هک  تسا  نیا  دراد -  یرگید  ثحب  تسا ، هاگتـسد  نیا  لـخاد  یذوفن  هک  نآ  دـنادیم -  هاگتـسد  وزج  ار  دوخ  هک  نیما  لووسم  هفیظو 

. تسا یمالسا  ماظن  حلاصم  لباقم 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٨/١١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ریاس تلود و  رد  هچ  سلجم و  رد  هچ  ناگبخن -  نالووسم و  زا  یـضعب  هک  نیا  دریگب . ماـجنا  بوخ  تاـباختنا  دـننک  یعـس  همھ  منک : ضرع  ار  نیمھ  طـقف  تاـباختنا  هراـبرد 

ار نیا  دراد ؛ یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  لووسم  کی  هک  تسین  یاهفیظو  دـننکیمن ، تکرـش  مدرم  دوش ، روط  نـالف  رگا  هک  دـننابنجب  شیر  دـننک و  رظن  راـھظا  اھـشخب - 

یروط درادن  قح  هک  تسا  نیا  دراد -  یرگید  ثحب  تسا ، هاگتسد  نیا  لخاد  یذوفن  هک  نآ  دنادیم -  هاگتـسد  وزج  ار  دوخ  هک  نیما  لووسم  هفیظو  دیـشاب . هتـشاد  هجوت 

. تسا یمالسا  ماظن  حلاصم  لباقم  هطقن  هک  دنزب  فرح 

ییوجشناد  / ١٣٨٢/٠٨/١۵ ناگبخن  زا  یعمج  اھلکشت و  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ییارجا یاھھاگتسد  زا  یضعب  تاقوا  یھاگ  ارچ  سپ  ارگنامرآ ، ام  الاح  دنـشابن . شیدناتحلـصم  نایوجـشناد  دییوگیم  امـش   » هک دندرک  حرطم  زیزع  نایوجـشناد  زا  یکی 

لابند ینعی  یشیدناتحلصم  تسین . شزرادض  یفنم و  دب ، یشیدناتحلصم  هک  میوگب  ار  هتکن  نیا  نم  دنتسھ »؟ عمج  لباق  هنوگچ  ود  نیا  دننکیم ؛ یشیدناتحلصم 

« ّيلم حلاصم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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رارق ییاھیھارود  رـس  رب  ایند ، رد  دوخ  راوشد  رایـسب  لماعت  رد  روشک  ییارجا  هاگتـسد  هک  دـینادب  ار  نیا  تسین . یدـب  عوضوم  هکنیا  نتفر . تسا ، تحلـصم  هک  یاهلاسم 

نویزیولت یاپ  زا  یـسک  یتقو  هک  تسا  نیا  نآ ، لاثم  تسا . یتخـس  یلیخ  راـک  ییارجا ، راـک  روشک و  هرادا  نوچ  دریگب ؛ رظن  رد  ار  یحلاـصم  دوشیم  روبجم  هک  دریگیم 

رازھدنچ عافترا  نآ  رد  هتسشن ، نویزیولت  یاپ  وا  لبنت ! رادرب  مدق  رتدنت  رتدوز و  هرذ  کی  دیوگیم : شدوخ  اب  دوریم ، ولج  مدق  هب  مدق  تمحز و  اب  هک  دنیبیم  ار  یدرونھوک 

امتح دنکیم . قدص  دنیبیم ، نویزیولت  زا  ار  لابتوف  ای  یتشک  هقباسم  هک  یـسک  رب  لاثم  نیمھ  تسا . یلمع  ردقچ  راک  نیا  دـنیبب  هک  درادـن  رارق  تیعـضو  نآ  رد  یرتم و 

راک روشک  هرادا  راک  لاحرھ ، هب  نک ! توش  نزب ! لبنت  دنھدیم : روتسد  دوخ  هقالع  دروم  یاھمیت  اھنکیزاب و  هب  مئاد  لابتوف ، نارگاشامت  زا  یـضعب  تاقوا  یھاگ  هک  دیاهدید 

اب هدنب  دنوشن و  تحلصم  رد  قرغ  هشیمھ  اھنآ  هک  تسا  عمج  مھ  نامساوح  هتبلا  میریگیمن . داریا  اھنآ  هب  ام  درادن ؛ مھ  یلاکشا  چیھ  تحلـصم ، هتبلا  تسا و  یتخس 

. منکیم هجوت  عوضوم  نیا  هب  متیلووسم  هب  هجوت 

لدـتعم و دـنیآرب  اھتحلـصم ، اب  نالووسم  شلاچ  امـش و  ییارگنامرآ  دـنیآرب  دـمآ . دـھاوخ  دوجوهب  یطلغ  دـنیآرب  دـیراذگب ، رانک  ار  ینامرآ  یاھهلق  هب  هاگن  ناـناوج  امـش  رگا 

یحور یرکف و  طیحم  دراو  ندـمآ -  راـنک  اـھتیعقاو  اـب  دـصرددص  ینعی  هناشیدناتحلـصم -  شیارگ  دـیتفر و  ییارگتحلـصم  لاـبند  مھ  امـش  رگا  اـما  دـش ؛ دـھاوخ  یبولطم 

امـش زا  نم  عقوت  دـننک . اھر  ار  ییارگنامرآ  دـیابن  نایوجـشناد  دـش . دـھاوخ  مگ  عطق و  هشیر  زا  اھنامرآ  یـضعب  دزیریم و  مھهب  زیچ  همھ  تقونآ  دـش ، ناوج  وجـشناد و 

. دینک مکحتسم  قیمع و  اھهنیمز  همھ  رد  ار  ناتدوخ  یتفرعم  یاھهیاپ  هک  تسا  نیا  نازیزع 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/٠٨/٢٣ یاھهبطخ  رد  تانایب 

دوخ ماما  ار  وا  تسا و  لئاق  تمظع  ناش و  یلع  یارب  مالـسا  یایند  تسین ؛ هعیـش  صوصخم  بلاـطیبانبیلع  هتبلا  میتسھ . نینموملاریما  زا  یوریپ  یعدـم  اـم  زورما 

نیا مینادیم . تجح  دوخ  یارب  شتمـصع  رطاخهب  ار  راوگرزب  نآ  کرت  لعف و  رھ  ام  نارگید ، رادرک  راتفگ و  اب  قیبطت  ماـقم  رد  هک  تسا  نیا  دراد ، دوجو  هک  یتواـفت  دـنادیم .

 - نوگانوگ حلاصم  زا  کیچیھ  تسین و  هلماعم  لباق  ضامغا و  لباق  تلادع  هک  میشاب  هتشاد  دای  هب  ار  سرد  نیا  دیاب  هعیش  ناونع  هب  ام  نیاربانب  تسا . هعیـش  تیـصوصخ 

ینیـشنبقع دش و  لمحتم  ار  تالکـشم  نیا  تلادع  رطاخهب  نینموملاریما  دوش . هلماعم  تلادع  اب  دناوتیمن  یمالـسا -  روشک  تموکح و  حـلاصم  هن  یدرف و  حـلاصم  هن 

. درکن

رطف  / ١٣٨٢/٠٩/٠۵ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

کی اب  ناریا  تلم  دـنھاوخیمن  یناھج  تردـق  زکارم  رد  هک  یناـسک  منیبیم  نم  تساـم . مدرم  یلم  روضح  یاـھهصرع  زا  یکی  تاـباختنا  میراد . شیپ  رد  ار  تاـباختنا  اـم 

هک دنتـسھ  یتاباختنا  هیلع  یاهنایذوم  رایـسب  تاغیلبت  لوغـشم  الاح  نیمھ  زا  دناسرب ، تابثا  هب  هنحـص  رد  ار  دوخ  یگداتـسیا  روضح و  رگید ، هوکـشرپ  روشرپ و  تاباختنا 

، میدوب هدـنز  رگا  تسھ و  تقو  تاباختنا  ات  زونھ  هک  تسا  دایز  ینتفگ  یاھفرح  تاباختنا  هراـبرد  دیـشاب ! رادـیب  دـش ؛ دـھاوخ  رازگرب  رگید  هاـم  راـھچ  هس ، دودـح  هللااـشنا 

ماکحتـسا اب  ار  ام  تلم  دـناوتیم  هک  یلم  گرزب  هثداح  کـی  مشچ  هب  تاـباختنا  هب  همھ  هک  تسا  نیا  میوگب  مھاوخیم  ـالاح  هچنآ  تفگ . میھاوخ  ناـمتلم  هب  ار  اـھینتفگ 

ناشن نآ  رد  هناقداص  هناـنموم و  ار  دوخ  روضح  مدرم  دوش و  رازگرب  هوکـشاب  بوخ و  تاـباختنا ، رگا  دـننک . هاـگن  دـنک ، حلـسم  زھجم و  دوخ  روشک  یاـنب  هار  رد  رتشیب  هچرھ 

حلاصم هدنیآ  هب  تبـسن  دناوتیمن  هک  دمھفیم  نمـشد  تقو  نآ  درک و  دنھاوخ  دوبان  ار  نمـشد  یھلا  هوق  لوح و  هب  داد -  دنھاوخ  مھ  ناشن  راگدرورپ  لضف  هب  هک  دـنھد - 

رد ام  تلم  روشک و  یارب  دریگب و  ام  مدرم  تسد  زا  ار  میمـصت  هتـشررس  یگتـسباو ، توغاط و  دادبتـسا و  نارود  دننام  دـھاوخیم  نمـشد  دـنک . یریگمیمـصت  روشک  نیا 

. دنک یریگمیمصت  نتگنشاو ، هایس  خاک  رد  شیاھزرم ، یارو 

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

تسا و مشـش  سلجم  زورما  سلجم  دنتـسھ . یوق  یقطنم  لالدتـسا  کی  هب  یکتم  مدرم و  ارآ  زا  هتـساخرب  همھ  هک  هدـش  لیکـشت  ناریا  رد  یددـعتم  سلاـجم  نونکاـت 

رب هھرب  نیا  ای  سلجم  نیا  ای  هبوصم  نیا  هک  تسا  نیا  نامروصت  ییاـج  رگا  دـننک . لـمع  همھ  دـننکیم ، بیوصت  اـھنآ  هک  ار  هچنآ  یتسیاـب  دـنربتعم و  سلاـجم  نیا  یهمھ 

. میاهدرک ناشباختنا  ام  هدرکن ؛ باختنا  یرگید  سک  ام  زا  ریغ  ار  اھنیا  هک  مینیبب  مینک و  هعجارم  نامدوخ  هب  دیاب  تسین ، روشک  حلاصم  قبط 

مق  / ١٣٨٢/١٠/١٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هک دش  مھارف  یدنیاشوخ  هثداح  عقاورد  تصرف و  مھ  ربکتسم  یللملانیب و  نازابتسایس  زا  یاهدع  یارب  دوب -  مدرم  یارب  یگرزب  تبیصم  هک  هلزلز -  هیـضق  نیا  رد  هتبلا 

نیا اب  روشک ، فارطا  زا  هک  ییاھکمک  لیـس  لباقم  رد  تسا . لـیبق  نیمھ  زا  هلاـسم  نیا  رد  اـھییاکیرما  لاـجنج  هک  دـننک ، لاـبند  ار  دوخ  یـسایس  ضارغا  اـھراک و  دـنناوتب 

نـالووسم دوـب و  مدرم  یارب  هتبلا  هک  دیـسر  اـکیرما  ربکتـسم  تلود  فرط  زا  مھ  یکمک  یللملانیب ، یاـھکمک  راـنک  رد  نینچمھ  دـش و  مدرم  نیا  هب  میظع ، هوـبنا و  مجح 

میژر یناـینب  قیمع و  یمئاد ، عطقنیـال ، هتـسویپ ، یاھینمـشد  هکنیا  هب  دراد  یطبر  هچ  نیا  اـما  دـنناسرب ؛ دوـخ  یاـج  هب  دـننک و  لوـبق  ار  اـھکمک  همھ  هک  دـندوب  فـظوم 

دناهدادن ناشن  هجوچیھ  هب  نونکات  اکیرما ، هدحتم  تالایا  میژر  نالووسم  دوش !؟ شومارف  مدرم  هقالع  دروم  ماظن  ناریا و  حلاصم  عفانم و  روشک و  تلم ، اب  اکیرما  ربکتـسم 

مھتم دـندرک و  مھتم  ار  ماـظن  تلود و  مدرم ، هناـحیقو  مھ  لاـح  نیمھ  رد  هـکلب  دنـشاب ، هدرک  مـک  ناریا  مدرم  یمالـسا و  ماـظن  هـب  تبـسن  ار  دوـخ  ینمـشد  زا  یاهرذ  هـک 

کی رد  ار  ناـشدوخ  یندـچ  هجنپ  دـننزیم ؛ فرح  هملک  ود  مھ  فرط  نآ  زا  دـعب  دـنریگیم ، دوـخ  هب  دوـلآمشخ  هنامـصخ و  یگنج ، هرھچ  دـننکیم و  دـیدھت  مئاد  دـننکیم .

اکیرما هدحتم  تالایا  میژر  میلالدتـسا . قطنم و  لھا  میتسین ؛ یزابجل  لھا  ام  هتبلا  دیدن . ار  موش  تاین  نآ  اھینمـشد و  نآ  هک  دوشیمن  دـننکیم ! ناھنپ  ریرح  شکتـسد 

میژر زا  تسا ؛ هتخادـنا  هار  هب  یمالـسا  ماظن  تلم و  نیا  هیلع  ار  اـھهئطوت  عاونا  تسا ؛ هدرک  تفلاـخم  اـھلاس  یمالـسا  ماـظن  اـب  تسا ؛ هدرک  ملظ  اـھلاس  ناریا  تلم  هب 

تسا و هدرک  ار  اھملظ  اھافج و  نآ  ناتـسناغفا  قارع و  یاھتلم  هب  تسا ؛ هدرک  عافد  دـیازتم  مئاد و  روطهب  دـنکیم ، میژر  نیا  هک  یتاـیانج  همھ  اـب  یتسینویھـص ، بصاـغ 

ار شولج  هک  تسا  هدرک  یزادناتسد  هتسناوت  رگا  هدوب ، ام  روشک  عفانم  اجرھ  دراد و  ام  حلاصم  مدرم و  دیاقع  یمالـسا و  ماظن  هب  تبـسن  موش  تین  دنکیم ؛ مھ  زونھ 

، دنکیم نیگمـشخ  رایـشھ و  نیغورد ، یاھتـسژ  هنوگنیا  لباقم  رد  ار  ناریا  تلم  هچنآ  دراد . ار  نآ  یتایح  یلام و  عبانم  ندیعلب  ناریا و  رد  هنادـنمتردق  روضح  تین  دریگب ؛

تلم نآ  هیزجت  رد  یعـس  نداد ، رارق  یـسایس  مجاھت  دروم  ندرک ، ریقحت  دـیدھت و  روطنیا  ار  تلم  کی  میرادـن . یزابجل  یـسک  اب  ام  دراذـگب ، رانک  ار  اھراک  نیا  تساـھنیا .

مھ دـعب  ندز و  فرح  یردـلق  ییوگروز و  رابکتـسا و  نابز  اب  ندرک و  دـیدھت  روطنیا  ار  روشک  تلم و  نآ  رب  مکاح  ماظن  ندروآ ، دراو  نآ  رب  یداصتقا  نوگانوگ  یاـھراشف  ندرک ،

. دنوش نیگمشخ  دیایب و  ناشدب  اھفرح  نیا  زا  مدرم  دوشیم  ثعاب  نداد ، لیوحت  یغورد  دنخبل  اجکی 

ررقم  / ١٣٨٢/١١/١٨ دعوم  رد  تاباختنا  یرازگرب  صوصخ  رد  هننقم  هیرجم و  یاوق  یاسور  همان  هب  خساپ 

روشک و حلاصم  یارب  تاباختنا  دنراد . روشک  ناریدم  زا  ار  راظتنا  نیمھ  زین  راوگرزب  تلم  تسا و  مرتحم  نالووسم  یلدمھ  تدحو و  دـنمزاین  نامز ، رھ  زا  شیب  روشک  زورما 

یاھنوخ تادـھاجم و  راکادـف و  تلم  ربارب  رد  نید  یادا  نالووسم و  فیاظو  زا  یکی  نیا  ددرگ . رازگرب  روشرپ  طاشن و  اـب  ملاـس ، دـیاب  تسا و  یتاـیح  تیمھا  یاراد  اـم  تلم 

نیرتھب هب  ار  گرزب  فیاظو  هنوگنیا  تسد ، رد  تسد  همھ  دوش و  هتفرگ  هدیدان  رگیدکی  زا  اھھاگتسد  یاھهیالگ  یخرب  هک  تسا  هتسیاش  نآ  رطاخب  تسا و  نادیھش  رھطم 

. دنناسرب ماجنا  هب  هجو  نیرتملاس  و 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/١١/٢۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

اھنآ رگا  دوش ؛ ماجنا  اھنآ  لیم  قبط  رب  دنتـساوخ ، هچرھ  ناـگناگیب  دـننک . لوبق  ار  هناـگیب  یاھتردـق  لـیمحت  دنتـسین  روبجم  رگید  ناریا  تلود  تلم و  هکنیا  ینعی  لالقتـسا 

نیا دنزب ! شرـس  یوت  تلود  درک ، تفلاخم  مھ  تلم  رگا  دنزن ؛ فرح  یـسک  دندرک ، زواجت  ضرعت و  روشک  یلم  عبانم  هب  رگا  دنزن ؛ مد  تلود  دندرک ، ینابرق  ار  روشک  حـلاصم 

« ّيلم حلاصم   » 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 26هاگياپ  هحفص 15 
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یتردق چیھ  زورما  درک . لقتـسم  ار  تلود  روشک و  تلم و  دـمآ  بالقنا  میدرک . سمل  ار  نآ  دوخ  ناج  مسج و  تشوگ و  تسوپ و  اب  ام  دوخ  یولھپ ، نارود  رد  هک  دوب  یعـضو 

ماـجنا دـنداد ، صیخـشت  تحلـصم  هک  ار  یراـک  رھ  دـننکیم و  هاـگن  روشک  نـالووسم  دـنک . یراـک  هب  روبجم  ار  اـم  ذوـفن و  لاـمعا  اـم  روـشک  لـئاسم  رد  دـناوتیمن  اـیند  رد 

رایتخا دـنکیم ؛ ضوع  ار  اھنآ  دیدنـسپن ، رگا  دتـسیایم ؛ نالووسم  رـس  تشپ  دیدنـسپ ، ار  اھنآ  رگا  تسا ؛ نالووسم  یاـھراک  هدـننکتواضق  رگاـشامت و  تلم ، دـنھدیم .

. تسا تلم  تسد 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/١١/٢۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

زا یلیخ  ی  هراب رد  مھ  ام  دننزب ؛ دننز ، یم فرح  درادـن ؛ یتیمھا  ناشندز  فرح  هتبلا  دـنا . هدـناسر تحاقو  هب  راک  نیا  رد  ار  دوخ  تلاخد  مھ  ییاپورا  یاھ  ناملراپ زا  یـضعب 

، دراد دوـجو  اـھ  نآ یاـھراک  رد  هک  ار  یفعـض  طاـقن  مھ  اـم  روـشک  نالوئـسم  هن ، مینزن ؛ فرح  مینک و  هظحـالم  هکنیا  هن  مـینز ؛ یم مـھ  فرح  مـیراد و  فرح  اـھ  نآ یاـھراک 

هچ دـننادب - دـیاب  همھ  اـما  میرادـن ؛ یعقوـت  مھ  نیا  زا  شیب  اـھ  نآ زا  میوـش و  یمن دـنم  هلگ هجو  چـیھ هب اـھ  نآ نتفگ  زا  نیارباـنب  دـننک ؛ یم ناـیب  دـنلب  یادـص  اـب  هـشیمھ 

، دـننک یھتنم  ام  روشک  روما  رد  تلاخد  هب  ار  نیا  دـش  رارق  رگا  اما  میھد ؛ یمن یتیمھا  تسا ، نتفگ  ندز و  فرح  ی  هلحرم رد  راک  ات  ناشیاھ - ناملراپ هچ  ناـشیاھ ، تلود

یھاگآ نامھ  اب  دنک ، یم باجیا  اھ  نآ حلاصم  هک  ار  هچنآ  دوخ  ینید  یبالقنا و  ی  هفیظو قبط  نالوئـسم  مدرم و  دز . دـھاوخ  اھ  نآ ی  همھ هب  یمکحم  ینھدوت  ناریا  تلم 

ار اھ  هیالگ مھ  یھاگ  دننک و  یم هلگ  مھ  زا  اھ  هاگتـسد یـضعب  دنک ؛ یم هدـھاشم  ییاھزیچ  یھاگ  ناسنا  هتبلا  درک . دـنھاوخ  لمع  راگدرورپ  لضف  هب  دوخ  ینیب  نشور و 

هچنآ هب  درک  هاگن  دـیاب  دـننزب . رگیدـکی  زا  هیالگ  هوکـش و  هب  تسد  یـساسح  یاـھتیعقوم  نینچ  رد  نالوئـسم  هکنیا  هب  مرادـن  یداـقتعا  هدـنب  دـننایامن . یم تشرد  گرزب و 

. تسا تلم  نیا  روشک و  نیا  تحلصم 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/١١/٢۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

روشک بالقنا و  هناوتـشپ  نیا  تسا و  یمدرم  روضح  رھظم  نیرتزراب  یار  یاھقودنـص  یاپ  رد  امـش  روضح  هک  تھج  نیا  زا  لوا  تسا ؛ تھج  ود  زا  سلجم  تاـباختنا  تیمھا 

لئاسم میتسھ و  ناریا  تاباختنا  نارگن  ام  دـنیوگیم  دـننکیم و  دـنلب  رـس  رانک  هشوگ و  زا  ایند  یـسایس  زکارم  هک  دـننیبیم  دـنراد ، راکورـس  رابخا  اب  هک  یناسک  تسا .

ماظن نیا  اب  دوشیمن  هتشذگ  لثم  دنراد ، رگا  هن ؛ ای  دنراد  روضح  هنحص  رد  مدرم  ایآ  دننیبب  ات  دننکیم  هاگن  تسا . رطاخ  نیمھ  هب  نیا  مینکیم ؛ یریگیپ  ار  ناریا  تاباختنا 

نتخادنا هجنپ  هطلـس و  تلاخد و  یارب  ار  هار  تروص  نیا  رد  تسا ؛ هداتفا  هلـصاف  ماظن  مدرم و  نیب  هک  دننکیم  جاتنتـسا  تقو  نآ  دوش ، فیعـض  مدرم  روضح  رگا  درک ؛ یراک 

یاـپ رد  مدرم  روضح  تسا ؛ روشک  رگنـس  تاـباختنا  هک  تسا  نیا  رطاـخهب  تاـباختنا  لوا  تیمھا  سپ  دـنتاباختنا . هجوـتم  تھج  نیا  زا  دـننیبیم ؛ راوـمھ  روـشک  رب  هراـبود 

یارب ناریا  نانمـشد  لاـس ، جـنپوتسیب  نیا  رد  درادیم . زاـب  رتـشیب  ییوررپ  زواـجت و  ضرعت و  زا  ار  نمـشد  تسا و  مدرم  تـلم و  تشونرـس  زاـسنوصم  یار ، یاھقودـنص 

هار نیا  هب  مشچ  تسا ؛ ماظن  نالووسم و  زا  مدرم  ندرک  ادـج  نآ ، تسا و  هدـنام  یقاب  اھنآ  یارب  هار  کی  ماکان . همھ  دـندومیپ و  ار  ینوگانوگ  یاـھھار  روشک  نیا  رب  طلـست 

نھد یوت  تاباختنا  دـننک . ادـج  ار  مدرم  دـنھاوخیم  تسا ؛ نیمھ  رطاخهب  دـننزیم ، هک  مھ  یایدایز  یاـھفرح  همھ  دـننکیم و  هک  یتاـغیلبت  اھـشالت و  همھ  دـناهتخود .

. دناهداتسیا مکحم  صرق و  ناشماظن  حلاصم و  اھزرم و  روشک و  زا  عافد  نادیم  رد  مدرم  هک  دنکیم  ساسحا  دنکیم ؛ سویام  ار  وا  دنزیم و  نمشد 

رھظم سلجم  تاباختنا  دینزیم . مقر  هدنیآ  لاس  راھچ  رد  ار  روشک  تشونرس  عقاو  رد  سلجم ، هدنیامن  باختنا  اب  امش  هک  تسا  نیا  سلجم  تاباختنا  تیمھا  مود  تھج 

تکرح هداج  نآ  زا  ییارجا  نالووسم  ات  دوشیم  زاب  هک  یاهداج  ینعی  نوناق  تسا . یراذـگنوناق  زکرم  سلجم  نوچ  تسا ؛ ناـشروشک  دوخ و  تشونرـس  رد  مدرم  تلاـخد 

؛ دـنکیم عضو  سلجم  رد  امـش  هدـنیامن  مھ  ار  نوناق  تسا و  نوناق  هدـھع  هب  ینکزاب  هداج  نیا  دـننک . حالـصا  دابآ و  ار  روشک  یایاوز  رانک و  هشوگ و  دوخ  شـالت  اـب  دـننک و 

یتسردان هار  رد  اپ  دـنک ، تکرح  جـک  ای  دـب و  ییاج  رد  تلود  رگا  تسا . تلود  رب  رظان  سلجم  ام ، یـساسا  نوناق  قبط  نیا ، رب  هوـالع  تسا . مھم  یلیخ  سلجم  نیارباـنب 

نیا تسا ! مھم  ردـقچ  دـینیبب  تسا ؛ سلجم  دریگب ، ار  فارحنا  داـسف و  وـلج  دـناوتیم  هـک  یزکرم  دـیآ ، دوـجوهب  یداـسف  دوـشب و  یاهدافتـساوس  هدرکن  یادـخ  دراذـگب و 

، دیداتـسرف سلجم  هب  ار  وا  دیتسناد و  هتـسیاش  حلاص و  ار  یـسک  یتقو  امـش  دش . دھاوخ  رتیوق  سلجم  دشاب ، رتشیب  ارآ  هچرھ  دوشیم . لیکـشت  مدرم  ارآ  اب  سلجم 

ماظن حلاصم  روشک و  حلاصم  دوخ ، حلاصم  یارب  مدرم  اذـل  تساجنیا . زا  سلجم  تیمھا  دـیریگب ؛ راکهب  هدـنیآ  تفرـشیپ  نتخاس و  رد  ار  دوخ  ناوت  زا  یـشخب  دیاهتـسناوت 

هک دنتـسین  تفتلم  دننزب ، فرح  دنناوتیم  و  نایب -  ای  ملق  ای  دـنراد -  نوبیرت  هک  یدارفا  زا  یـضعب  هنافـساتم  دـتفیب . شدوخ  تمظع  هوکـش و  نآ  زا  تاباختنا  دـنراذگن  دـیاب 

رثا رب  نیا  دـننک ؛ درـسلد  نداد  یار  هصرع  تاباختنا و  هنحـص  رد  روضح  زا  ار  مدرم  هک  دـنیوگب  یزیچ  اـی  دـننک  یراـک  هک  دـنرادن  یفرح  دراد ؛ یتمظع  هچ  سلجم  تاـباختنا و 

هتبلا دوش . لیکشت  دنموربآ  یوق و  یسلجم  ات  دنک  شالت  دیاب  تلم  تشونرس  روشک و  یدابآ  ناریا و  تزع  هب  دنمهقالع  رویغ و  یناریا  رھ  الاو  تسا ، تلفغ  یھجوتیب و 

بیوصت و یاهلاستسیب  زادنامشچ  درادرب . دیاب  ار  هلاستسیب  زادنامشچ  تمـس  هب  یاهرود  مدـق  نیلوا  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  مھ  هفاضا  تیـصوصخ  کی  متفھ  سلجم 

تمس هب  هلاس  راھچ  هرود  نیلوا  دنکیم . زاب  نالووسم  تلم و  یاپ  ریز  نشور ، هدنیآ  کی  تمس  هب  یمکحتسم  رایـسب  هداج  اتقیقح  هک  تسا  هدش  غالبا  اھھاگتـسد  هب 

یروھمج حلاصم  هب  هک  دنتـسھ  یاهدع  ایند  رد  دراد . تیمھا  هک  دـنھد  ماجنا  دـیاب  ناگدـنیامن  نیا  ار  تکرح  نیلوا  دوش و  یط  دـیاب  سلجم  نیا  هلیـسوهب  زادـنامشچ ، نآ 

. دندنمهقالع یمالسا  یروھمج  حلاصم  هب  ددعتم  لیالد  هب  هک  دنتسھ  مھ  اھتلود  زا  یضعب  دنتسھ . مھ  اھتلود  نیب  رد  دنتسھ ، مھ  اھتلم  نیب  رد  دندنمهقالع ؛ یمالسا 

هدـنھدناشن روشرپ و  یوق ، تاباختنا ، نیا  دـھاوخیم  ناشلد  تسا ؛ تاباختنا  نیا  هب  اھنیا  همھ  هاـگن  دـندنمهقالع . مھ  یمالـسا  یاـھتلم  صوصخب  اـھتلم ، زا  یرایـسب 

؛ دوش هتفرگ  یمدرم  هناوتشپ  نیا  ات  دوشن  رازگرب  الـصا  ای  تاباختنا  نیا  دنھاوخیم  اھنیا  دنتـسھ ؛ ناریا  تلم  هاوخدب  ایند  رد  مھ  هدع  کی  دشاب . ناریا  تلم  راوتـسا  مزع 

روتـسد ناریا  تلم  هب  دندش و  رھاظ  دوخ  نادیرم  زا  رفن  دنچ  لباقم  رد  اکیرما  هرگنک  ناگدنیامن  زا  یـضعب  لبق  زور  ود  دوش . رازگرب  حوریب  درـس و  رایـسب  دـش ، رازگرب  رگا  ای 

هک تسا  نیا  نمـشد  یلک  دربھار  هک  مدرک  ضرع  ناریا  تلم  هب  باطخ  شیپ  هتفھ  نم  هک  یبلطم  نآ  رب  رتحـضاو  نیا  زا  یلیلد  هچ  دنوشن ! رـضاح  اھقودنـص  یاپ  رد  دنداد 

دنھاوخیم اذـل  دـننادیم ؛ ار  نیا  اھنیا  دـش ؛ دـھاوخ  هناوتـشپیب  ماـظن  روشک و  دـشابن ، تاـباختنا  رگا  نوچ  تسا ؛ حـضاو  مھ  شلیلد  دریگن ؟ ماـجنا  روشک  رد  تاـباختنا 

. دشابن تاباختنا 

١٣٨٣/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزناپ  مسارم  رد  تانایب 

بالقنا لوا  زا  دـندرک . نشور  هیقف  تیالو  هلاسم ی  نییبت  رد  راوگرزب  ماما  ار  نآ  رھظم  هک  تساھـشزرا ، زا  یرادـساپ  اـم  راوگرزب  ماـما  یـسایس  بتکم  رگید  مھم  صخاـش 

عقاو فالخ  یاھتشادرب  دننک ؛ یفرعم  عقاو  فالخرب  دب و  تسردان ، ار  هیقف  تیالو  هلاسم ی  دنا  هدرک  یعس  یرایسب  یمالسا ، ماظن  لیکـشت  بالقنا و  یزوریپ  یمالـسا و 

نیا نانمشد  بوذجم  یاھ  یچتاغیلبت  دیونش  یم  یھاگ  هک  نیا  راوگرزب . ماما  یسایس  رکف  مالسا و  یـسایس  ماظن  نتم  اب  قبطنمریغ  تاعقوت  اھ و  هتـساوخ  غورد و  و 

تیالو دننک  یم  یعـس  یی  هدـع  دـندرک . یم  حرطم  ار  اھفرح  نیا  نارگید  تاغیلبت  اھزومآ و  تسد  تانایرج و  نیمھ  لوا ، زا  تسین ؛ زورما  هب  طوبرم  دـننکارپ ، یم  ار  اھفرح 

. تسین روشک  لووسم  ناکرا  یاھ  تیلووسم  یفان  ام -  یـساسا  نوناـق  قبط  هیقف -  تیـالو  تسا . غورد  نیا  دـننک ؛ یفرعم  یدرف  هقلطم ی  تموکح  یاـنعم  هب  ار  هیقف 

پچ و هب  فارحنا  زا  یریگولج  ماظن و  تھج  طخ و  ظفح  ماـظن و  یـسدنھم  هاـگیاج  هیقف ، تیـالو  تسا . بلـس  لـباقریغ  روشک  ناـکرا  فلتخم و  یاـھ  هاگتـسد  تیلووسم 

هدـننک تحیـصن  انایحا  ضحم و  یتافیرـشت  نیدامن و  رما  کی  هن  هیقف  تیالو  نیاربانب  تسا . هیقف  تیالو  یاـنعم  موھفم و  نیرت  یروحم  نیرت و  یـساسا  نیا  تسا ؛ تسار 

، ییارجا نالووسم  روشک  نوچ  دراد ؛ تموکح  ناکرا  رد  ییارجا  تیمکاـح  شقن  هن  دـندرک -  یم  جـیورت  دنتـساوخ و  یم  ار  نیا  بـالقنا  لوا  زا  یـضعب  هک  یروط  نآ  تسا - 

نیا رد  هک  تسا  نیا  هیقف  تیالو  شقن  دنـشاب . دوخ  یاھتیلووسم  یوگخـساپ  دـنھد و  ماجنا  ار  ناشیاھراک  دوخ  تیلووسم  ساسا  رب  دـیاب  همھ  دراد و  ینینقت  ییاـضق و 

هدید یرادساپ و  دوش . ادیپ  فارحنا  تسار  پچ و  هب  دیابن  دشاب ؛ اھـشزرا  اھفدھ و  زا  فارحنا  ماظن ، تکرح  دیابن  نوگانوگ  یاھـشالت  هدینت ی  مھ  رد  هدیچیپ و  هعومجم ی 

یـسایس هقف  نتم  زا  ار  شقن  نیا  راوگرزب  ماـما  تسا . هیقف  تیـالو  شقن  نیرت  یـساسا  نیرتمھم و  شا ، یلاـع  یناـمرآ و  یاھفدـھ  تمـس  هب  ماـظن  یلک  تکرح  یناـب 

نآ هب  دنتخانـش و  دندیمھف و  نید  زا  ار  نیا  ام  یاھقف  راودا ، مامت  رد  یعیـش  هقف  خیرات  هعیـش و  خـیرات  لوط  رد  هک  نانچمھ  درک ؛ طابنتـسا  دـیمھف و  نید  نتم  زا  مالـسا و 

« ّيلم حلاصم   » 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 26هاگياپ  هحفص 16 
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رایسب تیلووسم  نیا  تسھ . مھ  روط  نیمھ  و  دنتـسناد ؛ دنتخانـش و  مالـسا  هقف  تاملـسم  وزج  ار  نیا  اما  دندرکن ، ادیپ  تصرف  نآ  ققحت  یارب  اھقف  هتبلا  دندرک . ناعذا 

بتکم قبط  هیقف ، تیالو  یربھر و  یاھ  هطباض  ینعی  درب ؛ یم  هرھب  مدرم  تساوخ  یار و  زا  مھ  ینید و  یاھ  هطباض  اـھرایعم و  زا  مھ  دوخ ، هبون ی  هب  مھم ، ساـسح و 

دنراد هطباض  مھ  اھنآ  تسین . دنمتورث  دنمتردق و  حانج  نالف  هب  یگتسباو  یراد ، هیامرس  یاھروشک  هطباض ی  لثم  تسا ؛ ینید  یاھ  هطباض  ام ، راوگرزب  ماما  یـسایس 

بتکم رد  دنرادن . ار  هطباض  دنـشاب ، دناب  نآ  زا  جراخ  رگا  هک  ندوب ، دنمتورث  دنمتردق و  دناب  نالف  وزج  تسا ؛ نیا  اھنآ  طباوض  اما  دننک ، یم  باختنا  ناشطباوض  بوچراچ  رد  و 

؛ دروآ یم  تعاجـش  اوقت ، دروآ ؛ یم  یھاگآ  ملع ، تیارد . اوقت و  ملع ، زا  تسا  ترابع  هطباض  تسا . یونعم  هطباض ی  هطباض ، تسین ؛ اـھنیا  هطباـض ، مالـسا ، یـسایس 

رگا تسا ، هتفرگ  رارق  ساسح  دنـسم  نآ  رد  هک  یـسک  مالـسا . یـسایس  بتکم  قبطرب  تسا  یلـصا  یاھ  هطباض  اھنیا  دنک ؛ یم  نیمات  ار  تلم  روشک و  حلاصم  تیارد ،

مدرم یار  دش . دھاوخ  طقاس  تیلھا  زا  دنـشاب ، شرادفرط  مھ  روشک  مدرم  همھ ی  هچنانچ  دوش ، اھ  هطباض  نیا  زا  یکی  دـقاف  دوش و  بلـس  وا  زا  اھ  هطباض  نیا  زا  یکی 

بلـس وا  زا  تیارد  هطباض ی  ای  اوقت  هطباض ی  ای  ملع  هطباض ی  رگا  هتفرگ ، هدـھع  رب  ار  هیقف  یلو  شقن  یربھر و  شقن  هک  یـسک  هطباض . نیا  بوچراچ  رد  اما  دراد ، ریثاـت 

طباوض نیا  یاراد  هک  یسک  رگید  فرط  زا  دھد . همادا  ار  تیلووسم  نیا  دناوت  یمن  دتفا و  یم  تیحالـص  زا  دنھدب ، مھ  راعـش  شمان  هب  دنھاوخب و  ار  وا  مدرم  هچنانچ  دش ،

ار طباوض  نیا  نم  دیوگب  دناوت  یمن  دوش ، یم  باختنا  مدرم -  تساوخ  ارآ و  هب  لصتم  ینعی  دـنک -  یم  ادـیپ  ققحت  ناگربخ  سلجم  هلیـسو ی  هب  هک  مدرم  یار  اب  تسا و 

ینید و طباوض  ابیز  اویش و  ردقچ  دینیبب  تسا . مدرم  هب  قلعتم  باختنا ، قح  دننک . یم  باختنا  هک  دنتـسھ  مدرم  میرادن . دیاب » . » دنریذپب نم  زا  دیاب  مدرم  نیاربانب  مراد ؛

نانمـشد ینیمخ و  ماما  نانمـشد  هک  تسا  یھیدـب  دروآ . ار  نیا  ماما  دراد . دوجو  ماظن  تیریدـم  رد  هک  یزکرم  نیرت  ساسح  رد  مھ  نآ  تسا ؛ هتفاـی  بیکرت  مدرم  هدارا ی 

یسایس بتکم  ام و  راوگرزب  ماما  تکرب  هب  هک  دنتسھ  یناسک  اھنیا  سار  رد  دنھد . یم  رارق  تالمح  جامآ  ار  وا  اذل  دیآ ؛ یمن  ناشـشوخ  شقن  نیا  زا  وا  یـسایس  بتکم 

، دننک یم  راک  هچ  دنمھف  یم  یـضعب  دننک . یم  تکرح  ناشلابند  مھ  هدع  کی  دنرادولج ، اھنآ  تسا . هدش  هاتوک  روشک  نیا  یونعم  یدام و  عبانم  تراغ  زا  ناشتـسد  وا ،

. دننک یم  راک  هچ  دنمھف  یمن  مھ  یضعب 

سلجم  / ١٣٨٣/٠٣/٢٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

کی هب  یللملانیب ، یـسایس و  لئاسم  رد  امـش  یریگعـضوم  دـیتسھ . تلم  یهصالخ  هراصع و  هدـنیامن و  امـش ، تسا . سلجم  یـسایس  هاگیاج  رگید ، مھم  یهلاـسم 

ماظن هب  تبـسن  ار  وا  دـنک ؛ راودـیما  رتشیب  تلاخد  هب  ار  نمـشد  دـناوتیم  یھاگ  دـشاب : دـناوتیم  هنوگود  یریگعـضوم ، نیا  تسا . ناریا  تلم  یریگعـضوم  زا  یکاح  اـنعم 

، تبالـص وا ، ناگدـنیامن  ناریا و  تلم  رد  هک  دـنک  ساسحا  دـشاب ؛ سکعب  تسرد  مھ  دـناوتیم  دـنک ؛ قیوشت  یھاوخهدایز  هب  بلطنوزف و  راـگبلط و  خاتـسگ و  یمالـسا ،

یلم عفانم  هک  تسا  نیا  ناشتمھ  یهمھ  هک  دراد  دوجو  یناسک  اب  یراگزاسان  و  یلم ، حلاصم  یلم و  عفانم  رس  رب  یگداتـسیا  حلاصم ، عفانم و  هب  یھاگآ  یگداتـسیا ،

کی زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و  تسا ؛ نیا  میراد ، اوعد  اھنآ  اب  ایند  رد  هک  ینانمـشد  اب  ام  لکـشم  زورما  دـننک . ادـیپ  تلم  نیا  رب  یهرطیـس  یارب  یھار  دـنریگب و  هچیزاب  هب  ار 

یهضبق رد  یدامتم  یاھلاس  هتشاد و  دوجو  ناریا  مان  هب  ایند  رد  یماظن -  یسایس و  یـشیجلاقوس -  ظاحل  زا  ساسح  رایـسب  یهطقن  کی  رد  دوسرپ  هدیافرپ و  یهطقن 

زا ار  روشک  نیا  هدارا ، کی  رکف و  کی  هشیدـنا و  کی  هب  اکتا  اب  هدـمآ  تلم  نیا  دـعب  اکیرما -  مھ  زور  کی  سیلگنا ، زور  کـی  هیـسور ، زور  کـی  تسا -  هدوب  ربکتـسم  یاھتردـق 

ام رب  هرابود  دھاوخیم  هک  یـسک  هب  ام  میرادن . اوعد  یـسک  اب  ام  تسا . نیا  رـس  رب  اوعد  یهمھ  دـننک ؛ ادـیپ  هرطیـس  هرابود  دـنھاوخیم  اھنیا  هدرک ؛ صالخ  اھنیا  لاگنچ 

لکشم تسا ؛ هیـضق  نیا  رـس  دنماظن ، نیا  اب  شلاچ  یپ  رد  هک  یناسک  اب  یمالـسا  ماظن  یهعزانم  میھدیمن . هزاجا  ینکیم ؛ طلغ  ریخن ، مییوگیم  دنک ، ادیپ  هرطیس 

. تسین یرگید 

سلجم  / ١٣٨٣/٠٣/٢٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

کی هب  یللملانیب ، یـسایس و  لئاسم  رد  امـش  یریگعـضوم  دـیتسھ . تلم  یهصالخ  هراصع و  هدـنیامن و  امـش ، تسا . سلجم  یـسایس  هاگیاج  رگید ، مھم  یهلاـسم 

ماظن هب  تبـسن  ار  وا  دـنک ؛ راودـیما  رتشیب  تلاخد  هب  ار  نمـشد  دـناوتیم  یھاگ  دـشاب : دـناوتیم  هنوگود  یریگعـضوم ، نیا  تسا . ناریا  تلم  یریگعـضوم  زا  یکاح  اـنعم 

، تبالـص وا ، ناگدـنیامن  ناریا و  تلم  رد  هک  دـنک  ساسحا  دـشاب ؛ سکعب  تسرد  مھ  دـناوتیم  دـنک ؛ قیوشت  یھاوخهدایز  هب  بلطنوزف و  راـگبلط و  خاتـسگ و  یمالـسا ،

یلم عفانم  هک  تسا  نیا  ناشتمھ  یهمھ  هک  دراد  دوجو  یناسک  اب  یراگزاسان  و  یلم ، حلاصم  یلم و  عفانم  رس  رب  یگداتـسیا  حلاصم ، عفانم و  هب  یھاگآ  یگداتـسیا ،

. دننک ادیپ  تلم  نیا  رب  یهرطیس  یارب  یھار  دنریگب و  هچیزاب  هب  ار 

نادمھ  / ١۵/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

، مدرم یمومع  گنھرف  دشاب . مھ  رگید  علـض  هک  دسر  یم  هجیتن  هب  شالت  مزع و  نیا  یتقو  دوش . یم  حرطم  تسا ، مدرم  هدـھع ی  رب  هک  یگرزب  هفیظو ی  نیا ، رانک  رد 

شزرا ار  یراذگ  هیامرـس  دننادب ؛ شزرا  ار  راک  هک  تسا  نیا  تسا ، مدرم  هدھع ی  رب  هچنآ  دوش . هدروآ  هنحـص  هب  دـیاب  مدرم  یدام  یونعم و  یاھ  هیامرـس  مدرم و  یاھرواب 

یگنھامھ تدحو و  مینادب ؛ شزرا  ار  یدرف  حلاصم  رب  یمومع  حلاصم  حیجرت  مینادب ؛ شزرا  ار  تدھاجم  راثیا و  دنادب ؛ شزرا  ار  ندناوخ  سرد  زومآ  شناد  وجشناد و  دننادب ؛

هک تساھ  هیامرس  نیا  اب  تلم  کی  تسا . تلم  کی  روشک و  کی  یونعم  یاھ  هیامرس  اھنیا  مینادب ؛ شزرا  ار  یسایس  یاھ  هنحـص  رد  روضح  مینادب ؛ شزرا  ار  تلم  داحآ 

. دوش یم  زوریپ 

هجراخ  / ٢۵/١٣٨٣/٠۵ روما  ترازو  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دـج و اب  نآ  حـلاصم  عفانم و  تفرـشیپ و  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  زا  هک  دـیاهتفرگ  شود  هب  ار  تیرومام  هفیظو و  نیا  دـیاهدرک و  ار  دـھعت  نیا  روشک  زا  جراخ  طیحم  رد  امش 

رھ تسا ، نآ  رب  بترتم  هک  ار  ینامیا  لمع  ینامیا و  توق  نیاربانب  دیآیمرب . یوق  نامیا  اب  یاھناسنا  زا  هک  تسا  یگرزب  رایـسب  راک  نیا  دینک ؛ عافد  دوجو  یهمھ  اب  دھج و 

«. هراجحلاو سانلا  اھدوقو  اران  مکیلھا  مکسفنا و  اوق  « ؛ دینکن افتکا  مھ  ناتدوخ  هب  متفگ  هک  روطنامھ  دینک و  تیوقت  ناتدوخ  رد  دیناوتیم  هچ 

نایوجشناد  / ١٣٨٣/٠٨/١٠ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

عمج رد  نم  دننادب . دـھعتم  ار  ناشدوخ  دـنھد و  خـساپ  اھنآ  هب  دنـشیدنیب ؛ روشک  حـلاصم  هب  یمومع و  تابلاطم  اھزاین و  هب  هک  دـھاوخیم  شدوخ  ناگبخن  زا  روشک  کی 

دنشاب هتشاد  هجوت  ناگبخن  هک  ماهتفگ  ررکم  منادیم -  هبخن  انعم  کی  هب  ار  اھناوج  امش  یهمھ  هدنب  دیتسھ ؛ هبخن  امش  یهمھ  نالا  دمحلا  هتبلا  یدایپملا -  ناگبخن 

یگدیسر اھنیا  هب  دیاب  هتبلا  دنروشک و  یاھهنیجنگ  اھهیامرس و  اھنیا  دننک ؛ یگدیسر  ناگبخن  هب  مینکیم  شرافس  بترم  نالووسم  هب  ام  دننادن . راگبلط  تلم  زا  ار  دوخ 

. تسین یکش  نیا  رد  دوش ؛

نایوجشناد  / ١٣٨٣/٠٨/١٠ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دیشاب هتشاد  رظن  رد  دیاب  مھ  ار  یھیدب  رما  نیا  نآ ، رانک  رد  هتبلا  تسا . ملع  هب  نداد  تیمھا  نوگانوگ ، یاھلفق  ندرک  زاب  یلـصا  دیلک  دیھد . تیمھا  ملع  هب  نم ! نازیزع 

اوقت و تسھ ، وا  دوجو  رد  ملع  هک  یسک  رگا  الاک .» درب  رتهدیزگ  دیآ  غارچ  اب  یدزد  وچ  « ؛ دنـشاب مھ  رـضم  دنناوتیم  دنـشاب ، دیفم  دنناوتیم  هک  ردقنامھ  ملاع  ملع و  هک 

رانک رد  نیاربانب  دھد . رارق  هدافتسا  دروم  ار  شدوخ  ملع  روشک ، حلاصم  روشک و  هیلع  دناوتیم  دشاب ؛ یرضم  دوجوم  دناوتیم  دشابن ، وا  رد  تقادص  تناما و  یراگزیھرپ و 

طیحم ار  وجـشناد  هاگـشناد و  طـیحم  هکنیا  یارب  دـنھدیم  ماـجنا  هک  ییاـھتکرح  دـینکن . هھبـش  چـیھ  نیا  رد  تسا ؛ مزـال  مھ  تیونعم  قـالخا و  هیکزت و  گـنھرف و  ملع ،

رد مھ  دنرـصقم ؛ اھیلیخ  هیـضق  نیا  رد  تسا . هدـش  باسح  مھ  شرادـقم  کی  اما  تسا ، تلفغ  یور  زا  شرادـقم  کـی  هچرگ  نم  رظن  هب  دـننک ، یتیونعمیب  ینیدیب و 

ملع و طـیحم  هک  ار -  هاگـشناد  ییوجـشناد و  یاـھطیحم  دـنھاوخیم  هدـش  باـسح  ییهدـع  یتلود . یترازو و  یاھهاگتـسد  دوخ  رد  مھ  دراد ، دوجو  رـصقم  اھهاگـشناد 

« ّيلم حلاصم   » 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 26هاگياپ  هحفص 17 
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هتـشادن دوجو  ینید  دھعت  ادخ و  تیونعم و  اوقت و  نامیا و  نآ ، رد  ات  دننک  یھت  تیونعم  زا  تسا -  روشک  یملع  یهدنیآ  یملع و  شرورپ  یملع و  دشر  یملع و  شرتسگ 

. روشک حلاصم  ررض  هب  تسا  یتکرح  اعطق  نیا  دشاب ؛

نایوجشناد  / ١٣٨٣/٠٨/١٠ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ملع روشک ، حـلاصم  روشک و  هیلع  دـناوتیم  دـشاب ؛ یرـضم  دوجوم  دـناوتیم  دـشابن ، وا  رد  تقادـص  تناـما و  یراـگزیھرپ و  اوقت و  تسھ ، وا  دوجو  رد  ملع  هک  یـسک  رگا 

دنھدیم ماجنا  هک  ییاھتکرح  دـینکن . هھبـش  چـیھ  نیا  رد  تسا ؛ مزال  مھ  تیونعم  قالخا و  هیکزت و  گنھرف و  ملع ، رانک  رد  نیارباـنب  دـھد . رارق  هدافتـسا  دروم  ار  شدوخ 

هدش باسح  مھ  شرادـقم  کی  اما  تسا ، تلفغ  یور  زا  شرادـقم  کی  هچرگ  نم  رظن  هب  دـننک ، یتیونعمیب  ینیدیب و  طیحم  ار  وجـشناد  هاگـشناد و  طیحم  هکنیا  یارب 

یاھطیحم دـنھاوخیم  هدـش  باسح  ییهدـع  یتلود . یترازو و  یاھهاگتـسد  دوخ  رد  مھ  دراد ، دوجو  رـصقم  اھهاگـشناد  رد  مھ  دنرـصقم ؛ اھیلیخ  هیـضق  نیا  رد  تسا .

اوقت نامیا و  نآ ، رد  ات  دننک  یھت  تیونعم  زا  تسا -  روشک  یملع  یهدنیآ  یملع و  شرورپ  یملع و  دشر  یملع و  شرتسگ  ملع و  طیحم  هک  ار -  هاگشناد  ییوجـشناد و 

. روشک حلاصم  ررض  هب  تسا  یتکرح  اعطق  نیا  دشاب ؛ هتشادن  دوجو  ینید  دھعت  ادخ و  تیونعم و  و 

نایوجشناد  / ١٣٨٣/٠٨/١٠ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ناـگبخن عمج  رد  نم  دـننادب . دـھعتم  ار  ناـشدوخ  دـنھد و  خـساپ  اـھنآ  هب  دنـشیدنیب ؛ روشک  حـلاصم  هب  یموـمع و  تاـبلاطم  اـھزاین و  هب  هک  دـھاوخیم  شدوـخ  ناـگبخن 

ار دوخ  دنشاب  هتشاد  هجوت  ناگبخن  هک  ماهتفگ  ررکم  منادیم -  هبخن  انعم  کی  هب  ار  اھناوج  امش  یهمھ  هدنب  دیتسھ ؛ هبخن  امـش  یهمھ  نالا  دمحلا  هتبلا  یدایپملا - 

. دننادن راگبلط  تلم  زا 

هعمجزامن  / ١٣٨٣/٠٨/١۵ یاھهبطخ  رد  تانایب 

هک تسین  نکمم  تسا ؛ مولعم  هک  نیا  دننک ؛ یمن  رکف  روج  کی  فلتخم ، یاھتـسایس  قئالـس و  نوگانوگ و  لئاسم  همھ ی  رد  تقو  چـیھ  روشک  نالووسم  هک  تسادـیپ 

رد فالتخا  دـنھاوخ ، یم  اھنآ  هک  هچ  نآ  تسین ؛ نیا  دـنھاوخ ، یم  اھنآ  هک  هچ  نآ  اما  دـشاب ؛ روشک  ناکرا  همھ ی  رب  طلـسم  اھ  هنیمز  همھ ی  رد  هدـیقع  کی  رکف و  کـی 

روما دنوشب و  روشک  نالک  یاھتیریدم  نادیم  دراو  طاشنرپ  دنم و  هقالع  لاعف ، نموم ، یاھتیریدم  هک  نیا  زا  دنوش . یم  تحاران  نیا  دوبن  زا  تسا ؛ روشک  یـساسا  لئاسم 

زا دنتحاران ؛ دنـشاب ، تموکح  نابیتشپ  مدرم  هک  نیا  زا  دنتحاران ؛ دنربب ، شیپ  دنک  یم  باجیا  یلم  حلاصم  عفانم و  یمالـسا و  لوصا  هک  یھار  نامھ  هب  مامت  تردـق  اب  ار 

، دـننک تکرـش  یبھذـم  مسارم  رد  اـم  یاـھناوج  هک  نیا  زا  دـنتحاران ؛ دنـشاب ، نموم  اـم  یاـھناوج  هک  نیا  زا  دـنتحاران ؛ دنـشاب ، هتـشاد  رگداـھج  حور  اـم  یاـھناوج  هک  نیا 

هب مرن و  ار  اھلد  دنزیر ، یم  کشا  دننک ، یم  تکرش  مسارم  نیا  رد  فلتخم  یاھفیط  زا  اھناوج  تسھ ، ایحا  یاھبش  نیا  رد  هک  یمـسارم  رد  اھبـش و  نیمھ  رد  دنتحاران .

اما دیتسھ ؛ رایـشھ  تسا . عمج  شـساوح  ناریا  تلم  هللادمحب  دوش . یم  مغ  زا  رپ  ناشلد  مامت  ناریا  تلم  نانمـشد  دـنھدب ، ناشن  ار  اھنیا  رگا  دـننک . یم  کیدزن  مھ 

. دیشاب هجوتم  رایشھ و 

هعمجزامن  / ١٣٨٣/٠٨/١۵ یاھهبطخ  رد  تانایب 

عفانم و یمالـسا و  لوصا  هک  یھار  نامھ  هب  مامت  تردق  اب  ار  روما  دنوشب و  روشک  نالک  یاھتیریدم  نادـیم  دراو  طاشنرپ  دـنم و  هقالع  لاعف ، نموم ، یاھتیریدـم  هک  نیا  زا 

زا دنتحاران ؛ دنـشاب ، هتـشاد  رگداھج  حور  ام  یاھناوج  هک  نیا  زا  دنتحاران ؛ دنـشاب ، تموکح  نابیتشپ  مدرم  هک  نیا  زا  دنتحاران ؛ دـنربب ، شیپ  دـنک  یم  باجیا  یلم  حـلاصم 

. دنتحاران دننک ، تکرش  یبھذم  مسارم  رد  ام  یاھناوج  هک  نیا  زا  دنتحاران ؛ دنشاب ، نموم  ام  یاھناوج  هک  نیا 

رطف  / ١٣٨٣/٠٨/٢۴ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

دیناوتب هک  دنک  یم  کمک  امش  هب  هک  تسا  یدرواتسد  نیرتگرزب  یونعم ، یاھـشزرا  هب  امـش  کسمت  نیا  یگچراپکی و  نیا  تدحو و  نیا  زیزع ! نارازگزامن  ناریا ! زیزع  تلم 

تاعامتجا نیمھ  دـیع ، یاھزامن  نیمھ  دراد . شزرا  رایـسب  نیا  دـینک ؛ ظـفح  ار  نیا  دـینک ؛ یگداتـسیا  رابکتـسا  زواـجت  یدـعت و  یھاوخ و  هداـیز  یبلط و  نوزفا  لـباقم  رد 

تما همھ ی  هب  تسا  هتسناوت  مالـسا ، هار  رد  داھج  عافد و  مایق ، تکرح ، یارب  هدامآ ی  تلم  نیمھ  هزیگنارپ و  یاھناوج  نیمھ  هوکـشرپ ، یاھ  ییامیپھار  نیمھ  میظع ،

نالووسم دینک . ظفح  ار  نیا  تسا ؛ ینیب  نشور  تریـصب و  نیمھ  یگچراپکی ، نیمھ  تدحو ، نیمھ  هب  کسمت  ورگ  رد  مدرم  امـش  تردق  تزع و  دـشخبب . تزع  یمالـسا 

، تسا یمالسا  تما  تاجن  یلـصا  نماض  هک  یزیچ  نآ  هب  ناوارف  مامتھا  اب  همھ  و  لم ت ، نیا  روشک و  نیا  حلاصم  رکف  هب  همھ  نالووسم ، رانک  رد  مدرم  مدرم ، تمدخ  رد 

. دنک ظفح  امش  رد  ار  یباداش  طاشن و  نیا  نامیا و  نیا  هیحور و  نیا  دیھاوخب  ادخ  زا  زورما  دنک . دابآ  ار  مدرم  ترخآ  ایند و  دناوت  یم  هک  دنشاب  مالسا ، هب  کسمت  ینعی 

تشدکاپ  / ١٣٨٣/١١/١٠ مدرم  رادید  رد  تانایب 

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

. تسا تسرد  مھ  ناش  هبـساحم  دـندرک ، هبـساحم  ام  نالووسم  درادـب . زاب  یی  هتـسھ  یژرنا  یروانف  هار  ندومیپ  یارب  دوخ  خـسار  مزع  زا  ار  ناریا  تلم  دـناوت  یمن  تقو 

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

اکیرما و راشف  ریثات  دیاب  دنسرب ، یعقاو  مھافت  کی  هب  یمالسا  ناریا  اب  هنیمز  نیا  رد  دنھاوخ  یم  رگا  اھ  ییاپورا  دنا . هداتـسیا  مھ  شیاپ  دنا و  هدیمھف  تسرد  نالووسم 

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

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

تشدکاپ  / ١٣٨٣/١١/١٠ مدرم  رادید  رد  تانایب 

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

. تسا تسرد  مھ  ناش  هبـساحم  دـندرک ، هبـساحم  ام  نالووسم  درادـب . زاب  یی  هتـسھ  یژرنا  یروانف  هار  ندومیپ  یارب  دوخ  خـسار  مزع  زا  ار  ناریا  تلم  دـناوت  یمن  تقو 

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

اکیرما و راشف  ریثات  دیاب  دنسرب ، یعقاو  مھافت  کی  هب  یمالسا  ناریا  اب  هنیمز  نیا  رد  دنھاوخ  یم  رگا  اھ  ییاپورا  دنا . هداتـسیا  مھ  شیاپ  دنا و  هدیمھف  تسرد  نالووسم 

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

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

هعمجزامن  / ٢٨/٠۵/١٣٨۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

راک رـس  اجنیا  رد  اکیرما  سیلگنا و  یهدـناشنتسد  میژر  رگا  زور  کی  هک  تسین  یتلم  ناریا  تلم  تسین . مھدزون  نرق  زورما  دـننزب . فرح  راگبلط  نحل  اب  دـیابن  اھییاپورا 

رد یناریا  نالووسم  ناریا و  تلود  ناریا و  تلم  زورما  تسا . تیعمج  نویلیم  داتفھ  هب  یکتم  یمالـسا  یروھمج  ماظن  زورما  هن ، دریذپب ؛ دوب  راچان  دـنتفگیم ، هچ  رھ  دوب ،

نیا زا  میاهتشاد و  هشیمھ  نامدوخ  قوقح  زا  عافد  یارب  ار  مزال  ییاناوت  تردق و  ام  میـسرتیمن . سکچیھ  زا  ام  دننکیم . تردق  یراوتـسا و  ساسحا  هوک  لثم  ناشدوخ 

یحانج و یهلاـسم  کـی  اـم  روشک  رد  هناتخبـشوخ  مھ  ییهتـسھ  یهلاـسم  دـھد . رارق  هلماـعم  دروم  اـجنیا  رد  ار  تلم  قح  درادـن  قح  یـسک  مییآیمن . هاـتوک  قوقح 

« ّيلم حلاصم   » 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 26هاگياپ  هحفص 18 
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دننک لمات  قمعت و  رتشیب  دننک ؛ رکف  هلاسم  داعبا  یور  رتشیب  یردق  اھییاپورا  دـنراد . داقتعا  عوضوم  نیا  هب  همھ  تسا و  یناگمھ  یلم و  یهلاسم  کی  تسین ؛ یھورگ 

اکیرما ار . اـم  ریخ  هـن  دـنھاوخیم ، ار  اـھنآ  ریخ  هـن  اھتسینویھـص  اـکیرما و  هـک  دـنادب  دونـشب و  ار  اـم  یهیــصوت  اـپورا  دـنریگن . رارق  اھتسینویھــص  اـکیرما و  ریثاـت  تـحت  و 

کی یداصتقا و  راک  کی  یملع ، راک  کی  رکف  رد  ام  دنوش . میلست  دیابن  وا  لباقم  رد  اھییاپورا  دھاوخیم . شدوخ  ورلابند  تردق و  تحت  ار  ایند  یهمھ  تسا ؛ بلطراصحنا 

. میاهداتسیا مھ  ام  دنھاوخیم ؛ ار  نیا  ام  تلم  میتسھ ؛ یلم  حلاصم  قباطم  راک 

نابعش  / ٢٩/٠۶/١٣٨۴ یهمین  تبسانم  هب  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یهلمج زا  دـنوشیمن . قفوم  مھ  ییاھاج  کی  دـنوشیم ، قفوم  ییاھاج  کی  هتبلا  دربب . نیب  زا  ار  اھنآ  ات  هدـش ، زکرمتم  اـھتلم  توق  طاـقن  یور  رابکتـسا  یاـیند  زورما 

، ناھج یاھروشک  نارـس  مشچ  لباقم  رد  للم و  نامزاس  ربنم  رد  هللادـمحب  تسا . ناریا  تلم  دـش ، دـنھاوخن  قفوم  دـندشن و  قفوم  یھلا  یهوق  لوح و  هب  هک  ییاـھاج 

مـشچ لباقم  رد  ناریا ، تلم  زا  تباـین  هب  یناـھج ، نوبیرت  نآ  رد  عضاوم  توق  ناـیب و  توق  تناـتم و  ماکحتـسا و  درک . ناـیب  ار  ناریا  تلم  لد  فرح  اـم  مرتحم  روھمجسیئر 

ناریا تلم  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا ، دش ؛ دھاوخن  راشف  روز و  دیدھت و  میلست  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا ، تسیچ ؟ شیانعم  نیا ، دمآ . تسدهب  ایند  یهمھ 

یهدارا اب  تسا و  هدـش  هتـشذگ  زا  رتیوق  زورما  هکلب  هدـشن ، لزلزتم  وا  یهدارا  طقف  هن  هدـشن ، فیعـض  طقف  هن  نونک ، ات  بالقنا  لوا  زا  یهلاس  تفھوتسیب  یاھراشف  اب 

هنافوئر و هاگن  هب  داقتعا  لاعتم و  یادخ  هب  اکتا  تسا . هداتـسیا  مکحتـسم  نانچمھ  تساھنآ -  رد  یلم  حلاصم  هک  دوخ -  یلاعتم  یاھنامرآ  فادھا و  دربشیپ  یارب  خسار 

تماقتـسا هب  راداو  نوگاـنوگ  جاوما  لـباقم  رد  بلق  توق  اـب  ار  اـم  هک  دراد  اـم  راـتفر  رد  اـم و  یگدـنز  رد  ار  گرزب  ریثاـت  نیا  تلم ، هب  هادـفانحاورا )  ) اـھیقب ترـضح  یهناردـپ 

یرگید زا  سپ  یکی  دـنناوتب  دـیاب  شـالت  یریگیپ و  اـب  روبـص ، نموم و  نادرمتلود  روشک ، نـالووسم  یھلا ، قـیفوت  هب  دـنھدب . تسکـش  ار  ناریا  تلم  دـنناوتیمن  دـنکیم .

. دوشب عطق  روشک  نیا  زا  تلم و  نیا  زا  نانمشد  عمط  یلکهب  هک  دنربب  الاب  نانچنآ  ار  روشک  نیا  یلمع  یملع و  حطس  دنناوتب  دیاب  دننک ؛ لح  ار  تلم  نیا  تالکشم 

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

ینکارپهھبـش نمـشد  دیایب . هاتوک  دنک و  رظن  فرـص  ملـسم  قح  نیا  زا  درادن  قح  سک  چـیھ  تسا و  ناریا  تلم  امـش  ملـسم  قح  یاهتـسھ  یروانف  یاهتـسھ و  یژرنا 

امـش هب  نم  هک  تسا  یزیچ  نیا  هیـضق  تقیقح  دنھدیم . لاب  رپ و  لخاد  رد  ار  نمـشد  یاھفرح  نیمھ  هتـسناد ، مھ  یـضعب  دیاش  هتـسنادان ، مھ  یاهدع  کی  دنکیم و 

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

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

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

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

هب تسام . مدرم  نالوئسم و  تمھ  میمصت و  ورگ  رد  زورما  ام  روشک  یهدنیآ  رادتقا  تسام و  نابیتشپ  ادخ  دناهداتـسیا ، طاشن  اب  ام  نیلوئـسم  هناتخبـشوخ  دناهداتـسیا ،

. دروآ میھاوخ  گنچ  هب  دوجو  یهمھ  اب  ار  نآ  درک و  میھاوخ  یراشفاپ  قح  نیا  رب  هادفانحاورا )  ) رصعیلو دییات  هب  مدرم و  دنلب  مزع  هدارا و  تمھ و  کمک  هب  یھلا ، قیفوت 

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

نیا حلاصم  هار  رد  هک  یسک  نآ  دنکیم ، ینمشد  تلم  نیا  نانمشد  اب  هک  یسک  نآ  دنزیم ، فرح  تلم  نیا  نابز  زا  هک  یسک  نآ  دیوگیم ، ار  تلم  نخس  هک  یسک  نآ 

. تسا یمالسا  یروھمج  نازابرس  وزج  درادیمرب ، مدق  یشخب  رھ  رد  تلم 

نویزیولت  / ٠٣/٢٣/١٣٨۵ امنیس و  نانادرگراک  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لوصا هب  هچ  دـنکیم ، ادـیپ  کاکطـصا  هک  ییاجنآ  دـشاب . هتـشادن  کاکطـصا  ییاکیرما  لوصا  هب  هک  تسا  ییاھاج  نآ  دروم  رد  طـقف  یروسناـسیب  شیاـمن  نیا  اـکیرما  رد 

یمـسر و یلیخ  لماک و  یلیخ  دراد ؛ دوجو  روسناس  تفرگ -  ماجنا  ردـپ  شوب  ناـمز  هک  سرافجـیلخ  گـنج  یهلئـسم  لـثم  ییاـکیرما -  یروف  حـلاصم  هب  هچ  ییاـکیرما و 

. یشوپهدرپ نودب  ینلع ؛

زا ام  دـنک ؛ تیاعر  ار  ام  حـلاصم  هک  میرادـن  عقوت  وا  زا  هک  ام  مینک . تیاعر  ار  نامدوخ  یگنھرف  حـلاصم  دـیاب  مھ  اـم  دـننکیم ، تیاـعر  ار  ناـشیگنھرف  حـلاصم  اـھنآ  بوخ ،

ار ناـتروشک  یگنھرف  حـلاصم  هک  دـیورب  یروطنآ  دـیورب و  یتـقو  نآ  دـیوریم ، مھ  هراونـشج  رگا  امـش  نیارباـنب  مینک . تیاـعر  ار  ناـمدوخ  حـلاصم  هک  میراد  عقوت  ناـمدوخ 

نیا تسا ؛ ندرکن  ادیپ  روضح  اب  حیجرت  تسا ، نتفرن  اب  حیجرت  هلب ، دنک ، تیاعر  امـش  روشک  حـلاصم  هیلع  ار  شدوخ  حـلاصم  تسانب  وا  هک  دـش  یروط  رگا  دـینکب . تاعارم 

. تسا یحضاو  نشور و  زیچ 

یمالسا  / ٠٣/٢٩/١٣٨۵ یروھمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

نم هک  دنک  مالعا  شدوخ  رایتخا  اب  دشاب  رداق  روشک  هک  دنک ، یم تیاضر  ساسحا  تفن  ی  هیـضق رد  ناسنا  یزور  نآ  متفگ  زور  نآ  نالوئـسم  هب  شیپ  لاس  هدزاود  هد ، نم 

نیا ار  متفن  تارداص  مھاوخ  یم زورما  مدنبب ؛ مھاوخ  یم روشک  تحلـصم  قبط  ار  روشک  هاچ  دادـعت  نالف  رـس  زورما  منک ؛ مک  ردـق  نالف  ار  مدـیلوت  زورما  مناد  یم تحلـصم 

فشک ار  تفن  تخوس  زا  رتھب  یاھ  هدافتـسا اش هللا  ام  یلا  ایند  تسا و  تفن  زا  ی  هدافتـسا نیرتدب  تخوس ، منک - فرـصم  تخوس  ریغ  یاھراک  رد  ار  تفن  منک و  مک  ردق 

. میشاب دونشخ  تفن  هب  میشاب و  لاحشوخ  میناوت  یم ام  زور  نآ  دور - یم شیپ  دنک و  یم

ناوج  / ٢۵/٠۶/١٣٨۵ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا دـب  هھبج  زا  رارف  تسین . هھبج  زا  رارف  نتخیرگ و  ماهتفگ ، اـھراب  نم  هک  تسین ، دـب  شعاونا  یهمھ  ـالوا  روشک ، زا  جراـخ  هب  ترجاـھم  تمـس  هب  تکرح  نیا  دـینیبب 

ندمآ اما  تسا ؛ دب  هھبج  نیا  زا  نتخیرگ  گنج . یهھبج  کی  لثم  تسا ؛ نتفر  شیپ  نتفر و  ولج  یارب  گرزب  مادقا  کی  میظع و  شلاچ  کی  کرحت ، کی  لاح  رد  امـش  روشک 

. ماهتفگ اھناوج  یهیقب  اھامش و  عمج  رد  مھ  اھراب  منادیمن ؛ دودرم  ار  جراخ  هب  یاھنتفر  نیا  یهمھ  نم  تسین . دب  نیا  رتشیب ، ندش  هدامآ  رتشیب و  نتفرگ  دای  یارب  رانک 

تشپ ار  ناشدوخ -  یهداوناخ  ینعی  ناشدوخ -  تلم  حلاصم  روشک و  حلاصم  دننکیم ، شومارف  ار  روشک  هک  یناسک  نآ  دنورب . بوخ  دنوریم ؟ نوریب  اھیضعب  دراد  بیع  هچ 

نیا هک  درادن  دوجو  ینوناق  چیھ  ییاضق ، موکحم  هن  دنموکحم ؛ لقع  رظن  زا  اھنیا  هتبلا  دنوریم ، نوریب  دنتفایم و  هار  ناشدوخ  بیج  ندرک  رپ  یارب  طقف  دـنزادنایم و  شوگ 

نیب رد  تسا  نکمم  هن ، دنـشاب ؛ اھهبخن  هک  تسین  روطنیا  مھ  اھنیا  دـنکیم . موکحم  ار  یلمع  نینچ  کی  یلم ، نادـجو  یرـشب و  لقع  نادـجو و  اما  دـنک ؛ موکحم  ار  راک 

نوریب یکییکی  هک  دنتـسھ  ام  یاھهبخن  همھ  دـنوریم ، نوریب  دـنوشیم و  اپ  هک  ییاھنیا  الاح  دوشن  روصت  دنتـسھ . مھ  هبخن  ریغ  ات  لھچ  دنـشاب ، مھ  هبخن  ات  راھچ  اـھنآ 

کی اب  ابلاغ  دنوریم ، هک  یناسک  میراد -  یدایز  تاعالطا  هنیمز  نیا  رد  ام  دیشاب ، هتـشاد  هجوت  مھ  امـش  دنوشیم -  مھ  تالکـشم  راچد  دنوریم و  دنوشیم  اپ  هن ، دنوریم ؛

. دنوشیمن هجاوم  یاینادردق  بوخ و  لابقتسا 

رطف  / ٠٨/٠٢/١٣٨۵ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

رتیوق سلجم  نیا  هچ  رھ  دـنکیم . ادـیپ  طابترا  روشک  تلم و  یـساسا  حـلاصم  هب  نآ ، رد  تکرـش  تسا و  مھم  رایـسب  تاـباختنا  نیا  مھ  زورما  دـینادب : نارھاوخ  ناردارب و 

. تسا هدش  نیمضت  رتشیب  روشک  یهدنیآ  دشاب ، رتانیب  رتریصب و  رترادیاپ ، رتربتعم ، ،

« ّيلم حلاصم   » 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 26هاگياپ  هحفص 19 
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رطف  / ٠٨/٠٢/١٣٨۵ دیعس  دیع  تبسانم  هب  ماظن  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

تسکش ار  لیئارسا  داتـسیا و  لیئارـسا  لباقم  رد  ناوت  یم الاو  تمھ  اب  یگداتـسیا و  اب  هک  دنداد  ناشن  نامرھق  بزح هللا  نانبل و  تسا . روط  نیمھ مھ  نانبل  ی  هلئـسم

لکوت تمواقم ، یگداتسیا ، ی  هیاس رد  لیئارسا  دش ؛ عقاو  داتفا ؛ قافتا  اما  درک ، یمن روطخ  مھ  یمالسا  یاھروشک  نارادمتسایس  زا  یـضعب  ی  هلیخم هب  هک  یزیچ  داد .

چیھ تسا ؛ مالـسا  یایند  ی  همھ هب  قلعتم  یمومع و  ی  هخـسن کی  نیا  دروخ . تسکـش  نانبل  مدرم  بزح هللا و  یورین  تیفرظ و  ی  همھ زا  هدافتـسا  لاعتم و  یادـخ  هب 

میھدـن و تلاخد  هیـضق  رد  ار  نامدوخ  یـصخش  یاھاوھ  اھتـساوخ و  عفانم ، میتسھ ، یمالـسا  یاھروشک  نالوئـسم  هک  اھام  هک  تسا  نیا  شطرـش  دـنک . یمن توافت 

. تسا یمتح  یعطق و  هجیتن  نیا  دوش ، تیاعر  طرش  نیا  رگا  میریگب  رظن  رد  ار  روشک  تحلصم  تما و  تحلصم 

راسمرگ  / ٠٨/٢١/١٣٨۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یارب صخـش ، یارب  دـنیوگیم ، هچنآ  دـننکیم و  هچنآ  نانآ  هک  دـنادیم  دراد ؛ دامتعا  دوخ  نالوئـسم  هب  تلم  تسا . کیدزن  مھ  هب  نامیاھلد  ام  تسا . دـحتم  رادـیب و  تلم 

. دنھدیم صیخشت  مھ  مدرم  دوشیم و  هدھاشم  روشک  حلاصم  اھزاین و  زاب  هاگن  اب  تسین . روز  رز و  یارب  تردق و 

یقرش  / ١١/٢٨/١٣٨۵ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

طاشن و توارط و  ندوب و  هدنز  یهناشن  اھرھش -  ریاس  زیربت و  رد  هچ  اجنیا ، رد  هچ  میاهتـشاد -  یرادید  ناجیابرذآ  مدرم  اب  تقو  رھ  ینالوط  یاھلاس  نیا  لوط  رد  هشیمھ 

یلو تسا ؛ هدوب  روطنیمھ  مھ  اھهتشذگ  تسا ، روطنیمھ  مھ  ام  روشک  خیرات  رد  تسا ، روطنیمھ  مھ  زورما  دشیم ؛ هدید  مدرم  یاھراعش  رد  مدرم و  راتفر  رد  راکتبا 

تیبـثت ار  ناـشدوخ  هاـگیاج  روضح و  زیربـت  مدرم  ناـجیابرذآ و  مدرم  اـبلاغ  مدـقم  فص  رد  دـنیبیم  ناـسنا  دریگب ، رارق  شواـک  دروم  یتـقو  اـم  ناـمز  هب  کـیدزن  نارود  خـیرات 

. تسا هدوب  نایمرد  روشک  یخیرات  میظع  حلاصم  هک  ییاجنآ  اصوصخم  دناهدرک ؛

یمالسا  / ٠٣/٠٨/١٣٨۶ یاروش  سلجم  هرود  نیمتفھ  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

یاروش سلجم  ی  هراوق رد  مدرم  یارب  هک  دـیراد  تصرف  مھ  رگید  لاـس  کـی  امـش  نوـچ  هک  روـصت  نیا  اـب  دریگب - ماـجنا  لاـس  کـی  نیا  رد  هک  دـسر  یم نم  رظن  هب  هک  هچنآ 

کی هتبلا  دـیورب . نآ  لاـبند  تیدـج  اـب  تسیچ و  اـھ  مھا اـھتیولوا و  دـینیبب  دـینک و  هاـگن  هک  تسا  نیا  تسا - یمھم  تصرف  مھ  لاـس  کـی  نیمھ  زاـب  دـینک ، راـک  یمالـسا 

حیجرت هن  منک و  یم نییعت  هن  هدنب  هتبلا  دوب ؛ بوخ  دوب ؛ هدش  هتـشون  نآ  رد  دروم  هدزناش  هدزناپ ، هک  دندرک  هئارا  نم  هب  شیپ  یدـنچ  سلجم  مرتحم  سیئر  مھ  یتسرھف 

اما تسین ، یساسا  یلیخ  ول  و  تسا - یتوف  یروف و  ای  تسا ، راگدنام  یساسا و  مھم و  روشک  یارب  اعقاو  هک  ار  یئاھزیچ  زا  یدادعت  دیناد . یم ناتدوخ  امش  مھد ، یم

یـصخش و یحانج و  لئاسم  دیایب - شیپ  یـسکرھ  یارب  تسا  نکمم  هک  یـصاخ  لئاسم  هب  هاگن  نودـب  دـینک و  باختنا  تسا - رادروخرب  یتیروف  کی زا  ینونک  عضو  یارب 

. دشاب یتکرباب  لاس  دناوت  یم لاس ، کی  نیا  دینک . لابند  ار  اھ  نآ کلذ - ریغ 

. تسا هتـسجرب  طاـقن  زا  یکی  مھ  نآ  هک  دوب  یا  هتـسھ ی  هیـضق رد  امـش  عطاـق  عضاوم  مینکب ، ضرع  زاـیتما  ناونع  هب  دوـب  مزـال  هک  یمھم  یـساسا  طوـطخ  نآ  رد  هتبلا 

تـسرد نیا  تسا . راک  نیا  رد  ورـشیپ  راـک و  نیا  هب  دـنم  هقـالع شدوخ  مھ  تلود  یگداتـسیا ؛ هب  دـینک  مازلا  ار  تلود  هک  دوب  نیمھ  تسرد  راـک  دـیدرک . لـمع  بوخ  یلیخ 

. دیشاب هتشاد  مامتھا  لبق  دننام  مھ  فیعض  دمآرد و  مک تاقبط  هب  تسا . هدنیآ  تحلصم  روشک و  تحلصم  قبطرب 

نابھگن  / ٢٠/٠۴/١٣٨۶ یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

تلاخد دیابن  هیـصوت  شرافـس و  دنک . تلاخد  دیابن  یحانج  شیارگ  یھورگ ، شیارگ  یـسایس ، شیارگ  دنک . تلاخد  دـیابن  قئالـس  نوناق . تاررقم و  زا  تسا  ترابع  رایعم 

نوناق رایعم  ار  رایعم  دـیاب  طقف  سلجم . نیناوق  در  ای  لوبق  یهلئـسم  رد  مھ  اھتراظن ، یهلئـسم  رد  مھ  دـشاب ؛ ینوناق  رایعم  نامھ  ادـخ ، دوخ و  نیب  یتسیاب  رایعم  دـنک .

زا نوناق  تیاعر  اجنامھ  رد  دـشابن . تحلـصم  مینک ، لمع  نوناق  قبط  رب  اجنیا  رگا  هک  دـسرب  شرظن  هب  ناسنا  تسا  نکمم  یھاـگ  دوش . تیاـعر  دـیاب  نوناـق  رم  داد . رارق 

رگید دروخب ، مھ  هب  اـھهطباض  اـھرایعم و  نآ ، نیا و  یـشیدناتحلصم  دارفا و  صاخـشا و  رظن  اـب  هک  دـش  اـنب  هچناـنچ  رگا  نوچ  تسا ؛ رتمزـال  رتـالاب و  تحلـصم  نآ  تیاـعر 

روج ود  رفن  ود  زور  کی  رد  ای  دنادب ، تحلصم  تسا  نکمم  یرگید  روج  یرگید  سک  رگید  زور  کی  دنادیم ، تحلصم  روج  کی  یسک  کی  زور  کی  دنام ؛ دھاوخن  یقاب  یاهطباض 

ای یھقف  هاگن  رد  هتبلا  شنیب . دید و  هاگن و  رھ  رب  یـشیدناتحلصم ، رھ  رب  تسا  مدقم  هطباض  دنامیمن . یقاب  یاهطباض  دنامیمن ، یقاب  ینوناق  رگید  اذل  دننادب ؛ تحلـصم 

کی دمھفیم ؛ زیچ  کی  لیلد ، زا  زورما  دیآیم . شیپ  یار  لدبت  یدھتجم  رھ  یارب  درادن ؛ یداریا  نیا  دیایب ؛ شیپ  یتارییغت  تسا  نکمم  نابھگن  یاروش  رد  یقوقح  طابنتسا 

یار لدبت  نیمھ  اھتنم  تسین ؛ بیع  نوگانوگ ، دراوم  رد  نابھگن  یاروش  یار  لدبت  درادن . یلاکشا  نیا  دمھفب ؛ یرگید  زیچ  دنک ، هاگن  لیلد  نامھ  هب  تسا  نکمم  رگید  زور 

. دشاب طبضنم  و  نیناوق ، طباوض و  رب  دشاب  قبطنم  یتسیاب  مھ 

اھهاگشناد  / ٠٧/١٧/١٣٨۶ یگنھرف  یسایس  یاھلکشت  نالاعف  روکنک و  رترب  تارفن  هبخن و  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

هتفگ اجنآ  اجنیا و  رد  مدرم  یربھر و  طاـبترا  هراـبرد  هک  تسا  یئاـھ  هرازگ هب  عجار  دـندرک - حرطم  اـجنیا  نازیزع ، زا  یکی  هک  منک - ضرع  لوا  تسا  مزـال  هک  یا  یدـیلک بلطم 

هک تسا  ینامھ  مفرح  نم  تسین . تسرد  اھ  نیا مادـک  چـیھ یدـنع ؛ نم  یاھریـسفت  ای  هیجوت  ای  لیوات  ای  تسین ؛ کـالم  دـش ، هتفگ  هسلج  رد  هک  یزیچ  نیا  دوش . یم

. میوگ یم مراد 

نآ دـینک  ضرف  الثم  یـصوصخ ، ی  هسلج کی  رد  میھاوخب  دـعب  میئوگب ، ار  نآ  فالخ  هکنیا  هن  میئوگ ؛ یمن تفگ ، دـیابن  ماظن  تحلـصم  روشک و  تحلـصم  قبطرب  هک  ار  هچنآ 

نآ ی  همھ رگا  اـم  دـنیوگب . دـیابن  تسا ؛ مارح  روـشک  نالوئـسم  رب  نآ  نتفگ  هک  تـسھ  لـئاسم  زا  یرایـسب  هـلب ، تـسین . روـج  نـیا ریخن ، مـینک ؛ حیحـصت  ار  هـتفگ  فـالخ 

، دـش هتفگ  هسلج  رد  هک  یزیچ  نیا  اـعطق  دنونـش . یم مھ  اـھ  نآ دنتـسھ ، امـش  نمـشد  هک  یئاـھ  نآ دیونـش ، یمن هک  امـش  طـقف  میئوگب ، میناد ، یم هک  ار  یئاـھزیچ 

دوجو هب  یا  هبئاش درک ؛ داجیا  بوش  ناھذا  رد  تفگ و  ار  نآ  فالخ  دیاب  هکنیا  هن  تفگ ؛ دـیابن  تفگ ، دـیابن  هک  ار  هچنآ  اما  تفگ . ار  بلاطم  زا  یخرب  دـیابن  کشالب  و  تسین ؛

یئوجـشناد و یاھرادـید  رد  هچ  یمومع ، یاھرادـید  رد  هچ  هعمج ، زامن  رد  هچ  دیونـش ؛ یم ام  زا  هک  تسا  ینامھ  اـم  فرح  دـشاب ؛ مولعم  دـشاب ، نشور  نیا  ـالبق  دروآ .

. رگید یصاصتخا  نوگانوگ  یاھرادید 

دزی  / ١٠/١٣/١٣٨۶ ناتسا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

تلاح نیا ، سفن . هب  دامتعا  لباقم  ی  هطقن ینعی  تسا ؛ سای  داجیا  ناـمھ  نیا ، دراد . راـک  نیا  یئوس  ریثاـت  هچ  دـننادن  دـننک ، یم ار  اـھراک  نیا  هک  یناـسک  تسا  نکمم 

ریثات هک  دـنرادن  هجوت  دـنمھف و  یمن هنافـساتم  دـننک ، یم تیلاعف  دـننک ، یم شالت  اھنادـیم  نیا  رد  هک  یناسک  زا  یلیخ  تسا . ینیب  مکدوخ لاعفنا و  یگتخابدوخ و  داجیا 

. دنرادن ناشدوخ  راک  زا  یتسرد  یبایزرا  دنتسین ، تفتلم  دنتسین ؛ هاوخدب  ابلاغ  اما  دنتسھ ، هاوخدب  یـضعب  هتبلا  دنتـسین . یھاوخدب  یاھ  مدآ اھ  نیا تسیچ . ناشراک 

نیمھ دریگ ، یم یللملا  نیب میمصت  روط ؛ نیمھ  دریگ ، یم یسایس  میمصت  زیمآ ؛ تناھا یاھنحل  اب  مھ  نآ  ضارتعا ، رس  تشپ  ضارتعا  دریگ ، یم یداصتقا  میمصت  تلود 

هک یچیپ  رھ  رـس  رگید  میدرک ، نانیمطا  هدـننار  نیا  هب  میدـش و  سوبوتا  نیا  راوس  ام  یتقو  روط . نیمھ  دور ، یمن رفـس  نالف  هب  روط ؛ نیمھ دور ، یم رفـس  نالف  هب  روط ؛

زا یـضعب  رد  راکرپ و  تلود  افاصنا  تلود  نیا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  رگید . دور  یم دنک ، یم یگدننار  دراد  بخ  دیزرل . ملد  دش ، نالف  متـسد  اقآ  شاب ، بظاوم  اقآ  تفگ  دیابن 

یئارجا دـشرا  ناریدـم  ریزو و  روھمج ، سیئر تسا . بلاـج  نم  یارب  یلیخ  تسا ؛ مھم  نم  یارب  یلیخ  نیا  دـنور ، یم اھرھـش  ی  همھ هب  هکنیا  تسا . هنوـمن  تایـصوصخ 

. نتفر اب  دنک  یم قرف  ندناوخ  شرازگ  هن ، میناوخ ؛ یم هک  ار  اھشرازگ  ام  اقآ  دنیوگ  یم یضعب  دراد . ریثات  یلیخ  اھرھش  هب  نتفر  نیا  دنور . یم فلتخم  یاھرھـش  هب  روشک 

کی اـب  دنیـشن  یم یمدرم ، کـی  اـب  دنیـشن  یم یناتـسا ، کـی  هب  دور  یم یرھـش ، کـی  هب  دور  یم ناـسنا  یتـقو  دـیآ . یم شرازگ  نم  یارب  اھریدـم  بلغا  زا  شیب  دـیاش 

« ّيلم حلاصم   » 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 26هاگياپ  هحفص 20 
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زورما ار  راک  نیا  تسا . رت  شزرااب یلیخ  شرازگ  زا  دونـش ، یم دنیب و  یم هک  هچنآ  ناسنا  دراد . یئاھتوافت  تسا ، تیعقاو  هک  هچنآ  اب  اھـشرازگ  دنیب  یم یناوج ، ی  هعومجم

ات دـص  رفـس  نیا  رد  ارچ  نتفرگ . داریا  فعـض و  ی  هطقن هب  دـننک  یم شلیدـبت  دـنریگ ، یم ار  نیا  زا  یا  هشوگ کـی  دـننک . یم رفـس  روشک  یاـج  همھ  هب  دـنک . یم دراد  تلود 

. تسا سای  داجیا  اھ  نیا تسین ؟ یچیھ  زا  رتھب  نیا  دوشب ؛ لمع  شیات  هاجنپ ـالاح  بوخ ، یلیخ  تسین ؟ لـمع  لـباق  رتشیب  شیاـت  هاـجنپ هک  یلاـح  رد  دـیتشاد ؛ هبوصم 

هک مھ  یناسک  بلغا  مدرک ؛ ضرع  تسا . نیرفآ  سای هک  تسا  یئاھ  یـشارت لاکـشا اھ  نیا دیتفرن ؟ رفـس  نالف  هب  ارچ  دیتفر ؟ رفـس  نالف  هب  ارچ  دوخیب : یاھ  یـشارتداریا

یا هدنب اھتلود . ی  هیقب لثم  دنراد ؛ اطخ  فعض و  ارچ ، درادن ؛ فعـض  تلود  نیا  هکنیا  هن  دراد . یفعـض  یتلود  رھ  هرخالاب  ناشراک . ی  هلابند هب  دنرادن  هجوت  دننک ، یم راک  نیا 

. دـنکب رتمک  ای  دـنکن  اطخ  دـنک  شالت  دـیاب  تساطخلازیاج ؛ ناسنا  تسین . هک  اتود  یکی  اش هللا ؛ ام  یلا  ام  یاھاطخ  مرادـن ؟ اـطخ  مدوخ  رگم  مریگب ، اـطخ  مھاوخ  یم هک 

ار مدرم  سفن  هب  دامتعا  ندرک ، درسلد  ار  مدرم  ندرک ، یرگ  یچوھ اما  دنناسرب ؛ وا  شوگ  هب  ار  اطخ  دننک و  یزوسلد  دیاب  دننیب ، یم ار  لباقم  فرط  یاطخ  هک  مھ  یناسک 

یناسک هب  مھ  نیلوئسم ، هب  مھ  اھ ، هناسر هب  مھ  تاعوبطم ، هب  مھ  تسا ؛ همھ  هب  نم  باطخ  نیا  تسین . اور  چیھ  هدنیآ ، هب  تبسن  ندرک  دیماان  ار  اھ  نآ نتـسکش ،

روشک تحلـصم  ثحب  هک  تسا  یزیچ  نیا  اھ . هاگـشناد رد  رگید ، یاـھاج  رد  هعمج ، زاـمن  رد  سلجم ، رد  دـنراد ؛ ار  مدرم  اـب  نتفگ  نخـس  هباـطخ و  نوگاـنوگ  یاـھربنم  هک 

. تسا یلم  سفن  هب  دامتعا  اب  ی  هلباقم یاھ  هار نآ  زا  یکی  مھ  نیا  درک . تیاعر  ار  روشک  تحلصم  دیاب  تسا ؛

نورزاک  / ١٣٨٧/٠٢/١۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

، تسا یبوخ  یلیخ  تفـص  ندـشن  بوعرم  نیا  روشک ! رـساترس  رد  ناناوج  ی  همھ و  ینورزاـک ! روشرپ  ناـناوج  نموم و  مدرم  نم ! نازیزع  منکب : ضرع  امـش  هب  نم  یلو 

اما تسا ، مزال  اھ  نیا تسین ؛ یفاک  مادـک  چـیھ اھ  نیا اما  تسا ؛ یگرزب  زایتما  دوخ ، ینورد  یئاناوت  رب  یرایـشھ  یھاگآ و  نیا  تسا ، یزاتمم  تیـصوصخ  تعاجـش  نیا 

یگنھرف یاھ  هبنج یداصتقا ، یاھ  هبنج دوش . هتخاس  یمالسا  یوگلا  کی  ناونع  هب  دیاب  روشک  نیا  دننک ؛ شالت  دیاب  تلم  تلود و  مینک ، شالت  دیاب  همھ  تسین . یفاک 

. دننک تیلوئسم  ساسحا  دیاب  همھ  دریگ ؛ رارق  مامتھا  دروم  دیاب  ناناوج  داحآ  ی  هلیسو هب  مدرم ، ی  هلیسو هب  نالوئسم ، ی  هلیسو هب  دیاب 

تـسا مالـسا  سدقم  مان  قیال  یناریا و  قیال  هک  ینانچ  نآ ار  هدـنیآ  ناریا  دـنناوتب  مدرم  کمک  هب  روشک  نالوئـسم  و  دـھد ، باوج  روشک  رد  تیلوئـسم  نیا  میھاوخب  رگا  و 

سکرھ دنامب . یقاب  هنامیمص  مکحتسم و  طابترا  کی  تسھ - زورما  هک  ینانچمھ  روشک - نالوئسم  تلم و  نایم  طابترا  مدرم ، نایم  طابترا  هک  تسا  نیا  شھار  دنزاسب ،

نیا روشک و  نیا  تحلـصم  فالخرب  یراک  دبوکب ، تافالتخا  لبط  رب  سکرھ  دزادنیب ، هلـصاف  روشک  نالوئـسم  تلم و  نایم  دنک  یعـس  سکرھ  دنک ، توعد  هقرفت  هب  ار  تلم 

. دشاب دھاوخ  یم یک  رھ  تسا ؛ هداد  ماجنا  تلم 

نارھت  / ٢٩/١٣٨٧/٠۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

مارآ تکاـس و  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  لـباقم  رد  هک  تشاد  عـقوت  دـیابن  دـناهدروخ ، یلیـس  دـناهدروخ ، هبرـض  مالـسا  زا  هک  ینانمـشد  زا  تسا . نمـشد  نمـشد ، هتبلا 

ظفح یارب  ار  هار  نیرتھب  نمشد  ینمشد  اب  یهھجاوم  رد  هنارایشھ  هناھاگآ ، دیاب  اھتنم  تشاد ، دیاب  ار  نمشد  ینمشد  راظتنا  دنکیم . ینمشد  نمشد  انیقی  دننیـشنب .

. تفرگ رظن  رد  مدرم  مومع  حلاصم  ظفح  یلم ، عفانم 

. تسا یلوصا  ینابم  رد  نالوئسم  ناگبخن و  یهملک  تدحو  تلم و  داحآ  یهملک  تدحو  منادیم ، رتمزال  زیچ  همھ  زا  هتشذگ  لثم  نامروشک  یارب  زورما  نم ، هک  هچنآ 

رطف  / ١٣٨٧/٠٧/١٠ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ 

، دنتـسھ نادیم  رد  لماک  یهزیگنا  اب  زورما -  یبالقنا  روشرپ  یهدنز  لسن  اھناوج -  یگدامآ ، اب  طاشن ، اب  ناریا  تلم  بالقنا ، یزوریپ  مراھچ  یهھد  یهناتـسآ  رد  هللادـمحب 

اھنیا یـسایس ؛ طاشن  یهنیمز  رد  یعامتجا ، نوگانوگ  یاھتیلاعف  یهنیمز  رد  یروانف ، یهنیمز  رد  ملع ، یهنیمز  رد  ار ؛ اھندرک  راک  جئاتن  دینیبیم  ندرک . راک  یارب  دناهدامآ 

یعاـمتجا و ناـگبخن  یــسایس ، ناـگبخن  صوـصخب  مدرم ، داـحآ  یهـمھ  تـسا  مزـال  دوـشب ، ظــفح  ناریا  تـلم  یارب  اھدرواتــسد  نـیا  هـکنیا  یارب  تـسا . مـنتغم  یلیخ 

ظفح ار  تدحو  دیاب  تسا . رتمھم  دیایب ، مھم  یتعامج  یھورگ و  یاھهدودحم  رد  ناسنا  رظن  هب  هک  یئاھزیچ  یهمھ  زا  تدـحو  ظفح  هک  دـننکب  هجوت  حرطم  یاھتیـصخش 

هک یناسک  هب  تسا  قلعتم  راک ، کین  ماجرف  نیقتملل ؛» هبقاعلا  اداسف و  ضرالا و ال  یف  اولع  نودـیریال  نیذـلل  اھلعجن  هرخالا  رادـلا  کـلت  : » دـیامرفیم لاـعتم  دـنوادخ  درک .

یهملک یالعا  تھج  رد  یلم ، حـلاصم  تھج  رد  ادـخ ، یارب  ادـخ ، هار  رد  دـنراذگب ، رانک  ار  اھیھاوخدوخ  دـنرادب ؛ رذـح  رب  یھلا  یاھعونمم  زا  ار  ناـشدوخ  دنـشاب و  یقتم 

. دننک شالت  مالسا 

ع)  / ١۵/١٣٨٨/٠۴  ) نینموملاریما ترضح  تدالو  زورلاس  رد  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هلمج زا  دنتشاد ، مامتھا  یئاھزیچ  هب  دوخ  یارجامرپ  یگدنز  نیا  لوط  رد  راوگرزب  نیا  هک  تسا  نیا  مالـسلاهیلع )  ) نینموملاریما تبقنم  روطق  باتک  روطـس  زا  رطـس  کی 

. دوب مھم  نینموملاریما  یارب  مھ  یمالـسا  تما  نایم  رد  تلادع  رارقتـسا  دوب . مھم  نینموملاریما  یارب  یمالـسا  تما  تدحو  تسا . سرد  ام  یارب  اھنیا  تدحو . تلادع و 

نآ ار ، اھیتخـس  نآ  دـنکیم ؛ لـمحت  ار  دوـخ  یگدـنز  یاـھنومزآ  نیرتراوـشد  تلادـع  یپ  رد  هک  یئاـجنآ  رد  مـھ  دـھدیم ؛ ناـشن  ار  دوـخ  اـج  ود  رھ  رد  راوـگرزب  نآ  یبـلطقح 

رد ار  قح  تسا . تلادـع  لابند  نوچ  دـنکیم ؛ لمحت  ار  اھنیا  هک  تموکح ، هاتوک  نارود  گنج  هس  نآ   - دـش لیمحت  راوگرزب  نآ  رب  هک  ار  یئاـھگنج  نآ  ار ، راوشد  یاھتدـھاجم 

ملـسم وا  دوخ  یارب  هک  یقح  زا  ناناملـسم ، تدـحو  رطاخ  هب  مالـسا ، حـلاصم  رطاخ  هب  ادـخ ، رطاخ  هب  نینموملاریما  هک  یئاجنآ  رد  مھ  دـنکیم - بیقعت  تیعطاق  اب  اـجنیا 

. درادیم ساپ  ار  یمالسا  تدحو  ار ، یمالسا  یهعماج  ار ، ناناملسم  ار ، مالسا  دیآیمنرب ؛ هضراعم  ماقم  رد  دنکیم و  یشوپمشچ  تسا ،

١ ؛») هلا هیلع و  یلص هللا   ) دمحم نید  قحم  یلا  نوعدی  مالسالا  نع  تعجر  دق  سانلا  هعجار  تیار  یتح  یدی  تکسماف  »

طـسو مدمآ  متـسنادن ، زیاج  ار  توکـس  رگید  اجنآ  رد  تسا ، حرطم  یمالـسا  یهعماج  حلاصم  یمالـسا ، حلاصم  تسا ، حرطم  مالـسا  یهلئـسم  مدـید  هک  یتقو  نآ  ینعی 

تدـحو اجنیا  رد  قح  نیا  دـنکیم . لابند  تیعطاق  اب  ار  قح  مھ  اجنآ  تسا ؛ نینموملاریما  تنحم  نارود  نآ  ربمغیپ و  تلحر  زا  سپ  لوا  نارود  لام  تدـحو . داجیا  یارب  نادـیم 

. تسا سرد  ام  یارب  اھنیا  تسا .

یملع  / ٠۴/١٣٨٨/٠۶ ناگبخن  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

کی رد  فعض  یهطقن  کی  هب  تبـسن  نتفرگ  عضوم  ینلع  دراد ؟ یموزل  هچ  نتفرگ ؛ عضوم  ینلع  تسین  مزال  نوچ  دیریگیمن ؟ عضوم  ینلع  ارچ  هک  دوب  نیا  اھلاوس  زا  یکی 

، دشاب شجالع  لابند  ندرک  ینلع  نودب  ار  یزیچ  کی  رگا  ناسنا  هک  تسھ  تاقوا  یھاگ  یچیھ . لکشم ؟ نآ  لح  هب  دنکیم  کمک  ردقچ  هک  دینکیم  لایخ  امش  لوئـسم ،

نکیل دنکیم ؛ ینلع  ناسنا  هلب ، اجنآ  تسین ؛ ندش  ینلع  زج  یاهراچ  چیھ  هک  تسھ  تقو  کی  هلب ، دنک . یلاجنج  ناسنا  ار  یزیچ  کی  هکنیا  ات  دـش ، دـھاوخ  جالع  رتھب 

ار نیا  یتسیاب  امتح  تسا ، فلاخم  اھنآ  اب  یربھر  دراد و  دوجو  روشک  یئارجا  نیلوئـسم  یهعومجم  رد  یلاکـشا  یداریا ، کـی  هچناـنچ  رگا  دوشب  روصت  هک  تسین  روجنیا 

. دنکن ینلع  ار  یزیچ  کی  ناسنا  هک  تسا  نیا  رد  یعطق  تحلصم  تاقوا  یھاگ  هن ، دنک ؛ نایب  اھوگدنلب  رد 

هچرھ هک  تسین  روجنیا  تسا . قئاقح  زا  یکی  مھ  تحلصم  دوخ  تسین . مکحم  یاھفرح  نآ  وزج  تحلصم  تقیقح و  لباقت  نیا  تحلـصم . تقیقح و  اقآ  دیئوگن  اجنیا  الاح 

. دنکیم یـشیدناتحلصم  ناسنا  یھاگ  هلب ، بوخ ، دینکیم ؟ یـشیدناتحلصم  اقآ  دننکیم : لایخ  روجنیا  یـضعب  دشاب . یایفنم  زیچ  کی  نیا  دوب ، شیور  تحلـصم  مسا 

شنتفاکـش ثحب و  یاج  الاح  هلئـسم  نیا  هتبلا  تسا . مالـسا  تاحـضاو  تاملـسم و  وزج  نیا  تشاد ؛ هجوت  نآ  هب  دیاب  هک  تسا  یقئاقح  زا  یکی  یـشیدناتحلصم  دوخ 

شگرزب ربارب  هد  ار  نیا  تسھ ، یکچوک  لاکـشا  یهطقن  کی  دـینک  ضرف  دـنک . ینلع  ار  یزیچ  کی  ناـسنا  تاـقوا  یھاـگ  تسین  حالـص  تسا . تاملـسم  وزج  اـما  تسین ،

یشان ینلع ، نتفرگن  عضوم  نیاربانب  دنکیم . لح  یرگید  لکـش  هب  ار  نیا  ناسنا  بوخ ، دراد ؟ یموزل  هچ  دنھدب ؛ رارق  اھنیا  یئامنهایـس و  یهیام  یدیماان و  یهیام  دننک ،

« ّيلم حلاصم   » 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 26هاگياپ  هحفص 21 
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. تسا لوقعم  یقطنم و  للع  نیا  زا 

یربھر  / ١٣٨٨/٠٧/٠٢ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ینعی تسا ؛ یندشن  نیا  دننک ، ادـیپ  دـیع  هب  یهدـیقع  زور  کی  رد  همھ ، هک  دوشب  یروج  دـیاب  میئوگب  ام  هک  ینیا  نم  رظن  هب  دـندومرف ، هک  مھ  رطف  دـیع  نیا  یهیـضق  رد 

؛ دشاب یرگید  زیچ  شرظن  هک  دوشب  ادیپ  تسا  نکمم  یھیقف  کی  هرخالاب  دوشیمن . بوخ ، دنوشب ؛ قفتم  اوتف  کی  رب  اھقف  یهمھ  تسا ؛ یندشن  ام  یھقف  ینابم  قبط 

ای دراد ، مھ  ینیدلقم  ای  دراد  یئاوتف  تسا ، یرفن  کی  دراد ؟ یلاکـشا  هچ  دراد ؟ یتیمھا  هچ  مینکن ؛ گرزب  یلیخ  ار  فالتخا  نیا  ام  دمآ . دـھاوخ  دوجو  هب  فالتخا  نیاربانب 

چیھ دوب ، یرگید  رظن  ناشرظن  ماظع  عجارم  مرتحم و  گرزب و  نایاقآ  زا  یـضعب  هکنیا  اب  دیدرک ، هدھاشم  مھ  لاسما  هتبلا  اھتنم  دـنکیم . لمع  شدوخ  یاوتف  قبط  درادـن و 

هک دوبن  روجنیا  درک . ینادردق  دـیاب  یلیخ  تسا ؛ یمیظع  زیچ  یلیخ  نیا  تسا ؛ یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  دـیدرک . هظحالم  امـش  تفرگن ؛ ماجنا  فلاخم  رظن  نیا  هب  یرھاظت 

نیا داتفین ؛ قافتا  یراک  نیچمھ  هبنـشود . زور  مھ  دـیع  زامن  کی  رگید ، یاج  ای  نارھت  رد  ای  دھـشم  رد  ای  ناھفـصا  رد  الثم  دوشب  لیکـشت  هبنـشکی  زور  دـیع  زامن  کی  الاح 

؛ دندقتعم یلیخ  دندنبیاپ ، یلیخ  ماظن  ینابم  هب  ماظن ، حـلاصم  هب  تسھ ، مھ  نالا  هدوب و  ام  یهدـیقع  یهشیمھ  هک  روطنیمھ  افاصنا  ناگرزب  بوخ ، تسا . مھم  یلیخ 

. درک یرازگرکش  درک ، ینادردق  دیاب  اعقاو  و  دنیبیم ؛ ار  اھنیا  ناسنا 

روشک  / ١٣٨٨/٠٩/٠۴ نایجیسب  زا  یریثک  عمج  رادید  رد  تانایب 

روشک لالقتـسا  لصا  اب  دنفلاخم ، بالقنا  نیا  لصا  اب  هک  یدودعم  دارفا  نآ  لباقم  رد  همھ  یـسایس ، فلتخم  تانایرج  ناریا ، تلم  مدرم ، داحآ  هک  تسا  نیا  رب  هدنب  رارـصا 

ام تلم  لخاد  رد  دراد ؛ اھتلم  لخاد  رد  رـصانع  هنوگنیا  زا  نمـشد  دنـشاب . یکی  رگیدکی  اب  تسا ، رابکتـسا  هب  اکیرمآ و  هب  روشک  ندرک  میدقت  یتسدود  ناشفدھ  دنفلاخم ،

رصانع نآ  زا  دیاب  ار  اھنیا  مدرم -  یهماع  ات  صاوخ  زا  یمدرم -  میظع  یهدوت  نیا  مدرم ، داحآ  تلم ، نتم  دنوشیم . ادیپ  لیبق  نیا  زا  یدودعم  دنتـسھ ، یناسک  روجنیا  مھ 

؛ دنوشیم مگردرس  دارفا  هک  دوشیم  شوشغم  نانچنآ  اضف  اھفرح ، زا  یضعب  رد  تاراھظا ، زا  یضعب  رد  منیبیم  نم  دتفیب . قافتا  هابتشا  دیابن  درک ؛ ادج  هتخورفدوخ  دودعم 

. تسین تسرد  نیا  دنوشیم ؛ نیبدب  ناشنالوئسم  هب  تبسن  ناشناگبخن ، هب  تبسن  رگیدمھ ، هب  تبسن  مدرم 

اھهاگتسد و نیا  زا  یضعب  یاھتسایس  تسین  مولعم  دنھاوخیمن ؛ هیصوت  ام  زا  اھنآ  دنتسین ؛ ریذپهیـصوت  نوگانوگ -  رـصانع  زا  یـضعب  هچ  تاعوبطم ، هچ  اھیـضعب -  الاح 

بلاغ ار  قئاقح  دنلیام  دنھاوخیم ، ار  روشک  حـلاصم  هک  یناسک  نآ  اما  تسا -  فالتخا  داجیا  رد  ناشنان  دوشیم -  نیعم  اجک  دـنکیم و  نیعم  یک  ار  اھهناسر  تاعوبطم و 

احیرـص و دـنیبیم  ناسنا  تسین . تسرد  ینکارپهعیاش  یزاسهعیاش و  دـننک . رظن  فرـص  یلوصا  ریغ  یئزج و  تاـفالتخا  نیا  زا  هک  تسا  نیا  اـھنآ  هب  ماهیـصوت  نم  دـننک ،

روھمج سیئر  هچ  دـنکیمن ، مھ  قرف  دـننکیم ؛ یزاـسهعیاش  اـھنیا  هب  تبـسن  دـننزیم ، تمھت  دـنراد -  شود  رب  ار  روشک  یاـھراب  هک  یناـسک  روـشک -  نیلوئـسم  هب  اـنلع 

یناـسک روشک  نیلوئـسم  دـنروشک . نیلوئـسم  اـھنیا  دـشاب ؛ هیئاـضق  یهوق  سیئر  هچ  دـشاب ، تحلـصم  صیخـشت  عـمجم  سیئر  هچ  دـشاب ، سلجم  سیئر  هچ  دـشاب ،

. دھاوخیم ار  نیا  نمشد  درک ؛ ینکارپهعیاش  دیابن  دنشاب . هتشاد  نظ  نسح  دنشاب ، هتشاد  دامتعا  اھنیا  هب  دیاب  مدرم  تسا ؛ هدرپس  اھنیا  هب  یراک  کی  مامز  هک  دنتسھ 

. دنک نیبدب  نیلوئسم  هب  تبسن  رگیدکی ، هب  تبسن  ار  اھلد  دھاوخیم  دنک ؛ ینکارپهعیاش  دھاوخیم  نمشد 

نویناحور  / ١٣٨٨/٠٩/٢٢ بالط و  زا  یعمج  اب  رادید  رد  تانایب 

نینچ کی  اھنآ ، نارادفرط  یهصرع  رد  هک  دننکیم  یراک  دعب  دنھدیم ، ماما  زا  یرادفرط  راعش  دنھدیم . ماجنا  نوناق  فالخ  رب  احیرـص  لمع  دنھدیم ، نوناق  زا  یرادفرط  راعش 

. دـندش لاحـشوخ  یلیخ  راک  نیا  زا  نانمـشد  تسین . یکچوک  راک  تسین ؛ یمک  راک  نیا ، دوشب . تناھا  ماما  سکع  هب  دوشب ، تناھا  ماما  هب  دریگب ؛ ماـجنا  یگرزب  هاـنگ 

هیلع یلم ، حـلاصم  هیلع  دـنوشیم  قیوشت  دـننکیم ؛ لمع  میمـصت ، نآ  ساسا  رب  دـنریگیم ؛ میمـصت  لیلحت ، نآ  ساسا  رب  دـننکیم . مھ  لیلحت  تسین ، یلاحـشوخ  طـقف 

( مالـسلا هالـصلا و  هیلع   ) نینموملاریما نایب  رد  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  اـضف و  یگدولآراـبغ  ناـمھ  بیرف ، ناـمھ  دـنکیم ، داـجیا  ار  لکـشم  هک  یزیچ  نآ  اـجنیا  ناریا . تلم 

قح دننکیم ، طولخم  لطاب  یهملک  کی  اب  ار  قح  یهملک  کی  هئایلوا ؛» یلع  ناطیشلا  یلوتسی  کلانھف  ناجزمیف  ثغـض  اذھ  نم  ثغـض و  اذھ  نم  ذخوی  نکل  و  : » تسھ

. دنکیم ادیپ  انعم  ندرک ، نیعم  زیام  ندرک ، نیعم  صخاش  یرگنشور ، هک  تساجنیا  دوشیم . هبتشم  قح  ایلوا  رب 

دوجو هب  لوصا  نیا  هیلع  یایریگتھج  کـی  هک  تسا  هدـش  بجوم  وا  تکرح  وا ، فرح  دـنیبب  هک  یدرجمب  دـنکیم ، راـک  مالـسا  یارب  ماـما ، یارب  بـالقنا ، یارب  هک  یـسک  نآ 

فذح شمالسا  یمالـسا - » یروھمج  یدازآ ، لالقتـسا ،  - » یمالـسا یروھمج  راعـش  نیرتیلـصا  زا  هک  دنتفنـش  یتقو  دنوشیمن ؟ هبنتم  ارچ  دوشیم . هبنتم  اروف  دیایب ،

. دننک یربت  دیاب  دننکیم ؛ هابتشا  دنوریم ، طلغ  ار  هار  دنراد  هک  دنمھفب  دیاب  دنیایب ؛ دوخ  هب  دیاب  دوشیم ،

یربھر  / ١٣٨٨/١٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ینشور فافـش و  تارظن  تارظن ، دوش و  هداد  حیجرت  اھنیا  لاثما  یـصخش و  یحانج و  یبزح و  حلاصم  رب  روشک  حلاصم  روشک ، عفانم  ماظن ، عفانم  دیاب  تاباختنا  رد  هتبلا 

ماظن دوب ؛ دھاوخ  مدرم  عفن  هب  روشک و  تفرـشیپ  عفن  هب  ماظن ، عفن  هب  کشالب  نیا  دریگب ، ماجنا  یتاباختنا  نینچ  کی  هچنانچ  رگا  دنھاوخیم . هچ  هک  دشاب  مولعم  دشاب ؛

. دربیم شیپ  درادیم و  هگن  طاشناب  هدنز و  ار 

روشک  / ١٣٨٩/٠٢/١۵ رسارس  ناملعم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؟ دنـشاب هتـشاد  یتایـصوصخ  هچ  دیاب  روشک ، نیا  بولطم  نتخاس  یارب  ام  درم  نز و  میراد ؟ زاین  یناسنا  روج  هچ  روشک  نیا  یادرف  یارب  ام  هک  دننکب  هجوت  زیزع  نیملعم 

، دوخ راتفر  اب  دوخ ، شنم  اب  دوخ ، نخس  اب  امش  تسامش . رایتخا  رد  تسا ، هتسشن  سرد  سالک  رد  امش  لباقم  رد  هک  یکدوک  ای  ناوجون  نیا  تسامش . تسد  هب  نیا 

، تسوا یهتـسیاش  هک  نانچنآ  ار  تناید  حور  وا  هب  دیناوتیم  دینک ؛ لمع  یاھنادیم  یهناور  ار  وا  دیناوتیم  دیھدب ؛ دیما  وا  هب  دیناوتیم  دیھدب ؛ سفن  هب  دامتعا  وا  هب  دـیناوتیم 

. دـینک هدـنز  وا  رد  ار  راکتبا  حور  دـیناوتیم  دـیروایب ؛ دوجو  هب  دـیزاسب و  هعماج  عمج و  حـلاصم  هب  دـنمهقالع  یعامتجا ، شالترپ ، کریز ، یناـسنا  وا  زا  دـیناوتیم  دـینک ؛ قیرزت 

. روشک رسارس  رد  تسا  ناملعم  یمومع  یناگمھ و  یهفیظو  نیا  دھد ؛ ماجنا  ار  اھراک  نیا  دوخ  سرد  سالک  یهدودحم  نامھ  رد  دناوتیم  ام  یهنازرف  ملعم 

ناضمر  / ٣١/١٣٨٩/٠۵ هام  زور  نیمھدزای  رد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

اما هدش ، هاگـشناد  رد  یتینما  یطابـضنا و  ظاحل  زا  یدـنت  دروخرب  روج  هچ  منادـیمن  نم  دریگیم . تروص  یتینما  یطابـضنا و  یاھدروخرب  اھهاگـشناد  رد  هک  دوشیم  هتفگ 

نکمم منادیمن -  نم  دوشب ، یوردنت  هدرخ  کی  طابـضنا  لامعا  طابـضنا و  باب  رد  یئاج  کی  رد  تقو  کی  رگا  الاح  تسا . مزال  طابـضنا  هاگـشناد  رد  هرخالاب  هک  منادـیم  ار  نیا 

هاگشناد طیحم  الصا  نمـشد ، یاھهئطوت  زا  یلیخ  جامآ  درک . اھر  ار  هاگـشناد  طیحم  دوشیمن  تسا . مزال  مھ  تینما  تسا ، مزال  مھ  طابـضنا  هرخالاب  نکیل  تسھ -  مھ 

اب دـننک ، صخـشم  ار  یاهطقن  کی  دـنھاوخیم  یتقو  اھملیف  یوت  اـی  اھـسکع  یوت  تاـقوا  یھاـگ  دـیراد . رارق  زمرق  یهرئاد  نآ  یوت  هک  دـینادب  نایوجـشناد  امـش  دوخ  تسا .

، امش ندنازغل  یارب  تسامش ؛ یارب  اھهمانرب  زا  یلیخ  الصا  هدرک ؛ ناتصخشم  هتـشاذگ ، زمرق  یهرئاد  یوت  ار  نایوجـشناد  امـش  نمـشد ، دننکیم . صخـشم  زمرق  یهرئاد 

دیاب هرخالاب  بوخ ، تشاد ؟ رود  رظن  زا  ار  اھهاگـشناد  دوشیم  روطچ  بـالقنا . حـلاصم  روشک و  تشونرـس  هب  تبـسن  امـش  ندرک  لاـیخیب  یارب  امـش ، ندرک  فرحنم  یارب 

. راک نیا  رد  هلمج  زا  تسین ؛ بوخ  یراک  چیھ  رد  یورهدایز  یوردنت و  ام  رظن  هب  هلب ، دشاب . هجوت 

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

رتشیب هک  ار  نامتاکرتشم  هک  تسا  نیا  تدحو  میـشخبب . ققحت  لمع  رد  دیاب  ار  تدحو  اما  تدحو ، میئوگیم  نامهمھ  مینزیم ؛ دـننزیم و  تدـحو  داحتا و  زا  مد  همھ  نایاقآ 

« ّيلم حلاصم   » 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 26هاگياپ  هحفص 22 
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یمادـقا مینزب ، یفرح  مینکب ، یلمع  دـنک  راداو  ار  اـم  مدآ ، رفن  کـی  زا  یروخلد  هک  دـشابن  روجنیا  میراد . هگن  مشچ  ولج  ار  اـھنیا  مینک و  تیوقت  تسھ ، قرفم  تاـبجوم  زا 

ادیپ یایروخلد  کی  یراھظا ، کی  رطاخ  هب  شـصخش ، رطاخ  هب  یراک ، کی  رطاخ  هب  رفن  کی  زا  دنکیم ! هدھاشم  ناسنا  یھاگ  هک  دشاب ؛ روشک  حـلاصم  فالخرب  هک  مینکب 

هک یلئاسم  نیا  زا  یـضعب  درک . ادـیپ  دـیاب  ار  یلـصا  طاقن  درک ، هاگن  ار  تاکرتشم  دـیاب  تسین . تسرد  نیا  ام ؛ راتفر  یهمھ  رب  دـنکفایم  هیاس  یروخلد  نیا  دـعب  مینکیم ،

. درک هیکت  دـیاب  اھنآ  رب  هک  دراد  دوجو  یرتیلوصا  لئاسم  دنتـسین . یلوصا  لئاسم  اھنیا  دنتـسین ، یلـصا  لئاسم  افاصنا  اقح و  مینکیم ، هیکت  شیور  مینکیم و  حرطم  اھام 

. منکیم ضرع  مھ  ار  نیا  الاح  هک  تسا ، هداد  رارق  فدھ  ار  یزیچ  هچ  نمشد  دینیبیم 

نایوجشناد  / ١٣٨٩/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

رد یئاکیرمآ  یهیاپنود  رومام  کی  رگا  هک  دوب  نیا  ماما  ریبعت  تسا . ینوناق  هچ  نیا  هک  دندیـشک  داـیرف  مق  مدرم  بـالط و  عمج  رد  ناـبآ  هدزیـس  زا  لـبق  ینارنخـس  رد  ماـما 

یـسک چیھ  دنتـسھ ؛ یثنخ  الماک  رومام  نیا  هب  تبـسن  ناریا  نیناوق  دھدب ، ماجنا  یتیانج  رھ  دریگب و  ریز  نیـشام  اب  دھدب ، رارق  تناھا  دروم  ار  دیلقت  عجرم  کی  روشک ،

نآ ماما  دیـشک . دایرف  هناملاظ  نوناق  نیا  لباقم  رد  ماما  دـندرکیم . راک  هچ  تسا  مولعم  بوخ ، هک  دـننک ؛ راک  هچ  وا  اب  دـننادیم  اـھیئاکیرمآ  دوخ  درادـن ؛ ار  وا  هب  ضرعت  قح 

. دناسر ناگمھ  شوگ  هب  ار  ناریا  تلم  یهتفخ  دایرف  داتـسیا و  ماما  دوب . هدش  مامت  هک  دوب  یھام  دنچ  ماما  یهھام  دـنچ  سبح  دـندوب . هدـش  دازآ  نادـنز  زا  مھ  هزات  تقو 

؛ تسا روجنیا  روشک  کی  حلاصم  عفانم و  یقیقح  نابهدید  تشاد . عالطا  ماما  اما  دوشیم ، ریقحت  دراد  روجنیا  ناریا  تلم  هک  دنتشادن  مھ  عالطا  مدرم  داحآ  زا  یلیخ  هتبلا 

دایرف دنامیمن ؛ تکاس  دننکیم ، لاماپ  ار  تلم  کی  فرـش  دنراد  روطچ  دننکیم ، ریقحت  ار  تلم  دنراد  روطچ  دنروآیم ، تلم  رـس  دنراد  یئالب  هچ  هک  دـنکیم  ادـیپ  عالطا  یتقو 

، نیا دـندرک . دـیعبت  هیکرت  هب  ار  ناشیا  دنتـشادن ؛ هگن  مھ  ناریا  رد  ار  ماما  دـندروآ . نارھت  هب  دـندرک و  ریگتـسد  ار  ماما  هلـصافالب  اذـل  دوب ؛ کانرطخ  مھ  دایرف  زور ، نآ  دـنزیم .

. لوا یهثداح 

سراف  / ١٣٩٠/٠٢/٠٣ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یهیضق نیمھ  رد  هکنیا  لثم  دوشیم ؛ تیوفت  دراد  یتحلصم  کی  منک  ساسحا  هک  یئاجنآ  رگم  دراد ؛ یتیلوئسم  سک  رھ  تسا ؛ صخشم  یساسا  نوناق  رد  اھتیلوئسم 

ار تحلصم  تیوفت  نیا  یولج  هک  دوشیم  دراو  ناسنا  بخ ، دوشیم ؛ تیوفت  دریگیم ، رارق  تلفغ  دروم  دراد  یگرزب  تحلصم  کی  دنکیم  ساسحا  ناسنا  دوب ؛ یروجنیا  ریخا 

هلئـسم نیمھ  زا  یتاغیلبت ، یاھقوب  یللملانیب ، یاـھرادنوبیرت  ینوریب ، نانمـشد  نیفلاـخم ، اـما  دـتفایم ؛ قاـفتا  مھ  شرئاـظن  تسین ، یمھم  یهلئـسم  نیا ، دریگب .

. دننک غولش  ار  یتاغیلبت  یاضف  هکنیا  یارب  دننکیم  هدافتسا 

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

. دوریم شیپ  هک  دـینادب  و  دریگ ؛ تروص  فدـھ  نیا  اب  هاگن و  نیا  اب  تیلاعف  شالت و  یربیاس -  یـساملپید  یمومع ، یـساملپید  دـنتفگ -  هک  یئاھروحم  نیمھ  یهنیمز  رد 

نیمھ ظـفح  اـب  ناوـتیم  دروـخیمن . تسبنب  هب  تسا ؛ طـلغ  دروـخ ، دـھاوخ  تسبنب  هب  یـساملپید  راـک  میداد ، رارق  کـالم  ار  یوـنعم  یاھـشزرا  رگا  مینک  روـصت  اـم  هکنیا 

دوخ عضاوم  هب  جـیردتب  هتفر و  هتفر  ار  اھفرط  درک و  مکاح  ار  قطنم  درک ، شـالت  دـش ، لاـعف  دـش ، دراو  یـساملپید  یهصرع  رد  اھـشزرا ، نیمھ  رب  یراـشفیاپ  اـب  اھـشزرا ،

کیدزن ناـتدوخ  عـضاوم  هب  هناـمیکح  ار  لـباقم  فرط  عـضاوم  دـیناوتب  امـش  هک  تسا  نیا  تمکح  تسا . نیا  تمکح  تحلـصم ،» تمکح ، تزع ،  » میتـفگ هکنیا  درک . کـیدزن 

یتیوھ تزع  یلم و  تزع  ظفح  اب  دیاب  لوا  یهجرد  رد  و  دنـشاب ؛ یلم  حلاصم  تھج  رد  دیاب  دنمھ ؛ لمکم  تحلـصم  تزع و  تمکح و  دنتـسین . مھ  اب  داضت  رد  اھنیا  دـینک ؛

. تسا ریذپناکما  تمکح  اب  نیا  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  دیابن  دادرارق ، لمع و  یهلحرم  رد  هن  یبلق و  یاھرواب  یهلحرم  رد  هن  مالظنا ، مالسنا ، میلـست ، ینعی  دنـشاب . هارمھ 

اب ینعی  تمکح  تسا . تمکح  یموـمع ، شور  تسین . یموـمع  شور  نیا  اـما  دروـخب ؛ درد  هب  تسا  نکمم  یتـقو  کـی  ندز ، دـنت  فرح  ندرک و  یخلتتاـقوا  ندرک و  اوـعد 

. دش دھاوخن  فقوتم  زگرھ  ام  یاھتفرشیپ  یھلا  قیفوت  هب  میورب ، شیپ  یروجنیا  هچنانچ  رگا  ندش . دراو  یساملپید  یهصرع  رد  نیتم  قطنم ،

مھن  / ١٣٩١/٠٣/٢۴ سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

نیمھ رد  دراد -  دوجو  نیا  هب  مھ  قثاو  اـجر  دـیما و  هک  ناـنچنآ  سلجم -  مرتحم  ناگدـنیامن  هللااـشنا  رگا  و  تسا . یتـسرد  تاـکن  دـندرک ، ناـیب  ناـشیا  هک  یتاـکن  نیمھ 

میظنت دننک ، یزیرهمانرب  ار  ناشدوخ  یاھتکرح  هدـنیآ ، هب  دـیما  اب  و  نمـشد ، لباقم  رد  تعاجـش  ساسحا  اب  روشک ، حـلاصم  تیاعر  اب  یرکفدازآ ، اب  لالقتـسا ، اب  هاگیاج ،

. تفر میھاوخ  شیپ  هار  نیمھ  رد  دش و  دھاوخ  عفتنم  روشک  اعطق  دننک ، لابند  دننک ،

مھن  / ١٣٩١/٠٣/٢۴ سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

رد همھ  اھامـش  دـمحلا  بخ ، تسین . اھرکف  ندوب  ناسمھ  یانعم  هب  داحتا  تسا . داحتا  میراد ، زاین  نآ  هب  روشک  رد  ام  هک  یمھم  لئاسم  یهلمج  زا  زورما  نم  رظن  هب 

زورما مینادیم . ار  اھزیچ  زا  یلیخ  الاو  مینک ؛ لمع  ات  دوش  هداد  رکذت  ام  هب  هک  نیا  هب  میراد  جایتحا  ام  درادن . نتفگ  امش ، یارب  اھنیا  دیتسھ ؛ یملع  یرکف و  یالاب  حوطس 

یئابا دراد ، دوجو  مھ  رظن  فالتخا  دتفیب . قافتا  نیا  دیراذگن  دیاب  تسا ؛ تلم  کی  مازھنا  طاطحنا و  فعض و  رھظم  هقرفت ، فالتخا و  تیئود و  دشاب . هتـشاد  دوجو  داحتا  دیاب 

دیاب میوگیم  نم  دوشب ، دیاب  راک  نیا  دیوگیم  وا  الثم  تسا . مھ  تسد  یوت  نامتسد  اما  میراد ، رظن  فالتخا  مھ  اب  هیـضق  نیا  رد  ام  هلب ، تسین ؛ رظن  فالتخا  نتفگ  زا  مھ 

فیلکت نییعت  مھ  عجرم  نآ  هچرھ -  ای  تسا -  نابھگن  یاروش  عجرم ، ای  تسا ؛ یئاضق  هاگتـسد  عجرم ، ای  تسا ؛ نوناق  عجرم ، ای  دراد ؛ دوجو  یعجرم  کی  هرخالاب  دوشن .

نیا دشاب ؛ هتـشاد  دوجو  یلدمھ  اھهاگتـسد  نیب  روشک ، یهیلاع  حلاصم  تھج  رد  دیاب  دشاب . هتـشاد  دوجو  دیاب  داحتا  نیا  میوشیمن . هقیهبتسد  مھ  اب  اما  درک ؛ دھاوخ 

اب یوشیم ؟ ینابـصع  ارچ  الاح  اقآ  تفگ  وا  هب  رفن  کی  درکیم ، عافد  یزیچ  کی  زا  تشاد  تینابـصع  اب  یرفن  کی  یتقو  کی  دنیوگیم . ار  نیمھ  مھ  همھ  هتبلا  دنک . زورب  دـیاب 

اھهناشن و زاب  لاح  نیع  رد  اما  دننزیم ، مھ  داحتا  زا  مد  مئاد  یـضعب  تفگ -  دوشیمن  مھ  فرط  ود  زا  فارطا -  زا  الاح  متـسین ! ینابـصع  نم  دیـشک : داد  تینابـصع  نامھ 

نیب رد  مھ  دـیتسھ ، سلجم  رد  هک  ناتـسود  دوـخ  نیب  سلجم  نورد  رد  مھ  دـینک ؛ هجوـت  هلئـسم  نیا  هب  مـنکیم  شھاوـخ  نـم  دوـشیم . هدـید  یھاـگ  قرفت  یاـھهنومن 

هب یهداد  تراـشب  یریگتھج ، نیا  ماـظن ، نیا  روشک ، نیا  تلم ، نیا  هک  دـینادب  دـینک و  ظـفح  ار  قاـفتا  داـحتا و  نیا  هیئاـضق -  یهوـق  هیرجم و  یهوـق  رگید -  یاوـق  سلجم و 

. دنکیم اضتقا  ار  نیا  یھلا  یاھتنس  تسادخ ، فطل  نیا  تسا ؛ یزوریپ  قیفوت و 

نایوجشناد  / ١۶/١٣٩١/٠۵ رادید  رد  تانایب 

مسا کی  هدش  مھ  تحلـصم  تسین . نتفرگ ، هدیدن  ار  مزال  یاھتحلـصم  مزال و  تایعقاو  زا  یخرب  ندرک ، یرگـشاخرپ  اھهنیمز  یهمھ  رد  یانعم  هب  هجوچیھهب  یئارگنامرآ 

تقیقح دوخ  هن ، دراد ؛ تافانم  هشیمھ  تحلـصم  اب  تقیقح  اقآ  هک  تفگ  دیابن  تقو  چیھ  دوشب . تحلـصم  یهظحالم  دـیاب  الـصا  بخ ، دـننکیم ! یئارگتحلـصم  اقآ  روفنم ؛

دیاب درک ؟ ار  تحلصم  تیاعر  دیابن  ارچ  درک ؛ ار  تحلصم  تیاعر  دیاب  دشاب ، تسرد  یـشیدناتحلصم  رگا  تسا . قیاقح  زا  یکی  مھ  تحلـصم  دوخ  تساھتحلـصم ، زا  یکی 

. دید ار  حلاصم 

یھارمھ میفلاخم ، ام  هک  تسا  مولعم  یروتاتکید ، یدادبتـسا  یاھهعومجم  توغاط و  الثم  کولب  یـسایس  تکرح  نالف  هب  تبـسن  ماظن ، عضوم  ظاحل  زا  دیئامرفب  ضرف 

اننیب و ادب  مکب و  انرفک  نود هللا  نم  نودبعت  امم  مکنم و  ارب  انا  مھموقل  اولاق  ذا  هعم  نیذلا  میھاربا و  یف  هنـسح  هوسا  مکل  تناک  دـق   - » مینکیمن مھ  کمک  مینکیمن ، مھ 

هقطنم رد  اـی  دـنراد  دوجو  اـیند  رد  زورما  هک  یایـسایس  تاـھج  زا  یخرب  هب  تبـسن  اـم  عضوم  هک  تسا  مولعم  ( - ٣ «) هدحو اب  اونموت  یتح  ادـبا  اضغبلا  هوادـعلا و  مکنیب 

هب یـساملپید  راک  ینعی  دیـشاب . هتـشاد  هجوت  ار  نیا  تسین ؛ فراعتم  یتنـس  یـساملپید  راک  یفن  یانعم  هب  هجو  چـیھ  هب  نیا  اما  تسا ؛ ینـشور  عضوم  دـنراد ، دوجو 

ار ناشینمـشد  لمع  رد  مھ  ام  نانمـشد  دـننکیم . لمع  روج  نیمھ  مھ  ام  نانمـشد  هکنیاامک  تسا . یریگتھج  نیا  یریگتھج ، اـھتنم  دریگب ، ماـجنا  دـیاب  شدوخ  یاـج 

« ّيلم حلاصم   » 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 26هاگياپ  هحفص 23 
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قمع انعم و  هب  دـیاب  نیاربانب  تسیچ . شتـشپ  میمھفیم  میروخیمن ؛ لوگ  یـساملپید  فراعت  نآ  هب  مھ  ام  هتبلا  دـنھدیم . ماجنا  مھ  ار  یـساملپید  تافراعت  اما  دـننکیم ،

. فلاخم یهھبج  فلاخم و  تھج  زا  یریذپانریثات  یراذگریثات و  اھنامرآ و  لوصا و  اھشزرا و  هب  یدنبیاپ  ینعی  یئارگنامرآ  هصالخ ، روط  هب  سپ  دوش . هجوت  یئارگنامرآ 

نایوجشناد  / ١۶/١٣٩١/٠۵ رادید  رد  تانایب 

، نوناـق یهظحـالم  روشک ، یتیریدـم  حـلاصم  یهظحـالم  نیب  و  دـنکیم ، هتکید  ناـسنا  هب  یئارگناـمرآ  یناوـج و  هک  یفئاـظو  نداد  ماـجنا  نیب  درادـن  دوـجو  یتاـفانم  چـیھ 

نیع رد  درک ؛ لمع  یئارگنامرآ  یناوج و  یاضتقا  قبط  رب  داد و  خساپ  مھ  یناوج  تاساسحا  هب  دوب ، ارگنامرآ  ناوتیم  ینعی  روشک . رد  یتیریدم  تیارد  ریبدت و  یهظحالم 

وزج یئوجـشناد ، یهعومجم  زا  عقوت  نم  رظن  هب  نیارباـنب  دـشاب . هتـشادن  یکاکطـصا  ضراـعت و  روشک  یتیریدـم  حـلاصم  اـب  روشک و  تحلـصم  اـب  هک  دوب  مھ  یروـج  لاـح 

. تشاد اھوجشناد  زا  ار  یعقوت  نینچ  ناوتیم  تسین ؛ یدایز  تاعقوت 

ناوریش  / ١٣٩١/٠٧/٢۴ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

نیا دناهدرک ؛ هاگن  یتسرد  رظن  اب  روشک  حلاصم  هب  هشیمھ  مدرم  یهماع  مدرم ؟ تریـصب  یرایـشوھ و  نیا  لابق  رد  دیوگب  هچ  ناسنا  دنریـصب . رایـشوھ و  اعقاو  مدرم  هتبلا 

یاھنادـیم زا  ار  مدرم  دنتـساوخ  نانمـشد  دـناهداد . ماـجنا  ار  نآ  هجو  نیرتـھب  هب  تسا ، هدوـب  مدرم  هجوـتم  یتیلوئـسم  اـج  رھ  هھد ، هس  نـیا  لوـط  رد  تساـم . یهـبرجت 

لفاغ روشک  تفرشیپ  روشک و  حلاصم  زا  دنریگب ، ار  رگیدکی  نابیرگ  هک  دننک ، فالتخا  دننک ، ارآ  تتشت  راچد  ار  مدرم  دنتـساوخ  دنتـسناوتن ؛ دننک ، رود  ناشدوخ  روضحلامزال 

روھقم اھهدارا  تسادـخ ، تسد  اھلد  تسادـخ . راک  مھ  نیا  تسا ؛ یندزلاثم  مدرم  تریـصب  اـفاصنا  اـقح و  دـنداد . ناـشن  تریـصب  ناـشدوخ  زا  مدرم  دنتـسناوتن . دـنوش ،

دنـشاب بقارم  تسا ؛ نوگاـنوگ  ناریدـم  هب  تسا ، نارادمتـسایس  هب  تسا ، نیلوئـسم  هب  رتـشیب  اـم  شرافـس  دـنقیاقح ؛ هب  هجوـتم  دـننموم ، مدرم  تسا . یھلا  یهدارا 

دننک یعس  دنزب ؛ مھ  هب  هتسناوتن ، دنزب و  مھ  هب  ار  نیا  هدرک  یعس  نمشد  دراد و  دوجو  روشک  رد  یھلا  لضف  هب  هک  ار  یاهنینامط  رارقتسا و  شمارآ و  نیا  دناوتن  نمشد 

طیحم رد  مطالت  بجوم  اـجبان ، مادـقا  کـی  یھاـگ  هدیجنـسن ، لـمع  کـی  یھاـگ  فرح ، کـی  یھاـگ  دـیایب . دوجو  هب  مطـالت  دـنراذگن  دـننک ؛ ظـفح  ار  رارقتـسا  شمارآ و  نیا 

. دنشاب بقارم  یلیخ  دیاب  دوشیم ؛ یسایس 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢۵ ناسارخ  ناتسا  نالوئسم  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

تزع ررض  هب  تسا ، روشک  تفرشیپ  ررض  هب  تسا ، روشک  حلاصم  ررض  هب  کشالب  دشاب ، فالتخا  تلالم و  یگدرسفا و  یگتسخ و  سای و  یهدنھدناشن  هک  ینخـس  رھ 

. تسا یلم 

ناریا  / ١٣٩١/١١/١٩ یمالسا  یروھمج  شترا  یئاوھ  یورین  نانکراک  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

ناریا تلم  تسا ؛ تملاسم  لھا  ناریا  تلم  میدرک ؛ رارقرب  طابترا  میتسب ، داد  رارق  میدرک ، هرکاذـم  دـنرادن ، دنتـشادن و  ناریا  هیلع  زیمآهئطوت  تکرح  هک  ییاـھروشک  اـب  اـم 

یارب یمالـسا و  تما  عفانم  یارب  یلم ، عفانم  یارب  دھدیم  ماجنا  ناریا  تلم  هک  هچنآ  زورما  تسا ؛ تیرـشب  یمومع  عفانم  تمدخ  رد  ناریا  تلم  تدـحو  تسا ؛ ملح  لھا 

دوخ نشور  هار  نیا  رد  هک  یایگداتسیا  نیا  اب  خسار ، مزع  نیا  اب  تریصب ، نیا  اب  ناریا  مدرم  تسا . ناریا  تلم  رـس  تشپ  یھلا  کمک  دیدرت  نودب  و  تسا . تیرـشب  عفانم 

نیا شھار  دـنناسرب . راختفا  یهلق  جوا  هب  ار  یمالـسا  تما  هللااشنا  ار ، ناریا  تلم  طقف  هن  تسناوت  دـھاوخ  درک ، دـنھاوخ  لابند  ار  نیا  هشیمھ  هللااشنا  دـنداد و  ناـشن 

نیا دـننک . ظـفح  ار  روـشک  حـلاصم  روـشک  نیلوئـسم  هک  تسا  نـیا  شھار  مـینک ؛ ظـفح  ار  ناـمدوخ  داـحتا  هـک  تـسا  نـیا  شھار  مـینک ؛ ظـفح  ار  تریـصب  نـیا  هـک  تـسا 

اب هللااشنا ؛ اھیقالخادب  نیا  هب  تخادرپ  مھاوخ  هدنیآ  رد  الاح  نم  هک  روشک -  نیلوئسم  زا  یـضعب  زا  اھهنحـص  اھهصرع و  زا  یخرب  رد  دوشیم  هدید  هک  ییاھیقالخادب 

دوجو تلم  نایم  رد  نوگانوگ  لئاسم  رد  مھ  یرظن  فالتخا  رگا  تسا . لاعف  تسا ، ممـصم  تسا ، لد  کـی  تلم  راـنک . دـنراذگب  ار  اھیقالخادـب  نیا  دز -  مھاوخ  فرح  مدرم 

مھ اب  تلم  داـحآ  نیلوئـسم و  یهمھ  دناهتـسب ، ماـظن  نیا  تلم و  نیا  ینکهشیر  هب  رمک  هک  یناـسک  لـباقم  رد  رابکتـسا ، لـباقم  رد  نمـشد ، لـباقم  رد  دـشاب ، هتـشاد 

. درادن دوجو  تلم  داحآ  نیب  تھج  نیا  رد  یفالتخا  چیھ  دنتسدمھ ؛

یقرش  / ١٣٩١/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

، اوقت اوقت ، اوقت ، دیـشاب . مھ  اب  رتشیب  دیھدب و  تدش  مھ  اب  ار  ناتاھتقافر  مھ  امـش  تسا ، هدرک  ادیپ  تدش  نمـشد  راتفر  هک  الاح  هک  تسا  نیا  نیلوئـسم  زا  هدنب  عقوت 

. تسام عقوت  نیا  روشک ؛ تالکـشم  مدرم و  تالکـشم  لح  یارب  ورین  ناوت و  یهمھ  ندرک  زکرمتم  روشک ، حـلاصم  یهظحالم  شکرـس ، تاساسحا  هب  ندادـن  نادـیم  ربص ،

. دنشاب دنبیاپ  هلئسم  نیا  هب  دریگب ؛ رارق  الاب  نیلوئسم  صوصخب  مرتحم ، نیلوئسم  هجوت  دروم  هناقفشم  هناھاوخریخ و  تحیصن  نیا  هللااشنا  میراودیما 

١٣٩٢/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمراھچ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

هتـسبلد نارادـمامز ؛ نانارمکح و  ندوب  یفارـشا  ریغ  ندوب و  یمدرم  تلم ؛ یگچراپکی  داحتا و  نیمات  مدرم ؛ یار  هب  هیکت  زا  تسا  ترابع  ماما  لوصا  یلخاد ، تسایـس  رد 

. روشک تفرشیپ  یارب  یناگمھ  شالت  راک و  تلم ؛ حلاصم  هب  نالوئسم  ندوب 

مق  / ١٣٩٢/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

. تسھ مھ  نیمھ  دوشیم ؛ ینیشنبقع  هب  راچان  نمشد  نآ  دربب ، شیپ  ار  شدوخ  راک  دراد  میمصت  تسا ، هداتسیا  تسا ، مزاع  یتلم  کی  دید  درک ، هاگن  نمشد  یتقو 

مھ البق  ام  تسین .] روطنیا  ، ] هن هرکاذم ، زیم  یاپ  دیایب  دش  روبجم  ناریا  میدرک ، میرحت  ام  دنیوگیم  دننکیم ، لایخ  هکنیا  دز ؛ دنھاوخ  مھ  هب  ناریا  تلم  ار  اھنآ  هابتشا  نیا 

لح یارب  وا و  رـش  عفر  یارب  ناطیـش  نیا  اب  دـنادب ، تحلـصم  هک  یـصاخ  تاعوضوم  یهرابرد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک ]  ] میتفگ ام  مھ  اھفرح  نیا  زا  لبق  میدرک ، نـالعا 

. ادبا تسا ، هدش  لصاتسم  تلم  نیا  هک  تسین  نآ  نیا  یانعم  دنکیم ؛ هرکاذم  لکشم ،

یارب دش ، راکشآ  نیملسم  مالـسا و  اب  یناریا ، ناریا و  اب  اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  تلود  نیلوئـسم  اھییاکیرمآ و  ینمـشد  هک  دوب  نیا  ریخا  تارکاذم  نیمھ  تاکرب  زا  یکی 

. دندیمھف ار  نیا  همھ  دش ، للدم  همھ 

ىمالسا  / ١٣٩٣/٠٣/٠۴ ىاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

ىاھتیلوئـسم نیرتهدـمع  هک  تراظن  نینقت و  ىنعی  سلجم ، دوخ  تیلوئـسم  راک  ىهزوح  رد  اـعبط  تسھ ؛ مھ  سلجم  لـماش  تسین ، تلود  صوصخم  ىداـھج  تیریدـم 

ىداھج راک  نیرتگرزب  دریگب ، ماجنا  روشک  حلاصم  هب  تمدخ  ىهزیگنا  زج  ىزیچرھ  زا  رودهب  ىصخش ، ىاھهزیگنا  زا  رودهب  ىدج ، روطهب  رگا  اھتیلوئسم  نیا  تسا . سلجم 

. درک هاگن  دیاب  ار  اھتیولوا  داد ، تلاخد  دیابن  ار  نوگانوگ  ىاھهزیگنا  نیا ؛ ىنعی  ىداھج  راک  تسا ؛

ىمالسا  / ١٣٩٣/١٠/١٩ تدحو  ىللملانیب  سنارفنک  نیمتشھ  تسیب و  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نیا هیاـسمھ ؛ ریغ  هیاـسمھ و  زا  هقطنم  یاـھروشک  ناملـسم و  یاـھروشک  یهـمھ  اـب  طاـبترا  یردارب و  یتـسود و  رب  مـیدرک  ینتبم  ار  ناـمدوخ  یجراـخ  تسایـس  اـم 

ار الاو  تفرعم  نیا  یھاـگآ ، نیا  تریـصب ، نیا  ناریا  تلم  هللادـمحب  زورما  درک . میھاوخ  لـمع  هدـنیآ  رد  مھ  روجنیمھ  میدرک ، لـمع  مھ  روجنیمھ  اـم  تسا ؛ اـم  تساـیس 

شـشوک یناسک ، دـننکیم  شالت  هتبلا  رگید . یاھروشک  اـب  ناملـسم و  یاـھتلم  اـب  یمالـسا ، داـحتا  هب  دراد  یگتـسب  شروشک  یهدـنیآ  تحلـصم  دـنادب  هک  تسا  هتفاـی 

« ّيلم حلاصم   » 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 26هاگياپ  هحفص 24 
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لبق زا  ام -  راوگرزب  ماما  دایرف  نیا  تسا . هدیمھف  زورما  ام  تلم  ار  نیا  هللادمحب  تلم  نکل  دننکب  هسوسو  دننک ، داجیا  ینیبدب  دننک ، داجیا  لالتخا  دننکیم ، یعس  دننکیم ،

. تسا همھ  یهفیظو  نیا  دندش ؛ هاگآ  ام  مدرم  درک ، ار  دوخ  راک  تدحو -  یهلئسم  هب  یمالسا  ماظن  لیکشت  زاغآ  زا  مھ  دعب  بالقنا ، یزوریپ  زا 

یقرش  / ١٣٩٣/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

قحانب و یکناب ، تالیھـست  زا  دنتـسھ  یاهدـع  کی  یکناب ؛ یاھباسحدـب  اب  یدـج  یهزرابم  تسا . روشک  داصتقا  رد  مزال  یاھراک  یهلمج  زا  قاـچاق  اـب  یدـج  یهزراـبم 

هیوست اھکناب  اب  ار  ناشدوخ  یھدب  مھ  دعب  تسین ؛ روشک  تحلصم  هک  دننکیم  فرصم  ار  نآ  یرگید  راک  رد  دنریگیم ، تالیھست  راک  کی  یارب  دننکیم ؛ هدافتسا  تسردان 

وا هب  دیاب  مھ  کمک  یلو ] ، ] دشاب یکناب  راکھدب  تسا  نکمم  تسھ  یکی  هن ، تسا ؛ مرجم  تسا  یکناب  راکھدب  یـسکرھ  میوگیمن  هدنب  دنمرجم . اعقاو  اھنیا  دـننکیمن ؛

نیا دنریگب . رارق  لاوس  دروم  دنریگب ، رارق  هذـخاوم  دروم  دـیاب  هک  دنتـسھ  مھ  یـضعب  اما  دـننکب  وا  هب  مھ  کمک  یتسیاب  نکیلو  دـنراکھدب  یتح  هک  یدراوم  دنتـسھ  درک ؛

. دریگب ماجنا  روشک  رد  دیاب  اھراک 

رطف  / ٢٧/٠۴/١٣٩۴ دیع  زامن  یاھهبطخ 

ینوناــق یراــجم  رد  تـسا ، هدــش  هـیھت  هـک  ینتم  نـیا  هـچ  دــندرک ؛ شــالت  دندیــشک و  تـمحز  اــتقیقح  هـک  هدــننکهرکاذم  تـئیھ  صوصخلاــب  مرتـحم و  روـھمج  سیئر 

ریـسم کی  نتم ، نیا  بیوصت  یارب  هتبلا  میدرک . ضرع  کـیدزن  زا  مھ  ناردارب  نآ  دوخ  هب  ار  نیا  تسا ؛ ظوفحم  اـھنآ  رجا  دوشن ، هچ  دوشب و  بیوصت  دوخ  یهدـشینیبشیپ 

، ار روشک  حلاصم   - ار حلاصم  تقد  اب  ناراکردناتسد ، هک  تسا  نیا  ام  راظتنا  هللااشنا . درک ؛ دھاوخ  دنک و  یط  ار  ریـسم  نیا  دیاب  هک  دراد  دوجو  یاهدـشینیبشیپ  ینوناق 

. دنھدب هئارا  مھ  لاعتم  یادخ  لباقم  رد  هتشارفا ، ندرگ  اب  دنناوتب  داد ، دنھاوخ  تلم  لیوحت  ار  هچنآ  دنریگب و  رظن  رد  ار - یلم  حلاصم 

نانآ  / ٠٧/١۵/١٣٩۴ یاھهداوناخ  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ییایرد  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

نالایخیب  - دـنلایخیب اھیـضعب  الاح  دـنمھفیمن . تسرد  ار  بلطم  دـننکیم ، یـشیدنالھس  دـننکیم ، یراگنالھـس  هرکاذـم  یهلئـسم  هرکاذـم و  یهیـضق  رد  یاهدـع  کـی 

دنتـسین مھ  لایخیب  یـضعب  اما  میرادن  یراک  اھنآ  اب  الاح  هک  دوشب - دوبان  یلم  عفانم  دورب ، نیب  زا  روشک  حلاصم  درادـن ، یتیمھا  ناشیارب  دـیایب  شیپ  هچرھ  هک  هعماج ،

. دنھفیمن ار  لئاسم  قمع  دنشیدنالھس ، نکل 

نانآ  / ٠٧/١۵/١٣٩۴ یاھهداوناخ  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ییایرد  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

یبالقنا و تیعمج  میظع  هوبنا  لباقم  رد  دنتیلقا ؛ دـندودعم ، هتبلا  هک  تسا ]  ] شیدنالھـس اضعب  لایخیب و  اضعب  یاھمدآ  دوجو  رطاخهب  هنافـساتم  روشک  ینونک  لکـشم 

تیلاعف زا  یمھم  لصف  کی  زورما  دـنکیم . کمک  اـھنیا  هب  مھ  نمـشد  دـننکیم ! رارکت  دـننکیم ؛ رارکت  دـنیوگیم ، دنـسیونیم ، دـنلاعف : اـما  دنتـسین  یزیچ  روشک  ریـصب  هاـگآ و 

راکفا دنھدب و  رییغت  ار  نیلوئـسم  تابـساحم  هک  تسا  نیمھ  دـننکیم - دـنراد  راکهچ  هک  تسھ  ام  ساوح  میراد و  عالطا  اھنآ  زا  ام  هتبلا  هک   - یمالـسا یروھمج  نانمـشد 

یلـصا جامآ  تسا . روشک  حلاصم  هب  طوبرم  هک  ییاھهدیا  هچ  ینید ، راکفا  هچ  یبالقنا ، راکفا  هچ  دـنزادنیب ؛] اج   ] ام یاھناوج  نھذ  رد  ار  اھنیا  دـننکب و  یراکتسد  ار  مدرم 

. دنشاب رادیب  دیاب  یلیخ  روشک  یاھناوج  یتیعضو ، نینچ  رد  دنتسھ ؛ اھناوج  مھ 

تاباختنا  / ١٠/٣٠/١٣٩۴ یرازگرب  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

. دننکب باختنا  ار  حلاص  یاھناسنا  دنوشب و  دراو  رکف  اب  تریصب ، اب  مدرم  هک  تسا  نیا  دنکیم ، نیمضت  نیمات و  ار  تباقر  نیا  تمالس  تاباختنا و  تمالس  هک  مود  یهلئـسم 

یاروـش سلجم  رد  اـی  دـشاب  ناـگربخ  سلجم  رد  تیوـضع  دنـسم  هچ  دـشاب ؛ هچرھ  دنـسم  نآ  ـالاح   - تسـشن دنـسم  نآ  رد  تفر  یتـقو  هـک  دـننکب  باـختنا  ار  ییاـھمدآ 

نمشد هب  ار  روشک  دشاب ، مدرم  یمومع  عفانم  حلاصم و  تامدخ و  رد  یناف  دھدب ، رارق  روشک  تالکشم  یالب  رپس  ار  شدوخ  دشاب - یروھمج  تسایر  ای  دشاب  یمالسا 

. بوخ تاباختنا  کی  دوشیم  نیا  دننک . باختنا  ار  نیا  دیاب  دراذگن ؛ اپ  ریز  نآ  نیا و  اب  یتسیابردور  یارب  ار  روشک  حلاصم  دشورفن ،

تاباختنا  / ١٠/٣٠/١٣٩۴ یرازگرب  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

. تسا یمومع  قح  کی  دنکب ، لابند  دنک ، تیوقت  دنکب ، دییات  ار  روشک  یـساسا  یاھـشزرا  ار ، روشک  حـلاصم  ار ، ماظن  هک  سلجم  رد  دورب  یـسک  میـشاب  دـیقم  ام  هکنیا 

. تسا رثوم  تاباختنا  تمالس  رد  تاباختنا و  رد  مھ  نیا 

یقرش  / ١٣٩٧/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یداصتقا و نوگانوگ  یاھتیفرظ  زا  ییایرد  دـنتفگ - تسرد  دـنتفگ و  نالا  مرتحم  یهعمج  ماما  یاقآ  هک   - امـش زیربت  امـش و  ناجیابرذآ  نیمھ  هلمج ] زا  ، ] روشک زا  ییاج  رھ 

دنکب دیاب  یـسک  هچ  دوشب ؛ هدافتـسا  اھنآ  زا  دوشب و  هتخانـش  دیاب  اھتیفرظ  نیا  تیفرظ ؛ زا  تسا  ییایرد  تسا ؛ یگدـنز  یاھهبنج  یهیقب  یرنھ و  یعامتجا و  یملع و 

شتآ یانعم  تسا . هتشادرب  اھناوج  ندرگ  زا  فیلکت  هک  تسین  نیا  شیانعم  نیلوئسم ، ام  میوگیم  هکنیا  هتبلا  تسا . نیلوئـسم  ام  یهدھع  هب  نیلوئـسم ؛ ام  ار ؟ راک  نیا 

نیناوق اب  قباطم  و  تسا ، رـسیم  ناـشیارب  هک  یراـک  رھ  فلتخم ، یاـھهنیمز  رد  نموم  یاـھهورگ  یهمھ  اـھناوج ، یهمھ  ینعی  تسا : نیا  ( ۴ ،) میتفگ ام  هک  یراـیتخا  هب 

. دننامب دیابن  یسک  لطعم  دنھدب و  ماجنا  دیاب  تسا ،]  ] روشک تحلصم  روشک و 

بدا  / ١٣٩٨/٠٢/٣٠ گنھرف و  یلاھا  نارعاش و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد دنتسھ  یدایز  یاھعمج  هتبلا  هدرک . تفرشیپ  امش  عمج  لثم  یعمج  نیب  رد  روشک  رد  یرعش  تکرح  ات  هدرک  کمک  هک  مرازگساپس  ار  لاعتم  یادخ  مرکـشتم و  یلیخ 

تفرـشیپ اھامـش  ردق  هب  اھنآ  مناوخیم ؛ ار  ناشیاھرعـش  منکیم ، ادیپ  یطابترا  یھاگ  شیب  مک و  هدنب  دنتـسھ ؛ اھنیا  دننام  رعـش و  راک  لوغـشم  هک  رگید  یاھاج  نارھت و 

ناتسود نآ  هک   - یبالقنا یلم و  حلاصم  رکذ  زا  یلاخ  تفرعم ، زا  یلاخ  تمکح ، زا  یلاخ  یاھرعش  ینیمز ، یاھقشع  یاھرعش  ضحم ، یهناقـشاع  یاھرعـش  دناهدرکن ؛

، اھیباینومضم نیا  دیناوخیم ، دیراد  امش  هک  یرعش  نیا  رد  منیبیم  منکیم  هاگن  نم  دناهدرکن . یتفرشیپ  اھنآ  نایرع ؛ یاھرعـش  انایحا  و  دنتـسھ - اھرعـش  روج  نآ  لابند 

. تسا امش  رعش  هک  بالقنا  رعش  هب  مراودیما  یلیخ  نم  تسا ؛ ریگمشچ  رایسب  اعقاو  میھافم ، رد  یروآون  ظافلا ، یگتفایلقیص  نیا 

ناتسدرک  / ١٣٩٨/٠٣/٢٧ ناتسا  یادھش  هرگنک  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

کی نیا  هتـشاد ؛ دوجو  یگدـنامبقع  یدرک  قطانم  رد  اـھتنم  هتفرگ  ماـجنا  یداـیز  ینارمع  یاـھراک  هلب ، بخ  تسا ؛ اـھنیا  دـننام  ینارمع و  یاـھراک  دروم  رد  مود  یهتکن 

[ اذـل . ] هدوـب میژر  نآ  رد  هک  مـھ  یلم  حـلاصم  هـب  یئاـنتعایب  هـتبلا  دـننکب ؛ لـمع  یروـج  نـیا  دـیاب  هـک  دـندرکیم  رکف  هـک  هدوـب  توغاـط  مـیژر  رد  یبوـیعم  طـلغ  تساـیس 

. دینک ناربج  اھامش  دیاب  ار  اھیگدنامبقع  نیا  دراد ؛ دوجو  یگدنامبقع 

نابرق  / ١٠/١٣٩٩/٠۵ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

ناتیاهقطنم رادتقا  امش  دیراذگب ، رانک  ار  ناتیعافد  تاناکما  امـش  دیوگیم  ینعی  دراد ؛ ناریا  یمالـسا  یروھمج  دروم  رد  ار  یتایح  لئاسم  یاعدا  اکیرمآ  یـسایس  ماظن 

اھفرح نیا  راب  ریز  هک  تسا  روشک  حـلاصم  ظفح  هب  دـنمهقالع  تسا و  فرـشاب  هک  یناسنا  دوشیمن ؛ هک  اھنیا  بخ  دـیراذگب . رانک  ار  ناتیلم  تردـق  امـش  دـیراذگب ، راـنک  ار 
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هرکاذـم تسینویھـص  یلعج  میژر  زا  ریغ  اکیرمآ و  زا  ریغ  ایند  یاج  همھ  اب  ام  الاو  تسا ؛ نیا  شیاـنعم  هرکاذـم ، اـب  منکیم  تفلاـخم  هدـنب  هکنیا  نیا ؛ ینعی  هرکاذـم  دوریمن ؛

. تسا نیا  اکیرمآ  یهلئسم  میرادن ؛ یلکشم  میوشیم ، اپ  مینیشنیم ، مینکیم ، هرکاذم  میراد ، طابترا  همھ  اب  مینکیم ؛

انورک  / ٠١/١۴٠٠/٠۵ یناریا  نسکاو  مود  تبون  تفایرد  زا  سپ  تانایب 

نارود رد  دنتـسھ ؛ ییافواب  رایـسب  مدرم  ناتـسزوخ  مدرم  ناتـسزوخ . مدرم  یارب ]  ] مھ نآ  ناتـسزوخ ، ییاذـک  یاوھ  نآ  رد  مھ  نآ  تسین ، یکچوک  لکـشم  بآ  لکـشم 

مدرم هک  مدید  کیدزن  زا  نم  مدوب . دھاش  کیدزن  زا  نم  دنداتـسیا ؛ افاصنا  دندوب و  ناتـسزوخ  مدرم  دـندوب  تالکـشم  مدـقم  طخ  بل  هک  ییاھنآ  سدـقم  عافد  لاس  تشھ 

تالکشم نیا  راچد  یتسیابن  دنمهقالع  افواب و  مدرم  نیا  دندرک و  کمک  ناشیاھنز  دنداتسرف ، ار  ناشیاھدرم  دنداتسرف ، ار  ناشیاھناوج  مامتھااب  افواب و  ردقچ  ناتـسزوخ 

، تفرگیم ماجنا  دوخ  تقو  رد  مزال  یاھیگدیـسر  رگا  دـشیم . یگدیـسر  دـیاب  و  دوشب ، یگدیـسر  مدرم  راک  هب  یتسیاب  ار و  مدرم  درک  تمالم  دوشیمن  اعقاو  بخ  دنـشاب .

لابند تیدج  اب  ار  اھراک  نیا  دندش ، راک  لوغشم  همھ  یتلود و  ریغ  یتلود و  فلتخم ، یاھهاگتـسد  دمحلا  هک  مھ  الاح  دمآیمن . شیپ  مدرم  یارب  تیعـضو  نیا  ملـسم 

. دنزادرپب دجب  هلئسم  نیا  هب  هللااشنا  دمآ ، دھاوخ  هک  مھ  دعب  تلود  دننک و 

؛ مدرم یمومع  حـلاصم  هیلع  یمالـسا ، یروھمج  هیلع  بـالقنا ، هیلع  روشک ، هیلع  دـنک  هدافتـسا  دـھاوخیم  یکچوک  زیچ  رھ  زا  نمـشد  دـننک ؛ تبقارم  مھ  مدرم  هتبلا  و 

. دوشن هداد  نانمشد  تسد  یاهناھب  دنکن و  یاهدافتساوس  نمشد  ات  دنشاب  بقارم 

انورک  / ٠١/١۴٠٠/٠۵ یناریا  نسکاو  مود  تبون  تفایرد  زا  سپ  تانایب 

نارود رد  دنتـسھ ؛ ییافواب  رایـسب  مدرم  ناتـسزوخ  مدرم  ناتـسزوخ . مدرم  یارب ]  ] مھ نآ  ناتـسزوخ ، ییاذـک  یاوھ  نآ  رد  مھ  نآ  تسین ، یکچوک  لکـشم  بآ  لکـشم 

مدرم هک  مدید  کیدزن  زا  نم  مدوب . دھاش  کیدزن  زا  نم  دنداتـسیا ؛ افاصنا  دندوب و  ناتـسزوخ  مدرم  دـندوب  تالکـشم  مدـقم  طخ  بل  هک  ییاھنآ  سدـقم  عافد  لاس  تشھ 

تالکشم نیا  راچد  یتسیابن  دنمهقالع  افواب و  مدرم  نیا  دندرک و  کمک  ناشیاھنز  دنداتسرف ، ار  ناشیاھدرم  دنداتسرف ، ار  ناشیاھناوج  مامتھااب  افواب و  ردقچ  ناتـسزوخ 

، تفرگیم ماجنا  دوخ  تقو  رد  مزال  یاھیگدیـسر  رگا  دـشیم . یگدیـسر  دـیاب  و  دوشب ، یگدیـسر  مدرم  راک  هب  یتسیاب  ار و  مدرم  درک  تمالم  دوشیمن  اعقاو  بخ  دنـشاب .

لابند تیدج  اب  ار  اھراک  نیا  دندش ، راک  لوغشم  همھ  یتلود و  ریغ  یتلود و  فلتخم ، یاھهاگتـسد  دمحلا  هک  مھ  الاح  دمآیمن . شیپ  مدرم  یارب  تیعـضو  نیا  ملـسم 

. دنزادرپب دجب  هلئسم  نیا  هب  هللااشنا  دمآ ، دھاوخ  هک  مھ  دعب  تلود  دننک و 

؛ مدرم یمومع  حـلاصم  هیلع  یمالـسا ، یروھمج  هیلع  بـالقنا ، هیلع  روشک ، هیلع  دـنک  هدافتـسا  دـھاوخیم  یکچوک  زیچ  رھ  زا  نمـشد  دـننک ؛ تبقارم  مھ  مدرم  هتبلا  و 

. دوشن هداد  نانمشد  تسد  یاهناھب  دنکن و  یاهدافتساوس  نمشد  ات  دنشاب  بقارم 

مق  / ١۴٠١/٠٨/٠٨ ناتسا  یادھش  هرگنک  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

هک روط  نآ  هنجلا . مھل  ناب  مھلاوما  مھـسفنا و  نینموملا  نم  ٰىرتشا  نا هللا  تسا : ادخ  اب  یهلماعم  تسھ ، هک  یقدـص  نآ  تسا ؛ ادـخ  اب  یهلماعم  فرط  کی  زا  تداھش 

ناج نیا  تشھب . هب  رگم  دیشورفن  ار  نآ  تسا ، الاب  یلیخ  امش  ناج  تمیق  هک  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  زا  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما زا  تسھ ، مدای 

؛ تسا شرادیرخ  مھ  لاعتم  یادخ  هک  دیشورفن ]  ] تشھب زا  رتمک  یزیچ  چیھ  هب  دیشورفب ؛ تشھب  هب  طقف  ار  نیا  تسا ؛ الاب  یلیخ  امش  دوجو  تمیق  دراد ؛ تمیق  یلیخ 

فرط کی  زا  تسا . ادـخ  اب  یهلماعم  فرط  کی  زا  سپ  هنجلا ؛ مھل  ناب  مھلاوما  مھـسفنا و  نینموملا  نم  ٰىرتشا  نا هللا  تسا . شرادـیرخ  مھ  ادـخ  تسا ، ادـخ  لاـم  ناـج 

. دنکیم نیمات  ار  تلم  عفانم  ار و  یلم  حلاصم  هللالیبسیف  تداھش  میتفگ . هک  تیوھ  تیوقت  نامھ  تسا ؛ یلم  حلاصم  یهدننکنیمات 

« ّيلم حلاصم   » 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 26هاگياپ  هحفص 26 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=48322
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=48322
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=51342
http://farsi.khamenei.ir

