
نارھت  / ٠٩/١۴/١٣۶۵ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

. دریگب ار  هناگیب  گنھرف  ذوفن  ولج  هلیسو  نیدب  دنک و  زھجم  یناگمھ  یاھیھاگآ  رتقیمع و  تامولعم  رتالاب و  گنھرف  اب  ار  هعماج  هک  تسا  فظوم  یمالسا  تلود 

للم  / ٣١/٠۶/١٣۶۶ نامزاس  یمومع  عمجم  رد  تانایب 

یلیلد تشاد ، دـیما  اھنآ  هب  موش  یهشقن  نآ  یارجا  یارب  اکیرما  هک  یناسک  یهمھ  ندـش  یرارف  ای  نداتفا  ماد  هب  نارھت و  زا  وا  رارف  رزیاھ و  تیرومام  ندـنام  ماکان  اـنیقی 

بالقنا نیا  دندمآ ، هاتوک  هک  دندوبن  بالقنا  نانمـشد  نیا  تشادن . دسرتیمن  ادخ  زج  زیچ  چیھ  زا  هدرک و  مایق  ادخ  یارب  هک  یتلم  میظع  تردـق  بالقنا و  جوم  یگدـنبوک  زج 

هب هنامـصخ  یاھهئطوت  بالقنا  یزوریپ  زا  سپ  دوب . هدروآ  دراو  دوب  نکمم  هک  ار  یراشف  رھ  نئاخ  هاش  تسد  هب  زین  ـالبق  نمـشد  دـناریم . نادـیم  زا  ار  ینمـشد  رھ  هک  دوب 

کی زا  سپ  یـسایس  زاب  وج  زا  هدافتـسا  اب  سپـس  و  دوب ، بالقنا  یاھتیریدـم  رد  نمـشد  یدایا  نداد  ذوفن  یارب  هبناج  همھ  شالت  راک  نیلوا  دـش ؛ زاـغآ  یرگید  یاـھلکش 

. بالقنا فلاخم  یاھھورگ  بازحا و  یھدنامزاس  هلاس  هد  دنچ  قانتخا  یهرود 

 - دش هتخانـش  مرجم  نئاخ و  بالقنا  هاگداد  رد  بالقنا  یزوریپ  زا  سپ  هتفھ  دنچ  هک  یفورعم -  نادنچ  هن  یلو  هدرپسرـس  یهرھم  هک  تسا ، بلاج  هنومن  نیا  لوا  دروم  رد 

ات بلطتنطلـس  زا  یفیط  هک  دوـش  هتفگ  تسا  یفاـک  مود  دروـم  رد  و  دوـش ؛ ییاوـھ  یورین  هدـنامرف  تسناوـت  طـئاسو  لـئاسو و  نتخیگنارب  اـب  یزوریپ  یاـھزور  نـیلوا  رد 

یزکرم اـکیرما ، ترافـس  هلمج  زا  نارھت  میقم  یاھهناخترافـس  یخرب  هک  دوشن  شومارف  هک  تسا  مزـال  و  دـشیم ، لـماش  ار  تسیناریاناـپ  اـت  بلطهیزجت  زا  تسینومک و 

. دندوب اھھورگ  نیا  زا  یضعب  تیامح  تیادھ و  یارب 

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

درک و ذوفن  لامعا  ام  شرورپ  شزومآ و  ناناوج و  روشک و  گنھرف  یور  رامعتـسا  ریخا ، لاس  هاجنپ  دص و  رد  هک  دندینـش  ار  شربخ  ناوج  دارفا  دندید و  ناشدوخ  نسم  دارفا 

رگا دـنک . عافد  دـناوتن  دوخ  یهدـنیآ  تحلـصم و  تیـصخش و  عفانم و  زا  ام  تلم  دنتـساوخیم  هک  دوب  تلع  نیدـب  داد ، قوس  فالتخا  یھابت و  داسف و  یگراکیب و  هب  ار  مدرم 

. درک دھاوخ  دراو  ار  شاهبرض  دش و  دھاوخ  یلمع  نمشد  تین  تسا و  یدج  دیدھت  هک  دینادب  دنک ، عافد  شدوخ  زا  دناوتیمن  رگید  هعماج  هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  نمشد 

یرتشیب ررـض  مینک و  تمواقم  میتسیاب و  نآ -  تالکـشم  یهمھ  اب  نمـشد -  نوگانوگ  مجاھت  لباقم  رد  میتسناوت  بالقنا  زا  دـعب  لاس  هد  رد  ناریا ، تلم  اـم  هک  نیا  تلع 

داـفم و شمـالک ، نخـس و  ناـیب و  هک  یناـشلامیظع  تیـصخش  ىمالـسا  ینآرق و  شزوـمآ  مالـسا و  بـالقنا و  ناـمیا و  نید و  تکرب  هب  هک  تسا  نیا  مینکب ، ناـنآ  هجوـتم 

. دوب امرفمکح  رتشیب  یهملک  تدحو  یبالقنا و  ییاسراپ  یبالقنا و  یهیحور  ام  مدرم  نایم  رد  دوب ، مالسا  نآرق و  نومضم 

مدرم  / ١٣۶٨/٠٨/٠٣ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تسا و رپ  ناشیاھلد  ناشروشک ، رد  هناگیب  گنھرف  جـیورت  یداصتقا و  یاھتلاخد  یماظن و  یاـھھاگیاپ  داـجیا  رابکتـسا و  ذوفن  اـکیرما و  روضح  زا  هک  دنتـسھ  اـھتلم  یلیخ 

هب ندروخ  ناکت  یهزاجا  هک  تسا  یوحن  هب  قانتخا  تسین و  اھنآ  نایم  رد  تکرح  یارب  یربھر  دـنرادن ، ندرک  مادـقا  تردـق  ندیـشک و  سفن  تارج  اما  دنیـضاران ؛ تحاراـن و 

ذوفن لباقم  رد  سرت ، نودـب  تردـق و  اب  هنادازآ و  یتلم  دـننیبیم  یتقو  اھتلم ، نیا  دنتـسھ . لیبق  نیا  زا  ابلاغ  دناهتـسباو ، اکیرما  هب  هک  یعجترم  یاھروشک  دـھدیمن . اـھنآ 

ناشلد رد  هک  تسا  یرھق  دتـسیایم ، مکحم  دـنکیم و  لـمع  دـھدیم و  راعـش  هناـگیب ، یگنھرف  یداـصتقا و  یماـظن و  روضح  رابکتـسا و  تلاـخد  برغ و  گـنھرف  اـکیرما و 

. دننکیم هقالع  ساسحا  بالقنا ، تلم و  نیا  هب  تبسن 

(ع)  / ١٣۶٩/٠٩/٠۵ یبتجم نسح  ماما  ناگداپ  رد  جیسب  زور  یهژیو  مسارم  رد  تانایب 

رب هھبج ، زا  دناوتیمن  هک  دید  تفرگ و  رارق  یمالـسا  یروھمج  ماظن  لثم  یماظن  لباقم  رد  یتقو  نمـشد  دنکیم . هلمح  گنج  یهھبج  زا  طقف  نمـشد  هک  دینکن  لایخ  امش 

. دیامن لکشم  ار  راک  نورد ، زا  دنک و  هنخر  تلم  لخاد  رد  هک  دنکیم  یعس  دوشب ، زوریپ  تلم  نیا  رب  بالقنا و  نیا 

رد هک  یناناوج  نیمھ  روشرپ ؛ ناوج و  یاھورین  نیمھ  تمواقم و  یاھھاگیاپ  نیمھ  ینعی  جیـسب ؛ تسیک ؟ مالـسا  بالقنا و  زا  یهناـناج  عاـفد  لـماوع  زا  یکی  اـجنیا ، رد 

میاهتشادن ییهرود  چیھ  رد  یدایز  نیا  هب  ار  ناشریظن  زورما ، ات  مالسا  لوا  زا  ام  خیرات  لوط 

شترا  / ١٣۶٩/٠٩/٠٧ ییایرد  یورین  لنسرپ  ناراتسرپ و  نایجیسب و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دینیبیم هک  یتقو  دنک . هنخر  دھاوخیم  اجنیا  زا  نمـشد  هک  دیمھفب  دیوشب و  ساسح  نآ  یور  مھ  امـش  دھدیم ، ناشن  تیـساسح  نآ  یور  نمـشد  دیدید  هک  یزیچ  رھ 

بالقنا یاھهنحص  رد  اھنآ  روضح  زا  بالقنا و  هب  مدرم  یدنبیاپ  زا  نمشد  هک  دینادب  دننکیم ، تاغیلبت  بالقنا  هب  مدرم  یدنبیاپ  بالقنا و  تلم و  هب  تبسن  ثیبخ ، نانمـشد 

. درک دھاوخ  سویام  ار  نمشد  ناتیگدامآ ، یرایشوھ و  بالقنا و  یاھهنحص  رد  امش  روضح  دسرتیم .

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

نایرج تسا و  قافن  نایرج  روظنم  هکلب  تسین ، دـشاب  وا  یناور  لالتخا  زا  یـشان  یـصخش  ساسحا  نآ  طـقف  قاـفن  زا  روظنم  هرقب ، یهروس  لوا  تاـیآ  یهعومجم  نیا  رد 

نیا هکنیا  نودـب  دـیایب ، دوجوب  بناجب  قح  شـشوپ  ریز  ندرکهئطوت ، ندرکتفلاخم و  ندزهبرـض و  دـصق  هب  یاهعومجم  کـی  یمالـسا  ماـظن  نورد  رد  ینعی  میتفگ ، ار  قاـفن 

. مینمشد ام  دننک  مالعا  احیرص  هک  دنشاب  هتشاد  ار  تعاجش 

هعماج کی  لئاسم  نیرتیساسا  زا  یکی  داھج  نوچ  تساھنآ . تمواقم  نتسکش  یارب  یگنج  یاھورین  رد  ذوفن  هدش ، هراشا  نآ  هب  نآرق  رد  هک  داسفا  یارب  زاب  رگید  دروم 

تسا روبجم  هک  تسھ  ییاھتینوس  وا  هب  تبسن  دنک  عافد  تسا  روبجم  وا  دننکیم و  لیمحت  وا  رب  ار  ییاھگنج  ینعی  دنک ، یگدنز  داھج  نودب  دناوتیمن  هک  تسا  یبالقنا 

یھوجو اھنیا  یهمھ  دنک  هلمح  اھتردق  نآ  هب  دنک و  عافد  دنتـسھ  یناطیـش  یاھتردق  یهطلـس  ریز  هک  یمولظم  یاھتلم  زا  تسا  روبجم  دنک و  ظفح  ار  شدوخ  یگدامآ 

لیبس هللا و یف  دھاجم  یاھورین  رد  ذوفن  اذلو  تسا ، ناکرا  زا  یکی  داھج  سپ  تسا . یمجاھت  مھ  یعفادـت و  مھ  یمالـسا  داھج  هتبلا  هک  دنتـسھ  یمالـسا  داھج  یارب 

ماجنا یـسک  هچ  تسا  یمالـسا  ماظن  نورد  رد  یمالـسا و  هعماج  رد  داسف  عاونا  هک  ار  اھنیا  یهمھ  تسا و  داھج  هیاـپ  ندرک  لزلزتم  ندرک و  تسـس  ادـخ  هار  رد  هزراـبم 

یمالسا ماظن  نورد  رد  نمـشد  سپ  هن . هک  تسا  یعیبط  دھدب ؟ ماجنا  ار  اھراک  نیا  یمالـسا  هعماج  لخاد  رد  دیایب  تسا  نکمم  نمـشد  یهرھچ  اب  نمـشد  ایآ  دھدیم ؟

رد نامیا و  نابرج  ربارب  رد  قافن  نایرج  نامھ  نیقفانم و  هورگ  نامھ  اھنآ  دـنکیم و  هدافتـسا  اھنآ  زا  دنتـسھ  رگا  ای  دزاسیم ، هناگیب  نطاب  رد  یدوخ و  یهرھچ  رد  ار  یناسک 

دـننکیم و باطخ  اھنآ  هب  ناشدوخ  نورد  زا  یناسک  میئوگب  تسا  نکمم  میتفگ : دـینکن ؟ ار  اھداسف  نیا  دـیوگیم  اھنیا  هب  یـسک  هچ  الاح  تسا . نامیا  ناـیرج  اـب  هضراـعم 

یجراخ نانمـشد  هک  دنیبیم  نیا  رد  یمالـسا  ماظن  اب  بالقنا و  اب  یهزرابم  رد  ار  ناشدوخ  تحلـصم  هک  یعمج  نآ  ینونک ، عضو  رد  نالا  اضرف  دینکن . یدب  ردقنیا  دنیوگیم 

هک دننک  هاگآ  ام  یلخاد  عضو  هب  تبسن  ار  نمشد  اھهویش  اھهلیح و  ماسقا  عاونا و  اب  دنیبیم  مزال  هک  یھورگ  نآ  الثم : گنج  نارود  رد  ای  دننک ، قیوشت  ندرک  هلمح  هب  ار 

اھنآ رایتخا  رد  دوب  دـیفم  ام  هب  نمـشد  موجھ  یارب  هک  ار  ییاھتیعـضو  دـنتفرگیم و  سامت  اھزرم  نوریب  اب  هک  دـندوب  گـنج  نارود  رد  یناـسک  ینعی  میتشاد ، لـیبق  نیا  زا 

اھنیا تسنادـیمن ، ار  نآ  تباصا  لحم  نمـشد  هک  دروخیم  کشوم  یاهطقن  کی  هب  دـشیم و  ناراـبمب  نارھت  یتقو  اـضرف  اـی  دـندناسریم ، اـھنآ  هب  اروف  ار  راـبخا  دنتـشاذگیم ،

رتکیدزن و یلیخ  نیا  زا  دـھدب و  رارق  فدـھ  دـھاوخیم  هک  ار  یاهطقن  دراد  هک  ییاھهویـشو  دراد  هک  ییاھراک  اب  دـنک و  حیحـصت  ار  شفدـھ  وا  ات  هدرک  تباصا  اجنالف  دـنتفگیم 

« نمشد ذوفن   » 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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قفاـنم مھ  وا  تسین و  نموم  مھ  وا  هک  یرگید  قفاـنم  دـھدیم و  ماـجنا  قفاـنم  نیا  هک  تسا  یتکرح  کـی  نیا  مدوب  هدـید  زاوھا  رد  گـنج  لـیاوا  رد  مدوخ  هدـنب  ار  شرتزیر 

؟ دھدب رارق  فدھ  ار  ام  هناخ  ار و  ام  رھش  دناوتب  نمشد  الثم  هک  ینکیم  یراک  ارچ  و  ینکیم ؟ داسف  ارچ  دیوگیم  نیا  هب  تسا 

١٣٧٢/٠۵/٠٧ /  « ىقرش ناجیابرذآ   » نالووسم رادید  رد  تانایب 

گنـس هب  هک  دوب  هدرک  ادـیپ  ناجیابرذآ  رد  ذوفن  یارب  دوخ  لایخ  هب  یناـھج ، رابکتـسا  هک  یاهبرح  نآ  تسا . داـیز  یلیخ  مدرم  نیا  یدنمـشوھ  یرایـشوھ و  هناتخبـشوخ ،

قلخ  » یهیـضق رد  هک  یاهنتف  نآ  دـشیم . ماـمت  درکیم و  ادـیپ  هلـصیف  روط  نیا  هیـضق  هک  دوبن  مولعم  دوب ، هدـش  ادـیپ  روـشک  رگید  یاھـشخب  یارب  رگا  تسکـش  دروـخ و 

نآ دوبن  مولعم  دمآیم ، شیپ  ناریا  یاھرھش  زا  یرگید  رھش  رد  رگا  دش ، هدناشن  ورف  نآ  یهرئان  دیدرگ و  بآ  رب  شقن  مدرم  نیمھ  نایم  گرزب و  رھش  نیمھ  رد  ناملسم »

. دنھد رارق  هقادم  دروم  دیاب  دنمدرم ، تایحور  تایناسفن و  رد  تقد  لھا  هک  یناسک  ار  اھنیا  دوش . هدناشنورف  روط 

یروھمجتسایر  / ١٢/١٣٧٢/٠۵ مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

، بادآ سابل ، هک  تسوا ، گنھرف  لاقتنا  هدـمع  لاناک  تلم و  کی  مقر  نیرتگرزب  نابز ، نوچ  دـننک ؛ جـیار  ایند  رد  ار  ناشدوخ  نابز  هک  دـننکیم  شالت  اـیند  ردـتقم  یاـھروشک 

هب اھییاکیرما  دـننک . لقتنم  سکعنم و  ار  ناشدوخ  گنھرف  دـنھاوخیم  یماظن ، روز  اب  یتح  یناـھج ، یاھتردـق  زورما  دـنک . لـقتنم  ار  شاـیعامتجا  یاـھرواب  دـیاقع و  نید ،

، هناگیب گنھرف  عورشمان  ذوفن  نایغط  نیا  ینعی  دننکیم . یشکرکشل  ایند  یاج  نآ  اجنیا و  هب  دنلئاق ، یداصتقا  یعامتجا و  ماظن  تموکح و  تلود و  دروم  رد  هک  یاهویش 

امـش هک  دـننکیم  لمع  روط  نآ  ناھایـس  اب  ایند  یاجک   » هک دـیوگب  اھییاکیرما  هب  تسین  یـسک  رـشب .» قوقح   » لثم هجوم  یاـھمان  تحت  هتبلا  دـسریم ؛ مھ  اـھاجنیا  هب 

؟ دینکیم

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

هار دنکیم و  تموکح  هک  تسا  مدرم  دوخ  هدارا  روشک ، لخاد  رد  زورما  تسا . هدش  هتخانـش  گرزب  تلم  کی  ناونع  هب  ناریا  تلم  زورما  تسا . زیزع  ایند  رد  ناریا  تلم  زورما 

. دننکیمن ادیپ  ار  ذوفن  نیا  زگرھ  یھلا ، لضف  هب  دنرادن و  ذوفن  ام  یور  طلست و  ام  رب  نانمشد  زورما  دنکیم . زاب  ناریا  تلم  لباقم  رد  ار 

مدرم  / ٢٩/١٣٧٣/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هللادـمحب زورما  تـسا . هدرک  قرف  نامـسآ  اـت  نـیمز  زا  هتـشذگ  اـب  یماـظتنا  یورین  هللادـمحب  ییارجا ، یراذـگنوناق و  یاھھاگتــسد  یرایــشوھ  هـب  یھلا و  لـضف  هـب  زورما 

نارود زا  یقـالخا  یگنھرف و  یاھهدـنامسپ  اداـبم  دـنک . ادـیپ  شرتـسگ  زورهبزور  ورین  نیا  رد  حالـص  دـیاب  هتبلا  دـنراد و  تسد  رد  ار  ورین  نیا  روما  ماـمز  یحلاـص  یاـھناسنا 

نامزاس نیا  رد  نمشد  تقو  کی  دیراذگن  دیـشاب و  ناتنامزاس  بقارم  دیلغاش ، یماظتنا  یورینرد  هک  یناردارب  امـش  کیاکی  دیـشاب . بظاوم  دنکب ! ار  شدوخ  راک  توغاط ،

. دینک تبقارم  دیاب  یلیخ  دنک . ذوفن  دنتشادن ، ییانتعا  دیاقع ، سومان و  نید و  هب  تبسن  هک  یناگتشذگ  هنامصخ  گنھرف  دیراذگن  دنک . ذوفن 

نایوجشناد  / ١٣٧٣/٠٩/٢٧ بالط و  رادید  رد  تانایب 

تباث هداد و  ناشن  ناریا  تلم  هتبلا  دروآیم . راشف  نمشد  نوچ  تسا ؛ گرزب  یهزرابم  کی  یمالسا ، یاھراعش  یمالسا و  یاھفدھ  رس  رب  ام  زیزع  تلم  ىگداتسیا  سفن 

تلم داحآ  هب  هک  یلئاسم  یهنیمز  رد  نانمشد -  یهبلغ  نوچ  دوشیم . بلاغ  قئاف و  نوگانوگ  لحارم  رد  مھ ، نانمـشد  یاھدنفرت  یهمھ  رب  یرایـشوھ  اب  هک  تسا  هدرک 

. تسا هدنام  یقاب  ریذپانریثات  یدایز  دودح  ات  هللادمحب  نمشد ، تاغیلبت  لباقم  رد  ام  تلم  دنراذگب . رثا  مدرم  نھذ  رد  دنناوتب  هک  تسا  نیا  هب  هتسب  تسا -  طوبرم 

رھ نایوجشناد  دینک . تیوقت  مدرم  رد  ار  نمـشد  لباقم  رد  یریذپانذوفن  یهیحور  نیا  نمـشد ، یاھدنفرت  اھهلیح و  اب  ییانـشآ  نمـض  دینک  یعـس  دیاب  زیزع  ناناوج  امش 

. دنکیم ماکان  ار  نمشد  هک  تسا  یلماع  نامھ  نیا ، دننک . مکاح  دنشخب و  ققحت  ار  ینید  یونعم و  یاھشزرا  هاگشناد ، طیحم  رد  ات  دننک  ششوک  رتشیب  هچ 

روشک  / ٢٠/٠۶/١٣٧۴ رسارس  هعمج  همئا  ىیامھدرگ  زاغآ  رد  تانایب 

دیاب ار  هنخر  نآ  دوش ؛ روهلمح  دـھاوخیم  اجک  زا  دـنک و  دراو  دـھاوخیم  ار  یاهبرـض  هچ  دراد ، رارق  اـجک  نمـشد  هک  دـینادب  دـیاب  امـش  ار  نیا  دـنکیم . هچ  نمـشد  مینیبب 

دیابن هظحل  زا  مینک . جالع  کرد و  ار  هظحل  دیاب  تسا . مھم  زورما  دشابن . مھ  ادرف  تسا ، هدوبن  زورید  تسا ، نآ  دصرتم  زورما  نمـشد  هک  یاهنخر  نآ  تسا  نکمم  دـیریگب .

؟ دنکب هچ  دھاوخیم  نمشد  زورما  مینادب  دیاب  تسا . مھم  میتسھ ، نآ  رد  هک  یاهظحل  نامھ  تشاد . تلفغ 

مھ یلیخ  هک  یناسک  اب  یتح  نمـشد  تسا . نمـشد  یگـشیمھ  راک  نیا  تسین . نیا  رد  یاهھبـش  تساـم . هب  یداـصتقا  یهلمح  رکف  رد  نمـشد  مینادیم  همھ  هتبلا 

اکیرما دنتسھ ؛ ییاکیرما  رابکتـسا  یاھرکون  هک  هقطنم  یاھروشک  نیا  دنک . هتـسباو  شدوخ  هب  ار  اھنآ  هک  دنکیم  لمع  یتروص  هب  یداصتقا  یهنیمز  رد  درادن ، ینمـشد 

یهنیمز رد  نمـشد  دنکیم . رتهتـسباو  شدوخ  هب  دشودیم و  ار  نانآ  هکلب  ادـبا ! دـنکیم ؟ راکتبا  یاراد  روراب و  لقتـسم و  ار  اھنآ  ایآ  دـنکیم ؟ هچ  اھنآ  اب  یداصتقا  ظاحل  زا 

. تسا هنوگ  نیا  زین  شتسود  اب  یداصتقا 

نیا نمض  رد  دیاش  تسا . راک  لوغشم  یبوخ  هب  روشک  یداصتقا ، نیداینب  یاھتیلاعف  یهنیمز  رد  زورما  هللادمحب  تسا . ینـشور  حضاو و  یهنیمز  یداصتقا  یهنیمز  بوخ ؛

سپ دیتسھ . اھتیلاعف  زا  یخرب  دھاش  قطانم ، رد  زین  امـش  دنھدیم . حیـضوت  یداصتقا  یاھتیلاعف  هب  عجار  دنیآیم و  یناسک  روشک ، نیلووسم  زا  ییامھدرگ ، زور  دنچ 

. درادن ینارگن  یلو  تسا ، کانرطخ  نمشد  یداصتقا  مجاھت  هچ  رگا  یداصتقا ، تیلاعف  یهنیمز  رد 

ریغ یاھزیچ  وزج  تفگ  دوشیم  ینعی  تسین . نکمم  اـبیرقت  دـنک ؟ لـیمحت  ار  یگنج  اـم  هب  هراـبود  تسا  نکمم  نمـشد  اـیآ  هک  مدرک  ضرع  مھ  لاـسراپ  ار  هتکن  نیا  نم 

، دـمآ دوجو  هب  یفالتخا  نورد  زا  هدرکن  یادـخ  رگا  دـنکیم . دـحتم  ار  اھتلم  دوش ، لـیمحت  نوریب  زا  هک  یگنج  دـش . دـھاوخ  وا  رظن  سکع  رب  نوچ  تسا ؛ لوقعماـن  نکمم و 

. تسین نکمم  گنج  ددجم  لیمحت  نمشد ، یارب  سپ  تسا . هدننک  دحتم  ینوریب ، گنج  هک  یتروص  رد  دنکیم . تتشتم 

زورما نمـشد  دش . دھاوخ  مامت  وا  ررـض  هب  اھتنم  تسا ؛ نکمم  هتبلا  دنک ؟ ناریو  ار  اج  دنچ  دنزب و  دیایب  دنکب ؟ ییاوھ  یهلمح  ام  یلـصا  زکارم  هب  تسا  نکمم  نمـشد  ایآ 

هنوگ نیا  ناشیاھراک  زا  دنماخ . هبرجتیب و  هک  دنداد  ناشن  اکیرما -  ینونک  تلود  نیا  دناهتسشن -  رابکتـسا  یهمق  ردص  رد  هک  ینایاقآ  نیا  تسا . یلقعیب  نمـشد  ام ،

. دـش دـھاوخ  مامت  ناشدوخ  ررـض  هب  کشالب  دـندرک  رگا  اما  دـننکب . مھ  ار  راـک  نیا  تقو  کـی  هدرکاـن  یادـخ  تسا  نکمم  زین  یلقعیب  یگبرجتیب و  یور  ـالاح  تسادـیپ .

لاـس نانخـس  مداد . حرـش  لـصفم  متفگ و  مھ  لاـسراپ  تسا . یگنھرف  مجاـھت  تسا ، یدـج  رطخ  هک  یزیچ  نآ  مینکب . یدـج  رطخ  ساـسحا  نآ  زا  اـم  هک  تسین  یزیچ 

. دریگیم رارق  تاغیلبت  یهلاسم  یگنھرف ، مجاھت  لالخ  رد  نکل  مینک ؛ رارکت  میھاوخیمن  ار  هتشذگ 

. دننکیم رتزیت  اجنآ  رد  زور  رھ  ار  گنج  شتآ  هک  دناهناگیب  یاھویدار  نیمھ  تسا ، ماجنا  لاح  رد  ناتـسناغفا  رد  هک  یاهثداح  یهدمع  لماع  زورما  تسا . رثوم  یلیخ  غیلبت 

یور اتقیقح  دننازوسیم و  شتآ  زین ، ناکلاب  هیـسور و  یایاضق  رد  هتفای و  لالقتـسا  هزات  قطانم  یایاضق  رد  دـنزادرپیم . شقن  یافیا  هب  ملاع  طاقن  زا  یرایـسب  رد  اھویدار 

. دننکیم هراچیب  ار  مدرم  قطانم ، یضعب  رد  اھویدار  تسین ، مھ  گنج  هک  ییاھاج  نآ  یتح  دنراد . یاهدننکش  ریثات  ربخیب ، فیعض و  یاھتلم 

یهدـمع قیداصم  زا  یکی  هعمج  تماما  هک  دوشیم -  هداد  اھنآ  هب  هک  ییاھیھاگآ  اھیرایـشھ و  رطاخ  هب  تسھ و  هک  ینامیا  نیمھ  تکرب  هب  مدرم  ناریا ، رد  هناتخبـشوخ 

. دنراد یایبسن  تینوصم  هللادمحب  تسا -  نآ 

وا هک  تسا  یرازبا  هبرح و  کی  هچ  رگا  دنکیم ، اھویدار  یهلیـسو  هب  نمـشد  هک  یتاغیلبت  ینعی  تسیچ . ددص  رد  نمـشد  هک  دھدیم  ناشن  تسا و  یمھم  رما  تاغیلبت 

نمـشد یهناـخپوت  شتآ  زا  امـش  هکنیا  لـثم  تسا . یراـک  هچ  ددـص  رد  هک  میمھفیم  وا  غـیلبت  زا  اـم  تسا . هدـننک  رادـیب  تـھج  کـی  زا  مـھ  اـم  یارب  اـما  دربیم ، راـک  هـب 

« نمشد ذوفن   » 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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وا هک  میمھفیم  نمشد  یغیلبت  تیلاعف  یسایس و  راک  زا  ام  تساج . نآ  نمشد  دیمھفیم  امش  دوش ، دنلب  شتآ  اج  رھ  گنج ، رد  دراد . رارق  اجک  رد  نمـشد  دیمھفیم 

. تسیچ ددص  رد 

رد هعمج و  زامن  یاھهبطخ  رد  مھ  امـش  مھد و  حرـش  نایاقآ  امـش  یارب  ار  روحم  هس  نیا  مھاوخیم  نم  تسا . روحم  هس  یریگیپ  ددـص  رد  لوا  یهجرد  رد  نمـشد  زورما 

: تسا مھم  دییامرف . تافتلا  روحم  هس  نیا  هب  مدرم ، اب  دروخرب 

لوصا رد  هکنیا  مود  دننک . دامتعایب  هدنیآ  هب  تبـسن  ار  اھنآ  و  دنزادنیب ، دیدرت  هب  روشک  نیا  یهدنیآ  هب  تبـسن  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  مالـسا  نانمـشد  یعـس  هکنیا ، لوا 

. دنروآ دوجو  هب  یدس  یمالسا ، گرزب  تما  ناریا و  تلم  نایم  هکنیا  موس  دنزادنیب . هھبش  دننک و  کیکشت  بالقنا  ملسم 

رطف  / ١٢/٠١/١٣٧۴ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

یاھناینب یانب  یداصتقا و  ىگدـنزاس  ظاحل  زا  مھ  دـنزاسیم ؛ ار  تکلمم  دـننکیم ، شالت  تلم  نالووسم و  تلود و  تسا . ولج  هب  تکرح  لاـح  رد  روشک  راـگدرورپ ، لـضف  هب 

رد اما  دوش ؛ ماجنا  یگدنزاس  دراذگن  دنزب و  هبرض  دنک و  مجاھت  ذوفن و  هنخر و  هک  دنکیم  شالت  یلیخ  نمـشد  هتبلا ، یگنھرف . یونعم و  تھج  زا  مھ  روشک و  نیا  رد  مزال 

. درک دھاوخ  ادیپ  همادا  راک  نیا  راگدرورپ ، لضف  هب  دوشیم و  راک  لباقم ،

ص)  / ٠٣/٢٠/١٣٧۵  ) هللالوسر دمحم  رکشل ٢٧  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

ماما نامز  رد  هک  دسرب  ییاج  هب  شراک  ام  یمالـسا  یهعماج  رگید ، لاس  جنپ  ای  رگید  لاس  هد  رگید ، لاس  هاجنپ  تسا  نکمم  میریگن ، ار  هیـضق  ولج  امـش  نم و  زورما  رگا 

یاھهدارا دـننک و  تیادـھ  ار  راک  یرکف  بحاص  مدرم  دـھد ؛ ناشن  ار  هار  ینیما  ناـبھگن  دـنیبب ؛ ار  قاـمعا  اـت  یزیت  نامـشچ  هکنیا  رگم  دوب . هدیـسر  مالـسلاهیلع  نیـسح 

زاب میدرک ، اھر  رگا  الا ، و  دنک . ذوفن  نآ  رد  تسناوت  دھاوخن  یسک  هک  دوب  دھاوخ  یمکحتـسم  ژد  مکحم و  زیرکاخ  هتبلا ، تقو ، نآ  دنـشاب . تکرح  نیا  یهناوتـشپ  یمکحم 

. تفر دھاوخ  ردھ  همھ  اھنوخ ، نیا  تقونآ ، دیآیم . شیپ  تیعضو  نامھ 

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

ینیـشنبقع دوخ  عضاوم  زا  نیطـسلف  یهیـضق  رد  یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  نیا  دـناهدرک -  رارکت  ار  نآ  مھ  اھراب  هک  یمالـسا -  یروھمج  زا  اھنآ  یقیقح  یهتـساوخ 

، دینک اھر  ار  هیـضق  نیا  امـش  دنیوگیم  دندرپس ! یـشومارف  یهتوب  هب  ار  نیطـسلف  یهزرابم  یهیـضق  هک  ییاھروشک  لثم  دسانـشب ؛ تیمـسر  هب  ار  لیئارـسا  ینعی  دنک ؛

! دیریذپب ناریا  روشک  یایاضق  رد  ار  اکیرما  ذوفن  همھ ، زا  رتمھم  دیریذپب و  سرافجیلخ  یهقطنم  یایاضق  رد  ار  اکیرما  روضح  دـیریذپب ، ایند  نوگانوگ  قطانم  رد  ار  اکیرما  روضح 

تاـماھتا و رگید و  یاـھفرح  شـشوپ  رد  ار  نیا  متفگ . هک  تسا  هیـضق  نـیا  دـنھاوخیم ، یدـج  یقیقح و  روـطهب  هـک  یزیچ  نآ  تساـکیرما . مـیژر  یقیقح  یهتـساوخ  نـیا ،

. تسا نیا  هیضق  تقیقح  اما  دننکیم ؛ نایب  اھزیچ  نیا  لاثما  فلاخم و  تاغیلبت 

دنبیاپ یاهرذ  دشاب ، مالسا  هب  دقتعم  یـسک  هک  تسین  نکمم  درادن و  ینعم  تفر . دھاوخن  اھفرح  نیا  راب  ریز  زگرھ  مالـسا ، هب  یدنبیاپ  اب  یمالـسا  یروھمج  هک  دننادیم 

یاعد رد  امـش  تسا . دـب  ردـقنامھ  مھ  ندـش  ملظ  میلـست  تسا ، دـب  ندرکملظ  هک  ردـق  نامھ  مالـسا ، رد  دـنک . لوبق  ار  ملظ  دورب و  روز  راـب  ریز  یلو  دـشاب ، مالـسا  هب 

نوملظتـال و : » دـیامرفیم نآرق  رد  (. ٢ « ) ینم ضبقلایلع  رداق  تنا  نملظا و  ـال  ینع و  عفدـلل  قیطم  تنا  نملظا و  ـالو  : » دـیوگیم داجـس  ماـما  هک  دـینیبیم  قـالخالامراکم 

ار روز  ملظ و  لاحنیعرد  دشاب ، هتشاد  مالسا  هب  داقتعا  دشاب ، ناملسم  یسک  تسا  نکمم  رگم  دیورب . ملظ  راب  ریز  دینک و  ملظ  لوبق  هن  دینک ، ملظ  هن  ٣ ؛) « ) نوملظتال

زا دـننادیم . ار  نیا  تسین ، تسرد  هکنیا  تسا . هدز  هبرـض  ناریا  تلم  هب  همھ  نیا  هک  اکیرما -  ینعی  ناریا -  تلم  یهنیرید  نمـشد  هب  دـسرب  هچ  دـنک ؛ لوبق  یـسک  رھ  زا 

ماـظن ناریا و  تلم  هک  دـننادیم  نوچ  دنتـسھ ؛ نآ  اـب  هزراـبم  هضراـعم و  ددـص  رد  دننمـشد و  نآ  اـب  دـنرازیب و  دوـجو  یهمھ  اـب  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  زا  هک  تساـج  نیا 

. دورب نانآ  لیمحت  راب  ریز  تسین  رضاح  یمالسا  یروھمج 

هک دـنایناسک  هن  منکیم ، ضرع  هک  یدایا  نیا  دـنراد . یدایا  مھ  لخاد  رد  دـننکیم ؛ غیلبت  میقتـسمریغ  روطهب  بترم  دـننکیم . میظنت  مھ  ار  ناـشیتاغلبت  یاھتـسایس  هتبلا 

اکیرما اب  ناسنا  دوشیم  رگم  هک  دننکیم  غیلبت  ار  اھفرح  نیا  هک  دنراد  مھ  یناسک  دنبجاوم ! هریجیب و  رکون  یـضعب  دنـشاب ؛ هتفرگ  لوپ  اکیرما  یـسوساج  هاگتـسد  زا  امتح 

نیا زا  دوشیم ! فرطرب  ام  تالکـشم  یهمھ  مینک ، هرکاذم  اکیرما  اب  القا  رگا  مینک ، رارقرب  ار  نامهطبار  رگا  مینک ! یگدنز  دوشیمن  میـشاب ، هطبار  عطق  رگا  دشاب ؟ هطبار  عطق 

. تسا تقیقح  زا  یراع  یلکهب  زغمیب و  چوپ و  هک  ییاھفرح  دننکیم ؛ جیار  مھ  اھفرح 

یسک یهظحالم  اھییاکیرما  دناهتشاد ! هناتسود  تاطابترا  مھ  اکیرما  دوخ  اب  هک  دناهدوب  یناسک  دناهدرک ، اھنآ  هب  ار  اھتنایخ  نیرتدب  اھییاکیرما  هک  ییاھروشک  زا  یرایـسب 

دـندنارپیم و رانک  هشوگ و  رد  ناسک  یـضعب  یھاگ  رتشیپ  هک  اکیرما  اب  هرکاذـم  دـنکیمن . لح  ار  یلکـشم  هطبار ، دـننکیم . ار  ناشدوخ  عفانم  یهظحـالم  طـقف  دـننکیمن ؛ ار 

، دوشن اکیرما  میلست  دھاوخیم  هک  یتلم  زا  ار  یلکشم  چیھ  دنزیمن -  اھفرح  نیا  زا  رگید  یسک  هناتخبـشوخ  هتبلا  مینک -  رارقرب  هطبار  ای  مینک  هرکاذم  هک  دنتفگیم  یزیچ 

. تسا لاحم  مھ  یزیچ  نینچ  هک  دوش ، اکیرما  میلست  دھاوخب  تلم  رگم  دنکیمن ؛ لح 

نایوجشناد  / ١٣٧٧/٠٧/٠٨ یمالسا  هعماج  هرگنک  نیمود  یرازگرب  تبسانم  هب  مایپ 

هطلس هار  هک  تسا  هدیناسر  هجیتن  نیا  هب  ار  یمالـسا  ناریا  نانمـشد  یهمھ  تسا  هناگیب  یـسایس  نازادرپهیرظن  یهلاستسیب  براجت  لوصحم  هک  قیمع  لیلحت  کی 

اب نانآ  یفطاع  یرکف و  دـنویپ  ندرک  تسـس  ناوج ، لسن  ینید  نامیا  ندرک  تسـس  ارـصحنم  خـماش ، ماظن  نیا  راوتـسا  یاھهیاپ  رد  هنخر  یمالـسا و  یروھمج  ناکرا  رب 

یتاغیلبت جرخرپ  یاھھاگتـسد  یاھیزادرپهیرظن  تاغیلبت و  یهمھ  یلـصا  فدـھ  زورما  تسا . اھنآ  یـشرورپ  یـشزومآ و  یاھهزیگنا  ندرک  تسـس  ماـظن ، یلـصا  یاـھنوناک 

یغیلبت یربخ و  یگنھرف و  یاھتیلاعف  رد  ار  ماجرفان  هللااـشنا  کراـبمان و  شـشوک  نیا  یاـھهناشن  دـناوتیم  سک  رھ  و  سب . تسا و  نیمھ  یتسینویھـص  یرابکتـسا و 

. دنک هدھاشم  یمالسا  یروھمج  یهتخانشان  هتخانش و  نانمشد 

تانیب و زا  هک  نشور  یاھفدھ  اب  ار  نآ  دیھد ، مظن  دوخ  راک  هب  هاگشناد ، یمالسا  یاھلکشت  رگید  امش و  تسا . رجارپ  ناجیھرپ و  نیگنس ، امـش  یهفیظو  طیارـش  نیا  رد 

، دیزاس مھارف  نایوجـشناد  مومع  دوخ و  یارب  شاهنازروهنیک  یاھـشور  نمـشد و  تخانـش  یارب  ار  ذفان  دید  مزال و  تریـصب  دیـشخب ، تھج  هدش ، هتفرگ  بالقنا  تامکحم 

لاح همھ  رد  ار  ادخ  دـیناسرب ، لقادـح  هب  ار  ینامزاسنورب  ینامزاسنورد و  تافالتخا  دـینک ، یثنخ  ییاسانـش و  ییوجـشناد  طیحم  رد  صوصخب  ار  اھرگهنتف  اھیرگهنتف و 

. تسین یھلا  یاضر  زا  رتالاو  رتهتسیاش و  ناسنا ، یارب  یفدھ  چیھ  هک  دینادب  و  دینادب ، دوخ  تاین  لامعا و  رظان  رضاح و 

نارشان  / ١٣٧٨/٠٢/٢٨ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رتدـنت و یـسایس  یگنھرف و  تکرح  کـی  ناـیرج و  کـی  هنیمز  نیا  رد  شیپ -  اھتدـم  زا  دـشاب ؛ مھ  زورما  صوـصخم  هـکنیا  هـن  هـتبلا  زورما -  هـک  دـینادب  ار  نـیا  نـم ! نازیزع 

... تسام هعماج  رد  تینھذ  هجوتم  هک  دراد  دوجو  دنمالسا -  فلاخم  عقاو  رد  هک  یمالسا -  یروھمج  ماظن  نافلاخم  فرط  زا  یرتباتشرپ 

دینیبیم نالا  نابھگن . یاروش  لثم  ندرب ؛ نیب  زا  ار  ماظن  ناکرا  رد  ذوفن  عناوم  سپس  نداد ؛ رارق  ریثات  تحت  ار  اھنھذ  تسا : هنوگنیا  مینک ، ریوصت  مدق  هب  مدق  میھاوخب  رگا 

انبمیب و رایـسب  یاھلاجنج  نآ  زا  دـننکیم ، لاـجنج  شیور  مھ  زاـب  هک  ییاـھزیچ  نیا  و  یباوصتـسا » تراـظن   » ثحب نیا  دوشیم . هلمح  یلیخ  مھ  ناـبھگن  یاروش  هب  هک 

ناکرا رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  اب  فلاـخم  ماـما و  اـب  فلاـخم  مالـسا و  اـب  فلاـخم  رـصانع  نداد  ذوفن  عقاو  رد  ناـبھگن و  یاروش  فیعـضت  شفدـھ  هک  تسا  یاهشیریب 

« نمشد ذوفن   » 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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یاروش رس  رب  دنناوتیم  هلیسو  نیا  هب  (، ١) دندروآ لوا  زارط  یاملع  تایھ  نآ  رـس  زور  کی  هک  ییالب  نامھ  دننکیم  رکف  تسا . نابھگن  یاروش  ناشعنام  تسا . یراذگنوناق 

یتینما و یـسایس و  ناحارط  تسا . یدعب  مدـق  نیا  تسا ؛ نیا  فدـھ  درک . دـھاوخن  ادـیپ  ققحت  یزیچ  نینچ  انئمطم  تسناوت و  دـنھاوخن  هتبلا  هک  دـنروایب ، مھ  نابھگن 

تلود رد  ذوفن  یانعم  هب  نیا  تسا و  سلجم  رد  ذوفن  یدعب  مدق  تقو  نآ  دسرب ، هجیتن  هب  مھ  راک  نیا  رگا  هک  دننکیم  هبساحم  نینچ  ناشدوخ  شیپ  نمشد ، یناور  گنج 

. دنوش دراو  دنھاوخیم  هنوگنیا  تسا . ماظن  ناکرا  رد  ذوفن  و 

قرط زا  اھنیا  رد  ذوفن  دراد و  رارق  نانمـشد  فدھ  هک  تسا  مدرم  قشع  مدرم و  فطاوع  مدرم ، لد  مدرم ، نامیا  مدرم ، نھذ  مدرم . تینھذ  رد  ذوفن  تسیچ ؟ لوا  مدق  سپ 

تسا و مکحتـسم  ماـظن  ناـکرا  دـناهدرک . هابتـشا  دـناهدرک ؛ اـطخ  نکیل  دـناهدرک ؛ تفرـشیپ  هک  دـننکیم  ناـمگ  دـناهتفای و  تیقفوـم  هک  دـننکیم  روـصت  هتبلا  تسا . یگنھرف 

. دنشاب بقارم  مھ  دیاب  دنبقارم و  مھ  ماظن  نالووسم 

نارشان  / ١٣٧٨/٠٢/٢٨ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ار هراوھام  ثحب  منیبیم  مھ  زاب  الاح  هک  تسا  هراوھام  نیمھ  مھ  شاهنومن  کی  دـنیگنھرف ؛ هطلـس  رکف  رد  بسانت -  هب  ییاج  رھ  ایند -  یاـج  همھ  رد  نارگهطلـس  زورما 

ریواـصت تسا  نکمم  مدرم  مھ  باقـشب  نودـب  درک و  دـھاوخ  تفرـشیپ  هراوھاـم  یروآـنف  رگید  لاـس  جـنپ  اـت  نوچ  مییوگب  اـم  هک  تسین  تسرد  قطنم  نیا  دـناهدرک . حرطم 

هچ نآ ، زا  یریگولج  یارب  دیوگب  دیاب  دنکیم ، حرطم  ار  قطنم  نیا  هک  یـسک  نآ  تسین . یحیحـص  قطنم  قطنم ، نیا  مینک ! زاب  ار  شیولج  الاح  زا  سپ  دـنریگب ، ار  هراوھام 

تفرـشیپ روطت و  اب  هک  دینک  رکف  دـیاب  امـش  لباقم ، رد  دـنکیم . هتفرـشیپ  ار  یروآنف  نمـشد  هتبلا  دـھدب . هجیتن  دـیاب  هنوگنیا  لالدتـسا ، قطنم و  نیا  درک . دـیاب  یاهزات  راک 

ار یعنام  رھ  مییایب  ام  سپ  دنکیم ، تفرشیپ  نمشد  نوچ  هک  لالدتـسا ، نیا  اما  دینک . یریگولج  هراوھام  ذوفن  زا  ات  دیھد  ماجنا  دیناوتیم  ار  ییاھراک  هچ  هراوھام ، یروآنف 

رتشیب میناوتیمن  هک  ام  مییوگب ، تقو  نآ  هدمآ ، شیپ  ام  یاھزرم  ات  نمشد  هک  تسا  نیا  لثم  تسا . عنام  هلاجعلایلع  عنام ، نیا  تسین . یقطنم  میرادرب ، شھار  ولج  زا 

سلجم هک  هراوھاـم -  تیعوـنمم  نوناـق  تسا ؟! یفرح  هچ  نیا  دـیدش . زوریپ  دـیاش  دـینک ، تمواـقم  ار  تعاـس  ود  نیا  اـقآ ! هن  مـیورب ! سپ  مـینک ، تمواـقم  تعاـس  ود  زا 

بقع هب  ار  ذوفن  نیا  لاس  دـنچ  دیاهتـسناوت  امـش  تسا  نیا  شلقادـح  دوب . اجب  تسرد و  الماک  نوناق  کـی  درک -  بیوصت  ار  نآ  نیا ، زا  لـبق  لاـس  دـنچ  یمالـسا ، یاروش 

. تسناوت دیھاوخ  مھ  زاب  هللااشنا  دیزادنیب و 

نمشد یزور  امـش ، مغریلع  رگا  هک  دینک  نوصم  ار  اھلد  دینک ، نوصم  ار  اھنھذ  دینک ، نوصم  ار  ناناوج  دینک . مھارف  ار  یزاسنوصم  لئاسو  راک ، نیا  تازاوم  هب  دیاب  امش 

. درک دروخرب  نمشد  موجھ  اب  دیاب  هنوگنیا  تسا ؛ نیا  شھار  دیشاب . هدرک  داجیا  تینوصم  البق  امش  دنک ، ذوفن  تسناوت 

سلجم  / ١٣٧٨/٠٣/١٠ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

هیضق فارطا  همھ  رگا  هک  تسا  نیا  مھم  تسا -  طلغ  ای  تسا  تسرد  اھنیا  هک  میرادن  یراک  اھنیا -  لاثما  اھیشکطخ و  اوعد و  یعازن و  یطوطخ و  یطخ و  لئاسم  نیا  رد 

اھنیا زا  مادکچیھ  دننک ، بسک  ار  ادخ  یاضر  دنھاوخب  هک  دشاب  نیمھ  ناشرایعم  هچنانچ  دنمالسا ، یاھشزرا  یمالسا و  بالقنا  یاھشزرا  مالـسا و  ینابم  هب  دقتعم  هک 

یعیبط میدوب ، اھینیب  دوخ  اھیھاوخدوخ و  اھهتـساوخ و  اھـسوھ و  اھیوھ و  لابند  میدوبن ، ادـخ  یاضر  لابند  دوبن ؛ کـالم  راـیعم و  نیا  رگا  اـما  دز ؛ دـھاوخن  ررـض  بـالقنا  هب 

ا درک . دھاوخن  تیادھ  ار  ام  مھ  لاعتم  یادخ  دمآ و  دھاوخ  دوجوهب  نمشد  ذوفن  یارب  ذفنم  اھدص  اھھد و  دمآ ؛ دھاوخ  دوجوهب  لکشم  اھدص  اھھد و  هک  تسا 

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

نیا نایوجشناد  هب  نم  فرح  نمـشد . اب  مھ  فرح  کی  ناناوج ، امـش  اب  صوصخب  فرح ، کی  ناریا ، تلم  مومع  اب  فرح  کی  نایوجـشناد ، اب  فرح  کی  مراد ؛ فرح  دنچ  نم 

لخاد اج  همھ  رد  ار  ناشدوخ  یدوخ  سابل  رد  هک  ار  ییاھهبیرغ  دینک . تلفغ  نمشد  ییاسانـش  زا  ادابم  دیـسانشب ؛ بوخ  ار  نمـشد  دیـشاب ؛ نمـشد  بقارم  هک  تسا 

لفاغ مدآ  رب  رگا  دوشیمن . حدم  نتشاذگ ، مھ  رب  ار  اھمشچ  رطاخهب  سکچیھ  دوشیمن . شیاتس  تلفغ  رطاخهب  سک  چیھ  دینیبب . ار  ناھنپ  یاھتـسد  دیـسانشب ؛ دننکیم 

. تسا هتفرگ  فدھ  ار  وجشناد  نمشد ، تسا . یـشزرا  اب  رخاف و  رـشق  وجـشناد ، دیـشاب . بقارم  تسوا ؛ دوخ  تسا ، مومذم  لووسم و  هک  یـسک  لوا  دش ، دراو  یاهبرض 

یذوفن هدـع  کی  رگا  دـش . دـنھاوخن  قفوم  مھ  نیا  زا  دـعب  دـندشن ؛ قفوم  اـما  دـنھد ؛ رارق  ماـظن  لـباقم  رد  ار  نایوجـشناد  دـنناوتب  هکلب  دـننکیم  یعـس  تسا  لاـس  دـنچ 

ام هک  دننکن  لایخ  دندز -  ییاھفرح  دندرک و  تسرد  ییاھراعـش  دـندش و  نایوجـشناد  عامتجا  دراو  دـنریگب -  یھام  یدولآلگ  بآ  زا  دـننک و  هدافتـسا  یتصرف  زا  دنتـساوخ 

. تسا روشک  نیا  هب  قلعتم  تسام ؛ هب  قلعتم  تسام ؛ دنزرف  وجـشناد ، میـسانشیم . ار  نامدوخ  فرط  بطاخم و  ام  درک . میھاوخن  هابتـشا  ام  هن ، درک ؛ میھاوخ  هابتـشا 

. دنشاب هجوتم  هنارایشوھ  یتسیاب  نایوجشناد  دوخ  دنک ؛ یھابت  داسف و  نایوجشناد ، نایم  رد  ذوفن  مان  اب  ای  وجشناد  مان  اب  دھاوخیم  هک  تسا  نمشد 

، دوشیم هک  لصف  نیا  دـنراد ، یناوج  هک  ییاھهداوناخ  همھ  هک  روکنک ؛ لصف  ییوجـشناد ، تاناحتما  لصف  لاس -  لصف  نیا  لثم  یـساسح  لـصف  تیعقوم و  نینچ  کـی  رد 

نیا هدـنیآ  نمـشد  مادـک  نآ  تسا ، یتسد  مادـک  نآ  دوش -  قفوم  روکنک  رد  ای  ناحتما  رد  دـناوتب  دـشاب و  عمج  شـساوح  ناشناوج  هک  دـنراذگیم  ار  ناشدوخ  تمھ  همھ 

سرد و غارـس  هک  نیا  هب  دـیامنیم  قیوشت  دـنکیم و  تسرد  یمرگرـس  دـناشکیم ، یفارحنا  تمـس  کـی  هب  ار  ناـناوج  روـط  نیا  هک  تسا  تکلمم  نیا  هاگـشناد  تکلمم و 

. تسوجشناد دوخ  دریگب ، میمصت  دنک و  زاب  ار  دوخ  مشچ  هنارایشوھ  دیاب  اج  نیا  هک  یسک  لوا  دینک !؟ عامتجا  دیورن ؛ ناحتما  غارس 

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

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

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

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

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

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

دمھفیم هتبلا  هک  دمھفب ؛ دیاب  روشک  یاج  همھ  رد  ناریا  تلم  ار  نیا  تسا . هتفرگ  فدھ  ار  نیا  نمشد  تفر . دھاوخ  نیب  زا  اھنیا  همھ  دوبن ، تینما  یتقو  مدرم . یـسایس 

. تسا رایشوھ  تلم  هللادمحب  دنادیم . و 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٢٣ هعمجزامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

هجوت رییغت  لوحت و  هب  هک  ییاھنآ  دنـشاب . بقارم  دیاب  دنکیم ؛ ناشدیدھت  رجحت  رطخ  دنریگیم ، هدیدن  ار  تفرـشیپ  رییغت و  لوحت و  دننکیم و  هجوت  اھـشزرا  هب  هک  ییاھنآ 

... دراد دوجو  ناشیارب  فارحنا  رطخ  دنھدیمن ، رارق  لوا  هجرد  رد  ار  اھشزرا  دننکیم و 

زا تسا . ذوفن  رطخ  نآ  تسیچ ؟ نآ  دراد . دوجو  مھ  نیا  زا  رتگرزب  رطخ  اما  دـنوش . رطخ  راچد  دـننک و  تلفغ  ناشدوخ  فرط ، ود  حانج و  ود  هک  نیا  زا  دـش  ترابع  رطخ ، کی 

تفلاـخم یلوـحت  هنوـگرھ  اـب  دـیآیم و  ییارگشزرا  ناوـنع  هب  فرط  نآ  زا  دـنکیم : ذوـفن  فرط  ود  رھ  زا  نمـشد  کـی  یھاـگ  دـننک . ذوـفن  یدارفا  تسا  نکمم  فرط  ود  رھ 

، تفرشیپ لوحت و  رییغت و  ناونع  هب  تسا ؛ هیضق  فرط  نیا  رتکانرطخ ، نیا  زا  دنادرگرب . ار  یبالقنا  تکرح  دھاوخیم  دنکیم و  تفلاخم  مھ  هتفر  یاھھار  اب  یتح  دنکیم ؛

هـسیک لابند  دـنایبرغ ؛ یرالاسهیامرـس  نامھ  راچد  دـنفلاخم ؛ یعامتجا  تلادـع  لصا  اب  مدرم و  نیدـت  لصا  اب  مالـسا و  لصا  اب  اھـشزرا و  ساسا  اب  هک  دـنیایب  یناـسک 

دنیایب حالـصا ، مان  هب  تفرـشیپ ، مان  هب  رییغت ، مان  هب  لوحت ، مان  هب  اھنیا  دـنرواین ! نابز  هب  ولو  دـنفلاخم ، مھ  نید  مان  اب  دـنفلاخم ؛ یتاقبط  ضیعبت  عفر  لصا  اب  دـنانتخود ؛

« نمشد ذوفن   » 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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هتبلا دننک ، ذوفن  هعماج  یداصتقا  هندب  رد  هبیرغ  هناگیب و  یاھمدآ  هنوگنیا  رگا  دننک . ذوفن  هعماج  یداصتقا  هندب  رد  تسا  نکمم  اھنیا  دننک . یرادنادیم  دـنوش و  نادـیم  دراو 

ذوفن یگنھرف  زکارم  رد  دـنیایب  هک  تسا  نیا  رتکاـنرطخ  نآ  زا  اـما  دـشاب . نیما  یاـھناسنا  تسد  دـیاب  تسا و  مھم  هعماـج  رد  تورث  لاـم و  داـصتقا و  نوچ  تسا ؛ کاـنرطخ 

ادـص و تاعوبطم و  هنحـص  رد  هک  دـتفیب  قاـفتا  یزیچ  ناـمھ  دـنریگب . راـیتخا  رد  دـننک و  هضبق  ار  مدرم  حیحـص  ریـس  طـخ  مدرم ، یاـھرواب  مدرم ، ناـمیا  مدرم ، نھذ  دـننک ؛

هب اھنیا  تساھرادهیامرـس ، تسد  رد  ایند  یربخ  یروتارپما  یللملانیب  یاھنویزیولت  اھویدار و  هک  نانچمھ  یرالاسهیامرـس . ینعی  دـتفایم ؛ قافتا  برغ  یاـیند  یاـمیس 

نآ یاھهناشن  نیا ، زا  لبق  لاس  دنچ  هدنب  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دنراذگب . رثا  دنھاوخب  یگنھرف  قیرط  زا  دننک و  فرـصت  مھ  ار  یگنھرف  زکارم  دنیایب و  ام  روشک  لخاد 

! درادن دوجو  یگنھرف  مجاھت  الصا  دنتفگ  دندرک و  راکنا  ار  شلصا  مھ  یضعب  دنتفریذپ ، یضعب  متفگ . ار  یگنھرف » مجاھت   » مدرک و هدھاشم  رانک  هشوگ و  رد  ار 

هب یمالسا  ماظن  لوحت  ینعی  اھنآ ، رظن  دروم  لوحت  تسیچ ! اھنآ  رظن  دروم  لوحت  هک  تسا  مولعم  دننزب ؛ لوحت  زا  مد  اھشزرا ، ساسا  هب  داقتعا  مدع  اب  دنیایب  یناسک  رگا 

! یمالسا هقف  فذح  مالسا و  تقیقح  فذح  مالسا ، مان  فذح  ینعی  اھنآ ، رظن  دروم  لوحت  یمالسا ! ریغ  ماظن 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٢٣ هعمجزامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

نادند نب  زا  مالسا  ماکحا  قبطرب  روشک  هرادا  هب  هک  دنداد  ناشن  بالقنا ، زا  شیپ  یضعب  هکلب  بالقنا ، لوا  زا  اما  دنتسین ؛ میژر  نآ  لام  هک  دنتـسھ  یناسک  مھ  هدع  کی 

هب یمالـسا ، هقف  هب  یداقتعا  اقلطم  اما  دنتـسین ؛ مھ  انعم  نآ  هب  مالـسا  نمـشد  دنرادیم . تسود  ار  مالـسا  مسا  دنھاوخیم و  ار  مالـسا  مسا  اھنآ  دنرادن . یاهدـیقع 

. دنریگ تسد  رد  دننک و  هضبق  ار  روما  دنتـسناوت  اھنیمھ  زا  هدع  کی  مھ  بالقنا  لیاوا  دنایدرف . یاھـشور  نامھ  هب  دقتعم  دنرادن . یمالـسا  تیمکاح  هب  یمالـسا و  ماکحا 

زا مد  یھاگ  دـننزیم ؛ حالـصا  زا  مد  مھ  اھنیا  دـندنادرگیمرب ! اکیرما  نماد  هب  ار  روشک  بـالقنا و  کـشخ  کـشخ  ناـیاقآ ، نیمھ  دیـسریمن ، بـالقنا  نیا  داد  هب  ماـما  رگا 

رد اما  دننزیم ، مالسا  زا  مد  یھاگ  دننکیم ! یگتسبمھ  راھظا  اھنآ  اب  دنھدیم و  راعش  مالسا  هیلع  احیرص  هک  دنریگیم  رارق  یناسک  رانک  رد  اما  دننزیم ؛ مھ  مالـسا 

ار مسیئـال  ینید و  دـض  تموکح  ینیدریغ و  تموـکح  نید و  یاـھنم  تموـکح  مزیرالوکـس و  راعـش  یمالـسا ، تموـکح  اـب  تیدـض  راعـش  هک  دـنریگیم  رارق  یناـسک  راـنک 

دنچ هدنب  دناهبیرغ . هناگیب و  اھنیا  دنیذوفن ؛ اھنیا  هن . دنلوحت ؛ هب  دقتعم  دنراد و  لوبق  ار  اھـشزرا  هک  دنتـسین  یاهتـسد  نآ  وزج  اھنیا  دنیذوفن . اھنیا  هک  تسادـیپ  دـنھدیم !

اھنیا هلب ، یدوخریغ !»  » و یدوخ »  » دـییوگیم ارچ  هک  دـش  دـنلب  اھیـضعب  دایرف  اما  مدرک ؛ حرطم  ار  یدوخریغ »  » و یدوخ »  » ثحب هعمج  زامن  ربنم  نیمھ  رد  نیا  زا  لبق  هام 

. دننک عمج  ار  ناشساوح  دیاب  یدوخ  یاھحانج  دنرادن ؛ لوبق  ار  اھشزرا  مالسا و  بالقنا و  اھنیا  دنایدوخریغ ؛

ییوجشناد  / ١٣٧٩/٠٧/٠٩ یاھلکشت  رادید  رد  تانایب 

؛ دشابن یمالسا  تیلاعف  اھھاگـشناد  رد  دنھاوخیم  هک  یناسک  دینک . هجوت  رایـسب  هتکن  نیا  هب  دراذگب . هنال  یمالـسا  یاھلکـشت  نایم  رد  دناوتن  نمـشد  دیـشاب  بظاوم 

یاھهرھچ اب  دـنرواین و  تسد  هب  تسھ ، هک  نانچنآ  ار  یمالـسا  ماظن  قیاقح  دـنمھفن ، ار  بالقنا  قیاقح  دـنوشن ، انـشآ  مالـسا  اب  اـم  یاـھناوج  دـنھاوخیم  هک  یناـسک 

یغیلبت و عماـجم  صوـصخب  ییوجـشناد و  عماـجم  لـخاد  رد  هلمج  زا  یبـالقنا ، ینید و  زکارم  رد  هـک  تـسا  نـیا  ناشیاھدرگـش  زا  یکی  دـنوشن ، انـشآ  بـالقنا  ناـشخرد 

هجاوم هنارایشوھ  هنامصخ ، یاھفدھ  اھهزیگنا و  هب  تبسن  مراد . عقوت  ار  اھنآ  یرایشوھ  زیزع ، ناناوج  یهمھ  زا  نم  دننک . هنخر  ذوفن و  ییوجـشناد  ىمالـسا  یاھلکـشت 

. دیھد همادا  هنانموم  ار  ناتدوخ  ناشخرد  نشور و  هار  هللااشنا  دینک و  دروخرب  نآ  اب  هناعاجش  هنادنمدرخ و  دیوش و 

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

، دـننکیم راک  دننیـشنیم  ناشیاھگولوئدـیا  یرکف و  نالاعف  دـننکیم ؛ راک  شیور  حرطم و  ار  ییاھراعـش  اھهزیگنا و  اھهتـساوخ و  یاهبـساحم ، ساسارب  تلم ، کی  نانمـشد 

! دنوشیم راکفا  نیا  جـیورت  یهتـسبرمک  مھ  یاهدـع  دوشیم و  قیرزت  روشک  کی  یـسایس  نالاعف  طیحم  هب  یوحن  هب  نیا  دـنروآیم و  رد  بلاطم  دـننکیم و  جارختـسا  راعش 

زکارم رد  ذوفن  ای  تسا ، هدرک  عورش  ینامرآ  تمس  هب  تلم  نیا  هک  یتکرح  رد  قیوعت  ای  فالتخا ، داجیا  ای  تسا : زیچ  دنچ  زا  یکی  فدھ ، تسیچ ؟ راکفا  نیا  جیورت  زا  فدھ 

یماظن و یداصتقا و  زکارم  رد  ینعی  تشاد ؛ بالقنا  زا  لبق  ار  اـھزیچ  نیا  یهمھ  اـم  روشک  تساـھزیچ . لـیبق  نیا  زا  روشک ؛ نیا  رد  یداـصتقا  تاـناکما  فرـصت  یداـصتقا و 

شقن مھ  یعامتجا  یداصتقا و  نووش  یهمھ  رد  دـندوب ؛ ریگمیمـصت  دنتـشاد و  روضح  دنتـشاد ، ذوفن  دـندوب ؛ راک  لوغـشم  تلم  نیا  نانمـشد  ناـگناگیب و  اـم ، یـسایس 

هک یماظن  نیا  اب  یلبق ، تیعـضو  ندـنادرگرب  دـصق  هب  هک  تسا  یعیبط  رایـسب  هدـش و  عطق  اھنیا  تسد  رـضاح  لاـح  رد  تشاد . شقن  ریثاـت و  ناـشهدارا  یار و  دنتـشاد و 

. دننک هلباقم  هزرابم و  هتفرگ ، اھنآ  نھد  زا  ار  همعط  هدناتس و  زاب  اھنآ  زا  روطنیا  ار  اھنآ  عفانم 

هنوگنیا زا  اـیند  یهمھ  رد  تسا . داـیز  رایـسب  ناـشهبرجت  اـھهنیمز  نیا  رد  اـکیرما -  صوصخب  یرامعتـسا -  یرابکتـسا و  یاـھروشک  یـسایس  لـفاحم  نـالاعف  مھ  زورما 

هلباقم فلتخم ، یاھروشک  رد  یریگمیمصت  یسایس و  یاھهیال  یداصتقا ، یاھهیال  رد  ذوفن  یارب  اپورا . دوخ  رد  ایـسآ و  رد  اقیرفآ ، رد  نیتال ، یاکیرما  رد  دناهدرک : اھتیلاعف 

رد دننکیم . مھ  نالا  هک  دندرک ، ینابیتشپ  ار  یرامعتـسا  یاھتردق  ردقچ  دندرک ، یھدـنامزاس  ار  یماظن  یاھاتدوک  ردـقچ  دـندرک ، طقاس  ار  اھمیژر  ردـقچ  دـندرک ؛ هزرابم  و 

کی دنرادن ؛ یمدرم  هاگیاپ  هرذ  کی  اھنیا  یاھتموکح  هک  دیرامشب  یتموکح  میژر  تلود و  ردقچ  دیناوتیم  امـش  مروایب -  مسا  مھاوخیمن  هدنب  هک  ام -  دوخ  یهقطنم  نیمھ 

اب اھتموکح  نیا  اما  دنرادن ؛ شقن  اھنیا  یریگمیمصت  اھتموکح و  نیا  لکش  رد  مدرم  هرذ  کی  دنرادن ؛ ینید -  هب  دسرب  هچ  یناسنا -  یسایس و  ینالقع و  تیعورـشم  هرذ 

زا ام  تساکیرما . مھ  همھ  سار  رد  یرابکتسا و  یاھتلود  نیمھ  ناشنابیتشپ  تسیک ؟ اھنیا  نابیتشپ  دنراک ! لوغشم  ناشدوخ  یاھروشک  رد  یـسایس  یماظن و  رادتقا 

. درک ادیپ  لیبق  نیا  زا  ار  تلود  تفھ  شش ، القا  دوشیم  مینکیم ، هاگن  هک  روطنیمھ  نالا  میرادن ؛ مک  اھتموکح  نیا 

مھ ار  یناسک  دننکیم . باترپ  ار  اھنیا  دننکیم و  تسرد  یتاغیلبت  یاھراعش  دننکیم ، یحارط  نوگانوگ  یاھهنیمز  رد  دننیشنیم  دنراد . راک  نیا  رد  مھ  یدایز  یهبرجت  اھنیا 

سک رھ  تسا ؛ هبیرغ  یدوخریغ و  نیا  تسیک ؟ صخـش  نیا  دننکیم ! اھنآ  فرط  زا  دننکب ، دیاب  هک  ار  یراک  دنریگیم و  اھنیا  دـناهداد ، ساپ  اھنآ  هک  ار  هچنآ  هک  دـنراد  اجنیا  رد 

یناسآ هب  ار  یزیچ  نینچ  هتبلا  هک  مناریا -  رد  اکیرما  ذوفن  تلاخد و  رادفرط  نم  هک  دیوگب  احیرص  هچ  دشابن ؛ هچ  دشاب ، شیور  صوصخب  بزح  کی  مان  هچ  دشاب ؛ دھاوخیم 

ناشن ار  نیا  شفرح  راتفر و  دـیوگن ؛ احیرـص  ار  نیا  هچ  دـنک ، ادـیپ  ققحت  ناریا  رد  اـکیرما  یاھهتـساوخ  مھاوخیم  نم  دـیوگب  هچ  دـیوگن ؛ احیرـص  هچ  دـننکیمن -  فارتعا  مھ 

ار نیا  زگرھ  ام  هن ، درک ؛ عمق  علق و  ار  وا  هکنیا  هن  دوب ، رذحرب  دیاب  هتبلا  دوب . رذحرب  دیاب  یدوجوم  نینچ  رصنع و  نینچ  زا  یـسایس ، طیحم  رد  هناگیب . دوشیم  نیا  دھدیم ؛

یلو دـنوش ؛ بیقعت  مرجم  ناوـنع  هب  دـیاب  دـندش ، بکترم  یمرج  رگا  اـھنیا  مینکیم . هیـصوت  نوگاـنوگ  یاھھاگتـسد  هب  هن  مینکیم ، هیـصوت  هن  میدرک و  هیـصوت  تلود  هب  هن 

یلو دـنرادروخرب ؛ مھ  یدنورھـش  قوقح  زا  اھنیا  دوش . دوبان  عمق و  علق و  دـیاب  تسا ، هنوگنیا  شرظن  هک  یـسک  مییوگیمن  ام  دـناهدشن ، بکترم  ینوناق  مرج  هک  یمادام 

. دنتسین هاوخریخ  دنتسین ، مرحم  دنتسین ، یدوخ  دناهناگیب ،

ناھفصا  / ١٣٨٠/٠٨/١٢ ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

شخپ ار  ناتسناغفا  رابخا  هک  دنھد  هزاجا  یجراخ  هناسر  کی  هب  دنھاوخیمن  یتح  هک  تسا  هدیسر  یناقفخ  قانتخا و  هب  اھنآ  ىـسارکمد  مسیلاربیل و  مسیناموا و  زورما 

تزع و یمالـسا  بـالقنا  تکرب  هب  هک  اـم  لووـسم  نـالف  لاـحنیعرد  تسا ؛ هدـمآرد  بآ  زا  طـلغ  هدـشاوسر و  هخـسن ، نیا  تـسا . برغ  رظن  زا  ربـخ  دازآ  ناـیرج  نـیا ، دـنک !

هک دوشب  یبرغ  یسارکمد  لاربیل  رادفرط  ناھگان  دنراذگب ، یمارتحا  وا  هب  رفن  راھچ  تسا  نکمم  بالقنا ، ماما و  مالـسا و  زا  یرادفرط  راھظا  رطاخ  هب  هدرک و  ادیپ  یمارتحا 

ادـیپ تردـنهب  یدراوـم  نینچ  یھاـگ  تسا . رگید  تقیقح  کـی  تسین ؛ نآ  مالـسا ، رد  یدازآ  یمالـسا و  یرـالاسمدرم  الـصا  تسا ! یمالـسا  یرـالاسمدرم  لـباقم  هـطقن 

هب ار  دوخ  یـسایس  یرکف و  ذوفن  تسا  هتـسناوتن  نمـشد  دنایمالـسا . یناـبم  هب  دـقتعم  اـقیمع  روشک ، لوا  زارط  نـالووسم  هک  منکیم  رکـش  ار  ادـخ  نم  هتبلا  دوـشیم .

هک دوشیم  ادیپ  یدراوم  نینچ  اھھاگتسد  زا  یضعب  رد  اما  دندقتعم ؛ بالقنا  ماما و  نامرآ  هب  اقیمع  لوا ، زارط  نالووسم  هوق و  هس  یاسور  زورما  دناسرب . ساسح  یاھاج 

« نمشد ذوفن   » 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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. مدرک یاهراشا  مھ  زور  نآ  نم 

نایوجشناد  / ١٣٨١/٠٣/٠١ یمالسا  هعماج  ییامھدرگ  هب  مایپ 

زیزع نایوجشناد  ناناوج و 

راک هب  روشک  یلاعت  دـشر و  هار  رد  ار  یناوج  طاشن  ورین و  دـننکیم و  باریـس  بان  یھاگآ  ناـمیا و  یهمـشچرس  زا  ار  دوخ  تمھ  هزیگنا و  هک  یناـناوج  یهمھ  امـش و  هب 

. منکیم تساوخرد  لاعتم  یادخ  زا  ار  امش  نوزفازور  تاقیفوت  متسرفیم و  دورد  دنربیم 

یروھمج ماظن  ندرک  هرـصاحم  ددصرد  بلطهطلـس  ربکتـسم و  نانمـشد  زورما  تسا . فیرظ  قیقد و  هار ، نیا  رد  تدھاجم  نیگنـس و  ریطخ و  ناناوج  امـش  یهفیظو  زورما 

راچان هب  زورما  نانآ  تسا و  هدـنام  ماـکان  ناـنچمھ  مدرم ، ینیبنشور  ناـمیا و  تکرب  هب  ناریا  تلم  ندروآ  رد  وناز  هب  یارب  هھد  ود  لوط  رد  ناـنآ  رمثیب  شـالت  دنایمالـسا .

رارق رظن  دم  رد  ار  یداصتقا  یسایس و  یگنھرف و  ذوفن  یاھھار  یهمھ  هدزباتش  همیسارس و  ربکتسم ، نمـشد  دناهدرک . نایامن  هدرپیب و  ار  دوخ  موش  ضارغا  دصاقم و 

روشک ناج  مسج و  رد  بالقنا  زا  شیپ  نارود  دننامھ  ار  دوخ  موش  یهجنپ  دنک و  هرصاحم  ار  یمالسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  اھھار  نیا  زا  دناوتب  تسا  راودیما  هداد و 

هب نیبزیت  هاگن  یھاگآ و  نامیا و  تیوقت  تیقفوم ، یلصا  طرش  دننک . یثنخ  ار  نانمشد  یهشقن  ممصم  هنارایشوھ و  تسا  مزال  ناناوج  صوصخب  همھ و  درب . ورف  ام  زیزع 

. تسا نمشد  راکتنایخ  لاعف و  ناتشگنا  رس 

. منکیم هلئسم  ار  امش  یهمھ  تاقیفوت  لاعتم  دنوادخ  زا  تسا . ریذپاندیدرت  ترورض  کی  زورما  اھھاگشناد  رد  رویغ  نموم و  یاھورین  داحتا 

١٣٨١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزیس  مسارم  رد  تانایب 

رھظم تسین . رییغت  لباق  بالقنا  یلـصا  طوطخ  لوصا و  تسا . بالقنا  ریذپانرییغت  لوصا  وزج  نانمـشد ، هنخر  ذوفن و  زا  یریگولج  اھهنیمز و  همھ  رد  روشک  لالقتـسا  ظفح 

. تسام یقرتم  ىساسا  نوناق  اھنیا  همھ 

لقتسم  / ٢٢/١٣٨١/٠۵ نایوجشناد  یمالسا  یاھنمجنا  هنایلاس  تسشن  هب  مایپ 

وربور یدناعم  زروهنیک و  نانمـشد  اب  تسا  هدش  هتـشارفارب  نایناھج  مشچ  ربارب  رد  یمالـسا  یروھمج  سدقم  ماظن  یهلیـسوب  زورما  هک  یمالـسا  یدازآ  تلادـع و  مچرپ 

ناوج و لسن  دنمرگرـس . هئطوت  هویـش و  اھدـص  هب  یگدازآ  تزع و  یهناشن  نیا  زا  ناملـسم  یاھتلم  لد  مشچ و  ندـنادرگرب  یارب  یللملانیب ، نارـالاسروز  رز و  تسا و 

درمشیم هئطوت  یاھجامآ  نیلوا  یهلمج  زا  ار  اھھاگشناد  نمشد ، راکشآ  ناھنپ و  تسد  دنامن . لفاغ  یرگهزیتس  ییورایور و  یهصرع  نیا  زا  یاهظحل  دیاب  ام  یوجـشناد 

ناگمھ مشچ  ربارب  رد  یسایس  یگنھرف و  یاھهنتف  یهناشن  دناوخیم . ارف  نوزفازور  تیساسح  یرادیب و  هب  ار  زیزع  نایوجشناد  دوخ  صوصخب  نازوسلد  یهمھ  نیا ، و 

ذوفن زا  اھراب  ار  یمالـسا  یاھنمجنا  راوگرزب  ماما  دـنناشنبورف . ارنآ  دوش  اپ  رب  هنتف  رابغ  رگا  دـننک و  هفخ  هفطن  رد  ار  اھهنتف  نیا  دـنناوتیم  هاگآ  نامیا و  اـب  ناـناوج  تسا .

. تسا یقاب  نانچمھ  زین  زورما  هنامیکح  یهیصوت  نیا  دنتشادیم . رذحرب  نانمشد 

مق  / ١٣٨١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

دوخ و فرش  نید و  هتسبلد  هک  ییاھنآ  همھ  دنشاب . هجوتم  دیاب  همھ  زرواشک  رگراک و  بساک و  وجشناد و  یناحور و  زا  یرشق ، رھ  زا  موب  زرم و  نیا  نموم  رویغ و  ناناوج 

تسکش ددعتم  لحارم  رد  نمشد  دروخ . دشاب و  هدروخ  تسکش  هھرب  کی  رد  تسا  نکمم  نمشد  دنشاب . بظاوم  بقارم و  دیاب  دنتـسھ ، روشک  لالقتـسا  یلم و  تزع 

تـسا نکمم  نمـشد  تسین . یماظن  هشیمھ  مھ  نمـشد  هلمح  دـنکیم . هلمح  دربیم و  هدافتـسا  اـھتلفغ  زا  دریگیم ، نیمک  نمـشد  نیا  اـما  دروخ ؛ مھ  یاهناحـضتفم 

. دیامن ذوفن  ساسح  یاھھاگتسد  رد  ای  دنک  یتینما  هلمح  یداصتقا و  یقالخا ، یگنھرف ، هلمح 

١٣٨٢/٠٣/٠٣ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  تلحر  درگلاس  نیمھدراھچ  تشادگرزب  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ناطیـش دمدیم ، امـش  لد  رد  ار  سرت  یـسک  (١ ؛») هئایلوا فوخی  ناطیـشلا  مکلذ  امنا  : » دـیامرفیم درادیم و  زاـب  سرت  زا  ار  اـم  مھ  نآرق  دـندوب . فلاـخم  سرت  اـب  ماـما 

. دناسرتیم ار  شدوخ  ناتسود  هئایلوا ؛» فوخی  . » دسرتیمن نمشد  اقلا  اب  هک  نموم  دناسرتب . دناوتیمن  هک  ار  نموم  ناسنا  دناسرتیم ؟ ار  یـسک  هچ  ناطیـش  تسا .

و « ؛ دیسرتن نمشد  زا  مھوفاخت ؛» الف  : » دیامرفیم دعب  دنسرتیم . امتح  دھد ، ذوفن  اھلد  رد  ار  سرت  دھاوخیم  هک  ناطیش  یهسوسو  اب  دنناطیش ، میلست  هک  یناسک 

امـش هب  مھ  ناوت  تردق و  منکیم و  یفرعم  امـش  هب  ار  هلیـسو  نامرآ و  فدھ و  هار و  هک  دیـسرتب  نم  زا  دیـسرتن ؛ نمـشد  زا  دیاب  دینموم ، رگا  نینموم ؛» متنک  نا  نوفاخ 

رد («. ٢) نوشخا مھوشخت و  الف  : » دیامرفیم یرگید  یاج  رد  تسا . تعاجـش  یانعم  نیا  دینک ؛ هدافتـسا  نآ  زا  دینکن و  راکنا  هدرپس ، امـش  هب  ادخ  هک  ار  یتردـق  ماهداد .

تـساوخزاب هتـشاذگ و  امـش  یهدھع  رب  ار  یفیلکت  هک  دیـسرتب  ادخ  زا  دیـسرتب ، یـسک  زا  تسانب  رگا  دیھدن . هار  لد  هب  سرت  هک  هدرک  دیکات  لاعتم  یادخ  یددـعتم  دراوم 

زا رتدب  ای  میزادنین ، راکهب  ای  میـسانشن ، ار  دوخ  یورین  ام  رگا  دیزادنیب . راکهب  هدرک ، نیعم  وا  هک  یفدھ  هب  ندیـسر  هار  رد  دـیاب  هداد ، امـش  هب  ادـخ  هک  ییورین  درک . دـھاوخ 

هلمج زا  هن . دریذپیم ؟ ام  زا  لاعتم  یادخ  ایآ  میسرتب ، نمشد  زا  میدرکن ، هدافتـسا  یھلا  رازبا  نیا  زا  هکنیا  رثا  رب  مینک و  لحمـضم  میربب و  نیب  زا  ار  نآ  مینک  یعـس  همھ 

. تسا روطنیمھ  مھ  زورما  تسا . نیا  یکی  ماما  یهنادواج  یاھسرد 

مق  / ١٣٨٣/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

داد دـھاوخن  هزاـجا  رگید  راـب  ناریا  تلم  دـننادب . اـیند  رد  همھ  ار  نیا  تسین ؛ ینتفاـی  تشگرب  هار ، نیا  دروآ . ناـغمرا  هـب  روـشک  نـیا  یارب  مدرم  تدـھاجم  ار  لالقتـسا  نـیا 

ات دـش ، عورـش  ناریا  رد  اکیرما -  هدـحتم ی  تالایا  میژر  ینعی  فرـسم -  رگتراغ و  میژر  نیمھ  یاھ  ینمـشد  مھ  لوا  زور  زا  دـننک . ادـیپ  ذوفن  تکلمم  نیا  رد  اھ  ییاکیرما 

. درک دھاوخن  یرثا  چیھ  یھلا  هوق ی  لوح و  هب  مھ  ادعب  هدرکن ، رثا  اھ  ینمشد  نیا  زورما  ات  تشاد . دھاوخ  همادا  مھ  ادعب  دراد و  همادا  مھ  زورما 

مق  / ١٣٨٣/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

 - دوب هنھک  رامعتـسا  زور  کی  ون . هویـش ی  اب  اھتنم  تسا ، رامعتـسا  ناتـساد  ناـمھ  زورما  تسا . یتیعـضو  هچ  رد  یناـھج  رابکتـسا  زیرنوخ  هجنپ ی  رد  اـیند  زورما  دـینیبب 

. رگید یاھروشک  زا  یلیخ  لثم  ریازجلا ، لثم  دنھ ، لثم  دندرک ؛ یم  ادیپ  طلست  اھروشک  رب  دنتفر  یم  نھک -  هنھک و  رامعتسا  دنتـشاذگ  ار  شمـسا  اھدعب  هک  یرامعتـسا 

لاحرھ هب  یلو  دنتفرگ ؛ ار  اھنآ  قمر  اعقاو  دندرـشف و  ار  اھتلم  رامعتـسا ، نارود  یاھلاس  رد  هتبلا  دنھد . همادا  دنتـسناوتن  رگید  تفر و  نیب  زا  رامعتـسا  نیا  اھتلم  یرادیب  اب 

دوبن میدق  رامعتسا  نارود  لثم  دننک ؛ تموکح  دندمآ  یمن  ناگناگیب  اھروشک  سار  رد  هک  دوب  نیا  ون  رامعتسا  دندروآ . ار  ون  رامعتـسا  نآ ، یاج  تفر و  نیب  زا  نھک  رامعتـسا 

یاھتلود زا  یرایـسب  لثم  و  شرـسپ ، ناخاضر و  لثم  توغاط ، میژر  لثم  دنتـشامگ ؛ یم  ار  یناسک  اھروشک  دوخ  زا  هن ، دـنک ؛ تموکح  دـنھ  رد  دورب  یـسیلگنا  مکاح  هک 

ار یچاتدوک  یاھ  یماظن  دـندروآ ؛ ار  نادبتـسم  دندرـشف ؛ ار  اھتلم  یدامتم  یاھلاس  یمالـسا . یاھروشک  هلمج  زا  و  ناـشدوخ -  لوق  هب  موس -  ناـھج  یاـھروشک  رگید 

، نآ دـنا و  هتفرگ  شیپ  رد  اھروشک  رب  طلـست  یارب  ار  یرگید  هار  اذـل  درادـن ؛ یدرب  مھ  نیا  دـننیب  یم  زورما  دـندش . عنام  اھتلم  روضح  زا  دنتـسناوت ، روطرھ  دـندروآ و  راکرس 

هب ار  ناـشدوخ  یداـیا  تسا . رگید  رامعتـسا  عون  کـی  وـن ، رامعتـسا  زا  رتـالاب  وـنارف . رامعتـسا  متفگ  شیپ  یدـنچ  نم  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  نیا  هک  تساـھتلم ؛ رد  ذوـفن 

اوغا و ار  اھتلم  زا  یـشخب  ملاع ، ملاظ  ناربکتـسم  هرھچ ی  نداد  ناـشن  هجوم  نداد و  ناـشن  نیگنر  نوگاـنوگ و  یاـھ  یرگاوغا  تاـغیلبت و  لوپ و  اـب  دنتـسرفب و  اـھروشک 

ار دوخ  ىـشنمدد  یرگمتـس و  ملظ و  دـناوت  یمن  تساھفرح ؛ نیا  زا  رت  تشز  رابکتـسا  رامعتـسا و  هرھچ ی  نوچ  دیـسر ؛ دـھاوخن  ییاج  هب  مھ  نیا  هتبلا  دـننک . کـیرحت 

دنک ناھنپ 

« نمشد ذوفن   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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نازومآشناد  / ١٣٨٣/١٢/٢۴ یمالسا  یاھنمجنا  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ار مدرم  روشک  لخاد  زا  فجن و  زا  عجارم  گرزب و  یاملع  یناحور ، ناربھر  دـندش ؛ نادـیم  دراو  ناریا  تلم  تسام . ریخا  خـیرات  خـلت  یاھارجام  زا  یکی  تیطورـشم  یارجاـم 

یثنخ مدھنم و  نورد  زا  ار  تکرح  نیا  دنتسناوت  هناگیب  نارگهطلـس  اھیذوفن و  نانمـشد ، دنتـشادن ، یراک  یهبرجت  نوچ  اما  دندرک ؛ یراکادف  بوخ  مھ  تلم  دندرک ؛ جیـسب 

. دنربب نیب  زا  دننک و 

، ییاشگناھج یزادناتسد ، هطلـس ، اھنآ  فدھ  دنکیم . افیا  اکیرما  زورما  هک  درکیم  افیا  ار  یـشقن  نامھ  ایند  رد  دوب و  سیلگنا  تلود  صخـشم  روطهب  نمـشد  زورنآ  هتبلا 

، هدیچیپ یاھشور  زا  هدافتـسا  اب  لوا  یاھمدـق  نامھ  رد  دوب . رگید  یاج  رھ  اقیرفآ و  ایـسآ و  یاھتلم  نتـشادھگن  بقع  یلم و  یاھتورث  ندـیکم  یارب  اھتلم  روما  رد  تلاخد 

مھتم ار  هطورشم  ناربھر  زا  یـضعب  دندرک ؛ فرحنم  مالـسا -  یهیاس  ریز  رد  یدازآ  لالقتـسا و  هار  ینعی  دوب -  هدرک  تکرح  نآ  یارب  تلم  هک  یھار  نآ  ریغ  هب  ار  هطورـشم 

یلاس هدزناپ  هد  دنتفرگ . ذوفن  تحت  ار  اضف  ناشدوخ ، یدایا  یهلیـسوهب  یرگاغوغ  اب  دندرک و  نیـشنهناخ  ار  یـضعب  دندرک ، رورت  ار  یـضعب  دندرک ، مادعا  ار  یـضعب  دـندرک ،

هبرجت مھ  ناربھر  یتح  تشادن ؛ هبرجت  تلم  دندروآ . راکرـس  ار  یولھپ  ناخاضر  ینعی  دندز ؛ ار  ناریا  تلم  میظع  تکرح  هطورـشم و  نف  لدـب  اھیـسیلگنا  تشذـگ ، هک  مھ 

دنکب ار  شدوخ  راک  تسناوت  نمشد  نیاربانب  دنتشادن ؛

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۴ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

کی نیا  هتـسب ؛ لد  مدرم  نایم  رد  دوخ  نارودزم  اھ و  یذوفن  هب  هناحول  هداس  نمـشد ، تسا . هتفرگ  فدـھ  ار  مدرم  داحتا  نمـشد ، دـینک . ظفح  ار  ناتداحتا  یگتـسبمھ و 

هب ناریا  رد  ام  دـنیوگ  یم  تسا . ناربکتـسم  یارب  ادـخ  یاھ  تبکن  زا  یکی  مھ  نیا  دـننک ؛ یم  نایب  راکـشآ  ار  دوخ  یاھفدـھ  اھ  ییاکیرما  زورما  تسا . یھاو  ماخ و  لایخ 

لخاد رد  میھاوخ  یم  ام  هک  دنیوگ  یم  نیا  زا  نخـس  احیرـص  اذل  دـنا ؛ هتخانـشن  ار  ام  تلم  اھنیا  مینک . یم  یلام  کمک  دـننک ، کمک  اھ  ییاکیرما  فادـھا  هب  هک  یناسک 

اکیرما عفانم  یارب  دھاوخب  اکیرما  نادرمتلود  تیامح  اب  اکیرما و  لوپ  اب  هک  یـسک  دـننادب ؛ دـیاب  همھ  مینک . تسرد  نویـسیزوپا  ناشدوخ -  لوق  هب  ضراعم و -  لوپ ، اب  ناریا 

هک یناسک  نایوجـشناد و  ناناوج ، ناگبخن ، صوصخب  ناریا ، تلم  همھ ی  تسا . ناسنا  نیرتروفنم  ناریا  تلم  مشچ  رد  دریگب ، شدوخ  هب  نویـسیزوپا  هفایق ی  دنک و  راک 

. تسا یمومع  تکراشم  یگتسبمھ و  روشک ، نیا  تالکشم  همھ ی  جالع  زورما  دننادب  دنراد ، ناشدوخ  شوح  لوح و  زا  رتارف  یریثات  هزوح ی 

نامرک  / ٠٢/١٢/١٣٨۴ ناتسا  یادھش  یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. دـش لـفاغ  دـیابن  نمـشد  ىنمـشد  زا  درک . شوـمارف  دـیابن  ار  نمـشد  دـنرادیم . هـگن  هدـش ، تـلم  نـیا  اـب  هـک  ییاھینمـشد  داـی  هـب  هـشیمھ  ار  اـم  ادھــش  یاـھهداوناخ 

، هن هدرب ؛ شباوخ  مھ  لباقم  طخ  زابرس  هک  تسین  نیا  شیانعم  درب ، ناتباوخ  دربن  یهھبج  رد  امـش  رگا  هنع ؛» منی  مل  مان  نم  و  : » دومرف هغالبلاجھن  رد  (ع ) نینموملاریما

. تسا یگنھرف  مھ  یھاگ  تسا ؛ یسایس  یھاگ  تسین ؛ یماظن  هشیمھ  رازراک  دربن ، نادیم  رد  دزاتب . امـش  رـس  رب  ات  دربب  ناتباوخ  امـش  تسا  رظتنم  تسا ؛ رادیب  وا 

یگنھرف یاھهنخر  یولج  دیاب  دنکن . ادیپ  هعسوت  هنخر  نیا  میشاب  بقارم  مینیبب و  ار  هنخر  یهطقن  میراد ؛ هگن  زاب  دیاب  ار  اھمشچ  دنک ؛ داجیا  هنخر  دنکیم  یعس  نمشد 

. میریگب ار  یسایس  و 

ینعی هچ ؟ ینعی  ونارف  رامعتسا  رتالاب . مدق  کی  تشاد ، دوجو  هتـشذگ  نرق  لاس  اھهد  رد  هک  ینیون  رامعتـسا  زا  ینعی  تسا ؛ ونارف  رامعتـسا  یرابکتـسا ، تسایـس  زورما 

دس ار  امش  نامیا  نمشد ، دننک . کمک  وا  هب  دننادب ، هکنیا  نودب  دنک ، فرصت  هضبق و  ار  نآ  دھاوخیم  ربکتسم  نیا  هک  یتلم  زا  یرصانع  هک  دنک  یراک  یرابکتـسا  هاگتـسد 

یدوخ هچرگ  اھنیا  ندرک . خاروس  ای  ندیشارت  ار  راوید  نیا  دننک  انب  دنیایب و  ام  دوخ  نایم  زا  یرصانع  الاح  دوش . هتـشادرب  دس  نیا  دھاوخیم  شلد  دنیبیم و  دوخ  مکحتـسم 

لخاد رد  یرصانع  هب  هک  دندرک  بیوصت  ناشهرگنک  رد  یتح  اھییاکیرما  هک  دیدید  دنکیم . یراذگهیامرس  اھنیا  یور  مھ  نمشد  دننکیم ؛ راک  نمشد  یارب  دنراد  اما  دنتـسھ ،

هک دنک  یراک  دیایب ؛ قئاف  شبیقر  رب  دناوتن  ییهدنود  هک  تسا  نیا  لثم  نیا ، تسا . ونارف  رامعتـسا  نیا  حیرـص ! ینلع و  روطنیا  دننک ؛ راک  اھنآ  یارب  ات  دنھدب  لوپ  ام  روشک 

لاح یتقو  نیاربانب  تسا . هدرک  راک  شبیقر  عفن  هب  دوخ  یدوخ  هب  درادـن ؛ ندـیود  لاح  رگید  دـش ، داـتعم  فرط  یتقو  دوش . داـتعم  دـنک  شراداو  ـالثم  دـنک ؛ ینزدوخ  بیقر ،

تاملعم و نیملعم و  دنشاب ؛ رایشھ  دیاب  یلیخ  اھرتخد  دنشاب ؛ رایشھ  دیاب  یلیخ  اھناوج  دننکیم ؛ ار  راک  نیا  ونارف  رامعتـسا  رد  دوشیم . هدنرب  شبیقر  تشادن ، ندیود 

تیلاعف لھا  رنھ و  لھا  دناهدنـسیون ، دـناهدنیوگ ، دـنراد ؛ یمومع  راکفا  هب  هراشا  رد  یھاگیاج  هک  یناسک  صوصخب  دنـشاب ؛ رایـشھ  هجوتم و  دـیاب  یلیخ  اـھردام  ردـپ و 

. دنتسھ نوگانوگ 

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

اما درکیم ؛ ذوفن  ام  یهناخ  لخاد  هب  نمـشد  دـندشیم ؛ لعفنم  ام  مدرم  دروخیم ؛ تسکـش  ام  تلم  دـشیم ، ام  روشک  هب  هک  یماظن  یهلمح  رھ  رد  هک  دوب  لاس  تسیود 

ینمشد مھ  نآ  دننک ؛ ماکان  ار  نمشد  دنتسناوت  دننیرفایب ؛ راختفا  دنتسناوت  ام  حلسم  یاھورین  تلم و  یمالسا ، بالقنا  تکرب  هب  مالـسا و  تکرب  هب  هک  دوب  رابنیلوا  نیا 

یاھورین اـم و  تلم  وا . تمدـخ  رد  اـھنآ  زا  یرایـسب  دوب و  وا  رـس  تشپ  ربکتـسم  یاـیند  ىدوجوم  هکلب  دوب ، هدـشن  نادـیم  دراو  دوخ  یدوجوم  اـب  دوخ و  یورین  اـب  طـقف  هک 

. دندرک شالت  دندیشک ، تمحز  هتبلا  دندش ؛ زوریپ  ینمشد  نینچ  رب  ام  حلسم 

یجیسب  / ٠٣/٠۵/١٣٨۴ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ماظن هب  دقتعم  هکیناسک  الاو  دیزادنیب . هار  امـش  ار  اھنیا  دنیآیمن ؛ دنراد و  یرگید  راک  هعمج  زور  هدعکی  دنیآیمن ؛ یگلـصوحیب  رطاخهب  هدعکی  دنیآیمن ؛ یلاحیب  رطاخهب  هدعکی 

؛ دنیاین اھقودنص  یاپ  تسا  نکمم  اھیلیخ  دنایمک . رایسب  دصرد  دنتسھ ، ناگناگیب  ندمآ  رظتنم  دنزیم و  رپ  اھنآ  ذوفن  ناگناگیب و  یارب  ناشلد  دنتسین و  یساسا  نوناق  و 

، دننک دامتعا  نانیمطا و  وا  هب  هک  یسک  هب  ای  دنتسین  ناشدوخ  یار  ریثات  هجوتم  دننادیمن ، ار  هیضق  تیمھا  تسرد  دنرادن ، ار  شتقو  دنرادن ، ار  شاهلصوح  هکنیا  رطاخهب 

. دنیآیمن اذل  دناهدیدنسپن ؛ دناهتخانش ، هک  مھ  ار  یسک  ای  دناهدیسرن ؛

ییاضق  / ٠٧/٠۴/١٣٨۴ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

رابج یاھتموکح  نارود  رد  تسا . هدش  بوکرـس  روشک  نیا  رد  تلادع  یدامتم  یاھنرق  اھلاس و  تسا . تلادع  یهنـشت  تلادع و  هب  دـنبیاپ  تلم  نموم و  تلم  تلم ، نیا 

اھهچ مدرم  نیا  دـش ، ماوت  دادبتـسا  یروتاتکید و  اب  یجراخ  تلاخد  دـش و  دراو  مھ  یجراخ  ذوفن  یجراـخ و  یورین  دادبتـسا ، راـنک  رد  هک  یتقو  نآ  صوصخب  ناـھاشداپ ،

. ام روشک  رد  یناطیش  رش و  یورین  ود  نیا  ندش  ماوت  زا  دندیشک 

یناھفصا  / ١۵/٠۵/١٣٨۴ هللارون  اقآ  جاح  موحرم  شیامھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ماجنا املع  فرط  زا  روشک  رد  بناجا  ذوفن  اب  اھیجراخ و  اب  اھیگنرف و  اب  هک  یتازرابم  نیا  دینیبب  تسا . یرکفنشور  ینیبنشور و  تسھ ، ناشیا  دروم  رد  هک  یرگید  یهتکن 

، یناسارخ مظاکالم  دنوخآ  مھ  مظاکدمحم ، دیسآ  مھ  ینعی  فجن ؛ رد  دنتسھ  تیطورشم  فرط  ود  شاهنومن  کی  تسا ، یزاریـش  یازریم  دوخ  شاهنومن  کی  هک  هتفرگ ،

حور نآ  تساوـخیم ، هطورـشم  هک  ناـشیا  مـھ  دیـسرتیم ؛ هناـگیب  روـضح  زا  درکیم ، تفلاـخم  تیطورـشم  اـب  هـک  نآ  مـھ  دـندوب ؛ هناـگیب  روـضح  فلاـخم  اـھنیا  یود  رھ  هـک 

و دراد -  یلـصفم  یاھناتـساد  مھ  وا  هک  رھـشوب -  رد  یدالب  هللادبعدیـسآ  موحرم  هچ  یرال ، نیـسحلادبعدیسآ  موحرم  هچ  و  دوب ، یزیتسهناگیب  اب  هارمھ  شایھاوخیدازآ 

مالسا لباقم  رد  رفک  هک  دوب  نیا  هیضق  تروص  ینعی  دوب ؛ اھیجراخ  اب  اھنآ  یهمھ  تفلاخم  اشنم  دندوب ، هھرب  نآ  رد  روشک  رـساترس  رد  هک  ینارگید  ینابایخ و  موحرم  هچ 

، دنکیم شواک  ناسنا  یتقو  اما  دھدیم ؛ ناشن  ار  یبھذم  گنج  کی  افرـص  هیـضق ، نیا  تروص  دـیایب . رفک  دنتـساوخیمن  دوب و  رفاک  یگنرف ، دوب ؛ رفاک  یجراخ ، نوچ  تسا ؛

« نمشد ذوفن   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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هبلغ دنیایب  دنھاوخیم  اھیحیسم  هک  تسین  نیا  یاوعد  ینعی  تسین ؛ یبھذم  گنج  کی  طقف  هلاسم  هللارون ، اقآجاح  موحرم  یهیـضق  رد  صوصخب  اھنیا ، بلغا  رد  دنیبیم 

، اوعد سپ  دنتشادن ؛ مھ  یلکشم  دندرکیم و  یگدنز  مھ  اب  دندوب و  هشیمھ  ناھفصا  یهنمارا  دندرکیم ؛ یگدنز  دنتشاد  اھنآ  اب  ناھفـصا  دوخ  رد  هک  اھیحیـسم  دننک ؛ ادیپ 

، یسایس یهطلس  یگنھرف ، یهطلس  یداصتقا ، یهطلس  ینعی  میمھفیم ؛ لالقتسا  یهلاسم  زا  زورما  ام  هک  تسا  یزیچ  نامھ  رس  اوعد ، هکلب  دوبن ، یبھذم  یاوعد 

یمجاھت تلاح  دـمآیم و  تشاد  یگدنزرـس  اب  طاشن و  اب  برغ  هک  دوب  ییهرود  هرود ، نآ  هتـشاد -  ایند  رد  برغ  هک  یزادـناربهناخ  هدـننکناریو و  ذوفن  یعاـمتجا و  یهطلس 

باتک رد  هک  ییاھوگتفگ  نامھ  زا  دـنزیم ، هک  ییاـھفرح  نآ  زا  دـنکیم ، ثادـحا  هک  یتکرـش  نآ  زا  هللارون  اـقآجاح  موحرم  دـندیمھفیم . ار  نیا  دـندیدیم ؛ ار  نیا  اـھنیا  تشاد - 

رایـسب درم  هـک  دـھدیم  ناـشن  مدـناوخ -  ار  نآ  زا  ییاـھشخب  طـقف  مـنک ؛ هاـگن  ار  باـتک  نآ  تـسرد  نـم  هـک  دـشن  تـصرف  هنافـساتم  دـنکیم -  حرطم  مـیقم » رفاـسم و  »

عـضوم رد  ارھاظ  دـنکب ، ار  اھراک  نیمھ  دوب  انب  دوب و  هدروآ  مھ  ار  مالـسا  رگرامعتـسا ، سیلگنا  تلود  رگا  تسا . هناگیب  یهطلـس  داعبا  هب  هجوتم  هاگآ و  رایـسب  نیبنشور ،

نیا هک  دوب  روشک  یندم  تایح  ناکرا  رد  ذوفن  یگنھرف و  یهطلس  یرگرامعتسا و  دشاب . ناملسم  ای  دشاب  یحیـسم  هکنیا  نیب  دوبن  یقرف  دشیمن ؛ ادیپ  یرییغت  ناشیا 

. دننک تمواقم  دننک و  هلباقم  هکنیا  هب  درکیم  راداو  درکیم و  ساسح  ار  ناگرزب 

و یجراخ ؛ اب  یهلباقم  شخب  دوشیم : میـسقت  شخب  ود  رد  هللارون  اقآجاح  موحرم  تازرابم  هک  تسا  تسرد  دوب . هلاـسم  نیمھ  یارب  دـندرک ، هلباـقم  هک  مھ  هاـشاضر  اـب 

، دـنکیم هزرابم  ناشیا  هک  مھ  ناخاضر  اب  نکیل  تسا ؛ کیکفت  لباق  سوسحم و  ناشیا  تازرابم  رد  ناشیا و  یگدـنز  رد  الماک  شخب ، ود  نیا  دادبتـسا . اب  یهزراـبم  شخب 

زور نآ  اما  تسا ؛ تاحضاو  وزج  ام ، زورما  لسن  یارب  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا ، هدمآ . هک  تسا ، یجراخ  نامھ  یهدرکشیپ  ناخاضر  هک  تسا  نشور  الماک  شیارب  ییوگ 

هک اھهتـشون -  نیمھ  زا  یکی  رد  نم  دـندرکیم ! رواب  ار  وا  فرح  دـندشیم و  بذـج  هاشاضر  یاھراعـش  اب  یناـسک  یتح  زور  نآ  دوبن . نشور  دوبن ؛ تاحـضاو  وزج  هیـضق  نیا 

هک دوب  ادیپ  اما  دوب ، هدرواین  مسا  هتبلا  دوب ! هاشاضر  زا  یزیمآشیاتـس  ریبعت  هک  مدید  یریبعت  دروایب -  مسا  دندوب ، مھ  یبوخ  یاھمدآ  هک  اھیـضعب  زا  دیآیمن  شلد  ناسنا 

؛ تشاد دوجو  تاھابتـشا  تامھوت و  تاروصت و  لیبق  نیا  زا  اما  دـنک ؛ و  دـنکب ، ار  اھنآ  یهشیر  تساوخیم  هاشاضر  اعطق  هک  دـندوب  یناسک  اھنیا  تسا . هاشاضر  شدوصقم 

هالک یرابجا و  ماظن  اـب  یهزراـبم  طـقف  هاـشاضر ، اـب  یهزراـبم  هک  دـیمھفیم  زور  نآ  هللارون ، اـقآجاح  موحرم  هک  دـنکیم  ساـسحا  ناـسنا  تسا . نشور  زورما  اـم ، یارب  یلو 

. دنک هدایپ  ناریا  رد  ار  سیلگنا  فادھا  هکنیا  یارب  هدش ، هدیشکرب  هدش و  هدروآ  راک  رس  رب  یمدآ  کی  هک  تسا  نیا  ثحب  تسین ؛ یگنرف 

ییوجشناد  / ٠٧/٢۵/١٣٨۵ فلتخم  یاھلکشت  ناگدنیامن  هنومن و  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

زورما اما  میتفگیم ؛ دشیم و  هتفگ  ررکم  دیاب  دوبن و  نشور  زور  نآ  ىیوجـشناد  طیحم  یارب  نیا ، زا  لبق  لاس  هدزناپ  هد ، تسا  نکمم  تسا . نشور  اھامـش  یارب  نیا  زورما 

ناشدوخ یارب  دننک و  هنخر  ذوفن و  ییوجـشناد  یاھطیحم  رد  دنناوتب  ات  دنکیم ؛ یراذگهیامرـس  ییوجـشناد ، یاھنایرج  یور  رب  هژیو ، روط  هب  نمـشد  دینادیم . ار  نیا  امش 

. دریگیم ماجنا  دراد  فلتخم  یاھمان  اب  راک  نیا  دننیبب . کرادت  اجنآ  رد  ار  ینازابرس 

نانمس  / ٠٨/١٧/١٣٨۵ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

همھ ی هک  تسا  لاـس  تفھو  تسیب  تسا . رتـشیب  هکلب  تسین ، رتـمک  نیا  زا  اـم  نانمـشد  لاـعفنا  تیعـضو  مھ  ناریا  یمالـسا  یروـھمج  اـب  اـھنآ  هھجاوـم ی  دروـم  رد 

دنناوتب دننک و  داقتعا  یب  ینید  یاھـشزرا  هب  ار  تلم  نیا  دنناوتب  دیاش  ات  دننک ؛ نادرگور  ماما  یاھنامرآ  مالـسا و  زا  ار  تلم  نیا  دنناوتب  دیاش  ات  دنا  هدرب  راک  هب  ار  اھدـنفرت 

یاھتدـم دـنا . هدرک  یدایز  یاھجرخ  هنیزھرپ و  رایـسب  یاھراک  دـنا . هدرک  دـنا ، هتـسناوت  یراک  رھ  هنیمز  نیا  رد  دـننک . داـسف  بـالجنم  رد  قرغ  هرـسکی  ار  تلم  نیا  ناـناوج 

اھتلود رد  رثوم  رصانع  زا  یخرب  دنناوتب  دیاش  دننک ؛ ذوفن  دنیآ ، یم  راک  رـس  مدرم  یار  اب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  هک  ییاھتلود  رد  دنناوتب  دیاش  ات  دندرک  شالت  یدیدم 

یاھ هناھب  اب  دنناوتب  هکنیا  یارب  دندرک  یدایز  یاھجرخ  دندرک ، ار  اھـشالت  اھراک و  نیا  همھ ی  دـننک ؛ نیمات  هار  نآ  زا  ار  ناشدوخ  تاین  دـصاقم و  دـنرخب و  دـننک و  دوخ  زا  ار 

طیحم دـنناوتب  دـیاش  اـت  دـنا  هدرک  شـالت  یراذـگ و  هیامرـس  دـنزادنیب ؛ هار  یلخاد  گـنج  دـننک و  داـجیا  فـالتخا  تلم  نـیا  ناـیم  ییارگ  هـقرف  یرگیموـق و  یتسیلانویـسان ،

. دننک جنشتم  ار  ام  یاھھاگشناد 

نانمس  / ٠٨/١٨/١٣٨۵ نایھاگشناد  رادید  رد  تانایب 

فادھا دنھاوخ  یم  تالوحت  نیا  هلیسو ی  هب  اھنآ  هک  دشاب  یناسک  تسد  رد  یللملا ، نیب  حطـس  رد  یفنم  تالوحت  نیمھ  هتـشررس ی  هک  تسا  نیا  رتکانرطخ ، نیا  زا 

ایند رد  ریخا ، لاس  هاجنپ  دص و  لاس ، دص  رد  نیا  هنافـساتم  هک  درادن ؛ شزرا  الـصا  اھتلم  تیوھ  مان  هب  یزیچ  اھنآ  یارب  دـننک و  نیمات  روز -  ای  تسا  رز  ای  هک  ار -  ناشدوخ 

تسینویھـص و اھنیا  حارط  تسا و  هداتفا  یللملا  نیب  تردـق  یاھدـناب  یحارط  ماد  رد  نیتال  یاکیرما  ییاقیرفآ و  ییایـسآ و  یاھروشک  تالوحت  ینعی  تسا ؛ هداتفا  قافتا 

تردـق دـننک و  ذوـفن  هریغ  ییاـپورا و  یاـھتلود  اـھروشک و  رد  دـنناوتب  هک  تسا  یـسایس  تردـق  بسک  هدوـب ، مھم  هچنآ  اـھنیا  یارب  دـنا . هدوـب  یللملا  نیب  ناراد  هیاـمرس 

یم اضتقا  رگا  تقو  نآ  تسا ؛ هدوب  نیا  فدھ  دـنروآ . دوجو  هب  ار  اھتـسارت  اھلتراک و  میظع ، یاھ  هیامرـس  اھیناپمک ، نیا  دـننک و  بسک  لوپ  دـنریگب و  تسد  رد  ار  یـسایس 

هب ییانتعا  یب  دـنداد ؛ یم  ماجنا  ار  راک  نیا  یتحار  هب  دـننک ، جـیورت  اھنآ  نیب  رد  ار  ییارگ  فرـصم  دـندرک ؛ یم  تحار  دـننک ، بارخ  ار  اھتلم  یـسنج  قالخا  هک  تسا  هدرک 

زا مھ  یرگـشل  هشیمھ  تقو  نآ  دندرک . یم  ریوصت  هک  تسا  هدوب  اھنآ  نالک  فادـھا  اھنیا ، دـندرک . یم  ار  راک  نیا  دـننک ، جـیورت  اھنآ  رد  ار  یگنھرف  ىنابم  یلم و  یاھتیوھ 

زوریرپ نم  دوش و  یم  شخپ  دراد  شاوی  شاوی  زورما  اھنیا  هک  تسا ، هدوب  اھنیا  تشم  رد  تاغیلبت  نوگانوگ  لئاسم  ناوارف و  یاھ  همانزور  یا و  هناـسر  یگنھرف و  تاـناکما 

رد اھییاکیرما  هک  وتان  نامیپ  لباقم  رد  ینعی  مدناوخ . ار  یگنھرف » یوتان   » لیکشت زا  یشرازگ  مدوب -  هدید  ار  شا  هلاقم  نم  نیا ، زا  لبق  هام  راھچ  هس ، هتبلا  همانزور -  رد 

ایسآ هنایم و  رواخ  هقطنم  رد  ناشدوخ  اب  ضراعم  یادص  رھ  بوکرـس  یارب  اما  دندروآ ؛ دوجو  هب  یماظن  ردتقم  هعومجم ی  کی  قباس  یوروش  اب  هلباقم ی  ناونع  هب  اپورا 

قافتا نیا  هک  تساھلاس  تسین ؛ مھ  الاح  هتبلا  تسا . یکانرطخ  زیچ  رایـسب  نیا ، دـنا . هدروآ  دوجو  هب  مھ  یگنھرف  یوتاـن  کـی  ـالاح  دـندرک ، یم  هدافتـسا  نآ  زا  هریغ  و 

تھج رد  اھویدار -  اھنویزیولت و  اھ و  هراوھام  تسا و  هدـش  شلخاد  مھ  تنرتنیا  الاح  هک  نوگانوگ -  یاـھ  هناـسر  هتـسویپ ی  مھ  هب  هریجنز ی  هعومجم ی  تسا . هداـتفا 

. تسا هدش  تسار  ور  ناسآ و  مھ  یلیخ  رگید  هک  الاح  دنریگب ؛ هدھع  هب  ار  عماوج  تالوحت  هتشررس ی  ات  دننک  یم  تکرح  یصخشم 

ناسارخ  / ٠٢/٢٧/١٣٨۶ نارگراثیا  ادھش و  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

لیدبت شزرا  دض  هب  یدراوم  رد  دننک و  مک  جیردتب  ار  دیھش  یاھشزرا  هک  دناهدرک  یعس  نانمشد  زیمآدانع  تاغیلبت  دینکن . تلفغ  زگرھ  دیھـش  هب  راختفا  زا  دیھـش و  مان  زا 

امش دنربب . لاوئس  ریز  ار  تداھش  لصا  ادھـش و  مان  هک  دندیزرو  تحاقو  ردق  نیا  یاهدع  اما  دش . یثنخ  هتبلا  تفرگ ؛ ماجنا  یعـس  نیا  داتفا ؛ قافتا  ام  روشک  رد  نیا  دننک !

، یمالـسا رایعم  میریگب . ار  اھهئطوت  نیا  ولج  هک  میـشاب  رایـشھ  دـیاب  امـش  نم و  ردـقچ  دـنکیم و  ذوفن  یـسایس  یگنھرف و  ظاحل  زا  اجک  ات  نمـشد  یاـھهئطوت  دـینیبب 

. دجنگیمن تسرد  مھ  ام  لقع  هب  هک  تسا  یئالاو  هاگن  کی  نآ  دھدیم ؛ رارق  نیقیدص  ایلوا و  رانک  رد  دربیم و  نوریب  یلومعم  مدرم  یهرمز  زا  ار  دیھش » »

ماظن  / ٣١/٠۶/١٣٨۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یاھیذوفن هب  نداد  هار  نداد و  اج  تسا ، روجنیا  هملک  فالتخا  مینادیم . مھ  ام  تسین ؛ یدیدج  زیچ  دننادیم ؛ همھ  ار  نیا  دـھدیم . تسکـش  ار  اھتلم  هک  تسھ  یئاھزیچ 

کچوک نمشد و  نتفرگ  هدیدن  تسا ، روجنیمھ  فدھ  هب  ندیسر  زا  ندش  دیماان  تسا ، روجنیمھ  تیرومام  رد  ندش  تسس  نتفرگ و  کچوک  تسا ، لیبق  نیا  زا  نانمشد 

. دینک رود  ناتدوخ  زا  دیاب  ار  فعض  لماوع  نیا  تسا . دب  اھنیا  یهمھ  تسا ؛ تسکش  فعض و  لماوع  یهلمج  زا  نمشد  یور  رب  نتسب  مشچ  نمشد و  نتفرگ 

دزی  / ١٠/١٣/١٣٨۶ ناتسا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

؛ دنتشاد ریفس  دنتشاد ، یسایس  یهطبار  مھ  اب  هک  یلاح  رد  درک ؛ هلمح  قارع  هب  اکیرمآ  دنکیمن . مک  ار  اکیرمآ  رطخ  الوا  تسا . رضم  ام  یارب  اکیرمآ  اب  یـسایس  یهطبار 

« نمشد ذوفن   » 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 8 
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هن اھیئاکیرمآ -  یارب  هطبار  دوجو  اـیناث  دربیمن . نیب  زا  ار  یتردـق  چـیھ  یهنابلطهرطیـس  زیمآنونج و  رطخ  هک  هطبار  تشاد . ریفـس  اـجنیا  مھ  نآ  تشاد ، ریفـس  اـجنآ  نیا 

لوط رد  مھ  اھیـسیلگنا  دـندوب . روط  نیمھ  مھ  اھیـسیلگنا  روشک . نآ  رد  یرودزم  دعتـسم  یاھرـشق  رد  ذوـفن  یارب  تسا  هدوـب  یاهلیـسو  هدوـب -  روـطنیا  هشیمھ  زورما ،

نیا ناشیاھراک  زا  یکی  اھهناخترافـس  دنـشورفب . نمـشد  هب  ار  ناشدوخ  دـندوب  رـضاح  هک  یناسک  دوب ؛ تلم  ناگلفـس  اب  طابترا  زکرم  ناشهناخترافـس  یدامتم  نایلاس 

. تسا

. دوب اھـشاشتغا  اھبوشآ و  یهرادا  زکرم  روحم و  اکیرمآ  ترافـس  دـش ، یاهداعلاقوف  لاجنج  داتفا و  قافتا  نیچ  رد  شیپ  لاـس  هدـجھ  هدـفھ  دودـح  هک  یئاـیاضق  نیمھ  رد 

ناروماـم یـسوساج و  ناروماـم  یهغدـغدیب  دازآ و  دـمآ  تفر و  هب  جاـیتحا  دـنھاوخیم . ار  نیا  دـنرادن ؛ هاـگیاپ  و  دـنراد ، هاـگیاپ  هب  جاـیتحا  دـنراد ؛ ناریا  رد  ار  ـالخ  نـیا  اـھنیا 

ندرک و یجارو  نایاقآ  دننیـشنیم  الاح  دـنکیم . نیمات  اھنآ  یارب  ار  نیا  طابترا ، دـنرادن . ار  نیا  اما  دـنراد ؛ رودزم  هلفـس و  رـصانع  اب  اھنآ  عورـشم  ان  تاطابترا  ناـشیتاعالطا و 

، دشاب دـیفم  اکیرمآ  اب  یهطبار  هک  یزور  نآ  تسا . دـیفم  ام  یارب  اکیرمآ  اب  یهطبار  دوبن  اقآ ! هن  تسا . رـضم  ام  یارب  اکیرمآ  اب  یهطبار  دوبن  هک  ندرک ، لالدتـسا  ندز و  فرح 

. متسھ هدنب  دوخ  دننکب ، داجیا  ار  هطبار  دیوگب  هک  یسک  لوا 

هوکربا  / ١٠/١۵/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد دـنکیم . سویاـم  دوخ  رب  یهبلغ  دوخ و  رد  ذوفن  زا  ار  نمـشد  دراذـگیم ، شیاـمن  هب  اھنادـیم  یهمھ  رد  ار  دوخ  خـسار  مزع  ار ، دوخ  روضح  ار ، دوـخ  یگداـمآ  هک  یتـلم  نآ 

. دنکن ینیشنبقع  فعض و  راھظا  دیاب  یاهلئسم ، چیھ  رد  ناریا  تلم  یناھج ، یاھھاگن  یناھج و  راکفا  لباقم 

مدرم  / ١٢/٢٢/١٣٨۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

کی هک  تسا  نیا  لثم  نیا  تسا . ینید  یهضیرف  کی  مھ  تسا ، یـسایس  یهضیرف  کـی  مھ  مدرم ، یارب  تاـباختنا  رد  روضح  تکرـش و  مینکیم : رارکت  مھ  زاـب  میتفگ ، اـم 

دناوتیم درک ، هلمح  رگا  مھ  ینمشد  دننک ؛ ذوفن  وا  رد  دنناوتیمن  رگید  اھبورکیم  دش ، تیوقت  ندب  یتقو  دنک ؛ تیوقت  یوقم  یاھاذغ  اب  نیماتیو و  اب  ار  شدوخ  ندب  یناسنا 

. مدرم روضح  ینعی  تسا ؛ تاباختنا  باب  رد  هلئسم  نیرتمھم  نیا ، دنک . عافد  شدوخ  زا 

مدرم  / ١٢/٢٢/١٣٨۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

رگا دشاب . یصخشم  زرم  نمشد  اب  وا  زرم  دشاب ، یلم  عفانم  هب  وا  یدنبیاپ  دشاب ، تلادع  هب  وا  یدنبیاپ  دشاب ، مالسا  هب  وا  یدنبیاپ  هک  تسا  یـسک  نآ  حلاص  یهدنیامن 

هب تبـسن  دنتـسھ ، هک  یایـسایس  یاھهعومجم  ام  روشک  رد  هناتخبـشوخ  دوب . دھاوخن  عقاو  رد  تلم  یهدنیامن  دوب ؛ دـھاوخن  یبوخ  یهدـنیامن  هدـنیامن ، نآ  دـشن ، نیا 

یهظحالم یـضعب ، دنراد ؛ یتسیابردور  نمـشد  زا  یـضعب ، درک . نشور  دـیاب  ار  اھزرم  اھتنم  دـنلوقلاقفتم ؛ یکچوک ، تیلقا  کی  زجب  همھ ، ابیرقت  بالقنا  مالـسا و  ینابم 

بقع هـچ  رھ  ینک ، هظحـالم  هـچرھ  تـسا ؛ نمـشد  نمـشد ، ار . نمـشد  یهظحـالم  هـن  درک ، دـیاب  ار  ادـخ  یهظحـالم  درک ، دـیاب  ار  تـلم  یهظحـالم  دـننکیم . ار  نمـشد 

مدرم تسا . نیمھ  اھصخاش  زا  یکی  دنھاوخیم . ار  نیا  نانمشد  دنکیم . ذوفن  وا  دشابن ، یمکحتسم  زیرکاخ  نمشد  لباقم  رد  امش  زیرکاخ  رگا  دیآیم . ولج  وا  ینیشنب ،

. دننک هجوت  صخاش  نیا  هب  دنتسھ ، روشک  یاج  رھ  رد 

اب ینـشور  زرم  هک  دنـشاب  دـیاب  یناسک  دنتـسین . حلـصا  سلجم  هب  دورو  یارب  اھنیا  تسا ، یگنرمک  زرم  نمـشد  ناگدـناشنتسد  نمـشد و  اـب  ناـشزرم  هک  یناـسک  نآ 

. دنشاب هتشاد  نمشد 

یوضر  / ١٣٨٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

. داتسیا دننادیم  دوخ  هب  قلعتم  عقاو  رد  ار  ایند  یهمھ  هک  ینارگهطلس  لباقم  رد  دوخ ، یخیرات  صخاش  یریگعـضوم  نیا  اب  یمالـسا  یروھمج  تسا  لاس  یـس  ابیرقت 

ـ  تسا هقطنم  نیا  یئایفارغج  زکرم  هنایمرواخ و  نیگن  هک  ناریا ـ  دوب ؛ ییاکیرما  نادرمتلود  نیربکتـسم و  زادـنااپ  هناـیمرواخ  درکیم و  تنطلـس  هقطنم  نیا  رد  اـکیرما  میژر 

. دش ضوع  هلئسم  داتسیا و  هکرعم  نیا  بلق  رد  تداشر  اب  یمالسا  یروھمج  ماظن  دز ؛ مھ  رب  ار  عاضوا  نیا  یهمھ  دمآ و  بالقنا  دوب . اھنآ  ذوفن  ریز 

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

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

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

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

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

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

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

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

رد هک  یروطنآ  دـیدحلا - » ربز  « ؛ دالوپ یاھهراپ  لثم  دـینک . قیمعت  دـیناوتیم  هچ  رھ  ار  دوخ  یبالقنا  فراـعم  دوخ و  ینید  فراـعم  دیـشاب . رایـشھ  اـمئاد  دـیاب  ناـناوج  اـمش 

. دیشاب یوق  یهدارا  اب  هدنرب و  نمشد  لباقم  رد  هدننک و  ذوفن  ریذپان و  ذوفن  دراد -  دوجو  اھاعد  یضعب  رد  ثیدح و  تاریبعت 

متشھ  / ١٣٨٧/٠٣/٢١ سلجم  ناگدنیامن  اب  رادید  نیلوا  رد  تانایب 

رد هنخر  فاکش و  داجیا  دننک . داجیا  اوعد  فالتخا و  عازن و  روشک  رد  یریگمیمصت  یاھنایرج  نیب  روشک ، یاوق  نیب  هک  تسا  نیا  ناشتمھ  هک  دنتسھ  یلیخ  درادن -  نتفگ 

تـسا یگرزب  یاھوزرآ  زا  یکی  دننکیم -  ینارمکح  یھدـنامرف و  روشک  روما  رب  دـنراد  هک  هناگهس  یاوق  هعومجم  نیمھ  ینعی  روشک -  یلک  یھدـنامرف  یهچراپکی  تفاب 

ار فرح  نیا  انلع  تقوکی  هتبلا  دننکیم . بیقعت  ار  شاهشقن  نیا  دنراد  یمالسا  یروھمج  نانمشد  یمالـسا ، یروھمج  نداد  تسکـش  ندز و  هبرـض  یارب  تساھلاس  هک 

رارکت لخاد  رد  ار  اھنآ  راویطوط  اجنیا  مھ  یاهدع  کی  دنتفگیم ، نارگید  دندرکیم . حرطم  احیرـص  ار  هناگود  تیمکاح  ثحب  هک  تسھ  ناتدای  زور  کی  هکنیا  لثم  دنیوگیم ؛

مھ تقوکی  دـندرکیم . رارکت  ار  اـھنامھ  دوب -  تلفغ  دوب ، هک  یزیچ  نیرتشیب  تفگ  دـیاب  اـعقاو  تلفغ -  یور  زا  مھ  لـخاد  دوب ، نوریب  رـصانع  لاـم  هیـضق  لـصا  دـندرکیم .

. تسھ نیا  فدھ  اما  انعم ، نیا  هب  دننکیمن  حیرصت  هک  الاح  لثم  دنروآیمن ؛ نابز  هب  دنیوگیمن ،

تلود  / ٠٢/١٣٨٧/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

، هعماـج رد  یاهدـع  کـی  ـالاح  تسا . یمھم  زیچ  نیا  دـیدرک ؛ فقوتم  درکیم ، ذوفن  یتلود  یاـھهعومجم  یهندـب  رد  تشاد  هنافـساتم  هک  ار  یگدزبرغ  یرواـببرغ و  دـنور 

یلیخ زیچ  دـنکیم ، ذوـفن  بـالقنا  یاـھهعومجم  بـالقنا و  ناریدـم  یهندـب  هب  یتـقو  نیا  اـما  دنـشاب ؛ یروـشک  کـی  اـی  یندـمت  کـی  یهتفیـش  یلیلد  رھ  هب  تسا  نکمم 

. دش هتفرگ  شیولج  بخ ، دشیم ؛ هدید  نیا  دوشیم . یکانرطخ 

یانبم رب  نید و  یانبم  رب  یبالقنا ، ماظن  دـش . هتفرگ  شیولج  درکیم -  ذوفن  روشک  ناریدـم  یهعومجم  یهندـب  رد  تشاد  زاب  هنافـساتم  هک  یتسیرالوکـس -  یاـھشیارگ 

یاھنادیم هب  ار  ناشیاھناوج  دناهتفرگ و  ناشتسد  فک  ار  ناشیاھناج  هدش و  رادروخرب  تلم  نیا  ینویلیم  تیامح  زا  لیلد  نیمھ  هب  هتفرگ و  لکش  نآرق  یانبم  رب  مالـسا و 

« نمشد ذوفن   » 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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نب دننک  انب  دننیشنب و  ناشدوخ  ینعی  دیربیم ؛» نب  خاش و  رـس  رب  یکی  « ؟! دننزب یتسیرالوکـس  میھافم  زا  مد  یماظن  نینچ  کی  نالوئـسم  تقو  نآ  دناهداتـسرف ؛ رطخ 

. دش هتفرگ  شیولج  اھنیا  دمحلا  بخ ، دوب . یکانرطخ  زیچ  یلیخ  ندز ! گنلک  ار  هدعاق  انبمنیا و 

جح  / ١٣٨٧/٠٨/١۵ نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

اھنآ هب  دـننزب ؛ فرح  دـنناوتیمن  تسا و  نوخ  ناشیاھلد  دـشابن ؟ نوخ  شلد  یمالـسا  یاھروشک  رد  راـفک  ناـگناگیب و  ذوفن  طلـست و  زا  هک  تسیک  مالـسا  یاـیند  رد  زورما 

رد ار  اھنآ  یولگ  رد  یهتـسکش  دایرف  اـھنآ و  لد  رد  فرح  ناـمھ  هک  تسا  یدازآ  یناـھج و  میظع و  گرزب و  ربنم  ناـمھ  یمالـسا  یروھمج  دـننزب . فرح  دـنھدیمن  هزاـجا 

. دنکیم دنلب  اسر  یادص  اب  اجنیا 

هک ناملـسم  یاھتلم  مینزیم . میراد  ار  ناملـسم  یاھتلم  لد  فرح  ام  تسا . نیمھ  رطاخ  هب  اـم  اـب  اـکیرمآ  ىنمـشد  دـنفلاخم . وا  اـب  تھج  نیمھ  هب  مھ  نیربکتـسم 

رپ ناشیاھلد  اکیرمآ -  ریغ  اکیرمآ و  زا  معا  رابکتـسا -  ربکت  زا  اکیرمآ ، ربکت  زا  اکیرمآ ، تلاخد  زا  اکیرمآ ، ذوفن  زا  ناملـسم  یاھتلم  دنتـسین . دـساف  تموکح  ات  دـنچ  نیمھ 

قئاقح اھنیا  دوشیم . نایب  دراد  تحارـص  اب  نیئاپ ، ات  ـالاب  زا  تموکح  حوطـس  یهمھ  رد  اـجنیا  رد  اـھفرح  نیا  دـسریمن . ناشتـسد  اـھتنم  تسا ؛ نوخ  ناـشیاھلد  تسا ؛

. دننادب دنمھفب ؛ مالسا  یاھتلم  مالسا و  یایند  ار  اھنیا  ات  دیئوگب  ار  اھنیا  تسا ؛ یمالسا  یروھمج  زا  یئابیز  اویش و  یلیخ 

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

زا یلیخ  درک ، مالعا  ناگناگیب  ذوفن  عطق  هطلس و  تموکح  یدادبتـسا و  تموکح  ندرک  نکهشیر  ار  تضھن  نیا  زا  فدھ  ماما  دش و  عورـش  ناریا  رد  یمالـسا  تضھن  یتقو 

نیا رد  ار  تنطلس  یزیچ ! نینچ  تسا  نکمم  روطچ  هک  دننک  روصت  تسرد  دنتسناوتیمن  دمآیمن ؛ ناشرواب  دایز  دوب ، هزرابم  راک  وت  ناشتـسد  هک  یدارفا  یمیدق و  نیزرابم 

شخپ مدرم  نیب  رد  اھثحب  نیا  دـندوب و  هدرک  ار  تموکح  هب  طوبرم  یـساسا  یاھثحب  ماما  هک  هزرابم -  رخآ  یاـھلاس  ناـمھ  رد  تسا  مداـی  نم  دربب !؟ نیب  زا  ناـسنا  روشک 

یتح دنتشاد -  یدایز  یاھتیلاعف  بالقنا  رد  مھ  دعب  هک  بوخ -  لاعف و  زرابم ، رصانع  زا  یضعب  دورب -  دیاب  هاش  تسا و  نئاخ  هاش  هک  دندوب  هدرک  مالعا  ناشیا  دوب و  هدش 

ینالوط نارود  هک  دوب  نیا  تلع  دمآیمن . ناشرواب  داتفارد !؟ تنطلـس  اب  دوشیم  رگم  دـنکیم ؟ حرطم  ار  تنطلـس  یهلئـسم  ماما  روطچ  تسا !؟ نکمم  رگم  دـنتفگیم : اھنآ ،

. داتفا قافتا  نیا  یلو  تنطلس . ماظن  زا  ناگناگیب  تیامح  هناگیب و  یهطلس  هناگیب ، ذوفن  اب  دوب  هدش  هارمھ  روشک  نیا  رد  دادبتسا  قانتخا و 

هدـنب تریـصب .»  » و ربص » . » درک ار  شدوخ  راک  دوب -  یریظنیب  تیـصخش  افاصنا  اقح و  هک  ماما -  لـثم  یریظنیب  تیـصخش  ىربھر  مدرم ، تمھ  یمالـسا ، میظع  تضھن 

، تماقتـسا ینعی  ربـص ؛ و  یھاـگآ -  تریـصب -  ربـصلا ؛» رـصبلا و  لـھا  ـالا  ملعلا  اذـھ  لـمحیال  : » ماهدرک لـقن  ار  نیا  مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) نینموـملاریما مـالک  زا  اـھراب 

هب دوب  یخـساپ  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  لیکـشت  عقاو  رد  دش . زوریپ  بالقنا  درک و  ار  شدوخ  راک  دش و  ادیپ  ناریا  تلم  رد  تیـصوصخ  ود  نیا  ندـشن . هتـسخ  یراشفاپ ،

کی هک  یتقو  تسا  یھیدـب  بوخ ، دـندرک . اـپ  رـس  دـندرک و  ملع  ار  یمالـسا  یروھمج  ناـشدوخ ، یخیراـت  یاـھوزرآ  لد  زا  ناریا  تلم  ناریا . تلم  ىخیراـت  تدـمدنلب  زاـین 

ناسآ ماظن  نیا  اب  ینمـشد  دناودیم و  هشیر  دراد ، دـشر  تیلباق  دراد ، اقب  تیلباق  ماظن  نیا  تسا ؛ یندـنام  ماظن  نیا  دراد ، هشیر  مدرم  نیرید  یاھوزرآ  رد  روجنیا  یماظن 

. داتفا قافتا  نیا  و  تسین .

هک یاینید  یمالسا و  نایرج  زج  دیـشاب -  نئمطم  دینادب و  ار  نیا  زیزع ! یاھناوج  دربب -  نیب  زا  ار  یتنطلـس  ماظن  ام  روشک  رد  تسناوتیمن  یرگید  زرابم  نایرج  چیھ  انیقی 

؛ دنک نوگنرـس  روشک  نیا  رد  ار  اکیرمآ  تردق  هب  یهتـسباو  یدادبتـسا  ماظن  دناوتب  تشادـن  ناکما  یزرابم  یهعومجم  چـیھ  یبزح ، چـیھ  یرگید ، نایرج  چـیھ  دـمآ . شیپ 

یهمھ یاھلاس ۵۴ و ۵۵  رد  حلـسم . یاھهورگ  هچ  تسار ، یاھنایرج  هچ  پچ ، یاھنایرج  هچ  دـندوب ؛ هداتفا  راک  زا  همھ  روشک ، نیا  رد  یمیدـق  زرابم  یاـھنایرج  هکنیااـمک 

نیا هک  مدرم ، یهچراپکی  روضح  دوب ؛ یلم  میظع  جوم  دنک ، طقاس  ار  لطاب  میژر  نآ  تسناوتیم  هک  یزیچ  اھنت  دندوب . هدش  عمق  علق و  هاگتسد  نآ  یهلیسو  هب  اھهورگ  نیا 

ماظن زا  ریغ  یرگید  ماظن  رھ  دش ، نوگنرـس  دـساف  میژر  نآ  هک  مھ  دـعب  دوبن . ریذـپناکما  راوگرزب  ماما  لثم  یعجرم  زرابم و  تیناحور  یئاوشیپ  اب  نید و  یهزیگنا  اب  زج  مھ 

تمواقم نمـشد  نوگانوگ  یاھتلاخد  لباقم  رد  نمـشد ، ذوفن  لباقم  رد  دناوتب  تشادـن  ناکما  دـمآیم ، راک  رـس  رگا  تسار -  ماظن  هچ  پچ ، ماظن  هچ  یمالـسا -  یروھمج 

. دنک

تلاخد شایـسایس ، تلاخد  اکیرمآ -  تلاخد  ذوفن و  اـما  هناـیم ، عون  زا  هچ  پچ ، عون  زا  هچ  دـندوب ؛ مھ  یلاـس  دـنچ  دـندمآ ، راـک  رـس  هک  یئاـھبالقنا  روطچ  هک  میدـید  اـم 

 - دوب پچ  یتسیلایسوس و  یاھتموکح  یهدمع  زکرم  کی  هک  یقرش -  یاپورا  هب  دینک  هاگن  زورما  امش  درب . نیب  زا  درک ؛ دوبان  ار  اھنیا  شایداصتقا -  یهرـصاحم  شایماظن ،

روضح اجنآ  اھیئاکیرمآ  دوشیم و  هتـشاذگ  یقرـش  یاپورا  قباس  پچ  یاھروشک  نامھ  رد  اکیرمآ  یکـشوم  یماظن و  یاھهاگیاپ  هک  هدیـسر  اـجنآ  هب  ناـشراک  هک  دـینیبب  و 

. دنک تمواقم  اکیرمآ  راشف  ذوفن و  لباقم  رد  تسناوتیمن  یمالسا  یروھمج  زج  یماظن  چیھ  نیاربانب ، دننکیم ! ادیپ 

هک یئاھفرح  نیا  یمالـسا ، یروھمج  اب  ایند  یتسینویھـص  یهکبـش  اـکیرمآ و  اـھنآ  سار  رد  رابکتـسا و  ریذـپانیتشآ  قیمع و  ینمـشد  تلع  مینک : ضرع  مھ  ار  هتکن  نیا 

یروھمج هک  تسا  نیا  هلئـسم  تسین . دـننکیم -  لـخاد  رد  یـضعب  هک  یتاروـصت  هچ  دـنھدیم ، ار  شراعـش  اـھنآ  هک  یئاـھزیچ  هچ  دوـشیم -  هتفگ  راـنک  هشوـگ و  یھاـگ 

«. تابثا  » کی دراد ، دوخ  اب  یفن »  » کی یمالسا 

رد اـیند  طلـسم  یاھتردـق  تلاـخد  ذوفن و  یفن  یـسایس ، یگتـسباو  یفن  اـیند ، یـسایس  یاھتردـق  یهلیـسو  هب  تلم  ریقحت  یفن  یریذپهطلـس ، یفن  رامثتـسا ، یفن 

. دنکیم یفن  عطاق  یمالسا  یروھمج  ار  اھنیا  یرگیحابا ؛ یقالخا ؛ مسیرالوکس  یفن  روشک ،

؛ شناد یاھهلق  رب  ندرک  ادیپ  تسد  یارب  شالت  ناھج ، نامولظم  زا  عافد  یمالسا ، یاھـشزرا  تابثا  یناریا ، تیوھ  یلم ، تیوھ  تابثا  دنکیم : تابثا  مھ  ار  یئاھزیچ  کی 

. دنکیم یراشفاپ  اھنآ  رب  یمالسا  یروھمج  هک  تسا  یئاھزیچ  وزج  اھنیا  شناد ؛ یاھهلق  حتف  و  شناد ، یهلئسم  رد  یورهلابند  طقف  هن 

میوش یضار  رگا  دش ؛ دھاوخ  مک  اھینمشد  مینک ، لوبق  ار  اکیرمآ  ذوفن  رگا  تسایند . یتسینویھص  یهکبش  ینمشد  اکیرمآ و  ینمـشد  لیلد  اھنیا  تابثا ؛ نیا  یفن و  نیا 

تبـسن نیمھ  هب  اھینمـشد  انئمطم  میراذـگب ، رانک  ار  یمالـسا  یاھـشزرا  زا  عافد  ای  یلم  تیوھ  زا  عافد  دوش ، ریقحت  فلتخم  قرط  هب  ناگناگیب  یهلیـسو  هب  ام  تلم  هک 

، اـکیرمآ لـیبق  زا  ربکتـسم  یاـھروشک  یـسایس  نیلوئـسم  یھاـگ  دیاهتفنـش  نیا . ینعی  دـنک ، ضوع  ار  دوخ  راـتفر  یمالـسا  یروھمج  دـنیوگیم  هکنیا  دـش . دـھاوخ  مک 

ینعی دنک ، ضوع  ار  شراتفر  دنک . ضوع  ار  شراتفر  یمالسا  یروھمج  میئوگیم  دورب ، نیب  زا  یمالسا  یروھمج  میئوگیمن  ام  دنیوگیم : دننکیم ، تبحـص  هک  ناریا  یهرابرد 

. دنھاوخیم ار  نیا  درادرب . تسد  تابثا  نیا  زا  یفن و  نیا  زا  ینعی  نیا ؛

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

، تلادـع تسا : یمالـسا  یروـھمج  یاـھنامرآ  ناـمھ  تسیچ ؟ ینورد  تخاـس  نآ  تسا . مسج  نیا  حور  مکح  رد  وا  تـسا ؛ مـھم  ینورد ، یعقاو و  یقیقح و  تخاـس  نآ 

ماظن ینورد  ینطاب و  یقیقح و  تخاس  ازجا  نآ  اـھنیا  نمـشد ؛ ذوفن  لـباقم  رد  یگداتـسیا  قـالخا ، یربارب ، یردارب و  داـجیا  یارب  یعـس  اھـشزرا ، ظـفح  ناـسنا ، تمارک 

. تسا یمالسا  یروھمج 

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢٣ ننست  عیشت و  بالط  نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

شیاھریگمیمصت نیرتمھم  هک  تسا  رابکتـسا  میظع  هاگتـسد  ام  نمـشد  درادن . یھاگیاپ  مھ  شدوخ  تلم  وت  هک  تسین  ناوتان  زجاع و  یاهقطنم  تلود  نالف  ام  نمـشد 

مھ اھهویش  یهمھ  زا  هتبلا  تسا و  هداتـسیا  یمالـسا  ماظن  لباقم  رد  نیا ، دنیایند . تفلکندرگ  یاھرادلتراک  اھرادتسارت و  اھرادیناپمک و  تسینویھـص و  نارادهیامرس 

هب تبـسن  یئارگاو  داجیا  زا  الاح  دـنکیم . هدافتـسا  لئاسو  یهمھ  زا  دـنکیم ، هدافتـسا  تاناکما  یهمھ  زا  دـینیبیم  روج  نیا  هک  تسا  هدروخ  وا  هب  هبرـض  دـنکیم . هدافتـسا 

فالتخا ات  یبھذم ، تافالتخا  ات  ندرک ، ریذپبیـسآ  ار  اھناوج  اھهاگتـسد ، زا  یـضعب  تلفغ  زا  یهدافتـسا  هب  داسف ، هب  ردخم ، داوم  هب  ناوج  نداد  قوس  یمالـسا ، دیاقع 

« نمشد ذوفن   » 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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دنراد ار  شالت  یهمھ  دنکیم . مھ  ار  راک  نیا  دنکب ، ذوفن  مھ  یمالسا  یروھمج  یالابهمین  الاب و  نیلوئسم  نتم  رد  دسرب  شتـسد  رگا  و  کھورگ ؛ نالف  ات  ینـس ، هعیش و 

. دھدب ناکت  ار  یمالسا  یروھمج  دناوتیمن  اھدابدنت  نیا  ( ٧ «.) فصاوعلا هکرحت  خسارلا ال  لبجلاک  : » دناهداتسیا نینموم  اھشالت  نیا  یهمھ  اب  دننکیم .

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢۴ ریاشع  نادمتعم  نارس و  رادید  رد  تانایب 

ام دـننادیم . یناریا  ار  ناشدوخ  مھ  زرم  یوس  نآ  رد  اھدرک  مینادـیم  ام  دـناهئطوت . لاح  رد  ام  یاھزرم  تشپ  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  نانمـشد  میراد  عالطا  اـم  زورما 

گنج نارود  رد  ام  نموم  ناناوج  دنتیرثکا . تفگ  دوشب  دیاش  دنتسین ؛ مک  یمالسا  بالقنا  یمالسا و  ماظن  ناتسود  مھ ، زرم  یوس  نآ  رد  ام  درک  ناردارب  نیب  رد  مینادیم 

زا دـننکیم -  وگتفگ  هشیمھ  دـننکیم و  ترفاسم  ناریا -  هب  دـنیآیم  اھنآ  هک  مھ  زورما  دـندرب . ناوارف  یاھهرھب  زرم  یوس  نآ  رد  ام  درک  ناردارب  یرایـشوھ  ناوت و  زا  یلیمحت 

لفاغ هنخر  زا  هئطوت ، زا  ذوفن ، زا  نمـشد  هک  تسین  نیا  نخـس  نیا  یانعم  اما  مینادـیم ؛ ام  ار  نیا  دـننکیم . دای  دنتـشاد ، هشیمھ  اھنآ  هک  یدامتعا  یناریا و  مایق  تمظع 

. دننزب هبرض  دنتـسناوت ، تقو  رھ  هک  تسا  نیا  ناشیعـس  هنادرمان ، یاھهویـش  نتفرگ  راک  هب  اب  فالتخا ، داجیا  اب  هئطوت ، اب  دنـشالت ؛ لوغـشم  دنراک ، لوغـشم  اجنآ  دشاب .

مھ یماظن  ظاحل  زا  تسا  نکمم  نمشد  یحور . یگدامآ  تسین ؛ یماظن  یگدامآ  افرص  منکیم ، حرطم  امش  اب  نم  هک  یگدامآ  یرایـشوھ و  نیا  دبلطیم . یرایـشوھ  نیا 

نادرم و خـسار  نامیا  تاداقتعا و  رد  هنخر  زا  یرورپسوساج ، زا  یتینما ، ظاحل  زا  یـسایس ، ظاحل  زا  یگنھرف ، ظاحل  زا  اما  دـشاب ، هتـشادن  مھ  یدـیما  دـنک ، راـک  دـناوتن 

رھ رد  روشک و  رد  تینما  دـنکیم . دـیدھت  ار  اـم  تینما  نیا ، دـنک . ادـیپ  شدوخ  موـش  فادـھا  هب  ندیـسر  یارب  یاهلیـسو  دـھاوخب  تسا  نکمم  موـب  زرم و  نیا  نموـم  ناـنز 

یدایا لماوع و  هک  یاینماان  رطاخ  هب  روشک -  برغ  لامش  برغ و  قطانم  رد  راوجمھ -  یاھناتسا  ناتسا و  نیا  رد  راک  یاھتصرف  زا  یخرب  تسا . تفرشیپ  ساسا  هقطنم ،

رد یماظن  عافد  فرـص  هک  یئورین  نیا  نکیل  دندرک ، عافد  هناناج  درک  مدرم  هک  تسا  تسرد  تفر . تسد  زا  دندرک ، مکاح  هقطنم  نیا  رب  لوا  یاھلاس  لوط  رد  نمـشد  رودزم 

. تسھ هک  دوب  نیا  زا  رتولج  زورما  هقطنم  دوبیم ، نیا  رگا  دوش . ینارمع  شالت  فرص  تسناوتیم  دش ، هقطنم  نیا 

راجیب  / ١٣٨٨/٠٢/٢٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نیمھ نوگانوگ ، یاھنومزآ  رد  زورما  اـت  مھ  نآ  زا  دـعب  دنکـشب . ار  توغاـط  میژر  رمک  هک  درواـیب  دراو  نمـشد  رب  یراـشف  ناـنچ  نآ  تسناوت  بـالقنا  زاـغآ  رد  یگچراـپکی  نیا 

نیا تسا . هدرک  سویاـم  دـنک ، هنخر  ناریا  تلم  فوفـص  رد  دـناوتب  هکنیا  زا  ار  نمـشد  تسا و  هدـناسر  نانمـشد  شوـگ  هب  ار  رخآ  نخـس  هک  تسا  هدوـب  ناریا  تلم  تدـحو 

. درک ظفح  دیاب  ار  تدحو 

نارھت  / ١٣٨٨/٠٣/٢٩ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

؛ دـیروایب دای  هب  ار  ماما  یاـیاصو  نیرخآ  دـش . دـھاوخ  لاوس  امـش  زا  دیلوئـسم ، ادـخ  شیپ  دـینک : رکف  لاـعتم  یادـخ  شیپ  تیلوئـسم  هب  منکیم ، ضرع  ناردارب  نیا  هب  نم 

. دوشب لصف  لح و  یار  قودنـص  رـس  اھفالتخا  یهمھ  هک  تسا  نیا  یارب  تاباختنا  تسیچ ؟ یارب  الـصا  تاباختنا  دینادب . باطخلالصف  ار  نوناق  تسا ؛ باطخلالصف  نوناق ،

، دـندرواین یار  هـک  یئاـھنآ  یتاـباختنا  رھ  زا  دـعب  دـشاب  رارق  رگا  اـھنابایخ . فـک  رد  هـن  دـنھاوخیمن ؛ یچ  دـنھاوخیم ، یچ  مدرم  هـک  دوـشب  موـلعم  یار  یاھقودنـص  رد  دـیاب 

تاباختنا ارچ  سپ  نابایخ ، هب  دنـشکب  دننک ، یـشکودرا  اھنآ ، باوج  رد  مھ ، دناهدروآ  یار  هک  یئاھنآ  دعب  نابایخ ؛ هب  دنـشکب  ار  ناشنارادفرط  دـننکب ، ینابایخ  یـشکودرا 

هک دـندرک ؟ یھانگ  هچ  اھنیا  تساھنآ ، یگدـنز  لحم  تساھنآ ، دـمآ  تفر و  لحم  تساھنآ ، راک  بسک و  لحم  نابایخ ، هک  یمدرم  نیا  تسیچ ؟ مدرم  ریـصقت  تفرگ ؟ ماجنا 

 - دنزب یتسیرورت  یهبرض  دھاوخیم  هک  یسک  نآ  تسیرورت -  ىذوفن  یارب  روج . کی  فرط  نیا  روج ، کی  فرط  نآ  میشکب ؛ اھنآ  خر  هب  ار  نامدوخ  یاھرادفرط  میھاوخیم  ام 

نیا رگا  دـننک . عـمجت  اـی  دـننک  یئاـمیپھار  دـنھاوخیم  هک  یمدرم  مدرم ؛ نیا  ناـیم  رد  ندـش  ناـھنپ  زا  رتـھب  یزیچ  هچ  وا  یارب  تـسین ؛ یـسایس  یهلئـسم  وا  یهلئـسم 

ار اھنیا  باوج  جیـسب ، زا  یداع ، مدرم  زا  دـندش ؛ هتـشک  ایاضق  نیا  رد  هک  یرفن  دـنچ  نیمھ  نالا  تسیک ؟ اب  شتیلوئـسم  تقونآ  دـنک ، تسرد  وا  یارب  یـششوپ  تاعمجت 

هک دننک -  رورت  ار  یماظتنا  یورین  وضع  دننک ، رورت  ار  جیـسب  دننک ، هدافتـسا  یغولـش  زا  نابایخ  وت  دش -  دھاوخ  هداد  ناشن  اھنیا  هب  هک  یئاھـشنکاو  دـھدب ؟ تسانب  یک 

یوت دنورب  ایاضق ؛ نیا  زا  یضعب  زا  دوشیم  نوخ  شلد  ناسنا  تسیک ؟ اب  اھشنکاو  نیا  یهبساحم  دوب . دھاوخ  یـساسحا  شنکاو  دروآ ، دھاوخ  دوجو  هب  یـشنکاو  هرخالاب 

! دنھدب مھ  یربھر  راعش  تقونآ  دنھدب ، رارق  مجاھت  دروم  ار -  اھنکغولـش  نآ  هن  ار ، یھللابزح  نموم و  یاھوجـشناد  مھ  نآ  ار -  اھوجـشناد  ار ، اھناوج  هاگـشناد ، یوک 

. تسا یرالاسمدرم  لصا  تاباختنا و  لصا  ندیشک  شلاچ  هب  هکلب  تسین ، یتسرد  راک  تاباختنا  زا  دعب  ینابایخ  یئامزآروز  ثداوح . نیا  زا  دوشیم  نوخ  ناسنا  لد 

ناضمر  / ٣١/١٣٨٨/٠۵ هام  لوا  زور  رد  نآرق  نایراق  عمج  رد  تانایب 

یلع ادـشا  هعم  نیذـلا  و  : » هک دـنیوگیم  ام  هب  هک  یتقو  تقو  نآ  دـیایبرد ، هیآ  نآ  لکـش  هب  دـنک و  مھف  دـنک و  بذـج  لد  هک  دوشب  لزان  ناـسنا  لد  رب  ناـنچنآ  نآرق  تاـیآ  رگا 

امتح هک  تسین  نیا  شیانعم  تسا ؛ یتخـس  یانعم  هب  تدـش  دـیدش و  ادـشا ؛ تخـس ، ریگتخـس ، رافک  اب  دوشیم . تحار  نامیارب  نآ  شریذـپ  ( ۴ «، ) مھنیب امحر  راـفکلا 

لباقم رد  دـیاب  لاح  همھ  رد  اما  درادـن ؛ یبوکرـس  یاضتقا  مھ  تقو  کی  دراد ، یبوکرـس  یاضتقا  تقو  کـی  هن ، دـنک ؛ بوکرـس  دـنک و  لاـماپ  یلکب  مدآ  ار  نمـشد  یتسیاـب 

؛» مھنیب امحر  : » لباقم یهطقن  نمشد . لباقم  رد  نیا  دراذگب ؛ ریثات  دناوتن  دنک ؛ ذوفن  دناوتن  نمشد  دشابن ؛ مرن  نمشد  لباقم  رد  دیاب  ناتزیرکاخ  دوب . تخـسرس  نمـشد 

؟ تساجک راک  لاکشا  مینکیمن ؟ لمع  ارچ  رگید . تسا  نآرق  روتسد  نیا  دینیبب  مھ . لباقم  رد  میشاب  مرن  میشاب ، میحر  میشاب ، نابرھم  رگیدمھ  اب 

یربھر  / ١٣٨٨/٠٧/٠٢ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

شرطخ رگا  یماظن  گنج  زا  دراد ، دوجو  هک  یگنج  نکل  تسین -  لـمتحم  یلیخ  اـما  تسا ، یفتنم  یلکب  میئوگیمن  تسین -  لـمتحم  یلیخ  اـم  اـب  یماـظن  گـنج  زورما 

یعـس ار  ام  یزرم  زکارم  دـیآیم ، ام  یزرم  یاھرگنـس  غارـس  هب  نمـشد  یماظن  گنج  رد  دـھاوخیمن . رتمک  دـھاوخن ، یرتشیب  طاـیتحا  رگا  تسین ؛ رتمک  دـشابن ، رتشیب 

ار اھنآ  هک  دیآیم  یونعم  یاھرگنس  غارس  هب  نمـشد  ایند ، رد  دوشیم  هتفگ  مرن  گنج  وا  هب  زورما  هک  هچنآ  یناور و  گنج  رد  دنک ؛ ذوفن  زرم  رد  دناوتب  ات  دنکب  مدھنم  دنکیم 

رد ار  توق  طاقن  دنکب و  مدھنم  ار  اھنیا  هک  دیآیم  اھنیا  غارـس  هب  نمـشد  روشک ؛ کی  ماظن و  کی  یـساسا  ناکرا  اھهیاپ و  اھمزع ، اھتفرعم ، اھنامیا ، غارـس  هب  دنک ؛ مدھنم 

دنراد دایز  مھ  شالت  دنراد ، مھ  هبرجت  راک  نیا  رد  دننکیم ؛ دنراد  هک  تسا  یئاھراک  نیا  دنک . لیدبت  دیدھت  هب  ار  ماظن  کی  یاھتصرف  دنک ؛ لیدبت  فعض  طاقن  هب  دوخ  تاغیلبت 

میراد یبیغ  کمک  میراد ، یھلا  ددم  ام  هتبلا  میئایب . قئاف  وا  رب  میناوتب  ات  مینادـب  ار  ینمـشد  داعبا  نمـشد و  داعبا  دـیاب  تسھ . ناشرایتخا  رد  مھ  یناوارف  رازبا  دـننکیم ،

دھاوخن ام  غارـس  هب  یھلا  کمک  میربن ، راک  هب  ار  مزال  ریبدت  میـشابن ، نادیم  رد  هناھاگآ  هنارایـشوھ ، هک  یمادام  ام  نکل  دنکیم ؛ هدھاشم  دراد  ناسنا  ار  نیا  کش ؛ نودب 

. دمآ

روشک  / ١٣٨٨/٠٩/٠۴ نایجیسب  زا  یریثک  عمج  رادید  رد  تانایب 

یئامزآروز هھجاوم ، نآ  رد  تسین . بالقنا  لوا  یهھد  یهھجاوم  عون  زا  رگید  یمالسا ، یروھمج  ماظن  اب  رابکتـسا  یهھجاوم  هک  دناهتـسناد  دناهدیمھف و  زورما  ار  نیا  همھ 

، دـنتخادنا هار  یموق  یاھـشروش  دـندروخ ؛ تسکـش  دـنتخادنا ، هار  اـتدوک  بـالقنا  لوا  رد  دوب . اـتدوک  دوب ، گـنج  داـجیا  دوب ؛ تخـس  یهھجاوم  دـندروخ . تسکـش  دـندرک ؛

ینعی تفر ، دنھاوخن  اھهار  نیا  لابند  سپ  دـندروخ ؛ تسکـش  دـیماجنا ، لوط  هب  لاس  تشھ  هک  دـنتخادنا  هار  هب  ار  یلیمحت  گنج  دـندروخ ؛ تسکـش  دـندش و  بوکرس 

یزیچ نآ  تیولوا ، تسین . یمالسا  ماظن  اب  یهھجاوم  رد  رابکتسا  تیولوا  نیا ، اما  دشاب . بناوج  یهمھ  هب  تبسن  یرایشھ  هشیمھ  دیاب  هتبلا  تسا . فیعض  شلامتحا 

یاھرازبا اب  ینکارپهعیاـش ؛ یهلیـسو  هب  غورد ، یهلیـسو  هب  ذوفن ، یهلیـسو  هب  یگنھرف ، یاـھرازبا  یهلیـسو  هب  گـنج  ینعی  مرن ؛ گـنج  دـنیوگیم  نآ  هب  زورما  هک  تسا 

رد دیدرت  داجیا  ینعی  مرن  گنج  هدرک . ادیپ  شرتسگ  زورما  دوبن ، لبق  لاس  یـس  لبق و  لاس  هدزناپ  لبق و  لاس  هد  هک  یایطابترا  یاھرازبا  دراد ، دوجو  زورما  هک  یاهتفرـشیپ 

. مدرم یاھنھذ  اھلد و 

« نمشد ذوفن   » 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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ریدغ  / ١٣٨٨/٠٩/١۵ دیع  تبسانم  هب  مدرم  رادید  رد  تانایب 

شیپ دنھدب ؛ باوج  دیاب  ادخ  شیپ  یاهدع  کی  تسا . روشک  لخاد  رد  تافالتخا  دوجو  نیمھ  دـنکیم ، زکرمت  نآ  رب  هک  یئاھزیچ  یهلمج  زا  یناھج  رابکتـسا  تاغیلبت  زورما 

ار نمـشد  دـنفرت  میـسانشب ؛ ار  نمـشد  هک  تسا  نیا  هلئـسم  دوشب . یرج  روـشک و  لـخاد  رد  دـنکب  قرفت  تشادرب  وا  زا  نمـشد  هک  دـننکب  یراـک  هک  دـنھدب  باوـج  ادـخ 

یارب ار  اـھهار  دـنک و  ادـیپ  هیحور  دوشب ، قیوشت  دوـشب ، یرج  دـنکب و  هدافتـسا  اـم  یهملک  رھ  زا  تسا  نکمم  هنوـگچ  نمـشد  میئوـگیم و  میراد  هچ  هک  مینادـب  میمھفب ؛

. تشاد هجوت  دیاب  هک  تسا  یئاھزیچ  اھنیا  دنک ؛ زاب  دوخ ، ذوفن  دوخ ، تلاخد 

جح  / ١٣٨٩/٠٧/١٧ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

دـض فـلتخم  قرف  تسا . بازحا  گـنج  لـثم  دـننیبیمن ؟ ار  میظع  یهـھبج  نـیا  یـضعب  ارچ  مینیبـن ؟ ارچ  تـسا ؛ هدـش  هدرتـسگ  مالـسا  لـباقم  رد  یمیظع  یهـھبج  زورما 

طاقن دننک ؛ هدافتسا  اھفعضهطقن  نآ  زا  دننک ، ادیپ  ار  اھفعضهطقن  ات  دننکیم  یفاکشوم  دنداد ؛ مھ  تسد  هب  تسد  مالسا  لباقم  رد  تقیقح ، دض  تیونعم ، دض  یمالسا ،

. دریگب ار  اھنیا  یولج  دناوتیم  جح  دننزب . هبرض  ام  هب  ذوفن  طاقن  نآ  زا  دننک ، ادیپ  ار  ذوفن 

یبرع  / ١٣٨٩/١١/١۵ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

یزادنارب رگا  هک  دوب  نیا  یدعب  فدـھ  دوب . یزادـنارب  لوا ، فدـھ  دوب . یمالـسا  یروھمج  ماظن  طوقـس  بالقنا و  طوقـس  لوا ، یهجرد  رد  دـندرکیم ، لابند  اھنآ  هک  یئاھفدـھ 

نیا رد  دورب . نیب  زا  بالقنا  حور  بالقنا ، تریـس  بالقنا ، نطاب  اما  دنامب ، یقاب  بالقنا  تروص  ینعی  دننک ؛ هلاحتـسا  ار  بالقنا  دنکن ، ادـیپ  ققحت  یمالـسا  یروھمج  ماظن 

هب بح  رطاخ  هب  لخاد ، رد  یاهدـع  کی  دوب . یـشالت  کی  تقیقح ، رد  دوب . یهنتف ٨٨  نیمھ  دمآ ، هنحـص  یور  هک  اھنآ  یهمانـشیامن  نیرخآ  هک  دندرک ؛ شالت  یلیخ  هنیمز 

دوب و اھزرم  نیا  زا  نوریب  رد  هنحـص ، ریدم  شکهشقن و  حارط و  ماهتفگ ؛ اھراب  نم  دـندش . هئطوت  نیا  ریـسا  یناسفن -  کانرطخ  ضارما  لیبق  نیا  زا  ماقم -  هب  بح  سفن ،

. مود فدھ  مھ  نیا  هتسنادن . یضعب  هتسناد ، یضعب  دندرک ؛ یراکمھ  اھنآ  اب  لخاد  رد  تسھ .

رد ار  اھنیا  دننک و  هدافتسا  درک ، ذوفن  اھنآ  رد  ناوتیم  هک  یسفنلافیعض  رصانع  زا  دنامیم ، یقاب  یمالسا  ماظن  رگا  هک  دننک  یراک  هک  تسھ  دوب و  نیا  زاب  مھ  موس  فدھ 

 - دشاب عیطم  دشاب ، فیعض  دشاب ، هتـشادن  یفاک  تردق  هک  دنک  ادیپ  همادا  دیایب و  دوجو  هب  یماظن  هرخالاب  دنھدب . رارق  ناشدوخ  یلـصا  یاھفرط  عقاو  رد  روشک ، لئاسم 

. تساھنیا فادھا  دنکن . ملع  دق  دتسیان ، اکیرمآ  لباقم  رد  دشاب -  عیطم  دشاب ، هدرپسرس  هک  تسا  نیا  هدمع 

یربھر  / ١٣٨٩/١٢/١٩ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

روشرپ و تاعامتجا  دراو  دارفا  روجنیا  یھاگ  دندومرفیم ، اھراب  ماما  هک  روط  نامھ  درک . تلفغ  دیابن  مھ  نانمشد  یاھتلاخد  زا  نانمشد ، یناطیش  یاھاوغا  زا  اھذوفن ، زا 

ندیدن زا  یشان  مھ  ندش ، یتاساسحا  زا  یشان  یاھتلفغ  مھ  درک ؛ تلفغ  دیابن  مھ  نیا  زا  دنناشکیم ؛ یتکرح  کی  یتمس و  کی  هب  ار  اھنآ  دنوشیم و  صلخم  نموم و 

همادا هک  یتقو  دنک . ادیپ  همادا  اھتمرح  نتسکش  یکاتھ و  یشاحف و  تمھت و  تبیغ و  یاضف  نیا  دنراذگن  هک  مھاوخیم  اھناوج  زا  صوصخب  نم  نیاربانب  نمشد . یاھتسد 

یئاھزیچ نینچ  کی  تسا ، هجوت  رکذ و  عوشخ و  لحم  هک  هعمج  یاھزامن  رد  الثم  دینیبیم  ناھگان  یرـسم -  یرامیب  لثم  دنکیم -  مھ  تیارـس  روط  نامھ  اعبط  درک ، ادیپ 

. تسا طلغ  ردنا  طلغ  هک  دوشیم ، هدید  انایحا  یھاگ 

ثعبم  / ٠٩/١٣٩٠/٠۴ دیع  زور  رد  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

رب دنوش ، طلسم  اھنیا  رب  دننک ، فرحنم  ار  اھبالقنا  نیا  دننکیم  شالت  هقطنم  رد  ناشدوخ  نارودزم  نانامیپمھ و  زا  یخرب  کمک  هب  اھتسینویھص ، کمک  هب  اھیئاکیرمآ  زورما 

اھزیچ نیا  یهمھ  ام  دننکیم ؛ داجیا  فالتخا  تسا -  یعیبط  اھرـسدرد  نیا  دننکیم -  تسرد  رـسدرد  اھتلم  یارب  هتبلا  درادن . یاهدیاف  نکیل  دـنوش ؛ راوس  اھنیا  جاوما  یور 

کیرحت ار  یجراخ  نمـشد  کی  دندرک ، تسرد  یلخاد  یاھیریگرد  دنتخادنا ، مھ  ناج  هب  ار  ماوقا  دندرک ، ادیپ  ذوفن  دندرک ، داجیا  فالتخا  مھ  ام  بالقنا  رد  میاهدرک . هبرجت  ار 

قئاف مھ  نیا  زا  دعب  دمآ ، قئاف  اھنیا  یهمھ  رب  داد ، همادا  تردق  اب  ار  هار  داتسیا ، تلم  اما  داتفا ، قافتا  همھ  اھنیا  دنک ؛ یـشکرکشل  دنک ، یماظن  یهلمح  ام  هب  هک  دندرک 

. دمآ دھاوخ 

ناریا  / ١۶/١٣٩٠/٠۵ یمالسا  یروھمج  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ندوـب نیمک  رد  زا  تلفغ  نمـشد ، یگنھرف  مجاـھت  زا  تلفغ  راـثیا ، یداـھج و  یهیحور  زا  تـلفغ  دـننکن . ور  یبلطهاـفر  یگدـنز  هـب  دنلوئـسم ، یتـقو  اـت  لـقاال  نیلوئـسم 

. تسام فعض  طاقن  اھنیا  تسام ، ناھانگ  اھنیا  لاملاتیب ؛ ظفح  هب  تبسن  یتالابمیب  روشک ، یاهناسر  یاضف  رد  نمشد  ذوفن  زا  تلفغ  نمشد ،

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

و بلطاـیند ، دـساف  قیـالان  یهضرعیب  ىتنطلـس  یاھهاگتـسد  فعـض  هتفرگ . رارق  لواـطت  ضرعت و  دروم  اـم  روشک  لاـس  تسیود  میریگب . رارق  لواـطت  دروـم  میھاوـخیمن  اـم 

دندرک ذوفن  دندرک و  تلاخد  دندش و  دراو  ام  روشک  یسایس  هاگتسد  رد  رابلوا  اھسیلگنا  لاس ١٨٠٠  زا  دش . لواطت  نیا  ثعاب  تشاد ، دوجو  لباقم  فرط  رد  هک  یطاشن 

روشک دراو  سیلگنا  ریفـس  نیلوا  هک  لاس ١٨٠٠  دـندرک . ار  راک  نیمھ  تدـم  نیا  رد  مھ  یئاپورا  رگید  یاھروشک  زا  یـضعب  اھنآ ، هب  بیرق  ای  اھنآ  هارمھ  دـندرک و  یریگراـی  و 

عورـش دش ، هدایپ  یتشک  زا  هک  رھـشوب  نامھ  زا  دوب -  اجنآ  رد  هنطلـسلابیان  دوب و  اھسیلگنا  رایتخا  رد  دنھ  تموکح  هک  دوب  یتقو  نآ  ینعی  دمآ ؛ مھ  دـنھ  زا  هک  دـش - 

عضاـخ و اـقآ  نیا  یایادـھ  لـباقم  رد  همھ  نکرپنھد ، یاھمـسا  ریما و  هدازھاـش و  همھ  نیا  دـنک . یرادـیرخ  ار  دارفا  تسناوـت  تـحار  و  دارفا ، ندـیرخ  نداد و  هوـشر  هـب  درک 

ام دـندرک . ذوفن  و  دـنک ، ذوفن  نمـشد  داد  هزاجا  زور  نآ  ىلم  داینبیب  زیرکاخ  مرن و  کاخ  نیا  دـش . عورـش  ناـمز  نآ  زا  روشک ، نیا  رد  نانمـشد  لواـطت  دـنور  دـندش ! میلـست 

. مینک رتمکحتسم  ار  دس  نیا  میھاوخیم  ام  هدرک . تسرد  اھنیا  لباقم  رد  ینیدالوپ  دس  کی  بالقنا  دنک . ادیپ  همادا  نیا  رگید  میھاوخیمن 

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

. تسا داصتقا »  » شمھم یاھهیاپ  زا  یکی  ینورد ، ماکحتسا  نیا  مینک . ادیپ  یلخاد 

یمالسا  / ٢۶/١٣٩٠/٠۶ یرادیب  یللملانیب  سالجا  رد  تانایب 

میـسرت لامجا ، هب  هچ  رگا  ار ، بولطم  یهدنیآ  دننکیم ، بیقعت  یفرعم و  یئاسانـش و  ار  نمـشد  دننکیم ، نیعم  ار  اھفدھ  دـنزاسیم ، ار  اھراعـش  هک  دـنامدرم  نیا  اجنیا  رد 

. دنھدیمن نمشد  یذوفن  لماوع  هب  یلوا  قیرط  هب  هدولآ و  راکشزاس و  صاوخ  هب  ار  ریسم  رییغت  نمشد و  اب  شزاس  فارحنا و  یهزاجا  هجیتن  رد  دننکیم و 

یمالسا  / ٢۶/١٣٩٠/٠۶ یرادیب  یللملانیب  سالجا  رد  تانایب 

برغ اکیرمآ و  هب  دھعتم  ار  دوخ  هک  تسا  یرـصانع  ندروآ  راک  یور  رب  بیـسآ ، نیتسخن  دناهدومزآ . نوگانوگ  ثداوح  رد  هقطنم  نیا  یاھتلم  ابلاغ  ار  مود  یهتـسد  یاھبیـسآ 

نیدب دراذـگب و  ندـب  نیا  یور  رب  ار  یرگید  رـس  دـنک و  ظفح  ار  تردـق  یلـصا  یاھمرھا  متـسیس و  لصا  هتـسباو ، یاھهرھم  ریزگان  طوقـس  زا  سپ  دـشوکیم  برغ  دـننادیم .

، دنوش هجاوم  مدرم  یرایـشھ  تمواقم و  اب  رگا  هلحرم  نیا  رد  تسا . اھتدھاجم  اھـشالت و  یهمھ  نتفر  ردھ  یانعم  هب  نیا  دھد . همادا  نانچمھ  ار  دوخ  یهطلـس  هلیـسو 

یاھروشک هک  دشاب  یئاھیساسا  نوناق  یتموکح و  یاھلدم  داھنـشیپ  دناوتیم  ویرانـس  نیا  دنراذگب . مدرم  تضھن و  یاپ  شیپ  رد  نوگانوگ  یفارحنا  یاھلیدب  ات  دنـشوکیم 

« نمشد ذوفن   » 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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نئمطمان و نایرج  کی  یاهناسر  یلام و  تیوقت  نویبالقنا و  نایم  ذوفن  دناوتیم  و  دنکفیب ، برغ  هب  یداصتقا  یـسایس و  یگنھرف و  یگتـسباو  ماد  رد  رگید  راب  ار  یمالـسا 

رد بالقنا و  لوصا  زا  هناگیب  یبرغ و  یهدـش  یزاسون  یاھلدـم  تیبثت  برغ و  یهطلـس  ندـنادرگزاب  ینعم  هب  زین  نیا  دـشاب . بالقنا  رد  لیـصا  یاھنایرج  ندـنار  هیـشاح  هب 

. تسا عاضوا  رب  اھنآ  طلست  تیاھن ،

بازحا و لئابق و  ای  اھتیموق  ای  نایدا  ناوریپ  نایم  یلخاد  گنج  مزیرورت و  جرم و  جرھ و  نوچ  یئاھـشور  هاگنآ  هک  دیوگیم  ام  هب  اھهبرجت  دـسرن ، هجیتن  هب  زین  کیتکات  نیا  رگا 

رد ار  یاهناسر  یتاغیلبت و  یهبناج  همھ  موجھ  زین  یلم و  یاھهیامرـس  ندرک  هکولب  میرحت و  یداصتقا و  رـصح  نآ ، اب  هارمھ  و  هیاسمھ ، یاھتلود  اـھتلم و  ناـیم  یتح  اـی 

، بـالقنا نداد  تسکـش  تروص ، نیا  رد  دـننادیم  هک  تسا ، نازراـبم  ندرک  نامیـشپ  ددرم و  مدرم و  ندرک  دـیمون  هتـسخ و  همھ ، نیا  زا  ناـنآ  دوصقم  تفرگ . دـنھاوخ  شیپ 

یاھتردق لوادتم  یاھشور  رامش  رد  زین  نارـصنعتسس ، زا  یناسک  ندیرخ  یئوس  زا  نانآ و  زا  یخرب  ندرک  ماندب  ای  رثوم  حلاص و  ناگبخن  رورت  دش . دھاوخ  ناسآ  نکمم و 

. تسا قالخا  ندمت و  نایعدم  یبرغ و 

یمالسا  / ٢۶/١٣٩٠/٠۶ یرادیب  یللملانیب  سالجا  رد  تانایب 

رئاخذ یهمھ  دیاب  سنا ، نج و  ناطیـش  لباقم  رد  تخیمآ . مھ  رد  مزح  ریبدت و  اب  دیاب  ار  تعاجـش  تسا ؛ نتـسناد  لفاغ  ار  نمـشد  ندـش و  رورغم  هحفـص ، نیا  رگید  یور 

نآ زا  دـیاب  ناوت  یهمھ  اب  هک  تسا  گرزب  یتفآ  زین  هزرابم ، یهھبج  تشپ  رد  هنخر  نویبالقنا و  نتخادـنا  مھ  ناـج  هب  فـالتخا و  داـجیا  تفرگ . راـک  هب  ار  دوخ  دوجو  رد  یھلا 

. تخیرگ

برغ اکیرمآ و  هب  دھعتم  ار  دوخ  هک  تسا  یرـصانع  ندروآ  راک  یور  رب  بیـسآ ، نیتسخن  دناهدومزآ . نوگانوگ  ثداوح  رد  هقطنم  نیا  یاھتلم  ابلاغ  ار  مود  یهتـسد  یاھبیـسآ 

نیدب دراذـگب و  ندـب  نیا  یور  رب  ار  یرگید  رـس  دـنک و  ظفح  ار  تردـق  یلـصا  یاھمرھا  متـسیس و  لصا  هتـسباو ، یاھهرھم  ریزگان  طوقـس  زا  سپ  دـشوکیم  برغ  دـننادیم .

، دنوش هجاوم  مدرم  یرایـشھ  تمواقم و  اب  رگا  هلحرم  نیا  رد  تسا . اھتدھاجم  اھـشالت و  یهمھ  نتفر  ردھ  یانعم  هب  نیا  دھد . همادا  نانچمھ  ار  دوخ  یهطلـس  هلیـسو 

یاھروشک هک  دشاب  یئاھیساسا  نوناق  یتموکح و  یاھلدم  داھنـشیپ  دناوتیم  ویرانـس  نیا  دنراذگب . مدرم  تضھن و  یاپ  شیپ  رد  نوگانوگ  یفارحنا  یاھلیدب  ات  دنـشوکیم 

نئمطمان و نایرج  کی  یاهناسر  یلام و  تیوقت  نویبالقنا و  نایم  ذوفن  دناوتیم  و  دنکفیب ، برغ  هب  یداصتقا  یـسایس و  یگنھرف و  یگتـسباو  ماد  رد  رگید  راب  ار  یمالـسا 

رد بالقنا و  لوصا  زا  هناگیب  یبرغ و  یهدـش  یزاسون  یاھلدـم  تیبثت  برغ و  یهطلـس  ندـنادرگزاب  ینعم  هب  زین  نیا  دـشاب . بالقنا  رد  لیـصا  یاھنایرج  ندـنار  هیـشاح  هب 

. تسا عاضوا  رب  اھنآ  طلست  تیاھن ،

برغنالیگ  / ١٣٩٠/٠٧/٢٣ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

اب نانمـشد ، یگنھرف  ریثات  اب  نانمـشد ، ذوفن  اب  دـنراد . هگن  هدامآ  ار  ناشدوخ  دـیاب  اھناوج  نوگانوگ ، یاھـشخب  رد  تساھناوج . هب  قلعتم  تساـھناوج ، لاـم  روشک  زورما 

. دیسانشب دینادب و  یونعم  یدام و  شخبتاجن  ناونع  هب  ار  مالسا  دینک . هزرابم  هلباقم و  اھناوج  امش  دنکیم ، قیرزت  هعماج  رد  نمشد  هک  یاهدننکتسس  لماوع 

جح  / ١٣٩٠/٠٨/١۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

تـسا نیا  دننکن . عطقم  نیا  یاھدرواتـسد  مرگرـس  ار  دوخ  دـنزاسن و  فقوتم  ار  دوخ  کرابم  تکرح  هک  تسا  نآ  هتـساخاپهب  یاھتلم  یارب  هرود  نیا  رد  اوقت  گرزب  قادـصم 

. دناهتشگ زارفارس  کین » تبقاع   » یهدعو هب  نآ ، ناگدنراد  هک  یئاوقت  زا  مھم  شخب 

یتینما و یسایس و  ناوت  یهمھ  اب  دننامیمن و  راکیب  اھنآ  دناهدید . همطل  اھبالقنا  اھمایق و  نیا  زا  هک  یئاھتردق  یللملانیب و  ناربکتسم  یاھهلیح  ربارب  رد  یرایشھ  مود :

ناـیمرد هک  تسا  هداد  ناـشن  اـھهبرجت  تسا . بیرف  دـیدھت و  عیمطت و  ناـنآ ، رازبا  دـنیآیم . نادـیم  هب  اـھروشک ، نیا  رد  دوخ  تردـق  ذوفن و  یهراـبود  یرارقرب  یارب  یلاـم ،

ناناوج و رادـیب  مشچ  دروآیمرد . نمـشد  تمدـخ  هب  هتـسنادن  ای  هتـسناد  ار  نانآ  تلفغ ، عمط و  سرت و  دوشیم و  رگراک  نانآ  رد  اھرازبا  نیا  هک  یناـسک  دنتـسھ  صاوخ ،

. دنک تبقارم  تقدب  دیاب  ینید  ناملاع  نارکفنشور و 

ات درب  دنھاوخ  راک  هب  ار  دوخ  شـشوک  یهمھ  نانآ  تسا . اھروشک  نیا  رد  یـسایس  دـیدج  ماظن  تخاس  رد  رابکتـسا  رفک و  یهھبج  یراذـگریثات  تلاخد و  رطخ ، نیرتمھم 

شالت دـیاب  دناهتـسبلد ، دوخ  روشک  تفرـشیپ  تمارک و  تزع و  هب  هک  نانآ  یهمھ  اـھروشک و  نیا  رد  نازوسلد  یهمھ  دـباین . یمدرم  یمالـسا و  تیوھ  دـیدج ، یاـھماظن 

نتخانـش تیمـسر  هب  یلم و  داحتا  تسا . هتـسجرب  نایم ، نیا  رد  اھیـساسا  نوناق  شقن  دوش . نیمات  لامک  مامت و  هب  نیون ، ماـظن  ندوب  یمدرم  تیمالـسا و  اـت  دـننک 

. تسا هدنیآ  یاھیزوریپ  طرش  یداژن ، یاهلیبق و  یبھذم ، یاھیناسرگد 

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

یاھراتخاس یرثکادح  ظفح  رثوم ، بازحا  نورد  هب  ذوفن  اھبالقنا و  نامرف  قاتا  رب  طلـست  تھج  رد  شالت  اھتلم ، بوکرـس  راھم و  زا  یناوتان  زا  سپ  ناشفدھ  نیرتگرزب  کنیا 

ای رورت و  هدـنیآ ، رد  الامتحا  دـیدھت و  عیمطت ، هدرک ، بالقنا  یاھروشک  رد  دوخ  ىموب  یاھورین  یزاسزاب  یـشیامن ، یحطـس و  یاھمرفر  هب  اـفتکا  دـساف و  یاـھمیژر  یلبق 

، رگیدـکی اب  یعرف و  لئاسم  اب  مدرم  ندرک  ریگرد  ای  ندرک  سویام  ندرک ، درـس  اھبالقنا و  رد  عاـجترا  اـی  نتخاـس  فقوتم  تھج  رد  اـھھورگ  دارفا و  یخرب  ندـیرخ  یارب  شـالت 

نھذ و رب  میقتـسمریغ  ای  میقتـسم  لرتنک  اھـشبنج ، تیھام  رییغت  تھج  رد  یفارحنا  یاھراعـش  لعج  یبزح ، اـی  یبھذـم و  اـی  یاهلیبق  یموق و  یاـھداضت  هب  ندز  نماد 

یخرب اب  هدرپ  تشپ  شزاس  یارب  شالت  یمدرم ، یاھھورگ  نایم  نانآ ، قیرط  زا  نانآ و  نایم  یزادـناهقرفت  ای  یـسایس و  یاھیزاب  نورد  هب  نانآ  ندـناشک  نویبالقنا و  ناـبز 

. مدرک هراشا  البق  نارھت  رد  یمالسا  یرادیب  یللملانیب  یهرگنک  رد  اھنآ  زا  یئاھهنومن  هب  هک  تسا  رگید  دنفرت  اھهد  و  یلام و ... کمک  نوچمھ  غورد  یئاھهدعو  اب  صاوخ 

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

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

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

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

رد اـھنآ ، نورد  رد  اـھنآ ، لد  رد  تزع  نیا  دـنراد ، یرھاـظ  تزع  هک  یناـسک  نآ  دـنامیم . یقاـب  ظوفحم  مھ  ناطیـش  ینعی  یلـصا ، گرزب و  نمـشد  ذوـفن  هبلغ و  زا  دـنامیم ،

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

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

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

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

، بضغ توھش و  دراذگیمن ؛ رثا  ناسنا  رد  سفن  یاھیوھ  دراذگیمن ؛ رثا  ناسنا  رب  ناطیش  تقو  نآ  درک ، ذوفن  ناسنا  دوجو  قیمع  یاھهیال  نورد  رد  سفن  تزع  رگا  نیاربانب 

. دھدیمن رارق  دوخ  یهچیزاب  ار  ناسنا 

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

جئار یاھراک  وزج  نیا  دـنزادنیب ؛ فالتخا  ام  نیب  راوهنایروم ، هنایذوم و  یاھـشور  اب  هک  تسا  نیا  اھنآ  مھم  یاھراک  زا  یکی  دـننک . ادـیپ  یراک  کـی  هک  دـننیا  لاـبند  یھ  اـھنآ 

؛ دنرتسانـشراک همھ  زا  فالتخا ، داجیا  یهنیمز  رد  اھنآ  دـنثیبخ ؛ یاھیـسیلگنا  راک ، نیا  لـماک  سانـشراک  رحبتم و  هتبلا  دـندادیم . ماـجنا  میدـق  زا  ار  راـک  نیا  تساـھنیا ،

« نمشد ذوفن   » 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 13 
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یاھراک وزج  اھنیا  ندرک ؛ ذوفن  ندش و  دراو  هنایروم ، لثم  دزد ، یاھـشوم  لثم  ذوفن ، یاھهار  زا  فالتخا  داجیا  دنریگیم ! دای  اھنآ  زا  دـننکیم ، یدرگاش  اھنآ  شیپ  اھیئاکیرمآ 

. دسرب لقادح  هب  تافالتخا  دیاب  دشاب . عمج  نامساوح  دیاب  ام  تساھنآ . فراعتم 

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٢/٠٩ یرادیب  املع و  یناھج  سالجا  رد  تانایب 

لوـصا و رـس  رب  ناوـتیم  ناـنآ  اـب  هک  دـناهتفایرد  هبرجت  هب  هک  دنـشارتب ؛ نآ  یارب  یدـیدج  یاـھبطق  هدرک و  بلـس  ینید  یاـھهاگیاپ  زا  ار  یرکف  تیعجرم  نـیا  دـننکیم  یعس 

. داتفا دھاوخن  قافتا  زگرھ  دھعتم  ىنید  لاجر  اوقتاب و  ناملاع  دروم  رد  هک  یزیچ  درک ! هلماعم  یتحارب  یلم  یاھشزرا 

دندنبب و یلکب  ار  ذوفن  هار  نمـشد ، یهدنبیرف  یاھدـنفرت  اھهویـش و  تخانـش  اب  و  ناوارف ، تقد  یرایـشوھ و  اب  دـیاب  اھنآ  دـنکیم . رتنیگنـس  ار  نید  ناملاع  یهفیظو  نیا ،

ربارب رد  ندـش  ریگکمن  روز و  رز و  نابحاص  ناسحا  هلـص و  هب  ندـش  هدولآ  تسا . اـھتفآ  نیرتگرزب  زا  اـیند ، عاـتم  نیگنر  یهرفـس  رب  نتـسشن  دـننک . ماـکان  ار  نمـشد  بیرف 

هب شیارگ  هب  ار  نارـصنعتسس  هک  یبلطتردق  تینم و  تسا . اھنآ  تیمیمـص  دامتعا و  نداد  تسد  زا  مدرم و  زا  یئادـج  لماع  نیرتکانرطخ  تردـق ، توھـش و  یاھتوغاط 

نیذلل اھلعجن  هرخالا  رادلا  کلت  : » هک دنـشاب  هتـشاد  شوگ  رد  دـیاب  هراومھ  ار  نآرق  یهیآ  نیا  تسا . فارحنا  داـسف و  هب  یگدولآ  رتسب  دـناوخیم ، ارف  تردـق  یاـھبطق  یوس 

« نیقتملل هبقاعلا  اداسف و  ضرالا و ال  یف  اولع  نودیریال 

ماظن  / ٣٠/١٣٩٢/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

کی نیا  ینوریب . یاـھمجاھت  یهیحاـن  زا  مھ  روشک ، لـخاد  یاـھیروتاتکید  یلخاد و  دادبتـسا  یهیحاـن  زا  مھ  میدروخ ؛ یتخـس  یاھهبرـض  ریخا  نرق  هس  ود  لوـط  رد  اـم 

ذوـفن نیلوا  هک  تسا  لاـس  هدزاود  تسیود و  ینعی  تـسا ؛ یدـالیم  لاـس ١٨٠٠  زا  اـم  روشک  رد  هناـگیب  یاـھتلود  ذوفن  دورو و  خـیرات  میدروخ . هبرـض  اـم  هک  تسا  یتیعقاو 

. دمآ شیپ  هک  یتاعبت  و  دننادیم -  دندرک ، هظحالم  هک  یناسک  ار  شخیرات  الاح  هک  ناریا -  دمآ  یسیلگنا  مکلم  ناج  داتفا ؛ قافتا  دنھ  ىسیلگنا  تموکح  قیرط  زا  یجراخ 

فعـض راچد  ام  هتفر  هتفر  روط  نیمھ  دـش و  روشک  لاعفنا  بجوم  یبرغ ، یاـھتموکح  یبرغ و  تسایـس  یبرغ و  گـنھرف  مجاـھت  ذوفن و  اـب  یهھجاوم  رد  اـھتلود  نآ  فعض 

یاھهبرـض میریگب . هدـیدن  ار  هرود  نیا  میناوتیمن  روشک  ینونک  تیعـضو  تخانـش  روشک و  لئاسم  دروآرب  رد  ام  تسا . یتیعقاو  کی  مھ  نیا  میتشاد ؛ یئاھتمیزھ  میدـش ،

. دندرک تراغ  ار  ام  عبانم  مھ  دندرک ، ادیپ  یگنھرف  ذوفن  مھ  دندرک ، ادیپ  یسایس  ذوفن  مھ  دندز ؛ ام  هب  یتخس 

یداصتقا عبانم  تراغ  دروم  رد  دنھد  ماجنا  ار  یحورشم  طوسبم و  راک  کی  دننیشنب  دیاب  ام  نیخروم  نیققحم و  هتفرگن . ماجنا  هنیمز  نیا  رد  یتسرد  راک  زونھ  هنافـساتم 

هک دـندوب -  اھنیا  رانک  رد  هک  ینارگید  و  یرگید ، یهھرب  کی  رد  اھـسور  یاهھرب ، کی  رد  سیلگنا  لثم  دـندش ؛ اجنیا  دراو  هک  یجراخ  ذـفنتم  یاھروشک  یهلیـسو  هب  روشک 

هب یهتـسباو  نادرمتلود  نارادمتـسایس و  نابز  زا  امـش  هک  هچنآ  تلم . ریقحت  یـسایس ، یهطلـس  تورث ، تراغ  راک . تیاھن  رد  اـکیرمآ  مھ  دـعب  دـندوب -  اـھنیا  هدـمع  هتبلا 

گنھرف یهطلس  نامھ  زا  یشان  شاهمھ  اھنیا  هچ ، هچ و  و  میناوتیمن »  » هکنیا یناریا و  ناریا و  ریقحت  یهنیمز  رد  دیتفنش  یدادبتسا  یاھھاگتسد  یبرغ و  یاھتـسایس 

. تسا اھتیعقاو  وزج  اھنیا  هدوب . ام  روشک  رب  برغ  یسایس  یهطلس  یبرغ و 

روشک  / ١٣٩٢/٠٨/٢٩ رسارس  جیسب  هدنامرف  رازھ  هاجنپ  رادید  رد  تانایب 

میرحت و اب  دنک  ساسحا  نمـشد  هک  تسا  هدـش  بجوم  فعـض  طاقن  نیا  میاهتـشاد ؛ یفعـض  طاقن  یداصتقا  یاھیزیرهمانرب  یداصتقا و  یاھیریگمیمـصت  یهنیمز  رد  ام 

. درک میھاوخ  فرطرب  هللااشنا  مینک و  فرطرب  ار  اھنآ  میسانشب ، ار  نامفعض  طاقن  نیا  ات  ام  یارب  تسا  یتصرف  نیا  دنک ؛ داجیا  هنخر  دناوتیم  نآ  لاثما 

یمالسا  / ١٣٩٢/١٠/٢٩ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

دیاب دنتسیاب ، دیاب  دنشاب ، تخسرس  نید  نانمـشد  لباقم  رد  دیاب  ناناملـسم  دنـشاب ؛] ( ] ٢ « ) مھنیب امحر  رافکلا  یلع  ادشا   » هک تسا  هتـساوخ  ناناملـسم  زا  مالـسا 

هللالبح هب  ماصتعا  دنراذگب ، رگیدکی  تسد  رد  تسد  دنـشاب ، مھ  اب  دنـشاب ، نابرھم  ناشدوخ  نیب  تسا . نآرق  یهیآ  حیرـص  رافکلا » یلع  ادـشا  « ؛ دـنریگن رارق  ذوفن  تحت 

ار اھناملسم  دھدب ، رارق  فدھ  رفاک  ناونعهب  ار  یاهدع  رفاک ! ملسم و  هب  دنک  میسقت  ار  اھناملسم  هک  دیایب  دوجوهب  ینایرج  کی  تقونآ  تسا . مالـسا  روتـسد  نیا  دننکب ؛

راک تسا و  رابکتسا  راک  اھنیا  هب  حالـس  نداد  اھنایرج و  نیا  ( ٣) لیومت اھنایرج و  نیا  ینابیتشپ  اھنایرج و  نیا  دوجو  هک  دنک  کش  دناوتیم  یـسک  هچ  دنزادنیب ! مھ  ناج  هب 

یگرزب رطخ  نیا  دزادرپب ؛ هلئـسم  نیا  هب  دـیاب  مالـسا  یایند  دـننکیم . یزیرهمانرب  راک  نیمھ  یارب  دننیـشنیم و  تسا ؟ یرابکتـسا  یاھتلود  ثیبخ  یتینما  یاھهاگتـسد 

. تسا

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

ار تلم   [ نآ عفاـنم [  ار ، روـشک  نآ  عفاـنم  دـنناوتن  هک  تسا  اـھروشک  ذوـفن  لـباقم  رد  یدـس  ندرک  داـجیا  یاـنعم  هب  تـسین ، اـھروشک  اـب  ندرک  رھق  یاـنعم  هـب  لالقتـسا 

. تسا روشک  کی  یارب  فدھ  نیرتمھم  نیا  تسا و  لالقتسا  ینعم  نیا  دنھدب ؛ رارق  ناشدوخ  عفانم  عاعشلاتحت 

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

تسا ترابع  گنھرف ، یهنیمز  رد  نانمشد  کرحت  جامآ  فدھ و  دراد . گنھرف  هک  یدایز  ریثات  نیمھ  رطاخهب  ارچ ؟ تسا . اج  همھ  زا  رتشیب  گنھرف  یور  رب  نانمـشد  زکرمت 

رایشھ دیاب  دنشاب ، ساسح  دیاب  تسا ؛ کانرطخ  رایـسب  یگنھرف  یاھهنخر  دنـشاب ؛ یگنھرف  یهنخر  بقارم  دیاب  یگنھرف ، نالوئـسم  مدرم . یاھرواب  مدرم و  نامیا  زا 

، یگنھرف ریغ  نالوئسم  یگنھرف ، نالوئسم  فلتخم ، نالوئسم  میرصقم ؛ مھ  ام  دوخ  هن ، تسا ؛ ناگناگیب  راک  یگنھرف  یاھبیـسآ  یهمھ  مییوگب  میھاوخیمن  دنـشاب .

. مینک شومارف  میناوتیمن  یگنھرف  لئاسم  یهنیمز  رد  مھ  ار  نمـشد  روضح  اما  میزادـنایمن ؛ نمـشد  ندرگ  هب  ار  همھ  ام  هتـشاد ؛ ریثات  اـھنیا  اـھیراکطلغ ، اـھیراکمک ،

راک نیا  دـننک . داقتعایب  بالقنا  نیا  یاھهیاپ  هب  تبـسن  ار  مدرم  هکنیا  یارب  دناهتـشاذگ  ار  دوخ  ناوتوشوت  یهمھ  تاغیلبت ، یاھهاگتـسد  بـالقنا ، لوا  یاـھزور  زا  زورما و 

. دریگب هدیدن  ناسنا  دوشیمن  ار  نیا  دنھدیم ؛ رارق  مجاھت  دروم  ار  مدرم  یبلق  یاھرواب  دنداد ، رارق  مجاھت  دروم  ار  مدرم  نامیا  تسا ؟ یگنھرف 

١٣٩٣/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمجنپ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

مـسا هک  ار  تلم  ىدازآ  مھ  دـنکیم ، نیمات  ار -  ىدرف  ىدازآ  ار ، دارفا  ىدازآ  ار -  ىندـم  ىمومع و  ىاھىدازآ  مھ  دوشب ، ارجا  لماک  روطهب  هعماـج  رد  رگا  ىمالـسا  تعیرش 

ذوـفن و تحت  تروـصرھهب  هک  ىتـلم  ىنعی  دازآ  تلم  کـی  دـشابن ؛ ىیاـج  هـب  ىـسک و  هـب  ىهتـسباو  هـک  تـلم ، کـی  داـعبا  رد  ىدازآ  ىنعی  لالقتـسا  تـسا -  لالقتـسا  نآ 

راھچ نیا  دـنکیم ؛ نیمـضت  ار  تیونعم  مھ  دـنکیم ، نیمـضت  هعماج  رد  ار  تلادـع  مھ ] ، ] دـنکیم نیمـضت  درادـن -  رارق  ناگناگیب  ای  دوخ  نانمـشد  ای  دوخ  نیفلاخم  ىهرطیس 

ناشن ار  دوخ  ىمالسا ، ىهعماج  مظن  رد  ىـساسا  ىاھهدیدپ  نیا  دش ، مکاح  هعماج  رب  ىمالـسا  تعیرـش  رگا  تیونعم . تلادع ، لالقتـسا ، ىدازآ ، تسا : ىلـصا  رـصنع 

. دنھدیم

ماظن  / ١۶/١٣٩٣/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یاـھهنخر یداـصتقا ، یاـھهنخر  تخانـش  شـالتوراک ، دـیما ، هیحور ، میتـسھ ؟ یوق  اـم  هک  درک  لوبق  دـیمھف و  دوشیم  هنوگچ  تسیچ ؟ توـق  رـصانع  دـیوشب . یوـق  دـیاب 

یاھهاگتـسد ییازفامھ  اھهاگتـسد -  دـننک  کمک  مھ  هب  لوئـسم -  یاھهاگتـسد  ییازفامھ  دـیدنبب -  ار  اھهنخر  نیا  دیـسانشب و  ار  اھنیا  یتینما -  یاھهنخر  یگنھرف ،

. تسا توق  رصانع  اھنیا  مدرم ؛ اب  لوئسم 

« نمشد ذوفن   » 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 14 
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ىمالسا  / ١٣٩٣/١٠/١٩ تدحو  ىللملانیب  سنارفنک  نیمتشھ  تسیب و  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ناناملـسم نیب  رد  تقونآ  تسا .]  ] نآرق یاـنعم  نیا  ( ۵ (؛ مھکیفکیـسف هللا قاقـش  یف  مھ  امناف  اولوت  نا  اودـتھا و  دـقف  هب  متنما  آم  لـثمب  اونما  ناـف  تسا : نیا  مالـسا 

رد ( ٨ (؛ مھنیب آمحر  رافکلا  یلع  ادـشا  اما ]  ] تفار یاراد  نموم  هب  تبـسن  ( ٧ «.) میحر فور  نینموملاب  مکیلع  صیرح  » هک دـیامرفیم  ربمغیپ  یهراـبرد  ( ۶ (؛» مکیلع صیرح  »

رد دناوتب  تساوخ  اجرھ  زا  نمشد  هک  دیشابن  مرن  زیرکاخ  لثم  دیشاب ؛ تخس  ینعی  دیشاب ؛ ادشا »  » دنتسھ امش  نمشد  دننکیم و  ینمشد  امـش  اب  هکیناسک  لباقم 

ادج مھ  زا  ار  امش  دناوتن  اھمسا  دیشاب ؛ نابرھم  مھ  اب  دشاب ، فاص  مھ  اب  ناتیاھلد  ناتدوخ ، نیب  مھنیب ،» آمحر   » اما دیشاب  هداتسیا  دیشاب ، مکحتسم  دنک ؛ ذوفن  امش 

. تسا ربمغیپ  یاھسرد  نآ  زا  نیا  دھدب ؛ رارق  مھ  لباقم  رد  ار  اھتلم  دناوتن  ییایفارغج  یاھزرم  دنک ، نمشد  مھ  اب  ار  امش  دناوتن  ییایفارغج  یاھزرم  دنک ،

مالسلامھیلع  / ٠١/٢٠/١٣٩۴ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

روشک یعافد  یتینما و  میرح  هب  اھنیا  تراظن ، یهناھب  هب  هک  دوشن  هداد  هزاـجا  هجوچـیھهب  هک  تسا  نیا  مینکیم ، ضرع  مھ  امـش  هب  میداد و  رکذـت  مرتحم  نیلوئـسم  هب 

راصح میرح و  هب  ار  ناگناگیب  اھفرح ، نیا  دـننام  یـسرزاب و  یهناھب  هب  تراظن و  یهناـھب  هب  هک  دنتـسین  نوذاـم  هجوچـیھهب  روشک  یماـظن  نیلوئـسم  اـقلطم . دـننک ؛ ذوفن 

، یماظن یهصرع  رد  تلم  مکحم  تشم  روشک ، یعافد  ییاناوت  روشک ، یعافد  یهعسوت  دننک ؛ فقوتم  ار  روشک  یعافد  یهعسوت  ای  دنھدب ، هار  روشک  یعافد  یتینما و 

. دریگب رارق  هشدخ  دروم  تارکاذم  رد  یتسیابن  اقلطم  اھنیا  فلتخم ؛ طاقن  رد  ناممواقم  ناردارب  زا  ام  تیامح  ای  دوشب ؛ رتمکحم  دنامب و  مکحم  نانچمھ  یتسیاب  نیا 

درک  / ٠٢/١۴/١٣٩۴ ناملسم  ناگرمشیپ  یادھش  تشادیمارگ  یهرگنک  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رد دـننک ؛ ذوـفن  هطقن  نیا  زا  دـنناوتب  هک  دـندوب  راودـیما  بھذـم ؛ رطاـخهب  یکی  تیموـق ، رطاـخهب  یکی  تھج : ود  هب  درک ؛ هیکت  نیـشندرک  یهـقطنم  یور  لوا  زور  زا  نمـشد 

میژر یتینما  یاھهناخناھن  رد  هک  ناتسدرک  یهقطنم  هب  طوبرم  ناوارف  کرادم  دانسا و  نیا  وحن . کی  هب  ناتسدرک  رد  وحن ، کی  هب  ارحصنمکرت  رد  وحن ، کی  هب  ناتـسچولب 

هدافتسا بالقنا  یزوریپ  زا  دعب  دنتساوخیم  اھتسایس  نیا  زا  اھنیا  دندرکیم . راکهچ  تسا و  هدوب  هچ  اجنآ  اھنیا  یاھتسایس  میدیمھف  ام  ام ؛ تسد  داتفا  همھ  دوب ، توغاط 

. دوب نیا  فدھ  بالقنا ؛ هب  تبسن  نزبیسآ  ریذپبیسآ و  یهطقن  کی  هب  دننک  لیدبت  ار  ناتسدرک  یهقطنم  دننک و 

١٣٩۴/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمشش  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

دنراذـگن تسا -  هدوب  زورما  اـت  هللادـمحب  هکناـنچمھ  دـنھدب -  لیکـشت  هدـحاو  دـی  مھ  راـنک  رد  نوگاـنوگ ، بھاذـم  زا  فلتخم ، ماوقا  زا  ناردارب  نارھاوخ و  روشک ، لـخاد  رد 

لـصا دراد  هک ] تسھ   ] ینمـشد هک  دـننادب  مھ  راـنک  رد  هعیـش  ینـس و  ناردارب  روطنیمھ  مھ  هدرتـسگ  عیـسو و  حطـس  رد  مالـسا . یاـیند  ورملق  رد  دـنک  ذوـفن  نمـشد 

. یساسا طوطخ  زا  یکی  مھ  نیا  دنکیم . دیدھت  ار  مالسا  تیدوجوم 

١٣٩۴/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمشش  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

یھاگ دننزیم ، دنخبل  یھاگ  دننکیم ، مخا  یھاگ  دنھدیم -  ناشن  ناشدوخ  زا  هک  یفلتخم  یاھیریگهفایق  فلتخم و  یاھتخیر  اب  ام  نانمـشد  فدھ  هک  دـننادب  مھ  همھ 

نیا اب  مالـسا  نوچ  روشک ؛ نیا  رب  دوخ  طرـشودیقیب  یهطلـس  نارود  هب  ددرگرب  دھاوخیم  نمـشد  تسا . روشک  رب  طلـست  دـننکیم -  دـیدھت  یھاگ  دـنھدیم ، هدـعو  تاقوا 

هک تسا  نیا  رطاخهب  مالـسا  اب  نمـشد  تفلاـخم  دـنفلاخم . مالـسا  اـب  تسا ، مالـسا »  » نمـشد یهئطوت  نیا  لـباقم  رد  مواـقم  یورین  تسا و  فلاـخم  تدـشب  تشگرب 

. تسا هداتسیا  یھوک  لثم  اھنآ  لباقم  رد  تلم  نوچ  دنفلاخم ، ام  تلم  اب  تسا . هدرک  تسرد  یمکحتسم  دس  اھنآ  لباقم  رد  یمالسا  ماکحا  یمالـسا ، فراعم  دننادیم 

یبالقنا یاھداھن  اھنامزاس و  اب  دنفلاخم ، رتشیب  نموم  رـصانع  اب  دنفلاخم . رتشیب  دـشاب ، هتـشاد  یرتشیب  یگداتـسیا  نمـشد  لباقم  رد  هک  تلم  نایم  رد  یـسکرھ  اب 

یرگهطلـس لابند  نمـشد  دنتـسھ . نانمـشد  ذوفن  لباقم  رد  مکحتـسم  مکحم و  یاھدـس  اھنیا  دـننادیم  نوچ  دـنفلاخم ؛ رتشیب  یھللابزح  رـصانع  اب  دـنفلاخم ، رتشیب 

کی دریگب . تسا  تلم  نیا  جوا  یقرت و  تفرـشیپ و  یهیاـم  هـک  ار  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  یمالـسا  تـکرح  یوـلج  هـک  تـسا  نـیا  یارب  نمـشد  شـالت  یهـمھ  تـسا و 

یمالـسا ناریا  تسا ، مھم  ام  یارب  هچنآ  درادـن ، بیع  دنـشاب  دـنرادن ، یتیمھا  اھیبرغ  ام  یارب  یریفکت  تسیرورت  یاـھهورگ  هک  دوب  هتفگ  ییاـکیرمآ  رادمتسایـسهنھک 

لباـقم ار  یمالـسا  ناریا  دـیاب  اـم  اذـل  هدرک -  طـلغ  هک  تسا  هدرب  راـک  هب  یروتارپـما »  » ریبـعت وا  هتبلا  تسا -  میظع  ندـمت  کـی  داـجیا  ددـصرد  یمالـسا  ناریا  نوچ  تسا ؛

. دھدیم ناشن  ام  هب  مھ  ار  یزاستما  تیمھا  فرح ، نیا  مینادب . نامدوخ  مھم  نمشد  نامدوخ و 

١٣٩۴/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمشش  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

یھاگ دننزیم ، دنخبل  یھاگ  دننکیم ، مخا  یھاگ  دنھدیم -  ناشن  ناشدوخ  زا  هک  یفلتخم  یاھیریگهفایق  فلتخم و  یاھتخیر  اب  ام  نانمـشد  فدھ  هک  دـننادب  مھ  همھ 

نیا اب  مالـسا  نوچ  روشک ؛ نیا  رب  دوخ  طرـشودیقیب  یهطلـس  نارود  هب  ددرگرب  دھاوخیم  نمـشد  تسا . روشک  رب  طلـست  دـننکیم -  دـیدھت  یھاگ  دـنھدیم ، هدـعو  تاقوا 

هک تسا  نیا  رطاخهب  مالـسا  اب  نمـشد  تفلاـخم  دـنفلاخم . مالـسا  اـب  تسا ، مالـسا »  » نمـشد یهئطوت  نیا  لـباقم  رد  مواـقم  یورین  تسا و  فلاـخم  تدـشب  تشگرب 

. تسا هداتسیا  یھوک  لثم  اھنآ  لباقم  رد  تلم  نوچ  دنفلاخم ، ام  تلم  اب  تسا . هدرک  تسرد  یمکحتسم  دس  اھنآ  لباقم  رد  یمالسا  ماکحا  یمالـسا ، فراعم  دننادیم 

یبالقنا یاھداھن  اھنامزاس و  اب  دنفلاخم ، رتشیب  نموم  رـصانع  اب  دنفلاخم . رتشیب  دـشاب ، هتـشاد  یرتشیب  یگداتـسیا  نمـشد  لباقم  رد  هک  تلم  نایم  رد  یـسکرھ  اب 

یرگهطلـس لابند  نمـشد  دنتـسھ . نانمـشد  ذوفن  لباقم  رد  مکحتـسم  مکحم و  یاھدـس  اھنیا  دـننادیم  نوچ  دـنفلاخم ؛ رتشیب  یھللابزح  رـصانع  اب  دـنفلاخم ، رتشیب 

کی دریگب . تسا  تلم  نیا  جوا  یقرت و  تفرـشیپ و  یهیاـم  هـک  ار  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  یمالـسا  تـکرح  یوـلج  هـک  تـسا  نـیا  یارب  نمـشد  شـالت  یهـمھ  تـسا و 

یمالـسا ناریا  تسا ، مھم  ام  یارب  هچنآ  درادـن ، بیع  دنـشاب  دـنرادن ، یتیمھا  اھیبرغ  ام  یارب  یریفکت  تسیرورت  یاـھهورگ  هک  دوب  هتفگ  ییاـکیرمآ  رادمتسایـسهنھک 

لباـقم ار  یمالـسا  ناریا  دـیاب  اـم  اذـل  هدرک -  طـلغ  هک  تسا  هدرب  راـک  هب  یروتارپـما »  » ریبـعت وا  هتبلا  تسا -  میظع  ندـمت  کـی  داـجیا  ددـصرد  یمالـسا  ناریا  نوچ  تسا ؛

. دھدیم ناشن  ام  هب  مھ  ار  یزاستما  تیمھا  فرح ، نیا  مینادب . نامدوخ  مھم  نمشد  نامدوخ و 

ماظن  / ٠٢/٠۴/١٣٩۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هدافتـسا دـنراد  ناشدوخ  یتینما  یاهناسر و  یـسایس و  یداصتقا و  تیفرظ  یهمھ  زا  هک  ییاھتردـق  نآ  یناسک و  نآ  لباقم  رد  تسا  ماکحتـسا  لماع  یتمواقم  داصتقا 

اھلاس ام  ار  رادشھ  نیا  داصتقا . هار  زا  هنخر  زا  تسا  ترابع  دندرک  ادیپ  العف  هک  ییاھهار  زا  یکی  دننک . دراو  هبرـض  ماظن  نیا  روشک و  نیا  تلم و  نیا  هب  هکنیا  یارب  دـننکیم 

عوضوم تیفرظ  یهمھ  اـب  ناوت ، یهمھ  اـب  دـیاب  اـم  نکل  دـندرک  یبوخ  یاھـشالت  ناـشدوخ  یاـھییاناوت  روخارف  هب  مادـک  رھ  مھ  نیلوئـسم  میتفگ ؛ میدرک و  حرطم  تسا 

. یداصتقا یهلئسم  یهنیمز  رد  ام  یعامتجا  یاوقت  دوشیم  نیا  مینک ؛ لابند  لخاد  رد  ار  یتمواقم  داصتقا 

یمالسا  / ٢۶/٠۵/١٣٩۴ یاھنویزیولت  ویدار و  یهیداحتا  مالسلامھیلع و  تیب  لھا  یناھج  عمجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ترابع یمود  فالتخا ، داجیا  زا  تسا  ترابع  یکی  تسا - اتود  نیا  هدمع  نکل  دراد  یدایز  بعش  هتبلا   - تسا راوتسا  هیاپ  ود  رب  اتدمع  هقطنم  نیا  رد  نمـشد  نیا  یهشقن 

فالتخا اھتلود ، فالتخا  زا  رتکانرطخ  هک  اھتلم ، نیب  فالتخا  دـعب  اھتلود و  نیب  فالتخا  فالتخا ؛ داـجیا  تسا : هقطنم  نیا  رد  نمـشد  یهشقن  ساـسا  نیا ، ذوفن . زا  تسا 

مسیبرعناـپ و مسیناریاناـپ و  یهلئـسم  تقوکـی  ـالاح  فـلتخم ؛ یاـھمان  اـب  دـننیرفایب ؛ تیبـصع  دـننک و  نیکرچ  رگیدـکی  هب  تبـسن  ار  اـھتلم  یاـھلد  ینعی  تسا ؛ اـھتلم 

یاھراک زا  ملق  کی  نیا  دـننک . فالتخا  داجیا  دـنناوتب ، هک  یناونع  رھ  هب  تسا ؛ اھنیا  دـننام  ریفکت و  هعیـش و  ینـس و  یهلئـسم  مھ  زور  کی  دوب ، اھفرح  نیا  مسیکرتناپ و 

« نمشد ذوفن   » 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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. دننکیم راک  نیا  یور  دنراد  تدشب  هک  تسا  اھنیا 

یمالسا  / ٢۶/٠۵/١٣٩۴ یاھنویزیولت  ویدار و  یهیداحتا  مالسلامھیلع و  تیب  لھا  یناھج  عمجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

زورما دشاب . هتـشاد  همادا  لاس  اھهد  ات  هک  دنروایب  دوجوهب  یذوفن  کی  هقطنم ، نیا  یاھروشک  رد  یمالـسا و  یاھروشک  رد  دنھاوخیم  تسا ؛ ذوفن  نمـشد  مود  یهشقن 

لایخ هب  اھنآ  تسا . نیا  ناشتین  مھ  ناریا  رد  تسا ؛ نیمھ  ناشدـصق  مھ  اـم  روشک  رد  دـننک . یزاـسزاب  ار  نیا  دـنھاوخیم  درادـن ؛ هقطنم  نیا  رد  ار  هتـشذگ  یوربآ  اـکیرمآ 

، لوبق ای  دوشب  در  هک  تسین  مولعم  اجنیا  مھ  اکیرمآ ؛ رد  هن  تسا ، مولعم  شفیلکت  زونھ  اجنیا  رد  هن  ـالاح  هک  یقفاوت  نیا   - یاهتـسھ تارکاذـم  ناـیرج  نیا  رد  ناـشدوخ ،

میتسب و ار  هار  نیا  ام  روشک . لخاد  رد  ذوفن  یارب  دـننک  ادـیپ  یاهلیـسو  قفاوت ، نیا  زا  تارکاذـم و  نیا  زا  هک  دوب  نیا  اھنآ  تین  لوبق - ای  دوشب  در  هک  تسین  مولعم  اجنآ  مھ 

ذوفن هن  ار ، اھنآ  یـسایس  روضح  هن  ار ، اھنآ  یـسایس  ذوفن  هن  داد ، میھاوخ  هزاجا  نامروشک  رد  ار  اھییاکیرمآ  یداـصتقا  ذوفن  هن  تسب ؛ میھاوخ  عطاـق  روط  هب  ار  هار  نیا 

. داد میھاوخن  هزاجا  درک ؛ میھاوخ  هلباقم  تسا - یدایز  ناوت  زورما  هللادمحب  مھ  ناوت  نیا  هک   - ناوت یهمھ  اب  ار ؛ اھنآ  یگنھرف 

یمالسا  / ٢۶/٠۵/١٣٩۴ یاھنویزیولت  ویدار و  یهیداحتا  مالسلامھیلع و  تیب  لھا  یناھج  عمجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

لوح و هب  ام  دننک . لابند  هقطنم  رد  ار  ناشدوخ  فادھا  دـننک و  اپوتسد  ناشدوخ  یارب  روضح  دـننک ؛ داجیا  ذوفن  دـنھاوخیم  اھنآ  مھ  هقطنم  رد  روجنیمھ ؛ مھ  هقطنم  رد 

یاھروشک یضرا  تیمامت  ام  تسا . اکیرمآ  یاھتسایس  لباقم  یهطقن  هقطنم ، رد  ام  یاھتـسایس  دتفیب . قافتا  نیا  تشاذگ  میھاوخن  میناوتب  هک  ییاجنآ  ات  یھلا  یهوق 

اھییاکیرمآ هک  متفگ  لبق  زا  هدنب  دـناهیزجت . لابند  اھنآ  تسا ؛]  ] مھم الماک  ام  یارب  هیروس ، یـضرا  تیمامت  قارع و  یـضرا  تیمامت  تسا ؛]  ] مھم رایـسب  نامیارب  هقطنم 

دنھاوخیم دـنناوتب  رگا  دـننک ؛ هیزجت  ار  قارع  دـنھاوخیم  دـنقارع ! یهیزجت  لاـبند  هک  دـندرک  حیرـصت  اـھییاکیرمآ  دوخ  اریخا  دـندرک ؛ بجعت  اھیـضعب  دـنقارع ، یهیزجت  لاـبند 

عافد هقطنم  رد  تمواقم  زا  ام  داتفا . دـھاوخن  قافتا  نیا  یھلا  یهوق  لوح  هب  دـنروایب ؛ دوجوهب  ناـمرفتحت  کـچوک و  کـچوک  یاـھروشک  دـنھاوخیم  دـننک ؛ هیزجت  ار  هیروس 

لیئارسا اب  یـسک  رھ  مینکیم . عافد  تسا - نیطـسلف  تمواقم  اھلاس  نیا  لوط  رد  یمالـسا ، تما  خیرات  لوصف  نیرتهتـسجرب  زا  یکی  هک   - نیطـسلف تمواقم  زا  مینکیم ؛

ام یارب  هک  یتیامح  روجهمھ  دـشاب ؛ نکمم  ام  یارب  هک  ییاھتیامح  عاونا  مینکیم ؛ تیاـمح  وا  زا  اـم  دـنک ، دـییات  ار  تمواـقم  دـبوکب و  ار  یتسینویھـص  میژر  دـنک و  هزراـبم 

یهمھ زا  مینکیم ؛ تیاـمح  اـھروشک  یـضرا  تیماـمت  زا  مینکیم ، تیاـمح  تمواـقم  زا  درک . میھاوـخ  دـنک ، هلباـقم  یتسینویھـص  میژر  اـب  هک  یـسک  رھ  زا  تسا ، نـکمم 

میفرط و دـنروآیم  دوجوهب  ار  ینکفاهقرفت  نیا  هک  یناسک  یهمھ  اب  مینکیم ؛ تیامح  دـننکیم  یگداتـسیا  اکیرمآ  یهنانکفاهقرفت  یاھتـسایس  اب  یهلباـقم  رد  هک  یناـسک 

. میلباقم

جح  / ٣١/٠۵/١٣٩۴ ناراکردناتسد  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

یاھلاس ندز . هبرض  یارب  ندرک ، ذوفن  یارب  دننکیم  ادیپ  هار  دننکیم ، رکف  دننیشنیم  ماسقا . عاونا و  تسا ؛]  ] عونتم مھ  مالسا  اب  ینمشد  مالسا و  اب  دروخرب  یاھهویش 

هب عجار  مالسا و  هب  عجار  دننیشنب  هک  هداد  اھنیا  هب  لوپ  تسا و  هدرک  نیعم  ار  یتیعمج  کی  یتسینویھـص  میژر  میدرک  ادیپ  عالطا  ام  هک  دوب  یمالـسا  بالقنا  یزوریپ  لوا 

، ار یرادیب  نیا  ار ، میظع  لماع  نیا  دوشیم  روجهچ  دننیبب  هک  تسا  نیا  یارب  هعلاطم  نیا  تسیچ ؟ یارب  هعلاطم  نیا  بخ ، دننک ؛ یـسررب  دننک ، هعلاطم  دننک ، رکف  هعیش 

هبرـض دننک  راک  دنناوتیم  دناهدیمھف  دنراد ، تردق  هک  دناهدیمھف  دـناهدش ، رادـیب  هک  ناملـسم  یاھتلم  هب  دوشیم  روطهچ  هکنیا ] [ ؛ درک یثنخ  ار  یمالـسا  ( ١١) یهظقی نیا 

میژر رد  اـکیرمآ ، رد  اـپورا ، رد  مینزیم - سدـح  مھ  ار  یـضعب  میراد ، ربـخ  ار  یـضعب  هـک   - نوناـک زکرم و  اـھهد  دوـب ؛ شایکی  مـتفگ ، هـکنیا  دـندرک . جرخ  اـھلوپ  دنتـسشن  دز .

تنوشخ داجیا  ار ، فالتخا  داجیا  دینیبیم  امش  تقونآ  تسیچ . اھهار  دننیبب  هکنیا  یارب  دمآ ، دوجوهب  اھنیا  نامرف  تحت  هتسباو و  یاھروشک  زا  یـضعب  رد  یتسینویھص ،

مزال یاـھراک  وزج  ار  تلم  کـی  داـحآ  نتخادـنا  مھ  ناـج  هب  ار و  ناملـسم  یاـھتلم  نتخادـنا  مھ  ناـج  هب  ار ، یمالـسا  یاـھروشک  ندرک  هیزجت  ار ، مالـسا  ندرک  ماندـب  ار ،

دننادیم ناشدوخ 

تلود  / ٠۴/٠۶/١٣٩۴ تایھ  ىاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

بظاوم دشاب ؛ تسا  نکمم  یفلتخم  یاھاج  زا  هنخر  نیا  دنندرک ؛ هنخر  ددـص  رد  دـنذوفن ، ددـص  رد  اھنیا  هک  متفگ  تبحـص  رد  نیا ، زا  لبق  زور  دـنچ  نم  میـشاب ؛ رایـشوھ 

یصاخ لکـش  کی  هب  ار - اھکدوکدھم  دینک  ضرف  الثم   - ار ام  یگنھرف  یهعومجم  زا  یـشخب  کی  هدمآ  نامزاس  نالف  دییامرفب  ضرف  هک  دوشیم  ربخ  مدآ  تقو  کی  دیـشاب .

یاـھهنیمز رد  تسا ؛ هنخر  اـھنیا  هتـشادن ؛ هجوت  مدآ  اـما ]  ] تسا یگرزب  راـک  یکاـنرطخ و  راـک  دـنیبیم  دوـشیم  کـیدزن  هک  دـعب  دـمھفیم ، مدآ  ار  نیا  دـنکیم ؛ تیادـھ  دراد 

اھهاگتسد یهمھ  رد  اھدمآوتفر ، رد  یداصتقا ، یاھهنیمز  رد  نوگانوگ ؛

یزاجم  / ١۴/٠۶/١٣٩۴ یاضف  یلاع  یاروش  یاضعا  باصتنا  مکح 

رد ناگناگیب  یزادـناتسد  ذوفن و  اب  رثوم  هلباقم  هعماج و  داحآ  یـصوصخ  میرح  ظفح  زین  روشک و  یزاجم  یاضف  هبناجهمھ  تینما  ظفح  یزاسملاس و  هب  هژیو  ماـمتھا  - ۶

. هصرع نیا 

یزاجم  / ١۴/٠۶/١٣٩۴ یاضف  یلاع  یاروش  یاضعا  باصتنا  مکح 

هبناجهمھ مجاھت  اب  رثوم  هلباقم  هصرع و  نیا  رد  یعاـمتجا  یگنھرف و  یاھبیـسآ  اـھهنخر و  زا  تعناـمم  یناریا و  یمالـسا  یگدـنز  کبـس  اـھشزرا و  اـھراجنھ ، جـیورت 

. هعماج یزاجم  یاضف  داوس  یربراک و  گنھرف  یاقترا  زین  یگنھرف و 

مدرم  / ١٨/٠۶/١٣٩۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

؛ رانکهب یرگیبالقنا  رانکهب ، نید  ارچ ؟ دننک . دومناو  هتـشرف  لکـش  هب  دننک و  کزب  تسا - رتدب  سیلبا  زا  هک   - تایـصوصخ نیا  اب  ار  گرزب  ناطیـش  نیا  دـنراد  رارـصا  اھیـضعب 

ناونعهب تسود ، ناونعهب  ار  اکیرمآ  تردـق  لثم  یتردـق  ناسنا  هک  دـھدیم  هزاجا  ینادـجو  مادـک  یلقع و  مادـک  دوشیم ؟ هچ  لقع  دوشیم ؟ هچ  روشک  حـلاصم  هب  یرادافو 

اب نلکدا ، اب  تاوارک ، اب  هدیـشکوتا ، رھاظ  اب  دنیارآیم ؛ ار  ناشدوخ  هلب ، تسا . نیا  رما  تقیقح  دنتـسھ ؛ هنوگ ] ] نیا دنکب ؟ باختنا  تاجن  یهتـشرف  ناونعهب  دامتعا ، دروم 

یاھروشک دروم  رد  تسا ؛ ام  دروم  رد  نیا  تسا . اـھنیا  اـکیرمآ  میژر  تقیقح  دـنھدیم ؛ هولج  یرگید  روج  حولهداـس  دارفا  مشچ  رد  ار  ناـشدوخ  ریگمـشچ ، رھاـظب  رھاوظ 

هزاجا دیابن  ددرگرب ؛ هرجنپ  زا  تفر ، رد  زا  میراذگب  دیابن  ددرگرب ؛ هرابود  میراذـگب  دـیابن  درک ؛ نوریب  روشک  زا  ار  گرزب  ناطیـش  نیا  ناریا  گرزب  تلم  تسا . روجنیمھ  مھ  رگید 

. دوشیمن مامت  اھنیا  ینمشد  دنک ؛ ادیپ  ذوفن  میھدب 

مدرم  / ١٨/٠۶/١٣٩۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یهیـضق رد  طقف  ام  تسا . اھتـساوخ  لیمحت  یارب  هلیـسو  هرکاذـم  تسا ، ذوفن  یارب  هلیـسو  هرکاذـم  تسا ، هناھب  هرکاذـم  اـما ] [ ؛ دـنناریا اـب  یهرکاذـم  ماـن  هب  یزیچ  لاـبند 

هصرع نیا  رد  مھ  ام  ناگدننکهرکاذم  هللادمحب  دندرک . هرکاذم  بخ  دننک ؛ هرکاذم  دنورب  میدرک  تقفاوم  میاهدرک ، رکذ  ار  لیالد  نیا  مھ  ررکم  هک  یصخشم  لیالد  هب  یاهتسھ 

لھا ام  مینکیمن . اکیرمآ  اب  اما ] ، ] مینکیم هرکاذـم  ام  ایند  یهمھ  اب  مینکیمن ؛ هرکاذـم  اکیرمآ  اـب  میدادـن و  هرکاذـم  یهزاـجا  اـم  رگید  یاـھهصرع  رد  اـما  دـندش ؛ رھاـظ  بوخ 

اب زج  مینکیم  هرکاذم  همھ  اب  میاهرکاذم و  لھا  ام  نایدا ؛ حطـس  رد  تارکاذم  مھ  ماوقا ، حطـس  رد  تارکاذم  مھ  اھتلود ، حطـس  رد  تارکاذم  مھ  میمھافت ؛ لھا  میاهرکاذـم ،

. تسا یلعج  تلود  عورشمان و  دوجو  یتسینویھص ، میژر  دوجو  لصا  هک  ظوفحم  دوخ  یاجب  یتسینویھص  میژر  هتبلا  و  اکیرمآ ؛

« نمشد ذوفن   » 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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ىمالسا  / ٢۵/٠۶/١٣٩۴ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

هب نداد  تیمھا  بالقنا ، نتـشاد  یمارگ  یاـنعم  هب  هکلب  دوب - تظاـفح  هب  طوبرم  میداد  هک  یحرـش  نیا  هک   - تسین بـالقنا  زا  تظاـفح  طـقف  بـالقنا  زا  یرادـساپ  یاـنعم 

بالقنا ناسنا  هک  دراد  جایتحا  نیا  دنادب ؛ ار  وا  تیمھا  دسانشب ، ار  وا  ردق  درادب ، یمارگ  ار  وا  ینعی  درادب  ار  یسک  ساپ  ناسنا  تسھ . مھ  بالقنا  نتـشاد  گرزب  بالقنا ،

هدوب عماج  نشور ، هناھاگآ ، تفرعم  کی  بالقنا  هب  تفرعم  دیاب  هاپس ، بتارمهلسلس  مامت  رد  هاپس ، حطس  رد  دینک . ادیپ  بالقنا  هب  تفرعم  دیاب  اذل ]  ] دسانشب تسرد  ار 

یتسیاب دـینیبب . دـینک  هاـگن  دوشب ؛ فرطرب  دـیاب  اـمتح  دراد ، دوجو  یایتساـک  دروم ، نیا  رد  یگنھرف  یاـھراک  یهنیمز  رد  رگا  تخانـش .]  ] دـیاب تسرد  ار  بـالقنا  دـشاب ؛

هک  - ذوفن دورو و  یاھهار  زا  یکی  دوشیم . دراو  یفلتخم  قرط  زا  زورما  بالقنا  دض  نوچ  بالقنا ؛ مکحتسم  قطنم  هب  دنـشاب  زھجم  لیذ  ات  ردص  زا  هاپـس  نارھاوخ  ناردارب و 

، یبالقنا رواب  تسا ؛ اھرواب  رد  للخ  داجیا  مینکیم - دیکات  مینکیم ، رارکت  نمـشد  ذوفن  یهرابرد  مادـم  روطنیمھ  ام  درک ؛ مھاوخ  ضرع  یاهملک  کی  مھ  ذوفن  دروم  رد  الاح 

داتـسا دنراد ؛ مھ  ینوگانوگ  یاھمدآ  دننکیم و  هدافتـسا  مھ  قرط  یهمھ  زا  و  تسا . اھنیا  رد  ندرک  هنخر  دـننکیم ؛ داجیا  لالتخا  ینید  یبالقنا و  یاھتفرعم  رد  ینید . رواب 

هاپـس فلتخم  حوطـس  رد  ناردارب  دنتـسھ . اھهنخر  نیا  داجیا  یارب  یمدآ  روجهمھ  دـنراد ؛ مھ  یملع  یرکف و  یهبخن  دـنراد ، مھ  ییوجـشناد  لاعف  دـنراد ، مھ  هاگـشناد 

. دنشاب هتشاد  ار  یقطنم  رادتقا  نیا  ار و  یگدامآ  نیا  یتسیاب 

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

یداصتقا ذوفن  نآ  نیرتتیمھامک  هتبلا  هک  تسا ، نکمم  یداصتقا  ذوفن  هچ ؟ ینعی  ذوفن  دنذوفن . لابند  روشک ؛ نیا  یارب  تسا  گرزب  یاھدیدھت  زا  یکی  نمـشد  ذوفن  زورما 

تیمھامک یـسایس ، یگنھرف و  یرکف و  ذوفن  لـباقم  رد  اـما  تسین  یکچوک  زیچ  یتینما  ذوفن  دـشاب . یتـینما  ذوفن  مھ ]  ] نیرتتیمھامک وزج  هک  تسا  نکمم  و  تسا ؛

. دنریگیم هللااشنا  تردق  لامک  اب  ار  نمشد  یتینما  ذوفن  یولج  هاپس - دوخ  هلمج  زا   - نوگانوگ نیلوئسم  دراد ، ار  شدوخ  لماوع  یتینما  ذوفن  تسا .

یهیاپ نمـشد  ذوفن  نوچ  دـننکن ؛ ادـیپ  یداصتقا  ذوفن  نانمـشد ]  ] هک دنـشاب  بظاوم  دـشاب و  زاب  یتسیاب  یداصتقا  نیلوئـسم  یانیب  یاھمـشچ  یداصتقا ، یاھهنیمز  رد 

، دننکب راوس  ( ١٢) یکتخب کی  لثم  اھتلم  اھروشک و  داصتقا  رب  ار  ناشدوخ  دنتـسناوت  هک  ییاھاجنآ  دـندرک ، یداصتقا  ذوفن  هک  ییاـھاجنآ  دـنکیم . لزلزتم  ار  مکحم  داـصتقا 

نارھت هب  هک  یرفـس  رد  دوب ، اـم  یهقطنم  یهتفرـشیپ  یاـھروشک  وزج  هک  ییاـھروشک  نیمھ  زا  یکی  سیئر  نیا ، زا  لـبق  لاـس  هدزناـپ  هد  اـجنیا  دـمآرد . اـھروشک  نآ  ردـپ 

نـالف رطاـخهب  رادهیامرـس ، نـالف  تفگیم . تسار  ادـگ ؛ هب  ریقف ، هب  میدـش  لیدـبت  بش  کـی  فرظ  رد  یداـصتقا  ذوـفن  رطاـخ  هب  اـم  اـقآ  تفگ  نم  هب  دـمآ  اـم  شیپ  تشاد و 

یلیخ هتبلا  مھ  نیا  دـیایبرد . وناز  هب  روشک  نآ  داصتقا  هک  دـنکیم  یتافرـصت  ای  نوریب  دـشکیم  ار  شدوخ  یهیامرـس  درواـیبرد : وناز  هب  ار  روشک  نیا  دـنکیم  هدارا  تیـصوصخ 

یگنھرف ذوفن  یـسایس و  ذوفن  رتمھم ، همھ  زا  تسا و  رتـمک  شتیمھا ، یگنھرف  ذوفن  یـسایس و  ذوـفن  یـسایس ، داـصتقا  یگنھرف ، داـصتقا  لاـبق  رد  اـما  تسا ؛ مھم 

. تسا

دراو اھنآ  رد  هشدخ  دنک ، اجهباج  دراد  هگن  اپرـس  ار  هعماج  نیا  هتـسناوت  هک  ار  ییاھرواب  نآ  و  دنک ؛ نوگرگد  ار  هعماج  یاھرواب  یگنھرف ، یهنیمز  رد  دنکیم  یعـس  نمـشد 

. تسا یگنھرف  ذوفن  هنخر و  نیا  دوصقم ؛ نیا  یارب  دننکیم  جرخ  اھدرایلیم  دننکیم ؛ اھجرخ  دروایب . دوجوهب  اھنآ  رد  هنخر  لالتخا و  دنک ،

روـشک کـی  یتیریدـم  یاھهاگتـسد  یـسایس و  یاھهاگتـسد  یتـقو  دـننکب . ذوـفن  یزاسمیمـصت ، دـشن  رگا  و  یریگمیمـصت ، زکارم  رد  هک  تسا  نیا  مـھ  یـسایس  ذوـفن 

روبجم ینعی  تفرگ ؛ دـھاوخ  ماـجنا  نیربکتـسم  یهدارا  لـیم و  تساوخ و  قبط  رب  روـشک  نیا  رد  اھیریگمیمـصت  یهمھ  تقونآ  تفرگ ، رارق  ربکتـسم  نانمـشد  ریثاـتتحت 

مھ اـھنآ  تسا ؛ اـھنآ  یهدارا  قبط  رب  یتیریدـم ، یاھهاگتـسد  رد  روشک  نآ  یریگتھج  روشک ، نآ  تکرح  تفرگ ، رارق  یـسایس  ذوفن  تحت  یروـشک  کـی  یتـقو  دـنوشیم .

ار راک  نیا  دنھ  رد  نرق ٢٠  لیاوا  نرق ١٩ و  رخاوا  رد  هک  یزیچ  نآ  لثم  دـننکب ، طلـسم  یروشک  کی  رب  ار  ناشدوخ  زا  رفن  کی  هک  دـنرادیمن  تسود  اھنآ  دـنھاوخیم . ار  نیمھ 

نآ سار  رد  یناسک  تلم  نآ  دوخ  زا  هک  تسا  نیا  رتھب  اھنآ  یارب  تسین ؛ ریذپناکما  نیا  زورما  دوب . دنھ  سیئر  سیلگنا  زا  رفن  کی  دنتـشاد ؛ رومام  اجنآ  ناشدوخ  زا  دندرک ؛

زکارم رد  هک ] تسا  نیا  فدـھ  . ] تسا یـسایس  ذوفن  نیا  دـنریگب ؛ میمـصت  اھنآ  حـلاصم  قبط  رب  اھنآ و  لـثم  دـننک ، هدارا  اـھنآ  لـثم  دـننک ، رکف  اـھنآ  لـثم  هک  دنـشاب  روشک 

. دھدیم ماجنا  نمشد  هک  تسا  ییاھراک  اھنیا  دنکیم . یزاسمیمصت  هک  تسھ  ییاھاج  اریز  دننک ؛] ذوفن   ] یزاسمیمصت زکارم  رد  دنتسناوتن  رگا  دننک ، ذوفن  یریگمیمصت 

نیا رظتنم  دربب ؛ شباوخ  ناریا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  یزور  کـی  هک  دناهتـسشن  رظتنم  اـھنآ  دـش . دـھاوخ  دـیماان  اـھنآ  دـیما  میـشاب ، رادـیب  اـم  هچناـنچرگا 

رد یناطیـش  دیما  نیا  رکف و  نیا  تشاذگ  دیابن  تسا . نیا  ناشروصت  دننکیمن ! یراک  رگید  هک  مھ  نارگید  تسین و  ناریا  نآ  ناریا  دعب ، لاس  هد  هک  دنھدیم  هدعو  دنتـسھ .

نیا یبالقنا  تکرح  رد  یریثات  ورمع ، دـیز و  نآ و  نیا و  ندوب  هدـنز  ندرم و  هک  دـشاب  مکحتـسم  اجنیا  رد  یبالقنا  رکف  بالقنا و  یاھهیاپ  نانچنآ  دـیاب  دریگب ؛ اـپ  نمـشد  لد 

. تسا روشک  نیا  یبالقنا  ناگبخن  یهمھ  هاپس و  ناگبخن  یساسا  یهفیظو  نیا  دراذگن ؛ روشک 

ىرایتخب  / ٠٧/١٣/١٣٩۴ لاحمراھچ و  ناتسا  یادھش  هرگنک  داتس  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

عالطا نکل  دـینکیم  لوبق  نم  زا  اتدـعاق  میوگیم ، مراد  نم  هک  الاح  امـش  ینعی  هدـشن ؛ مالعا  یـسایس  یداقتعا و  یگنھرف و  یهبناـجهمھ  یهلمح  کـی  اـب  میھجاوم  اـم 

یـسایس رکـشل  نمـشد و  یگنھرف  رکـشل  دـتفایم ؛ قافتا  دراد  هچ  منیبیم  مراد  نم  دـتفایم ؛ قافتا  دراد  هچنآ  زا  مراد  عالطا  هدـنب  دـتفایم ؛ قافتا  دراد  هچنآ  زا  دـیرادن 

تیوـقت اـم ، یـسایس  تاداـقتعا  ندرک  تسـس  اـم ، ینید  تاداـقتعا  ندرک  تسـس  یارب  اـم  هب  دـناهدرک  هلمح  هدوـب ، نکمم  ناـشیارب  هـک  ییاـھرازبا  یهـمھ  اـب  نمـشد 

ییاھراک اھنیا  لباقم  رد  بخ ، دننکیم . راک  دـنراد  ناشدوخ ؛ دـصاقم  یارب  فلتخم  حوطـس  رد  راذـگرثا  لاعف و  یاھناوج  صوصخب  اھناوج  بذـج  روشک ، لخاد  رد  اھییاضران 

زا یکی  دوشب . راـک  روشک  رد  دـیاب  اـھنیا  زا  شیب  نکل  دـنھدیم  ماـجنا  دـنراد  یبوخ  یاـھراک  دـھعتاب  نالوئـسم  نموم ، ناـمدرم  یھللابزح ، یاـھهچب  دریگیم ؛ ماـجنا  دراد 

باستحا  ادـخ ، یارب  ربص  موھفم  دیھـش ، یهداوناخ  موھفم  دیھـش ، موھفم  تداھـش ، موھفم  داھج ، موھفم  لثم  شزرااب  میھافم  نیا  هک  تسا  نیمھ  مھم ، یاھملق 

. دنامب هدنز  دیاب 

نانآ  / ٠٧/١۵/١٣٩۴ یاھهداوناخ  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ییایرد  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

یروج امش  تکرح  امش ، تیعضو  امش ، روضح  تسیاب  ( ١ ،) مکودع ودع هللا و  هب  نوبھرت  لیخلا  طابر  نم  هوق و  نم  متعطتسا  ام  مھل  اودعا  و  دنکیم : رما  ام  هب  نآرق  هکنیا 

اھنیا تعیبط  تسا ، نتخادنا  هجنپ  تسا ، فرـصت  تسا ، ندمآ  ولج  تسا ، زواجت  ناراوخناھج  تعیبط  تسا ؛ عبطلاب  زواجتم  نمـشد  دنک . بعر  راچد  ار  نمـشد  هک  دشاب 

روضح روشک و  بونج  رد  یبالقنا  یهھبج  لیکشت  دنک . ذوفن  دناوتیمن  دنک  ساسحا  وا  هک  دینک  تکرح  یروج  دیاب  دنکیم ؛ ذوفن  دشاب ، ذوفن  لباق  امـش  زیرکاخ  رگا  تسا ؛

لصاح ینآرق  فدھ  نیا  هک  دش  بجوم  هدادن - ایندهبلد  یاھناوج  نیا  عاجش ، یاھناوج  نیا   - یلحاس یاھناتسا  یاھهچب  هاپـس و  ییایرد  یورین  بلاق  رد  بالقنا  یاھورین 

یارب میراد  ار  نامدوخ  لیالد  دوب ؛ میھاوخن  گنج  یهدننکعورـش  ام  هک  میاهتفگ  ام  اھراب  دشاب . هتـشاد  رارمتـسا  هشیمھ  دیاب  نیا  مکودـع ؛ ودـع هللا و  هب  نوبھرت  دوشب :

. تخانش دیاب  ار  نمشد  تعیبط  تخانش ، دیاب  ار  نمشد  تفرگ ، نمشد  زا  ار  گنج  عورش  تئرج  دیاب  اما  مینکیمن  عورش  ام  ار  یگنج  چیھ  راک ؛ نیا 
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. دـنکیم ادـیپ  راکورـس  اھتلم  تشونرـس  اب  هک  تسا  ییاھفدـھ  اھنیا  دـناهدرک ؛ فیرعت  ناشدوخ  یارب  ار  یکاـنرطخ  یاھفدـھ  هقطنم  نیا  رد  یرابکتـسا  یاھهاگتـسد  زورما 

هتشک هانگیب  یاھناسنا  هک  دنریگب  راک  هب  ار  ییاھشور  دنرادن  ابا  چیھ  ینعی  تسا ؛ هناعبس  یناسنا و  ریغ  کانرطخ و  رایسب  یاھرازبا  دنریگیم ، راک  هب  هک  مھ  ییاھرازبا 

ینعی دنرادن ، یئابا  چـیھ  دـننکیم ؟ هچ  ناتـسکاپ  رد  ناتـسناغفا ، رد  ام ، یقرـش  یهقطنم  رد  ای  هیروس  رد  قارع ، رد  ام ، یبرغ  یهقطنم  رد  دـینک  هظحالم  امـش  دـنوشب .

عقاو فالخ  همھ  اوتحمیب ، چوپ و  یاھبلاق  اھاعدا و  نیا  زا  یدنورھـش و  قوقح  اھناسنا و  قوقح  رـشب و  قوقح  دـننکیم  اعدا  هکنیا  درادـن . یـشزرا  ناشیارب  اھناسنا  ناـج 

! دش هابتـشا  دیـشخبب  دنیوگیم  دـعب  دـنناسریم ، لتق  هب  نارابمب  اب  ار  رامیب  رفن  اھهد  دـننکیم ، هلمح  ناتـسرامیب  هب  دـینکیم ؛ هظحالم  هک  تسا  نیمھ  شدـھاش  تسا ؛

« نمشد ذوفن   » 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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یمحریب و زا  دنکیم  تریح  ناسنا  هک  دتفایم  قافتا  یعیاجف  رگید  قطانم  رد  قارع ، رد  هیروس ، رد  نیرحب ، رد  نمی ، رد  هزغ ، رد  دنیوگیمن . مھ  ار  دیشخبب  نیمھ  یھاگ 

مھ یرشب  قوقح  یاھهاگتسد  دننزب ! شتآ  دننازوسب و  هدنز  هدنز  دننک ، سفق  لخاد  ار  یمدآ  کی  دنناوتیم ؟ روطچ  دنھدیم ؛ ماجنا  ار  عیاجف  نیا  هک  یناسک  نآ  یلدگنس 

ام ینعی  دنروایب ، نوریب  ملاس  هاچ  لخاد  زا  ار  نیا  هک  دنریگیم  راک  هب  ار  اھرازبا  یهمھ  دتفایم ، هاچ  لخاد  یتقو  یاهبرگ  کی  ای  یگس  کی  تقونآ  دننک . اشامت  دننیشنب و 

فادھا هقطنم  رد  هک  تسا  نیا  ناشدـصق  تسا . روط ] ] نیا نمـشد ، تسا ؛ قافن  نیا  تسا ، ییوگغورد  نیا  تسا ، یراکایر  نیا  ایند  گرزب  رطخ  میاهدـنز ؛ دوجوم  رادفرط 

هدایپ عنام  یدایز  دودـح  ات  هکلب ] ، ] دوشیم دوخ  نورد  رد  نمـشد  ذوفن  عنام  طقف  هن  یھلا ، یهوقولوح  هب  یھلا و  قیفوت  هب  یمالـسا ، یروھمج  هتبلا  دـننک ؛ هداـیپ  ار  دوخ 

اھناوج امـش  هک  تسا  ییاـھهدارا  اـھمزع و  نیمھ  تکرب  هب  هک  تسا  یھلا  تردـق  نیا  تسا ، راـگدرورپ  قیفوت  نیا  تسا ؛ هدـش  مھ  هقطنم  رد  نمـشد  یاـھهشقن  ندرک 

، بخ اذـل  تسا ؛ هدـش  یثـنخ  هدـنام ، ماـکان  هدـشیم ، دراو  دـیاب  هک  ییاـھاج  نآ  رد  یمالـسا  یروھمج  دورو  روضح و  رادـتقا و  رطاـخهب  اـھنیا  یاـھهشقن  زا  یلیخ  دـیراد .

. تسا ذوفن  یارب  دننزیم ، وگتفگ  هرکاذم و  زا  مد  هک  مھ  نیا  و  دننکیم ]  ] دنناوتب راک  رھ  تسا و  یمالسا  یروھمج  ماظن  ینمشد ، یارب  اھنآ  زکرمت  نیرتشیب 
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نیتال یاکیرمآ  یاھتلود  اب  مینکیم ، هرکاذـم  ییاپورا  یاھتلود  اب  ام  مینکیم . هرکاذـم  میراد  ایند  یهمھ  اب  نالا  ام  میرادـن ؛ یتفلاخم  یزورما  یانعم  نامھ  اب  یهرکاذـم  اب  ام 

؛ میفلاخم هرکاذم  لصا  اب  هک  تسین  نیا  مینکیمن  هرکاذـم  اکیرمآ  اب  مییوگیم  هکنیا  یانعم  میرادـن . یاهلئـسم  هرکاذـم  اب  ام  تسا ؛ هرکاذـم  اھنیا  یهمھ  مینکیم ؛] هرکاذـم  ]

ام کاچهقی  ناتـسود  نانچنآ  مینکیم ، هرکاذم  هک  مھ  نارگید  اب  الاو  ارچ ؛ هک  دمھفب  دیاب  دنمـشوھ  ناسنا  ار  نیا  دراد ، یتلع  کی  نیا  میفلاخم . اکیرمآ  اب  یهرکاذـم  اب  هن ،

یفیرعت ذوفن ؛ ینعی  ناریا ، یمالسا  یروھمج  اب  اکیرمآ  یهرکاذم  اما  میرادن - مھ  یلکشم  مینکیم  هرکاذم  اھنآ  اب  دنتوافتیب ، یضعب  دننمشد ، اھنآ  زا  یضعب   - دنتسین هک 

یتسینویھـص نایرج  زورما  تسا ؛ اکیرمآ  تشم  رد  ایند  یتاغیلبت  میظع  لوغ  زورما  دـننک . زاب  لـیمحت  یارب  ار  هار  دـنھاوخیم  اـھنآ  تسا و  نیا  دـندرک  هرکاذـم  یارب  اـھنآ  هک 

زاب ار  هار  ینعی  اھنیا  اب  یهرکاذم  دنتـسھ . مھ  اب  نوریب و  دیآیم  نیتسآ  کی  زا  ناشتـسد  دنـسابل ، کی  رد  ود  رھ  اکیرمآ ، اب  تلیـضف ، نمـشد  تیرـشب و  نمـشد  تدـشب 

. دننک ذوفن  روشک  یتینما  یسایس و  یاھهنیمز  رد  مھ  یگنھرف ، یهنیمز  رد  مھ  یداصتقا ، یهنیمز  رد  مھ  دنناوتب ، هکنیا  یارب  ندرک 

نانآ  / ٠٧/١۵/١٣٩۴ یاھهداوناخ  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ییایرد  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

کی اما  دوب  عمج  ناشـساوح  هللادمحب  یناریا  یاھفرط  هتبلا  هک   - دش هداد  اھنآ  هب  نادیم  دندرک و  ادیپ  تصرف  اجرھ  یاهتـسھ ، یژرنا  لئاسم  هب  طوبرم  تارکاذم  نیمھ  رد 

عونمم اکیرمآ  اب  یهرکاذم  تسا . نیا  تسا  عونمم  هچنآ  دـنداد ؛ ماجنا  یلم  عفانم  یارب  رـضم  تکرح  کی  دـندرک ، یذوفن  کی  دـندرک - ادـیپ  ییاھتـصرف  اھنآ  هرخالاب  ییاھاج 

اھنیا دراد ؛ یاهزیگنا  نانچ  هن  دراد ، یتاناکما  نینچ  هن  هک  یتلود  نالف  اب  هرکاذم  اب  دنکیم  قرف  نیا  درادن ؛ الـصا  هک  یتعفنم  دراد و  هک  یرامـشیب  یاھررـض  رطاخهب  تسا 

. دنمھفیمن ار  نیا  تسا ، توافتم  رگیدمھ  اب 

جیسب  / ٠٩/٠۴/١٣٩۴ یاھنادرگ  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

یهلئسم شیپ  یدنچ  زا  نم  هک  تسا  مرن  یاھینمشد  ینمشد ، روجکی  دنتسرفب . یتسیرورت  دننزب ، یریت  دنزادنیب ، یبمب  تسا ؛ تخس  ینمشد  ینمشد ، روجکی 

یهدافتـسا دـش ، یحانج  ذوفن  یهلئـسم  اقآ ! دـنھدیم ؛ ناـشن  شنکاو  اھیـضعب  ـالاح  مییوگیم ، اـم  هک  ذوفن  تسا . یمھم  یهلئـسم  یلیخ  ذوفن  مدرک ؛ حرطم  ار  ذوفن 

ار اھنیا  دننکن ؛ حرطم  مزال  یاوتحم  نودب  ار  ذوفن  مسا  دننکن ، ذوفن  یهرابرد  هدوھیب  ثحب  دننکن ، یحانج  یهدافتـسا  بخ ، مرادـن . یراک  اھفرح  نیا  هب  نم  دـندرک ؛ یحانج 

ار ذوفن  نم  الاح  تسا . ذوفن  ددـصرد  نمـشد  هک  مینکن  تلفغ  دوشن ؛ تلفغ  ذوفن  تیعقاو  لصا  زا  دوشیم ،]  ] یدـج راک  رھ  دوشیم ، هدز  یفرح  رھ  یلو  میرادـن  یراـک  اـم 

نآ دوب ، نیا  تدوصقم  یتفگ  هک  امش  اقآ  دیوگب  نیا  دننکن ؛ مھتم  ار  رگیدمھ  اھحانج  مینکن . تلفغ  هیضق  لصا  زا  تسا ؛ هنوگچ  تسیچ و  ذوفن  هک  منکیم  حیرـشت  یرادقم 

. دنکیم یحارط  ذوفن  یارب  دراد  نمشد  دوشن ؛ شومارف  تیعقاو  هرخالاب  دوب . هچرھ  دوصقم  الاح  بخ ، یلیخ  دوب ؛ نیا  تدوصقم  یتفگ  هک  امش  هن ، دیوگب 

جیسب  / ٠٩/٠۴/١٣٩۴ یاھنادرگ  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

کی امـش  دـینک  ضرف  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  دراد ، هنومن  یلیخ  یدروم  ذوفن  تسا . یناـیرج  ذوفن  کـی  تسا ؛ یدرف  ذوفن  تسا ، یدروـم  ذوـفن  کـی  تسا : روـج  ود  ذوـفن 

تـسا تسود  دینک  لایخ  امـش  دنتـسرفب ؛ امـش  یهعومجم  رد  کسام  اب  هدـشکزب ، هدـششیارآ ، یهرھچ  اب  ار  رفن  کی  دـیتسھ ؛ یلوئـسم  کی  دـیراد ، یھاگتـسدومد 

، تسا یـسوساج  شنیرتتیمھامک  ینعی  تسا ؛ شنیرتـمک  نیا  هک  تسا  یـسوساج  یھاـگ  دـھدب ؛ ماـجنا  ار  شدوـخ  راـک  دـناوتب  وا  اـت  تسین ، تـسود  وا  هکیلاـحرد 

ریگمیمـصت دـیتسھ ، یلوئـسم  کی  دـیتسھ ، یریدـم  کی  امـش  دـنکیم . ضوع  ار  امـش  میمـصت  تسا ، یـسوساج  زا  رتالاب  شراک  یھاگ  تسا ؛ یھدربخ  یـشکربخ و 

امـش هک  دـنکیم  یراک  دـیآیم  وا  تسا ، نمـشد  عفن  هب  نیا  دـیھدب  ماجنا  روجنیا  ار  تکرح  نیا  هچنانچرگا  دـیھدب ، ماجنا  یرثوم  اـی  گرزب  تکرح  کـی  دـیناوتیم  دـیتسھ ،

ینید و یناحور و  یاھهاگتـسد  تسین ، یـسایس  یاھهاگتـسد  مھ  طقف  دراد ؛ مھ  هقباس  اھهاگتـسد  یهمھ  رد  یزاسمیمـصت . ینعی  دـیھدب ؛ ماجنا  روجنیا  ار  تکرح 

یلیخ یالم  دوب ؛ هدنام  دنجریب  رد  دوب  هتفر  دوب ، دـنجریب  نکاس  ام و  روشک  گرزب  یاملع  زا  هک  یماھت  نسح  دیـسآ  یاقآ  موحرم  هتـشاد . دوجو  هشیمھ  مھ  اھنیا  دـننام 

اھسیلگنا اب  اھیقارع  هک  یتقونآ  تفگ  درک ؛ لقن  نم  یارب  شدوخ  ناـشیا  دوب . ییاـناد  رایـسب  درم  دـشیم ؛ دـیلقت  عجرم  اـمتح  دـنامیم ، فجن  اـی  مق  رد  رگا  دوب ، یگرزب 

همھ اب  درکیم ، تبحـص  تفرگیم ، مرگ  اھهبلط  اب  دوب ، یبوخ  درم  یلیخ  هک  تشاد  یرکون  کی  تقو ، عجارم  زا  یکی  شیپ - لاـس  دـص  بیرق  ١٩١٨ ؛ لاس ]  ] رد  - دندیگنجیم

هک دوب  فجن  اج  نیرخآ  دندرک و  فرـصت  ار  قارع  دندرک و  ادیپ  هبلغ  اھسیلگنا  هک  دعب  تفگ  تسین . مدای  نم  تفگیم ؛ ناشیا  مھ  ار  شمـسا  دوب ؛ قیفر  همھ  اب  دوب ، انـشآ 

رازاب رد  تفگیم  دـعب  یزیچ ؟ نینچ  دوشیم  رگم  متفگ  مدرکن ؛ رواب  نم  تفگ  تسا ! یـسیلگنا  رـسفا  کی  اـقآ ، نـالف  رکون  نیا  هک  اـھهبلط  هب  دیـسر  ربخ  دـندش ، فجن  دراو 

بـسا اـب  تقونآ   - دـنیآیم دـنراد  بسا  راوس  یـسیلگنا  یماـظن  یـسیلگنا و  رـسفا  رفن  هد  تشھ  تفھ  مدـید  متفریم ، متـشاد  فجن - رد  تسا  یفورعم  رازاـب   - شیوـح

الاب نآ  زا  دوب ، ولج  هک  یرـسفا  نآ  مدید  نم ، هب  دندیـسر  یتقو  دنوش ؛ در  دنیایب  اھنیا  هک  مداتـسیااو  رانک  نم  بخ ، تسا ؛ ناشیولج  مھ  یرـسفا  کی  دندرکیم - دمآوتفر 

؛ تسا یروجنیا  ذوفن  یھاگ  میدـیدیم . ار  نیا  ام  اھلاس  دوب ؛ عجرم  نالف  رکون  هک  تسا  ییاقآ  نامھ  هلب ، مدـید  مدرک  هاگن  تسا ! روطچ  تلاح  نسح ، دیـسآ  یاقآ  تفگ :

نکمم مھ  زورما  تسا ؛ هتشاد  دوجو  لیبق  نیا  زا  هللااشامیلا  مھ  یسایس  یاھهاگتـسد  رد  دنوشیم . یـسک  هاگتـسد  دراو  یـسک ، یهناخ  دراو  تسا ؛ یـصخش  ذوفن 

. تسا کانرطخ  هتبلا  دشاب ؛ تسا 

جیسب  / ٠٩/٠۴/١٣٩۴ یاھنادرگ  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

. دوشیم نشور  اجنیا  یداصتقا  روما  شقن  لوپ و  شقن  هک  لوپ  یهلیسوهب  تلم ؛ لخاد  رد  یزاسهکبش  ینعی  ینایرج ، ذوفن  تسا . ینایرج  ذوفن  رتکانرطخ ، نیا  زا  اھتنم 

رثوم دارفا  دننک و  حرطم  نیغورد  یلعج و  فدھ  کی  دننک ؛ عمج  مھ  رود  دننک ، بذج  ار  دارفا  یـسنج . یاھهبذاج  مھ  یکی  لوپ ، یکی  تسا ؛]  ] زیچ ود  هلیـسو  نیرتهدـمع 

، اھنامرآ رییغت  اھرواب ، رییغت  زا  تسا  ترابع  نآ  تسیچ ؟ رظن  دروم  تمس  نآ  ناشدوخ . رظن  دروم  تمـس  نآ  هب  دنناشکب  دنـشاب ، راذگرثا  هعماج  رد  دنناوتیم  هک  یدارفا  ار ،

رکف ییاکیرمآ  نآ  هک  دنک  رکف  ار  یزیچ  نامھ  هتفرگ ، رارق  ذوفن  ریثات  تحت  تسا ، هتفرگ  رارق  ذوفن  دروم  هک  یـصخش  نیا  هک  دـننک  یراک  یگدـنز ؛ کبـس  رییغت  اھهاگن ، رییغت 

- درادـن یراک  اـکیرمآ  مدرم  هب  ییاـکیرمآ ، رادمتـسایس  کـی  هتبلا   - دـنکیم هاـگن  ییاـکیرمآ  کـی  هک  هلئـسم  هب  ینک  هاـگن  یروجناـمھ  امـش  هک  دـننک  یراـک  ینعی  دـنکیم ؛

نودب تسا ؛ هدوسآ  وا  لایخ  نیاربانب  دھاوخیم . وا  هک  یھاوخب  ار  یزیچ  نامھ  هجیتن  رد  دھدیم ؛ صیخـشت  ایـس  یهبتریلاع  رومام  نآ  هک  یھدـب  صیخـشت  یروجنامھ 

، یاهکبـش ذوفن  ینایرج ، ذوفن  تسا ؛ نیا  ذوفن  فدـھ  تسا ، نیا  فدـھ  ینکیم ؛ راک  یراد  وا  یارب  امـش  دوشب ، هصرع  دراو  دزادـنیب و  رطخ  هب  ار  شدوخ  دـشاب  مزال  هکنیا 

هچ دینیبب  امـش  دنراد ، یریثات  روشک  یهدنیآ  روشک ، تسایـس  روشک ، تشونرـس  رد  اھنیا  هک  دریگب  ماجنا  یـصاخشا  هب  تبـسن  ذوفن  نیا  رگا  یدروم . هن  هدرتسگ ؛ ذوفن 

. درک دھاوخ  ادیپ  رییغت  اھرواب  درک ، دھاوخ  ادیپ  رییغت  اھتساوخ  درک ، دھاوخ  ادیپ  رییغت  اھشزرا  درک ، دنھاوخ  ادیپ  رییغت  اھنامرآ  دتفایم ؟ یقافتا 

« نمشد ذوفن   » 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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نآ تسا . هاگن  نیا  امـش  هاگن  دـینیبیم ؛ دـیراد  ار  نیا  دوشیم ؛ دراد  تلم  کی  هب  راکـشآ  ملظ  کی  نیطـسلف  یهلئـسم  رد  هک  دـیراد  رواب  دـینکیم ، هاـگن  یتقو  زورما  اـمش 

مولظم وا  امـش  رظن  زا  ییاـکیرمآ . هاـگن  اـب  دوشیم  موکحم  وا  دریگیم ، رارق  یدـعت  دروم  یحیـسم - هچ  ناملـسم ، هچ  برع ، ینیطـسلف  کـی   - دوـخ یهناـخ  رد  هک  یـسک 

نامھ تفگن ؟ امابوا  رگم  دننکیم ! عافد  شدوخ  تیوھ  زا  دراد  لیئارـسا  هک  دییوگیم  دینکیم و  هاگن  وا  لثم  مھ  امـش  دنکب ، نیمات  ار  امـش  هاگن  رییغت  تسناوت  یتقو  تسا ؛

ار ناشناتـسرامیب  ناشهسردـم ، ناشهچب ، ناشهعرزم ، ناشیگدـنز ، ناشهناخ ، ار ، عافدیب  مدرم  کی  دـنتخیریم ، هزغ  مدرم  رـس  رب  زورهنابـش  ار  شتآ  اھنیا  هک  یتقو 

نآ هک  دوشیم  بجوم  یزاـسنایرج  یزاسهکبـش و  تسا . نیا  هاـگن  ینعی  دـنکیم ! عاـفد  شدوخ  زا  دراد  لیئارـسا  تفگ  اـکیرمآ  روـھمج  سیئر  دـندادیم ، رارق  مجاـھت  دروـم 

. تسا کانرطخ  ردقچ  دینیبب  تسا ؛ نیا  ذوفن  یانعم  هاگن ؛ نآ  دوشب  شھاگن  نیا  رگید ، روشک  نالف  لخاد  رد  ای  دنکیم  یگدنز  دراد  ناریا  لخاد  رد  الثم  هک  یسک 

جیسب  / ٠٩/٠۴/١٣٩۴ یاھنادرگ  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

یور دوشیم  یعـس  هک  دنتـسھ  اھنیا  دنذوفن ؛ جامآ  اھنیا  نازاسمیمـصت ، ای  ناریگمیمـصت  اتدمع  رثوم ، دارفا  اتدـمع  ناگبخن ، اتدـمع  دنتـسھ ؟ یناسک  هچ  مھ  ذوفن  جامآ 

نیا دـنکب ، یحانج  یهدافتـسا  دـھاوخیم  ذوفن  یهملک  زا  دـیز  یاقآ  نآ  دـیوگب  یکی  الاح  هکنیا  تسا . یگرزب  رطخ  ذوفن  تسا ؛ رطخ  ذوفن  نیاربانب  دریگب ؛ ماـجنا  ذوفن  اـھنیا 

. درک رظنفرص  دوشیمن  هک  تیعقاو  نیا  زا  تسا ؛ نیا  هیضق  تیعقاو  دنکیم ؛ یحانج  یهدافتسا  دنکیم  دوخیب  دنکن ، ای  دنکب  الاح  دزادنایمن . تیمھا  زا  ار  هلئسم 

یاـپ اھـشزرا  رب  تسرد ، هاـگن  رب  اـھتلاصا ، رب  هک  تسا  یناـسک  یهئطخت  تسا ، ذوفن  نیا  لـمکم  هک  ییاـھزیچ  زا  یکی  تسا ؛ یاهیـشاح  یاـھراک  مھ  ذوـفن  نیا  لـمکم 

نارگذوفن اب  دنراد  هناھاگآ  هچ ، هچ و  یدنت و  یرگیطارفا و  هب  دننکیم  مھتم  دننکیم ، هئطخت  ار  جیسب  هک  یناسک  نآ  میوگب  مھاوخیمن  تسا . ذوفن  لمکم  نیا  دنراشفیم ؛

یاھنابز اب  فلتخم ، یاھـشخب  رد  هک  ییاھنیا  تسا . کـمک  نیا  هک  تسا  نیا  هیـضق  عقاو  اـما  مرادـن  ربخ  منکیمن ، ار  اـعدا  نیا  هدـنب  دـننکیم ؛ یھارمھ  دـننکیم ؛ یراـکمھ 

؛ دوشیم لیمکت  دراد  اھنیا  یهلیـسوهب  ذوفن  یهژورپ  دننکیم ؛ لیمکت  ار  ذوفن  عقاو  رد  دـنراد  هچ ، هچ و  هچ و  یرگیطارفا و  هب  یوردـنت ، هب  دـننکیم  مھتم  ار  جیـسب  فلتخم ،

. درک تسس  دیابن  ار  زیرکاخ  نیا  تسا ؛ یمکحتسم  زیرکاخ  کی  جیسب  تسا ؛ مکحتسم  یاھزیرکاخ  نآ  وزج  جیسب  نوچ 

روشک  / ١٠/١۴/١٣٩۴ رسارس  هعمج  همئا  رادید  رد  تانایب 

. تسا یمزال  زیچ  مدرم ؛ ناھذا  یرگنشور  اما  ندرک ، نیعم  قادصم  نودب  ندز ، تمھت  نودب  ماھتا ، نودب  یرگنشور  تسا ؛ مزال  یرگنـشور  [ ذوفن یهلئـسم   ] هنیمز نیا  رد 

قحلا نومتکت  لطابلاب و  قحلا  نوسبلت  مل  تسا : نیا  دریگیم  داریا  اھنآ  رب  و  دیوگیم ] ، ] زور نآ  رد  دوھی  هب  نیفلاخم ، هب  باطخ  میرک  نآرق  هک  ییاھزیچ  نآ  زا  یکی  دـینیبب ،

هبتـشم ینعی ] « ] نوسبلت ، » هابتـشا ینعی  سبل » « ؛ دـینکیم هبتـشم  دـینکیم ، طولخم  قـح  اـب  ار  لـطاب  امـش  هک  تسا  نیا  گرزب  یاـھداریا  زا  یکی  ( ١ (؛ نوـملعت متنا  و 

. تسا ام  یهفیظو  نیا  هک  درک  نایب  دیاب  ار  تقیقح  دینکیم . نامتک  ار  قح  قحلا ، نومتکت  و  لطاب ، اب  ار  قح  دینکیم 

دابآفجن  / ١٢/٠۵/١٣٩۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هشقن کی  یاهتـسھ ، تارکاذم  نارود  زا  دعب  یارب  اھییاکیرمآ  درادن . یگتفـشآرب  دندش ؛ هتفـشآرب  دوخیب ، اھیـضعب  دیـشاب ؛ اھیذوفن  بقارم  متفگ  شیپ  یدنچ  زا  هدنب 

زونھ دنتـشاد ، هقطنم  یارب  هشقن  دنراد ؛ مھ  زونھ  دنتـشاد ، ناریا  یارب  هشقن  دش . نشور  دوب و  نشور  ام  یارب  نیا  هقطنم . یارب  هشقن  کی  دنتـشاد ، ناریا  لخاد  یارب 

نمـشد هکیتقو  بخ ، دنھجوتم . دننادیم و  مھ  ار  نیا  هداتـسیا ؛ مکحم  یـسک  هچ  هقطنم  رد  اھنآ  دیلپ  فادھا  لباقم  رد  هک  دننادیم  دننکیم ؛ مھ  شالت  دـنراد  دـنراد ؛ مھ 

هاگتسد نالف  رد  دیایب  هکنیا  یارب  دشاب  هتفرگ  لوپ  دشاب  هتفر  امتح  هک  تسین  نیا  یذوفن  یانعم  دنکیم . هدافتسا  یذوفن  زا  دنکیم ؟ راکهچ  دراد ، همانرب  روشک  لخاد  یارب 

دنچ اـب  نمـشد  فرح  یھاـگ  دـندومرف  هیلعهللاناوضر )  ) ماـما دـنادیمن ! مھ  شدوخ  تسا ، یذوفن  یذوفن ، یھاـگ  هن ، دـنکیم ؛ دراد  راـکهچ  دـنادب  مھ  شدوخ  دـنک و  ذوفن 

دنچ اب  ینوگانوگ ، لیاسو  اب  ار  نیا  دھاوخیم ، یزیچ  کی  دیوگیم ، یزیچ  کی  نمشد  دوب . برجم  ماما  دوب ، رایـشوھ  ماما  دوشیم . هدینـش  هجوم  نامدرم  ناھد  زا  هطـساو 

رد ار ؟ اھنیا  میدرکن  هبرجت  رگم  ار ؟ اھنیا  میدیدن  رگم  دیایب . نوریب  هداد ، نمشد  هب  یدھعت  هن  هتفرگ ، نمـشد  زا  یلوپ  هن  هک  هجوم  مدآ  نالف  نابز  زا  هک  دنکیم  یراک  هطـساو 

غورد ایند  هب  میراد  تسا  لاس  هدزیـس  تسا ، لاـس  هد  اـم  تفگ  ییوگغورد ! هب  درک  مھتم  ار  ماـظن  دـمآ  یاهدـنیامن  کـی  هک  میدـیدن  رگم  یمالـسا  یاروش  سلجم  نیمھ 

ام دوخ  زا  یکی  الاح  دییوگیم ! غورد  امش  تفگیم  ام  هب  نمشد  دنزیم ؛ دراد  ار  نمـشد  فرح  وا  بخ ، یمومع ! ربنم  نیا  رد  یمالـسا ! یاروش  سلجم  نوبیرت  رد  مییوگیم ،

رد یاهتسھ  راوشد  مرگ  تارکاذم  لاح  رد  هک  میتشاد  یـسلجم  دنادیمن . درادن و  ربخ  مھ  شدوخ  انایحا  تسین ؟ یذوفن  نیا  دیوگیم ! غورد  دراد  ماظن  دیوگیم  دوشیم  ادیپ 

هزرابم عقاورد  دندرکیم و  هلداجم  لباقم  یاھفرط  اب  دـندزیم ، فرح  تدـش  اب  تمحز ، اب  دنتـشاد  دوب و  یاهتـسھ  تارکاذـم  سیئر  ام  یلعف  مرتحم  روھمجسیئر  هک  ینارود 

هک هرکاذــم  تـئیھ  سیئر  تقوناــمھ  دوـشب ! زبـس  لــباقم  فرط  فرح  هـکنیا  یارب  دــندروآ  یتــیروفهس  حرط  سلجم  رد  دــننک ، زبــس  ار  ناریا  فرح  هـکنیا  یارب  دــندرکیم 

اھنیا تسا ؛ ذوفن  اھنیا  بخ ، دننکیم ؛ یحارط  نمشد  عفن  هب  حرط  دنراد  نایاقآ  اجنیا  مینکیم ، هزرابم  اجنآ  میراد  ام  تفگ  درک و  هیالگ  تسا ، ام  یلعف  مرتحم  روھمجسیئر 

رکف رد  نمـشد  سپ  بخ ، دوب . بقارم  دیاب  هلب ، ذوفن ؟ دیتفگ  ذوفن ، دیتفگ  اقآ ، هک  دنوشیم  هتفـشآرب  ذوفن ، دوشیم  هتفگ  ات  یـضعب  هک  دراد  مدوخاش  ذوفن  رگم ] [ ؟ تسیچ

بقارم تسا  مزال  رتشیب  اھنآ  یـسایس ؛ یاھتیـصخش  نویـسایس ، نالوئـسم ، مھ  دننکب ، تبقارم  هناھاگآ  دـیاب  مدرم  مھ  دـنکب ؟ تبقارم  دـیاب  یـسک  هچ  تسا ؛ ذوفن 

، دنکیم فیرعت  امش  زا  الثم ]  ] یگتسدود داجیا  یارب  دنزیم  یفرح  کی  نمشد  هک  دینیبیم  یتقو  دریگن . ماجنا  تسا  نمـشد  تساوخ  دننادیم  هچنآ  دننک  تبقارم  دنـشاب .

زاربا گنردیب  هلصافالب و  دربیم ، راک  هب  دراد  ار  یدنفرت  نینچ  کی  نمشد  هک  دینیبیم  امش  یتقو  تسین ، امـش  تسود  هک  نمـشد  بخ  دنکب ؛ دیدرت  داجیا  دھاوخیم  نیا 

. تشاد هجوـت  دـیاب  ار  اـھزیچ  نیا  دوـش . ددرم  مدرم  نھذ  دـیراذگن  بخ  دراد ، ینکفاهقرفت  دـصق  راـک  نیا  اـب  نمـشد  دـییوگیم  هـک  امـش  میتـساوخن . دـییوگب  دـینک ، یرازیب 

هچ دـینیبب  دـینک  هعجارم  دـینک و  ادـیپ  دـیدرت  ناتدوخ  یاھراک  ناـتدوخ و  راـتفر  رد  درک ، فیرعت  امـش  زا  نمـشد  هک  یتقونآ  دـنتفگیم  ماـما  ماـما ؛ تاـشیامرف  هب  میدرگیمرب 

تلفغ دیابن  تفر ؛ شیپ  دیاب  یروجنیا  درک ، لمع  دیاب  یروجنیا  تسا ، اھنیا  بالقنا  لمعلاروتسد  دنکیم . فیرعت  امـش  زا  هدمآ و  شـشوخ  نمـشد  هک  دیاهدرک  یھابتـشا 

، دوب بقارم  دـیاب  دوب ، بظاوم  دـیاب  تسین ؛ هرذود  هرذکی  راک  تداشر  نیا  اب  تمظع و  نیا  اب  یگرزب ، نیا  هب  تلم  کـی  ندرب  شیپ  تسین ؛ یناـسآ  راـک  روشک  یهرادا  درک .

. درک تکرح  نمشد  لباقم  رد  خسار  مزع  اب  دیاب  درک ، تکرح  زاب  مشچ  اب  دیاب 

ىربھر  / ١٢/٢٠/١٣٩۴ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

هب هن  منکیم  ضرع  ار  نیا  هک  مھ  هدـنب  تسا  یمھم  یهلئـسم  ذوفن  تسا . یمھم  یهلئـسم  ذوفن  نیا  ناـیاقآ ! مدرک ؛ حرطم  ار  ذوفن  یهلئـسم  تاـباختنا  زا  لـبق  رد  هدـنب 

هک دـھدیم  خر  روشک  رد  دراد  هک  یثداوح  یلیخ  زا  میعلطم ؛ اھزیچ  یلیخ  زا  ام  هن ، دـننک ؛ ذوفن  تسا  نکمم  هک  دـیآیم  منھذ  هب  یلامتحا  کی  ـالاح  هک  تسا  نیا  رطاـخ 

یدـج یهماـنرب  کـی  روشک  رد  ذوفن  یهماـنرب  هک  منکیم  ضرع  مراد  عـالطا  یور  زا  نم  میوشیم . علطم  اـم  دـنوشیمن  علطم  صاوـخ  زا  یلیخ  یتـح  اـی  مدرم  موـمع  اـبلاغ 

دننادیم هن ، دوشب ؛ اتدوک  ییاج  کی  زا  هک  تسین  نیا  یارب  ذوفن  نیا  دوشن ! هابتشا  دننک . ذوفن  هک  دننکیم  لابند  دنراد  تسا ؛ اھییاکیرمآ  یدج  یهمانرب  تسا ، رابکتـسا 

هکنیا یارب  دـننکیم  ذوفن  حلـسم  یورین  نالف  لخاد  تقوکی  ییاھاج  کی  درادـن . ینعم  اتدوک  دراد  یمالـسا  یروھمج  هک  یتخاس  اـب  یمالـسا ، یروھمج  رد  ناریا ، رد  هک 

مود جامآ  دننالوئـسم ؛ ذوفن  نیا  یاھجامآ  زا  یکی  تسا . رگید  روظنم  ود  یارب  ذوفن  نیا  تسین ، اتدوک  یارب  ذوفن  نیا  هن ، دنروایب ؛ ار  یکی  دنربب ، ار  یکی  دننک ، اتدوک  دـنیایب 

یمالسا یروھمج  لوئسم  ینعی  دنھدب ؛ رییغت  دننک و  ضوع  ار  نالوئـسم  تابـساحم  هک  تسا  نیا  فدھ  تسیچ ؟ فدھ  هچ ؟ یارب  دنذوفن ؛ نیا  جامآ  نالوئـسم  دنمدرم .

ار هطبار  نالف  هک  دسرب  هجیتن  نیا  هب  تسا  نیا  یارب  ذوفن  دنکن ؛ ار  مادقا  نیا  دنکب ، ار  مادقا  نیا  دیاب  هک  دنک  ساسحا  هدـیاف  هنیزھ و  یهظحالم  اب  هک  دـسرب  هجیتن  نیا  هب 

یهدارا نیلوئـسم و  رکف  هک  دوشب  نیا  هجیتن  یتقو  تقونآ ، دوشب . ضوع  نیلوئـسم  نھذ  رد  تابـساحم  نیا  هک  تسا  نیا  یارب  ذوفن  دنک ؛ داجیا  ار  هطبار  نالف  دنک ، عطق 

یتقو دـھاوخیم . وا  هک  دریگیم  ار  یمیمـصت  نامھ  روشک  لوئـسم  هن ، دـنکب ؛ میقتـسم  تلاخد  دـیایب  نمـشد  تسین  مزـال  رگید  دریگب ، رارق  نمـشد  تشم  رد  نیلوئـسم 

 - منادب مدوخ  هکنیا  نودب  یھاگ  مھدیم ؛ ماجنا  یناجم  تفم و  دھاوخیم  وا  هک  ار  یراک  نامھ  نم  دھاوخیم ؛ وا  هک  مریگیم  ار  یمیمصت  دش ، ضوع  ریقح  نیا  یهبـساحم 

. دننیلوئسم لوا  جامآ  سپ  دننک . ضوع  ار  نیلوئسم  تابساحم  دننکیم  یعس  نیاربانب ] . ] مھدیم ماجنا  ار  راک  نیا  منادب - مدوخ  هکنیا  نودب  بلغا  ینعی 

« نمشد ذوفن   » 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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فیاظو یـصخش  یاـھراک  زا  ریغ  مالـسا  هکنیا  هب  رواـب  یـسایس ، مالـسا  هب  رواـب  بـالقنا ، هب  رواـب  مالـسا ، هب  رواـب  دوشب ؛ ضوع  دـیاب  مدرم  یاـھرواب  دـنمدرم . مود  جاـمآ 

شـسکع دوشب ، هدودز  مدرم  نھذ  زا  دـیاب  اھنیا  دوش .] نیزگیاج   ] اھنیا یفن  هب  رواب  دراد ؛ مھ  یزاسندـمت  دراد ، مھ  یزاـسهعماج  دراد ، مھ  تموکح  دراد ، مھ  یمومع 

. دریگب اج  مدرم  نھذ  رد 

یمیدق و رما  کی  ار  روشک  لالقتسا  احیرص  تاعوبطم ، زا  یضعب  رد  تاقوا  یھاگ  مینیبیم  دننکیم ؛ یرگیشان  هتبلا  اھیضعب  دننک . ضوع  ار  لالقتسا  هب  رواب  دنھاوخیم ] ]

میمـصت تردـق  نآ  دراد ، دوـجو  یتردـق  کـی  یناـھج  یاـیفارغج  یهشقن  رد  ینعی  هچ ؟ ینعی  تسین . حرطم  اـھروشک  لالقتـسا  رگید  زورما  دـنیوگیم  دـننادیم و  هدـشهنھک 

یراک نیا  هتبلا  نیا . ینعی  ذوفن  دـننکیم ؛ جـیورت  دـنراد  ار  نیا  دـننکیم . فرـصم  هیقب  دـنکیم ، دـیلوت  یزیچ  کی  ییاج  کی  یزکرم - ترارح  لثم   - دـننکیم لمع  همھ  دریگیم و 

. دریگیم ماجنا  دراد  هک  تسا 

ىربھر  / ١٢/٢٠/١٣٩۴ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

روشک رد  ذوفن  یارب  ار - مھم  هار  هد  دودح  دـیاش  مدـید  مدوخ ، اب  مدرکیم  هبـساحم  نم   - ار قرط  ماسقا  عاونا و  ذوفن ؛ یارب  دـناهدرک  یزیرهمانرب  دـناهدرک و  عورـش  مھ  نالا 

، داتـسا اب  طابترا  نادنمـشناد ، اب  طابترا  اھهاگـشناد ، اب  طابترا  قیرط  زا  تسا ؛ یملع  هار  شایکی  دـننکیم . لمع  دـنراد  الاح  نیمھ  دـننکیم ؛ لـمع  دـنراد  دـناهدرک و  ادـیپ 

یاـھهار اـھهار ، زا  یکی  تـسا .]  ] اـھهار زا  یکی  نـیا  دنتـسرفیم ؛ اـجنیا  ار  یتـینما  دارفا  ذوـفن - یارب  نطاـب  رد  یلو ]  ] یملع رھاـظهب  یاـھسنارفنک   - وجـشناد اـب  طاـبترا 

هک دنتـسرفب ؛ هک  دننکیم  نیعم  یقیـسوم  یهراونـشج  دینک ، ضرف  یارب ، رنھبحاص  درف  کی  ناونعهب  ار  یتینما  یاھهاگتـسد  میقتـسم  رومام  تسا . یرنھ  یگنھرف و 

دننکیم باختنا  ار  یسک  یقیسوم - یهراونشج  الثم   - یرنھ یهراونشج  کی  رد  روضح  ناونعهب  ینعی  تفرگ . ار  شیولج  رتدوز  دیمھف ، تاعالطا  ترازو  هناتخبـشوخ  هتبلا 

عاونا و تسا . رگید  یاھهار ] زا   ] یکی یداصتقا  ذوفن  دنتسرفیم ؟ هچ  یارب  بخ ، دنتـسرفیم . اجنیا  یرنھ  درف ]  ] ناونعهب تسا ؛ یتینما  یـسایس و  دصرددص  مدآ ، نیا  هک 

. میشاب بظاوم  دیاب  میشاب ، بقارم  یتسیاب  ام  دنراد ؛ ذوفن  یاھهار  نوگانوگ ، ماسقا 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۵ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

ذوفن یکی  یـسارھناریا ،-  - تسا تاغیلبت  یکی  تسا : وا  لاعف  یاھرازبا  اھنیا  هک  دراد  یـساسا  رازبا  دنچ  تسین ؛ دودحمان  ردتقم  رھاظب  نمـشد  نیا  ینمـشد  یاھرازبا 

هب عجار  مھاوخیم  تسا . داـیز  ثحب  مھ  تاـغیلبت  یهراـبرد  منکیمن ؛ رارکت  ماهدرک ، تبحـص  ررکم  ریخا  هاـم  دـنچ  نیا  رد  ذوفن ، یهراـبرد  نم  تسا . میرحت  مھ  یکی  تسا ،

. منک تبحص  میرحت 

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

اکیرمآ ذوفن  ریز  رد  لاس  یـس  مروایب ؛ مسا  مھاوخیمن  هک  ییاھروشک  زا  یـضعب  لاس  یـس  اب  ار  یمالـسا  بالقنا  زا  دـعب  لاـس  یـس  تفرـشیپ ]  ] دـینک هسیاـقم  اـمش 

زا دعب  دش ؟ هچ  هجیتن  دنتفرگیم ؛ مھ  لوپ  اکیرمآ  زا  رالد - درایلیم  دنچ  ای  نویلیم  دص  دـنچ   - رادـقم نالف  هنالاس  ینعی  دـنتفرگ  مھ  دـقن  لوپ  اکیرمآ  زا  یتح  دـندرک ، یگدـنز 

کی رب  اکیرمآ  طلست  روشک و  کی  رب  اکیرمآ  ذوفن  یهجیتن  دراد . دوجو  نیشنناتسربق  نامناخیب  مدآ  نویلیم  ود  ناشتختیاپ  رھـش  رد  هک  دش  مولعم  دنداد ، رامآ  لاس  یس 

. تسا یلخاد  تیفرظ  هب  یهیکت  تسا ، مھم  هچنآ  نیاربانب  بخ ، تسا . نیا  روشک ،

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

یگنھرف تمواـقم  نآ ، زا  رتـالاب  اـما  تسا ، تمواـقم  اـعطق  مھ  نآ  هلب ، بخ  اـھنیا . لاـثما  یتینما و  یماـظن و  تمواـقم  هب  دوریم  نھذ  اروف  دوشیم ، هتفگ  یتـقو  تمواـقم 

یزوریپ زا  لاس   ٣٨ لاس ، زا ٣٧  دعب  زورما  منکب : ضرع  امش  هب  نم  تفر . دھاوخ  تسد  زا  زیچهمھ  دشاب ، تسـس  رگا  روشک  رد  یگنھرف  زیرکاخ  یگنھرف ، راصح  تسا .

یاھهویـش نیا  دینیبیم : امـش  هک  مھ  ار  اھـشور  هدش ؛ دایز  اعطق  هدـشن ، مک  هکنیا  هن  تسا ؛ رتشیب  لوا  زور  زا  یگنھرف  راصح  رد  ذوفن  یارب  نانمـشد  یهزیگنا  بالقنا ،

یلـصا یهتـسھ  هیام و  هک  تسا  یزیچ  نامھ  تسرد  مھ  تکرح  نیا  جامآ  هدـش . رتشیب  اھهزیگنا  ینعی ] [ ؛ اھنیا لاـثما  هراوھاـم و  نوگاـنوگ و  تاـغیلبت  یزاـجم و  یاـضف 

. تسا نیا  جامآ  ینید ، نامیا  ینعی  دش ؛ یمالسا  ماظن  داجیا 

نایجیسب  / ٠٩/٠٣/١٣٩۵ رادید  رد  تانایب 

نودـب وگلا  نیا  دوب . وگلا  داجیا  جیـسب  دوب ؛ یزاسوگلا  جیـسب  هک  تسا  نیا  نآ  و  دوب - اضعب  مھ  ناتـسود  نیا  تانایب  رد  هک   - مینکب ضرع  اجنیا  مھ  یاهیـشاح  یهطقن  کی 

یاـیند زا  یمھم  شخب  کـی  رد  یعیبط  روطهب  دوشب ، هداد  یـسک  هب  یماـغیپ  دوشب ، هتـشون  یباـتک  دوشب ، هتـشون  یذـغاک  چـیھ  دوشب ، شیارب  یتاـغیلبت  چـیھ  هکنیا 

یارب دندرک  یسیونهخسن  اھیضعب  بوخ ، یاھفدھ  یارب  دندرک  یسیونهخسن  اھیضعب  دندرک ؛ یسیونهخسن  نآ  یور  زا  داد . ناشن  ار  شدوخ  ینعی  درک ؛ زاب  اج  مالسا 

ناتـسود دش ، وگلا  هک  الاح  وگلا . کی  دش  نیا  دننکب ؛ دامتعا  اھنآ  هب  دنرپسب ، اھنآ  هب  ار  تیلوئـسم  دننک ، نادیم  دراو  نید  یهزیگنا  اب  دنروایب ، ار  اھناوج  هکنیا  دب . یاھفدھ 

یزیرهماـنرب شیارب  دنتـسشن  مھ ]  ] نانمـشد مرواـیب - مسا  یروشک  زا  مھاوخیمن  هدـنب  دـندروآ ، مسا  ناـیاقآ  ـالاح  هک   - دـنتفرگ هرھب  وگلا  نیا  زا  اـھروشک  زا  یلیخ  رد  اـم 

، دیـسرت دیاب  ذوفن  زا  منکیم . تبحـص  مراد  ذوفن  هب  عجار  هک  تسا  رتشیب  ای  لاس  کی  دودح  دیاش  نالا  هدنب  ذوفن . زا  تسا  ترابع  نمـشد  یاھیزیرهمانرب  زا  یکی  دندرک .

. تسا مھم  یلیخ  ذوفن  دیشاب ؛ بقارم  دینک ، هظحالم  ینعی  دنک ، فوخ  مدآ  هک  تسین  نیا  مھ ]  ] سرت یانعم  دوب . بقارم  دیاب 

جیسب  / ٠٩/١٧/١٣٩۵ نامزاس  تسایر  هب  رورپبیغ  نیسحمالغ  رادرس  باصتنا 

داجیا و یناسرتامدـخ ،) عافد و  گنھرف ، ملع ، لثم   ) یمالـسا بالقنا  زاین  دروم  یاھهصرع  رد  جیـسب  یالتعا  و  زیزع ) ناناوج  هژیوب   ) مدرم رتهتفاینامزاس  روضح  یاـقترا 

راکوزاس داجیا  نمشد ، ذوفن  زا  یریگولج  اھتیلاعف و  دصر  یراگندربھار و  یارب  جیسب  داتس  رد  صوصخهب  حوطس  مامت  رد  رگدصر  زروهشیدنا و  یاھهعومجم  یھدناماس 

. تسا راظتنا  دروم  طبریذ ، یاھھاگتسد  اب  یگنھامھ  یراکمھ و  راشقا و  ییازفامھ  تیوقت  یارب  یعطق 

نازومآشناد  / ٠٩/٢٣/١٣٩۵ فیلکت  نشج  مسارم  رد  تانایب 

طلـست دـننک ؛ هدافتـسا  روشک  نیا  رب  طلـست  روـشک و  رد  ذوـفن  یارب  یھار  رھ  زا  دـننکیم  یعـس  هک  ینانمـشد  دراد ؛ ینانمـشد  اـم  روـشک  اـم و  تلم  زورما  نم ! نازیزع 

هب دینک  یعس  دیشاب . ذوفن  نیا  هجوتم  تسا ؛ ام  ناناوجون  ام و  ناناوج  رد  ذوفن  دنریگیم ، شیپ  رد  اھنآ  هک  ییاھهار  زا  یکی  یگنھرف . طلست  یسایس ، طلست  یداصتقا ،

لباقم رد  دـیتسھ - یزابمھ  دـیتسھ ، سردمھ  دـیتسھ ، سالکمھ  اھنآ  اب  هک  یناسک  هب   - ناتدوخ ناینوماریپ  هب  هکلب ] ، ] ناتدوخ هب  طقف  هن  دیـشخبب ؛ تینوصم  ناتدوخ 

. دیشخبب تینوصم  نانمشد 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یتیمھا یلیخ  ناشیاھهلابند  الاح  ناشیاھهلابند ؛ اھتسینویھص و  یللملانیب ، نارالاسرز  سیلگنا ، اکیرمآ ، زا  تسا  ترابع  اصخشم  زورما  نمـشد ، تسیک ؟ نمـشد 

؛ هدنورشیپ ولجهبور و  ناریا  اب  لقتـسم ، ناریا  اب  یمالـسا ، یروھمج  اب  تسا  نمـشد  اکیرمآ  دنتـسھ . اھنیا  اھیلـصا  دروایب ؛ اھنآ  زا  مسا  مدآ  هک  دنرادن  یـشزرا  دنرادن ،

نارادهیامرـس دننمـشد ؛ اھتسینویھـص  تسا ؛ نمـشد  دـنک ، ذوفن  دـھاوخیم  هقطنم  نیا  هب  اددـجم  زاب  ـالاح  تسا و  لـبق  یهرود  یهداـتفاراکزا  ریپ  رمعتـسم  هک  سیلگنا 

[. دنتسھ  ] یلصا یاھنمشد  اھنیا  دننمشد ؛ یللملانیب  نارالاسرز  یللملانیب و 

« نمشد ذوفن   » 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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نایگنھرف  / ٠٢/١٧/١٣٩۶ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

شرورپوشزومآ دنکیم  یعس  روشک  رد  منکیم - ساسحا  نایرج »  » نم ار  نیا   - ینایرج کی  هک  دھدیم  ناشن  دسریم  نم  هب  هک  ییاھـشرازگ  دیـشاب ، هتـشاد  هجوت  ار  نیا 

الاـح دوـشیم . تیادـھ  مھ  نوریب  زا  ناـیرج ]  ] نیا دـنراد . یدـصاقم  دربـب ؛ نیب  زا  اـھلد  رد  ار  شرورپوشزوـمآ  هـب  داـمتعا  ار و  شرورپوشزوـمآ  شزرا  دزادـنیب ؛ اھمـشچ  زا  ار 

، میشاب یوق  ام  رگا  مینیبیم ؛ ار  نامدوخ  یاھفعض  ام  هن ، دینکیم ! هلمح  اھیجراخ  هب  مادم  امش  دنیوگیم  یجراخ ، یاھتسد  مییوگیم  ام  ات  دریگیم ؛ ناشجل  اھیـضعب 

ار میقتسم  یاھهار  دنکیم ؛ ذوفن  دشکیم ، هشقن  دنکیم ، یزیرهمانرب  دنکیم ، هدافتسا  دراد  هک  تسا  ام  یاھفعـض  نیمھ  زا  وا  اما  دنکب ، دناوتیمن  یطلغ  چیھ  یجراخ  نآ 

. دنکیم جوعم  دنکیم ، جک 

نایگنھرف  / ٠٢/١٧/١٣٩۶ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

هچ هب  دوشب . اھنیا  میلـست  دـھدب و  اھنیا  راب  ریز  ار  شاهناش  دـناوتب  یمالـسا  یروھمج  هک  تسین  ییاھزیچ  اھنیا  اھفرح ، نیا  وکـسنوی و  للم و  نامزاس  دنس ٢٠٣٠  نیا 

یاھتلم یارب  فلتخم ، یاھروشک  یارب  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  قح  نیا  تسا - ایند  گرزب  یاھتردـق  ذوفن  تحت  اعطق  هک   - یایللملانیب حالطـصاهب  یهعومجم  کی  تبـسانم 

راک لصا  اب  هچنانچرگا  تسا . طلغ  راک ، لصا  دینک ؟ لمع  یروجنیا  دیاب  امـش  هک  دنک  نیعم  فیلکت  نوگانوگ ، یگنھرف  یخیرات و  قباوس  اب  فلتخم ، یاھندـمت  اب  نوگانوگ ،

ام میراد ، یتسدالاب  یاھدنـس  ام  دراد ، طـبروطخ  دراد ، ٰیـشمم  شدوخ  یمالـسا  یروھمج  دـییوگب  دـیتسیاب  هک  تسا  نیا  شلقادـح  دـینکب ، تفلاـخم  دـیناوتیمن  اـمش 

مییایب مھ  دـعب  مینک و  اضما  ار  دنـس  میورب  ام  هکنیا  درادـن . دوجو  دنـس  نیا  هب  جایتحا  مینک ؛ راکهچ  یگدـنز  کبـس  قالخا ، شرورپ ، شزومآ ، یاـھهنیمز  رد  دـیاب  مینادـیم 

مھ یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  زا  هدنب  لوئسم . یاھهاگتـسد  هب  میاهدرک  مھ  مالعا  ام  تسین ؛ زاجم  اقلطم  الـصا  نیا  ریخن ، ندرک ، یئارجا  ادصورـسیب  مینک  عورش 

اجنیا میوشب . هیـضق  دراو  اـم  میریگب و  ار  نآ  یولج  اـم  میوشب  راـچان  هک  دـیایب  شیپ  اـجنیا  اـت  راـک  نیا  دـندادیم  هزاـجا  دـیابن  دـندرکیم ، تبقارم  دـیاب  اـھنآ  متـسھ ؛ دـنمهلگ 

لامعا روجنیا  اجنیا  رد  دـناوتب  یبرغ  دـساف  رگناریو  بویعم  یگدـنز  کبـس  هک  تسین  ییاج  اجنیا  تسا ؛ نآرق  انبم  تسا ، مالـسا  انبم  اـجنیا ، تسا ؛ یمالـسا  یروھمج 

دیاب رگید  لاس  هدزناپ  ات   » هک دنھدب  ام  هب  دنـس  یمـسر  روطهب  روجنیا  هکنیا ]  ] اما دنوشیم  دراو  فلتخم  قرط  زا  دـننکیم و  دـنراد  ذوفن  لامعا  هنافـساتم  هتبلا  دـنک . ذوفن 

. راک نیا  درادن  ینعم  هلب ، مییوگب  مھ  ام  دینکب ،» یروجنیا  دینکب ، یروجنیا  امش 

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

، نمـشد اـب  هک  دـش  دـھاوخ  زراـب  راکـشآ و  یتـقونآ  داـحتا ، نیا  هک  تـسا  نـیا  مـنکب  ضرع  تـسا  مزـال  یلم  داـحتا  یلم و  ماجـسنا  نـیا  باـب  رد  هـک  یرگید  یهـتکن  کـی 

راکـشآ ار  نآ  تسھ  یفالتخا  رگا  دـنکیم و  داجیا  فالتخا  دـنکیم و  داجیا  هھبـش  دربیم و  لاوس  ریز  ار  تلم  داحتا  هک  ییاھزیچ  زا  یکی  دریگب . ماـجنا  یحـضاو  یراذگهلـصاف 

لاس ٨٨ رد  دـنکیم . ذوفن  مھ  روشک  لخاد  نمـشد ، تاـقوا  یھاـگ  تسین ؛ روشک  زا  جراـخ  رد  اـھنت  نمـشد  دوشب . تبقارم  تسا ؛ نمـشد  اـب  ندادـن  رارق  هلـصاف  دـنکیم ،

هک یاهدمع  لکـشم  دندز . فرح  ماظن  هیلع  احیرـص  دندوب - یمک  یهدع  دندوبن ، یدایز  یهدع  هتبلا   - دندش ادـیپ  ییاھهورگ  نارھت  یاھنابایخ  زا  یـضعب  رد  دـیدرک ؛ هظحالم 

هک دینیبیم  امـش  یتقو  دمآ . شیپ  یدعب  تالکـشم  اذل ] ، ] دندرکن دندرکیم ، مالعا  ار  هلـصاف  دـیاب  دوب ؛ اھنیا  اب  یھورگ  کی  نایم  نتـشاذگن  هلـصاف  یهیحان  زا  دـمآ ، شیپ 

اھنیا اب  ار  ناتدوخ  یهلـصاف  دیاب  دـنراد ، ندرک  تیذا  ینکـشراک و  یانب  تفلاخم و  یانب  امـش  نید  رواب و  ساسا  اب  امـش ، بالقنا  ساسا  اب  امـش ، ماظن  ساسا  اب  یاهدـع 

نیا رگا  میـشاب . اشوک  یدـج و  یلیخ  یتسیاب  هنیمز  نیا  رد  نیلوئـسم  ام  صوصخب  تسا . یمزال  زیچ  کی  نیا  دـیراد ؛ هلـصاف  اھنیا  اـب  هک  دـینکب  مـالعا  دـینک و  صخـشم 

. دنکیم ادیپ  ققحت  دنکیم و  ادیپ  انعم  یلم  ماجسنا  داحتا و  تقونآ  دش ، روط ] ]

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

نیا وا . هب  ینزیم  هبرـض  مھ  امـش  اـقآ ! هن  شکب ؛ ییوگب  نمـشد و  تسد  یھدـب  یتـسدود  ار  تناـج  یورب  هک  تسین  نینچ  دـینکیم ، تدـھاجم  ادـخ  هار  رد  امـش  یتـقو 

ار نمشد  داسف  یولج  هتفرگ ، ار  نمشد  یهئطوت  یولج  هدش ، نمشد  ذوفن  عنام  هدز ، نمشد  هب  هبرـض  یدایز  غلابم  شلبق  دسریم ، تداھـش  هب  اھزرم  رد  هک  ام  نابزرم 

ار وا  یولج  هدز ، وا  هب  هبرـض  دـص  دوشب ، دیھـش  هکنیا  زا  لبق  هدـش ، دیھـش  هداتـسیا و  شعاد  لباقم  رد  یجراخ  روشک  نالف  رد  مرح ، زا  عاـفد  رد  هک  اـم  ناوج  نیا  هتفرگ ؛

کی نیا  هیلع ؛ ادـعو  دـنوشیم . هتـشک  ناشدوخ  مھ  دـعب  دنـشکیم ، مھ  نولتقی ؛ نولتقیف و  دوشیم . دیھـش  مھ  ـالاح  هدروآرد ، ار  وا  ردـپ  هدرک ، ماـکان  ار  وا  فادـھا  هتفرگ ،

رگید اجنآ  رد  هک  یتداعـس  یدبا ، تداعـس  ینعی  تشھب  تشھب ؛ تمیق  هب  ار  سنج  نیا  میرخیم  وت  زا  دیوگیم  هکنیا  دھدیم . هدعو  امـش  هب  دراد  ادخ  تسا ؛ یھلا  یهدعو 

ناج نیا  دنراد  نیا  لباقم  رد  تسا ؛ یگـشیمھ  تمعن  تسا ، یگـشیمھ  تذـل  تسا ، یگـشیمھ  تسا ، یمئاد  اقب  هن ، دورب ؛ بآ  هظحلهبهظحل  هک  تسین  خـی  نیا  لثم 

. تسا ادخ  یهدعو  هدعو ، نیا  دنریگیم ؛ دنرخیم و  امش  زا  ار  ینتفرنیبزا 

بالقنا  / ٠٣/٣٠/١٣٩۶ ربھر  اب  قارع  ریزوتسخن  رادید 

دورو زا  دـیاب  هکنآ  نمـض  دوـش  هداد  اـھنآ  هب  تصرف  نـیا  دـیابن  دـنتفگ : دـندناوخ و  ندز  هبرـض  یارب  اـکیرمآ  رظن  دروـم  تـصرف  ار  قارع  رد  یگتـسد  ود  فـالتخا و  زورب  ناـشیا ،

. درک یریگولج  رگید  لئاسم  شزومآ و  هناھب  هب  قارع  هب  ییاکیرمآ  یاھورین 

یماظتنا  / ٢۶/٠۶/١٣٩۶ مولع  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

زیمآتنطیـش تلاخد  رطاخهب  الوا  تسیچ ؟ رطاخهب  نیا  تسا . ینماان  یهقطنم  ام  یهقطنم  زورما  تسا . هقطنم  تینما  شخب  کی  تسا ، روشک  لخاد  تینما  شخب  کـی 

دوبان یارب  اھتلم ، فیعضت  یارب  دوخ ، عورشمان  عفانم  نیمات  یارب  ذوفن ، یارب  یاهلیسو  رھ  زا  مسینویھص . تلاخد  اکیرمآ ، تلاخد  تسا ؛ رگهطلس  یاھتردق  زیمآترارـش  و 

شعاد و نموم ، ناناوج  تمھ  اب  تمواـقم ، یاـھورین ]  ] تمھ اـب  هک  یتقونآ  دـنروآیم و  دوجو  هب  ار  شعاد  زور  کـی  دـننکیم : هدافتـسا  یلم  یاھرادـتقا  اـھتداشر و  ندرک 

. دنوریم یرگید  هار  لابند  دنوشیم ، دیماان  هار  کی  زا  یتقو  تسا . نیا  اکیرمآ  شقن  زورما  دنوریم . یرگید  زیمآتثابخ  یاھهار  لابند  دنشکیم ، ار  رخآ  یاھـسفن  شعاد  لاثما 

ار هطلس  ماظن  نارازگراک  ینیب  مھ  زاب  دنراد ، رارق  ینآرق  یمالـسا و  یاھراعـش  ریثات  تحت  هک  هقطنم  رد  تمواقم  ناناوج  ناریا ، ناناوج  ناریا ، تلم  یھلا ، قیفوت  هب  هتبلا 

دننک و ییاناوت  ساسحا  ام  یهقطنم  یاھتلود  هقطنم و  یاھتلم  هک  تسا  نیمھ  تسا ، مھم  رایـسب  هقطنم  رد  هچنآ  درک . دنھاوخ  بولغم  ار  اھنآ  دیلام و  دنھاوخ  کاخ  هب 

هاتوک ام  هچنانچرگا  دنک . ینیشنبقع  دوشیم  روبجم  زروعمط  نمـشد  لددب ، نمـشد  هدننکذوفن ، نمـشد  تقونآ  دنزادنیب ؛ راک  هب  تسا  یھلا  تبھوم  هک  ار  ییاناوت  نیا 

. دیآیم ولج  نمشد  مییایب ،

هاشنامرک  / ٠٨/٢٩/١٣٩۶ ناتسا  ناگدزهلزلز  تالکشم  هب  یگدیسر  یهسلج  رد  تانایب 

یالب روجنیمھ ؛ مھ  لیـس  میایب ، تسا  رارق  نم  دیوگیمن  هلزلز  نوچ  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یھدنامزاس  دـیاب  لوا  یهجرد  رد  تسا . لوا  یهظحل  نامھ  نارحب  داتـس  راک 

زرم رانک  رد  ام  هک  ینابزرم  دـشاب . ام  نابزرم  لثم  دـیاب  ینعی  دـشاب ؛ رـضاح  دـیاب  نارحب  داتـس  میـشاب ، رـضاح  اجنیا  دـیاب  ام  دـیآیم . اـتعفد  دـنکیمن ؛ ربخ  شیپ  زا  یعیبط 

[ نابزرم [ ؛ دنک هلمح  تسا  نکمم  ناھگان  میآیم ؛ مراد  نم  دیوگیمن  هک  نمشد  نوچ  دشاب ؛ رضاح  هشیمھ  دیاب  نمـشد ، ذوفن  اب  یهلباقم  یارب  میناشنیم  میرامگیم و 

نکمم نیا  و  نارحب . داتس  یارب  تسا  مزال  دصرددص  یگدامآ  کی  روشک ، یاج  همھ  رد  دراد ؛ مزال  یرتشیب  یگدامآ  یعیبط ، یالب  اب  یهلباقم  دشاب . رـضاح  هشیمھ  دیاب 

. دشاب صخشم  یھدنامزاس ، دنشاب و  هدامآ  دارفا ، هشیمھ  یمئاد و  یاھینابھگن  یارب  داد  رارق  تبون  دوشیم  هن ، دشاب ؛ نکممان  هک  تسین  یزیچ  نیا  تسا ؛

« نمشد ذوفن   » 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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یمالسا  / ١٠/٠۶/١٣٩۶ تاغیلبت  یگنھامھ  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ییوگروز چیھ  راب  ریز  هن  دیوگب و  روز  یسک  هب  دھاوخب  شدوخ  هن  ریذپهطلس ؛ هن  دشاب و  رگهطلـس  هن  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  یتلم  کی  دناوتیم  ریخن ، هک  میداد  ناشن  ام 

نیا اجک ! تیعقاو  اجک ، هتـشون  باتک و  اھتنم  دـننزیم ؛ اھفرح  نیا  زا  یـسایس  نارگلیلحت  نیرکفتم ، دنـسیونیم ؛ اھباتک  رد  بخ ، هداد ؛ ناشن  ـالمع  ار  نیا  ناریا  تلم  دورب ؛

. درک ینکشراتخاس  یمالسا  بالقنا  دروآ . دوجو  هب  بالقنا  ار  تیعقاو 

ماـسقا عاوـنا و  لاـس ، لـھچ  نیا  لوـط  رد  تـسا . لاـس  لـھچ  هـب  کـیدزن  زورما  اـت  دـش ؛ عورـش  اھینمـشد  لوا  زور  زا  دنتـسشنن ؛ راـکیب  ینکـشراتخاس  نـیا  لـباقم  رد 

زا هئطوت ، زا  ذوفن ، زا  تمھت ، زا  شحف ، زا  میرحت ، زا  گنج ، زا  دوشب - نییبت  دیاب  اھزیچ  نیا  ناوج ، دـیدپون و  لسن  یارب  هتبلا  دـینادیم ؛ رگید  اھامـش  الاح  هک   - اھینمـشد

لاس لھچ  دـندروخ . تسکـش  مھ  دراوم  یهمھ  رد  ناریا ؛ رد  دـندرکن  غیرد  لوپ  ندرک  جرخ  اب  دنتـسناوتیم  یراک  رھ  یلخاد ، فالتخا  داجیا  زا  یگنھرف ، راک  زا  یتینما ، راـک 

زورما ام  اما ] [ ؛ دوب هدـناسوپ  نفک  تفھ  جـیار ، ریبعت  هب  دـیاب  دوب ، هدـش  طقاس  راب  دـص  دـیاب  یمالـسا  یروھمج  الاح  ات  دـنکب ، رثا  اھنآ  یاھهئطوت  دوب  انب  رگا  درذـگیم . دراد 

. دیایب قئاف  اھنیا  رب  دنک و  تمواقم  اھراشف  اھتثابخ و  اھینمشد و  لباقم  رد  لاس  لھچ  تسناوت  ناریا  تلم  میراد ؛ رادتقا  لاس  لھچ 

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

. یماظن گنج  لثم  تسرد  میمھفب ؛ ار  نمشد  یهشقن  دنکیم ؛ ام  اب  دراد  راکهچ  تسا و  هنوگچ  نمشد  ینمـشد  میمھفب  ام  اھهرود  زا  یاهرود  رھ  رد  هک  تسا  نیا  مھم 

هناتسدشیپ یهلمح  ای  ینکیم  بوخ  عافد  ای  ینکیم ؛ هدامآ  ار  تدوخ  ینکیم ، یریگشیپ  تسیچ ، نمشد  یهشقن  هک  ینزب  سدح  یتسناوت  امش  رگا  یماظن  گنج  رد 

یهمھ رد  تسا - گنج  همھ  اھنیا   - ذوفن گنج  رد  یتینما ، گنج  رد  یگنھرف ، گنج  رد  یداصتقا ، گنج  رد  یتاغیلبت ، گنج  رد  تسا . یروجنیا  یماظن  گنج  رد  ینکیم ؛

. دنکب دھاوخیم  راکهچ  نمشد  دینزب  سدح  دیاب  تسا : نیا  هیضق  اھنیا 

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

. هدش راکشآ  یمالسا  یروھمج  نیملسم و  مالسا و  هیلع  اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  تلود  دیلپ  تاین  دروم  رد  قیاقح  زورما 

. دـنکن رثا  میرحت  ات  مینک  یتمواقم  داصتقا  مینک ، ازنورد  مینک ، ینورد  ار  نامداصتقا  یتسیاب  ام  دـننکیم ، میرحت  اـھنآ  مینادـب ؛ دـننکب  دـنناوتیم  اـھنآ  هک  ار  ییاـھراک  دـیاب ] ]

یوق ار  یلخاد  دـیلوت  دزاسیمن ؛ دـیلوت  فعـض  اب  دزاسیمن ، هیوریب  تادراو  اب  یتمواقم  داصتقا  دـننکن ؛ افتکا  نابز  هب  دـنریگب ، یدـج  مرتحم  نالوئـسم  ار  یتمواقم  داـصتقا 

، دنرخیم زیچهمھ  هک  دنتـسھ  یتلود  یاھهاگتـسد  رازاب ، مھم  رادیرخ  کی  دنھدب . حـیجرت  هباشم  یجراخ  لوصحم  رب  ار  یلخاد  لوصحم  یتلود ، یتموکح و  تارادا  دـننک .

تـسا نکمم  اھنیا  تسا ؛ نمـشد  میرحت  رحـسلالطاب  اھنیا  یهمھ  دننک . لابقا  یلخاد  دیلوت  هب  مدرم  دنھدب . حیجرت  ار  نآ  تسا ، یلخاد  دیلوت  هچنآ  دنراد ؛ مزال  زیچهمھ 

دروم رد  روجنیمھ ، یناور  گنج  دروم  رد  روجنیمھ ، یتاغیلبت  یاـھراک  دروم  رد  تسین . یرگید  زیچ  نیا  زج  یعقاو  جـالع  اـما  دـھدن  باوج  لاـسکی  هاـم و  شـش  فرظ  رد 

راھظا دـنریگن ؛ یدـج  مھ  ار  نمـشد  یاھیـسولپاچ  دوشن . دراو  ریگمیمـصت  زاسمیمـصت و  یاھهاگتـسد  رد  نمـشد  یذوفن  دنـشاب  بقارم  روجنیمھ ؛ ذوفن  اـب  یهلباـقم 

. دنکب دھاوخیم  راکهچ  نمشد  دننادب  دنریگن ؛ یدج  ار  اھنیا  دننام  مینیشنب و  ایب  میھدب و  تسد  ایب  هکنیا  اھتدارا و  راھظا  اھتبحم و 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

و دـنک ، روشک  رد  یـسایس  ظاحل  زا  ار  نمـشد  یهشیر  بالقنا  تسا . بالقنا  کتاپ  تسا ، هداد  ماجنا  ام  لباقم  رد  لاس  لھچ  نیا  رد  نمـشد  هک  یتاکرح  یهمھ  عقاو  رد 

...؛ دناوتیمن دنکیم و  مادقا  دروخیم ؛ تسکش  مھ  هعفد  رھ  رد  دنکیم و  کتاپ  ابترم  الاح  نمشد 

زرم لخاد  هب  دندرک و  تسرد  راجفنا  رورت و  یاھهخوج  دنتخادنا ؛ هار  هب  یاهراوھام  یاھلاناک  دنتخادنا ، هار  هب  ینویزیولت  لاناک  اھهد  دـنتخادنا ، هار  یزاجم  یهکبـش  نارازھ 

ناناوج صوصخب  ار ، مدرم  نیا  راکفا  دـنناوتب  دـیاش  دـنتخیر ، تلم  نیا  رـس  یور  ار  هعیاش  تمھت و  غورد و  ناراـبمب  یبرغ ؛ لامـش  زا  هچ  یقرـش ، بونج  زا  هچ  دنداتـسرف ،

نھذ یور  هدید ، ار  ام  گرزب  رادمان  یادھـش  هن  هدید ، ار  سدقم  عافد  نارود  هن  هدید ، ار  بالقنا  هن  هدـید ، ار  ماما  هن  هک  یناوج  نیا  ام ، زیزع  ناوج   - دـننک ضوع  ار  ام  سرون 

؛ دندش دیھش  زور  هس  ود  نیا  رد  هک  یرگید  یادھـش  دابآفجن و  ریخا  زیزع  دیھـش  نیا  یججح ؛ دیھـش  دوشیم ] [ ؟ دوشیم هچ  شاهجیتن  دنراذگب ؛ رثا  دنتـساوخیم ]  ] اھنیا

. دندنام ماکان  اھشالت  نیا  یهمھ  اب  دنتسناوتن ؛ مھ  زاب  اما ] [ ... ؛ ناکرا زا  یخرب  رد  ذوفن  لخاد ؛ رد  یناسک  عیمطت  و  دندوب - اھناوج  نیمھ  همھ  اھنیا 

بالقنا  / ١٣٩٧/٠١/٢٩ ربھر  اب  تاعالطا  ترازو  نانکراک  ناریدم و  ریزو ، رادید 

هک میراد  رارق  گنج  گرزب  نادیم  کی  هنایم  رد  ام  دـندوزفا : دـندرک و  هراشا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  اب  لباقم  هھبج  هدـیچیپ  گرزب و  گنج  هب  دوخ  نانخـس  همادا  رد  ناشیا 

. تسا نانمشد  زا  یدنمتردق  عیسو و  هھبج  نآ ، رگید  فرط  یمالسا و  یروھمج  ماظن  نآ ، فرط  کی 

همھ مغرب  هک  لباقم  هھبج  یتاعالطا  یاھهاگتـسد  دـنتفگ : دنتـسناد و  ییورایور  نیا  یلـصا  روحم  ار  لـباقم  فرط  یـسوساج  یاھسیورـس  یاهنماـخ ، هللاتیآ  ترـضح 

. دنھد ماجنا  یمھم  طلغ  چیھ  دنا  هتسناوتن  لاحب  ات  دوخ ، تاناکما 

. دروخ میھاوخ  هبرض  میوش  یشیدنا  هداس  راچد  رگا  دش و  میھاوخ  بولغم  میوش  تلفغ  راچد  گنج  نیا  رد  رگا  هتبلا  دندرک : ناشنرطاخ  یمالسا  بالقنا  ربھر 

ذوفن و  » زا تسا ، راک  روتـسد  رد  یفلتخم  یاھشور  اھهویـش و  گنج ، نیا  رد  دـنتفگ : یتاعالطا ، هدـیچیپ  گنج  نیا  داعبا  هب  هراشا  اـب  سپـس  یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

«. یتینما یاھیگتفشآ  داجیا   » و یداصتقا » یلام و  یناماسبان  داجیا   » ات مدرم » یاھرواب  رییغت   » و ناریگ » میمصت  تابساحم  رییغت   » و تاعالطا » تقرس 

بالقنا  / ١٣٩٧/٠١/٢٩ ربھر  اب  تاعالطا  ترازو  نانکراک  ناریدم و  ریزو ، رادید 

اب روشک  یتاعالطا  هعومجم  هلباقم  یاھھار  زا  یکی  ار  تاعالطا  قیقد  یسررب  لیلحت و  و  هدنیآ ، یاھدادیور  ینیب  شیپ  اب  تدمدنلب  یزیر  همانرب  یاهنماخ  هللاتیآ  ترضح 

. دندرمشرب لباقم  هھبج  یحارط 

رادتناما یمالـسا ، یروھمج  ماظن  رد  دـھاوخیم  هک  یدرف  دـندوزفا : دنتـسناد و  ذوفن  عوضوم  نتفرگ  یدـج  ار  لباقم  هھبج  مجاھت  اب  هلباقم  یاھهار  زا  رگید  یکی  ناـشیا 

ترازو رظن  ساسارب  لمع  هب  فظوم  زین  اھھاگتـسد  دوش و  سکعنم  دـیاب  دارفا  تیحالـص  هرابرد  دـیدرت  نیرتکچوک  اذـل  دـشاب  هتـشاد  تیحالـص  دـیاب  دـشاب  مدرم  روشک و 

. دنتسھ تاعالطا 

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

ناریا ام  زیزع  روشک  رب  یهرطیـس  مھ  نمـشد  یاھراشف  عون  هس  رھ  فدـھ  یلمع ؛ راشف  و  یناور ، راـشف  یداـصتقا ، راـشف  تسا : زیچ  هس  نیا  نمـشد  یهشقن  زورما 

. دراد طلست  هرطیس و  هقطنم  هایسور  تخبدب  یاھروشک  زا  یضعب  رب  هکنانچمھ  تسا ،

...

روشک رد  هکنیا  زا  تسا  ترابع  ناشیلمع  راشف  روشک ؛ رـساترس  رد  منکیم  ضرع  نامزیزع  تلم  یهمھ  هب  هلمج  کی  طـقف  مھ  نیا  یهراـبرد ]  ] هک یلمع ، راـشف  اـما  و 

تابلاطم زا  هک  تسا  نیا  نمـشد  یهشقن  تسا . هدروخ  الاح  ات  هکنانچمھ  دروخ ؛ دھاوخ  گنـس  هب  اھنآ  رـس  هتبلا  هک  تسا  اھنآ  یعطق  یهمانرب  نیا  دننک ؛ داجیا  بوشآ 

ینارگراک الثم  دنتابلاطم ؛ لابند  دنوشب ، عمج  دنـشاب ، هتـشاد  یاهبلاطم  یاهدـع  کی  روشک  زا  یاهطقن  کی  رد  یرھـش ، کی  رد  تسا  نکمم  دـننک . هدافتـساوس  یمدرم 

یذوفن لماوع  دشکیم ، هشقن  یدراوم  نینچکی  رد  نمـشد  دنتـسھ . ناشدوخ  یرھـش  تابلاطم  لابند  یرھـش ، کی  رد  یمدرم  ای  دـنایرگراک ؛ تابلاطم  لابند  دنتـسھ ،

تکرح یتینما و  دـض  تکرح  هب  دـننک  لیدـبت  ار  مدرم  مارآ  تاـعامتجا  اـت  دـننکیم  دراو  تاـعامتجا  نیا  رد  یدودـعم  دادـعت  هب  ار  یثـیبخ  یاـھناسنا  رارـشا و  عقاو  رد  ار ، دوخ 

« نمشد ذوفن   » 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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، تسا نمشد  یهشقن  نیا  دنشاب ؛ هتشاد  هجوت  روشک  رسارس  رد  مدرم  ار  نیا  دننک ؛ ماندب  ار  یمالسا  یروھمج  ماظن  ار و  تلم  ار و  روشک  هلیـسو  نیا  هب  ات  هنارگبوشآ 

اھنآ هچنآ  لـباقم  رد  اـم  زیزع  مدرم  دـناهدناوخ و  روـک  اـھنیا  نم ، خـسار  داـقتعا  هب  هکلب  نم  ناـمگ  هب  هتبلا  راـک ؛ نیا  یارب  دـناهدرک  یزیرهماـنرب  دناهتـسشن  مـیراد ؛ ربـخ  اـم 

زاب دناهدرک ، ظفح  ار  ناشدوخ  یرایشھ  زورما  ات  هکنانچمھ  ام  زیزع  مدرم  منکیم  هیصوت  نم  و  داتـسیا . دنھاوخ  یرایـشوھ  اب  تماھـش ، اب  تردق ، اب  دناهدرک ، یزیرهمانرب 

. دننک ظفح  مھ 

تلود  / ٠٧/١٣٩٧/٠۶ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

هب کی  داصتقا  لئاسم  یهنیمز  رد  هک  تسا  نیا  مھ  شتلع  داصتقا ، یهلئـسم  یور  هدـش  زکرمتم  نمـشد  ناتـسود ! دـینیبب  درک . راک  مجحرپ  یوق و  دـیاب  داصتقا ، دروم  رد 

دراو دـنکب و  ذوفن  هتـسناوت  اھاجنآ  زا  نمـشد  هک  هتـشاد  دوجو  یرادار  روک  طاقن  کـی  اـھیماظن  ریبعت  هب  هتـشاد ، دوجو  ییاھفعـض  کـی  هتـشاد ، دوجو  ییاـھالخ  حالطـصا 

 - دریگب ماجنا  دیاب  هک  ار  ییاھراک  نیا  یهمھ  میناوتیم . مینک ؛ فرطرب  ار  اھنیا  میسانشب و  تسرد  ار  اھفعـضهطقن  دیاب  ام  میدنبب ، ار  یرادار  روک  طاقن  نیا  دیاب  ام  دوشب ؛

دراد و دوجو  ییاھهار  هن ، میـشاب ؛ تسبنب  راچد  ام  هک  تسین  روجنیا  دراد ؛ دوجو  هار  روشک  یداصتقا  یهرادا  رد  میناوتیم . ام  اھنیا - زا  یـضعب  هب  منکیم  هراشا  نم  ـالاح 

بش و دیاب  روشک  یداصتقا  نیلوئـسم  دینک ؛ راک  تیفیکاب  مجحرپ و  یتسیاب  دیوشب ؛ دراو  یتسیاب  دینکب ؛ یتسیاب  هللااشنا . تفر  دومیپ و  تردـقاب  ار  اھهار  نیا  دوشیم 

. دنسانشن زور 

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

یهمھ رد  دنک . داجیا  لالتخا  نموم  ناناوج  یهچراپکی  فوفص  رد  دناوتن  نمشد  ذوفن  دراذگن ، ریثات  یگدنز  یمومع  یاضف  رد  نمشد  یهسوسو  دیشاب  بقارم  نم ! نازیزع 

دوشیم الماک  اھنآ  نانخس  زا  ار  نیا  تسا ؛ هناسویام  نمـشد ، شالت  هتبلا  تسا . لاعف  تدشب  نمـشد  اھهنیمز - یهیقب  رد  یزاجم و  یاضف  یاھـشخب  رد  زورما   - اھـشخب

؛ دـیدنبب راک  هب  فلتخم  یاھـشخب  رد  ار  ناتدوخ  یهزیگنا  ناتدوخ و  راکتبا  دـیاب  دـیھدب ، ناشن  رادـتقا  یگدامآ و  ناتدوخ  زا  دـیاب  دـیتسیاب ، دـیاب  دـننکیم . شالت  اما  دـیمھف ؛

. دش دھاوخ  نشور  ناریا  تلم  مشچ  دوب و  دھاوخ  یرتھب  یهدنیآ  نموم ، ناناوج  امش  روضح  اب  شترا  یهدنیآ  هللااشنا  درک . دھاوخ  کمک  امش  هب  لاعتم  یادخ 

ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

فعـض و یهطقن  فیعـض ، داـصتقا  تسا و  روشک  یریذـپانذوفن  یریذپانهطلـس و  مھم  لـماع  توق و  یهطقن  یوـق ، داـصتقا  تسا . هدـننکنییعت  یدـیلک  یهطقن  کـی  داـصتقا 

تسا یاهلیسو  اما  تسین ، یمالسا  یهعماج  فدھ  هتبلا  داصتقا  دراذگیم . رثا  رشب ، تایونعم  تایدام و  رد  انغ  رقف و  تسا . نانمـشد  تلاخد  هطلـس و  ذوفن و  زاسهنیمز 

. دیسر اھفدھ  هب  ناوتیمن  نآ  نودب  هک 

مالسلامھیلع  / ١٣٩٧/١٢/٠٧ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

ار نمـشد  ذوفن  قطانم  نیا  دننک ؛ ذوفن  اجنآ  زا  دننک و  ادیپ  یفعـض  هطقن  دیاش  هک  دننکیم  هاگن  دنراد  تقد  اب  یبالقنا ، تلم  امـش  نم و  یگدـنز  یایاوز  هب  نانمـشد  زورما 

. تسا روشک  لوئـسم  عماوج  وزج  مھ  ناحادـم  یهعماج  میلوئـسم ؛ همھ  میفظوم ، همھ  زورما  میھدـن . ردـھ  ار  تقو  دـینک ؛ ییارآفص  اھنآ  لـباقم  رد  دـینک ، ییاـسانش 

[. دینک نییبت   ] ار یمالسا  فراعم 

یربھر  / ١٣٩٧/١٢/٢٣ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

اب نامزرم  میراذگن  ام  هک  تسا  نیمھ  مزال  رایسب  یاھراک  زا  یکی  تسا .]  ] مرن مجاھت  زا  تینوصم  یارب  نمشد  اب  یدنبزرم  مینک ، ضرع  مھ  ار  نیا  زاب  هک  رگید  یهلئسم 

- فرط نیا  هب  فرط  نآ  زا  هچ  فرط ، نآ  هب  فرط  نیا  زا  هچ   - زرم نیا  زا  روبع  دوبن ، هتسجرب  زرم ، دوبن و  نمشد  اب  یدنبزرم  رگا  نمشد ، اب  یدنبزرم  دوشب . گنرمک  نمـشد 

مدآ دنکیم ؛ ادیپ  ذوفن  اجنیا  دیآیم  دوشیم  دنلب  یرفن  کی  فرط  نآ  زا  بخ  دشابن ، هتسجرب  دشابن و  ییایفارغج  زرم  رگا  ییایفارغج . یاھزرم  لثم  تسرد  دوشیم ؛ نکمم 

یداقتعا و زرم  دتفایم . ریگ  اجنآ  دوریم  دنکیم  روبع  زرم  زا  هدولآباوخ  مدآ  لفاغ ، مدآ  کی  مھ  فرط  نیا  زا  فرط ؛ نیا  دیآیم  فرط  نآ  زا  سوساج  مدآ  دزد ، مدآ  یچقاچاق ،

یزاجم یاضف  رب  دناوتیم  دنکب ، لمع  هدنبیرف  دناوتیم  دنک ، هعدخ  دناوتیم  دنک ، ذوفن  دناوتیم  نمشد  دوبن ، نشور  زرم  هک  یتقو  تسا ؛ روج  نیمھ  انیع  مھ  یـسایس  زرم 

یهفیرـش یهیآ  رد  هک  تسا  بلطم  کی  مھ  نیا  دوب ؛ دھاوخن  یناسآ  نیا  هب  یگنھرف  طیحم  رب  یزاجم ، یاضف  رب  وا  طلـست  دوب ، نشور  نمـشد  اب  زرم  رگا  دوشب . طلـسم 

نمشد اب  ام  هک  هدرک  عنم  نیا  زا  لاعتم  یادخ  ( ٢٩ «،) متیفخا امب  ملعا  انا  هدوملاب و  مھیلا  نورست   » هک اجنیا  هب  دسریم  ات  مھیلا ،» نوقلت  ایلوا  مکودع  یودع و  اوذختت  «ال 

. مینکب دروخرب  تروص  نیا  هب 

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

؛ میریگب یدـج  ار  اھنآ  میـسانشب و  یتسیاب  ار  نامدوخ  یاھهتـشاد  تسا ؛]  ] دوخ یاھهتـشاد  نتفرگ  یدـج  نتخانـش و  الوا  دـتفیب ، قافتا  دـیاب  بالقنا  مود  ماـگ  رد  هچنآ 

روشک مینک ؛ هدافتـسا  اھنیا  زا  میریگب و  راک  هب  ار  اھنیا  ار ، اھنیا  میریگب  یدج  میـسانشب ، دـیاب  ار  اھنیا  روشک ، یاھتیفرظ  روشک ، یاھتیزم  دوخ ، یاھتیفرظ  دوخ ، یاھتیزم 

. مینک یگداتـسیا  یدـج  روط  هب  اھنآ  لباقم  رد  میـسانشب و  ار  نمـشد  یهنخر  یاھهار  میـسانشب ، ار  اھداسف  میـسانشب ، ار  اھتفآ  اـیناث ، دراد ؛ یعیـسو  تیفرظ  یلیخ 

. اھنآ لح  یارب  ندرک  رپس  هنیس  اھلکشم و  اھدوبمک و  اھهنخر و  اھداسف و  نتخانش  و  اھنآ ، زا  یهدافتسا  اھتیزم و  اھتیفرظ و  نتخانش  تسا : نیا  بالقنا  مود  ماگ  زورما 

یماظتنا  / ١٣٩٨/٠٢/٠٨ یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یاضف زورما  تسا . یزاـجم  یاـضف  تینما  یهلئـسم  درادـن ، دـیلوت  قنور  نیا  هب  یطبر  رگید  هک  روشک  لـخاد  رد  دـینک  اـفیا  شقن  دـیناوتیم  اھامـش  هک  یرگید  یهتکن  کـی 

یاـضف نیا  بخ ، تسا . یمیظع  عیـسو و  رایـسب  شرتسگ  کـی  یزاـجم  یاـضف  شرتسگ  تسین ؛ شیپ  لاـس  هد  شیپ و  لاـس  جـنپ  لـثم  رگید  مدرم ، یگدـنز  رد  یزاـجم 

الاح  - بخ امـش  دـنربیم . مدرم  ار  شررـض  مدرم ، یارب  دـشاب  نماان  اضف  نیا  هچنانچ  رگا  دراد . مھ  یگرزب  تارطخ  دراد ، مھ  یتارطخ  دراد ، یتاناکما  دراد ، یعفانم  یزاجم 

امـش یراکمھ  تقو ، نآ  هک  دینک  راک  دیوشب و  دراو  یدج  روط  هب  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  دیناوتیم  هنیمز  نیا  رد  دینکیم - ییاھراک  تسھ ، هک  مھ  اھنیا  دننام  اتف و  سیلپ 

. تسا مھم  قاچاق ، یهلئسم  دوب و  دیلوت  قنور  هب  طوبرم  هک  یلبق  یهیضق  نآ  رد  مھ  هیضق ، نیا  رد  مھ  هیئاضق ، یهوق  اب 

دیناوتیم مھ  امش  تسا . یزاجم  یاضف  یهلئسم  نیمھ  ذوفن ، یاھهار  زا  یکی  دنکیم و  ادیپ  ار  ذوفن  یاھهار  مھ  نمشد  میراد ؛ نمـشد  اھروشک ، زا  یلیخ  زا  رتشیب  ام 

. دیوشب دراو  یدج  تروص  هب  لماک ، روط  هب  هلئسم  نیا  رد  دینک ؛ افیا  دیناوتیم  یمھم  شقن  دینک ، افیا  شقن 

هیئاضق  / ٠۵/١٣٩٨/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

یننا  » افاخت لاق ال  تسا ؛ یھلا  تیامح  هب  داـقتعا  رطاـخ  هب  ناریا  تلم  توق  مھم  یلـصا و  شخب  میردـتقم . اـم  میتسین ؛ فیعـض  اـما  میمولظم ، میتسھ ، ملظ  دروم  اـم 

راشف همھ  نیا  دـناهدرک ، هئطوت  ام  هیلع  همھ  نیا  هک  تسا  یلاس  لھچ  نیمھ  مھ  شاهناشن  دـنکیم ؛ کمک  دراد  تسا ، اـم  اـب  لاـعتم  یادـخ  ( ١٧ (؛ ٰىرا عمـسا و  امکعم 

ماجنا تلم  نیا  اب  زیمآتنایخ  تشز و  راک  رازھ  دناهتخادنا ، مدرم  ناج  هب  ار  یتسیرورت  لماوع  دـناهدرک ، تسرد  ذوفن  دـناهتخادنا ، هار  هنتف  دـناهتخادنا ، هار  گنج  دـناهدروآ ،

. تسا رتراوتسا  رتدنمتردق و  رتیوق ، شیپ  لاس  تسیب  شیپ ، لاس  هد  زا  مھ  زورما  دش ؛ رتراوتسا  مھ  زورهبزور  داتسیا و  هوک  لثم  تلم  نیا  دناهداد ،

« نمشد ذوفن   » 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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http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=41810
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=41994
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42061
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تلود  / ٣٠/١٣٩٨/٠۵ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

یگنھرف ظاحل  زا  یمیظع  یهھبج  کی  هبناجهمھ ؛ یهلمح  کی  اب  میتسھ  هجاوم  ام  دننک - هجوت  ادج  دنتـسھ  گنھرف  یهلئـسم  اب  طبترم  هک  یناتـسود  نیا   - گنھرف رد 

یروھمج رب  یهبلغ   » هک دنیوگیم  احیرـص  مھ  ناشدوخ  رگید  الاح  اما  ار ، فرح  نیا  میتسنادیم  ام  هتبلا  تسھ ، ناشیاھفرح  لالخ  رد  مھ  نیا  دننکیم ؛ مجاھت  ام  هب  دـنراد 

ار اھنھذ  تسا ؛ زیمآتیقفوم  یگنھرف  ذوفن  یگنھرف و  راک  اب  هکلب ] ، ] تسین زیمآتیقفوم  یداصتقا  میرحت  اب  یماـظن و  گـنج  اـب  مالـسا ، تیمکاـح  رب  یهبلغ  یمالـسا و 

. دنیوگیم حیرص  نالا  ار  نیا  درک ؛» کیرحت  دیاب  ار  اھسوھ  درک ، راک  دیاب  اھزغم  یور  داد ، رییغت  دیاب 

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

کی هکنیا  زا  دوب  ترابع  بالقنا  زا  لبق  ناریا ، اب  اکیرمآ  ینمـشد  توغاط . میژر  نآ  رد  یتح  هدرک ؛ ینمـشد  ناریا  اـب  هشیمھ  اـکیرمآ  ناریا ، اـب  اـکیرمآ  طاـبترا  خـیرات  لوط  رد 

شخپ رالد  نداد ، لوپ  درک  عورش  اجنآ  زا  دش ، ناھنپ  سیلگنا  ترافـس  رد  تفر  نارھت ، دمآ  رالد  نادمچ  اب  ییاکیرمآ  رومام  درک ؛ طقاس  اتدوک  اب  لاس ١٣٣٢  رد  ار  یلم  تلود 

یلیخ اکیرمآ  هب  هک  دوب  نیا  مھ  شریـصقت   - تشاد ریـصقت  مھ  تلود  نآ  هتبلا  دندرک ؛ طقاس  ار  یلم  تلود  دـندروآ و  دوجو  هب  ییاتدوک  دـندرک ، مادختـسا  ار  یناسک  ندرک ،

طلسم ام  حلسم  یاھورین  رب  دوشیمن . رتالاب  ینمشد  نیا  زا  رگید  دنداد ؛ لیکشت  روشک  رد  ار  ناشدوخ  هب  یهتـسباو  دساف  تلود  دندرک و  ار  راک  نیا  اما  دوب - هدرک  دامتعا 

دادرم متـشھوتسیب  یاتدوک  هک  لاس ١٣٣٢  زا  لماک . طلـست  دندش ، طلـسم  ام  گنھرف  رب  دندش ، طلـسم  ام  روشک  یاھتـسایس  رب  دـندش ، طلـسم  ام  تفن  رب  دـندش ،

زورما ات  تسا ، مولعم  بخ  هک  مھ  بالقنا  زا  دعب  ام ؛ روشک  اب  ناریا و  تلم  اب  یهرود  نآ  ینمـشد  نیا  تشاد . همادا  تلاح  نیا  لاس ١٣۵٧ ، ات  ینعی  بالقنا  ات  داتفا  قافتا 

. دندرک یدب  یناریا  ناریا و  اب  مئاد  اھنیا  هدوب ؛ ذوفن  ای  هدوب ، یشارتلکشم  ای  هدوب  ییوگدب  ای  هدوب  میرحت  ای  هدوب  دیدھت  ای  شاهمھ 

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

ددـجم ذوفن  هار  هک  هدوب  نیا  دـینک - هجوت  هتکن  نیا  هب  اھناوج  امـش  مھاوخیم  نم   - هداد اـکیرمآ  هب  اـکیرمآ  یاـھهئطوت  لـباقم  رد  یمالـسا  یروھمج  هک  یخـساپ  نیرتمھم 

هتفگ هک  هرکاذم  زا  عنم  نیا  هتسب . ار  روشک  ناکرا  رد  اکیرمآ  یهرابود  ذوفن  ار و  روشک  هب  اکیرمآ  یهرابود  دورو  هار  یمالـسا  یروھمج  هتـسب ؛ ار  روشک  هب  اکیرمآ  یـسایس 

یاکیرمآ تسا . تخـس  یلیخ  هتبلا  اھییاکیرمآ  یارب  تسا . اکیرمآ  دورو  هار  نتـسب  یریگولج و  نیمھ  یاھرازبا  دراوم و  زا  یکی  مینکن ،» هرکاذم  مینکن ، هرکاذـم   » دوشیم

یمالسا یروھمج  نارس  اب  هک  دنکیم  رارصا  تسا  اھلاس  دنزب ، فرح  اھنآ  اب  دنیـشنب  هک  اھروشک  نیلوئـسم  اھروشک و  یاسور  رـس  رب  دراذگیم  تنم  هک  ربکتـسم  ربکتم 

تردـق هک  دراد  دوجو  یتموکح  دراد و  دوجو  یتلم  ایند  رد  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا . تخـس  یلیخ  اـکیرمآ  یارب  نیا  دـنکیم ؛ عاـنتما  یمالـسا  یروھمج  دـنک و  هرکاذـم 

کی تسین ، یتاساسحا  افرص  راک  کی  هرکاذم ، زا  عنم  نیا  دوریمن . راب  ریز  دنکیمن و  لوبق  ار  اکیرمآ  یللملانیب  یروتاتکید  ار و  اکیرمآ  یتوغاط  تردق  ار و  اکیرمآ  یهنابـصاغ 

فرط یلاـشوپ  تھبا  دـھدیم و  ناـشن  اـیند  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  تھبا  ار و  یمالـسا  یروھمج  رادـتقا  ددـنبیم ، ار  نمـشد  ذوفن  هار  تسھ ؛ شتـشپ  یمکحم  قطنم 

. دنیشنیمن اھنآ  اب  یسایس  یهرکاذم  زیم  تشپ  نوچ ] ، ] دنکشیم نایناھج  یهمھ  مشچ  ربارب  رد  ار  لباقم 

ىمالسا  / ١٣٩٨/٠٨/٢۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هقرفت داجیا  ریگمیمصت - ساسح و  زکارم  رد  ذوفن   - تسا ذوفن  میتسھ ، یناعم  نیا  بقارم  یمالـسا  یروھمج  رد  ام  هک  هقطنم  نیا  رد  مھ  اکیرمآ  یلـصا  حالـس  ام  رظن  هب 

لالح هکنیا  ندرک  دومناو  ناریگمیمـصت و  تابـساحم  رد  یراکتـسد  اھتلود ، اھتلم و  ناـیم  اـھتلم ، ناـیم  یداـمتعایب  داـجیا  تسا ، اـھتلم  یلم  مزع  رد  لزلزت  داـجیا  تسا ،

؛ تسا تالکـشم  لالح  نیا  دینک ، شوگ  دینک و  لمع  تفگ  وا  هچ  رھ  دینکب ، لوبق  ار  اکیرمآ  فرح  دیوشب و  اکیرمآ  میلـست  دـیورب و  اکیرمآ  مچرپ  ریز  هک  تسا  نیا  تالکـشم 

یماظن یاھحالـس  تخـس و  یاھحالـس  زا  هک  تسا  اھنیا  اھنآ  یاھحالـس  دننک ؛ دراو  دنھاوخیم  یمالـسا  یاھروشک  یمالـسا و  یاھتلم  ناریگمیمـصت  تینھذ  رد  ار  نیا 

همذال الا و  مکیف  اوبقری  مکیلع ال  اورھظی  نا  فیک و  هدومرف ]:  ] میرک نآرق  رد  هک  تسا  یقافن  نامھ  اھنیا ، راـک  رد  دـنکیم  هدـھاشم  ناـسنا  هچنآ  اـتقیقح  تسا . رتکاـنرطخ 

. ار اھنیا  هدرک  فیصوت  لاعتم  دنوادخ  دنتسھ ؛ یروج  نیا  ( ١ (؛ مھبولق یباتو  مھھاوفاب  مکنوضری 

ىمالسا  / ١٣٩٨/٠٨/٢۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هقرفت داجیا  ریگمیمصت - ساسح و  زکارم  رد  ذوفن   - تسا ذوفن  میتسھ ، یناعم  نیا  بقارم  یمالـسا  یروھمج  رد  ام  هک  هقطنم  نیا  رد  مھ  اکیرمآ  یلـصا  حالـس  ام  رظن  هب 

لالح هکنیا  ندرک  دومناو  ناریگمیمـصت و  تابـساحم  رد  یراکتـسد  اھتلود ، اھتلم و  ناـیم  اـھتلم ، ناـیم  یداـمتعایب  داـجیا  تسا ، اـھتلم  یلم  مزع  رد  لزلزت  داـجیا  تسا ،

؛ تسا تالکـشم  لالح  نیا  دینک ، شوگ  دینک و  لمع  تفگ  وا  هچ  رھ  دینکب ، لوبق  ار  اکیرمآ  فرح  دیوشب و  اکیرمآ  میلـست  دـیورب و  اکیرمآ  مچرپ  ریز  هک  تسا  نیا  تالکـشم 

یماظن یاھحالـس  تخـس و  یاھحالـس  زا  هک  تسا  اھنیا  اھنآ  یاھحالـس  دننک ؛ دراو  دنھاوخیم  یمالـسا  یاھروشک  یمالـسا و  یاھتلم  ناریگمیمـصت  تینھذ  رد  ار  نیا 

. تسا رتکانرطخ 

نایجیسب  / ١٣٩٨/٠٩/٠۶ رادید  رد  تانایب 

ناوت یعـس و  یهمھ  نمـشد  میتـفگ ، جیـسب  تیمھا  رد  هک  یلیـالد  نیمھ  هب  دـینکن . شومارف  ار  نیا  تسا ؛ نمـشد  ذوفن  نمـشد و  یهئطوت  ضرعم  رد  تدـشب  جیـسب 

مھ ار  نیا  تسا ؛ هلباقم  کی  هزرابم و  کی  میظع ، تکرح  کی  نیا  هتبلا  و  دنک ؛ لکـشم  راچد  ار  جیـسب  نورد ، زا  ات  دنک  ذوفن  دنک و  هئطوت  جیـسب  هیلع  هک  دنکیم  ار  شدوخ 

. دش دیھاوخ  زوریپ  همھ  رب  یھلا  یهوق  لوح و  هب  هک  دینادب 

شرورپ  / ١١/١٣٩٩/٠۶ شزومآ و  ناریدم  اسور و  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

نیا . ] درک لمات  دـیاب  یردـق  کی  نیا  یور  دـننک ؛ ادـیپ  ذوفن  اھروشک  شرورپ  شزومآ و  رد  هک  دـنراد  رارـصا  دـنرکف و  هب  ملاع  یهنعارف  ملاع و  تیغاوط  ردـق  نیا  ارچ  مینک  رکف 

یبرغ و یگدـنز  کبـس  گنھرف و  ذوفن  یانعم  هب  نیا  تسھ . مھ  همھ  یارب  هک  تفرگ  ار  ایند  شیادـص  رـس و  هک  تسا  دنـس ٢٠٣٠  لثم  ادص  رـس و  اب  تاقوا  یھاگ  ذوفن ]

، یناـمیا یھلا و  گـنھرف  قیمع و  رادهشیر و  گـنھرف  نیا  اـب  اـم  روشک  لـثم  یروـشک  کـی  دـیاب  ارچ  لـیلد ؟ هچ  هب  ارچ ؟ تسا . اـیند  یاـھروشک  یهمھ  رد  یبرغ  فادـھا 

زورما دریگب ]؟ رارق   ] تسا هدروختسکـش  طلغ و  یدام و  دـیدج و  زیچ  کی  ناشگنھرف  ناشندـمت و  هک  یناسک  تامیلعت  ریثات  تحت  یناریا  ناـشخرد  یهتـسجرب  گـنھرف 

ینعی  - نوگاتنپ ات  دوویلاـھ  زا  اـکیرمآ  رد  ( ٨ .) متفگ اـکیرمآ  هب  عجار  نم  زور  نآ  تسا ! ربـخ  هچ  دـینیبب  بخ  تسا ؛ هدروختسکـش  برغ  دوخ  رد  برغ  یعاـمتجا  یهفـسلف 

ای ناریا و  یمالسا  روشک  لثم  یروشک  کی  گنھرف  یتسیاب  ارچ  اھنیا . نیب  مھ  اجنآ ، مھ  اجنآ ، مھ  تسھ ؛ داسف  اج  همھ  دیریگب - رظن  رد  ار  نوگاتنپ  دوویلاھ و  یهلصاف 

میظنت ار  نآ  طلغ  دـساف و  عماوج  اھروشک ، نیا  اھندـمت ، نیا  یاھمدآ  هک  دریگب  رارق  یدنـس  کی  ریثات  تحت  ایند  رد  رگید  یاـھروشک  یـضعب  دـیاش  یمالـسا و  یاـھروشک 

هب هک  ار  ییاھراک  اـھنیا  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  تسا ؛ شرورپ  شزومآ و  ریثاـت  رطاـخ  هب  ذوفن  رب  ناشرارـصا  اـھنآ و  ذوفن  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  نیا  هب  نیارباـنب  دـناهدرک ؟

دنس ٢٠٣٠؛ نیمھ  لثم  یمومع  یهلیـسو  کی  اب  یدراوم  کی  رد  ییاج و  کی  دنھدب ؛ ماجنا  دنناوتیم  هلیـسو  نیا  هب  دنھدب ، ماجنا  دنناوتیمن  یناسآهب  یماظن  یهلیـسو 

ارجا دراد  لفاغ  ای  بابان  یاھمدآ  یضعب  یهلیسو  هب  روط  نیمھ  دنس  نیا  یازجا  زا  یضعب  رانکهشوگ  ماهدینـش  مھ  نالا  دش ، هجوت  نآ  هب  مھ  ام  روشک  رد  هنافـساتم  هک 

یب میراد  ربخ  ام  هک  هقطنم  یاھروشک  زا  یـضعب  شرورپ  شزومآ و  رد  ذوفن  لثم  هچ  دـننک - لابند  دـج  روط  هب  ریزو  یاقآ  منکیم  شھاوخ  ار  نیا  و   - دوشیم لابند  دوشیم و 

ناشدوخ یاھروشک  رد  دنربیم  هعومجم و  نیب  زا  دننکیم  ادج  ار  یدارفا  دنھدیم ]، رییغت   ] ار اھشزومآ  ار ، نیملعم  عضو  ار ، یسرد  یاھباتک  دنراد  وھایھ  نودب  ادص و  رس و 

یهنیمز رد  یتیـساسح  کی  هک  تسا  مزال  تسا . مھم  یلیخ  نم  رظن  هب  نیا  دننک . ادیپ  ذوفن  دنھاوخیم  شرورپ  شزومآ و  رد  دننادرگیمرب . دـننکیم  تیبرت  حابـص  دـنچ  کی 

دصاقم دھاوخیم  ذوفن  نیا  اب  وا  دراد . رارصا  ارچ  وا  دینادب  دیاب  امش  ذوفن ؛ هب  دراد  رارصا  وا  دنشاب . بقارم  دنشاب و  هتشاد  تیـساسح ]  ] همھ دننک ، ادیپ  همھ  نمـشد  ذوفن 

« نمشد ذوفن   » 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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لخاد رد  یتقو  دنک ، تراغ  ار  یروشک  کی  دھاوخیم  هک  وا  دینک  ضرف  نیاربانب  دننک ؛ رکف  وا  لثم  هک  دنک  تسرد  ییاھمدآ  دنک و  یتایلمع  ار  شدوخ  دیلپ  فادھا  ار ، شدوخ 

. درک هجوت  انعم  نیا  هب  یتسیاب  لاحرھ  هب  و  دریگیم . ماجنا  یناسآ  یتحارب و  تراغ  نیا  دندوب ، رکفمھ  وا  اب  دندوب ، قفاوم  تراغ  نیا  اب  هک  دندوب  یناسک  روشک 

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

نیا هک  دـیمھف  نمـشد  درک ؛ کرد  ار  نیا  تیمھا  نمـشد  نکل  دـناهدرکن ، کرد  ار  راکتبا  نیا  تیمھا  یعقاو ، نیبطاـخم  زا  یلیخ  ناملـسم و  یاـھتلود  زا  یلیخ  هنافـساتم 

هتشاد ار  شدوخ  کسانم  دیاقع و  شدوخ  یارب  یسک  رھ  دشاب ؛ ناشدوخ  یارب  ناشدیاقع   - یلک یاھیریگتھج  رد  تسا  یمالسا  قرف  داحتا  هک  لحار  ماما  یهیـصوت 

نمشد تکرح . نیا  دض  رب  یزیرهمانرب  هب  درک  عورش  دیمھف ، ار  نیا  نمشد  نوچ  دنکیم ؛ مک  اھنآ  رد  ار  نمشد  ذوفن  ردقچ  دراد و  تیمھا  یمالـسا  تما  یارب  ردقچ  دشاب -

مییوگیم ام  هچنآ ] لباقم  رد  [ ؛ یبیرقتدـض یاھهشیدـنا  دـیلوت  یارب  یزکارم  داجیا  هلمج  زا  داد ؛ ماجنا  راوگرزب  ماما  تدـحو  مایپ  اب  یهلباـقم  رد  ار  یایتاـیلمع  یاـھهمانرب 

؛ ، بیرقتدض تابثا  یارب  دننک  هیھت  بلطم  رکف و  دننیـشنب  هک  دندناشن  اجنآ  دنداد ، لوپ  مھ  رودزم  هدـع  کی  هب  دـندرک ، تسرد  ار  یزکارم  دنتـسشن  یمالـسا . قرف  بیرقت 

. هشیدنا دیلوت  زکارم  داجیا ] . ] دننک ٰیثنخ  ار  ماما  یھلا  میظع و  ریبدت  نیا  ماما ، گرزب  تسایس  نیا  هک  دننکب  لمع  یروج  ینعی 

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

لکشم ناشیاھهسوسو ؛ لامعا  فلتخم و  یاھهاگتسد  رد  نمشد  ذوفن  تسا ؛ ذوفن  هدمع  دنشاب ؛ ذوفن  بظاوم  دیاب  ام  یتینما  یاھهاگتسد  مھ  یلخاد  تینما  باب  رد 

. دننک تسرد  ار  لکشم ]  ] نیا هک  دنشاب  بقارم  دیاب  تسا . نیا  هدمع 

یربھر  / ١۴٠٠/١٢/١٩ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

تاناکما ظاحل  زا  اھتخاسریز ، ظاحل  زا  قح  یهھبج  زورما  میاهدـش . یوق  ام  میاهدـش ؛ یوق  ام  هک  تسا  نیا  تلع ، تسا ؟ تخـس  ردـق  نیا  اـم  هیلع  مرن  گـنج  زورما  ارچ 

هک دـننکیم  ار  ناشدوخ  شالت  یهمھ  دـنوشیم و  لسوتم  مرن  گنج  هب  هک  تساذـل  تسا ؛ یراوشد  راک  تسین ، ناسآ  قح  یهھبج  اب  نمـشد  شلاـچ  زورما  هدـش . یوق 

زورما هللادمحب  صاوخ  زا  یمیظع  یاھهعومجم  یدایز ، یهدع  صاوخ  نیب  رد  نکل  دنجامآ  صاوخ  میتفگ  هتبلا  تسا . ام  توق  تردق و  رطاخ  هب  نیا  دننک ؛ بارخ  ار  تاینھذ 

کی دنـشاب ، ینوتـس  کی  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  دـنناوتیم  دنتـسھ و  هزیگنارپ  مھ  دنتریـصباب ، مھ  اـھنیا  هک  اـھناوج ــ  صوصخب  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگدرورپ  زا  دنتـسھ ــ 

. تسا ذوفن  یراذگرثا و  لاح  رد  تدشب  تسا ، شالت  لاح  رد  تدشب  مھ  نمشد  هتبلا  دنشاب . یمکحتسم  یهناوتسا 

١۴٠١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموسویس  مسارم  رد  تانایب 

... منکب ضرع  مھاوخیم  هیـصوت  دـنچ  نارگید ، هچ  ناـناوج و  هچ  لاـعف ، دارفا  یداـصتقا ؛ یـسایس و  یعاـمتجا ، یبـالقنا ، یهصرع  نـالاعف  هب  منکب  هیـصوت  دـنچ  مھاوخیم 

رب ینیچقرع  کی  هک  یـسک  هب  دوریم  اھیـضعب  نھذ  عجترم ،»  » مییوگیم یتقو  اـم  هچ ؟ ینعی  عجترم » . » دـنوشب ریگاـج  دـننک و  ذوفن  روشک  رد  عاـجترا  یاـھهدر  دـیراذگن 

؛ دوب ام  روشک  رد  عضو ]  ] نیا تسا . عجترم  نیا  تسا ؛ یبرغ  یگدنز  کبس  تسایس و  عبات  یگدنز ، کبـس  تسایـس و  رد  هک  تسا  یـسک  نآ  عجترم  هن ، تسا ؛ شرس 

نیا تـسا  نـکمم  تـسا . عـجترم  ددرگرب  نآ  هـب  سک  رھ  دز ؛ سپ  ار  نآ  دـمآ  بـالقنا  دوـب ، روـشک  رد  یبرغ  یگدـنز  کبـس  یوـلھپ ، یهتـسباو  دـساف و  تیمکاـح  نارود  رد 

یبرغ یگدنز  کبس  گنھرف و  یگدنز و  تمس  هب  هک  یسک  رھ  تسا . عجترم  اما  دنزب ، مھ  یوسنارف  نلکدوا  نویپاپ و  یل و  راولش  ترشیت و  تسا  عجترم  هک  یصخش 

. دنک ذوفن  دوشب و  ریگاج  روشک  یهندب  رد  عاجترا  دیراذگن  دورب ؛ عاجترا  تمس  هب  ناتروشک  دیراذگن  تسا . عجترم  وا  دورب ،

یلیصحت  / ١۴٠١/٠٧/٢٧ رترب  یاھدادعتسا  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

؛ مراد ربخ  هدنب  دـیآیم . ولج  یملع  یهرھچ  کی  ناونع  هب  یھاگ  نمـشد  دـنوشب . لفاغ  ام  یاھهبخن  دـیابن  مھ  نمـشد  زا  تسا . نمـشد  زا  تلفغ  مھ  رگید  تلفغ  کی 

نآ رد  ار  ناشدوخ  هک  یئاضعا  ار ، اھوجشناد  تاقوا  یھاگ  ار ، اھداتسا  دننکیم  توعد  هک  یملع  زکارم  نیا  زا  یلیخ  تسین . لیلحت  سدح و  تسا ، عالطا  میوگیم ، هکنیا 

تاطابترا نیا  ـالاح  دـننکیم . رارقرب  تاـطابترا  دننیـشنیم و  یملع . یهرھچ  ناونع  هب  ار  اـھنیا  دـننام  داـسوم و  یایآیـس و  یتینما  یاـضعا  دـناهداد ، ذوفن  یملع  تئیھ 

هک تسا  نیا  شلقادح  دنھدب ، شبیرف  دنناوتن  رگا  دننک ، شبذج  دنناوتن  رگا  دننک . بارخ  ار  وا  نھذ  هک  تسا  نیا  شلقادح  دنادیم ؛ ادـخ  رگید  ار  نیا  دـسرب ، اجک  هب  شدـعب 

. دنرادیمرب ار  ام  هالک  اھنیا  هک  دوشیم  مولعم  دعب  دننزیم ، اج  شوھاب  دننزیم ، اج  بدوم  ار  ناشدوخ  دوشیم . دراو  یروج  نیا  نمشد  دننک . بارخ  ار  شنھذ 

نایجیسب  / ١۴٠١/٠٩/٠۵ رادید  رد  تانایب 

کی رد  ار  شدوخ  دشوپیم ، یضوع  سابل  بابان  مدآ  کی  یھاگ  دساف ، مدآ  کی  یھاگ  دیشاب ؛ هتشاد  هجوت  ار  نیا  دیشاب . جیسب  یهعومجم  نورد  رد  نمشد  ذوفن  بقارم 

رد دناوتیم  دیایبرد ، یناحور  توسک  رد  دناوتیم  بابان  مدآ  دساف ، مدآ  دنزیم . اج  نویناحور  توسک ]  ] رد ار  شدوخ  دـیآیم  دـشوپیم  یناحور  سابل  دـنکیم ، اج  یاهعومجم 

. هیصوت کی  مھ  نیا  دشاب ، مھ  نیا  هب  ناتساوح  دیایبرد ؛ یجیسب  توسک 

مق  / ١۴٠١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یحیسم  ٧٩ لاس ]  ] یهیروف رد  بالقنا  ام ــ  بالقنا  یزوریپ  زا  دـعب  هاـم  هد  دودـح  ینعی  ربماسد ١٩٧٩  رد  دـیوگیم  هک  هدرک  رـشتنم  ار  یدنـس  ییاکیرمآ ... ربتعم  زکرم  کی 

ار ناریا  یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  نیا  روتـسد  ایـس ؛ نامزاس  هب  دـھدیم  یروتـسد  کی  رتراـک  تسا ــ  هلـصاف  اـبیرقت  هاـم  هد  دودـح  تسا ؛ ربماـسد  رد  نیا  دـش ؛ زوریپ 

ــ  هدید دبال  هک  یاهتفـشآ  باوخ  اب  ار ــ  ناریا  یمالـسا  یروھمج  ینوگنرـس  روتـسد  اکیرمآ  روھمجسیئر  بالقنا ، لیاوا  نامھ  ینعی  تسا ؛ زور  نآ  لام  نیا  دینک . نوگنرس 

. دینک طقاس  هلیسو  هچ  هب  دنکیم  رکذ  هک  تسا  نیا  هجوت  بلاج  یهتکن  تقو  نآ  دنکیم . رداص  ایس  نامزاس  هب 

زا دوب ، مھ  یماظن  یاتدوک  یارب  یزاسهنیمز  دوب ، مھ  ذوفن  دوب ، مھ  یـسوساج  دوب ، مھ  میرحت  دوبن ؛ تاغیلبت  طقف  هتبلا  تسا ... تاغیلبت  دنکیم  رکذ  هک  یاهطقن  نیلوا 

هک تسا  لاس   ۴٣ زورما ، ات  لاس ۵٨ ــ  دوشیم  هک  یدالیم ــ  لاس ٧٩  زا  دراد ؛ همادا  زورما  ات  نیا  تاغیلبت . اب  دـیوگیم  دروآیم ، مسا  ار  تاغیلبت  لوا  اما  دوب ، مھ  اھزیچ  نیا 

، یرثکادح راشف  یهلیسو  هب  ذوفن ، یهلیسو  هب  میرحت ، یهلیسو  هب  هلیسو ؟ هچ  هب  یمالسا . یروھمج  ینوگنرس  یریگفدھ  تسایس  دراد ؛ همادا  اکیرمآ  تسایس  نیا 

هک تسا  لاـس  نالا ۴٣  تاـغیلبت . یهلیـسو  هب  شـسار  رد  و  اھهلیـسو ، نیا  هب  یزیتسهعیـش ؛ یزیتسمالـسا ، یزیتسناریا ، یناریادـض ، یاـھداحتا  داـجیا  یهلیـسو  هب 

. دریگیم ماجنا  دراد  راک  نیا  زورما  نیمھ  ات  دننکیم و  دنراد  ار  راک  نیا  اھییاکیرمآ 

مالسلامھیلع  / ١۴٠١/١٠/٢٢ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

صقن نمشد  یهشقن  تسا . مھم  نیا  دوب ؛ یطلغ  یهبساحم  نمشد  یهبساحم  اما ] ، ] دوب یعماج  یهشقن  نمشد  یهشقن  [، ١۴٠١ تاشاشتغا ] ریخا یایاضق  نیا  رد 

لماوع یهمھ  ینعی  دوب ،» یعماج  یهشقن  نمـشد  یهشقن   » مییوگیم هکنیا  دوب . یطلغ  یهبـساحم  هشقن  نیا  ندرک  هدایپ  یارب  نمـشد  یهبـساحم  اـھتنم  تشادـن ،

هتبلا هک  تشاد  دوجو  یداصتقا  لماع  درک . فیدر  ار  لماوع  نیا  یهمھ  تخادنا ، راک  هب  دربب  راک  هب  یروشک  کی  رد  بیرخت  لالخا و  یارب  دناوتیم  تردـق  کی  هک  ار  یطلـسم 

یاھمیت ذوفن ، یتینما ، لماع  دـننک . هدافتـسا  لماع  نیا  زا  دـنناوتب  اھنآ  هک  دوب  یاهنیمز  مدرم  تشیعم  لکـشم  تسین و  بوخ  دوبن ، بوخ  مھ  روشک  یداـصتقا  تیعـضو 

اکیرمآ نمشد ، یتاغیلبت  یاھهاگتسد  یهلیسو  هب  فلتخم  یاھلکش  هب  یسارھناریا  تاغیلبت  لبق ، هام  دنچ  زا  ایند ؛ رد  یسارھناریا  یاغوغ  فرط . همھ  زا  یـسوساج 

هک دش  عورش  شیپ  یتدم  زا  مھ  نیا  ناشدوخ ؛ اب  یلخاد  رصانع  یضعب  ندرک  هارمھ  تسا . بیرخت  لماع  کی  مھ  نیا  دش ؛ عورش  یناھج  رابکتسا  الک  مسینویھـص و  و 

« نمشد ذوفن   » 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 25 
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[ الثم هک   ] یـصخش یاھهزیگنا  یـسایس ، یهزیگنا  یبھذـم ، یهزیگنا  یموق ، یهزیگنا  فلتخم ، یاھهزیگنا  اب  روشک  رد  ار  یـسک  کی  تسا . یمھم  لـماع  کـی  مھ  نیا 

؛ ریگارف تاغیلبت  لماع  یھارمھ . یارب  دننک  هدامآ  ار  اھنیا  دـننک ، هدافتـسا  اھنیا  زا  دـنھدب ،] بیرف   ] دـیتشاذگن اج  نالف  ار  نم  ارچ  دـیدادن ، باوج  تسرد  نم  مالـس  هب  ارچ 

. درک فیدر  ار  اھنیا  یهمھ  نمشد  هک  تسا  یلماوع  اھنیا  تنرتنیا . یزاجم ، یاضف  اھهراوھام ، اھنویزیولت ،

یمالسا  / ١۴٠١/١١/٢٩ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

زا یکی  تسا . ناھاوخدـب  لـباقم  رد  ندوـب  ذوـفن  لـباق  ریغ  ندوـب و  تخـس  دریگیمن ، رارق  هجوـت  دروـم  هنافـساتم  هک  ربماـیپ ] تـثعب  زا  ] یمھم رایـسب  یاـھهنیجنگ  زا  یکی 

. تسین لمع  تدـش  یانعم  هب  ادـشا » . » دراد دوجو  رافکلا » یلع  ادـشا   » یهیآ رد  نیا  هک  تسا ، ناشنانمـشد  ذوفن  یهیحان  زا  دـنروخیم ، یرـشب  عماوج  هک  ییاـھهبرض 

. تسا ادشا »  » یانعم نیا  ندوب ؛ ذوفن  لباق  ریغ  ندوب ، مکحم  ندوب ، تخس  ینعی  ادشا » « ؛ تسین مییوگیم ، لمع  تدش  نآ ] هب   ] یـسراف رد  ام  هک  انعم  نیا  هب  ادشا » »

رد دیآیم و  وا  دیرادن ؛ یرایتخا  ناتدوخ  زا  امـش  هک  تسا  نیا  هاوخدب  هناگیب و  ذوفن  نمـشد ، ذوفن  یانعم  دـننک . ادـیپ  ذوفن  امـش  یهعماج  رد  دـیراذگن  رافکلا ؛ یلع  ادـشا 

. دنکیم فرصت  دننکیم ، قیرزت  وا  هب  دنھاوخیم  هچرھ  هک  یشوھیب  ناسنا  لثم  امش ، یهعماج 

« نمشد ذوفن   » 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 
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