
مدرم  / ١٩/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

دیوگب دناوتیمن  سکچیھ  تسین . دنوادخ  زج  یسک  راک  دیھدیم ، ناشن  هک  یعطاق  روضح  امش و  یهملک  تدحو  یگداتسیا و  صولخ و  تبحم و  یگتـسبمھ و  داحتا و 

ام اعیمج  ضرالا  یف  ام  تقفنا  ول  : » دومرف شربمایپ  هب  لاعتم  یادخ  دنکب . ار  ییاھراک  نینچ  تسناوتیمن  مھ  ملـسوهلاوهیلعهللایلص ) ) ادخ ربمایپ  مدرک . ار  راک  نیا  نم 

؛» مھنیب فلا  نکلو هللا  « ؛ ینک لصتم  دـحتم و  مھ  اب  ار  اـھنآ  فـالک و  مھ  هب  ار  اـھلد  روطنیا  یتسناوتیمن  یدرکیم ، جرخ  مھ  ار  اـیند  یهمھ  رگا  وت  مھبولق ؛» نیب  تفلا 

. تسادخ راک  نیا ،

مدرم  / ٢١/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هب اعیمج .» هللالبحب  اومـصتعاو  « ؛ دـننکن شومارف  ار  مالـسا  روحم  رب  هملک  تدـحو  دنـشاب و  هتـشاد  دای  هب  نامزیزع  ماما  زا  ار  هاـتوک  زغمرپ و  سرد  نیا  ناریا ، تلم  یهمھ 

نیمھ ناریا ، تلم  یزوریپ  یارب  مظعا  ریسکا  تسا . نانمـشد  مامت  یهدنبوک  اھدرد و  یهمھ  جالع  داحتا ، نیا  دیوش . دحتم  مالـسا  روحم  رب  دینز و  گنچ  یھلا  نامـسیر 

. مالسا ساسارب  هملک  داحتا  تسا : هتکن  کی 

روحم رب  قافتا  داحتا و  هللالبح و  هب  ماصتعا  اب  تلم و  یراکمھ  اـب  نـالووسم  دریگیمن . ماـجنا  نـالووسم  تسد  هب  طـقف  مھم ، یاـھراک  نیا  تسا . یمھم  یاـھراک  اـھنیا 

زاب هدرک و  کمک  تلم  نیا  هب  هادفانحاورا ) ) رـصعیلو یاعد  دوب و  دھاوخ  هدوب و  تلم  نیا  اب  ادـخ  تسد  هک  دیـشاب  نئمطم  درب . دـنھاوخ  شیپ  ار  اھراک  ماما ، طخ  مالـسا و 

. درک دھاوخ  هللااشنا  مھ 

مرحم  / ١١/١٣۶٨/٠۵ هام  یهناتسآ  رد  روشک  رسارس  نویناحور  املع و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

تدـحو مدرم و  داـحتا  هک  میدـید  هھاـم  ود  نیا  رد  اـبیرقت  تسا . مدرم  داـحآ  یهملک  تدـحو  یهلاـسم  نیمھ  دریگب ، رارق  هجوت  دروم  سلاـجم  نیا  رد  دـیاب  هک  یدـعب  یهتکن 

مدرم یتقو  میدرک . سمل  ار  هزجعم  نیا  رگید  راب  کی  لاس ، هد  زا  دعب  ام  دروآیم . دوجو  هب  یللملانیب  یاضف  رد  یناھج و  تسایـس  رد  ییاسآزجعم  ریثات  هچ  اھنآ ، یهملک 

، هجنپیوق یاھتردق  دـنامیم و  هریخ  دوشیم و  سبح  شاهنیـس  رد  ایند  سفن  دـنوریم ، ار  یھار  دـننزیم و  یفرح  دـننکیم و  یمادـقا  دـحاو ، یهدارا  سفن و  ادـص و  اب 

. دننامیم راک  زا  دنوشیم و  کچوک  نوبز و 

مدرم  / ٠٨/١٣۶٨/٠۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

لح زار  نیا ، دینک . یوق  ناتدوخ  رد  زورهبزور  ار  نامیا  نیا  ظفح و  ار  هملک  داحتا  نیا  دـیراد . هملک  داحتا  دـینموم و  ادـخ  هب  نوچ  تسا ؛ ناتداحتا  نامیا و  رطاخ  هب  امـش  توق 

هللادمحب هک  مھ  ار  ییهملک  تدحو  نیا  دش و  رتیوق  امـش  بلق  رد  زورهبزور  فدھ ، تیقفوم و  هب  نامیا  زین  نالووسم و  ناتدوخ و  ادخ و  هب  نامیا  رگا  تسا . تالکـشم  مامت 

هب هک  یتالکشم  هچ  و  ینارگ ) دوبمک و  لثم   ) دنراد هجوت  اھنآ  هب  ام  مدرم  زورما  هک  یتالکشم  هچ  تالکـشم -  مامت  دنزب ؛ مھ  هب  ار  نآ  نمـشد  دیراذگن  دینک و  ظفح  دیراد ،

. دش دھاوخ  فرطرب  یداوسیب و - )...  یگنھرف و  یقالخا و  تالکشم  لثم   ) دنراد هجوت  رتمک  ای  دنرادن  هجوت  اھنآ 

هللااشنا و  دیرادیم -  هگن  هتبلا  هک  دیرادهگن -  ار  هملک  داحتا  و  دینکیم -  ظفح  هتبلا  هک  دینک -  ظفح  مدرک ، حرطم  هک  ییهدرتسگ  لکـش  نامھ  رد  ار  دوخ  نامیا  امـش  رگا 

یهیقب اـکیرما و  نانمـشد -  هک  دـینادب  دوـب و  دـھاوخ  اـم  یور  شیپ  یـشخبدیما  نشور و  رایـسب  یهدـنیآ  دـیھد ، همادا  ار  دـمآراک  زوـسلد و  نـالووسم  نـیا  زا  یناـبیتشپ 

. دنکب دنناوتیمن  یطلغ  چیھ  ینالووسم ، تلم و  نینچ  لباقم  رد  ناردلق -  نارگرابکتسا و 

نارھت  / ١٣۶٩/٠١/١٠ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

نیا نمشد ، زا  ناتندیسرتن  مالسا و  هب  مدرم  امش  نامیا  تعاجش و  داحتا و  اب  هک  منکیم  ضرع  نامروشک  نموم  زرابم و  مدرم  تلم و  داحآ  امش  هب  ار  هتکن  نیا  رگید  راب 

یروھمج توق  طاقن  نیا ، درک . دھاوخ  بلج  امـش  هب  رتشیب  ار  اھتلم  مشچ  دش و  دـھاوخ  رترونم  رترونرپ و  زورهبزور  مالـسا -  ینعی  دـیاهتفرگ -  تسد  رد  هک  یرون  لعـشم 

. درک دنھاوخ  ظفح  مھ  زاب  دناهدرک و  ظفح  تدم  نیا  رد  ار  اھنآ  ناریا  تلم  هللادمحب  هک  تسا  یمالسا 

ناتسناغفا  / ١٣۶٩/٠١/٢٢ یمالسا  تدحو  بزح  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

داھج یماظن ، داھج  زا  ترابع  داھج ، تسین . ریذپناکما  یگنھامھ ، تدحو و  داحتا و  اب  زج  مھ  داھج  و  درک ، دھاوخن  ینیـشنبقع  هنحـص  زا  ینمـشد  چـیھ  داھج ، نودـب 

راک دنلوغشم ، یماظن  داھج  هب  دنتـسھ و  هھبج  رد  هک  یناسک  ادابم  دیراذگن . هنعلوفغم  امـش  ار  مادکچیھ  تسا . داھج  هس ، رھ  نیا  تسا . یگنھرف  داھج  یـسایس و 

. دینادب ار  نیا  تفر ؛ دھاوخ  هالک  ناترس  دنریگب . مک  تسد  ار  یللملانیب  فراعت  یسایس و 

مدرم  / ١٣۶٩/٠٣/٠٢ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

، نآ رد  مدرم  داحآ  هک  یناریا  دـشریب ؛ تشادـھبیب و  داوسیب و  ناریا  کی  دوشب . وربآ  بجوم  مالـسا  یارب  هک  میزاسب  مینک و  هتـسارآ  نانچنآ  ار  یمالـسا  ناریا  دـیاب  ام 

. دش دھاوخ  مھ  یگتسکشرس  بجوم  سکعهب ، هکلب  دنکیمن ؛ تسرد  یراختفا  چیھ  یمالسا ، تضھن  بالقنا و  مالسا و  یارب  دنشاب ، هتشادن  یقافتا  داحتا و 

١٣۶٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیلوا  مسارم  رد  تانایب 

: دشاب هطقن  ود  نآ  هجوتم  دیاب  ناریا  تلم  دناهتسب . دیما  هتخود و  مشچ  نآ  هب  مالسا ، یناھج  نانمشد  هک  تسھ  هطقن  ود  طقف 

، دننکب لامعا  ار  ناشموش  هنامصخ و  تاین  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  بالقنا و  هب  تبـسن  دنددصرد  زونھ  هک  ینانمـشد  تسا . یگچراپکی  تدحو و  یهلاسم  هطقن ، کی 

شدوخ یگچراپکی  تدحو و  دیابن  تمیق  چیھ  هب  ناریا ، تلم  دیشاب . هجوتم  ار  نیا  دنـسرتیم ؛ مدرم  امـش  یگچراپکی  تدحو و  زا  اھنآ  دناهتـسب . تافالتخا  هب  دیما  مشچ 

. درک راتفر  دیاب  هنوگچ  میظع ، یگچراپکی  نیا  اب  هک  دنشاب  هجوتم  دیاب  نالووسم  دھدب . تسد  زا  ار 

، رتدودحم یاھنوبیرت  هچ  و  نویزیولت ، ویدار و  یمالسا و  یاروش  سلجم  لثم  یمومع ، یاھنوبیرت  هچ  دنریگیم -  رارق  اھنوبیرت  تشپ  هک  یناسک  ناگدنیوگ و  ناگدنـسیون ،

هک دنکب  یتکرح  دیابن  یناونع  چیھ  هب  سکچیھ  دشاب . یگچراپکی  تدحو و  تمدخ  رد  ناشلمع  نابز و  دیاب  دنتـسھ ، ورهبور  مدرم  اب  اجرھ  اھهینیـسح -  دـجاسم و  لثم 

فالتخا و بجوم  دیابن  قاذم ، فالتخا  طخ ، فالتخا  هقیلـس ، فالتخا  دشاب . هتفریذپ  دیابن  ییهناھبچیھ  دـنک . هتخیگنارب  رگیدـکی  اب  یهلباقم  رد  ار  مدرم  زا  ییهدـع  ای  مدرم 

رد ایاضق  مامت  رد  و  ناشیا -  تامم  تایح و  ماگنھ  هب  ماما -  زا  تیامح  رد  بالقنا و  لوا  گنج و  رد  مدرم ، امـش  هک  ار  یگچراـپکی  تدـحو و  نیا  دوشب . مدرم  ناـیم  فاـکش 

. تسامش نانمشد  ندرک  سویام  یهیام  امش و  یهبرح  نیرتیوق  دیداد ، ناشن  لاس  هدزای  نیا  لوط 

« يمالسا ماجسنا  يلم و  داحتا   » 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 22هاگياپ  هحفص 1 
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ناگربخ  / ٢۵/١٣۶٩/٠۴ سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یگچراپکی نیا  درک . میکحت  ار  نیا  دیاب  دنک ؛ داجیا  فالتخا  دنزب و  مھ  هب  ار  ام  یگچراپکی  تسا  هتسناوتن  نمشد  سواسو  تاغیلبت و  دنقفتم . هچراپکی و  ام  تلم  هللادمحب 

ام هک  یتالکشم  هرگ  دننک و  لمح  رتشیب  تردق  تارج و  اب  تسا ، ناششود  رب  هک  ینیگنـس  یاھراب  فیاظو و  هک  داد  دھاوخ  ناکما  روما  نایدصتم  نالووسم و  هب  داحتا ، و 

. دنیامن زاب  میتسھ ، اھنآ  ثراو  روشک  نیا  رب  توغاط  یهطلس  هبلغ و  ینالوط  یاھلاس  زا  رود و  یاھهتشذگ  زا 

ماظن  / ١٣۶٩/٠٩/١۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

مالـسا و هک  تسا  یـسدقم  طخ  رد  اھورین  مایتلا  یگنھامھ و  تھج ، تدـحو  هملک ، داحتا  زا  ترابع  هک  تساـم  یگـشیمھ  یـساسا  لـصا  یهراـبرد  مھ  مود  یهلاـسم 

. تسا هدرک  میسرت  نامراوگرزب -  ماما  ینعی  لسن -  نیا  تما و  نیا  دشرم  مالسا و  یقیقح  نیبم 

. تسا مھم  ردقنیا  تدحو ، یهلاسم  دورب . شیپ  تروص  نآ  هب  عضو  هک  دنتشاذگن  دنتشاد و  ار  تدحو  ساپ  هر ) ) ماما

یهمھ لماش  هتبلا  دـنراد . وگموگب  هقیلـس و  فـالتخا  رظن و  فـالتخا  مھ  اـب  سلجم ، زا  نوریب  رد  اـی  سلجم و  رد  رگید ، حاـنج  زا  یعمج  و  حاـنج ، کـی  زا  ناردارب  زا  یعمج 

رگا هک  دینک  هجوت  هتکن  کی  هب  اما  تسا ؛ یعیبط  مھ  اھرظن  فالتخا  نیا  زا  رادقم  کی  هک  دننادیم  مھ  همھ  هدـش ، هتفگ  ررکم  منادیم . اعطق  ار  نیا  نم  دوشیمن ؛ امش 

هکلب ریذپانبانتجا ، ام ، یهعماج  لثم  دازآ  یمالـسا و  یهعماج  کی  رد  صوصخب  هعماج ، کی  رد  دیآیم و  رظن  هب  یعیبط  مھ  یلیخ  هک  ییهقیلـس -  یاھرظنراھظا  نیمھ 

. دیرادهگن ار  دودح  دیاب  رگیدکی ، اب  یھورگ  یحانج و  یاھتفلاخم  نیا  رد  تسا . نمشد  عفن  هب  اعطق  دش ، جراخ  دوخ  دودح  زا  تسا -  مزال 

مدرم  / ١٣۶٩/١٢/١١ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

نینچ ادخ ، هب  نامیا  تکرب  هب  دنـسرتب -  مھ  دیاب  دنـسرتیم و  مھ  زونھ  دنـسرتیم و  امـش  زا  ناتنانمـشد ، اھتردقربا و  هللادمحب  هک  زرابم -  عاجـش و  گرزب و  تلم  امش 

. دیورن ادخ  نمشد  راب  ریز  یتمیق  چیھ  هب  دییامن و  تیوقت  ار  ناتداحتا  دینک ، تیوقت  ار  نامیا  نیا  دیاهدرک . ادیپ  یتبالص  تردق و 

فانصا  / ١٣/١٣٧٠/٠۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تلم کی  اب  دنناوتیمن  رگا  دنسرتیم . مدرم  امـش  داحتا  زا  زیچ  همھ  زا  رتشیب  یناھج ، ناراوخنوخ  نیا  تسا . ناریا  تلم  داحتا  دناسرتیم ، ار  نمـشد  هک  یزیچ  نآ  زورما 

هک دناهداد  ناشن  رابکتسا  یناھج و  رامعتسا  الاو  دنـسرتیم ؛ تلم  نآ  نامیا  تعاجـش و  تدحو و  زا  هن ، دنوشب ؛ ورهبور  دنھاوخیمن  هک  تسین  نیا  رثا  رب  دنوشب ، ورهبور 

. دنرادن یکاب  تیانج  زا 

ماظن  / ٢٣/١٣٧٠/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

. دراد مزال  لزانت  مھ ، هب  ندـش  کیدزن  داحتا و  دوشیمن ؟ رگم  دـنوش ؛ کیدزن  مھ  هب  دـننک و  کرتشم  راک  رظن و  لدابت  یرکفمھ و  رگیدـکی  اـب  دننیـشنب  فلتخم  یاـھحانج 

مدـق کی  هک  تسا  نیا  هب  یکیدزن  میوشب . کیدزن  رگیدـکی  هب  هک  مییوگب  دـعب  و  دتـسیاب ، شدوخ  یاج  نامھ  مھ  یرگید  میتسیاب ، نامدوخ  یاج  ناـمھ  اـم  هک  دوشیمن 

. درادرب وا  مھ  مدق  کی  دیرادرب ، امش 

یزیچ نآ  زا  رتمک  بتارم  هب  ناردارب ، نیب  یعقاو  ییادج  فاکش و  فالتخا و  تسا . ییهتکن  شدوخ  مھ  نیا  تسا ؛ فالتخا  هب  رھاظت  زا  رتمک  یعقاو ، تافالتخا  نم ، رظن  هب 

یاـھلایخشوخ نآ  هک  دـننزیم  فرح  یروط  دوشیمن !؟ فقوتم  ارچ  تاراـھظا ، رد  اـھندز و  فرح  رد  اـم  ییوگهغلاـبم  تلاـح  نیا  منادیمن  نم  دـنروآیم . ناـبز  رب  هک  تسا 

. تسا دنت  هنوگنیا  اھفرح  دنرادیمرب ! هحلسا  رگیدکی  هیلع  دنرپیم و  مھ  هب  اھنیا  ادرف  نیمھ  هک  دننکیم  لایخ  دناهتسشن ، نوریب  رد  هک  ییهراچیب 

ادھش  / ١٣٧٠/٠٧/١٧ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید 

دحتم دیاب  دشاب ، رایشوھ  دیاب  دشاب ، تماقتـسا  اب  دیاب  ایند ، یاھردلق  یناھج و  راوخنوخ  رابکتـسا  اب  یهزرابم  هار  رد  مالـسا ، هار  رد  ماما ، هار  رد  بالقنا ، هار  رد  ام  تلم 

زا عافد  ار  ناتدوخ  لوا  یهفیظو  یرادیب ، یرایـشوھ و  اب  دیتسھ ، هک  روشک  یاجرھ  مادکرھ  دیاین . دراو  یللخ  هشدخ و  ناریا  تلم  میظع  داحتا  رد  هظحل  کی  دـیاب  دـشاب ؛

دھاوخ فطل  امـش  هب  مھ  ادخ  دیتسیاب ؛ رابکتـسا  اب  یهلباقم  رد  گرزب و  روشک  نیا  نتخاس  هار  رد  دنمهقالع ، رازگتمدخ و  نالووسم  رـس  تشپ  دـینادب ؛ بالقنا  مالـسا و 

. درک

یربھر  / ١٣٧٠/١٢/١٢ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رد ارجا -  یراذگنوناق و  یراذگتسایس ، یریگ ، میمصت  حوطس  رد  هاگتـسد  میھدب . همادا  یقطنم  روطهب  ار  نامدوخ  تکرح  لخاد ، رد  ام  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  هک  هچنآ 

رھ هک  مینادیم  نامدوخ  یهفیظو  فیلکت و  ام  دریگیم . یپ  تردق  توق و  اب  ار  یمالسا  فدھ  نیمھ  دھدیم -  ماجنا  یلمع  دراد  یلوصا  تروصهب  هاگتسد  هک  ییاج  رھ 

لاـجنج و تاـغیلبت و  زا  میھدیم ؛ ماـجنا  تردـق  توق و  اـب  هللااـشنا  ار  هفیظو  نیا  مینک ؛ رتـکیدزن  یمالـسا  فادـھا  هب  ماـگ  کـی  ار  دوـخ  هللااـشنا  میرادیم ، رب  هک  یماـگ 

تسا نیا  مھ  نمشد  دصاقم  اذل  تسا ؛ تلم  یهملک  تدحو  یگنھامھ و  داحتا و  هار ، نیا  رد  تیقفوم  طرش  هتبلا  میرادن . یمیب  اقلطم  مھ  یرابکتـسا  یایند  تینابـصع 

. دناوتیمن مھ  نیا  زا  دعب  هللااشنا  هتسناوتن و  نونکات  هللادمحب  هک  دیامن ؛ ادج  نالووسم  زا  تلود و  زا  ماظن و  زا  ار  تلم  دناوتب ، رگا  دنک و  قاقشنا  راچد  ار  تلم  هک 

یوضر  / ١٣٧١/٠١/١۵ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

مدرم و نایم  مدرم و  داحآ  نایم  یلدمھ  اب  قافتا ؛ داحتا و  اب  زیچ ؟ هچ  اب  دیراد . هگن  مکحم  دیاب  ار  رگنس  نیا  تسا . یمالسا  یروھمج  ملاع ، حطس  رد  یلصا  رگنس  زورما 

یاھحانج فلتخم ، یاھھورگ  مدرم . داحآ  نایم  روشک و  نارازگراک  ناـیم  سلجم ، تلود و  ناـیم  سلجم ، مدرم و  ناـیم  تلود ، مدرم و  ناـیم  یلدـمھ  اـب  روشک ؛ نیلووسم 

فالتخا درادن ؛ یعنام  یسایس  فالتخا  دنک . هدافتسا  وس  نمشد  هک  دننکن  یراک  دنشاب و  مھ  اب  دیاب  نمشد ، اب  هلباقم  رد  فلتخم ، یاھیریگتھج  اھتـسایس و  فلتخم ،

. درادن یعنام  رظن 

یرایتخب  / ١٣٧١/٠٧/١۵ لاحمراھچ و  ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

؛ دـینک ظفحار  ناتداحتا  دـینک ؛ ظـفحار  ناـتینید  ناـمیا  منکیم : ضرع  یراـیتخب  لاـحمراھچ و  زیزع  مدرم  امـش  عمج  رد  زورما  هک  تسا  ناریا  تلم  یهمھ  هب  هیـصوت  نیا ،

تلود تلم و  اب  اکیرما  زورما ، دوش . کیدزن  دنکیمن  تارج  نمـشد  یاهنیمز ، نینچ  رد  دزرون . عمط  امـش  رد  نمـشد  زگرھ  ات  دـینک ، ظفح  ار  ناتتدـھاجم  تیلاعف و  شالت و 

. دننکیم دنناوتیم  مھ  یراکرھ  دننزب ، هبرـض  ام  هب  دـنھاوخیم  تسا . هنیک  زا  رپ  تلود ، نیا  روشک و  نیا  تلم و  نیا  هب  تبـسن  نیربکتـسم  یاھلد  تسا . نمـشد  ناریا 

. دوشیم رتردتقم  رتدنمورین و  رتزارفارس و  تلود ، نیا  تلم و  نیا  روشک ، نیا  زورهبزور  یھلا ، لضف  هب  اما 

یراکمھ تلود و  تلم و  یلدمھ  یتسدمھ و  یھارمھ و  رد  هملک ، تدحو  رد  یمالـسا ، دـبعت  رد  یمالـسا ، نامیا  رد  تسیچ ؟ رد  گرزب  تردـق  نیا  یلم و  رادـتقا  نیا  زار 

« يمالسا ماجسنا  يلم و  داحتا   » 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 22هاگياپ  هحفص 2 
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. دینک ظفح  دیاب  ار  نیا  تسا . یلصا  زار  نیا ، مدرم . اب  نیلووسم 

مدرم  / ١٣٧١/٠٧/٢٩ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

زا یشان  تسیچ ؟ زا  یشان  تسا ، هدش  هتخانـش  یناھج  یاھتردق  نالووسم و  نارادمتـسایس و  یارب  ملاع  یـسایس  قافآ  رـساترس  رد  هللادمحب  هک  ناریاتلم ، تردق 

امش هب  صوصخب  نم ، یهیصوت  دینک . ظفح  ار  اھنیا  تسا . هملک  داحتا  نیمھ  زا  یھاگآ و  یرایشوھ و  نیمھ  زا  یشان  تسا . هزیگنا  نیمھ  زا  یشان  تسا . نامیا  نیمھ 

هک ییاجنآ  دنک ؛ داجیا  فالتخا  دھاوخیم  هک  ییاجنآ  دینک . کرد  مامـشتسا و  ار  نمـشد  یهئطوت  هک  تسا  نیا  ناگدازآ ، نازابناج و  اھهداددیھـش و  ناگدنمزر ، ناناوج ،

ار اـھنآ  تاـمحز  اـھنآ و  دنکـشب و  مدرم  مشچ  رد  ار  شکتمحز  رازگتمدـخ و  نیلووسم  تلود و  ردـق  دـھاوخیم  هک  ییاـجنآ  دزادـنیب ؛ ییادـج  تلود  تلم و  نیب  دـھاوخیم 

، یھاگآ یرایـشوھ و  نیمھ  یور  هیلعیلاعتهللاناوضر ، ام  راوگرزب  ماما  دنزیم . فرح  هک  تسا  نمـشد  ثیبخ  نابز  تسد و  نیا  دنکیم و  هئطوت  هک  دـینادب  دـنک ، کچوک 

اداـبم دوـش ! شودـخم  یاهرذ  یرایـشوھ ، نـیا  دـیراذگب  اداـبم  دراد . هـگن  رایــشوھ  ار  ناریا  تـلم  اـم  درکیم  یعــس  دوـمرفیم و  هـیکت  رمع ، رخآ  اـت  تدـم و  نـیا  ماـمت  رد 

هدـیدن ار  اھنیا  یهمھ  یمالـسا و  یروھمج  تلود  رازگتمدـخ و  یاھھاگتـسد  بالقنا و  ماظن و  دـننک و  گرزب  ار  یکچوک  زیچ  دـنک و  هبلغ  یـضعب  رب  روک ، گنگ و  تاساسحا 

. دوب دھاوخ  نک  داش  نمشد  نیا  هک  دریگن  ماجنا  یھابتشا  نینچ  دیشاب  بظاوم  دنریگب !

یقرش  / ٠٩/١٣٧٢/٠۵ ناجیابرذآ  ناتسا  هب  رفس  نایاپ  رد  هبحاصم 

هب دننک . نانیمطا  رگید  ناملـسم  یاھتلم  هب  دـننک . ادـیپ  نامیا  ناشدوخ  یتاذ  یورین  هب  دـیاب  مییوگیم  ار  نامھ  مھ  زورما  میاهتفگ و  هشیمھ  ام  هک  نانچنآ  ناناملـسم 

اریخا هک  تسا  یبلطم  نیا  تسا . لوا  یهجرد  رد  نیا  دنسرتن . مھ  رابکتسا  یوھ  یاھ و  زا  دننک و  ادیپ  هملک  داحتا  دنھد . تیمھا  یمالـسا  یاھـشزرا  یمالـسا و  ماکحا 

هللااـشنا میراودـیما  دـنھد و  ماـجنا  تسناوـت  دـنھاوخ  ار  اـھراک  زا  یلیخ  دندیـسرتن ، رگا  دنـسرتن . نمـشد  زا  دنـسرتب . نمـشد  رابکتـسا و  اـکیرما ، زا  دـیابن  ینعی  متفگ .

. دنھد ماجنا  ار  گرزب  یهفیظو  نیا  هک  دننک  ادیپ  ار  قیفوت  نیا  ناناملسم 

یوضر  / ٠١/٠۴/١٣٧۵ مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

گرزب و لکشم  میرادن . مھ  ینارحب  ام  زورما  هللادمحب  تسا . هداد  تاجن  تخس  یاھنارحب  رد  ار  تلم  نیا  قافتا ، داحتا و  تسا . رتبجاو  زیچ  همھ  زا  تدحو ، تلم ، نیا  یارب 

یفرح رگید ، یاھاج  رد  سلجم و  رد  نآ ، زا  دـعب  لبق و  ناشتاباختنا ، تاغیلبت  اھفرح و  رد  دـیاب  همھ  میراد . ار  جایتحا  زاین و  لاـمک  مھ ، داـحتا  هب  اـما  میرادـن . یاهداـعلاقوف 

تلع دش . دھاوخ  لش  تلم  نیا  دیآ ، دوجو  هب  یفالتخا  رگا  هتـساوخان ، یادخ  دیآ . دوجو  هب  فالتخا  مدرم  نیب  دننک و  یگناگود  ساسحا  ناشدوخ  نیبام  مدرم ، هک  دـننزن 

رتمکحم میناوتیم  امـش  نانمـشد  لباقم  رد  زین  ام  دـشاب ، رتمکحم  رتشیب و  هچ  رھ  تسامـش . قافتا  داحتا و  نیمھ  میتسیاب ، مکحم  لاح  هب  ات  میاهتـسناوت  ام  هک  نیا 

. میتسیاب

یوضر  / ٠١/٠۴/١٣٧۵ مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

رھ رد  یـسک  رھ  دننادیم . دننادب و  ار  تلم  نیا  ردق  روشک ، نیا  نالووسم  هک  تسا  نیا  مھم  دـنادب . ار  دوخ  ردـق  تلم ، نیا  هک  تسا  نیا  مھم  تسا . روطنیمھ  هشیمھ 

ظفح ار  ادخ  هب  لکوت  هملک و  داحتا  دوخ ، نایم  رد  هک  یمادام  تسا . ریذپان  تسکش  نامیا و  اب  دنمتردق و  گرزب و  یتلم  تلم ، نیا  هک  دنادب  دیاب  دنکیم ، تیلاعف  یـشخب 

. دوش زوریپ  قئاف و  امش  رب  دناوتیمن  ایند  دینک ،

یمالسا  / ٠٣/١١/١٣٧۵ یاروش  سلجم  یهرود  نیمجنپ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

گرزب تلم  یقیقح  نابختنم  زا  هک  سلجم  نیا  رد  تسا . دیاقع  قئالس و  اھتیموق و  اھھورگ و  یهمھ  قافتا  یگچراپکی و  یلم و  تدحو  رھظم  یمالـسا ، یاروش  سلجم 

یاھتیلقا ناگدنیامن  یـسایس ، دیاقع  قئالـس و  ناگدـنیامن  یناریا ، نوگانوگ  ماوقا  ناگدـنیامن  کیدزن ، رود و  یاھناتـسا  اھرھـش و  ناگدـنیامن  تسا ، هدـش  لیکـشت  ناریا 

تلم داحتا  یاھهولج  نیرتهوکـشاب  زا  یکی  نیا  دـننکیم . شالت  یراکمھ و  یمالـسا  یاروش  سلجم  ینوناق  فیاظو  ماجنا  یارب  مھ  اـب  همھ  ناناملـسم ، راـنک  رد  ینید 

. دنیوجیم ار  فدھ  کی  همھ  دننکیم و  تدھاجم  یمالسا  یروھمج  راختفارپ  ماظن  یزوریپ  یدنلبرس و  و  یمالسا ، ناریا  تفرشیپ  یارب  همھ  اجنیا  تسا . ناریا 

سلجم رد  اھقطن  اھهبوصم و  اھهتفگ و  یهمھ  دننک . نآ  قیمعت  میکحت و  فرص  ار  دوخ  تدھاجم  ششوک و  یهمھ  هتخانش ، ردق  ار  یگچراپکی  نیا  دیاب  مرتحم  ناگدنیامن 

دیدپ اھهزوح  زا  یخرب  رد  تاباختنا  ماگنھ  رد  انایحا  هک  ار  ییاھمخز  دیاب  مرتحم  ناگدنیامن  راتفگ  راتفر و  شنم و  یتح  دـشاب و  تلم  نایم  رتشیب  یلدـمھ  تھج  رد  دـیاب 

سلجم تھج  تعیبط و  فالخ  رب  یراک  دـماجنیب ، مدرم  ناھذا  شیوشت  ای  فالتخا  یگتـسدود و  هب  هک  سلجم  رد  یقطن  راتفگ و  تکرح و  رھ  دـشخب . ماـیتلا  تسا ، هدـمآ 

. تسا نینچ  زین  هرود  نیا  رد  هدوب و  روشک  رد  دوجوم  یسایس  قئالـس  اھحانج و  یقالت  لحم  هتـشذگ  یهناگراھچ  یاھهرود  یهمھ  رد  سلجم  تسا . یمالـسا  یاروش 

یارب ییهلیسو  هب  ار  نآ  دراد و  زاب  یلم » یلدمھ  مایتلا و  ظفح   » مھم یهفیظو  زا  ار  سلجم  نوبیرت  تسا  هتسناوتن  ناگدنیامن ، یسایس  یاھدروخرب  اھهرود ، یخرب  رد 

ملاس یطیحم  رد  دیاب  اھنیا  یهمھ  یلو  تسا . تفرشیپ  یهیام  یمالسا  یاروش  سلجم  راودا  زا  ییهرود  رھ  یارب  کشیب  نیا  دزاس . لدب  باصعا  گنج  جنـشت و  داجیا 

یاھلد رد  دیما  غورف  ندرک  شوماخ  نیگآرھز و  نانخس  ندنکارپ  یارب  ییهلیـسو  دیابن  سلجم  یوگدنلب  دشاب . یقالخا  ریغ  یاھراک  زا  هتـساریپ  جنـشت و  زا  رود  هب  مارآ و  و 

مھف رد  هک  ییاھیگناگود  نیع  رد  دـیاب  یـسایس  نوگانوگ  یاھحانج  دـشاب . روشک  نوگانوگ  یاھـشخب  نـالووسم  رگید  اـی  سلجم  اـی  تلود  هب  ناـنآ  ندرک  نیبدـب  مدرم و 

دنچ دوجو  یانعم  هب  هک  ییاھتبسن  ملاسان و  یاھیریگهھبج  دننک . زکرمتم  یمالسا  ماکحا  تزعرپ  مچرپ  ریز  رد  روشک  تفرـشیپ  رب  ار  دوخ  یعـس  دنراد  نوگانوگ  لئاسم 

تسایس هشیدنا و  یلصا  یاھنوناک  یهمھ  یمالسا  یروھمج  رد  تسین . دشاب  یلم  تدحو  رھظم  دیابیم  هک  یـسلجم  بسانم  تسا ، ماظن  یلاع  زکارم  رد  یگتـسد 

زا سکچیھ  هللادمحب  تسا و  دنلبرـس  ردتقم و  دابآ و  یمالـسا  ناریا  یانب  یالاو  فدھ  هب  هجوتم  هک  دـننک  لابند  ار  یدـحاو  تھج  دـحاو ، یروحم  درگرب  دـنافظوم ، ریبدـت  و 

. تسین نادرگیور  گرزب  یهفیظو  نیا  زا  یمالسا ، یروھمج  ماظن  نالووسم 

ماظن  / ١١/٢١/١٣٧۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

اما تسا ؛ دایز  فالتخا  یهنیمز  سپ ، تسا ، جـیار  فلتخم  یاـھنابز  دـنراد و  روضح  فلتخم  ماوقا  ناریا ، تلم  یهعومجم  رد  نوچ  هک  دوب  نیا  بـالقنا  زا  لـبق  زا  اـھینیبشیپ 

کی هب  تبـسن  هدـیقع  زاربا  یاـج  هک  ییاھهنحـص  رد  نوگاـنوگ و  مسارم  رد  دـینیبب  امـش  تسا . قـفتم  دـحتم و  تلم  کـی  اـم  تلم  هک  دـندید  همھ  دـش و  تباـث  شفـالخ 

دوب زکرم  رد  هچ  برغ و  قرش و  رد  هچ  ناریا ، رسارس  رد  ییاغوغ  هچ  هک  دیدرک  هظحالم  امش  دش و  رازگرب  زوریرپ  هک  سدق » زور   » مسارم لثم  تسا -  یسایس  یهلاسم 

ناـشچولب و ناـشبرع ، ناـشدرک ، ناـشکرت ، ناشـسراف ، دنتـسھ -  هک  اـج  رھ  رد  فـلتخم ، ماوـقا  دـنراذگیم ! شیاـمن  هـب  ار  دوـخ  تدـحو  هنوـگچ  اـم  یهچراـپکی  تـلم  - 

هک مھ  تاـباختنا  تبوـن  تسا . گرزب  بیجع و  یتدـحو  رگناـشن  هـمھ ، نـیا  دـننزیم . ار  فرح  کـی  دـنھدیم و  راعـش  کـی  دـننکیم ، تـکرح  ناـسکی  هـمھ  ناـشنمکرت - 

همھ دـننکیم ؛ تکرـش  اج  همھ  زا  هنوگ  نیمھ  مدرم  اـم -  یهلاـس  تشھ  گـنج  دـسریم -  هک  مھ  سدـقم  عاـفد  تبون  دـننکیم . تکرـش  روطنیمھ  مدرم  دـسریم ،

 - ام نابلطواد  نیب  رد  سدقم ، عافد  نارود  رد  یتح  دننکیم . مادقا  کرتشم ، یهفیظو  ساسحا  کی  لوح  همھ  دنوشیم و  نادیم  دراو  ادخ  یارب  همھ  دـنھدیم ؛ دـیھش 

. دنتشاد تکرش  مھ  ناملسم  ریغ  نانھیم  مھ  ظوفحم -  دوخ  یاج  هب  هک  هفیظو  زابرس 

نایم رد  یبیجع  تدحو  ینعی  میـسانشیم . میتخانـش و  میدید ، ار  اھنیا  دندرک . ادف  هار  نیا  رد  مھ  ار  ناشناج  دنتفر و  گنج  نادـیم  هب  هنابلطواد  هک  دـندوب  ینایحیـسم 

« يمالسا ماجسنا  يلم و  داحتا   » 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 22هاگياپ  هحفص 3 
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دوجو تکرب  هب  مالـسا و  تیمکاح  تکرب  هب  یمالـسا ، ناریا  روشک  لخاد  رد  نیاربانب ، تسا . هدرک  راک  یلیخ  نآ  ندرب  نیب  زا  یارب  مھ  نمـشد  هکنیا  اب  دراددوجو ؛ ام  تلم 

یمالـسا تما  تباب  ینارگن ، دوب . دھاوخ  هتـشذگ  لثم  هللااشنا  مھ  هدنیآ  رد  تسا و  نیمات  یمومع  تدـحو  یھلا و  رکذ  روحم  ود  رھ  نیرفآ ، تدـحو  یـساسا  یاھروحم 

. تسین هنوگ  نیا  طیارش ، یمالسا ، تما  حطس  رد  هنافساتم  نوچ  تسا ؛

رد هک  یایگتسبمھ  داحتا و  نادردق  صوصخب  دینادب . ردق  سپ ، تسا . هداد  امش  هب  لاعتم  یادخ  ار ، هجوت  نیا  یاھهزیگنا  میتایونعم . ادخ و  هب  هجوت  دنمزاین  ام  مھ  زورما 

. دـنکیم زاب  اسآزجعم  یتشگنارـس  اب  تلم  نآ  داحتا  ار ، تلم  کی  نوگانوگ  گرزب و  یاـھهرگ  تسا . زیزع  شزرا و  اـب  یلیخ  نینچ ، یداـحتا  دیـشاب . تسا ، ناـمتلم  ناـیم 

تحیصن تیصو و  نآ  هب  ار  ام  امئاد  راوگرزب ، ماما  هک  تسا  یتیـصوصخ  نامھ  نیا ، دوب . دھاوخ  روطنیمھ  زین  هدنیآ  رد  تسا و  هدوب  هنوگ  نیمھ  زین  ام  تلم  داحتا  هک  نانچ 

؛ دوب داحتا  هملک و  تدحو  تالکشم ، جالع  زور  نآ  دومرفیم . توعد  رگیدکی  اب  یلدمھ  اھمادقا و  اھتکرح ، اھراعش ، رد  داحتا  و  هملک » تدحو   » هب ار  مدرم  هتسویپ  درکیم و 

. تسا تالکشم  یهدننک  جالع  هملک ، تدحو  داحتا و  مھ  زورما 

زاوھا  / ١٢/١٨/١٣٧۵ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

دناوتن نمـشد  هک  تسا  هدـش  بجوم  زورما ، ات  بالقنا  زا  شیپ  زا  هکلب  بالقنا ، لوا  زور  زا  هک  یزیچ  نآ  زارفارـس ، تلم  نیا  یهمھ  نایم  ام و  یمالـسا  روشک  رـساترس  رد 

، اھرـشق یهمھ  نارھاوخ ، ناردارب و  یهمھ  یناریا ، یاـھتیموق  یهمھ  داـحتا  ینعی  تسا ؛ مدرم  فلتخم  راـشقا  یهملک  تدـحو  زا  تراـبع  دـنک ، یلمع  ار  دوـخ  یاھفدـھ 

تموکح و نیا  یاھهیاپ  دـش و  حرطم  راوگرزب  ماما  یهلیـسو  هب  هک  مالـسا  یبالقنا  یاھدومنھر  راکفا و  روحم  رب  تدـحو  اھناتـسا ؛ یهمھ  اھنابز ، یهمھ  اھهجھل ، یهمھ 

مدرم امـش  هب  نم  لوا  فرح  هیـصوت و  نیا ، درک . انـشآ  راکفا  نیا  اب  ار  اھنھذ  یمدرم ، یبالقنا و  زرابم و  تیناـحور  لوا ، زور  زا  راـگدرورپ  لـضف  هب  دروآ و  دوجو  هب  ار  ماـظن  نیا 

ناتسا رد  تدحو  نیا  یلصا  طرش  دیراد . ناتسا  نیا  رد  یبوخ  یهداد  ناحتما  هقباسشوخ و  یبالقنا و  تیناحور  ناتسزوخ ، دوخ  زا  هللادمحب  امش  تسا . ناتسزوخ  زیزع 

تغل و نابز و  دـینک . ظفح  تسا ، هدوب  هتـشذگ  رد  هک  نانچمھ  ار  هملک  تدـحو  دـیاب  دـناهدرک . هبرجت  ار  تدـحو  نیا  ناتـسا ، رـساترس  رد  نموم  رـصانع  ینعی  تسا ؛ رارقرب 

. تسا رتیساسا  رتمھم و  بلطم  نآ  نیا ، دنک . دراو  هشدخ  یکدنا  زیزع  مدرم  امش  فوفص  یگچراپکی  نیا  هب  دیابن  چیھ  ناتسا ، رد  داژن  تیموق و 

جرک  / ٠٧/٢۴/١٣٧۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

مھ دوب و  حرطم  تلم  نیا  یارب  هک  ینوگانوگ  یاھنادیم  یهمھ  رد  مھ  سدقم ، عافد  یاھنادیم  یارب  اھورین  جیـسب  رد  مھ  گنج ، رد  مھ  هملک ، تدحو  تکرب  هب  ناریا  تلم 

، دـنکب ار  راک  نیا  تساوخیم  نمـشد  هک  دـشیم -  اھقاقـش  اھفاکـش و  اھیگتـسدود و  تافالتخا و  راچد  ناریا  تلم  رگا  دوبن ؛ هملک  تدـحو  رگا  دـش . زوریپ  بالقنا ، دوخ  رد 

. دینک ظفح  دیاب  ار  تدحو  نیا  دنامیم . قفومان  دشن -  قفوم  هللادمحب  یلو 

جرک  / ٠٧/٢۴/١٣٧۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

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

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

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

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

کی یگراچیب  نیا  دـنگنجیم ! مھ  اب  اھنیا  هک  دـنگنجیمن  مھ  اب  روطنیا  رگیدـکی ، زا  یادـج  ینوخ  نانمـشد  هک  دـناهداتفا  مھ  ناج  هب  نانچ  اما  دـنروشک ؛ کـی  هب  قلعتم 

زا هچنآ  دـشاب ، دوخ  رکف  هب  سکرھ  دـنگنجب و  مھ  اب  ناردارب  هک  یروشک  رد  دـنک . راچد  یعـضو  نینچ  هب  ار  نآ  لاعتم  یادـخ  هک  تسا  تلم  کـی  یزورهریت  نیا  تسا ، تلم 

. تسا تلم  مومع  حلاصم  دوریم ، تسد 

جرک  / ٠٧/٢۴/١٣٧۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

رش تسرپهناگیب ، بلطهناگیب و  رـصانع  هک  یتقو  نآ  زا  صوصخب  تسا ؛ هدوب  بالقنا  لوا  زا  نالووسم -  مدرم و  نایم  یلدمھ  داحتا و  ینعی  مھ -  مود  شخب  نیا  هللادمحب 

روطنیمھ هشیمھ  فرط ، نیا  هب  لاس ١٣۶٠  زا  دندرک . ادـیپ  یرتشیب  روضح  یهنیمز  ماما ، طخ  یاھورین  نموم و  یاھورین  دـنتفر و  دـندرک و  مک  بالقنا  نیا  زا  ار  ناشدوخ 

مھ لـبق  تلود  رد  تسا ، روـطنیمھ  مھ  زورما  دـننادیم . مدرم  رازگتمدـخ  ار  دوـخ  مھ  نـالووسم  دـندنمهقالع ؛ نـالووسم  هب  دـننابرھم ، نـالووسم  اـب  مدرم  تـسا . هدوـب 

تیقفوم یلـصا  طرـش  ماجـسنا ، نآ  هک  تسا  یماجـسنا  یارب  یلـصا  رـصانع  وزج  هملک  تدحو  دینادب . ردـق  ار  داحتا  نیا  تسا . روطنیمھ  مھ  تلود  نیا  دوب ، هنوگنیمھ 

. تسا ناریا  تلم 

ماظن  / ١٣٧٧/٠١/٢٧ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رد تیالو  تقیقح  انعم و  تیالو ، حور  یھلا و  یهدارا  نکیل  دـندرک ، کسمت  زیگناهقرفت ، لماوع  هب  اھتیموق و  هب  دریگب . لکـش  داحتا  نیا  دـنراذگن  هک  دـندرک  یعـس  لوا  زور  زا 

. دمآ قئاف  نانمشد  یاھهئطوت  یهمھ  رب  تیالو ، ماظن  روشک و  نیا 

هعمجزامن  / ١٣٧٨/٠٩/٢۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

مھ زاب  اھتنم  دـنوشیم ، نادـیم  دراو  دـننزب . شین  دـنناوتب  هک  تسا  ینادـیم  نالا  هک  دـننکیم  لایخ  دروخ ، ناشنت  هب  یباـتفآ  دـعب  دـندوب ، هدرـسفا  یتلآیب  یپ  زا  اـھنیا 

یفتنم و گرزب  تلم  نیا  لخاد  رد  هیزجت  لماوع  هک  دـینادیم  امـش  دـنریگب . ار  تلم  یمومع  داحتا  نیا  دـننک و  بیرخت  ار  یلم  تدـحو  هک  تسا  نیا  اـھنیا  فدـھ  هنوگراـم !

یهچراپکی تدـحو  نیا  زورما ، ات  بالقنا  نایرج  رد  بالقنا و  زا  لبق  زا  ناریا  دیـشر  تلم  اما  تسھ ؛ ییایفارغج  قطانم  فـالتخا  ناـبز و  فـالتخا  یدراوم ، رد  تسین . دوقفم 

نیمھ رثا  رب  دنک . ظفح  ساسح  یاھنادیم  یهمھ  رد  ار  دوخ  یگچراپکی  داحتا و  تسا  هتسناوت  نمـشد  لیم  مغریلع  تسا و  هداد  حیجرت  هقرفت  لماوع  یهمھ  رب  ار  دوخ 

. دش زوریپ  گنج  رد  ام  تلم  یگچراپکی ،

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

تحیـصن مھ  زورما  میدرک ؛ تحیـصن  اھنیا  هب  البق  اـم  دـننکیم . رادهشدـخ  یـسایس  یاھراعـش  اـب  هکلب  یبھذـم ، یاھراعـش  ناونع  هب  هن  ار  یلم  تدـحو  یناـسک  زورما 

تلم نیا  رگا  تسا . تلم  نیا  نانمـشد  هب  تمدخ  رگیدـکی ، زا  گرزب  تلم  نیا  یاھهندـب  ندرک  ادـج  دوش . رادهشدـخ  دـحتم  گرزب و  تلم  نیا  تدـحو  دـنراذگن  هک  مینکیم 

مینوکی دودـح  اب  یمالـسا  تما  کی  رگا  دوشیم . یزاـسهنیمز  رگید  یاـھتلم  تدـحو  یارب  تدـحو ، نیا  تقو  نآ  دـنک ، ظـفح  روشک  نیا  رد  ار  یلم  تدـحو  دیـشر ، گرزب و 

رگید دش ، رادهشدـخ  یلم  تدـحو  رگا  اما  دـیآیم . دوجو  هب  ایند  رد  یمیظع  تردـق  هچ  دـینیبب  امـش  دنـشاب ، دـحتم  ناشدوخ  یـساسا  لئاسم  رد  تیعمج ، رفن  درایلیم 

. دنروایب دوجو  هب  ار  نیا  دنھاوخیم  یاهدع  دندنخیم . همھ  تسا و  نوگهناسفا  نخس  کی  مالسا  ناھج  تدحو  زا  ندز  فرح 

ای دراد -  یریثات  یهزوح  مدرم ، نایم  رد  ناشنخـس  هک  یناسک  نآ  هک  تسا  نیا  دنکیم ، نیمات  ار  یلم  تدحو  هک  یلماوع  زا  یکی  دوشیم ؟ نیمات  هنوگچ  یلم  تدـحو 

هب تبـسن  ناشیاھلد  مدرم ، زا  حانج  هورگ و  کی  هک  دننکن  یراک  ناشدوخ  تاراھظا  رد  دنایـسایس -  یهرھچ  دـنایناحور ، یهرھچ  دـناینید ؛ هجوم  یهرھچ  ای  دـنلووسم ،

« يمالسا ماجسنا  يلم و  داحتا   » 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 22هاگياپ  هحفص 4 
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رظن رد  تلم  نیا  هب  تبـسن  نانمـشد  هک  تسا  یاهمانرب  داوم  زا  یکی  رگیدکی ، هب  تبـسن  مدرم  ندرک  لد  دب  نتخیگناهنتف و  هتبلا  دـننکن . یزیگناهنتف  دوش . نیکرچ  نارگید 

هب تبـسن  ار  مدرم  زا  یھورگ  یاھلد  دنناوتب  هکنیا  یارب  تسا ، هدـش  یحارط  ناشیاھفرح  فصن  تفگ  دوشب  دـیاش  یربخ ، زکارم  نیمھ  هناگیب و  یاھویدار  نیمھ  دـنراد .

دیاب لوا  یهجرد  رد  دنکیم ، راک  ناشملق  نابز و  هک  یناسک  دنکب . ار  رثا  نیا  هک  مییوگب  روط  نیا  هک  دننکیم  یحارط  دننیـشنیم  الـصا  دننک . ردکم  نیبدـب و  یرگید  هورگ 

یزاسهنتف و عون  کی  زاب  نیا  دنوش ؛ نیبدب  نالووسم  هب  تبسن  مدرم  ای  دنوش ، نیبدب  رگیدکی  هب  تبسن  مدرم  دنکن . ینیبدب  داجیا  دنیوگیم ، هچنآ  هک  دننک  تیاعر  ار  نیا 

تـسار مھ  شلـصا  ربخ  کی  تسا  نکمم  ربخ -  زیمآبلقت  یاھتخادرپ  اب  ربخ و  لعج  اب  یزادرپهعیاش ، اـب  هک  تسا  نیا  ناـشتمھ  یهمھ  دارفا  یـضعب  تسا . یرگید  هاـنگ 

تبـسن ار  ناشدوخ  ناگدنونـش  ناگدنناوخ و  ناناوج و  مدرم ، یاھلد  دنک -  اقلا  بطاخم  نھذ  رد  ار  یعقاو  فالخ  غورد و  بلطم  ات  دننک  شزادرپ  ار  نآ  یعون  هب  اما  دـشاب ،

هکنیا زج  درادـن . یرگید  یهدـیاف  چـیھ  روـشک ، تلم و  تفرـشیپ  تکرح  ندرک  دـنک  زج  دراد ؟ یاهدـیاف  هچ  راـک  نیا  دـننک . دـیدرت  راـچد  ار  اـھنآ  نیبدـب و  ماـظن  نـالووسم  هـب 

یدارفا دننکیم  یعـس  ناسک  یـضعب  درادن . یاهدیاف  چیھ  دریگب ، مدرم  زا  ار  دیما  میظع  یورین  دزاس و  دیماان  هدنیآ  هب  تبـسن  ار  مدرم  دنک ، ددرم  راک  نیا  رد  ار  نالووسم 

هب یقیرط  زا  تسا  نکمم  قح  نخـس  نآ  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یقح  نخـس  اتقیقح  رگا  هک  یلاح  رد  دـننک ؛ نیبدـب  ماظن  نـالووسم  زا  یخرب  هب  اـی  ماـظن و  یهمھ  هب  ار 

نآ دریگیم ؛ ماجنا  ییاج  رد  یتیانج  دوشیم ، یرورت  دتفایم ، قافتا  یاهثداح  دشاب . هتـشاد  مھ  یرتھب  رایـسب  راثآ  هک  دوش  لقتنم  وا  قوفام  لووسم  ای  لووسم  شوگ 

، دـنراد ربخ  اھتیعقاو  زا  هک  یناسک  نآ  دوشیم ! هدینـش  دـننکیمن ، یتیلووسم  ساسحا  چـیھ  هک  یناسک  نابز  زا  هدـنناوخ  یارب  روآتریح  زیمآمھوت و  فالخ ، فرح  ردـق 

یلم تدحو  نیاربانب ، دـنکیم . رادهشدـخ  ار  یلم  تدـحو  هک  تسا  یلئاسم  اھنیا  دـنرادیم . هگن  رود  تیعقاو  زا  ادـمع  ار  ناشدوخ  ای  دـنرود ، ای  اھنیا  ردـقچ  هک  دـننیبیم 

. تسا تلم  کی  یاھهتساوخ  نیرتیساسا  زا  یکی 

رتـھب ار  تلم  یوربآ  یلم ، تدـحو  اـب  دـنکیم . تفرـشیپ  دوش ، دراو  دـیآ و  شیپ  شیارب  یگنج  دـنکیم . تفرـشیپ  دوـش ، دراو  داـصتقا  نادـیم  رد  هملک  داـحتا  اـب  یتـلم  رگا 

رارق ورردور  رگیدـکی ، زا  اھلد  ییادـج  هملک ، قرفت  فالتخا ، دروآ . تسد  هب  دـناوتیم  یلم  تدـحو  یهیاس  رد  ار  شدوخ  گرزب  یاھنامرآ  مامت  تلم ، کی  درک . ظفح  دوشیم 

تساوخ و نیا  دننک . تیاعر  همھ  میراودـیما  هک  تسا  لصا  کی  نیا  نیاربانب ، دـنکب . یتمدـخ  چـیھ  دـناوتیمن  رگیدـکی ، اب  اھتیـصخش  صاخـشا و  اھھورگ و  اھحانج و  نداد 

. دنراد راکورس  مدرم  یمومع  راکفا  اب  هک  تسا  ینالووسم  زا  ام  یهبلاطم 

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

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

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

یگدنز لئاسم  هب  دسرب ، مدرم  لاغتشا  هب  دسرب ، مدرم  داصتقا  هب  دناوتیم  دنک . ارجا  ار  دوخ  یهدنزاس  یاھهمانرب  دوخ و  گرزب  فیاظو  دوخ ، یاھتیلووسم  دوخ ، یاھراک 

هک یـسک  لوا  دشاب ، یـسایس  جنـشت  امئاد  دشاب ، لاجنج  تافالتخا و  دشابن ، تدحو  ای  تینما و  رگا  دـنک . یگدیـسر  روشک  گنھرف  یهلاسم  هب  دـنک ، یگدیـسر  مدرم 

عـضو ناناوج ، عضو  فعـضتسم ، تاقبط  عضو  مدرم ، عضو  دادن ، ماجنا  ار  دوخ  فیاظو  تلود  یتقو  دھد . ماجنا  ار  دوخ  فیاظو  دناوتیمن  نوچ  تسا ؛ تلود  دروخیم ، هبرض 

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

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

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

مدرم یهمھ  ینعی  هن . دنشاب ؟ هتشاد  یسایس  یهقیلس  عون  کی  مدرم  یهمھ  ینعی  هن . دننک ؟ رکف  ناسکی  مدرم  یهمھ  ینعی  تسیچ ؟ تدحو  زا  ام  روظنم  دوشیم .

یریگرد و قافن و  هقرفت و  ندوبن  ینعی  مدرم ، تدـحو  تسین . اھنیا  تدـحو  یانعم  هن ؛ دـنھاوخب ؟ ار  هورگ  کی  ار ، حانج  کی  ار ، تیـصخش  کـی  ار ، صخـش  کـی  ار ، زیچ  کـی 

زا یکی  دـننکن . اوعد  دـنناوتیم  دنـشاب ؛ مھ  رانک  دـنناوتیم  دنـشاب ؛ هتـشاد  داحتا  دـنناوتیم  دنتـسین ، مھ  لثم  ینید  داقتعا  ظاحل  زا  هک  یتعامج  ود  یتح  شکمـشک .

زا هدع  کی  دنکیم ؛ انعم  یاهنوگ  هب  مھ  سک  رھ  دوشیم . باترپ  مدرم  ینھذ  یاضف  رد  امئاد  هک  تسا  یھبتشم  میھافم  دنکیم ، رادهشدخ  ار  تدحو  نیا  هک  یلماوع 

رد ای  لئاسم -  نیا  رد  دایز  لاـمتحا  هب  دربیم و  دوس  لـئاسم  نیا  یهمھ  رد  نمـشد  هتبلا  دوشیم ! تسرد  مزـالریغ  فـالتخا  لاـجنج و  فرط ؛ نآ  زا  هدـع  کـی  فرط ، نیا 

. میریگب هدیدن  میناوتیمن  ام  ار  نیا  دراد . مھ  تسد  شایضعب -  رد  ای  شاهمھ ،

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

نیرتھب اـتقیقح  دـشاب ؛ یـضار  ناـناوج  زا  ناریا و  تلم  زا  ادـخ  هتبلا  هک  ناـناوج -  ناریا و  تلم  مومع  زا  مدرم ، داـحآ  یهمھ  زا  اـھتیعمج ، یهمھ  زا  اـھھورگ ، یهمھ  زا  نم 

زا هوکـش  تسین ؛ مدرم  زا  یاهوکـش  هلگ و  چـیھ  مھ  نـالا  دنـشاب . نمـشد  بیرف  بقارم  هک  مـنکیم  شھاوـخ  دـیداد -  ناـشن  لاوـحا  یهـمھ  رد  هـشیمھ  امـش  ار  شقن 

، مدرم یحور  داحتا  مدرم ، یبلق  داحتا  مدرم ، تدحو  دنتـسین . انـشآ  ای  دننکیمن و  لمع  ناشفیاظو  هب  یھاگ  اما  دنھدب ؛ تھج  ار  مدرم  راکفا  یتسیاب  هک  تسا  یناسک 

لوح تسا -  یمالـسا  ماکحا  رب  قبطنم  مھ  یـساسا  نوناق  هک  یـساسا -  نوناق  لوح  مالـسا ، یهسدـقم  ماکحا  لوح  یمالـسا ، ماظن  لوح  مدرم  قاـفو  مدرم ، تبحم 

. دھدیم لیکشت  ار  یلم » تدحو   - » تسا قبطنم  شاهمھ  مییوگن  رگا  تسا ؛ یمالسا  نیناوق  رب  قبطنم  اھنآ  بلغا  لقاال  هک  روشک -  نیناوق 

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

لئاسم رد  اھنآ  نیب  هک  دـینکیمن  ادـیپ  ار  یرـشب  عمج  چـیھ  امـش  تسھ . یرـشب  عمج  رھ  ناـیم  رد  یتاـفالتخا  دنـشاب . دـحتم  مھ  اـب  همھ  روطنیمھ . زین  هملک  داـحتا 

یاھهئطوت دینیبب  دـینک  هظحالم  امـش  لاح  دـنزب . مھ  هب  هعومجم  کی  تلم و  کی  رد  ار  داحتا  دـنویپ  هتـشر و  دـیابن  رظنفالتخا  نیا  اما  دـشاب ؛ رظن  داحتا  قافتا و  نوگانوگ 

یروھمج ماظن  هب  داقتعا  رد  تعیرـش ، هب  داقتعا  رد  مالـسا ، هب  داقتعا  رد  تسا ؛ یکی  ناشرکف  لئاسم ، نیرتیـساسا  رد  هک  دنتـسھ  ییاـھھورگ  تسا . هنوگچ  نمـشد 

ییادـج و ساسحا  اھنیا  نمـشد  نیقلت  اب  اما  تسا ؛ یکی  ناشلمع  یتح  ناشھار ، ناشهدـیقع ، ناـشرکف ، تابحتـسم ، یتح  تیاـعر  رد  یھاـگ  نیدـت ، رد  یمالـسا ،

ییارآفص مھ  ولج  فلتخم ، یاھـشخب  رد  دـننکیم ؛ ییارآفـص  مھ  وـلج  مدرم ، نیب  رد  دـننکیم ؛ ییارآفـص  مھ  وـلج  ماـظن ، هب  طوـبرم  زکارم  رد  دـننکیم ؛ مھ  زا  ترفن 

هچ دنادب و  هچ  نیا  دشاب ، فالتخا  شتآ  رتهدننکزیت  رتهدننکدنت و  حیرص ، ینمـشد  مالعا  اب  رتریگتخـس ، نارگید  هب  تبـسن  هک  مادک  رھ  اھهعومجم ، نیا  نایم  رد  دننکیم !

هتبلا تسا . ماظن  نیا  یهدـنیآ  ندرک  نیمات  نتخاس و  نیا  تسا . مزال  طیارـش  زا  یکی  مھ  تدـحو  داحتا و  تسا . ماـظن  نیا  تلم و  نیا  نانمـشد  تمدـخ  رد  رتشیب  دـنادن ،

. تسا دایز  هرابنیا  رد  فرح 

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

یهدننکهرادا یاھھاگتـسد  داحتا  ماجـسنا و  الـصا  نیا  درادن ؛ ینعم  نیا  دننک . مھتم  ار  رگیدکی  روشک ، فلتخم  یاھھاگتـسد  هک  تسا  نیمھ  روشک  کی  رد  اھتداع  نیرتدب 

هاگتـسد نالف  هکنیا  هن  دـننک . کمک  مھ  هب  لیمکت و  ار  رگیدـکی  شیاھھاگتـسد  هک  دـنک  راـک  دـناوتیم  یتقو  تسا و  لـماک  یتقو  هعومجم  کـی  دـنکیم . لـتخم  ار  روشک 

هکنیا دـنک . ماندـب  دوباـن و  ار  هاگتـسد  نـالف  هک  دـشاب  نیا  رکف  هب  شاهمھ  مھ  هاگتـسد  ناـمھب  دزادـنیب ؛ راـبتعا  زیح  زا  ار  هاگتـسد  ناـمھب  هک  دـشاب  نیا  رکف  هب  شاهمھ 

ماجنا یمرج  یسک  یتقو  هک  تسین  روطنیا  دنتـسین . هزادنا  کی  اھمرج  رتشیب . هن  تسا  مرجم  دوخ  مرج  ردق  هب  هتبلا  تسا ؛ مرجم  تسا ، مرجم  هک  یـسک  دوشیمن .

، حیحـص شور  هدـعاق و  قبط  نوناق و  قبط  هک  یلمع  راـتفر و  نآ  دوش . بوسحم  مرج  دـیاب  مرج  اـما  تسین ؛ مھ  نآ  هن ، دربب ؛ نیب  زا  ار  تانـسح  یهمھ  هئیـس  کـی  داد ،

نیمھ دریگ . رارق  هجوــتیب  مدآ  رفن  راــھچ  نــیرفآ  تنـــسحا و  ریدــقت و  قــیوشت و  دروــم  دــیابن  رگید  تــسا ، مرجم  شبحاــص  تــسا و  مرج  هــک  هدــش  هداد  صیخـــشت 

« يمالسا ماجسنا  يلم و  داحتا   » 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 22هاگياپ  هحفص 5 
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یهدنیآ مراد ؛ هدیقع  مھ  تلم  تداعس  هب  مراد ؛ هدیقع  مھ  یلم  تزع  هب  نم  دیوگب  دعب  دنکب ، ار  اھراک  نیا  یسک  دنزیم . همطل  روشک  یهدنیآ  هب  هک  تساھیھجوتیب 

 - نازابناج امش  هچ  نازومآشناد و  امش  هچ  نایوجشناد ، امـش  هچ  نارادساپ ، امـش  هچ  ناناوج -  امـش  هب  نم  هک  هچنآ  دزاسیمن . مھ  اب  اھنیا  مھاوخیم ! مھ  ار  تلم 

ییاھراک دـندوب ، روشک  نیا  رد  ناوج  هدـع  کـی  یناـمز  تسا . ناتـشود  رب  ماـظن  یادرف  زورما و  هک ، دـیتسھ  یناـناوج  اھامـش  نم ! نازیزع  هک : تسا  نیا  منکیم ، ضرع 

تعاجش تسا . یلصا  یهیاپ  نامیا ، نم ! نازیزع  منکیم : ضرع  ناناوج  امش  هب  نم  تسامش . فیلکت  امـش ، زور  امـش ، لام  دعب  هب  نونکا  زا  دندناسر ؛ اجنیا  ات  دندرک ،

یلصا یاھهیاپ  زا  یکی  نموم ، یاھورین  نایم  یگتسبمھ  داحتا و  تسا . یلصا  یاھهیاپ  زا  یکی  تیلووسم ، ساسحا  تسا . یلصا  یاھهیاپ  زا  یکی  سفن ، هب  دامتعا  و 

. تسا

ریبکریما  / ١٣٧٩/١٢/٠٩ یتعنص  هاگشناد  دیتاسا  نایوجشناد و  عمج  رد  تانایب 

دراو دـنک ، قیرزت  تلم  نیا  زغم  رد  روزهب  دـھاوخیم  نمـشد  هک  ییاھفرح  زا  یـضعب  نتخیر  رود  اب  یلدـمھ ، داحتا و  اب  هدـنیآ ، هب  دـیما  اب  مھ ، یراکمھ  اب  تلود  تلم و  رگا 

دید دیھاوخ  ار  هدنیآ  نآ  اعطق  امش  هک  یرود -  نادنچ  هن  یهدنیآ  رد  دینادب  امش  دننک ، رتمجسنم  ار  ناشـشالت  و  دنتـسھ -  نادیم  دراو  دمحلا  هکنیاامک  دنوش -  نادیم 

. دیسر دھاوخ  التعا  جوا  هب  ام  روشک  - 

ناھفصا  / ١٣٨٠/٠٨/٠٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

زا یکی  دـشاب . یکی  ناشفرح  دنـشاب و  دـحتم  دـیاب  روشک  نـالووسم  تسا . هملک  داـحتا  ماجـسنا و  لوا ، یهجرد  رد  منک ، دـیکات  روشک  نـالووسم  دروم  رد  منادیم  مزـال 

ماجـسنا هکنیا  یارب  دھد ؛ ذوفن  روشک  یالاب  نالووسم  فوفـص  رد  ار  یمالـسا  نامرآ  هب  دقتعمان  یاھمدآ  دناوتب  هک  تسا  هدوب  نیا  ریخا  لاس  دنچ  رد  نمـشد  یاھهئطوت 

ناشدوخ یارب  اھنآ  دـیاقع  دـنراد و  یدـیاقع  ارآ و  یاهلاسم  رھ  رد  مدرم  یهیقب  لـثم  مھ  روشک  ناریدـم  هتبلا  تسا . یگرزب  رطخ  نیا  دروخب . مھ  هب  روشک  دـشرا  ناریدـم 

ار یمالـسا  یروھمج  ماظن  یاھنامرآ  یلو  تسا ، راک  لوغـشم  یتیلووسم  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  یـسک  رگا  هکنیا  یکی  دراد : دوجو  هتکن  ود  یلو  تسا ؛ مرتحم 

تبحص هک  ییاجنآ  تسا . یعرش  مارح  وا  یارب  تسپ  نآ  لاغشا  درادن ، لوبق  شلد  رد  هدرک ، ادیپ  مسجت  یساسا  نوناق  رد  تسا و  هدرک  میسرت  راوگرزب  ماما  هک  هنوگنآ 

هب مازلا  هک  ییاجنآ  تسا ، رظن  دروم  یـساسا  نوناق  لوصا  هک  ییاـجنآ  تسا ، حرطم  تسایـس  نید و  تدـحو  هک  ییاـجنآ  تسا ، یمالـسا  ماـظن  یـساسا  لـئاسم  زا 

لووسم دـناوتیمن  اما  درادـن -  یعناـم  دـشاب -  یمالـسا  یروھمج  دنورھـش  دـناوتیم  دراد ، نیا  زا  ریغ  یاهدـیقع  لووسم  کـی  رگا  تسا ، حرطم  تعیرـش  نید و  زا  تیعبت 

یروھمج ماـظن  رد  یمھم  تیلووسم  هک  لاـحنیعرد  ییاـضق ، یهوق  ماـقمیلاع  نـالووسم  سلجم و  ناگدـنیامن  دـشرا ، ناریدـم  ـالاب . یاـھتیلووسم  رد  صوصخب  دـشاب ؛

. دراذگیم رثا  وا  راتفگ  لمع و  رد  ناسنا  داقتعا  نوچ  دنشاب ؛ هتشادن  یداقتعا  یساسا  نوناق  لوصا  یمالسا و  یروھمج  ماظن  یاھنامرآ  هب  دنناوتیمن  دنراد ، یمالسا 

. تسا شخبتاجن  مالسا  هک  دنربب ، شیپ  ار  راک  یمالسا  نیزاوم  تیاعر  اب  دش و  هتفگ  هک  یماجسنا  داحتا و  نامھ  اب  نالووسم  هللااشنا 

نازرواشک  / ١٣٨٠/١٠/١٢ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ماظن و نیا  یاھفدھ  هب  ندیـسر  یارب  هک  ار  یبترم  مظنم و  یاھهمانرب  رگیدکی ، اب  یراکمھ  اب  هملک و  تدحو  اب  هناگهس  یاوق  هک  تسا  نیا  روشک  نیا  یاھدرد  جالع  زورما 

 - ار روشک  یهناگهس  یاوق  دیابن  اھهناسر  تاعوبطم و  دننک . فیعـضت  ار  رگیدکی  دیابن  هناگهس  یاوق  تسا . هفیظو  نیا  زورما  دـننک . بیقعت  تسا ، رظن  دروم  مدرم  شیاسآ 

دنھد رارق  زوجم  دیابن  ار  نیا  تسھ ، یضارتعا  هوق  کی  زا  یاهشوگ  هب  رگا  دننک ؛ تبقارم  مھ  اھهناسر  تاعوبطم و  دننک . فیعضت  دنماظن -  نیا  یاھهیاپ  روشک و  ناکرا  هک 

هتشاد دوجو  ییاضق  مکح  کی  هب  یضارتعا  رگا  درک . فیعضت  ار  سلجم  دیابن  دشاب ، هتشاد  دوجو  هدنیامن  ود  یکی  هب  یـضارتعا  اضرف  رگا  دننک . فیعـضت  ار  هوق  نآ  یهمھ  و 

ماظن و بالقنا و  فیعضت  اھهیاپ ، نیا  فیعضت  درک . فیعضت  ار  تلود  دیابن  دشاب ، هتـشاد  دوجو  تلود  زا  یـشخب  هب  یـضارتعا  رگا  درک . فیعـضت  ار  هییاضق  یهوق  دیابن  دشاب ،

. دنشاب هجوتم  همھ  ار  نیا  تسا . ماظن  نیا  یالاو  فادھا  نتخادنا  ریخات  هب 

یادخ یسک  رگا  اھهنیمز  نیا  رد  تسا . نیگنس  هفیظو  دنیوگیم . هچ  دننکیم و  هچ  هک  دننادب  تسا ، هجوتم  اھنآ  هب  یمومع  راکفا  هک  یناسک  ناگدنسیون و  ناگدنیوگ ،

، ودوتسیب نیا  لوط  رد  ام  تسین . یـصخش  لئاسم  نوچ  تسین ؛ ناسآ  اھفالخ  هنوگنیا  یهبوت  تشذگ . دھاوخن  فالخ  نیا  زا  لاعتم  یادـخ  دوش ، بکترم  یفالخ  هدرکن 

نیرتگرزب نالووسم ، مدرم و  نایم  هملک  داحتا  تکرب  هب  میناوتیم  مھ  زورما  میرادرب . دوخ  هار  رس  زا  ار  عناوم  نیرتگرزب  میاهتسناوت  هملک  داحتا  تکرب  هب  هشیمھ  لاس  هس 

. میرادرب تلم  نیا  تکرح  هار  لباقم  زا  ار  عناوم 

ماظن  / ١٣٨٠/١٢/٢٧ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رد ام  ناتـسود  منکیم  شھاوخ  نم  تساھنآ . داحتا  نامیا و  درادیم ، هگن  لاعف  هنحـص و  رد  ار  مدرم  نیا  هک  یلماع  نیرتگرزب  دنتـسھ و  مدرم  ام ، تردق  رـصنع  نیرتمھم 

نیب هللادمحب  زورما  هک  دنتفگ  یتسردهب  مرتحم  روھمج  سیئر  دیآ . دوجو  هب  تدحو  داحتا و  مدع  یهھبـش  مدرم  لد  رد  هک  دننزن  فرح  یروط  ناشیاھفرح  رد  ناشتارکاذـم ،

عضوم رب  ندرشف  یاپ  ندشن و  میلست  تمواقم ، یگداتـسیا ، هب  همھ  دننکیم ؛ رکف  ناسکی  همھ  تسین ؛ یفالتخا  چیھ  ثحب ، دروم  یاھهنیمز  نیا  رد  روشک  نالووسم 

، مدرم هک  ارچ  دنوشیم ؛ باداش  دنربیم و  تذل  نالووسم  دحتم  عضوم  ندید  زا  مدرم  دنھاوخیم ؛ ار  نیمھ  مھ  مدرم  دـنکیمن ؛ رکف  نیا  زج  یـسک  دـننکیم ؛ رکف  قح 

رد افاصنا  اقح و  دنایمالـسا و  ماظن  هب  نموم  دنمهقالع و  مدرم  تسین . روطنیا  دناهدش ؛ ادـج  ماظن  زا  مدرم  دـنیوگیم  هک  دروخ  دـیابن  ار  نمـشد  تاغیلبت  بیرف  دـننموم .

. مینکن یھاتوک  دـیاب  مھ  اـم  دـننکیمن ؛ مھ  زاـب  دـناهدرکن ؛ یھاـتوک  مدرم  اـما  میاهدرک ؛ یداـیز  یاـھیھاتوک  نـالووسم  اـم  دـناهداد . ناـشن  ار  ناـشیرادافو  لـحارم ، ماـمت 

نیا تسام ؛ مدرم  قح  نیا  دننک . مدرم  میدـقت  هجو  نیرتھب  هب  ملاس و  لماک ، تسا ، هدـش  ررقم  اھنآ  یارب  نوناق  رد  هک  ار  یفیاظو  یتسیاب  فلتخم  یاھـشخب  نالووسم 

. تسام تدحو  رصانع  نیرتمھم  زا  یکی 

دیاـبن ار  نمـشد  مقفاوم ؛ مھ  هدـنب  دـینکن ، هلمح  هب  قیوشت  ار  نمـشد  دـنیوگیم : هک  دنتـسھ  یناـسک  دـنکیم . هلمح  هب  قیوشت  ار  نمـشد  یفـالتخا ، زورب  هنوـگ  رھ 

نالووسم نیب  رد  دـنک  ساـسحا  هک  تسا  نیا  هلمح  هب  نمـشد  قوشم  نیرتمھم  دـنکیم ؟ هلمح  هب  قیوشت  ار  نمـشد  یزیچ  هچ  دـینادیم  اـما  درک ؛ هلمح  هب  قیوشت 

دیکاـت نآ  یور  همھ  نیا  نـالووسم  یهـمھ  هدـنب و  هـک  یتدـحو  داـحتا و  نـیا  دراد . دوـجو  فـالتخا  یـسایس  ناگدـبز  نارادمتـسایس و  نـیب  رد  دراد ؛ دوـجو  فـالتخا  روـشک 

دروم رد  اما  دـشاب ؛ رظنفالتخا  نالووسم  نیب  یـسایس  یداصتقا و  یاھهنیمز  رد  تسا  نکمم  تسین . یـسایس  نوگانوگ  لـئاسم  رد  رظن  قاـفتا  داـحتا و  نیا  مینکیم ،

ار نیا  دیاب  دنراد ؛ هک  دنشاب  هتـشاد  رظن  قافتا  عضوم  نیا  رب  یتسیاب  همھ  تسا . رظن  قافتا  نمـشد ، یردلق  ییوگروز و  لباقم  رد  ناریا  تلم  یگداتـسیا  تمواقم و  موزل 

. درک دھاوخ  قیوشت  ار  نمشد  دشاب ، فالتخا  یهدنھدناشن  دنزب و  مھ  هب  ار  داحتا  نیا  هک  یزیچ  رھ  دنیوگب . احیرص  ار  رظن  تدحو  رظن و  قافتا  نیا  دیاب  دننکب ؛ مھ  زاربا 

ادھش  / ١٣٨١/٠٣/٠١ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

! میناوتیمن ام  دنیوگب  امئاد  دنـشکب و  همھ  خر  هب  ار  نمـشد  تمظع  دننک ، کچوک  ار  دوخ  گرزب و  ار  نمـشد  بترم  هک  تسا  هدـش  نیا  ناشراک  هنافـساتم  یاهدـع  زورما 

کوپ ای  دنکوپ -  نورد  زا  فیعـض و  ناشدوخ  دننکیم ؛ هابتـشا  اھنیا  میوش ! مضھ  یناھج  رابکتـسا  یهمـضاھ  رد  میورب  دـیاب  اھتلود  اھروشک و  زا  یلیخ  لثم  مھ  ام  ینعی 

تلم نیا  ریخن ؛ دنیاھنآ . لثم  همھ  دننکیم  لایخ  نیاربانب  تسا ؛ هدرک  تیوھیب  شزرایب و  ار  اھنآ  یبلطایند  تسا ؛ هدرک  کوپ  ار  اھنآ  ایند  یاھتذل  دـندش -  کوپ  ای  دـندوب 

تلم نیا  دراد ؛ مالـسا  تلم  نیا  دراد ؛ تکرح  تردق  تلم  نیا  ارچ ، میرادـن . تکرح  تردـق  میناوتیمن و  ام  دـنیوگن  بترم  دـننازرلن و  ار  تلم  لد  دوخیب  تسا ؛ راودـیما  اناوت و 

هفطاع نامیا و  یاھدنویپ  اب  هک  یسدقم  داحتا  یهتـشر  نیا  دراد . روشک  نالووسم  اب  ار  دوخ  یبلق  یقیقح و  داحتا  تلم  نیا  دراد ؛ ار  نامیا  رثوم  رایـسب  یهلیـسو  رازبا و 

« يمالسا ماجسنا  يلم و  داحتا   » 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 22هاگياپ  هحفص 6 
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. درک ادیپ  دوشیم  شھیبش  ایند  زا  ییاج  رتمک  رد  تسا ، هدش  مکحم 

ماظن  / ١۵/١٣٨٢/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

 - تسین تلم  راک ، نیا  بطاخم  هتبلا  تسا . لوصا  زا  یکی  نیا  دنھد ؛ تیمھا  یلدمھ  داحتا و  تدحو و  ظفح  یهلاسم  هب  منکیم  شھاوخ  نم  درک . ظفح  دـیاب  ار  تدـحو 

رارق مھ  لباقم  رد  کچوک ، یاھفالتخا  اب  فلتخم و  یاھهناھب  هب  دنتسھ . فلتخم  یاھحانج  زا  نویسایس  ناگبخن و  راک ، نیا  بطاخم  درادن -  یفالتخا  تسا و  دحتم  تلم 

. دنزادنین هار  لاجنج  مھ  هیلع  طلغ ، یاھهیجوت  اب  دنریگن و 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/١١/٢۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

. دھد ماجنا  تسوا ، تحلصم  هک  ار  هچنآ  هملک  داحتا  تدحو و  اب  دیاب  تلم 

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

ام هدروخ ؟ تسکش  هچ  اب  هدروخ ، تسکـش  ناریا  تلم  زا  لاس  جنپوتسیب  هک  اکیرما  تسا ؟ نیا  زا  ریغ  رگم  هداد ؛ تسکـش  ار  اکیرما  تسا  لاس  جنپوتسیب  ناریا  تلم 

هار میتسھ ؛ یزیچ  هچ  لابند  میاهدیمھف  میھاوخیم ؛ هچ  میاهدیمھف  ام  نامدوخ ؟ داحتا  اب  یھاگآ و  نامیا ، هدارا ، مزع ، اب  ای  میداد ، تسکش  ار  اکیرما  ییهتسھ  بمب  اب 

. میدرکن ادیپ  هبلغ  هک  ییهتسھ  بمب  اب  ام  میدرک ؛ ادیپ  هبلغ  یروطنیا  ام  میدیسرتن ؛ مھ  نآ  نیا و  رشت  پوت و  زا  میدرک و  مھ  تکرح  میتخانش و  مھ  ار 

نمھب  / ١٣٨٣/١١/٢۴ رد ٢٢  ناریا  تلم  هوکشرپ  هسامح  زا  لیلجت 

اھلد و یمرگ  داد ، تسکـش  ار  وا  فیخـس  یاھدیدھت  نمـشد و  یناور  گنج  زین  لاسما و  هقباسیب  یامرـس  نمھب ، رد ٢٢  ام  رایـشوھ  تلم  یاـنعمرپ  تمظعرپ و  روضح 

نیا هیحور و  نیا  درک ، تیبثت  ار  یلم  تدـحو  تزع و  ، نانآ نومـضمرپ  زغمرپ و  یاھراعـش  تشاذـگ و  شیاـمن  هب  ار  اـم  تلم  ییهزیگنارپ  ناوج و  یهرھچ  اـھنامیا ، اـھهیحور و 

.. دزاسیم ریذپانریخست  ار  تلم  کی  هک  تسا  ییاھبنارگ  رھوگ  نامھ  نامیا  نیا  داحتا و 

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

یمتا و بمب  هب  جاـیتحا  نمـشد  یاھدـیدھت  ندرک  یثـنخ  یارب  ناریا  تلم  تسا . یلدـمھ  یلم و  یگتـسبمھ  اھدـیدھت ، ندرک  یثـنخ  یارب  ناریا  تلم  حالـس  نیرتـمھم 

هک تسا  یحالس  نیا  تسا ؛ ناریا  تلم  حالس  نیرتمھم  ینید ، نامیا  یھلا و  نامسیر  هب  امش  ندز  گنچ  مدرم و  امش  یگتـسبمھ  یلدمھ و  درادن . ییهتـسھ  حالس 

. داد دھاوخ  ناشن  مھ  نیا  زا  دعب  هداد و  ناشن  ار  دوخ  ییاراک  زورما  ات  بالقنا  یزوریپ  زا  دعب  لاس  شش  تسیب و  لوط  رد 

کی نیا  هتـسب ؛ لد  مدرم  نایم  رد  دوخ  نارودزم  اھیذوفن و  هب  هناحولهداس  نمـشد ، تسا . هتفرگ  فدـھ  ار  مدرم  داـحتا  نمـشد ، دـینک . ظـفح  ار  ناـتداحتا  یگتـسبمھ و 

. تسا یھاو  ماخ و  لایخ 

سلجم  / ٠٣/٠٨/١٣٨۴ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

تردق لخاد ، رد  مزال  یاھتسایـس  تاررقم و  یارجا  رد  و  دنکیم ؛ ادیپ  تبیھ  تزع و  یناھج  لئاسم  یجراخ و  تسایـس  رد  روشک  یلدمھ ، هملک و  داحتا  ماجـسنا و  اب 

. تسا مھم  رایسب  یرکفمھ ، یلدمھ و  تدحو و  ماجسنا و  نیاربانب  دباییم .

ید  / ١٠/١٩/١٣٨۴ هدزون  مایق  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

هک تسا ، منتغم  یلیخ  نیا  دراد ؛ دوجو  هنامیمص  قیمع و  یلدمھ  هملک و  داحتا  نالووسم  حطـس  رد  هللادمحب  زورما  دننک . ظفح  ار  تدحو  فلتخم ، یاھهورگ  تلم و  داحآ 

، ییزج تافالتخا  رطاخ  هب  فلتخم  یاھشیارگ  اھهورگ و  مدرم و  داحآ  تسناوت . دنھاوخن  دناهتـسناوتن و  دـنناوتیمن ؛ هللادـمحب  یلو  دـننزب ؛ مھ  هب  ار  نیا  دـننکیم  یعس 

عافد هناخ  نیا  زا  همھ  دناهناخ ؛ لھا  همھ  اما  دشاب ، هتـشاد  دوجو  یتافالتخا  تسا  نکمم  مھ  هناخ  کی  لخاد  تسھ ؛ تافالتخا  هتبلا  دننکن . دنلب  مھ  یور  ار  ناشیادـص 

اب اـھنآ  دـنلب  یادـص  زا  نمـشد  هک  دـنراذگن  دـنراد ، ندز  فرح  تصرف  دـنراد ؛ نوبیرت  صوصخب  هک  یناـسک  دـنھدیم . حـیجرت  یرگید  زیچ  رھ  رب  ار  نآ  عفاـنم  همھ  دـننکیم ؛

ندروآ دراو  راشف  تقو  الاح  هک  دننکیم  ساسحا  اھنآ  دنوشیم ؛ راودیما  اھنآ  تسھ ، فالتخا  یتقو  دنک . هئطوت  تلم  نیا  هیلع  دناوتیم  هکنیا  هب  دوشب  راودیما  رگیدـکی ،

. دننک ظفح  صوصرم ، ناینب  مکحتسم و  فص  کی  لثم  ار  تدحو  ماجسنا و  اجنیا  دیاب  دوش ، عطق  نمشد  یاھراشف  دنھاوخیم  رگا  تسا .

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

یـسایس و نوگانوگ  یاھمچرپ  زورما  دندحتم . ناریا  تلم  زورما  تسا . یگرزب  تمعن  یلیخ  نیا ، دوشب ؛ هتـسناد  ردق  دیاب  یلم  تدحو  مینادـب ؛ ردـق  ار  نامدوخ  داحتا  دـیاب 

. تسا یلـصا  مچرپ  نیا  زازتـھا  ریز  رد  دـنراد ، یزازتـھا  رگا  دـنراد و  رارق  تلم  یمومع  مچرپ  ناریا و  یمالـسا  یروھمج  مچرپ  ریز  رد  همھ  هریغ ، یاهقرف و  یطخ و  یبزح و 

ردق دیاب  ار  اھتمعن  نیا  تسا . تمعن  نیرتگرزب  روشک  عیـسو  ناوج  یهقبط  نیا  تسا ؛ یتمعن  امـش  طاشن  تسا ؛ یتمعن  امـش  یرادنید  تسا . یگرزب  تمعن  یلیخ  نیا ،

، هلق نآ  هب  ندیسر  ناریا و  تلم  نوزفازور  تفرشیپ  هار  لاح ، رھ  هب  درک . میھاوخ  ضرع  هک  تسھ  ملع  یریگیپ  لیصحت و  شالت و  راک و  یهنیمز  رد  ییاھهیصوت  و  تسناد .

. تسا روطنیمھ  مھ  هار  یهمادا  هدناسر ؛ ار  ام  اجنیا  ات  اھنییاپ  زا  هک  تسا  یھار  نامھ 

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

ام دـنریگب . دای  ار  رگیدـکی  ندرک  لمحت  دـنھدب و  تیمھا  داحتا  هب  هتـشذگ  زا  رتشیب  دـیاب  ام  تلم  یمومع  روط  هب  مھ  اـھتاباختنا و  نیا  رد  مھ  منکیم : ضرع  ناـممدرم  هب 

نم یایدوخیب  داریا  کی  ییوگیم ، امـش  یزیچ  کـی  میتسھ ! مھ  لـثم  لوصا  یناـبم و  رد  هک  یلاـح  رد  مینکیم ، ود  کـی و  مھ  اـب  کـچوک  یاـھزیچ  رـس  تاـقوا  یھاـگ 

، دوش عقاو  یزیچ  نینچ  روشک  میظع  طـیحم  رد  یتقو  اـما  درادـن ؛ یتـیمھا  یـصخش ، طـیحم  کـی  رد  رفن و  ود  نیب  ود  کـی و  هتبلا  ندرک . ود  کـی و  مینکیم  اـنب  مریگیم ،

، هدـنیآ هب  نداد  لکـش  یارب  تکراـشم  داـحتا و  یهلئـسم  هب  مینک و  زیھرپ  دوخیب  یاـھیریگداریا  یلمحتیب و  زا  دـیاب  اـم  نیارباـنب ، دـنکیم . بولطماـن  ار  یـسایس  یاـضف 

. دیھدب لکش  نیا  هب  دیاب  تسامش ؛ تسد  روشک  یهدنیآ  میھدب . تیمھا 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

فوفـص نیب  دـننکیم  یعـس  دوخ  نوگانوگ  یهنایذوم  یاھـشالت  اب  دوخ ، یناور  گنج  اب  دوخ ، تاغیلبت  اب  نانمـشد  تسا . مدرم  یمومع  داحتا  یهلاسم  رگید ، یهلاـسم 

یایند حطـس  رد  نیا ، رب  یهوالع  دنربب ؛ نیب  زا  ار  تلم  یهملک  تدحو  یفنـص ، یاھـشیارگ  یهناھب  هب  بھذم ، یهناھب  هب  تیموق ، یهناھب  هب  دـنزادنیب ؛ فالتخا  ناریا  تلم 

ار یبھذم  فالتخا  دنزادنیب ؛ هلصاف  رگید  ناملسم  نوگانوگ  عماوج  ناریا و  تلم  نایم  هکنیا  یارب  تسا  سوسحم  نمشد  یوس  زا  یقیمع  عیـسو  شالت  کی  مھ  مالـسا 

هللادمحب زورهبزور  هک  رگید -  یاھتلم  نایم  رد  ار  ناریا  تلم  تھبا  تمظع و  دنروایب و  دوجو  هب  دشاب ، نکمم  هک  ایند  زا  یاهطقن  رھ  رد  ار  ینـس  هعیـش و  گنج  دـننک ؛ گرزب 

. دنربب نیب  زا  هدش -  رتشیب  زورما  ات 

« يمالسا ماجسنا  يلم و  داحتا   » 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 22هاگياپ  هحفص 7 
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، هنالقاع دبای . همادا  یمالـسا  تما  داحتا  یلم و  یگچراپکی  هملک و  داحتا  یارب  شالت  نآ ، زا  رتمھم  رتهدمع و  روشک و  یگدنزاس  یارب  شالت  دـشاب . رایـشھ  دـیاب  ام  تلم 

هب و  مھدیم . تیمھا  نامتلم  یهملک  داحتا  یهلاسم  هب  تھج  نیمھ  هب  نم  درک . تیوقت  زورهبزور  درک و  ظـفح  ار  داـحتا  نیا  یتسیاـب  هناربدـم  هنادـنمدرخ و  هنارایـشوھ ،

فانصا نوگانوگ و  بھاذم  نوگانوگ و  یاھتیموق  تلم و  داحآ  یهمھ  یهملک  داحتا  ام  تلم  نورد  رد  ینعی  تسا ؛ یمالسا » ماجـسنا  یلم و  داحتا   » لاس لاسما ، نم  رظن 

. اھنآ یهملک  تدحو  نوگانوگ و  بھاذم  زا  یمالسا  تما  داحآ  نایم  یهناردارب  طباور  ناناملسم و  یهمھ  نایم  ماجسنا  یللملانیب ، حطس  رد  و  یلم ؛ نوگانوگ 

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

هک هچنآ  زا  دـنک ؛ روبع  تارطخ  زا  هک  دراد  ار  یئاناوت  نیا  راگدرورپ  لـضف  هب  ناریا  تلم  دنـشاب . رایـشوھ  دـیاب  همھ  نمـشد ، یناور  گـنج  اـب  یهلباـقم  یلم و  داـحتا  راـک  رد 

دراوم ندرک  داجیا  ای  فالتخا  دراوم  ندرک  هتـسجرب  یارب  ناریا ، گرزب  تلم  نایم  رد  فـالتخا  طاـقن  هب  تسا  هتخود  مشچ  نمـشد  دـنک . روبع  دـنادیم ، دـیدھت  ار  نآ  نمـشد 

نیمھ یھلا  یهوق  لوح و  هب  ام  دزادـنیب . هقرفت  ییادـج و  ام  مدرم  نیب  یتاباختنا ، یاھـشلاچ  اب  دـناوتیم  دـنکیم  روصت  نمـشد  میراد ؛ تاباختنا  ام  لاـسما  رخاوا  فـالتخا .

. داد میھاوخ  رارق  تلم  نیا  تزع  دشر و  یارب  یرگید  یهلیسو  ار  سلجم  یهدنیآ  تاباختنا 

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

زا ام  میربیمن . یدوس  رگیدکی  اب  ینمـشد  زا  ام  میربیمن . یدوس  ندش  هکت  هکت  زا  ام  دـننادب . ار  یمالـسا  گرزب  تما  ردـق  ناملـسم  یاھروشک  ینعی  یمالـسا  ماجـسنا 

؛ رایسب یاھهیامرس  اب  رایـسب ، تاناکما  اب  تسا  میظع  یهعومجم  کی  یمالـسا  تما  میربیمن . یدوس  مجع  برع و  ینـس ، هعیـش و  یاهقرف ، یموق ، تافالتخا  دیدشت 

هتسنادان مھ  ام  تسا و  هداد  رارق  ناملسم  ناردارب  اب  دروخرب  یارب  یحالس  ار  ام  یاھتیموق  تسا . هداد  رارق  مھ  لباقم  رد  ار  ام  تسا ، هدرک  هراپهکت  ار  ام  برغ  یایند  اما 

. میئایب دوخ  هب  دیاب  میتفرگ . رارق  ماد  نیا  رد  میتفریذپ و  ار  دنفرت  نیا  هئطوت و  نیا  هنالھاج ، و 

جرخ هک  ار  یئاھلوپ  دریگیم ؛ ماجنا  هک  ار  یئاھشالت  مینیبیم  ار ؛ مالسا  یایند  یاھهئطوت  مینیبیم  تسا . یمالـسا  ماجـسنا  لاس  لاسما ، میتفگ  هک  میدرکن  فراعت  ام 

یلیخ مالـسا  یاـیند  میراد . یگدـنامبقع  یلیخ  اـم  میورب . شیپ  دـنراذگن  دـنزادنیب ، راـک  هب  مھ  هیلع  ار  اـم  یاـھورین  دـنزادنیب ، یئادـج  ناردارب  نیب  هـکنیا  یارب  دوـشیم 

. میورب ولج  دیاب  مینک ؛ تکرح  دیاب  دوخ ، هب  نتخادرپ  سفن ، بیذھت  نادیم  رد  نآ ، زا  رتالاب  میورب ؛ ولج  دیاب  یروانف  ملع و  نادیم  رد  دراد . یگدنامبقع 

رطف  / ٠٧/٢١/١٣٨۶ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

نیا تسا ، هچراپکی  ناریا  تلم  میئوگیم  هکنیا  یلم ، داحتا  میئوگیم  هکنیا  تسا . دـیحوت  نید و  روحم  درگ  رب  تلم  کـی  نوگاـنوگ  قئالـس  یهمھ  ندـمآ  درگ  رگید  سرد  کـی 

تـسا داقتعا  تسا ، نید  تسا . ینید  نامیا  نیمھ  داحتا  نیا  یهبقع  تسین ؛ نامرف  روتـسد و  کی  هیـصوت و  کی  رطاخ  هب  طقف  تسین ، هشیر  یب  یگچراپکی  نیا  داـحتا ،

. دنکیم مرن  دـنکیم ، کیدزن  مھ  هب  ار  اھلد  تسام ؛ یلم  داحتا  یهیام  نیا  تسا . یلاعتیراب  سدـقا  تاذ  هب  هجوت  زکرم  نآ  دـناشکیم ؛ زکرم  کی  تمـس  هب  ار  ام  یهمھ  هک 

اب یایعامتجا ، هورگ  رھ  زا  یاهقیلس ، رھ  زا  دشاب ؛ دھاوخیم  هک  رھ  امش  یتسدلغب  عرـضت ، اعد و  نتفرگ و  رـس  نآرق  ایحا و  مسارم  رد  هعمج ، زامن  رد  تعامج ، زامن  رد 

. تسا رگید  سرد  مھ  نیا  دینک ؛ ظفح  ار  یبلق  طابترا  نیا  راگدرورپ . سدقم  تاذ  هاگشیپ  رد  تسامش  زارمھ  تسامش ؛ هارمھ  تسامش ؛ ردارب  یاهفایق ، تخیر و  رھ 

جح  / ٠٨/٢٣/١٣٨۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

اما دشاب ؛ داحتا  لابند  دیاب  مالسا  تما  تسا و  ماجسنا  ماگنھ  هشیمھ  دنکیم . ادیپ  یاهزات  یور  گنر و  کی  تسا ، یمالسا  ماجـسنا  لاس  دش  نالعا  هک  لاسما  رد  جح 

هتفرگ رارق  هقرفت  رب  نیملسم  مالـسا و  نانمـشد  تسایـس  نوچ  تسا ؛ حضاو  مھ  تلع  هوک . هتـشر  کی  رد  تسا  یاهلق  لثم  یمالـسا  ماجـسنا  ناونع  اب  لاسما  نییعت 

هنافـساتم تسا . رتهفرـصاب  یداـصتقا  شلاـچ  رھ  زا  یـسایس ، تکرح  رھ  زا  یماـظن ، گـنج  رھ  زا  اـھنآ  یارب  نیا  دـننک . فـالتخا  داـجیا  اھناملـسم  نیب  دـنھاوخیم  تسا ؛

فلتخم و ماوقا  فالتخا  زا  ریغ  الاح  تسام . دوخ  نارود  نیمھ  رد  ام  یاھتلاھج  هب  طوبرم  مھ  یرادقم  تسا ، خـیرات  هب  طوبرم  شیرادـقم  تسا ؛ هدـش  مھارف  مھ  اھهنیمز 

صاخ و قرف  نآ  نیب  هقرف ؛ ود  نیا  زا  کی  رھ  نورد  بھاذـم  غارـس  دـنتفریم  دوبن ، ینـس  هعیـش و  یهلئـسم  رگا  هک  ینـس -  هعیـش و  بھاذـم ؛ فـالتخا  فلتخم ، یاـھتلم 

داجیا یارب  تسا  یبوخ  یهلیسو  ینس ، هعیش و  یهلاسم  دوخ  نوچ  دنرادن -  یراک  العف  اھنآ  هب  الاح  هک  دندرکیم ، یزورفاشتآ  ار  اھنآ  عیشت و  ای  ننـست  صاخ  یاھهلحن 

تلود لیکـشت  زا  دـعب  دنتـساوخ  رکـش . ار  ادـخ  دـندشن ؛ قفوم  هتبلا  مینیبیم . ار  اھنآ  مامتھا  مالـسا  یایند  رد  مینیبیم . میراد  اج  همھ  رد  اـم  ار  نیا  اـھنآ ؛ نیب  فـالتخا 

تلود هک  دوب  نیا  مھ  تلع  دندشن . قفوم  نکل  تسا ، هدش  دیدشت  ناملسم  ناردارب  یمالـسا و  قرف  نیب  فالتخا  هک  دننک  دومناو  روجنیا  یعیـش ، روشک  کی  رد  مالـسا 

هک نیطـسلف  رد  دـنیام ؛ تنـس  لھا  ناردارب  زا  هک  میدرک  نیطـسلف  رد  نامدوخ  ناردارب  یارب  ار  یزوسلد  نیرتشیب  مالـسا  یاـیند  رد  اـم  درک . دروخرب  یمالـسا  یمالـسا ،

هک یاهطقن  رھ  رد  ینـس  هعیـش و  ناردارب  ناـمدوخ  روشک  لـخاد  رد  میدرک . اـم  قارع ، رد  ینـس  هعیـش و  داـحتا  زا  ار  یناـبیتشپ  نیرتـشیب  اـبیرقت . درادـن  دوجو  یاهعیش 

دنراد اھنآ  یلو  دنک ، ادـیپ  تسد  دوخ  فادـھا  هب  دـناوتب  رابکتـسا  هک  تشاذـگن  یمالـسا  یروھمج  یمالـسا و  تلود  دـننکیم . راتفر  مھافت  ینابرھم و  تفلا و  اب  دنتـسھ ،

. دیشاب دیاب  رایشوھ  دننکیم . یھتنم  مھ  یئاھینیرفآهثداح  هب  هک  مینیبیم  مھ  یئاھاج  کی  هنافساتم  دننکیم . شالت 

تیلوئسم ساسحا  دیاب  اھتلود  هتبلا  دیھدب . رارق  هجوت  دروم  ار  نمشد  دیک  ندرک  لطاب  یمالسا و  ماجسنا  یهلئـسم  جح ، مسارم  یهمھ  رد  منکیم  دکوم  یهیـصوت  نم 

عقوت اھنآ  زا  ام  هک  تسا  یزیچ  نیمھ  هیبش  ناـشراھظا  ناـشفرح ، تلود ، نآ  نیلوئـسم  هتبلا  دـنک . تیلوئـسم  ساـسحا  دـیاب  ناتـسبرع  روشک  رد  ناـبزیم  تلود  دـننک .

تیوقت مھ  ار  اـھهزیگنا  نیا  ناـبحاص  دنتـسین و  فـالتخا  یاـھهزیگنا  لاـبند  هب  هک  دوش  موـلعم  دـیاب  لـمع ، یهنحـص  رد  لـمع ، نادـیم  رد  دوـش و  یلمع  دـیاب  نکل  میراد ،

. تسا داحتا  تفلا و  داجیا  یهتکن  هک  تسا  هتکن  کی  نیا  دوشب . تابثا  لمع  رد  دیاب  نیا  دننکیم . یریگولج  هکلب  دننکیمن ،

زیربت  / ١١/٢٨/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نیا هک  یئاھوگم  وگب  درادـن . یتیمھا  یفالتخا ، یئزج ، لئاسم  گرزب . درواتـسد  نیا  ندرکن  اھر  هنحـص ، رد  روضح  تسا ؛ یتسرد  هار  هدرک ، باختنا  ناریا  تلم  هک  یھار 

: متفگ لاسما  لوا  هدنب  دـنک . ظفح  ار  شدوخ  یگچراپکی  دـیاب  بالقنا  یهداوناخ  تسا . یئزج  یاھزیچ  اھنیا  دـنرادن . تیمھا  اھنیا  دراد ، مدآ  نآ  اب  مدآ  نیا  هورگ ، نآ  اب  هورگ 

دنراذـگن دـننک ؛ ظـفح  رگیدـکی  هب  ار  یگدنبـسچ  لاـصتا و  رگیدـکی ، هب  تبـسن  ار  دوخ  یئارگنورد  ار ، دوخ  تدـحو  بـالقنا  یهداوناـخ  تلم ، یهداوناـخ  ینعی  یلم ؛» داـحتا  »

رد هک  میتسھ  یمیظع  تینالقع  نیمھ  عبات  مھ  ام  دوبن . دیاش  مھ  ام  نتفگ  هب  جایتحا  دراد ؛ شوگ  یهزیوآ  ار  هیـصوت  نیا  شدوخ  هللادـمحب  تلم  دـیایب . دوجو  هب  یئارگاو 

. تسا روجنیمھ  هک  دنداد  ناشن  مھ  اھنآ  میدرک و  ضرع  تلم  هب  مھ  ام  تسھ ؛ نامتلم 

نانیرفآراک  / ١٣٨٧/٠٢/٠۴ نارگراک و  رادید  رد  تانایب 

لوط رد  ام  راوگرزب  ماما  شالت  یهمھ  تفر . دھاوخ  شیپ  ناریا  تلم  میظع  داحتا  اب  نیلوئـسم ، اب  تلم  یلدمھ  اب  نیلوئـسم ، یلدـمھ  اب  نیلوئـسم ، داحتا  اب  روشک  نیا 

مینک و یراک  دیاب  تسا ؛ نامھ  مھ  زورما  مدرم . یلدمھ  مدرم ، داحتا  دوب ؛ هتکن  نیمھ  رب  دـیکات و  نیمھ  رب  یمالـسا ، یروھمج  سار  رد  دوخ  تکرباب  یگدـنز  لاس  هد  نآ 

زا یلیئارـساینب  داریا  ندش و  هقی  هب  تسد  یریگچم و  یریگرد و  قاقـش و  فالتخا و  دنـشاب ، هارمھ  دنـشاب ، لدـمھ  مھ  اب  روشک  نیلوئـسم  هک  دـننکب  یراک  ناریا  تلم 

. دشابن اھزیچ  نیا  نتفرگ ، رگیدکی 

« يمالسا ماجسنا  يلم و  داحتا   » 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 22هاگياپ  هحفص 8 
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هک میاهدرک  هبرجت  میاهدید و  ام  یئاھاج  کی  دنرایشوھ . اعقاو  ناریا  تلم  تسا . یرایـشوھ  تلم  تسا ؛ یداحتا  اب  تلم  تلم ، هللادمحب  دنـشاب . دحاو  طارـص  رد  همھ  دیاب 

. داحتا ظفح  رطاخ  یارب  دناهتشاذگ ؛ رثایب  ار  نمشد  تاکیرحت  دناهدرک ، رظن  فرص  ناشدوخ  تاساسحا  زا 

زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١۴ یاھهاگشناد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

رد تسا ؛ نیمھ  روشک  رـسارس  رد  مھ  وجـشناد  رـشق  سایقم  رد  تسا ؛ یلـصا  یهلیـسو  کـی  داـحتا  ظـفح  مھ  ناریا  تلم  ساـیقم  رد  داـحتا ! دـینک ، ظـفح  ار  ناـتداحتا 

اھیـضعب یتقو  کی  دھدب . رارق  هنیـس  هب  هنیـس  مھ  لباقم  رد  ار  امـش  اھهقیلـس  فالتخا  دیراذگن  تسا . نیمھ  مھ  ناتـسا  کی  رد  ای  رھـش  کی  رد  نایوجـشناد  سایقم 

رتمک یناعم  نیا  دـمحلا  زورما  دـنھدب ؛ رارق  یـسایس  یاھندـش  نابیرگهبتسد  اھیریگرد و  یـسایس و  یاھیزاب  یهصرع  ار  اھهاگـشناد  هک  درکیم  باجیا  ناـشعفانم 

. تبثم تباقر  بیقر ، تسا ؛ بوخ  بیقر  دنوش . لیدبت  نانمشد  هب  یئوجشناد  تضھن  یازجا  یئوجشناد و  یاھلکشت  دیراذگن  تسا .

زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١۴ یاھهاگشناد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

اب نامز  زا  یهرود  نیا  رد  ار  اھنیا  ام  رگا  تسا . یلـصا  یاھروحم  زا  یکی  مھ  روشک  داصتقا  تسا ؛ یلـصا  یاھروحم  زا  یکی  نیدـت  تسا ؛ یلـصا  یاھروحم  زا  یکی  داـحتا 

هب ار  نمشد  تسناوت  دھاوخ  هلحرم  نیمھ  رد  روحم  دنچ  نیمھ  میورب ، شلابند  مینک و  یئارجا  یتایلمع و  دش ، دھاوخ  یھتنم  اعطق  یئافوکش  هب  هک  یروآون  راعش  نیا 

. دیدرت نودب  دناشکب  تسکش 

نورزاک  / ١٣٨٧/٠٢/١۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

قئاف نمـشد  رب  دناوتیم  لامک ، یاھهلق  یوس  هب  ناریا  تلم  میظع  تکرح  نتفرگ  یدج  اب  دوخ ، تدھاجم  شالت و  اب  دوخ ، یگتـسبمھ  داحتا و  دوخ ، تدحو  اب  ناریا  تلم 

. دمآ دھاوخ  قئاف  نمشد  رب  یھلا  قیفوت  هب  دیایب و 

مھ اب  ار  ناتاھلد  اریخ ؛» مھسفناب  تانموملا  نونموملا و  نظ  هومتعمس  ذا  ول ال  : » دیوگیم نآرق  درک . ظفح  دیاب  ار  رگیدکی  هب  نظنسح  ار ، هملک  تدحو  ار ، قافتا  ار ، داحتا 

ار یراوتـسا  یاھماگ  نینچ  نیا  ار ، یقداص  یاھلد  نینچ  نیا  ار ، یتلم  نینچ  نیا  لاـعتم  یادـخ  هک  دیـشاب  هتـشادن  کـش  دـیورب ؛ شیپ  مھ  تسد  رد  تسد  دـینک ، فاـص 

. درک دھاوخ  تیامح  کمک و 

رال  / ١٣٨٧/٠٢/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

. منکیم هیکت  داحتا  یهلئسم  یور  رب  مراد ، نامزیزع  تلم  هب  هک  یئاھباطخ  یهمھ  رد  و  فلتخم -  یاھرھـش  رد  رفـس -  نیا  رد  نم  هک  تسا  داحتا  یهلئـسم  مود ، بلطم 

رد هکنیا  امک  تسا ؛ ناملـسم  تلم  داـحآ  ناـیم  فـالتخا  داـجیا  دـناهدرک ، ادـیپ  هک  یئاـھهار  زا  یکی  تلم ، نیا  هب  ندز  هبرـض  یارب  ناریا  تلم  نانمـشد  هک  تسا  نیا  تلع 

یاھروشک هلمج  زا  ار -  ام  یهیاسمھ  ناملسم  یاھروشک  دندرک  یعـس  بالقنا  یزوریپ  لوا  زا  دناهدرک . لابند  ار  تسایـس  نیمھ  مھ  یمالـسا  تما  رد  مالـسا و  یایند 

تـسد یمالـسا ، یروھمج  هک  یلاح  رد  دندش ؛ قفوم  مھ  یدراوم  رد  هنافـساتم  دنناسرتب ؛ یمالـسا  بالقنا  زا  یمالـسا و  یروھمج  زا  ار -  سراف  جیلخ  رد  یهیاسمھ 

یمالـسا داـحتا  هب  دـقتعم  نادـند  نب  زا  یمالـسا  یروھمج  دـنکیم . زارد  تسا و  هدوب  هدرک  زارد  ناملـسم  یاـھتلود  یهمھ  ناملـسم و  یاـھتلم  یهمھ  یوس  هب  یردارب 

اھتلم نایم  دـناوتیمن  یبھذـم  یاهقرف و  یفئاط و  تافالتخا  دـنلدمھ ؛ مھ  اب  هللادـمحب  اـھتلم  تساـھتلود . یراـکمھ  اـھتلم و  یلدـمھ  یاـنعم  هب  یمالـسا  داـحتا  تسا ؛

. نمشد یهسوسو  هب  رگم  دنک ، داجیا  فاکش 

رطف  / ١٣٨٧/٠٧/١٠ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ 

زورما ات  دننک . ظفح  ناریا  زیزع  تلم  ار  قافتا  داحتا و  دراد . ار  شدوخ  نابطاخم  مھ  روشک  لخاد  رد  دنمالـسا ، یایند  یهمھ  نآ  بطاخم  هک  قافتا  داحتا و  هب  یهیـصوت  نیا 

نیا قافتا  داحتا و  دنـشاب ؛ قاذم  کی  هقیلـس و  کی  یاراد  همھ  هک  تسین  نیا  شیانعم  قافتا  داحتا و  دـیاهدروآ . تسد  هب  قافتا  داحتا و  تکرب  هب  دـیاهدروآ ، تسد  هب  هچنآ 

هام ناضمر ، هام  هک  ار -  اھیھاوخدوخ  دنرادب ، مدقم  یـصخش  اوھا  رب  ار  یلم  عفانم  دنھدب ، مھ  تسد  رد  تسد  دننیـشنب ، مھ  رانک  رد  نوگانوگ  یاھهقیلـس  هک  تسا 

یاھتکرح ناریا  ناملـسم  تلم  هک  تسا  یئاھزور  اھزور  نیا  دـننکن . نوگانوگ  تالماعت  یعامتجا و  یـسایس و  نوگانوگ  یاھهصرع  دراو  دوب -  اھیھاوخدوخ  نیا  بوکرس 

. دریگیم رارق  رظنبحاص  فاصنااب و  دارفا  شیاتس  دروم  اھراک  نیا  ناھج  حطس  رد  هک  دھدیم  ماجنا  ار  یمھم  یاھراک  دنکیم ؛ هبرجت  دراد  ار  یگرزب 

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

شبنج دـنلب  قاـط  یور  رب  هـک  تـسا  یئاـھزیچ  ناـمھ  یئوجـشناد  یاھلکـشت  یلـصا  یاھفدـھ  دـننکن . مـگ  ار  ناشیاھفدـھ  دنـشاب  بظاوـم  یئوجــشناد  یاھلکــشت 

تلم یناگمھ  راکیپ  هزرابم و  رد  تکرش  روضح و  ملع ، تفرشیپ  هب  کمک  یلم ، داحتا  هب  کمک  روشک ، تفرشیپ  هب  کمک  رابکتـسا ، اب  تیدض  هدش : هتـشون  یئوجـشناد 

. دننکن شومارف  دیاب  ار  نیا  تسا ؛ یلصا  فدھ  اھنیا  اھینمشد ؛ رب  اھهئطوت و  رب  ندمآ  بلاغ  یارب  ناریا 

اضرلا  / ١٣٨٨/٠١/٠١ یسومنبیلع  ترضح  هاگراب  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

هتسیاش و تلم ، نیا  روشک ، رد  داعبا  یهمھ  زا  تسا . هبناج  همھ  تفرشیپ  تفرشیپ ، زا  دوصقم  تسین . ضحم  تھج  کی  رد  تفرـشیپ  تسیچ ؟ تفرـشیپ  زا  ام  دوصقم 

، تیوـنعم رد  قـالخا و  رد  تفرـشیپ  یللملا ، نیب  تزع  یلم و  رادـتقا  رد  تفرـشیپ  یرواـنف ، شناد و  رد  تفرـشیپ  یلم ، تورث  دـیلوت  رد  تفرـشیپ  تسا : تفرـشیپ  راوازس 

زا میناوتب  ام  هک  تسا  نیا  شیانعم  یروهرھب  یاـقترا  یروهرھب . یاـقترا  رد  تفرـشیپ  مدرم -  یارب  یقـالخا  تینما  مھ  یعاـمتجا ، تینما  مھ  روشک -  تینما  رد  تفرـشیپ 

ار هدافتسا  نیرتھب  نیرتشیب و  تسھ ، رایتخا  رد  هک  هچنآ  زا  دوجوم و  هار  زا  دوجوم ، یهناخراک  زا  دوجوم ، زاگ  زا  دوجوم ، تفن  زا  مینکب . ار  هدافتسا  نیرتھب  میراد ، هک  هچنآ 

تفرـشیپ چـیھ  دوشب ، مکاح  مدرم  لمع  نھذ و  رب  ینکـشنوناق  دوشب ، ینوناقیب  راـچد  یتلم  رگا  هک  یعاـمتجا ؛ طابـضنا  یئارگنوناـق و  رد  تفرـشیپ  نینچمھ  مینکب .

اما دننزب ؛ مھ  هب  ار  نآ  دـناهدرک  یعـس  بالقنا  لوا  زا  نانمـشد  هک  یزیچ  یلم ؛ ماجـسنا  تدـحو و  رد  تفرـشیپ  دـش . دـھاوخن  روشک  تلم و  نآ  بیـصن  یتسرد  لوقعم و 

هچرھ دـیاب  اـم  ار  نیا  تسا ؛ هدرک  ظـفح  دریگب ، رارق  هدافتـسا  وس  دروم  هقرفت  یارب  دوـب  نکمم  هک  یئاـھهنیمز  یهمھ  اـب  ار  دوـخ  ماجـسنا  داـحتا و  اـم  تلم  هناتخبـشوخ 

دـشر یـسایس ، کرد  هک  یـسایس ؛ دـشر  رد  تفرـشیپ  دـنوش . رادروـخرب  هاـفر  زا  دـنناوتب  تاـقبط  یهـمھ  یموـمع ؛ هاـفر  رد  تفرـشیپ  میـشخبب . اـقترا  مـینک و  رتـشیب 

دـشر دـیاب  ام  اذـل  تسا ؛ نانمـشد  یاھیھاوخدـب  لباقم  رد  نیدالوپ  راصح  کی  لثم  ام ، تلم  تیعمج  دـننام  یمیظع  تیعمج  یارب  یـسایس  لـیلحت  تردـق  یـسایس ،

مزع یریذپتیلوئسم ، مینک . تفرشیپ  دیاب  مھ  تھج  نیا  رد  زاب  اما  دنیولج ؛ اھتلم  زا  یرایسب  زا  مھ  زورما  یسایس ، دشر  ظاحل  زا  ام  مدرم  میربب . الاب  ار  دوخ  یـسایس 

کرحت و درادن ؛ یرثا  ذغاک  یور  اھزیچ  نیا  نتشون  داد ، ماجنا  یراک  ناوتیمن  ظافلا  اب  دوشیمن ، فرح  اب  هتبلا  دوشب . تفرـشیپ  دیاب  اھهنیمز  نیا  یهمھ  رد  یلم ؛ یهدارا  و 

. درک مھاوخ  ضرع  یاهراشا  دعب  هک  دراد ، مزال  یزیرهمانرب 

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

تسا تصرف  کی  عونتم ، نوگانوگ و  یاھدادعتسا  فلتخم و  تاداع  بادآ و  فلتخم ، یاھتنس  دنادیم . تصرف  کی  نامزارفرس  گرزب و  روشک  رد  ار  ماوقا  عونت  یمالسا  ماظن 

هب یھاـگن  نینچ  هک  تسا  راـختفا  کـی  نیا  اـم  تلم  یارب  لـماک . داـحتا  یتسیزمھ و  اـب  تسرد و  تادوارم  اـب  دـننک : لـیمکت  ار  رگیدـکی  دـنناوتب  تلم  نیا  نوگاـنوگ  ازجا  هک 

« يمالسا ماجسنا  يلم و  داحتا   » 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 22هاگياپ  هحفص 9 
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یاھتلم زا  ولو  فلتخم -  یاھنابز  فلتخم و  یاھداژن  نیب  یمالـسا ، هاـگن  نیا  رد  تسا و  ماـظن  نیا  ماـھلا  عبنم  مالـسا  هک  تسا  نیا  مھ  تلع  دراد . ماوقا  عونت  یهلئـسم 

 - یدرک یهقطنم  هب  ام  تساذـل  تسا . نیا  مھ  یمالـسا  ماظن  هاگن  تسا و  نیا  مالـسا  هاگن  تلم . کی  ناـیم  رد  فلتخم  ماوقا  هب  دـسرب  هچ  تسین ، یتواـفت  نوگاـنوگ - 

تفلاخم هاگن  نیا  اب  هک  یسک  رھ  تسا ؛ تیمیمـص  یلدمھ و  داحتا و  یردارب و  یمالـسا ، هاگن  مینکیم ؛ هاگن  یمالـسا  هاگن  اب  رگید ، ماوقا  قطانم  و  ناتـسدرک -  ناتـسا 

مدرم ار  ناتـسا  نیا  مدرم  یمالـسا ، ماظن  هک  دناهتفایرد  ار  تقیقح  نیا  همھ  تسا . هدرک  راتفر  یمالـسا  ماظن  تسایـس  فالخرب  دنکب ، باختنا  ار  یرگید  یهویـش  دـنک و 

مدرم هک  دندزیم -  یئاھفرح  درک  مدرم  مان  هب  هناگیب  یدایا  هدع  کی  رگید ، یاھاج  اجنیا و  رد  هک  ینارود  نامھ  رد  اذـل  دـنادیم . بالقنا  نازابرـس  بالقنا و  هب  نارادافو  دوخ و 

نیا مدرم  دوخ  دندوب ، یشکردارب  هنتف و  رکف  هب  نانمشد  زیمآتنطیش  یاھتسد  راوجمھ ، یاھناتسا  ناتـسا و  نیا  رد  هک  یزور  نآ  تشادن ، ربخ  اھفرح  نآ  زا  ناشحور  درک 

. دنتفرگ رارق  مدقم  فوفص  رد  ناتسا 

، دینادب ردـق  ار  یلدـمھ  دـینادب ، ردـق  ار  داحتا  تسا . یتکربرپ  هوکـشرپ و  رایـسب  داحتا  روشک ، نیا  یارب  داحتا  نیا  دـینادب . ردـق  ار  ناتتدـحو  ناریا ! تلم  یهمھ  نم ! نازیزع 

ار و ناناوج  قوش  روش و  ار ، مدرم  یهسامح  ار ، مدرم  نامیا  مھ  تلود  دینادب . ردق  ار  تلود  یتسودمدرم  دـینادب ، ردـق  ار  تلم  اب  تلود  یھارمھ  دـینادب ، ردـق  ار  یراکمھ 

. دش دھاوخ  مھ  روج  نیمھ  هللااشنا  هک  دنک  هدافتسا  اھورین  نیا  زا  دنادب و  ردق  روشک  نیا  دشر  هب  ور  یاھلسن  رد  ار  ینیرفآراک  تیلاعف و  راکتبا و  حور 

راجیب  / ١٣٨٨/٠٢/٢٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

اب ناریا  تلم  یھاگآ . یکی  روضح و  یکی ، داحتا ؛ یکی  داد : ماجنا  یساسا  رصنع  هس  کمک  هب  دش ، یناھج  ناگدننیب  تریح  بجوم  هک  ار  یمیظع  تکرح  نیا  ناریا  تلم 

یاـھتلم دروآ . دوجو  هب  اـیند  یـسایس  یهشیدـنا  رد  ون  یناـیرج  دـیدج ، یتـکرح  دـیدج ، یندـمت  تشادرب و  ار  دـنلب  ماـگ  نیا  دوخ  یھاـگآ  اـب  دوخ ، روضح  اـب  دوـخ ، داـحتا 

امـش اذل  دننک . ناربج  دوب ، هدش  لیمحت  یمالـسا  تما  رب  هک  ار  ناشیاھیگداتفابقع  دنناوتیم  دندرک  ساسحا  دندرک . ادیپ  تیـصخش  دندرک ، تیوھ  ساسحا  ناملـسم 

رد نانبل ، یهیـضق  رد  نیطـسلف ، یهیـضق  رد  درک . رادـیب  ار  اھتلم  تشاذـگ ، رثا  ایـسآ -  قرـش  ات  اـقیرفآ  لامـش  زا  ناملـسم -  یاـھتلم  یور  رب  ناریا  تلم  تکرح  دـینیبیم 

: دوب رصنع  هس  نیا  تکرب  هب  گرزب  راک  نیا  تسا . سوسحم  ناریا  تلم  امش  سفن  ریثات  مدق ، هب  مدق  اج و  هب  اج  ناتسناغفا  قارع و  لئاسم 

یمالسا و یروھمج  لابند  فلتخم ، بھاذم  اب  فلتخم ، ماوقا  زا  روشک  رسارس  مدرم  دندناسر ، همھ  شوگ  هب  ار  دایرف  کی  اھهرجنح  دش ، کیدزن  مھ  هب  اھلد  یلم . داحتا 

رمک هک  دروایب  دراو  نمشد  رب  یراشف  نانچ  نآ  تسناوت  بالقنا  زاغآ  رد  یگچراپکی  نیا  دندش . نخسمھ  نامیپمھ و  تسدمھ و  رگیدکی  اب  مالسا  مچرپ  ندش  هتـشارفارب 

ار نمشد  تسا و  هدناسر  نانمـشد  شوگ  هب  ار  رخآ  نخـس  هک  تسا  هدوب  ناریا  تلم  تدحو  نیمھ  نوگانوگ ، یاھنومزآ  رد  زورما  ات  مھ  نآ  زا  دعب  دنکـشب . ار  توغاط  میژر 

. درک ظفح  دیاب  ار  تدحو  نیا  تسا . هدرک  سویام  دنک ، هنخر  ناریا  تلم  فوفص  رد  دناوتب  هکنیا  زا 

راجیب  / ١٣٨٨/٠٢/٢٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یھاگآ تلم  دـنداد  ناشن  ناریا  تلم  هنحـص . رد  روضح  شقن  لـثم  تدـحو و  داـحتا و  شقن  لـثم  دراد . یمھم  رایـسب  شقن  رـصنع ، نیموس  نآ  ینعی  یھاـگآ ، یهلئـسم 

هک یئاھنآ  دندزیم . مقر  روشک  نیا  یارب  ار  یدب  تشونرـس  انیقی  بالقنا ، لوا  یاھلاس  رد  بالقنا  هب  داقتعایب  لزلزتم و  یاھتلود  نآ  دوبن ، ناریا  تلم  یھاگآ  رگا  دنتـسھ .

شمرن و هب  لیامتم  هک  دندادیم  ناشن  هک  یئاھنآ  دنتفگیم -  ار  نیا  احیرـص  دنـسرتیم -  اکیرمآ  زا  دنتفگیم  هک  یئاھنآ  دـنرادن ، هدـیقع  بالقنا  هب  دـنتفگیم  احیرـص  ناشدوخ 

یناھج تھبا  نیا  زا  تفرـشیپ ، نیا  زا  تزع ، نیا  زا  تشاد و  یرگید  عضو  ریـسم و  ام  تلم  زورما  دننامب ، راک  سار  رد  دوب  انب  رگا  دـنگرزب ، یاھتردـق  لباقم  رد  عضاوت  للذـت و 

. درک کمک  مدرم  هب  یھاگآ  نیا  دنداتسیا . ماما  رس  تشپ  ناشیھاگآ  تکرب  هب  یھاگآ ، رطاخ  هب  مدرم  داتسیا و  مکحم  ام  راوگرزب  ماما  دوبن . یربخ  ناریا  تلم  یارب 

راجیب  / ١٣٨٨/٠٢/٢٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هـس نیا  تلم  رگا  یھاگآ . رـصنع  فلتخم و  یاھهصرع  رد  روضح  رـصنع  داحتا ، رـصنع  دراد : رـصنع  هس  نیا  هب  جایتحا  ناریا  تلم  هتـشذگ ، لاس  یـس  نیا  لثم  مھ ، زورما 

، دوخ نامیا  تکرب  هب  تلم  ترخآ . مھ  تشاد ، دھاوخ  ایند  مھ  منکب ، ضرع  امش  هب  نم  دشاب ، هتـشاد  تسا ، نآرق  میلاعت  تاکرب  زا  اب و  نامیا  تاکرب  زا  همھ  هک  ار  زیچ 

، تسھ هک  هچنآ  زا  ار  دوخ  یایند  مھ  تسناوت  دھاوخ  تیب  لھا  نآرق و  میلاعت  تمصع و  تیب  لھا  مرکم و  یبن  تیانع  لیذ  هب  دوخ  کسمت  تکرب  هب  دوخ ، داقتعا  تکرب  هب 

. تسام یلک  طخ  نیا ، دنک . بسک  ار  یھلا  یاضر  مھ  دنک و  رتھب  بتارمب 

تاباختنا  / ١٣٨٨/٠٣/٢۶ یاھدزمان  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

کی ینویلیم  راـھچ  تسیب و  ـالثم  هورگ  کـی  هک  مینک  روصت  اـم  هکنیا  تسا . نم  یلـصا  فرح  نیا  دوشن ؛ قاقـشنا  یهیاـم  تاـباختنا  هک  مینک  تقد  مینک ، یعـس  دـیاب  اـم 

هب هک  یناسک  نآ  دـنراد . رارق  فرط  کی  رد  همھ  تسین . روجنیا  هیـضق  تسا ؛ یگرزب  رایـسب  یاـطخ  کـی  نم  رظن  هب  نیا  دـنفرط ، کـی  ینویلیم  هدراـھچ  هورگ  کـی  دـنفرط ،

نادنزرف یمدرم ، یاھهعومجم  دندادن . یار  هک  یناسک  نآ  هک  دنماظن ، روشک و  بالقنا و  هب  یهتـسباو  ردقنامھ  دنداد ، یار  تاباختنا  زا  یهرود  نیا  بختنم  روھمج  سیئر 

اھنیا دندادن ، دزمان  نآ  هب  یار  یاهدع  کی  دنداد ، یدزمان  کی  هب  یار  یاهدع  کی  هک  ار  هدنھد  یار  یهعومجم  ود  نیا  ام  هک  تساطخ  نیا  دنتلم . نیا  نادنزرف  دنروشک ؛ نیا 

زا ینابیتشپ  رد  ماظن ، هب  داقتعا  رد  هیضق ، لصا  رد  نکل  هدوبن ، روج  کی  ناشهقیلـس  اھنیا  یـشنیزگ ، کی  رد  یاهلئـسم ، کی  رد  هن ، مینک ؛ ضرف  لباقتم  مصاختم و  ام  ار 

میراد هفیظو  ام  یهمھ  مدقتعم  نم  تسا . مھم  نیا  هرود ؛ نیا  رد  مدرم  ینویلیم  لھچ  بیرق  یار  هب  مینک  هاگن  ام  دنتسھ . یکی  مھ  اب  اھنیا  یهمھ  یمالـسا ، یروھمج 

. تسا یمھم  رایسب  زیچ  نیا  میریگن ؛ مک  تسد  ار ، یمالسا  ماظن  زا  تیامح  حیرص  مالعا  نتفگ و  رد  ار  یلم  داحتا  نیا  ینعی  مینک . یرادساپ  ار  نیا 

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

نیب داـحتا  رگا  تسا . یلـصا  یهلئـسم  تدـحو ، هتبلا  نیملـسم . نیب  تدـحو  مالـسا و  یاـیند  داـحتا  هدـش ؛ لیکـشت  تدـحو  ناوـنع  هب  امـش  تاـسلج  زورما و  رادـید  نیا 

هک مینک  شالت  دـیاب  مھ  اـم  مینک ، شـالت  همھ  دـیاب  و  دـش . دـھاوخ  فرطرب  نیملـسم  تالکـشم  رثکا  دـنک ، ادـیپ  ققحت  یقیقح  یاـنعم  هب  یعقاو و  تروص  هب  نیملـسم 

. دش دھاوخ  کیدزن  رگیدکی  هب  مھ  اھلمع  اھتسد و  دش ، کیدزن  رگیدکی  هب  اھلد  یتقو  اھنابز . طقف  هن  دوش ؛ کیدزن  مھ  هب  اھلد  هللااشنا 

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

لاحشوخ هیقب  تسا ، لاحشوخ  یتلم  کی  یتقو  هک  دننک ؛ یدردمھ  ساسحا  مھ  اب  اھتلم  هک  دشاب  نیا  دیاب  شرثا  نیلوا  یمالسا  تدحو  دشابن . توافت  دیاب  اھتلم  نیب 

هب دنباتشب و  وا  ترصن  هب  هیقب  دنکیم ، راصنتسا  یتقو  دننادب ؛ میھس  ار  دوخ  یراتفرگ  نآ  رد  هیقب  تسا ، راتفرگ  یتقو  دنوشب ؛ نیگمغ  هیقب  تسا ، نیگمغ  یتقو  دنشاب ؛

و انلبـس .» مھنیدھنل  انیف  اودھاج  نیذلا  و   » هک میدقتعم  میراد ؛ نیقی  میراد ، لوبق  ام  ار  یھلا  یهدعو  نیا  تفر . دھاوخ  شیپ  نیا  و  تسام . یهفیظو  نیا ، دـنورب . وا  غارس 

. درک دھاوخ  کمک  نموم  مدرم  هب  کشالب  لاعتم  یادخ 

لاس ٩٠  / ١٣٩٠/٠١/٠١ زاغآ  رد  یوضر  رھطم  مرح  رد  تانایب 

، دندنمهقالع ناشدوخ  نیلوئسم  هب  مدرم  دراد ، دوجو  نیلوئسم  مدرم و  نیب  رد  مدرم و  نایم  رد  زورما  هک  یداحتا  نیا  تسا . یلم  ماجسنا  داحتا و  ظفح  رگید ، طرـش  کی 

زا یکی  دوش . تیوقت  زورهبزور  دـنامب و  یقاب  یتسیاب  دراد ، دوجو  تدـحو  داحتا و  مدرم  دوخ  نیب  دـننکیم ، یھارمھ  اھنآ  اـب  دـننکیم ، کـمک  اـھنآ  هب  دـنراد ، داـمتعا  اـھنآ  هب 

« يمالسا ماجسنا  يلم و  داحتا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یهناھب هب  یـسایس ، یاھـشیارگ  یهناھب  هب  بھذـم ، یهناھب  هب  تیموق ، یهناھب  هب  تسا ؛ هدوب  لخاد  رد  فاکـش  هقرفت و  داـجیا  ناریا ، تلم  نانمـشد  گرزب  یاـھهشقن 

 - ینید یرالاسمدرم  ماظن  هب  دندنمهقالع ، ناشروشک  هب  هک  یناسک  یهمھ  دنھاگآ . ام  تلم  هناتخبـشوخ  درک . ظفح  دیاب  ار  داحتا  نوگانوگ . یاھهناھب  هب  اھیدنبحانج ،

زا یاهلگ  رگا  دننک  یعـس  دیاب  مھ  اھنآ  روج ؛ نیمھ  مھ  روشک  نیلوئـسم  دنـشاب . هتـشاد  یگنھامھ  مھ  اب  دیاب  دـندنمهقالع ، تسا -  ناریا  تلم  زورما  راختفا  یهیام  هک 

هجوت همھ  ار  نیا  تسا ؛ یلم  داـحتا  هب  یهبرـض  نیا  دـننکن ؛ حرطم  یمومع  راـکفا  ضرعم  رد  ار  هلگ  نیا  دـشاب -  مھ  قحب  اـھهلگ  نیا  تسا  نکمم  یھاـگ  هک  دـنراد -  مھ 

هک بالقنا  لوا  زا  هدوب ؛ هشیمھ  هک  دنشاب -  هتشاد  هلگ  مھ  زا  نیلوئسم  تسا  نکمم  مھدیم . رادشھ  رکذت و  ار  نیا  دج  روط  هب  روشک  نیلوئسم  هب  نم  دنشاب . هتـشاد 

یئاـھهلگ هیرجم  یهوق  زا  هیئاـضق  یهوق  یھاـگ  هیئاـضق ، یهوـق  زا  هننقم  یهوـق  یھاـگ  هننقم ، یهوـق  زا  هیرجم  یهوـق  یھاـگ  میدـید ؛ میدوـب ، لـئاسم  راکردـناتسد  اـم 

لد مدرم و  نھذ  دـنروایب ، یمومع  راکفا  یهصرع  رد  دـیابن  ار  نیا  اما  دـشاب ؛ مھ  قحب  اھهلگ  تسا  نکمم  دـیآیم -  دوجو  هب  هلگ  تسا ، نیمھ  مھ  راـک  تعیبط  دنتـشاد ؛

ماجـسنا سپ  درادن . یتیمھا  یئزج  لئاسم  نیا  تسا ؛ لح  لباق  هرکاذم  اب  ایند  لئاسم  نیرتمھم  دـننک . لح  ناشدوخ  نیب  دـننک ؛ سویام  ار  مدرم  دـننک ، تحاران  ار  مدرم 

. تسا مھم  مھ  رگیدکی  اب  اوق  یگنھامھ  رگیدکی ، اب  اوق 

بالقنا  / ١٣٩٠/٠٢/١٩ ربھر  اب  ناتسدرک  ناتسا  نالوئسم  املع و  مدرم ، نابختنم  زا  یعمج  رادید 

هنازرف و تیصخش  نیا  دنتفرگ و  مالسالاخیش  دیھش  زا  یاهناریقح  ماقتنا  اذل  دننک  لمحت  ار  ناتـسدرک  رفـس  قیاقح  دنتـسناوتن  روشک  تفرـشیپ  یلم و  تدحو  نانمـشد 

. دندناسر تداھش  هب  ار  مولظم 

سابعردنب  / ٠١/١٣٩٠/٠۵ رد  بالقنا  ربھر  اب  هاپس  شترا و  ییایرد  یاھورین  یاھهداوناخ  نانکراک و  رادید 

تشپ ار  نمشد  هتفر و  شیپ  هب  دوخ  تریصب  داحتا و  نامیا ،  اب  اھنآ ، لماوع  یناھج و  رابکتسا  یاھهئطوت  اھراشف و  همھ  دوجو  اب  هتشذگ ، لاس  لوط ٣٣  رد  ناریا  تلم 

. تسا هتشاذگ  رس 

رطف  / ٠٩/١٣٩٠/٠۶ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ 

اب نیلوئـسم  نایم  و  نیلوئـسم ، اب  مدرم  نایم  و  رگیدـکی ، اب  مدرم  نایم  یلدـمھ  داحتا و  لوا ، میراد : جایتحا  زیچ  دـنچ  هب  ام  زورما  هک  میدرک  ضرع  اھراب  نامزیزع  تلم  هب 

شوھب یلیخ  عطقم ، نیا  رد  شخب ، نیا  رد  لـصف ، نیا  رد  دـیاب  اـم  دـنارذگیم . ار  دوـخ  خـیرات  زا  یمھم  شخب  کـی  دراد  اـیند  زورما  تساـم . روـشک  گرزب  زاـین  نیا ، رگیدـکی .

داحآ نیب  هچ  دشاب -  هتشاد  دوجو  اھیراگزاسان  اھیسنجدب و  اھیلددب و  اھترودک و  نامدوخ  نیب  رد  رگا  مینکیم . میراد  راک  هچ  میمھفب  میـشاب ؛ بقارم  یلیخ  میـشاب ،

مھم یهیصوت  کی  نیا  مینک . لمع  تسام ، هب  هجوتم  زورما  هک  یگرزب  فئاظو  نیا  هب  تسناوت  میھاوخن  رگیدکی -  اب  نیلوئسم  نیب  هچ  مدرم ، نیلوئـسم و  نیب  هچ  مدرم ،

. تسا یلصا  ترورض  کی  تسا ،

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٠ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

، میشاب تفرشیپ  یاراد  ام  رگا  دـننکیم ؛ هاگن  ام  روشک  هب  اھنآ  تسا . ریثات  یاراد  تدـشب  اھروشک  نیا  رد  اـم  روشک  ثداوح  هک  دـننادب  روشک  یاـج  همھ  رد  اـم  زیزع  مدرم 

دنھاوخ باختنا  تھج  نیا  رد  ار  هار  اھنیا  میـشاب ، هتـشاد  یلم  تدـحو  میـشاب ، هتـشاد  یلم  سفن  هب  دامتعا  میـشاب ، هتـشاد  یمومع  تکراشم  میـشاب ، تینما  یاراد 

هتشاد ام  دھاوخیم  نمشد  هک  یئاھزیچ  نیمھ  میشاب -  هتشاد  هقرفت  میشاب ، هتشاد  دوکر  میشاب ، هتـشاد  فعـض  میـشاب ، هتـشاد  ینماان  ام  هدرکن  یادخ  رگا  اما  درک ؛

هب ناریا  تلم  هک  ار -  نامدوخ  یتسیاب  هک  میراد ، هنیمز  نیا  رد  یمھم  تیلوئـسم  کی  ام  اذـل  درب . دـھاوخ  نیب  زا  ار  اھنآ  طاشن  درک ، دـھاوخ  سویاـم  ار  اـھنآ  نیا  میشاب - 

. دنک راودیما  ناشهدنیآ  هب  ار  اھنآ  دنک ، داجیا  طاشن  دشاب ؛ شزرا  یاراد  اھتلم  نیا  یارب  هک  میربب  شیپ  یروج  تسا -  هدش  هتخانش  وگلا  ناونع 

جح  / ١٣٩٠/٠٨/١۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

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 

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

راوتـسا و تخاس  نیا  دنفظوم  همھ  تسا . هدنرادزاب  نیرتگرزب  تلم ، داحآ  نایم  اھلد  یکیدزن  یلم و  داحتا  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  مکحتـسم  تخاس  هک  مینئمطم  ام 

. دنشخبب نآ  هب  یرتشیب  ماکحتسا  دننک و  ظفح  ار  مکحتسم 

١٣٩٠/١١/١٠ /  « یمالسا یرادیب  ناناوج و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

. دنھدب رارق  اوزنا  رد  ار  نیرحب  تکرح  نیرحب و  مدرم  هک  تسا  نیا  رب  ناشیعس  ایند  یاهناسر  یاھهاگتـسد  مامت  تسا -  مشچ  یولج  هداتفااپشیپ و  لاثم  کی  نیا  زورما - 

ناناملسم نآ  نیب  دنروایب . دوجو  هب  یشکطخ  زیامت و  دھاوخیم  دننک ، داجیا  فالتخا  دنھاوخیم  تسا . ینس  هعیش و  یهلئسم  هلئسم ، نوچ  تسیچ ؟ راک  نیا  رب  یعاد 

؛ تسا یمالـسا  تما  همھ ، کرتشم  هجو  تسا . مالـسا  همھ ، کرتشم  هجو  درادـن . دوجو  یتواـفت  دـنراد ، شیارگ  یمالـسا  بھذـم  نآ  اـی  بھذـم  نیا  هب  هک  ینینموم  و 

. تسا یگتسویپ  تدحو و  ظفح  لاعتم و  یادخ  هب  دامتعا  ادخ ، هب  نظنسح  ادخ ، هب  لکوت  تکرح ، موادت  یزوریپ و  زمر  تسا . یمالسا  تما  تدحو 

امک مقتسا  و  «، » ترما امک  مقتساف  : » دیامرفیم شربمغیپ  هب  نآرق  یاج  ود  رد  لاعتم  یادخ  دنکن . فقوتم  ار  امش  تکرح  نمشد  دیشاب  بظاوم  نم ! نادنزرف  نم ! نازیزع 

. تسا راک  زمر  نیا  ندشن ؛ فقوتم  ندرک ، لابند  ار  هار  نداد ، همادا  ندرک ، یگداتسیا  ینعی  تماقتسا  نک . تماقتسا  ترما ؛»

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

، دنـشاب لدـمھ  مھ  اب  دـیاب  نارگید  هوق و  هس  دـشاب . یلدـمھ  داحتا و  دـیاب  نیلوئـسم  نیب  هک  میاهدرک  ضرع  اھراب  تسام . فئاظو  زا  رگید  یکی  یلدـمھ ، داـحتا و  ظـفح 

هب تشپ  بالقنا  روشک و  ماظن و  یاھیریگتھج  رد  یتسیاب  اما  درادن ؛ یلاکشا  رظن  فالتخا  دنراد . یئاھرظن  فالتخا  یئاھاج  کی  ولو  دنـشاب ؛ تسدمھ  دنـشاب ، ماگمھ 

یرایـسب یعطق  جالع  یلدمھ ، داحتا و  نیا  نیلوئـسم . اب  مدرم  مھ  مھ ، اب  مدرم  مھ  اھنیا ، مھ  دنورب ؛ شیپ  هب  دنرـشفب و  مکحم  ار  رگیدکی  تسد  دنھدب ، رگیدکی  تشپ 

. دراد دوجو  روشک  رد  هک  تسا  یتالکشم  زا 

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

نیا رد  میاهدناوخن و  هتـسنادن و  یناریا  ارگیلم و  ای  یعیـش  افرـص  یبالقنا  ار ، یمالـسا  بالقنا  زگرھ  ام  دـننادیم  همھ  هکنآ  لاح  دـنیوگیم ؛ یعیـش  ای  یناریا  مزیلایرپما  زا 

ات ایـسآ  قرـش  زا  ناملـسم  ناردارب  تزع  یدازآ و  بھاذـم و  بیرقت  تدـحو و  راعـش  یئارگتما و  یئارگمالـسا و  تلع  هب  میاهدـش ، دـیدھت  هداد و  هنیزھ  هچرھ  لاس  یس 

. تسا هدوب  اپورا  اقیرفآ و  قمع 

« يمالسا ماجسنا  يلم و  داحتا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

. تسا یمالـسا  تما  ایحا  و  (ع ) تیب لھا  و  (ص ) ربمایپ تنـس  نآرق و  زا  عافد  لابند  هب  ناریا  تسین ؛ نیملـسم  ریاـس  ندرک  یعیـش  اـی  بارعا  ندرک  یناریا  لاـبند  هب  ناریا 

ساسحا تسا و  یعرـش  بجاو  هزادـنا  کی  هب  لما ، هللابزح و  یعیـش  نادـھاجم  داھج و  سامح و  یاھنامزاس  تنـس  لـھا  نادـھاجم  هب  کـمک  یمالـسا ، بـالقنا  یارب 

یردارب هب  بھاذـم ،) داـضت  هبلغ و  هن   ) یمالـسا تدـحو  هب  رورت ،) هب  هن  و   ) اـھتلم ماـیق  هب  هک  دـنکیم  مـالعا  عطاـق  دـنلب و  یادـص  اـب  ناریا  تموـکح  تلم و  دـنکیم . فـیلکت 

. تسا مزتلم  دقتعم و  هللااشنا  ناھانگیب ،) هیلع  تنوشخ  هن   ) یمالسا داھج  هب  یداژن ،) یموق و  یرترب  هب  هن   ) نیملسم

یمالسا  / ١٣٩٠/١١/٢١ تدحو  سنارفنک  نیمجنپ  تسیب و  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رادید  رد  تانایب 

، تسا هدـمآ  دوجو  هب  برع  ناھج  رد  مالـسا و  یایند  رد  هک  یئاھمایق  نیا  اب  زورما  دراد . فراعت  هب  جایتحا  دراد ، محارت  هب  جایتحا  دراد ، داحتا  هب  جایتحا  یمالـسا  تما  زورما 

ام یارب  اھنیا  یتسینویھص ، میژر  نوزفازور  فعـض  نیا  یرابکتـسا ، یاھهاگتـسد  اکیرمآ و  یپردیپ  یاھینیـشنبقع  نیا  هنحـص ، رد  اھتلم  روضح  نیا  اھتلم ، یرادیب  نیا 

، نارکفنشور ناگرزب ، یمالسا و  تما  تمھ  اب  هللااشنا  هک  تسین  یکش  میریگب و  سرد  میئایب ، نامدوخ  هب  تسا . تصرف  یمالسا  تما  یارب  تسا ؛ تصرف  اھناملـسم 

. دید دھاوخ  رگید  راب  هللااشنا  ار  دوخ  تزع  زور  مالسا  یایند  درک و  دھاوخ  ادیپ  همادا  تکرح  نیا  ینید ، یسایس ، یملع ، ناگبخن 

یمالسا  / ١٣٩١/٠٣/٠٧ یاروش  سلجم  یهرود  نیمھن  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

ساکعنا رولبت و  سلجم  رد  دیاب  تسا ، صخاش  هتـسجرب و  یمالـسا  ماظن  رد  هچنآ  یهمھ  تسا . یمالـسا  ماظن  روشک و  یـساسا  نکر  کی  یمالـسا  یاروش  سلجم 

نادیم هب  هناراکادف ، شالت  راک و  یلم ، ماجسنا  تدحو و  یروآون ، یدمآزور و  نانمشد ، ربارب  رد  یگداتسیا  ماظن ، ینابم  رب  یگداتسیا  یماگشیپ ، تعاجش ، نامیا ، دبای ؛

. درک ییاسانش  نآ  اب  ار  قفوم  سلجم  کی  ناوتیم  هک  تسا  ییاھهناشن  یعمج ، یدرف و  یاھتیفرظ  یهمھ  ندروآ 

روشک نازوسلد  هک  تسا  یلم  داحتا  رد  هدـننکنییعت  مھـس  یاراد  رگید و  مھم  صخاش  کی  زین  هجومان  یاھشلاچ  زا  زیھرپ  رگید و  یاوق  اب  یمیمـص  یقیقح و  یراـکمھ 

یهمھ روـشک و  یاوـق  رگید  هب  اـنیع  هیـصوت  نیا  دناهتـسناد . نآ  ورگ  رد  ار  ناـیناھج  مشچ  رد  ناریا  تـلم  یهرھچ  تھاـجو  یموـمع و  عفاـنم  هدرـشف و  یاـپ  نآ  رب  هراوـمھ 

. دننادب باطخلالصف  ار  نوناق  دیاب  همھ  تسا . هجوتم  زین  لوئسم  یاھداھن  صاخشا و 

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

زا میراذگن  درک ؛ تنایـص  دیاب  نیا  زا  تسا ؛ یمھم  درواتـسد  یلیخ  نیا  دندحتم ؛ تلم  هناتخبـشوخ  ام  روشک  رد  تسا . یگتـسبمھ  تدحو و  یهلئـسم  مھ  هلئـسم  کی 

کی دنزیم . هبرض  یلم  داحتا  هب  هدیافیب -  درومیب ، دوخیب ، دوشیم ؛ هدیشک  مھ  اھهناسر  حطـس  هب  هک  دنکیم -  زورب  نیلوئـسم  نیب  یھاگ  هک  یتافالتخا  نیا  دورب . نیب 

یهوق فرط  نآ  زا  یاهدع  کی  دننک ، مھتم  ار  هیرجم  یهوق  یاهدع  کی  رگیدکی ؛ ندرک  مھتم  ندرک ، تفلاخم  نآ ؛ رادـفرط  دـنوشیم  مھ  هدـع  کی  نیا ، رادـفرط  دـنوشیم  هدـع 

زیزع نالوئـسم  ام ، مرتحم  ناتـسود  تسا و  رـضم  رایـسب  یاھراک  وزج  نیا  دنزادنیب ؛ مھ  ندرگ  ار  اھریـصقت  دننک ، مھتم  ار  هیئاضق  یهوق  یاهدع  کی  دننک ، مھتم  ار  هننقم 

لح دیاب  دراد ؛ دوجو  یتالکـشم  کی  هن ، میزادنیب . نآ  نیا و  ندرگ  هب  یھ  ار  تالکـشم  ام  هک  دنکیمن  داجیا  یاهھجو  وربآ و  هنوگچیھ  مھ  مدرم  نیب  رد  نیا  هک  دننادب  روشک 

. میتسین ناوتان  نامتالکشم  لح  زا  ام  مینک ؛ لح  مھ  میناوتیم  درک و 

مدرم  / ١٣٩٢/٠٢/٢۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

. یمومع هار  یهمادا  یلم ، تدحو  ظفح  روشک ، شمارآ  روشک ، شیاسآ  یارب  تسا  یاهلیسو  تسا ؛ یبوخ  رایسب  رایعم  نوناق ،

مدرم  / ١٣٩٢/٠٢/٢۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

کی اب  فدھ ، کی  رد  تھج ، کی  رد  همھ  روشک ، نوگانوگ  قطانم  روشک ، یاھرھش  روشک ، بھاذم  روشک ، ماوقا  دراد ؟ دحتم  مجسنم و  یتلم  ام  روشک  لثم  روشک  مادک 

. دننکیم یگدنز  دننکیم ، تکرح  دنراد  دیما  کی  اب  تاساسحا ، کی  اب  فطاوع ،

مدرم  / ١٣٩٢/٠٣/٢٢ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یهنادـنمتردق هناراودـیما و  قوشرپ و  روضح  مدرم ، یهچراـپکی  روضح  هک  منادـیم  منیبیم و  هک  تسا  نیا  رطاـخهب  ناریا  تلم  یمومع  یرثکادـح و  روـضح  رب  مرارـصا  هدـنب 

زا فلتخم ، یاھهصرع  رد  نمشد  دینکیم  هظحالم  هکنیا  داد . دھاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  ییآراک  دش ، سویام  نمشد  یتقو  دوشب ؛ سویام  نمـشد  هک  دوشیم  بجوم  مدرم 

زا یـضعب  دـننکیم . راودـیما  ار  نمـشد  دـنھدیم ، زبس  غارچ  وا  هب  یناسک  هک  تسا  نیا  رطاخهب  دـھدیم ، ماجنا  یتفرشیپ  یزواـجت ، یـضرعت ، یھاـگ  فلتخم ، یاـھهیواز 

دیماان نمـشد  یتقو  دیازفایم ؛ دوخ  راشف  رب  دش ، راودیما  نمـشد  یتقو  دنکیم . راودـیما  ار  نمـشد  اھراتفر  اھنتفرگهفایق و  زا  یـضعب  دـنکیم ؛ راودـیما  ار  نمـشد  اھفرح 

هب یهتـسباو  نانمـشد ، یاھراشف  ندش  مک  تسا ؛ مدرم  روضح  هب  یهتـسباو  روشک ، تینوصم  دنکیم . لابند  ار  یرگید  هار  درادن ، یاهدیاف  راشف  دـید  دـھاوخ  اعبط  دـش ،

دیاب سح  نیا  تسا . نیلوئـسم  مدرم و  نیب  لـباقتم  داـمتعا  سح  یمالـسا و  یروھمج  هاگتـسد  اـب  ماـظن و  اـب  مدرم  ماجـسنا  داـحتا و  هب  یهتـسباو  تسا ، مدرم  روضح 

. دوشب تیوقت  زورهبزور 

یمالسا  / ١٨/١٣٩٢/٠۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

، تسا اـھنآ  راـیتخا  رد  تمدـخ و  رد  نید  تکرب  هب  هک  یتدـحو  ماجـسنا و  داـحتا و  یهیحور  اـب  ناـمیا ، یهـیحور  اـب  یھلا ، یهوـق  لوـح و  هـب  راـگدرورپ ، لـضف  هـب  ناریا  تـلم 

. دوب دھاوخ  روج  نیمھ  یھلا  قیفوت  هب  هدنیآ  رد  مھ  زاب  دننک ؛ یط  ار  هار  نیا  دناهتسناوت 

یموق تافالتخا  ناونع  هب  ای  دـنتخادنا ، رگیدـکی  ناج  هب  ار  مدرم  یبھذـم  تافالتخا  ناونع  هب  ای  درادـن . رثا  اـھهئطوت  نیا  اـجنیا  رد  دـندرک ، رگید  یاـھروشک  رد  هک  یاهئطوت 

بھاذم درادن ؛ دربراک  یمالسا  ناریا  رد  نیگآرھز ، کانرطخ و  یاھحالـس  نیا  زا  مادکچیھ  دندرک ؛ ار  راک  نیا  یبزح  تافالتخا  ناونع  اب  ای  دنداد ، رارق  مھ  لباقم  رد  ار  ناردارب 

. دنوریم شیپ  رگیدکی ، اب  رظن  تدحو  اب  لئاسم  نیرتیساسا  رد  فلتخم  تانایرج  اھھورگ و  و  مھ ، تسد  رد  تسد  نوگانوگ  ماوقا  مھ ، رانک  رد  نوگانوگ 

ات تسا : نیا  دـنراد ، مدرم  نایم  رد  یاهملک  ذوفن  یهقطنم  هک  یئاھنآ  هب  ینید ، ناگتـسجرب  ناگدـیزگرب و  هب  یـسایس ، ناـگبخن  هب  روشک ، نالوئـسم  هب  ماهیـصوت  نم  و 

ار اھتلم  ار ، اھروشک  دناوتیم  هک  تسا  زیچ  ود  نیا  هملک ؛ داحتا  نید و  داحتا ، ادخ و  هب  نامیا  دننک ؛ هیکت  ناریا  تلم  شزرااب  ماجـسنا  داحتا و  نیا  یور  رب  دـنناوتیم ، هک  اجنآ 

. تسا رادروخرب  ود  نیا  زا  هللادمحب  ناریا  تلم  و  دھدب ؛ اھنآ  هب  تمواقم  تردق  دراد ؛ هگن  ناشدوخ  یاپ  یور 

مق  / ١٣٩٣/١٠/١٧ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ىناونع رھ  هب  مدرم -  نایم  نداد  زیگناهقرفت  ىاھراعش  مدرم ، ندرک  ادج  مدرم ، ندرک  هتسدود  تسا . ىلم  قافتا  داحتا و  الوا  ام ، تلم  ىارب  تسا  مزال  هک  ىزیچ  نآ  زورما 

. دننک کمک  ار  تلود  دننک ، کمک  ار  نیلوئسم  مدرم  قافتا . داحتا و  تسا . ناریا  تلم  ىاھنامرآ  دض  رب  ناریا و  تلم  عفانم  دض  رب  نیا  تسا ؛ اطخ  - 

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

« يمالسا ماجسنا  يلم و  داحتا   » 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 22هاگياپ  هحفص 12 
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تلم تسا . هار  اھنت  نیا  روشک ؛ ینورد  تیوقت  و  نموم ، هزیگنارپ و  ناناوج  نتفرگ  راکهب  مدرم ، یناـمیا  یاـھهزیگنا  ظـفح  مدرم ، یرادـیب  زا  تسا  تراـبع  روشک  راـک  جـالع 

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

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

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

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

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

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

ناھفصا  / ٠٨/٢۶/١٣٩۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

اھنیا دـننام  یئزج و  کچوک و  یاھزیچ  هب  نتخادرپ  اھیزاسهیـشاح و  اھلاجنج و  اھثحب و  دـنھدب . همادا  ار  یبالقنا  یهیحور  کرابم  شیور  نیا  یتسیاب  اـم  زیزع  یاـھناوج 

، روشک یهلئـسم  یزیرهماـنرب ، یلمع و  ظاـحل  زا  و  تسا ؛ یبـالقنا  یریگتھج  روشک ، یهلئـسم  تسا ؛ یبـالقنا  یهیحور  روشک ، یهلئـسم  تسین ؛ روـشک  یهلئـسم 

لئاسم اھنیا  میاهدرک . ضرع  اھراب  مھ  ار  نیا  هک  تسا  تلم  داحآ  ماجسنا  داحتا و  میاهدرک و  ضرع  اھراب  هک  تسا  یملع  تفرشیپ  میاهدرک ، ضرع  اھراب  هک  تسا  داصتقا 

. تسا روشک  یلصا 

بالقنا  / ٠٩/٢١/١٣٩۵ ربھر  اب  قارع  نایعیش  یلم  فلاحت  یلصا  یاضعا  سیئر و  رادید 

، فالتئا نیا  یلصا  یاضعا  قارع و  نایعیـش  یلم  فلاحت  سیئر  میکح ، رامع  مالـسالاتجح  رادید  رد  هبنـشکی )  ) زورما حبـص  بالقنا  مظعم  ربھر  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

هناردـپ و هاگن  تدـحو و  نیا  یاھهیاپ  تیوقت  ظفح و  موزل  رب  دـندناوخ و  مھم  یاهثداح  ار  نآ  قارع ، یهعیـش  یاھهورگ  نایم  رد  فـالتئا  یریگلکـش  زا  یدنـسرخ  زاربا  نمض 

. دندرک دیکات  قارع  فلتخم  بھاذم  ماوقا و  اھنایرج و  یهمھ  هب  زاب  شوغآ 

سیئر و یهفیظو  لصوم ، یاھیزوریپ  نینچمھ  و  مالسلاهیلع )  ) قداص ماما  ترضح  و  ملسوهلآوهیلعهللایلص )  ) مالسا ربمایپ  تدالو  مایا  کیربت  اب  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

دنتسناد مالسا » هقطنم و  قارع ،  » رب راذگریثات  ار  اھنآ  درکلمع  میمصت و  هنوگرھ  نیگنس و  رایسب  ار  قارع  نایعیش  یلم  فلاحت  لخاد  یاھنایرج  یهمھ  یلصا و  یاضعا 

. دوش تبقارم  عوضوم ، نیا  رارمتسا  یارب  دیاب  تسا و  ریذپناکما  تدحو ، ماجسنا و  ظفح  اب  طقف  یلم ، فلاحت  دنمشزرا  فادھا  هب  ندیسر  دندوزفا : و 

یمالسا  / ٠٩/٢٧/١٣٩۵ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

 - یمالـسا فلتخم  بھاذـم  زا  یمالـسا ، یاھروشک  مرتحم  یارفـس  تدـحو ، شیامھ  زیزع  نانامھیم  رگید ، یاھروشک  زا  نامروشک ، زا  ام  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  نوچ 

هـسلج نیا  رد  منادیم  بسانم  مزال و  هدنب  هچنآ  دش ، دھاوخ  هدینـش  اھفرح  نیا  مھ  دـعب  دـیراد و  روضح  هسلج  نیا  رد  یرکف - یاھهویـش  لحن و  عاونا  زا  ینـس ، هعیش ،

، ییازفامھ تدـحو ، تسا . یمالـسا  داحتا  اھتنحم ، نآ  لحهار  تسا و  یگرزب  یاھتنحم  راچد  مالـسا  یاـیند  زورما  زیزع ! نارھاوخ  زیزع ، ناردارب  هک  تسا  نیا  منکب ، ضرع 

هچرھ ار  مالسا  یایند  دننکیم  یعس  هک  تسا  نیا  مالـسا ، یایند  هب  رامعتـسا  رابکتـسا و  هاگتـسد  هاگن  زورما  ندرک . روبع  یرکف  یبھذم و  تافالتخا  زا  رگیدکی ، هب  کمک 

رگا هداعلاقوف ؛ یناسنا  یورین  نیا  عبانم ، همھنیا  اب  یمالسا  یاھروشک  همھنیا  ناملسم ، درایلیم  مینوکی  تسا : دیدھت  اھنآ  یارب  نیا  دننک . رود  دوخ  تدحو  زا  رتشیب 

ار دوخ  یهدارا  دناوتیمن  رگید  اکیرمآ  دننزب ؛ تردق  سوک  ایند  رد  دنناوتیمن  رگید  نادنمتردق  دنکب ، تکرح  یمالـسا  فادھا  تمـس  هب  تدحو  اب  دشاب و  دـحتم  هعومجم ]  ] نیا

رد ار  اھنآ  دریگب و  دوخ  رادتقا  یهجنپ  رد  ار  نوگانوگ  یاھتردق  اھتلود و  دـناوتیمن  رگید  یتسینویھـص  ثیبخ  میخدـب  یهکبـش  دـنک ؛ لیمحت  اھتلم  رب  اھتلود و  رب  اھروشک و  رب 

. تسا روط ] ] نیا دنشاب  دحتم  اھناملسم  رگا  دربب ؛ شیپ  دوخ  راک  دوخ و  هار  تھج 

نآ یبرغ  لحاس  روجکی ، هزغ  تسا ؛ یتخس  عضو  نیطـسلف ، عضو  زورما  دوب ؛ دھاوخن  مینکیم  هدھاشم  زورما  هک  نانچنآ  نیطـسلف  عضو  دنـشاب ، دحتم  اھناملـسم  رگا 

برغ یهقطنم  دنھاوخیم  دنراپـسب . یـشومارف  هب  دـننک و  رود  ناھذا  زا  ار  نیطـسلف  یهلئـسم  دـنھاوخیم  تسا ؛ هنازور  دـیدش  راشف  ریز  زورما  نیطـسلف ، تلم  روجکی .

ظاحل زا  مھ  یعیبط ، عبانم  ظاحل  زا  مھ  ییایفارغج ، ظاحل  زا  مھ  ینعی ] ، ] تسا یدربھار  ساسح  هداـعلاقوف  یهقطنم  کـی  هک  اـم - یاـھروشک  نیمھ  لـماش   - ار ایـسآ 

دنریگب و فدھ  ار  رگیدمھ  دنتـسیاب و  برع  لباقم  رد  برع  ناملـسم ، لباقم  رد  ناملـسم  دـننک ؛ لوغـشم  ناشدوخ  هب  تسا ، یـساسح  یهقطنم  کی  یبآ  یاھهاگرذـگ 

. تسا نیا  اھنآ  فدھ  دنوشب ؛ فیعضت  زورهبزور  دنراد  رارق  اھتسینویھص  یگیاسمھ  رد  هک  ییاھشترا  اصوصخم  ناملسم ، یاھروشک  یاھشترا  ات  دننکب  دوبان  ار  رگیدکی 

داحتا و دایرف  تسا ؛ نینموم  هب  قلعتم  تدحو ، یهدارا  تسا . هقرفت  یهدارا  هدارا ، کی  تسا ؛ تدحو  یهدارا  هدارا ، کی  دنـضراعت : رد  رگیدکی  اب  هقطنم  نیا  رد  هدارا  ود  زورما 

قافتا تدـحو  نیا  رگا  دوشب و  روط ] ] نیا رگا  دـننکب ؛ هجوت  ناشتاکرتشم  هب  هکنیا  هب  دـننکیم  توعد  ار  اھناملـسم  تسا و  دـنلب  صالخااب  یاھهرجنح  زا  نیملـسم  عامتجا 

رامنایم رد  ایسآ  قرـش  هیلااھتنم  زا  دینک  هظحالم  امـش  زورما  درک . دھاوخ  ادیپ  تزع  ناملـسم  دوب و  دھاوخن  لکـش  نیا  هب  رگید  دنراد  اھناملـسم  زورما  هک  یعـضو  دتفیب ،

تـسد هب  اجکی  دـنوشیم ، هتـشک  ییادوب  تسد  هب  اجکی  الاح  دـنوشیم ؛] هتـشک   ] اھناملـسم اجهمھ  اھنیا ؛ لاثما  هیرجین و  رد  اقیرفآ  برغ  اـت  تسھ ، یـشکناملسم 

کی یهبلود  همھ ، دنتـسھ ؛ مھ  لثم  ییاکیرمآ  ینـس  یـسیلگنا و  یهعیـش  دـنمدیم ؛ اھـشتآ  نیا  رد  مھ  یاهدـع  کی  دـنوشیم . هتـشک  اھنیا  لاثما  شعاد و  مارحوکوب و 

اھنیا هک  تسا  نیا  تدحو  مایپ  اما  تسا ؛ یناطیش  یهدارا  هک  تسا  هقرفت  یهدارا  مایپ  نیا  دنزادنیب ؛ مھ  ناج  هب  ار  اھناملـسم  هک  تسا  نیا  ناشیعـس  دنتـسھ ؛ یچیق 

. دننک راک  مھ  اب  دنریگب ، رارق  مھ  رانک  رد  دننکب ، روبع  تافالتخا  نیا  زا 

یمالسا  / ٠٩/٢٧/١٣٩۵ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

. درادـن ینـس  هعیـش و  قرف ، یهمھ  دـنکیمن ، یقرف  فالتخا ؛ داجیا  زا  اھناملـسم  دنـشاب  رذـحرب  نیملـسم . نیب  داحتا  زا  تسا  ترابع  زورما ، یگدامآ  نیرتمھم  ام  رظن  هب 

دوجو دننک . ضامغا  نآ  زا  دنھدب و  رارق  ضامغا  دروم  دراد ، دوجو  هک  یناوارف  تاکرتشم  ریز  رد  ار  ناشدوخ  یرکف  تافالتخا  هکنیا  رد  دننک  یعس  دیاب  یمالـسا  قرف  یهمھ 

یهطقن نیا  تسا ، ینوناک  یهطقن  نیا  ربمغیپ ؛ هب  دـنزرویم  قشع  همھ  تسا . ناملـسم  یاھتلم  داحآ  قئـالع  اـھتبحم و  هجوت  ینوناـک  یهطقن  مظعا ، ربماـیپ  سدـقم 

هجوت دروم  ار  تاکرتشم  نیا  تسا ! دایز  اھناملـسم  نیب  تاکرتشم  ردـقچ  روجنیمھ ؛ فیرـش  یهبعک  تسا ؛ ناناملـسم  یهمھ  داقتعا  هجوت و  لـحم  نآرق  تسا . یلـصا 

امش دیدھت  روشک  نیا  دینمشد ، مھ  اب  اھامش   » دیوگیم دیآیم  حیرص ، نمشد  نآ  هنافـساتم  دنـسانشب . هقطنم  رد  ار  رابکتـسا  لماوع  ار ، نانمـشد  لماوع  دنھدب ؛ رارق 

 - ار وا  فرح  دنونشیم  هک  ییاھنآ  تسا ؛ حضاو  بخ  دنزیم ، ار  فرح  نیا  هک  تسا  نمـشد  وا  دنتـسھ ! امـش  نمـشد  مھ  اھنآ  دیتسھ ، اھنآ  نمـشد  امـش  ینعی  تسا ،»

یاشمم دیاب  ارچ  دـننک ؟ قیدـصت  ار  وا  فرح  دـیاب  ارچ  دـننک ؟ لوبق  وا  زا  دـیاب  ارچ  دـننکیم - تموکح  دـننکیم و  یگدـنز  دـنراد  یمالـسا  مان  اب  یمالـسا و  رھاظ  رد  هک  اھنآ ] ]

؟ دشاب یمالسا  تما  حیرص  نانمشد  مالسا و  حیرص  نانمشد  زا  یوریپ  یاشمم  هنافساتم  هقطنم ، یاھتلود  زا  یضعب 

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

یارب یبسانم  یاج  ار  زیربت  ناشدوخ  لایخ  هب  ناریا ، یبالقنا  مدرم  یاصع  قش  رد  فاکش  داجیا  رد  بالقنا  اب  تیدض  رد  دندرک  عورـش  یـضعب  ار  یتکرح  کی  بالقنا  لیاوا 

نارھت رد  میدوب ؛ بالقنا  یاروش  وضع  ام  دندرک . غولـش  اجنآ  دـنتفر  تسا - هدوب  ناریا  دـض  رـصانع  سیلگنا و  یمیدـق  یاھتـسایس  وزج  هشیمھ  نیا  هک   - دنتـسناد راک  نیا 

؛ دوبن یرگید  سک  هب  جایتحا  چیھ  دش ؛ نیمھ  و  دنھدیم ؛ ار  اھنیا  باوج  زیربت  مدرم  دوخ  دـشابن ، نارگن  سکچـیھ  دومرف  ماما  اما ] ، ] دـندوب نارگن  اھیـضعب  دـشیم ، ثحب 

فلتخم یاھرـشق  ناـجیابرذآ ، یاـملع  دوبن ، رکـشل  نآ  مھ  طـقف  دوـب ؛ نکـشطخ  یاھرکـشل  زا  یکی  اروشاـع  رکـشل  گـنج ، نارود  رد  دنتـسھ . روـجنیا  ناـجیابرذآ  مدرم 

هک یناسک  عمط  لباقم  رد  تسا  هداتـسیا  هنتکی  هراومھ  ناجیابرذآ  تسا . نیا  ناجیابرذآ  خـیرات  دـندوب ؛ نادـیم  رد  همھ  ناـجیابرذآ ، یناـبیتشپ  یاھهاگتـسد  ناـجیابرذآ ،

« يمالسا ماجسنا  يلم و  داحتا   » 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 22هاگياپ  هحفص 13 
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. دننکیم لابند  دنراد  ار  اھراک  نیا  مھ  زورما  و  روشک ؛ رد  یتیموق  فاکش  داجیا  هب  دناهتخود  مشچ 

نیا تسھ ؛ یدرک  تسھ ، یرل  تسھ ، یچولب  تسھ ، یبرع  تسھ ، یـسراف  تسھ ، یکرت  فلتخم ؛ یاھتیموق  زا  فلتخم ، یاھنابز  زا  تسا  لکـشتم  ام  روشک  بخ 

زا هتبلا  یناریا و  گرزب  یاھتیموق  دوخ  دـھدب . رارق  فاکـش  یهلیـسو  ار  نیا  هکنیا  هب  تسا  هتخود  مشچ  هشیمھ  نمـشد  اـما ] ، ] تسا تصرف  عونت  نیا  تسا و  عونت  کـی 

دنشاب هتشاد  هجوت  روشک  یاجهمھ  رد  ام  زیزع  یاھناوج  ار  نیا  دناهداتسیا . نانمشد  دولآتثابخ  تسایس  نیا  لباقم  رد  دناهدرک و  رپس  هنیس  ناجیابرذآ  مدرم  رتھب  همھ 

روشک و نیا  لالقتسا  ساسا  ندرک  مدھنم  یارب  دنک  هدافتسا  دھاوخیم  دنکب ، داجیا  یاهلزلز  کی  دناوتیم  دنکیم  لایخ  هک  یلـسگ  رھ  زا  تسا و  هتخود  مشچ  نمـشد  هک 

مدرم دـناهچراپکی ، مدرم  درادـن ؛ دوجو  یلـسگ  هکیلاحرد  دـنکیم ؛ ادـیپ  ار  اھلـسگ  شدوخ  لایخ  هب  ددرگیم  دـنک ، هدافتـسا  دـھاوخیم  تاـناکما  یهمھ  زا  بـالقنا ؛ ساـسا 

. دندحتم

، مینادیم ار  نیا  ( ۴ «) انآرق الوادنآ  زیب  خورادافو ، هدتعیب  : » دیدناوخ اجنیا  هک  یرعـش  نیا  دینادیم . ار  ناتدوخ  تاساسحا  دیناجیابرذآ ، لھا  زیربت و  لھا  ناتدوخ  هک  امـش  بخ ،

. دناهداتسیا نکفاهقرفت  رگهسوسو و  نمـشد  لباقم  رد  هک  دناهداد  ناشن  و  دناهدرک ، تابثا  ار  نیا  لمع  رد  هکلب ]  ] نابز رد  طقفهن  ناجیابرذآ  مدرم  تسا . یملـسم  زیچ  نیا 

مھ چولب  روجنیمھ ، مھ  درک  ناسارخ - قرـش  رد  بھذـم  فالتخا  اب   - روجنیمھ مھ  یناـسارخ  دنتـسھ ؛]  ] روجنیمھ مھ  یناریا  ماوقا  یهیقب  هناتخبـشوخ  نم ! نازیزع 

دیراذگب ار . اجنآ  یاملع  متخانـشیم  ماهدوب ، اھتدم  اجنآ  هدنب  دـندرک . رپس  هنیـس  بالقنا  لوا  رد  بالقنا  نانمـشد  لباقم  رد  هک  دـندوب  ییاملع  اھچولب  نیب  رد  روجنیمھ .

بالقنا و نیدقتنم  بالقنا و  نیفلاخم  لباقم  رد  ناوختسا - تشم  کی   - درمریپ ناوارـس ؛ لھا  یتاداس ، زیزعلادبع  یولوم  موحرم  ار : اھنیا  دنـسانشب  مدرم  ات  میروایب  مسا 

 - دندوب تنسلھا  درک ؛ ینارنخس  یوق  مکحتسم و  جدننس  رد  مالسالاخیش ؛ موحرم  ناتسدرک ، رد  دوب . ینس  چولب و  درک ؛ عافد  بالقنا  زا  داتسیا و  بالقنا  رب  ناریگهناھب 

، ینارنخـس نامھ  رطاخهب  ار  مالـسالاخیش  بالقنادـض  اما ] . ] تسا هدرک  دـنلب  ار  مالـسا  مچرپ  بالقنا  دـندید  نوچ  دـندرک ، عافد  بـالقنا  زا  اـما  دنتـسھ - یعفاـش  اـھدرک 

برع نیا  اما  دـندوب  برع  مھ  اھنیا  دـندوب ، برع  مھ  اھنآ  دنداتـسیا . مادـص  میژر  مجاھت  لباقم  رد  برع  یاھناوج  ناتـسزوخ  رد  دـناسر . تداھـش  هب  عضاوم  نامھ  رطاخهب 

مھ نیا  دزیم ، فرح  یبرع  مھ  وا  دنداتسیا . اھنیا  دش ؛ دھاوخن  شومارف  اھنیا  مسا  و  زاوھا - لھا  یناتسزوخ ، برع  ناوج  رادرـس   - یمـشاھ یلع  دیھـش  مسا  داتـسیا .

الاح دنتـسھ . ناجیابرذآ  مدرم  رتھب  رتولج و  همھ  زا  روجنیمھ . یناریا  ماوقا  یهیقب  داتـسیا ؛ تخانـش و  ار  نمـشد  یهئطوت  دـیمھف ، ار  تقیقح  نیا  اما  دزیم  فرح  یبرع 

روشک رد  یهقرفت  داجیا  جرخ  دنـشکب و  نوریب  اھنوراق  یهسیک  زا  ار  یتفن  یاھرالد  مادـم  دـننک ، جرخ  لوپ  مادـم  دـننزب ، فرح  مادـم  دننیـشنب ، مادـم  دـننک ، هئطوت  مادـم 

. دنناوتیمن دننکب ؛

نیلوئـسم و هب  عـجار  درک ، مھاوـخ  ضرع  مھ  نـمھب  مودوتـسیب  هـب  عـجار  مـنکیم ، تبحـص  عوـضوم  نـیا  هـب  عـجار  زورما  نـم  تـسا . عـمتجم  تـلم  تـسا ، دـحتم  تـلم 

یتشآ  » تاریبعت دـناهتفرگ  دای  یاهدـع  کی  الاح  دنتـسھ . عمتجم  دناهداتـسیا ، ناریا  تلم  دـید . دـیاب  مھ  رانک  رد  ار  اھنیا  یهمھ  درک ؛ مھاوخ  ضرع  مھ  ناشیاھتیلوئـسم 

، تسا نایم  رد  ناریا  یاپ  تسا ، نایم  رد  مالـسا  یاپ  هک  ییاجنآ  دـندحتم ؛ مھ  اـب  دـنعمتجم ، مدرم  درادـن ؛ ینعم  نم  رظن  هب  اـھفرح  نیا  نتفگ ؛] ار  « ] یلم یتشآ  یلم ،

رفن ود  یسایس  یهلئسم  نالف  رد  تسا  نکمم  دناهداتسیا . ناشدوجو  یهمھ  اب  مدرم  تسا ، نایم  رد  نمـشد  لباقم  رد  یگداتـسیا  یاپ  تسا ، نایم  رد  لالقتـسا  یاپ 

هجوتم دنھدیم ، لابورپ  اھهمانزور  ار  تاریبعت  نیا  دننک ؟ یتشآ  مھ  اب  دنیایب  هک  دنرھق  رگم  یتشآ ؟ دییوگیم  ارچ  دراذگیمن . یریثات  اما ]  ] دنـشاب هتـشاد  رظن  فالتخا  مھ  اب 

هب هک  یناسک  نآ  اب  ام  مدرم  هلب ، درادن . دوجو  یرھق  هکیلاحرد ] [ ؛ دراد دوجو  یرھق  کی  هک  تسا  نیا  لثم  یتشآ ، دییوگیم  امش  یتقو  دنکیم . داجیا  لاکشا  هک  دنتـسین 

رھق دـندز ، کتک  دـندرک و  تخل  نابایخ  رد  ار  یجیـسب  ناوج  دـندمآ  ییایحیب  اب  یگدول ، اب  تواسق ، اب  اروشاع ، زور  هک  ییاھنآ  اـب  تلم  دـنرھق . دـندرک  تناـھا  اروشاـع  زور 

یهدع اھنآ  هتبلا  هک  تسا ؛ ام  یهناھب  تاباختنا  دنیوگیم  تسا ، ام  فدھ  ماظن  لصا  دنیوگیم  دـندب ، بالقنا  لصا  اب  هک  یناسک  نآ  اب  و  مینکیمن ، مھ  یتشآ  اھنیا  اب  تسا .

دراد دوجو  داحتا  نیا  تسا ؛ دحتم  مجـسنم و  رگیدکی  اب  سونایقا  نیا  دنتـسین . یزیچ  دناهرطق ؛ کی  اھنآ  ناریا  تلم  میظع  سونایقا  لباقم  رد  دنایمک ؛ یهدع  دنایدودعم ،

. دوشب تیوقت  دیاب  زورهبزور  دشاب و  هتشاد  دوجو  دیاب  و 

رد دـناهدوب و  هتکن  نیا  هجوتم  هشیمھ  فلتخم ، یاھرـشق  زا  ناـجیابرذآ  مدرم  ناـجیابرذآ ، رویغ  ناـناوج  دـناهدوب . تاـکن  نیا  هجوتم  هشیمھ  ناـجیابرذآ  ناـگبخن  هللادـمحب 

یهجرد رد  امـش  دوخ  دناهتـشاذگ . هیام  ار  ناشناج  نآ ، هار  رد  دناهدرک و  عافد  یلم  تدـحو  زا  دناهداتـسیا ؛ نمـشد  تیلاعف  نمـشد ، یهسوسو  نمـشد ، یهئطوت  لباقم 

. یمالسا ماظن  یارب  بالقنا و  یارب  تسا  توق  یهطقن  کی  ناجیابرذآ  مینادب . دیاب  ار  ناجیابرذآ  ردق  تلم  داحآ  نیلوئسم و  یهمھ  اھام و  و  لوا ،

نیطسلف  / ١٢/٠٣/١٣٩۵ هضافتنا  زا  تیامح  یللملانیب  سنارفنک  نیمشش  رد  تانایب 

یعیبط و یرما  اھهعومجم  نایم  رد  هقیلـس  عونت  لیلد  هب  هاگدـید  توافت  تسا . ینیطـسلف  فلتخم  یاـھهورگ  ناـیم  فـالتخا  دوش ، هراـشا  نآ  هب  دـیاب  هک  یرگید  یهتکن 

زاغآ ینامز  زا  لکشم  نکیل  دوش ، نیطـسلف  مدرم  تازرابم  رتشیب  هچرھ  یانغ  ییازفامھ و  بجوم  اسب  هچ  دنامب ، یقاب  هدودحم  نیمھ  رد  هک  اجنآ  ات  تسا و  کرد  لباق 

ماـگ یریـسم  رد  ـالمع  رگیدـکی ، ناوت  تردـق و  ندرک  یثـنخ  اـب  فلتخم ، یاـھنایرج  تروص  نیا  رد  هک  دـماجنیب ؛ یریگرد  هدرکاـن  یادـخ  عازن و  هب  تاـفالتخا ، نیا  هک  دوشیم 

هب دنریگ و  راک  هب  ار  نآ  دیاب  یلصا  یاھنایرج  یهمھ  هک  تسا  یرنھ  هقیلس ، شرگن و  توافت  فالتخا و  تیریدم  تسا . اھنآ  یهمھ  کرتشم  نمشد  تساوخ  هک  دنرادیمرب 

، یداـھج یهماـنرب  ساـسا  رب  یلم  داـحتا  دوش . هزراـبم  تیوقت  بجوم  دروآ و  راـشف  نمـشد  هب  طـقف  هک  دـننک  یزیرهماـنرب  ار  دوخ  یتازراـبم  فـلتخم  یاـھهمانرب  یاهنوـگ 

. دنشوکب نآ  ققحت  یارب  نیطسلف  مدرم  یهمھ  تساوخ  هب  لمع  تھج  رد  فلتخم  یاھنایرج  یهمھ  دوریم  راظتنا  هک  تسا  نیطسلف  یارب  یلم  یترورض 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

مھ دننک ، تابثا  دنھدب و  ناشن  ار  ینید  لئاسم  ثحابم و  ماظن و  بالقنا و  هب  دوخ  یدـنبیاپ  دـیاب  مھ  دـنھدب ، ناشن  ار  دوخ  یلم  داحتا  دـیاب  مھ  ناریا ، تلم  مھ  لاسما 

؛ دنشکب ناریا  تلم  نانمشد  یمالسا و  یروھمج  نانمشد  ناریا و  نانمشد  خر  هب  ار  دوخ  تکرح  یوس  تمس و  دیاب 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

تمالس میھاوخیم ، یلم  تزع  میھاوخیم ، یلم  تینما  ناریا  تلم  یارب  ام  دسرب ؟ اجک  هب  روشک  تلم و  میھاوخیم  ام  میھاوخیم ؟ هچ  نامتلم  یارب  نامروشک و  یارب  ام 

اھر میھاوخیم ، اھدادعتسا  ییافوکش  میھاوخیم ، یناھج  رگهطلس  یاھتردق  زا  لالقتسا  میھاوخیم ، هبناجهمھ  تفرشیپ  میھاوخیم ؛ یمومع  هافر  میھاوخیم ، یمومع 

یهنیمز رد  ام  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  میھاوخیم ؛ روشک  یارب  ار  اھنیا  میھاوخیم ؛ اھنیا - لاـثما  داـسف و  داـیتعا و  لـثم   - یعاـمتجا یاھبیـسآ  زا  نتفاـی  تاـجن  ندـش و 

دوشیم هنوگچ  بخ  دوشب . نیمات  روشک  لخاد  رد  وا  یارب  داوم  نیا  هک  دیسر  دھاوخ  شیاسآ  هب  تلم  یتقو  نآ  میھاوخیم . مینکیم و  لابند  نامروشک  یارب  یدام  لئاسم 

هتـشاد یوق  داصتقا  کی  روشک  هکنیا  نودب  منکیم  ضرع  نم  دیآیم ؟ تسد  هب  روجهچ  هبناجهمھ  تفرـشیپ  یلم ، رادتقا  یلم ، تینما  یلم ، تزع  دروآ ؟ تسد  هب  ار  اھنیا 

نامتسد هک  دوخ  هب  یکتم  نئمطم و  یوق و  داصتقا  کی  تسا : نیا  نامزاین  تسا ؛ یوق  تیریدم  اب  هارمھ  یوق ، دیلوت  یوق ، داصتقا  ام  زاین  دیآیمن . تسد  هب  اھنیا  دشاب ،

تردق مینک ، دنمـشزرا  ار  یلم  لوپ  میراذـگب ، رثا  تفن  تمیق  یور  میناوتب  مینک ، مادـقا  میناوتب  مینک ، تکرح  میناوتب  مینک ، باختنا  میناوتب  دـشابن ، زارد  نارگید  تمـس  هب 

نیمات دیاب  ار  اھزیچ  نیا  دیسر ؛ میھاوخ  یرمتسم  تینما  کی  هب  هن  دیسر ، میھاوخ  یرمتـسم  تزع  کی  هب  هن  یروجنیا ، یوق  داصتقا  کی  نودب  میربب ؛ الاب  ار  مدرم  دیرخ 

گنھرف نودب  دیآیمن ؛ تسد  هب  اھهتـساوخ  نیا  مھ  ماظن  اب  تلم  یمومع  دنویپ  نودب  دـیآیمن ؛ تسد  هب  مھ  یلم  داحتا  نودـب  هتبلا  و  تسا . نیا  داصتقا  تیمھا  مینک .

میناوتیم مینک و  نیمات  دیاب  میراد و  مزال  ار  اھنیا  یهمھ  دش . دـھاوخن  نیمات  اھهتـساوخ  نیا  مھ  راکرپ  لاعف و  عاجـش و  نالوئـسم  نودـب  دـیآیمن ؛ تسد  هب  مھ  یبالقنا 

. تسا داصتقا  یهلئسم  ام  ینونک  یهدمع  تالکشم  زا  یکی  سپ ] . ] مینک نیمات 

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

دیاب تسا ؛ ام  دوخ  نورد  مھ ]  ] هفیظو کی  مینک ، یفرعم  ار  مالـسا  دیاب  هک  تسا  اھناملـسم  ریغ  لابق  رد  هفیظو  کی  هک  میمھفب  لوا  یهجرد  رد  اھناملـسم  ام  دیاب  ار  نیا 

« يمالسا ماجسنا  يلم و  داحتا   » 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 22هاگياپ  هحفص 14 
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دیاب یمالـسا  یاھتلود  زورما  میمھفب . دـیاب  ار  نیا  تسیچ ؟ رطاخهب  ملاع  یوگروز  یاھتردـق  ملاع و  ربکتـسم  یاھماظن  یوس  زا  مالـسا  اب  ینمـشد  هک  میمھفب  ناـمدوخ 

، دنوشن تسدمھ  رگیدمھ  اب  اھنیا  دنھاوخیم  هک  تسا  نیا  رطاخهب  دنکیم ، ینمشد  یکی  نآ  اب  دنکیم ، یھارمھ  یمالـسا  تلود  نیا  اب  اکیرمآ  هکنیا  تلع  هک  دننک  هجوت 

ام یهقطنم  رد  ینکفافالتخا  تسایـس  نیا  رد  اکیرمآ  هنافـساتم  تسا . نیا  یارب  دـنھدن ؛ صیخـشت  ار  ناشدوخ  کرتشم  عفاـنم  اـھنیا  دـنوشن ، دـحتم  رگیدـمھ  اـب  اـھنیا 

یشارتنمشد دوشب ، ناسآ  راک  نیا  هکنیا  یارب  و  تسا ،]  ] اھنآ یاھهیامرس  تراغ  یارب  اھتلود  زا  یضعب  بیج  رد  ناشتـسد  تسا ! فسات  یهیام  نیا  تسا ؛ هدوب  قفوم 

تسا ییاھتردق  زورما  جیار  یاھتسایس  اھنیا  دننک . تراغ  ار  اھنآ  دنناوتب  ات  دننکیم  یفرعم  نمشد  کی  ناونعهب  ار  عیشت  ای  ار ، ناریا  ای  ار ، یمالسا  یروھمج  ای  دننکیم ؛] ]

تدحو داجیا  داحتا و  داجیا  نیا ، لباقم  رد  نداتـسیا  میتسیاب . نیا  لباقم  رد  دیاب  مینک ، ساسحا  همھ  دیاب  ار  نیا  میمھفب ، همھ  دـیاب  ار  نیا  تسا ؛ اکیرمآ  اھنآ  سار  رد  هک 

. یمالسا یاھروشک  نیب  تسا 

نیا رد  یـساسا  لـماع  هکیتـقو  دنتـسھ . لکـشم  راـچد  یوـحنهب  مادـکرھ  قارع ، هیروـس ، نیرحب ، نمی ، تـسا . یگرزب  تالکـشم  راـچد  هنافـساتم  اـم  یهـقطنم  زورما 

دننکیم لابند  دنزادنایم و  هار  ار  اھراک  نیا  دنراد  هک  دنامسینویھص  اکیرمآ و  یتینما  یسوساج و  یاھسیورس  تسا . رابکتسا  مینیبیم  مینکیم ، وجتسج  ار  تالکـشم 

. درک هجوت  یتسیاب  ار  اھنیا  دنربیم ؛ راک  هب  مھ  هیلع  ار  اھورین  و 

زا هکلب ]  ] نادرمتلود یوس  زا  طـقف  هن  دراد ؛ دوـجو  یمالـسا  یروـھمج  رد  یعطاـق  بقاـث و  مزع  تسا . ریذـپانلالتخا  هار ، نیا  رد  یمالـسا  یروـھمج  مزع  هدارا و  هللادـمحب 

رد هک  دنتسھ  ام  نموم  مدرم  ام و  یبالقنا  مدرم  ام ، یاھناوج  دنناریا ، تلم  لک  تسا ، هداتسیا  ییوگروز  لباقم  رد  هک  یـسکنآ  یمالـسا  یروھمج  رد  تلم . داحآ  یوس 

هب دناوتیمن  یضرعت  چیھ  نمشد  دنتسیاب ، نمشد  لباقم  رد  لدکی ، تھجکی ، هچراپکی ، شمدرم  هک  یروشک  رھ  یتلم و  رھ  و  دناهداتسیا . رابکتسا  یاھییوگروز  لباقم 

روضح رطاخهب  و  دراد ، دوجو  هک  تسا  یتدحو  داحتا و  نیمھ  رطاخهب  یمالسا  یروھمج  یگداتسیا  یمالسا ، یروھمج  تعاجش  دنکب . دناوتیمن  یطلغ  چیھ  دنکب ، اھنیا 

. دننادیم ناشدوخ  یهفیظو  ار  هنحص  رد  روضح  ام  مدرم  تسا . هنحص  رد  مدرم 

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

لاس لھچ  بیرق  نیا  رد  تسا . هداد  رارق  ام  ربارب  رد  ار  مکارتم  یاھهبرجت  تسا ، هدرک  نشور  ار  هار  تسا ، هداد  یھاگآ  اھنآ  هب  ام ، تلم  رب  تسا  هدرک  لضفت  لاعتم  دنوادخ 

مغریلع ناریا ، تلم  مھ  هشیمھ  دنا و  هدرک دناهتـسناوت  راک  رھ  مھ  هشیمھ  تسا ، هدوب  نمـشد  یوس  زا  دولآتثابخ  یهزیگنا  هشیمھ  تسا ، هدوب  ینمـشد  هشیمھ 

، نمشد مغریلع  مھ  نیا  زا  دعب  درک ، میھاوخ  یقرت  مھ  نیا  زا  دعب  تشاد ، میھاوخ  تفرشیپ  مھ  نیا  زا  دعب  تسا ؛ هتشاد  تفرشیپ  زورما  ات  اھنآ  مشچ  یروک  هب  اھنآ و 

لباقم رد  تسا ؛ ام  تلم  یگداتسیا  رطاخهب  تسا ، ام  تلم  نامیا  رطاخهب  اھتفرشیپ ] نیا  . ] دش دھاوخ  رتھب  هتشذگ  زا  یھلا  یهوق  لوح و  هب  یھلا و  لضف  هب  نامعاضوا 

ات اھینمشد  نیا  دینک . ظفح  ار  عطاق  خسار و  مزع  نیا  دینک ، ظفح  ار  هنحص  رد  روضح  نیا  دینک ، ظفح  ار  داحتا  نیا  دینک ، ظفح  ار  نامیا  نیا  هار ، نیا  یهمادا  رد  نمـشد و 

. دوشب سویام  نمشد  هک  دینک  یراک  دیاب  دوشب ؛ سویام  یلکب  نمشد  هک  درک  دھاوخ  ادیپ  همادا  یتقو 

تاباختنا  / ٠٢/٣٠/١٣٩۶ رد  مدرم  یسامح  هدرتسگ و  روضح  تبسانم  هب  مایپ 

یمومع قافتا  داحتا و  هب  نونکا  تاباختنا ، زا  شیپ  یاھهتفھ  اھزور و  باھتلا  زا  سپ  دیرازگ و  رکـش  تاباختنا  یرازگرب  رد  تیقفوم  رب  ار  یادـخ  منکیم  ضرع  زیزع ، مدرم  هب 

مھـس ات  دیـشوکب  دیزارفارـس ، نھیم  نیا  نادنزرف  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  یهیاس  ریز  رد  همھ  تسا . یلم  رادتقا  ماکحتـسا و  مھم  لماع  کی  کشیب  هک  دیـشیدنایب 

. تسا ندرک  لمع  نینچ  ندیشیدنا و  نینچ  ورگ  رد  یلم  یاھوزرآ  یهمھ  ندمآرب  دینک . لابند  دیسانشب و  ار  گرزب  یاھفدھ  تمس  هب  روشک  دربشیپ  یهفیظو  زا  دوخ 

١٣٩۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  ترضح  تلحر  زورلاس  نیمتشھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

یوق دحاو  یادص  کی  یللملانیب ، مھم  لئاسم  رد  دننک ؛ هجوت  روشک  مرتحم  نالوئسم  یهمھ  ار  نیا  دوشب ؛ هدینش  یدحاو  یادص  دیاب  روشک  زا  مھ ، یناھج  لئاسم  رد 

، دـنکیم راک  یزاجم  یاضف  رد  هک  یـسک  نالف  اـی  هدنـسیون  نـالف  تسا  نکمم  ـالاح  دوشن . هدینـش  نیلوئـسم  زا  نوگاـنوگ  یاھادـص  دوشب ؛ هدینـش  روشک  لـخاد  زا  دـیاب 

. دنشاب هتشاد  یدحاو  یادص  دننزب ، یدحاو  فرح  دیاب  روشک  نالوئسم  درادن ؛ تیمھا  دشاب ، هتشاد  یرگید  یهدیقع 

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

دانع و هزرابم و  تفلاخم و  لبط  رب  هشیمھ  زا  رتشیب  مھ  دـنداد ، شیازفا  ار  میرحت  مھ  مامت ، تحاقو  اب  اھییاکیرمآ ، ام ، تاـباختنا  زا  دـعب  دـینکیم  هدـھاشم  هک  مھ  زورما 

دیاب تسا ، ام  لباقم  رد  هک  یدنلب  فادـھا  هب  هجوت  اب  اھزاین ، هب  هجوت  اب  تیعـضو ، هب  هجوت  اب  اھینمـشد ، هب  هجوت  اب  رگید . تسا  یروجنیا  دـنبوکیم ؛ دـنراد  اھنیا  دـننام 

التعا روشک و  تفرـشیپ  زا  تسا  ترابع  نآ  هک  کرتشم  فدـھ  یارب  شالت  یاضف  راک و  یاضف  یراکمھ ، یاضف   - دـیدج یاضف  نیا  داجیا  رد  دوشب . داـجیا  دـیدج  یاـضف  کـی 

یدصاقم اھنیا  مینک . کیدزن  مدـق  هب مدق یمالـسا ، یروھمج  سدـقم  ماظن  دـصاقم  هب  ار  نامدوخ  میناوتب  دـیاب  دنکیرـش . همھ  دنمیھـس ، همھ  یمالـسا - یروھمج  ماظن 

همھ رگا  دـھاوخیم . ار  همھ  شالت  فدـھ ]  ] نیا اـھنآ . هب  مینک  کـیدزن  ار  ناـمدوخ  دـیاب  تسھ ؛ مھ  زورما  هتـشاد ، دوجو  لوا  زا  یمالـسا  یروھمج  یاھراعـش  رد  هک  تسا 

زورما تسا . ام  یگـشیمھ  یهیـصوت  نیا  میـشاب ؛ مھ  اب  همھ  رگا  میروایبرد ؛ وناز  هب  ار  نامنمـشد  میناوتیم  مینک ، تماقتـسا  میناوتیم  میتسیاب ، میناوتیم  میدرک ، شالت 

یانعم هب ار  مدرم  بناج  یتسیاب  مھ  روشک  نیلوئسم  دننک ؛ راک  دنناوتب  هک  دننک  یراکمھ  دننک ، کمک  ار  روشک  نیلوئـسم  یتسیاب  همھ  منکیم ؛ هیـصوت  اددجم  نم  مھ 

دنتـسھ راک  رـس  رب  هک  اـھتلود  یهمھ  زا  هشیمھ  هک  تسا  نیا  مھ  هدـنب  باد  دـننک . یراـکمھ  مھ  اـب  دـیاب  مھ  فلتخم  یاھـشخب  نالوئـسم  دـننک ؛ تیاـعر  هملک  یعقاو 

. دوب دھاوخ  روجنیمھ  میتسھ  هدنز  ات  هللااشنا  مھ  نیا  زا  دعب  تسا ، روجنیمھ  مھ  زورما  منکیم ؛ تیامح 

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یمھم زیچ  رایسب  نیا  تیقفوم ؛ رد  تسا  یلم  داحتا  ماجـسنا و  ریثات  یهلئـسم  هلئـسم ، کی  ماهدرک . رکذ  اجنیا  نم  ار  دروم  دنچ  مینک . هدافتـسا  اھهبرجت  زا  دیاب  میتفگ 

رظن رد  هراومھ  یتسیاب  ار  تاکرتشم  درک . ظفح  دیاب  ار  یلم  داحتا  درک ، ظفح  دیاب  ار  یلم  ماجسنا  هک  منکیم  دییات  هدنب  دوب ، مھ  روھمجسیئر  یاقآ  یاھتبحـص  رد  تسا .

یتافانم چـیھ  دـنک ؛ زاربا  ار  شدوخ  تفلاخم  دراد - همانرب  نالف  اب  ای  تسایـس  نالف  اب  تفلاخم  هک   - یـشخب کی  رد  مھ  یفلاخم  کی  هکنیا  اب  درادـن  یتاـفانم  نیا  تشاد .

. تسھ وگموگب  شکمشک و  روشک ، یساسا  نالک و  لئاسم  یهنیمز  رد  هک  دشاب  دیابن  نیا  یانعم  هب  اما  درادن .

گنج راتفرگ  ام  هک  یتاقوا  نامھ  رد  دـندوب . فلاخم  هک  دـندوب  یاهدـع  کی  مھ  گنج  رد  بخ  میاهدومزآ . لاس  لھچ  بیرق  نیا  لوط  رد  ار  شریثات  داحتا و  ماجـسنا و  نیا  ام   

شخپ هیمالعا  گنج  هیلع  دندوب و  هداتسیا  هک  تسھ - ناتدای  رد  اھامش  زا  یلیخ  اتدعاق   - دندوب نارھت  یاھهارراھچ  رس  اھنابایخ و  نیمھ  رد  یاهدع  کی  میدوب ، یلیمحت 

دروم هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  فرح ، یور  دندرک  یگداتسیا  دوب و  یکی  ناشفرح  تلم ، یهدمع  تلم ، یهبطاق  نکل  دشاب  هتشاد  دوجو  تسا  نکمم  تفلاخم  دندرکیم .

یهیحان زا  هنافـساتم  لاـس ۵٩  رد  هک  یتلاـح  نآ  درک ؛ میـسقت  دـیابن  هتـسد  ود  هب  ار  مدرم  درک ، دـیابن  یبـطقود  ار  روشک  تسا . یلم  داـحتا  ماجـسنا و  هک  تسا  اـم  رظن 

. تسا یکانرطخ  زیچ  هک  دندوب  هدرک  میسقت  فلاخم  قفاوم و  یهتسد  ود  هب  ار  مدرم  هک  داتفا  قافتا  زور  نآ  روھمجسیئر 

، نمـشد اـب  هک  دـش  دـھاوخ  زراـب  راکـشآ و  یتـقونآ  داـحتا ، نیا  هک  تسا  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 

« يمالسا ماجسنا  يلم و  داحتا   » 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 22هاگياپ  هحفص 15 
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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 ] ]

بالقنا  / ٠٣/٣٠/١٣٩۶ ربھر  اب  قارع  ریزوتسخن  رادید 

یاھنایرج همھ  ماجـسنا  تدـحو و  زا  لـیلجت  اـب  هارمھ  تاـیھ  قارع و  ریزو  تسخن  یداـبعلا  ردـیح  یاـقآ  رادـید  رد  یمالـسا  بـالقنا  مظعم  ربھر  یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

یگچراـپکی ظـفح  موزل  رب  دـیکات  اـب  دـندناوخ و  قارع  رد  رادـتقا  لـماع  کراـبم و  مـھم و  یا  هدـیدپ  ار  یمدرم » یاـھورین  ، » شعاد اـب  هزراـبم  رد  قارع  یبھذـم  یـسایس و 

« قارع تدـحو  تیوھ و  لالقتـسا ،  » فلاخم وا ، بانذا  اکیرمآ و  اریز  درکن  داـمتعا  اـھنآ  هب  هجو  چـیھ  هب  دوب و  رایـشوھ  اـھییاکیرمآ  لـباقم  رد  دـیاب  دـنتفگ : قارع ، نیمزرس 

. دنتسھ

تیقفوم نیا  تسا و  قارع  زا  جورخ  رارف و  لاح  رد  شعاد  نونکا  دـندرک : ناشنرطاخ  نامز ، زا  عطقم  کـی  رد  دادـغب  یکیدزن  اـت  شعاد  یاـھورین  روضح  هب  هراـشا  اـب  ناـشیا 

طـسو رد  اـھنآ  روضح  قارع و  نموم  ناوج و  یاـھورین  هب  داـمتعا  رد  قارع  تلود  تسرد  تسایـس  نینچمھ  قارع و  رد  ینورد  ماجـسنا  تدـحو و  هجیتـن  زیگنارب ، نیـسحت 

. تسا نادیم 

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 

جح  / ٠٨/٠۵/١٣٩۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رد تما  عامتجا  نیرتگرزب  تسا . یمالـسا  تما  تردق  رھظم  جح  تسا ؛ یگچراپکی  رھظم  جح  تسا ، تدحو  رھظم  جـح  تسا ، یمالـسا  تما  تمظع  روضح  رھظم  جـح ،

. دـھدیم ناشن  ار  دوخ  دـنکیم ؛ مادـناضرع  جـح ، یهلیـسوهب  یمالـسا  تما  ینعی  دریگیم ؛ ماجنا  نیعم  یهطقن  کی  رد  صخـشم ، لاوحا  عاـضوا و  اـب  هفقویب ، لاـس ، رھ 

 - دنمھفیم ار  مھ  نابز  دننکیم ، ادیپ  سنا  دنوشیم ، انـشآ  مھاب  جـح  رد  ناملـسم  یاھتلم  دراد : مھ  ینورد  یهبنج  کی  تسا ، هیـضق  یجراخ  یهبنج  هک  نیا  رب  یهوالع 

گنرمک اھینمشد  دوشیم ، فرطرب  اھهھبـش  دنوشیم ، کیدزن  مھ  هب  دنوشیم ، انـشآ  نآ  اب  تسا - رگیدکی  تاینھذ  رب  مکاح  گنھرف  روظنم  تسین ، تغل  نابز ، زا  روظنم 

نیا دننک ؛ کمک  مھ  هب  دنناوتیم  اھتلم  دننک ، کمک  مھ  هب  دنناوتیم  اھروشک  دنیآیم ، مھ  کمک  هب  اھتسد  دوشیم ، کیدزن  مھ  هب  اھلد  دوشیم ، فرطرب  جیردتب  دوشیم و 

، تسا یرگید  ثحب  نآ  دوشب ؛ رازگرب  روجنیا  جح  هک  دنھدیم  هزاجا  ای  دننکیم  کمک  ردقچ  دنتسھ ، رشابم  ای  دنتـسھ  یدصتم  هک  ییاھنآ  لمع ، ماقم  رد  الاح  تسا . جح 

. یمالسا تما  عضوم  نایب  هدیقع و  زاربا  یارب  ییاج  یعامتجا و  ریظنیب  تیفرظ  کی  رانک  رد  یونعم ، ریظنیب  تیفرظ  کی  تسا : نیا  جح  اما 

...

دنزادنیب و فالتخا  یمالسا  بھاذم  نیب  هکنیا  یارب  دننکیم  جرخ  اھدرایلیم  دننکیم ؛ جرخ  لوپ  دنراد  زورما  دوشب . هجوت  دیاب  یلیخ  مھ  یمالسا  تما  تدحو  یهلئـسم  هب 

رد دـنک ، کمک  سکرھ  ینکفافالتخا ؛ نیا  هب  دـنک  کمک  دـیابن  سکچـیھ  دریگب . ماجنا  راک  نیا  هکنیا  یارب  دریگیم  ماجنا  دراد  یدراـیلیم  یاـھهنیزھ  دـننک ؛ داـجیا  ینمـشد 

. هیضق نیا  هب  دنک  کمک  یتسیابن  سکچیھ  تشاد ؛ دھاوخ  تکرش  گرزب  هانگ  نیا  یھلا  یونعم و  تاعبت  رد  اھنآ و  یهئطوت 

ناریا  / ١٢/٠۵/١٣٩۶ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزاود  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

نایرجم نیلوئـسم و  اب  تلم  داحتا  زا  ناشدوخ و  نیب  رد  تلم  داحتا  زا  تلم ، تدـحو  زا  میراد ، هچرھ  ام  میرامـشب . مھم  ار  تلم  داحتا  هک  تسا  نیا  هدـنب  یدـعب  یهیـصوت 

اب بوخ ، رایـسب  دـنراد ؛ یفلتخم  تارظن  فلتخم و  قیالـس  مدرم  دوشن . داـجیا  رـضم  یاھیگتـسدود  دوشن ؛ ینیرفآباـھتلا  دـینک . ظـفح  ار  داـحتا  نیا  میراد ؛ روشک  روـما 

دنناوتیم تسین ؛ یریگرد  یریگنابیرگ و  یانعمهب  اموزل  رظنفالتخا  نوگانوگ و  یهقیلس  دنشاب . هتشاد  یمارآ  یگدنز  مھ  رانک  رد  مدرم  میراذگب  فلتخم ، تارظن  قیالس و 

یرظن رگا  نیفلاخم  دیوشن ؛ هتفـشآ  فلاخم  تارظن  زا  دریگب . ماجنا  دیابن  ینیرفآباھتلا  دنـشاب . هتـشاد  مھ  یفلتخم  قیالـس  دنـشاب ، هتـشاد  یبوخ  یگدنز  مھ  رانک  رد 

نکمم تسین ، مک  ام  یاھراک  رد  مھ  صقن  تسا . ینیگنـس  یاھراک  هرخالاب  دش ؛ دیابن  هتفـشآ  دنھدب ؛ ار  فلاخم  تارظن  دننک ، داقتنا  دیراذگب  دـنراد ، رگا  یداقتنا  دـنراد ،

. مینک لمحت  ندرک - لمحت  یانعمهب   - میریذپب ار  داقتنا  ام ؛ هب  دننک  داقتنا  یناسک  تسا 

یمالسا  / ١٠/٢۶/١٣٩۶ یراکمھ  نامزاس  سلاجملا  نیب  هیداحتا  سنارفنک  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

یتح میاهتفگ . هراومھ  مییوگیم و  مھ  زورما  میاهتفگ ، همھ  هب  ار  نیا  ام  دـنک . داجیا  فالتخا  ام  نیب  یاهقرف ، ینابز ، یاهقطنم ، یداژن ، یاھتوافت  هک  میراذـگن  یتسیاب  اـم 

زا دننکب ، ار  راک  نیا  دنناوتیمن  اھیضعب  بخ  هتبلا  مینک ؛ دروخرب  هناردارب  امـش  اب  میتسھ  هدامآ  ام  هک  میاهتفگ  مھ  اھنآ  هب  ام  دناهدرک ، ینمـشد  احیرـص  ام  اب  هک  یناسک 

زورما هک  یـساسح  هداعلاقوف  یهقطنم  هاگیاج و  اب  ناوارف ، تاناکما  اب  دایز ، تیعمج  اب  مالـسا  یایند  هک  تسا  نیا  ام  یهدیقع  نکل  دـیآیمنرب ، راک  نیا  اھتلود  زا  یـضعب 

دناوتب هک  دـھدب  لیکـشت  ایند  رد  ار  یگرزب  تردـق  کی  دـناوتیم  هعومجم  نیا  داحتا  کشالب  تسا ، اراد  ایـسآ - زکرم  رد  هچ  ایـسآ ، برغ  رد  هچ   - ایـسآ رد  هچ  اـقیرفآ و  رد  هچ 

. میتسرفب مھ  کمک  هب  ار  نامیاھورین  مینک ، کمک  رگیدکی  هب  مینک ، ییازفامھ  میھدب ، ماجنا  ام  یتسیاب  ار  داحتا  نیا  دشاب . راذگرثا 

مالسلامھیلع  / ١٢/١٧/١٣٩۶ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

یهفیظو دـیتسھ . یمھم  رایـسب  یهناسر  کی  امـش  تسا ، مھم  امـش  راک  متفگ ، هک  روطنامھ  منکب ، ضرع  ناحادـم  یهعماج  امـش  هب  مضیارع  رخآ  رد  اـجنیا  ـالاح  نم 

هدامآ امـش  یاھفرح  ندینـش  یارب  ییاھـشوگ  دیراد و  نتفگ  یارب  تصرف  نادـیم و  دـیھجاوم ، مدرم  یهمھ  اب  دـیوریم ، اجهمھ  تسا . ینیگنـس  یهفیظو  حادـم ، یهعماج 

[: تسا نیا   ] منکب ضرع  امش  هب  هک  ماهدرک  تشاددای  نم  اجنیا  هچنآ  دنکیم . نیگنس  ار  امش  یهفیظو  نیا  تسا ؛

...

راک هک  رنھ  زا  یهدافتسا  اب  دینک ، لقتنم  مدرم  هب  دیریگب و  قالخا  یاملع  زا  قالخا و  یاھباتک  نیب  رد  ار  یمالـسا  راتفر  یمالـسا و  قالخا  یمالـسا ؛ راتفر  قالخا و  جیورت 

، دینک جیورت  ار  ینابرھم  تبحم و  دینک ، جیورت  ار  مدرم  نیب  یردارب  دـینک ، جـیورت  ار  یمالـسا  حیحـص  راتفر  دـینک ، جـیورت  ار  قالخا  تسا - رنھ  زاوآ ، رعـش و   - تسا رنھ  امش 

یارب مھ  دراد ؛ شزرا  یلیخ  تارکذت  نیا  دینک ؛ یروآدای  ناتدوخ  نیبطاخم  هب  ار  هانگ  زا  زیھرپ  ار ، ادـخ  هب  هجوت  ار ، زامن  اب  سنا  ار ، نآرق  اب  سنا  دـینک ؛ جـیورت  ار  یلم  داحتا 

مھ نامدوخ  یارب  میاهدرک ؛ تحیـصن  مھ  ار  نامدوخ  عقاورد  ار ، یـسک  مینکیم  تحیـصن  ام  یتقو  دراد . شزرا  مھ  نامدوخ  یارب  ناتدوخ ؛ یارب  مھ  دراد ، شزرا  ناتبطاخم 

. دراد شزرا 

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

تیعـضو نیا  اب  راوگرزب ، ماما  یراتفر  یوگلا  رد  ار  تیـصوصخ  دـنچ  نم  تسا . سرد  ام  یارب  اھنیا  منک ؛ ضرع  رـصتخم  هاـتوک و  یلیخ  نم  ار  نیا  تسا ؟ هنوگچ  ماـما  یوگلا 

. منکیم رکذ 

...

« يمالسا ماجسنا  يلم و  داحتا   » 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 22هاگياپ  هحفص 16 
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میسقت هتـسد  ود  هب  ار  تلم  هک  یزیچ  رھ  دوب . اھینمـشد  نیا  لباقم  رد  ماما  یراتفر  یوگلا  تایـصوصخ  زا  یکی  مھ  نیا  تلم ؛ داحتا  یگتـسبمھ و  هب  مامتھا  مشش :

. دوب دودرم  ماما  رظن  زا  دنک ، میسقت  بطق  ود  هب  دنک ،

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

لاعفنا و راچد  درک : میھاوخ  هللااشنا  میاهدرک و  لابند  ومهبوم  ار  ماما  هار  نامھ  ماما ، زا  دعب  ام  ناریا ! گرزب  تلم  زیزع و  نارھاوخ  زیزع ، ناردارب  منکیم  ضرع  امـش  هب  نم 

هب نتم  یاج  هب  میریگیمن ، میمصت  یتاساسحا  هدزناجیھ و  میتسیایم ؛ نانمـشد  ناگناگیب و  ییوگروز  یھاوخهدایز و  ربارب  رد  یھلا  یهوق  لوح و  هب  میوشیمن و  فعض 

و میھدیم ؛ صیخشت  یھلا  تیادھ  هب  یھلا و  قیفوت  هب  ار  نامیاھتیولوا  میوشیمن ؛ مرگرس  میوشیمن ، یـشاوح  دراو  مینکیمن و  انتعا  دنزاسیم  نامیارب  هک  ییاھهیـشاح 

یگتـسدود و زا  ار  نامزیزع  مدرم  مینکیمن ؛ نانیمطا  دامتعا و  اقلطم  نمـشد  هب  و  مینکیم ؛ دامتعا  نامزیزع  ناناوج  هب  اھنآ و  یاـھییاناوت  هب  ناـممدرم و  هب  ادـخ  دـیما  هب 

، نامیا نیا  اب  دنکیم ، تکرح  دراد  زورما  هک  یـساسحا  نیا  اب  و  هزیگنا ، نیا  اب  ناریا ، تلم  هک  میرادن  کش  میراد . نانیمطا  مھ  یھلا  ترـصن  هب  و  میرادیم ؛ رذـحرب  یبطقود 

. دش دھاوخ  زوریپ  یھلا  یهوق  لوح و  هب  یھلا و  قیفوت  هب  اعطق  دیما ، نیا  اب 

رطف  / ١٣٩٧/٠٣/٢۵ دیع  زامن  یاھهبطخ 

نیھوت یزاجم ، یاھاضف  رد  یمومع ، یاضف  رد  زورما  هنافساتم  تسا . مدرم - یعامتجا  تدحو  یلم و  تدحو   - مدرم داحآ  تدحو  یهلئسم  مھ  رگید  مھم  یهلئـسم  کی 

یاضف هب  روشک و  هب  ناشراک  نکل  دنتـسین  یدایز  عمج  املـسم  عمج ، نیا  هتبلا  تسا ؛ هدش  جیار  یعمج  یوس  زا  رگیدـکی  هب  ندز  تمھت  رگیدـکی ، هب  تناھا  رگیدـکی ، هب 

هک زورما  رگید ؛ تقوکی  یارب  دـنراذگب  ار  رگیدـکی  هب  نتخادرپ  دـشاب ؛]  ] مامتھا حور  تدـحو و  حور  یتسیاب  تسا . هریبک  هانگ  اھنیا  زا  یـضعب  دـنزیم ؛ همدـص  روشک  یمومع 

. روشک تمظع  لالقتسا و  یارب  دننک  راک  تھج  کی  رد  دنشاب ، دحتم  دنھدب ، مھ  تسد  هب  تسد  مھ  اب  همھ  تسا ، هداتسیا  روشک  لباقم  رد  نمشد 

یمالسا  / ١٣٩٧/٠٣/٢۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

، تسا تفارـش  یهیاـم  ادـیزم ،» همارک و  افرـش و  ارخذ و  هلآ  هیلع و  یلـص هللا  دـمحمل  و   » میناوخیم تسا و  هدـش  دراو  نآ  زاـمن  تونق  یاـعد  رد  هک  یروطناـمھ  رطف  دـیع 

دناوتیم هک  یرصانع  لماوع و  نیرتمھم  زا  یکی  دسریم  رظن  هب  یمالسا . یهعماج  مالـسا و  یارب  ینعی  مرکم ، یبن  سدقم  دوجو  یارب  تسا  هریخذ  تسا ، تمارک  یهیام 

. تسا تافالتخا  عفر  تسا ، مالسا  تما  داحتا  یمالسا ، تما  هعماج و  ناملسم و  مدرم  مالسا و  مرکم  لوسر  یارب  دشاب  تمارک  تفارش و  یهیام 

یمالسا  / ١٣٩٧/٠٣/٢۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

؛ ناـشیدوھی هچ  ناشیحیـسم و  هچ  ناشناملـسم ، هچ  دـنریگب ؛ رارق  لاوـس  دروـم  یتسیاـب  یعقاو - ناینیطـسلف   - نیطـسلف مدرم  اـیند ، دازآ  یاـھروشک  یهمھ  لـثم 

یھاوخرظن اھنآ  زا  دریگب و  رارق  هعجارم  دروم  دیاب  دنتـسھ  ینیطـسلف  هک  یناسک  نآ  ارآ  دناهدش . نیطـسلف  دراو  رگید  یاھاج  زا  هک  ییاھنآ  هن  دناینیطـسلف ، هک  ییاھنآ 

ناشیاسور و اھتسینویھـص و  ینعی ] ، ] دناهدش هقطنم  نیا  دراو  هک  یناسک  هب  تبـسن  یتموکح  ماظن  نآ  دـننک ؛ نیعم  ار  نیطـسلف  روشک  یتموکح  ماظن  اھنآ  دوشب و 

و تسا ؛ راک  رس  رب  زورما  هک  تسا  یتسینویھص  یلعج  لطاب و  میژر  نتفر  نیب  زا  ندش و  دوبان  نامھ  نیا  تسین و  نیا  زج  نیطسلف  لحهار  تفرگ . دھاوخ  میمـصت  هیقب ،

نیا رگا  درک . دـھاوخ  ادـیپ  ققحت  یھلا  یهوق  لوح و  هب  اـعطق  تسین - رود  یلیخ  هک  یاهدـنیآ  درک ؛ نیعم  ناـمز  دوشیمن   - یرودنادـنچهن یهدـنیآ  رد  یعطق  روـطهب  رما  نیا 

. دنروایب تسد  هب  ار  ناشدوخ  تدحو  هللااشنا  تسناوت  دنھاوخ  هقطنم  نیا  رد  ناملسم  یاھتلم  دش ،

، فالتخا یهیام  نمشد  نیا  تسا ؛ هدرک  لمع  سکعب  اجنیا  رد  اما ] ، ] دنکیم داحتا  داجیا  کرتشم  نمـشد  هشیمھ  تسا ؛ نمـشد  نیا  دوجو  هقطنم  نیا  رد  فالتخا  لماع 

دـنوشب و کیدزن  مھ  هب  دـنناوتیم  اھروشک  دورب ، نیب  زا  نیا  یتقو  تسا . هدـش  یمالـسا  یاھروشک  نالوئـسم  زا  یـضعب  رد  تنایخ  یاھهگر  دوجو  یهیام  قافن ، یهیاـم 

دسرب و یلاعت  جوا  هب  هللااشنا  داحتا  یهیاس  رد  دیاب  یمالـسا  تما  تسا ؛ یمالـسا  تما  داحتا  رد  مھ  یمالـسا  تزع  و  دننک ، ظفح  ار  ناشدوخ  قافتا  داحتا و  دـنناوتیم 

. دیسر دھاوخ 

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

نیا تسا . ناریا  زیزع  تلم  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  نیب  فاکـش  داجیا  رگید ، یاھراک  یهمھ  زا  ندـش  سویاـم  زا  دـعب  نمـشد ، یهماـنرب  زورما  منک  ضرع  امـش  هب  نم 

مدرم زا  یادج  کیتارکوروب  ماظن  کی  یمالسا  ماظن  دنتسین . ندش  ادج  لباق  اھنیا  تسین ، ناریا  تلم  زج  یزیچ  یمالسا  یروھمج  ماظن  هک  دننادیمن  تسا ؛ اھنآ  تقامح 

ماـظن نیا  تسا ؛ مدرم  فـطاوع  تبحم و  هب  مدرم و  ناـمیا  هب  مدرم و  داـحآ  هب  یکتم  هتفایلیکـشت ، مدرم  دوـخ  زا  تسا  یماـظن  تـسین ؛ اھرـصق  اـھخاک و  رد  یهتـسشن 

دندش جراخ  نادیم  زا  اھنآ  یهمھ  دندرک و  ار  شالت  نیا  مھ  صخش  نیا  زا  لبق  رگید  روھمجسیئر  شـش  هتبلا  دننک ؟ ادج  مدرم  زا  دنھاوخیم  روطچ  ار  نیا  تسا ؛ یمالـسا 

هب ار  مدرم  دنناوتب  دیاش  هک  تسا  نیا  رطاخهب  دروآیم ، راشف  مدرم  یور  اتدمع  هک  مھ  اھنآ ]  ] یداصتقا یاھراشف  نیا  دنھدب . ماجنا  ار  یناطیش  دوصقم  نیا  دنتسناوتن  و 

ام مینکیم ؛ ظفح  ار  نامدوخ  نکـشنمشد  ماجـسنا  ام  درک ؛ میھاوخ  رتیوق  رتشیب و  مدرم  اب  زورهبزور  ار  نامدنویپ  یھلا  یهوق  لوح و  هب  ام  دننک . هتـسخ  دنروایب ، هوتس 

لالقتسا اب  نمشد ، هک  دنادب  روشک  یهزیگنارپ  رویغ و  ناوج  لسن  مینکیم . تیوقت  یھلا  یهوق  لوح و  هب  هتشذگ  زا  رتشیب  زور  رھ  ار  مادقا  لھا  هزیگنارپ و  نموم و  ناناوج 

اب ینمشد  یانعمهب  ناریا ، تلم  نمشد  تسا ؛ نمشد  تسایس  ملع و  نادیم  رد  وا  روضح  اب  تسا ، نمـشد  وا  تفرـشیپ  اب  تسا ، نمـشد  وا  تزع  اب  تسا ، نمـشد  وا 

یاهجیتـن یرگیذوـم  نیا  زا  هک  تشاد  نیقی  ار  نیا  یتسیاـب  یلو  درک  دـھاوخن  اـھر  ار  یرگیذوـم  دـناوتب ، اـت  نمـشد  تسا . تلم  نـیا  ـالتعا  تفرـشیپ و  لالقتـسا و  تزع و 

و دنھدب ، همادا  تردق  اب  ار  هار  نیمھ  مھ  دعب  هب  نیا  زا  دناهتخانش ، ار  هار  یھلا  تیادھ  هب  یھلا و  قیفوت  هب  زورما  ات  هکنانچمھ  ناریا  تلم  هکنیا  طرش  هب  تفرگ ، دھاوخن 

. تسا یلم  ماجسنا  ریبدت و  یرایشوھ و  اب  هارمھ  اوقت  ربص و  یگداتسیا و  هار  نآ 

مارحلا  / ٢٩/١٣٩٧/٠۵ هللاتیب  جاجح  هب  مایپ 

یهطقن کی  رد  اھلاس ، یهمھ  رد  اھلـسن و  یهمھ  مدرم و  یهمھ  یارب  یمئاد  هاگداعیم  کی  نییعت  دنکیم ، ساسح  واکجنک و  ار  زروهشیدـنا  ناسنا  رھ  هک  یمھم  یهتکن 

اودھـشیل  » یارب اھقادـصم  نیرترب  زا  یکی  کشیب  تسا . جـح  یهضیرف  یلـصا  یاھزار  زا  یکی  ناکم ، ناـمز و  تدـحو  نیا  تسا . دـحاو  یناـمز  یهدودـحم  کـی  رد  نیعم و 

یهیاس ریز  رد  دـیاب  هک  تسا  مالـسا  یزاستما  دامن  یمالـسا و  تدـحو  زمر  نیا ، تسا . ادـخ  یهناخ  راـنک  رد  یمالـسا  تما  داـحآ  یهناـیلاس  رادـید  نیمھ  مھل » عفاـنم 

(٢ . ) دابلا هیف و  فکاعلا  اوس  تسا : ناگمھ  هب  قلعتم  ادخ  یهناخ  دشاب . هتشاد  رارق  هللاتیب 

لباقم یهطقن  رد  نیا  و  دـناوخیمارف . داحتا  هب  ار  ناناملـسم  راکـشآ ، قطنم  اسر و  ناـبز  اـب  اـھلاس ، یهمھ  رد  هشیمھ و  یناـمز ، یهدودـحم  نیا  رد  ناـکم و  نیا  رد  جـح ،

راـتفر هب  زورما  دـننکیم . دـناهدرکیم و  قـیوشت  رگیدـکی  ربارب  رد  ییارآفـص  هب  ار  ناناملـسم  نارود ، نیا  رد  هژیوـب  اـھنارود و  یهمھ  رد  هـک  تـسا  مالـسا  نانمـشد  تساوـخ 

تسد هب  ناناملسم  راتـشک  نآ ، دولآتثابخ  شالت  تساوخ و  تسا . یزورفاگنج  نیملـسم ، مالـسا و  ربارب  رد  نآ  یلـصا  تسایـس  دیرگنب . راکتیانج  ربکتـسم و  یاکیرمآ 

یهنتف نیا  شتآ  و  ندرک ، بوکرـس  هناـمحریب  ار  موـلظم  حاـنج  وا  تسد  هب  ندرک ، یناـبیتشپ  ملاـظ  حاـنج  زا  نتخادـنا ، یناـمولظم  ناـج  هب  ار  یناـملاظ  تـسا . رگیدـکی 

یهفـسلف تسا  نیا  و  تسا ، یرایـشھ  نیا  زاسهنیمز  جح  دننک . یثنخ  ار  یناطیـش  تسایـس  نیا  دنـشاب و  رایـشھ  دیاب  ناناملـسم  ندرک . دـنتوزیت  هراومھ  ار  کانلوھ 

. جح رد  ناربکتسم  ناکرشم و  زا  تئارب 

تلود  / ٠٧/١٣٩٧/٠۶ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

« يمالسا ماجسنا  يلم و  داحتا   » 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 22هاگياپ  هحفص 17 
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یاـسور ار . یناـحور  یاـقآ  فرح  منکیم  دـییات  نم  تسا ؛ رتمزـال  هشیمھ  زا  زورما  تسا ، مزـال  هشیمھ  روشک  تیریدـم  روـشک و  یهرادا  نیلوئـسم  نیب  داـحتا  ماجـسنا و 

تسا نکمم  هن ، دنشاب ؛ رظنمھ  لئاسم  یهمھ  رد  هک  تسین  نیا  فرح ،]  ] نیا یانعم  دنـشاب . مھ  نابیتشپ  یتسیاب  فلتخم ، یاھـشخب  نوگانوگ ، نیلوئـسم  هوقهس ،

یاھراک میتفگ  البق  هک  روطنامھ  تسا و  نادـیم  طسو  تلود  نوچ  الاح  صوصخب   - دـننک کمک  رگیدـکی  هب  لمع  رد  یتسیاب  ـالوا  اـما  دنـشاب ، هتـشاد  مھ  یفلاـخم  تارظن 

نـالف یهراـبرد  امـش  هرخـالاب  تسا . مھم  مھ  نیا  دـننکن ؛ یاهناـسر  ار  اـھرظنفالتخا  مھ  و  دـننک - کـمک  دـیاب  همھ  هیرجم  یهوق  هب  صوـصخب  تسا ، وا  هب  طوـبرم  هدـمع 

هکنیا تسا ؟ بترتم  نیا  رب  یاهدـیاف  هچ  تسیچ ؟ نیا  یانعم  دوشب ؟ هتفگ  اھهناسر  رد  رظنفالتخا  نیا  هک  دراد  یموزل  هچ  دـیراد ؛ رظنفالتخا  رگید  سیئر  کـی  اـب  هلئـسم 

ار مدرم  راکفا  نالوئـسم  نیب  فالتخا  دوشیمن . لیلد  میتفرگ ، عضوم  یروجنیا  الاح  الثم  ام  هک  دـیایب  ناشـشوخ  یاهشوگ  کـی  هتـسکشرو ، یـسایس  رـصنع  راـھچ  ـالاح 

ناریزو تئیھ  رد  هک  امـش  دننزیم ! فرح  رگیدمھ  فالخرب  مھ  ارزو  نایاقآ  منیبیم  یتح  یھاگ  نم  دنکیم . برطـضم  دنکیم ، نارگن  ار  اھنآ  دنکیم ، هتفـشآ  دـنکیم ، شوشغم 

رگید دینک ؛] حرط  ار   ] رظنفالتخا مھ  اب  اجنامھ  دینک ، اوعد  اجنامھ  دینک ، اوعد  دیھاوخیم  هچرھ  هتسشن ؛ اجنآ  سار  رد  مھ  روھمجسیئر  یاقآ  دیاهتسشن ، زیم  کی  رود 

زیچ کی  اعقاو  یاهناسر  تالداجم  نیا  تسا ؛ یبیجع  زیچ  یلیخ  نیا  دنکیم ؛ در  ار  فرح  نآ  دیآیم  یرگید  ریزو  کی  دـنزیم ، یفرح  کی  یریزو  کی  نوبیرت ؟ رد  دـیروآیم  ارچ 

. تسا یدب  یلیخ 

یربھر  / ١۵/١٣٩٧/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هچ هیرجم ، یهوق  هچ  یئاـضق ، هاگتـسد  هچ   - روشک یتیریدـم  یاھهاگتـسد  اـب  یتسیاـب  مدرم  تسا . روشک  یتیریدـم  یاھهاگتـسد  مدرم و  ماجـسنا  مھم ، یهتکن  کـی 

دوخ هیئاضق ، یهوق  دوخ  تلود ، دوخ  ینعی  تسا ؛ اھهاگتـسد  دوخ  یهدـھع  هب  یزاـسدامتعا  نیا  زا  یمھم  شخب  هتبلا  ماجـسنا . دـننک ؛ ادـیپ  طاـبترا  اھهاگتـسد - یهیقب 

، تسا امـش  نم و  یهدھع  هب  مھ  یـشخب  اما  تسا ، اھنآ  یهدـھع  هب  شخب  نیا  دـنکب ؛ دامتعا  بلج  هک  دـشاب  یروج  ناشلمع  ناشراتفر ، یتسیاب  رگید  یاھهاگتـسد 

چیھ دوشب . هدز  ییاھفرح  یمـسرریغ ، یمـسر و  یاھوگدـنلب  نیا  رد  یتسیاب  هک  دـنراد  وگدـنلب  هک  یناسک  دـنراد ؛ بطاخم  هک  تسا  یناسک  یهدـھع  هب  مھ  یـشخب 

هب تبـسن  مدرم  دامتعا  ینابیتشپ و  نیا  هک  مینک  یراک  دـیابن  ام  اـیند . رد  یتلود  چـیھ  هن  اـم و  تلود  هن  تسین ، راـک  هب  رداـق  مدرم  یناـبیتشپ  کـمک و  نودـب  مھ  یتلود 

. دوشب بلس  حلسم - یاھورین  دننام ]  ] اھشخب یهیقب  هیرجم و  یهوق  شخب  رد  هچ  یئاضق ، شخب  رد  هچ   - روشک یئارجا  یاھهاگتسد  یتلود و  یاھهاگتسد 

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

زورما زاـین  نیرتمھم  هارمھ ، تئیھ  هیکرت و  روھمجسیئر  ناـغودرا  بیط  بجر  یاـقآ  رادـید  رد  هعمج )  ) زورما رـصع  یمالـسا  بـالقنا  مظعم  ربھر  یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

تالکـشم لح  زاسهنیمز  اعطق  یمالـسا  یاھروشک  یراکمھ  داحتا و  دـنتفگ : دنتـسناد و  اھنآ  ییازفامھ  یمالـسا و  یاھروشک  رتشیب  هچرھ  یکیدزن  ار  مالـسا  یاـیند 

. تسا نارگن  یمالسا  تردق  کی  یریگلکش  یمالسا و  یاھروشک  یکیدزن  یراکمھ و  زا  اکیرمآ  نآ  سار  رد  رابکتسا و  لیلد  نیمھ  هب  دوب و  دھاوخ  هقطنم 

یدازآ  / ١٣٩٧/٠٧/١٢ هاگشزرو  رد  نایجیسب » تمدخ   » یرفن رازھ  اھهد  شیامھ  رد  تانایب 

، تسا یسایس  تابث  رارقتسا و  تسیچ ؟ ام  تردق  رصانع  دنربب . نیب  زا  دننک و  شودخم  ار  تردق  رصانع  دننکیم  یعـس  اذل  دنـسرتیم  یبالقنا  تردق  یمالـسا و  تردق  زا 

یبالقنا و گنھرف  قیمعت  هعسوت و  تسا ، یملع  یهعـسوت  هب  ور  تفرـشیپ  تکرح  تسا ، بالقنا  ینابم  لوصا و  هب  یدنبیاپ  تسا ، یلم  تدحو  تسا ، یعامتجا  تینما 

مھ هقطنم  رد  ام  روضح  اب  دـنفلاخم ، مھ  ام  کشوم  اـب  دـنفلاخم ، مھ  اـم  یماـظن  تفرـشیپ  اـب  هتبلا  دـنفلاخم . اـھنیا  اـب  تسا ؛ اـم  تردـق  رـصانع  اـھنیا  تسا ؛ یمالـسا 

زا تسا  ترابع  یمالسا  ناریا  اب  رابکتسا  لباقت  نادیم  گنج و  نادیم  تسا . اجنیا  گنج  نادیم  سپ  تسا ؛ ام  تردق  رـصانع  تردق و  لماوع  وزج  مھ  اھنیا  نوچ  دنفلاخم ؛

. تسناد نیربکتسم  تردق  اب  یریگرد  زکارم  زا  یکی  ار  نیا  یتسیاب  تسا ؛ یمالسا  ناریا  رادتقا  بجوم  هچنآ  رھ 

بالقنا  / ١٣٩٧/٠٨/٢۶ ربھر  اب  قارع  یروھمج  سیئر  رادید 

مدرم تنحم  جنر و  هب  نیعبرا ، مایا  رد  ریظنمک  یزاوننامھیم  لیلد  هب  قارع  تلم  نالوئسم و  رگید  ریزوتسخن و  روھمجسیئر ، زا  هنامیمص  رکشت  اب  یمالسا  بالقنا  ربھر 

یخرب دراد ، باختنا  یار و  قح  لالقتـسا و  تسا و  روشک  بحاص  یدادبتـسا ، یاھنارود  زا  دعب  قارع  تلم  هک  نونکا  دـنتفگ : دـندرک و  هراشا  هتـشذگ  یاھنارود  رد  قارع 

. دننیبن ار  شمارآ  یور  هقطنم ، قارع و  دنشچن و  ار  گرزب  درواتسد  یزوریپ و  نیا  معط  قارع  مدرم  ات  دنتسھ  نآ  لابند  هب  هاوخدب  یاھروشک  اھتلود و 

. تسا ینس  هعیش و  درک و  برع و  زا  معا  یقارع  یاھهورگ  نایم  داحتا  تیوقت  ظفح و  اھهئطوت ، نیا  اب  هلباقم  هار  اھنت  دندرک : دیکات  یاهنماخ  هللاتیآ  ترضح 

یقرش  / ١٣٩٧/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

، دـنداد نم  هب  هک  یـشرازگ  قبط ]  ] هک  - ار اھنابایخ  رد  مدرم  مجحرپ  روضح  نیا  منکب  ضرع  امـش  هب  نم  دـنداد . ماجنا  یگرزب  راک  لاسما ، نمھب  مودوتسیب  رد  ناریا  تلم 

دصرد لھچ  ییاھاج  کی  دوب ، رتشیب  دصرد  هاجنپ  ییاھاج  کی  دوب ؛ رتشیب  لبق  یاھلاس  زا  تیعمج  رتشیب ، ای  روشک ، یاھرھش  تشھودون  یدص  رد  ای  روشک  یهمھ  رد 

رگید ناریا ؛ یاـھنابایخ  رد  دـندمآ  رفن  نارازھ  دـنیوگیم  تاـغیلبت  رد  تاـغیلبت . رد  دـننکیم  ناـمتک  هتبلا  دـنیبیم ؛ نمـشد  دوب - رتشیب  دـصرد  یـس  ییاـھاج  کـی  دوب ، رتشیب 

هک یروـشک  نآ  دـننادیم ، همھ  اـیند  رد  و  دـمھفیم . اـما  دـیوگیمن  ار  نیا  نمـشد  ناـبایخ ؛ رد  دـندمآ  نوـیلیم  اـھهد  اـعومجم  اھرھـش  یهمھ  رد  رفن و  اـھنویلیم  دـنیوگیمن 

روشک و یـسایس  یهنحـص  رد  امـش  روضح  نیا  ینعی  دننادیم . همھ  ار  نیا  دز ؛ وا  هب  دوشیمن  نمـشد  دیک  زا  یبیـسآ  چیھ  دنـشاب ، نادیم  طسو  دـحتم  روجنیا  شمدرم 

ار ادخ  تفرگ . ماجنا  ناریا  تلم  یهلیسوهب  هک  دوب  یمھم  یتینما  یـسایس و  تکرح  کی  روشک ، یهمھ  رد  لاس ۵٧  نمھب  مودوتسیب  دوبدای  روشک و  یبـالقنا  یهنحص 

؛ دروآ ار  مدرم  ادخ  تسا ، ادخ  تسد  اھلد  تسا ، زارد  ادخ  یوس  هب  اھتـسد  ( ٣ (؛ قانعالا تدم  کیلا ...  مادقالا و  تلقن  کیلا  تسا . ادخ  تسد  اھلد  دوب ؛ رازگـساپس  دـیاب 

. مینکیم یرازگساپس  دوجو  یهمھ  اب  مھ  زیزع  مدرم  زا  مینکیم ، یرازگساپس  ادخ  زا 

نآرق  / ١٣٩٨/٠١/٢۶ یللملانیب  تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

ینعی اـیند  تداعـس  دـنکیم . نیماـت  نآرق  مـھ  ار  اـیند  تداعـس  تـسین ؛ ترخآ  تداعـس  یارب  طـقف  نآرق  ترخآ . اـیند و  تداعـس  کـشالب  تـسا  رــشب  تداعــس  باـتک  نآرق 

تردق دننک ، ادیپ  شناد  دـننک ، ادـیپ  هافر  دـننک ، ادـیپ  تزع  نآرق  هب  لمع  اب  نآرق ، اب  اھتلم  دوشیم  درک . نیمات  دوشیم  نآرق  اب  ار  نیا  هئـشن ؛ نیا  رد  یھلا  معن  زا  یرادروخرب 

اب تسا ، یدبا  رمتسم و  یقیقح و  یونعم و  تایح  هک  مھ  ترخآ  تسا . یویند  روما  همھ  اھنیا  دننک ؛ ادیپ  نیریـش  یگدنز  کبـس  دننک ، ادیپ  ماجـسنا  تدحو و  دننک ، ادیپ 

. دیوگیم هچ  نآرق  مینیبب  مینکب ، لمع  نآرق  هب  ام  هکنآ  طرش  هب  تسا ، ترخآ  ایند و  تداعس  باتک  نآرق  سپ  دوشیم . لصاح  نآرق 

یمالسا  / ١٣٩٨/٠٣/١۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هچ اھنآ  زا  نآرق  دـننکیم  شومارف  هک  ار  ییاـھتلود  نیا  ار ، ییاـھروشک  نیا  مینکیم  تحیـصن  اـم  دوب . مالـسا  تما  داـحتا  رکف  هب  دـیاب  و  تسا ؛ مالـسا  تما  دـیع  رطف ، دـیع 

؛ دنتـسھ رافکلا » عم  امحر  نینموملا  یلع  ادشا   » اھنیا ( ٢ ،) مھنیب امحر  رافکلا  یلع  ادشا  هعم ، نیذـلا  و  دـندرک : توالت  هک  یتایآ  نیمھ  دوریم . ناشدای  تسا ، هتـساوخ 

مھ دمآ ؛ دوجو  هب  اھیزیگناهنتف  نیا  زا  تشاذگ ، اپ  دش ، دراو  یمالسا  یاھروشک  رد  اکیرمآ  زورما  و  سیلگنا ، یاھتسایس  زور  کی  هک  ییاج  رھ  دنناملسم ؟ اھنیا  سکع ؛

ود ناملسم ، روشک  کی  رد  دیاب  ارچ  تسا ! ربخ  هچ  یبیل  دینیبب  امـش  روشک . کی  رد  مھ  دننکیم ، داجیا  ( ٣) راقن ترفن و  دننکیم ، داجیا  فالتخا  یمالـسا  یاھروشک  نیب 

کیرحت دراد  ار  اھنیا  یـسک  هچ  تسا ؟ هدروخهرگ  مھ  هب  ناشحلاصم  دـنبآ ، کی  لام  دـنکاخ ، کی  لام  دـنروشک ، کـی  لاـم  ود  رھ  هک  یلاـح  رد  دـنزیرب  ار  رگیدـکی  نوخ  هورگ 

یاھتخاسریز دوشب ، نارابمب  شناتـسبد  دوشب ، نارابمب  شناتـسرامیب  دوشب ، ناراـبمب  شرازاـب  دوشب ، ناراـبمب  شدجـسم  نمی  لـثم  یروشک  کـی  دـیاب  ارچ  دـنکیم ؟

« يمالسا ماجسنا  يلم و  داحتا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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روشک کی  مھ  وا  هک  یروشک  تسا ، مالسا  یعدم  هک  یسک  یهلیسو  هب  دوشیم ؟ نارابمب  یـسک  هچ  یهلیـسو  هب  ارچ ؟ دوشب ؛]  ] نارابمب شروشک  ینادابآ  ینارمع و 

. تسا اجنیا  ام  لاکشا  دننکیم ؛ شالت  دننکیم ، راک  مالسا  یایند  لد  رد  مالسا  نانمشد  لیم  قبط  رب  یھاو  یاھهناھب  اب  دنناملسم . شمدرم  تسا ، یمالسا 

ىمالسا  / ١٣٩٨/٠٨/٢۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

کی تسین ، ضحم  یراذـگمان  کی  نیا  میاهدرک . یراذـگمان  تدـحو  یهتفھ  ناونع  هب  ار ، لوالاعیبر ]  ] مھدـفھ اـت  مھدزاود  زا  ینعی  ار ، هتفھ  نیا  یمالـسا  یروھمج  رد  اـم 

نیا تسا . یمالـسا  تما  داحتا  موزل  هب  دـقتعم  هملک  یعقاو  یانعم  هب  یمالـسا  یروھمج  تسا . یبلق  نامیا  داقتعا و  کی  نیا  تسین ؛ مھ  یکیتکات  یـسایس و  تکرح 

ناـمز رد  هعیـش  یاـیند  لـک  عجرم  هک  یدرجورب  هللاتیآ  موحرم  لـثم  یگرزب  عجرم  تسین . یمالـسا  یروھمج  نارود  اـم و  ناـمز  صوـصخم  ینعی  دراد ؛ مھ  هقباـس  راـک ] ]

وگتفگ دنتشاد ، هدوارم  تنس  لھا  مالـسا و  یایند  یاملع  ناگرزب  اب  دندوب ؛ یمالـسا  بھاذم  بیرقت  یدج  رادفرط  دندوب ، یمالـسا  تدحو  یدج  رادفرط  دوب ، ام  یناوج 

نیا تسین ؛ روج  نیا  هن ، تسا ؛ یسایس  کیتکات  کی  نیا  هک  دننکیم  دومناو  ای  دننکیم  روصت  اھیـضعب  تسا . قیمع  یبلق و  داقتعا  کی  تسا ، داقتعا  کی  نیا  دنتـشاد ؛

. تسا هتساوخ  ام  زا  ار  نیا  لاعتم  یادخ  هک  میدقتعم  نیا و  هب  میدقتعم  تسا ؛ یبلق  نامیا  کی 

ىمالسا  / ١٣٩٨/٠٨/٢۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هیلع یمالسا ، بھاذم  یمالسا ، ماوقا  یمالسا ، یاھتلود  یمالـسا ، یاھروشک  یمالـسا ، عماوج  هک  تسا  نیا  شاهبترم  نیرتنییاپ  دراد ؛ یبتارم  مالـسا  یایند  داحتا 

هبرض رگیدکی  هب  هکنیا  رب  هوالع  مالسا  یایند  هک  تسا  نیا  نیا ، زا  رتالاب  هتبلا  تسا . لوا  مدق  نیا  دننزن ؛ هبرض  رگیدکی  هب  دننکن ، هضراعم  مھ  اب  دننزن ، ضرعت  هب  تسد  مھ 

رتالاب نیا  زا  تسا ؛ رتالاب  مدق  کی  مھ  نیا  دننک . عافد  رگیدکی  زا  دنشاب ، هتشاد  یفاک  یعقاو و  داحتا  دنھدب ، مھ  تسد  هب  تسد  مھ  کرتشم  نمشد  لباقم  رد  دننزیمن ،

یسایس تردق  ظاحل  زا  تینما ، ظاحل  زا  تورث ، ظاحل  زا  یملع ، ظاحل  زا  یمالسا  یاھروشک  دننک . ییازفامھ  یمالـسا  یاھتلم  یمالـسا ، یاھروشک  هک  تسا  نیا  مھ 

کی مھ  نیا  دنریگب ؛ دنتسھ  رتنییاپ  هک  ار  یناسک  نآ  تسد  یشخب ، رھ  رد  دنرتالاب  هک  ییاھنآ  دننک ، ییازفامھ  دننک ، کمک  رگیدکی  هب  دنناوتیم  دنتـسین ، حطـس  کی  رد 

یروھمج هک  تسا  یزیچ  نیا  یمالـسا . نیون  ندمت  هب  ندیـسر  تھج  رد  دنوشب  دحتم  مالـسا  یایند  یهمھ  هک  تسا  نیا  مھ  رتالاب  یهلحرم  تسا . تدحو  زا  یاهلحرم 

. تسا تدحو  بتارم  اھنیا  مالسا . نیون  ندمت  نامز ، نیا  اب  بسانتم  ندمت  اھتنم  یمالسا ، ندمت  هب  ندیسر  هداد : رارق  ییاغ  فدھ  یمالسا 

مق  / ١٣٩٨/١٠/١٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

[ ینابم  ] هچ  - یرکف ینابم  زا  تسا  ترابع  یـساسا  طاـقن  تشاد . رظن  دروم  ار  یـساسا  طاـقن  نآ  یتسیاـب  مھ  هشقن  نیا  لـباقم  رد  دـیمھف ؛ دـیاب  ار  نمـشد  یهشقن 

نیب رد  ناشیا  هارمھ  یادھـش  ینامیلـس و  دیھـش  رھطم  رکیپ  توبات  ریز  رد  هناتخبـشوخ  هک  یتدـحو  نیا  یلم ؛ تدـحو  و  بالقنا - هب  طوبرم  لئاسم  هچ  یمالـسا ، یرکف 

میرکت یریگتھج  بالقنا ، نادرم  زا  میرکت  یریگتھج  بالقنا ، یریگتھج  دشاب : یریگتھج  نیا  دیاب  مدرم  یریگتھج  دنامب ؛ ظوفحم  دوشب ، ظوفحم  دیاب  دش  هدید  مدرم 

. تسا بالقنا  یاھشزرا  روآدای  هک  یزیچ  رھ  میرکت  نادیھش و 

بالقنا  / ١٣٩٨/١٠/٣٠ ربھر  اب  جح  نالوئسم  رادید 

، نآ یعقاو  یانعم  هب  یمالسا  تما  دنتفگ : یمالسا ، یهدحاو  تما  یریگلکش  زا  یریگولج  یارب  یناھج  یاھتردق  نوگانوگ  یاھـشالت  هب  هراشا  اب  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

، یمالـسا داحتا  هب  ناـھاوخریخ  نازوسلد و  توعد  لـباقم  رد  هنافـساتم  تسا و  هتفرگن  لکـش  زونھ  دـنک ، مادـقا  کرتشم  فدـھ  هدارا و  اـب  هک  مجـسنم  دـحاو  کـی  ینعی 

. دراد جاور  یمالسا  یاھروشک  رد  گنج  ضراعت و  ینزتمھت و 

یمالسا  / ٢٢/١٣٩٩/٠۴ یاروش  سلجم  هرود  نیمھدزای  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

لقاال ای  زور  رھ  تفگ  دوشب  دیاش  دینیبیم ؛ ار . یتاغیلبت  یورین  ار ، یـسایس  یورین  ار ، یداصتقا  یورین  هدروآ ؛ نادیم  هب  ار  شیورین  یهمھ  نمـشد  هک  تسا  نیا  تیعقاو 

کی رد  ای  هبحاصم  کی  رد  ای  دـنیوگیم ؛ ناریا  هب  عجار  یزیچ  کی  اـمتح  ناشـسیئر ، نآ  رگید و  یکی  نآ  هجراـخ و  ریزو  نآ  ییاـکیرمآ ، یاـھوگهوای  نیا  راـب  کـی  زور  هس  ود  رھ 

. دننزیم ناریا  یمالـسا  یروھمج  هیلع  یدنرچ  فرح  کی  یقن ، کی  یرغ ، کی  یزیچ ، کی  یتسینویھـص ، یبال  رد  لقاال  دـشابن ، اج  چـیھ  رگا ]  ] ای یللملانیب  الثم  عمجم 

نیا تاناکما  یداصتقا ، تاناکما  رب  هوالع  دننک ؛ نادیم  دراو  مھ  ار  ناشدوخ  یتاغیلبت  ناکما  یهمھ  هک  دـناهتفرگ  میمـصت  دـجب  اھنیا  هک  تسا  نیا  یهدـنھدناشن  نیا  بخ 

نمـشد لباقم  رد  تدـحو  یهدـنھدناشن  هک  تسا  یلخاد  ماجـسنا  یلخاد و  داـحتا  اـم  فیلکت  تسیچ ؟ اـم  فیلکت  طیارـش ، نیا  رد  بخ  دـننک . نادـیم  دراو  مھ  ار  یروج 

هب تسد  مھ  اب  همھ  نمـشد ، لباقم  رد  اما  میـشاب ، هتـشادن  مھ  لوبق  ار  رگیدـمھ  تسا  نکمم  نامدارفا  یـضعب  میراد ، رظن  فالتخا  میراد ، هقیلـس  فالتخا  هلب ؛ تسا .

. میھدیم ماجنا  تکرح  کی  مینکیم ، مادقا  کی  میشکیم ، دایرف  کی  مینزیم ، فرح  کی  میھدیم ، مھ  تسد 

بالقنا  / ١٣٩٩/٠٨/٠٣ ربھر  روضح  رد  انورک  اب  هلباقم  یلم  داتس  هسلج 

شالت موزل  روشک و  رد  انورک  یرامیب  رابفسات  تیعضو  دش ، لیکـشت  ناشیا  توعد  هب  هک  ار  هسلج  نیا  لیکـشت  زا  فدھ  ناشنانخـس ، یادتبا  رد  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

طقف تسا و  ریگارف  ایند  همھ  رد  نآ  یزییاپ  جوا  نینچمھ  عوضوم و  نیا  لصا  هتبلا  دندوزفا : دندرک و  نایب  سوریو ، نیا  اب  یهھجاوم  یارب  دـیدج  تاراکتبا  یریگراکب  فعاضم و 

. تسین ناریا  صوصخم 

...

نیا نایم  رد  هچرگا  دنتفگ : دندرک و  هراشا  روھمجسیئر  صخـش  تلود و  اب  یهھجاوم  رد  اھیخرب  ریخا  مادقا  هب  روشک ، رد  ینورد  ماجـسنا  داحتا و  موزل  رب  دیکات  اب  ناشیا 

. منکیم مالعا  حیرص  روطب  ار  عوضوم  نیا  دوب و  طلغ  راک  نیا  اما  دنتسھ ، مھ  یبوخ  دارفا  ناردارب ،

ناـیم رد  صوصخب  رتشیب ، نالوئـسم  هب  تبـسن  تسا و  مارح  مدرم  ناـیم  رد  تمرح  کـتھ  دـندوزفا : دنتـسناد و  تمرح  کـتھ  زا  ریغ  ار  داـقتنا  یاهنماـخ ، هللاتیآ  ترـضح 

. روشک یالاب  نالوئسم 

اھراتفر و هنوگنیا  تسا  توافتم  تمرح  کتھ  تناھا و  اب  داقتنا  اما  درادـن  یلاکـشا  دـینک  داقتنا  دیـشاب ، هتـشاد  یتسرد  داقتنا  تسا  نکمم  دـندرک : ناـشنرطاخ  ناـشیا 

، دیوگ یم  اھنآ  یسایس  هتسجرب  تیـصخش  کی  هک  ییاج  ات  دناهدرک  اوسر  ایند  رد  ار  دوخ  یتاعوبطم ، یاھراک  اھهرظانم و  رد  هک  تسا  اھییاکیرمآ  شور  تمرح ، کتھ 

. دنکیم هاگن  ام  هب  ریقحت  سارھ و  اب  ایند 

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

نیا تسا  لاس  جـنپ  هک  نمی  رابهعجاف  گنج  نیا  نالا  تسا . یمالـسا  تما  یاھدرد  زا  یرایـسب  نامرد  ناناملـسم  داـحتا  تسا و  مھم  یلیخ  تدـحو  یهتفھ  اـم  رظن  هب 

هک تسا  یگرزب  رایـسب  یهثداح  تسین ، یکچوک  یهثداح  دـنوشیم ، نارابمب  ناشیمدرم  عماجم  هسردـم و  ناتـسرامیب و  هناـخ و  رازاـب و  هچوک و  رد  دـنراد  مولظم  تلم 

مالسا یایند  هب  هک  لیلذ  فیعض  تلود  دنچ  یجکنھد  نیا  نیطسلف ؛ یهلئسم  رد  ای  دنھدیم . ناشن  ناشدوخ  زا  دنراد  هیضق  نیا  رد  ار  یبیجع  تواسق  اھیدوعس  اعقاو 

دیدرت نودـب  دـندرک ؛ رارقرب  طابترا  لتاق  اب  بصاغ ، اـب  دـنتفرگ و  هدـیدان  ناـشدوخ  لاـیخ  هب  ار  نیطـسلف  یهلئـسم  دـندرک و  یجکنھد  یمالـسا  تما  هب  دـندرک ، یجکنھد 

روط نیمھ  یبیل ، ات  ریمشک  زا  رگید ، تسا  دایز  یراتفرگ   - یمالـسا یاھتلم  یمالـسا و  یاھتلود  تالکـشم  درک و  دھاوخ  ادیپ  جالع  یمالـسا  تما  تدحو  اب  اھنیا  یهمھ 

. تدحو یهتفھ  یهلئسم  یهرابرد  مھ  نیا  دش . دھاوخ  فرطرب  اھناملسم  داحتا  تکرب  هب  اھیراتفرگ  نیا  تسھ - یراتفرگ  اج  همھ  دینک ، هاگن  هک 

« يمالسا ماجسنا  يلم و  داحتا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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(ع)  / ١٣٩٩/٠٨/١٣ قداص ماما  و  (ص ) مظعا ربمایپ  تدالو  زورلاس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

ار تدـحو  یهتفھ  راوگرزب  ماما  هک  یزور  نآ  تسا . هدـش  راکـشآ  لـحار  ماـما  گرزب  راـکتبا  نیا  تیمھا  هشیمھ  زا  شیب  زورما  منکیم  ناـمگ  هدـنب  تدـحو . یهتفھ  هب  عجار 

زا یلیخ  زور  نآ  دـندرک ، مالعا  ناشدوخ  یعاـمتجا  یـسایس و  یمومع ، یاھـشیارگ  رد  اـھیریگتھج و  رد  ار  یمالـسا  قرف  یمالـسا و  بھاذـم  تدـحو  دـندرک و  مـالعا 

تیمھا زئاح  مایپ  نیا  ردـقچ  دـندیمھفن  الـصا  هک  یمالـسا  یاھروشک  زا  یلیخ  نیلوئـسم  هلمج  زا  دـننک ؛ کرد  ار  مایپ  نیا  تیمھا  دنتـسناوتن  مایپ  نیا  یعقاو  نیبطاخم 

ردـقچ مایپ  نیا  هک  میمھفیم  ام  زورما  دـنتفرگ . هدـیدن  ار  مایپ  نیا  دنتـشاد ، هک  ینوگانوگ  ضارغا  لابند  هب  ینعی  دـندرک ؛ جـل  مھ  اھیلیخ  دـندیمھفن ، مھ  اھیلیخ  تسا .

، هقطنم یاھروشک  زا  یضعب  رد  هک  یکانلوھ  ثداوح  نیا  هداتفا ، قافتا  یمالـسا  یاھروشک  نایم  هک  ینوگانوگ  تافالتخا  نیا  هداتفا ، قافتا  زورما  هک  یثداوح  هدوب . مھم 

دوب و مھم  مالـسا  یایند  داحتا  ردـقچ  هک  دـمھفیم  ناسنا  داـتفا  اـھاجنیا  رد  هک  یتاـقافتا  نیا  زا  ناتـسناغفا ، رد  و  نمی ، رد  یبیل ، رد  یاهھرب  کـی  رد  قارع ، رد  هیروس ، رد 

قافتا اـیاضق  نیا  زا  یرایـسب  دوب ، رگا  هک  دـندرک  حرطم  ار  نآ  دـندرک ، تساوخرد  ار  نآ  دـندرک ، مـالعا  ار  نآ  ماـما  هک  دوب  یتمیقیذ  رـصنع  یمالـسا  تما  یگچراـپکی  ردـقچ 

. داتفایمن

هنانئاخ و تکرح  دناهدرک ، گنرمک  ار  نیطسلف  یهلئسم  تسا ؛ رابهعجاف  هقطنم ، نیا  رد  ینعی ] ، ] نآ زا  یشخب  رد  صوصخب  دراد ، دوجو  مالـسا  یایند  رد  زورما  هچنآ  اعقاو 

مشچ و یور  روـط  نیمھ  هـک  تـسا ، مالـسا  یاـیند  داـحتا  مدـع  جـیاتن  و  ( ١٠) لیلاعم زا  همھ  اـھنیا  دـناهتخادنا ؛ هار  ار  اھتسینویھـص  اـب  طـباور ]  ] یزاـسیداع یهنـالیلذ 

. دش جارات  یاهدع  یهلیسو  هب  نیطسلف  تلم  قح  عقاو  رد  تفرگ و  ماجنا  یتشز  راک  نینچ  کی  طلغ ، دساف و  یاھهزیگنا  یور  یمشچمھ و 

ینامیلس  / ١٣٩٩/٠٩/٢۶ دیھش  هداوناخ  ینامیلس و  مساق  جاح  تداھش  درگلاس  مسارم  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

، تسا دحاو  تساوخ  ناشتـساوخ  تسا ، دحاو  یادص  ناشیادص  روما  زا  یلیخ  رد  ناریا  تلم  ناریا . تلم  داحتا  دراد ؛ داحتا  هب  جایتحا  ام  روشک  دـینک . ظفح  ار  یلم  داحتا 

! دـنربب نیب  زا  ار  اھنیا  دـننک ، هکتهکت  ار  تلم  دـننک ، هکتهکت  ار  ییادـصمھ  نیا  ار ، داحتا  نیا  هک  تسا  نیا  ام  نالوئـسم  رنھ  دـنربب . نیب  زا  ار  نیا  دـنناوتیم  نالوئـسم  اـما ] ]

نیا ییازفامھ ، نیا  هچنانچ  رگا  هوق . هس  یاسور  اصوصخم  دـننک ؛ ییازفامھ  دـننک و  راک  رگیدـمھ  اب  هوق  هس  دـننک . داـیز  ار  داـحتا  نیا  هک  دنـشاب  بقارم  روشک  نیلوئـسم 

. دش دھاوخ  رتیوق  زورهبزور  یلم  داحتا  نیا  انئمطم  دریگب ، ماجنا  یراکمھ  نیا  داحتا ،

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

ماجنا ار  میظع  بالقنا  نیا  تسناوت  تدـھاجم  یهیاس  رد  ماگنھب ، روضح  یهیاـس  رد  یرادنید ، یهیاـس  رد  خـسار ، مزع  یهیاـس  رد  داـحتا ، یهیاـس  رد  ناریا  تلم  زورید ،

تاـناکما اـب  رتـشیب ، یاـھهبرجت  اـب  اـھییاناوت و  ناـمھ  اـب  تلم ، ناـمھ  زورما  دـھدب ؛ ماـجنا  درک  ضوع  ار  رـشب  اـیند و  خـیرات  ریـسم  هک  ار  گرزب  راـک  نیا  تسناوـت  دـھدب ،

شزرا لئاسم  دیلوت و  لئاسم  یهنیمز  رد  مھ  یداصتقا ، یهنیمز  رد  مھ  دناوتیم ، تلم  نیا  دـیایب . قئاف  عناوم  یهمھ  رب  دـناوتیم  دراد و  روضح  ربارب  نیدـنچ  یهدـشمھارف 

لضف و دنوادخ  هللااشنا  میراودیما  دوشب . قفوم  اھنیا  لاثما  یماظن و  لئاسم  یهنیمز  رد  مھ  یـسایس ، لئاسم  یهنیمز  رد  مھ  یگنھرف ، لئاسم  یهنیمز  رد  مھ  لوپ ،

. دھدب شیازفا  زورهبزور  تلم  نیا  رب  ار  شدوخ  فطل 

ناریا  / ١۴٠٠/٠١/٠١ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

و پچ »  » طـلغ یاھمیـسقت  نیا  دـنھدن ؛ رارق  یرگیبـطقود  داـمن  دـنھدن ، رارق  هقرفت  داـمن  یگتـسدود و  داـمن  دـنھدب ، رارق  یلم  تدـحو  داـمن  ار  تاـباختنا  ناـمزیزع  تـلم 

روشک رد  یمالـسا  تزعاب  ماظن  تسا  مھم  هچنآ  تسا ، ام  لسن  یهدـنیآ  تسا  مھم  هچنآ  تسا ، روشک  یهدـنیآ  تسا  مھم  هچنآ  دـنراذگب . رانک  ار  اھنیا  لاثما  و  تسار » »

فالتخا تسھ ، هقیلـس  فالتخا  تسا ؛ فلتخم  اھهقیلـس  هتبلا  دنـشاب . مھ  رانک  رد  هملک  یعقاو  یانعم  هب  دـنریگب و  رظن  رد  یتسیاـب  ار  اـھنیا  تسا ، مھم  اـھنیا  تسا ؛

اھنیا دوب ؛ دـھاوخ  اھدـعب  مھ  تسھ ، الاح  مھ  هدوب ، البق  مھ  درادـن ؛ یلاکـشا  چـیھ  اـھنیا  تسھ ؛ بھاذـم  فـالتخا  تسھ ، اـھتیموق  فـالتخا  تسھ ، یـسایس  شنیب 

. دنکن یبطقود  ار  روشک  دھدن ، رارق  مھ  لباقم  رد  ار  تلم  داحآ  ینعی  دنزن ، مھ  هب  ار  یلم  تدحو  دیاب  اھنیا  نکل ]  ] درادن یلاکشا 

امیسوادص  / ١۴٠٠/٠٧/٠٧ نامزاس  تسایر  هب  یلبج  نامیپ  رتکد  باصتنا 

یدنمهرھب یارب  یھاگـشیاسآ  و  نیتفت ، فیرحت و  یهنامـصخ  جاوما  اب  هلباقم  یارب  یھاگدروآ  و  یمومع ، تفرعم  یھاگآ و  حطـس  اقترا  یارب  یھاگـشناد  یلم ، یهناسر 

. تسا روشک  یمومع  یاضف  رد  طاشن  دیما و  ندنکارپ  یارب  یھاگرارق  و  رنھ ، یئابیز و  یاھهولج  زا  ناگمھ  لد  مشچ و 

هک تسا  یئاھتیولوا  رامـش  رد  یلم ، یگتـسبمھ  شیازفا  و  یناریا ، - یمالـسا یگدنز  کبـس  جیورت  یبالقنا ، یلم و  تیوھ  ساسحا  هیحور و  تیوقت  یگنھرف ، تیادھ 

. هللااشنا دیبای  تسد  نآ  هب  یزورهنابش  شالت  اب  راکتبا و  زا  یریگهرھب  اھهمانرب و  یفیک  دشر  یناسنا و  یهیامرس  اقترا  اب  دیاب 

مق  / ١۴٠٠/١٠/١٩ مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

اھهقیلس فالتخا  هتبلا  مینک . مک  دیاب  میناوتیم  هچ  رھ  ار  هقرفت  لماوع  ام  تسا . روشک  رد  تدحو  ظفح  یهلئـسم  تسا ، مھم  رایـسب  مھ  نیا  نم  رظن  هب  هک  یدعب  رکذت 

نآ دـماجنیب ؛ رگیدـکی  لـباقم  رد  یریگهھبج  هب  اـھنیا  هک  میراذـگب  دـیابن  اـھتنم  تسھ ، اـھنیا  دراد ؛ دوجو  اھـشنم  اھـشور و  فـالتخا  دراد ، دوجو  اـھرظن  فـالتخا  دراد ، دوجو 

. دنکب ادیپ  جوا  اھفالتخا  نیا  میراذگب  دیابن  دورب ؛ نیب  زا  یتسیابن  اھزیچ  نیا  اب  مدرم  یمومع  ماجسنا 

فالتخا رظن ، فـالتخا  رـس  رب  ثحب  رگا  اـما  دتـسیاب ؛ اـھنآ  لـباقم  رد  هک  درادـن  یاهراـچ  بـالقنا  و  بـالقنا ، لـباقم  رد  دنتـسیایم  هک  دنتـسھ  یـضعب  یعیبط  روط  هب  هتبلا 

زا عافد  یارب  یعمج  میمـصت  ینعی  دورب ؛ نیب  زا  یلم  ماجـسنا  هک  دوش  بجوم  دـیابن  هعماج ، رد  دـشاب  هتـشاد  دوجو  اھفالتخا  نیا  رگا ] ، ] تسھ هاگدـید  فالتخا  هقیلس ،

. دنامب یقاب  یتسیاب  اھنیا ، دننام  و  روشک ، رد  اھناوج  هب  ندیشخب  دیما  یارب  روشک ، تفرشیپ  یارب  روشک ،

هقرفت  » ناشـصصخت تسا ؛ فالتخا  داجیا  ناشـصصخت  هک  دنتـسھ  ینانمـشد  ایند ، رد  ام  ینمـشد  یهھبج  ناـیم  رد  هک  میـشاب  هتـشاد  رظن  رد  هشیمھ  دـیاب  اـم  ار  نیا 

دنیبیم ناسنا  و  دنھدب ؛ ماجنا  ار  راک  نیا  دندلب  اھنیا  تسا ؛ اھنیمھ  زا  یضعب  هب  طوبرم  هک  تسا  یایمیدق  یاھزیچ  وزج  نیا  تسا ؛ نک » تدایس  ای  نک  تموکح  زادنیب و 

بخ دنکب . ادیپ  جوا  ای  دھدب  خر  روشک  رد  اھزیچ  نیا  هک  میراذگب  دیابن  ینس ؛ هعیش و  فالتخا  یبھذم ، فالتخا  هلمج  زا  دناهداد ؛ ماجنا  مھ  ار  راک  نیا  دناهتسناوت ، اج  رھ 

یریگرد میاهتشاد ، ماوقا  نیب  رد  فالتخا  یھاگ  ام  دناهتشادن . یلکشم  دناهدرک ، یگدنز  تسا  اھلاس  دناهدرک ، یگدنز  تسا  اھنرق  مھ  رانک  رد  ینس  هعیـش و  روشک ، رد 

نینچ کـی  دـیایب ، دوجو  هب  یاهناـھب  کـی  دـیابن ]  ] ـالاح میاهتـشادن ؛ فـالتخا  یریگرد و  ینـس  هعیـش و  نیب  رد  اـما ]  ] میاهتـشاد فلتخم  یاـھتیموق  فلتخم ، ماوـقا  نیب  رد 

فرح کی  یـسک  کی  هک  ار  نیا  الاح  مینکب . تبقارم  دیاب  دیایب ، شیپ  میراذگب  دیابن  اما  هدماین  شیپ  یزیچ  نینچ  هللادمحب  هناتخبـشوخ  هتبلا  هک  دیایب ، دوجو  هب  ییاھزیچ 

. دننکب ظفح  ار  ماجسنا  نیا  همھ  یتسیاب  نیاربانب  داد . همادا  دیابن  داد ، شک  دیابن  وا ، لباقم  رد  دنکیم  فیلکت  ساسحا  مھ  رفن  کی  دنزیم ، یطلغ 

یقرش  / ١۴٠٠/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

تئرجب ناوتیم  هک  یرادقم  نآ  الاح   - فرط نیا  هب  شیپ  نرق  دنچ  زا  خـیرات ، لوط  رد  تسا و  هدـنارذگ  ار  ینوگانوگ  ثداوح  ناجیابرذآ  تسا . هثداح  کی  نمھب  مھنوتسیب  زور 

تلم داحتا  داجیا  یارب  یـساسا  یهطقن  کی  زیربت  ناجیابرذآ و  ینعی  هدوب ؛ یلم  یگداتـسیا  یلم و  تدحو  نارشیپ  ناجیابرذآ  فرط - نیا  هب  شیپ  نرق  راھچ  هس  زا  تفگ ،

نیا دوخ  یارب  دروآیم و  دوجو  هب  ناتسا  نیا  رھـش و  نیا  یارب  ار  یتاراختفا  نیا  هدوب . نوگانوگ ، ثداوح  لباقم  رد  ناریا  مدرم  یگداتـسیا  میلعت  یارب  مھم  زکرم  کی  ناریا و 

. تسا یگرزب  راختفا  هتبلا  مھ  رھش  نیا  ناتسا و 

« يمالسا ماجسنا  يلم و  داحتا   » 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 22هاگياپ  هحفص 20 
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یربھر  / ١۴٠٠/١٢/١٩ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

لثم یمومع ، دـیما  یلم ، دـیما  لثم  یلم ، دامتعا  لثم  یلم ، داحتا  لثم  ددرگیمرب ؛ تلم  یهدوت  هب  میقتـسم  روط  هب  هک  تسا  ییاھزیچ  نآ  یلم ، رادـتقا  مھم  نکر  کی 

دیھاوخیم یراک  کی  اما  دیتسھ  یسفن  هب  دامتعا  یاراد  مدآ  دیتسھ ، روشک  یهرادا  هاگتـسد  شخب  نالف  لوئـسم  هک  یلاعبانج  تسھ  تقو  کی  یلم . سفن  هب  دامتعا 

نیا هب  عجار  لصفم  هدـنب  هک  دـیھدب ؛ ماجنا  ار  راک  نیا  دـیناوتیمن  امـش  دنـشاب ، هتـشادن  ار  سفن  هب  دامتعا  نیا  مدرم  رگا ] [ ؛ دراد مدرم  کمک  هب  جاـیتحا  هک  دـیھدب  ماـجنا 

نآ رد  هک  دـش  بجوم  نامیا  نیا  تسا ؛ نموم  لوصا  نیا  هب  ام  تلم  هک  دراد  دوجو  یلوصا  کی  یلم ؛ ناـمیا  ماکحتـسا  اـی  مدرک . تبحـص  یتقو  کـی  یلم  سفن  هب  داـمتعا 

؛ دـننک نوگنرـس  ار  وا  دنتـسیاب و  توغاط  میژر  نایماظن  یهلولگ  لباقم  رد  دنتـسناوت  دوبن ، تاقوا  یلیخ  مھ  گنـس  یتح  دوبن ، یاهحلـسا  چـیھ  مدرم  تسد  رد  هک  یتقو 

یهلئـسم ای  دنکیم . ادیپ  طابترا  مدرم  هب  هک  تسا  اھهیامرـس  نیا  زا  یکی  یلم ، نامیا  ظفح  تسا ؛ یدنمـشزرا  یهیامرـس  یلیخ  یلم  نامیا  نیا  دوب . نامیا  رثا  رب  نیا ] ]

اھزیچ نیا  هب  یهتـسباو  مھ  مدرم  روضح  تسا و  مھم  رایـسب  مدرم  روضح  نوچ  هک  لـیلد  نیمھ  هب  اذـل  یعاـمتجا … لـئاسم  ندوب  ناور  یهلئـسم  اـی  یمومع  تشیعم 

هب دنتـسھ ؛]  ] اوغا لوغـشم  مئاد  نیعمجا ،» مھنیوغال   » تفگ ناشـسیئر  هک  روج ] نامھ  [ ؛ دـنمدرم یاوغا  ددـص  رد  گرزب  کـچوک و  نیطایـش  هک  دـینیبیم  امـش  تسا ،

تاینھذ قامعا  هب  مئاد  ار ، یطلغ  فرح  رھ  ندرک  هیجوت  ندرک و  نییزت  ار و  یغورد  رھ  ار ، یفرح  رھ  ندناسر  هدرک  ناسآ  یلیخ  رگید  زورما  هک  ییاھهناسر  نیا  یهلیـسو 

نیا زا  سفن ، هب  دامتعا  نآ  زا  دـیما ، نآ  زا  داـمتعا ، نآ  زا  ناـمیا ، نآ  زا  ار  مدرم  دـنناوتب  هکنیا  یارب  نیعمجا ؛ مھنیوغـال  رگید ؛ دـننکیم  اوغا  دـنناسریم . ار  ییاـھزیچ  هعماـج 

مئاد دننک ؛ فیعضت  ار  یلم  داحتا  دننک ، بلس  اھنآ  زا  ار  نیلوئسم  هب  دامتعا  دننک ، بلس  ار  اھنآ  سفن  هب  دامتعا  دننک ، سویام  ار  اھنآ  دننک و  فرصنم  میتفگ  هک  ییاھزیچ 

. دنکیم نمشد  هک  تسا  یراک  نیا  و  دنتسھ ؛ ییاھراک  نینچ  کی  لاح  رد 

یمالسا  / ١۴٠١/٠٧/٢٢ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

، میدرک طوقـس  یملع  ظاحل  زا  ریخا  نرق  دنچ  ام  هلب ، بخ  ام ــ  یملع  عشعـشم  میظع و  خـیرات  نیا  اب  یناسنا  سوفن  درایلیم  مین  کی و  زا  شیب  ینعی ]  ] یمالـسا تما 

، یناسنا یاھتورث  نتشاد  اب  یعیبط ، یاھتورث  نتشاد  اب  تسا ــ  ام  رایتخا  رد  نیا  تسا ؛ ام  ثاریم  نیا  رگید ؛ هدوب  اھناملـسم  ام  هب  قلعتم  ملع  یهلق  جوا  نآ ، زا  لبق  اما 

رارق اجک  ام  دیآیم ، دوجو  هب  دراد  هک  یدیدج  یایند  نیا  رد  تسا ؟ اجک  تایـصوصخ  نیا  اب  یمالـسا  تما  مالـسا و  یایند  نیا  هاگیاج  ددجت ؛ یارب  ون  یاھهزیگنا  نتـشاد  اب 

رد هک  یثداوح  نیا  دنک . رکف  شیارب  یمالـسا  تما  دـیاب  هک  تسا  یاهلئـسم  نیا  تسا ؛ مھم  یلیخ  نیا  تسا ؟ اجک  ام  روضح  یهطقن  ام و  فقوت  یهطقن  تفرگ ؟ میھاوخ 

. تسا هدمع  تارییغت  کی  یهدنھدناشن  اھنیا  تسین ؛ یداع  ثداوح  نیا  دیآیم ، شیپ  دراد  اپورا  رد  برغ ، یایند 

میناوتیم دریگیم ، لکش  جیردتب  دراد  هک  یدیدج  یایند  رد  یمالسا  یاھتلم  یمالـسا و  یاھروشک  ام  یمالـسا ، تما  ام  میـشاب . هتـشاد  یمھم  شقن  میناوتیم  ام  بخ 

نتشادن داحتا ، تسیچ ؟ شطرش  طرش ؛ کی  هب  اما  میوشب ، حرطم  ورشیپ  ناونع  هب  میناوتیم  میوشب ، حرطم  وگلا  کی  ناونع  هب  میناوتیم  میشاب ، هتـشاد  یعیفر  هاگیاج 

یاھهسوسو رـش  زا  ندـش ] صالخ  [ ؛ اھیناپمک یاھهسوسو  اھتسینویھـص ، یاھهسوسو  اکیرمآ ، یاھهسوسو  نمـشد ، یاھهسوسو  رـش  زا  ندـش  صـالخ  هقرفت ،

ار اھنامھ  دننکیم ، رارکت  ار  اھنآ  فرح  نامھ  مالـسا  یایند  لخاد  زا  یناسک  مالـسا ، یایند  رد  مینیبیم  دوشیم . هدینـش  اھیدوخ  نابز  زا  اھهسوسو  نیا  یھاگ  هک  اھنیا 

تسناوت میھاوخ  کشالب  مینکب ، یلمع  میناوتب  ار  طرـش  نیا  رگا  تسا . شطرـش  نیا  یلخاد ؛ ماجـسنا  اب  هقرفت ، یفن  اب  داحتا ، اب  میوشب  صالخ  اھنیا  رـش  زا  دنیوگیم ؛

. میھدب رارق  ناھج  یسایس  یایفارغج  یهدنیآ  لکش  هدنیآ و  یایند  رد  یعیفر  هاگیاج  رد  ار  یمالسا  تما 

مالسلامھیلع  / ١۴٠١/١٠/٢٢ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

یهرابرد اما  دراد ، دوجو  نوگانوگ  لئاسم  رد  رظن  تافالتخا  دراد ، دوجو  یفلتخم  قیالـس  هلب ، مدرم . داحآ  نایم  داحتا  تدحو ؛ تسا و  دیما  درادیم  هگن  ار  تلم  هک  یزیچ  نآ 

تاـفالتخا یموـق ، تاـفالتخا  مینکن ؛ کـمک  تاـفالتخا  هب  دورب . نیب  زا  رظن  تدـحو  نیا  میراذـگن  تسھ ؛ مدرم  نـیب  رظن  تدـحو  بـالقنا ، یهراـبرد  ماـظن ، یهراـبرد  مالـسا ،

یهشقن رد  هدرک ، راـک  نمـشد  یارب  دـھدب  ماـجنا  یتکرح  تلم  داـحتا  هب  یهشدـخ  یهنیمز  رد  سک  رھ  رگید . هورگ  کـی  هیلع  یھورگ  کـی  تاـساسحا  کـیرحت  یبھذـم ،

رعاش دشاب ، هدنسیون  دشاب ، یھاگـشناد  دشاب ، یناحور  دشاب ، حادم  دشاب ، یربنم  دنـشاب ! هتـشاد  هجوت  همھ  ار  نیا  هدرک ؛ یزاب  نمـشد  نیمز  رد  هدرک ، راک  نمـشد 

یگدوسآ و کی  دیناوتیم  زور  نآ  دوشب ، سویام  نمـشد  هک  دیوشب  یوق  ردق  نآ  امـش  هک  یزور  نآ  تسھ . نمـشد  میریگن ؛ مکتسد  ار  نمـشد  دشاب . یـسک  رھ  دشاب ؛

ار نمـشد  دـیاب  تسا . نیا  رطاخ  هب  دوشب  یوق  دـیاب  روشک  هکنیا  یارب  ریقح  نیا  رارـصا  رارکت و  دـیکات و  نیا  میوشب ؛ یوق  مینک  یعـس  دـیاب  دـینک . ادـیپ  یرطاـخ  شیاـسآ 

، میراد یبوخ  لماوع  دننکیم . کمک  دنماظن ، رـس  تشپ  دنبالقنا ، رـس  تشپ  دنبالقنا ، تمدخ  رد  یھلا ، تیادھ  اب  یھلا ، کمک  اب  تیونعم ، اب  تلم  هللادمحب  درک . سویام 

. دنکیم زورب  رتشیب  روشک  یاھزرم  زا  جراخ  رد  بالقنا  تاحشر  زورهبزور  میراد ، یدیفم  رایسب  رثوم و  یاھداھن 

شترا  / ١۴٠١/١١/١٩ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ام زورما  مھم  یاھزاین  زا  یکی  یلم .» داـحتا   » زا تسا  تراـبع  نآ  و  منکیم ، زاـین  کـی  یور  هیکت  دـینک و  هجوت  اـھنآ  زا  یکی  هب  مھاوخیم  هک  تسھ ، یداـیز  یاـھزاین  زورما 

یزوریپ رد  یمیظع  رایسب  شقن  هک  تسا  یزیچ  نامھ  یلم  داحتا  نمـشد . لباقم  رد  تسا  هدیـشککلفهبرس  مکحم  یهراوید  تسا ؛ دس  یلم  داحتا  تسا . یلم  داحتا 

تکرح نیا  لباقم  یهطقن  رد  نمشد  مینک ؛ رتشیب  تسا  نکمم  هچرھ  ار  داحتا  نیا  هکنیا  هب  میراد  زاین  ام  زورما  یلم . داحتا  هتـشاد ؛ بالقنا  تفرـشیپ  رد  مھ  دعب  بالقنا ،

. هدرک

شترا  / ١۴٠١/١١/١٩ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ام زورما  مھم  یاھزاین  زا  یکی  یلم .» داـحتا   » زا تسا  تراـبع  نآ  و  منکیم ، زاـین  کـی  یور  هیکت  دـینک و  هجوت  اـھنآ  زا  یکی  هب  مھاوخیم  هک  تسھ ، یداـیز  یاـھزاین  زورما 

یزوریپ رد  یمیظع  رایسب  شقن  هک  تسا  یزیچ  نامھ  یلم  داحتا  نمـشد . لباقم  رد  تسا  هدیـشککلفهبرس  مکحم  یهراوید  تسا ؛ دس  یلم  داحتا  تسا . یلم  داحتا 

تکرح نیا  لباقم  یهطقن  رد  نمشد  مینک ؛ رتشیب  تسا  نکمم  هچرھ  ار  داحتا  نیا  هکنیا  هب  میراد  زاین  ام  زورما  یلم . داحتا  هتـشاد ؛ بالقنا  تفرـشیپ  رد  مھ  دعب  بالقنا ،

. هدرک

شترا  / ١۴٠١/١١/١٩ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

میراذـگن مینک ، ظـفح  ار  تدـحو  نیا  ار ، داـحتا  نیا  هک  تسا  نیا  هفیظو  تسیچ ؟ ناـمهفیظو  هداد ، رارق  شدوخ  یاـھهلمح  جاـمآ  ار  تدـحو  نمـشد  مینیبیم  اـم  هک  یتقو 

. دراد دوجو  هچنآ  زا  تسا  ییاھهنومن  نیا  دوشب . زوریپ  شدوخ  دیلپ  یهتساوخ  نیا  رد  نمشد 

. تـسا یلم  داـحتا  رھظم  تـسا ؛ رگیدــکی  هـب  مدرم  داـمتعا  رھظم  مدرم ، تزع  رھظم  مدرم ، روـضح  رھظم  یھلا ، قـیفوت  هـب  هللااـشنا  [ ١۴٠١  ] لاـسما نمھب  مودوتـسیب 

رارق یلم  تدحو  یلم و  داحتا  رھظم  ار ، هوکشاب  تکرح  نیا  ار ، گرزب  زور  نیا  ار ، ییامیپهار  نیا  دننک  یعس  هک  تسا  نیا  نامزیزع  مدرم  داحآ  یهمھ  هب  مھ  نم  یهیـصوت 

، دـننک ادـج  مھ  زا  ار  مدرم  دـنناوتیمن  تسا و  یاهدـشیثنخ  شـالت  یلم ، داـحتا  ندرب  نیب  زا  یارب  وا  شـالت  هک  دـنناسرب  نمـشد  هب  حیرـص  روـط  هب  ار  ماـیپ  نـیا  دـنھدب و 

، یـسایس فالتخا  دـننک ؛ راداو  رگیدـکی  اب  گنج  هب  ار  مدرم  فلتخم  یاـھهورگ  دـنناوتیمن  دـننک ، نیبدـب  مدرم  هب  ار  ماـظن  دـنناوتیمن  دـننک ، ادـج  ماـظن  زا  ار  مدرم  دـنناوتیمن 

هک تسا  یدربھار  نآ  نیا ، دوشب . یھتنم  اھنیا  لاثما  هب  ارتفا و  هب  ینزتمھت ، هب  دروخ ، دز و  هب  یتسیابن  اما  درادـن ، یلاکـشا  هعماج  رد  یعیبط  تاـفالتخا  رظن ، فـالتخا 

. درک دھاوخ  کمک  هللااشنا  مھ  لاعتم  یادخ  مینک ، تین  مینک ، تمھ  رگا  مینک . ذاختا  دیاب  نمشد  دربھار  لباقم  رد  ام 

« يمالسا ماجسنا  يلم و  داحتا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یقرش  / ١۴٠١/١١/٢۶ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

رظن فـالتخا  هتبلا  دریگب . ماـجنا  دـیابن  عزاـنت  یئزج  یاـھزیچ  رـس  تسا . یلم  داـحتا  دـنکیم ، یوق  ار  روـشک  تسا و  رثوـم  روـشک  رد  توـق  داـجیا  رد  هک  ییاـھزیچ  زا  یکی 

رد هزوح ، رد  هاگـشناد ، رد  دـننک ، ثحب  دـننزب ، فرح  دـننک ، هرظاـنم  تسین . بوـخ  هعزاـنم  اـما  تسا  بوـخ  هرظاـنم  تسا ، بوـخ  هثحاـبم  اـھرظن  فـالتخا  نیا  رد  تسھ .

فرح هب  ار  ناـھد  تسین ، بوخ  ندرک  ینمـشد  تسین ، بوخ  ندرک  هعزاـنم  اـما  تسا  بوخ  نیا  دـننک ؛ لالدتـسا  نارگید  تمرح  ظـفح  اـب  بدا ، اـب  یموـمع ، یاـھهناسر 

. دنکیم کمک  داحتا  تسین . بوخ  اھنیا  تسین ؛ بوخ  ندولآ  تسیاشان 

یمالسا  / ١۴٠١/١١/٢٩ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

کی هسنارف  روج ، کی  اکیرمآ  دننکیم ؛ تلاخد  دنیآیم  دننک ؛ تلاخد  یمالسا  یاھروشک  رد  هک  دنلئاق  قح  ناشدوخ  یارب  ایند  یاھتردق  ایند ، یهتفرشیپ  یاھروشک  زورما 

تالکـشم دـناهدنامرد ، ناشدوخ  یاھروشک  یهرادا  رد  دـنلئاق ! قح  راک  نیا  یارب  مھ ]  ] ناشدوخ یارب  دـننکیم ، تلاخد  یمالـسا  یاـھروشک  رد  روج . کـی  یکی  نآ  روج ،

بخ دننک ! لح  ار  اھنیا  تالکشم  ناشدوخ  یاعدا  هب  دننک و  فرـصت  ار  یمالـسا  یاھروشک  دنیایب  دنھاوخیم  دننک ، لح  دناهتـسناوتن  ناشدوخ  یاھروشک  رد  ار  ناشدوخ 

داحتا تسا ؛ مالسا  هب  تشگرب  تالکـشم ، نیا  یهمھ  لحهار  تسا ... نیطـسلف  یهیـضق  رطاخ  هب  یمالـسا  یاھتلود  فعـض  مالـسا و  یایند  فعـض  یانعم  نامھ  هب  نیا 

یلدـمھ دـننک ، یراکمھ  هملک  یعقاو  یانعم  هب  یروص ؛ لکـش  هب  هن  هملک  یعقاو  یانعم  هب  یمالـسا  یاھتلود  یراکمھ  یمالـسا ، یاھتلم  یلدـمھ  یمالـسا ، یاھتلم 

رد هیروس و  رد  هک  یرگناریو  یهلزلز  نیا  دینک  هظحالم  امش  نالا  دیآیم . شیپ  تالکشم  دننک . یراکمھ  مھ  اب  هکنیا  هب  دنراد  جایتحا  یمالسا  تما  یازجا  یهمھ  و  دننک ؛

ساسحا دننک ، درد  ساسحا  ییاھزیچ  نینچ  کی  زا  دیاب  همھ  اعقاو  ینعی  تسا ؛ نیملسم  یهمھ  هب  طوبرم  نیا  تسا ؛ یتخس  یهثداح  کی  نیا  بخ  هدمآ ، شیپ  هیکرت 

یکچوک زیچ  رگید  یاھاج  رد  هیروس ، رد  هقطنم ، فلتخم  یاھروشک  رد  اکیرمآ  یاھتلاخد  لثم  نیطسلف ، یهلئسم  لثم  یسایس  لئاسم  لباقم  رد  نیا  اھتنم  دننک ؛ جنر 

. تسا یمھم  یهثداح  لاح  نیع  رد  اما  تسا ،

« : یمالسا ماجسنا  یلم و  داحتا   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

هانپورسخ  /   ٠٣/١۵/١٣٨۶ نیسحلادبع  رتکد  هدنسیون :  خیرات /  تماما و  یحو و  وترپ  رد  یمالسا  ماجسنا  یلم و  داحتا 

ملعوذ  /   ١۶/١٣٨٩/٠۵ یلع  هدنسیون :  ؟ /  ضراعت ای  ییوسمھ 

یمالغ  /   ٠٩/١٧/١٣٨۶ یلعفجن  هدنسیون :  ماجسنا /  داحتا و  ییایوپ  عناوم 

« يمالسا ماجسنا  يلم و  داحتا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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