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یدام فراخز  تشاذـگن . یقاب  یرانید  مھرد و  دوخ  زا  ناربمایپ ، دـننام  وا  امھرد .» ارانید و ال  اوثروی  مل  « ؛ دوبن رانید  مھرد و  لھا  هک  وا  مینک . ظـفح  ار  ماـما  ثاریم  دـیاب  اـم 

بالقنا تکرب  هب  هک  تسوا ، تسد  یهدـشهتخاس  یاھناوج  یمالـسا و  یروھمج  وا ، ثاریم  تقیقحرد  دـنک . ادـیپ  هار  دـنلب  یتوکلم و  حور  نآ  هب  هک  دوب  نآ  زا  رتکچوک  اـیند 

. درک ظفح  ار  اھنآ  دیاب 

تیوقت ام  رد  ادخ  اب  یهطبار  قالخا و  یونعم و  یهیحور  دیاب  مھ  و  دیآرد ، تکرح  هب  داصتقا  یاھخرچ  دیاب  مھ  دریگ . تروص  نآ  یونعم  یدام و  داعبا  مامت  رد  دیاب  یگدـنزاس 

نارگراک و نایھاگـشناد و  املع و  ات  مراد ، یتیلووسم  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  هبلط  کـی  ناونع  هب  هک  نم  زا  میلووسم . گرزب  یهفیظو  نیا  لاـبق  رد  اـم  یهمھ  دوش .

هناتخبـشوخ میھد . ماجنا  ار  دوخ  شالت  تیاھن  دیاب  دنک ، شـشوک  گرزب  یگدنزاس  نیا  هار  رد  دناوتیم  هک  سک  رھ  یرازاب و  دـنمراک و  ییاتـسور و  یرھـش و  نازرواشک و 

. دشاب اھنآ  راک  یهناوتشپ  امیاد  یتسیاب  مھ  مدرم  تیامح  کمک و  دنلوغشم . روشک  نالووسم 

یروھمج بـالقنا و  ظـفح  رد  قیفوت  یگدـنزاس و  رد  قیفوت  یزوریپ و  زمر  هک  ار  زار  کـی  هراوـمھ  دـیاب  میھد ، ماـجنا  بوـلطم  وـحن  هب  ار  گرزب  یهفیظو  ود  نیا  میھاوـخب  رگا 

. تسا هملک » تدحو  ، » نآ میھد و  رارق  هجوت  دروم  دوب ، یمالسا 

دیاـب درک . ظـفح  تسا ، هدـمآ  دوـجو  هب  روـشک  رد  هر ) ) ماـما حوـتفرپ  حور  تاـھجوت  تکرب  هـب  زورما  هـک  ار  یناـبرھم  تیمیمـص و  یاـضف  نـیا  دـیاب  تـخیر . رود  ار  اـھهناھب  دـیاب 

یلیخ ناشدوجو ، عاعـش  ندوب  دودـحم  رطاخ  هب  اھیـضعب  تسناد . یعرـش  ینید و  عونمم  ار ، زیگنافالتخا  لئاسم  حرط  دـیاب  تشک . دوخ  نورد  رد  ار  فـالتخا  یاـھهزیگنا 

اما دراد -  لاکـشا  تسا و  مارح  مھ  ییزج  دراوم  نیمھ  دـنچرھ  دـننک -  فالتخا  داجیا  رفن  دـنچ  نیب  رثکادـح  تسا  نکمم  دنـشاب ؛ هقرفت  فالتخا و  زاـسهنیمز  دـنناوتیمن 

فالتخا هقرفت و  بجوم  هدرکن  یادـخ  تسا  نکمم  دـشاب -  دـمعریغ  دـنچرھ  اھنآ -  یهراشا  نیرتمک  هک  تسا  یروط  ناشیدوجو  توق  ریثاـت و  شقن و  هک  دنتـسھ  اھیـضعب 

. دوش

هک یناسک  دنزن . نماد  هقرفت  فالتخا و  داجیا  هب  اھنآ  راک  هک  دنشاب  بظاوم  دیاب  دراذگیم ، رثا  مدرم  رد  اھنآ  حیرصت  هراشا و  فرح و  تاکرح و  دنتـسھ و  ساسح  هک  یدارفا 

تیصو نیا  درک ؛ ظفح  ار  هملک  تدحو  دیاب  دننک . تبقارم  یلیخ  دیاب  دنرادروخرب ، ییهھجو  زا  مدرم  نایم  رد  هک  یناسک  و  تسا ، ناشرایتخا  رد  نوبیرت  ناشتـسد و  رد  ملق 

دوب راوگرزب  نآ  دیکات  دروم  تدحو »  » یهزادنا هب  ییهلاسم  رتمک  بالقنا ، زا  دعب  لاس  هد  لوط  رد  دیاش  دوب . ماما  یمیاد 
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درادھگن و ناتیارب  دنک و  کرابم  امش  رب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  یگرزب  رایسب  تبھوم  ماما ، مالسا و  بالقنا و  لوصا  هب  تبـسن  افو  تیـساسح و  نامیا و  یهیحور  نتـشاد 

شود رب  یرادیب  یرایشوھ و  تمھ و  تیساسح و  ینابیتشپ و  یهفیظو  نامھ  مھ  دعب  هب  الاح  زا  . دھد رارق  بالقنا  یارب  یمکحم  یهناوتـشپ  ار ، تاساسحا  نامیا و  نیا 

هب ییهدر ، رھ  رد  نالووسم  فلتخم و  یاھرـشق  مدرم و  رگا  دـنروآ . دراو  ار  دوخ  راـشف  دـننک و  ادـیپ  ار  فعـض  طاـقن  اـت  دـننادرگیم  مشچ  اـم  یاھنمـشد  زونھ  تسا . همھ 

یراکدب و یراکمک ، ندز ، قن  ینکفافالتخا ، ینکارپهعیاش ، دھاش  دیدرگیمرب ، دوخ  یاھرھش  هب  هک  امش  درک . دھاوخن  محر  نمـشد  دنھد ، ناشن  فعـض  هطقن  نمـشد 

اھـضرغم و لوا ، یهتـسد  دننکیم : لیھـست  ار  نمـشد  ذوفن  مدرم ، زا  هتـسد  ود  . دنکیم ذوفن  اجنآ  زا  نمـشد  هک  تسا  ییاھذـفنم  نامھ  اھنیا  دوب ؛ دـیھاوخ  ینکـشراک 

و دنتـسین -  رثایب  یلو  دنتـسھ  مک  رایـسب  اھنیا  هتبلا  دـنفلاخم -  یمالـسا  یاھـشزرا  تیمکاح  تیناحور و  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  بالقنا و  مالـسا و  اب  هک  یناـسک 

، لوا یهتـسد  هب  تبـسن  درک و  هاـگآ  دـیاب  ار  مود  یهتـسد  دنتـسھ . اھـضرغم  تسد  یهدروخیزاـب  هاـگآان و  لـفاغ و  اـما  دـنرادن ، ضرغ  هک  دنتـسھ  یناـسک  مود  یهتـسد 

. دننکیم یریگمیمصت  روشک  فلتخم  یاھشخب  نالووسم 
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رتشیب شالت  نیا  دیـشک ، شود  هب  درک و  دنلب  ار  یمالـسا  تدحو  مچرپ  یمالـسا  بالقنا  هک  ینامز  زا  اصوصخم  دنزادنیب ؛ فالتخا  نیملـسم  نیب  هک  دوشیم  دایز  یعس 

. دنـشاپب فالتخا  رذـب  دـننک  راداو  ار  ییهدـع  دـنراد ، تنوکـس  هعیـش  ناردارب  تنـس و  لھا  ناردارب  هک  یقطانم  رد  ات  دـندرک ، یدایز  شـشوک  مھ  ام  روشک  لـخاد  رد  دـش .

رگید ییهنوگ  هب  دنتـشاد ، تسد  رد  ار  درک  قلخ  زا  یرادـفرط  تیموق و  یاھمچرپ  هک  یناسک  هتبلا  تفرگیم . ماجنا  نید  مان  هب  مھ  موش  تامادـقا  نیا  یهمھ  هنافـساتم 

. دنام هجیتنیب  ناشراک  دندش و  هفخ  نمشد  دیک  هب  امش  هجوت  یرایشوھ و  نامیا و  یهلیـسو  هب  اھنیا  یهمھ  هللادمحب  دندوب . اکیرما  تسد  تلآ  گرزب و  ناطیـش  رودزم 

. تسا نیا  نانمشد ، یاھهئطوت  زا  یھاگآ  نامز و  هب  ملع  تیصاخ  (. ١ «) سباوللا هیلع  مجھتال  هنامزب  ملاعلا  « ؛ تسا شزرا  اب  رایسب  دشاب ، رایشوھ  یتلم  رگا 

نارھت  / ٢٣/١٣۶٨/٠۴ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

، دش یبلطتردق  دمآ و  دیدپ  فلتخم  یاھنایرج  داد ، خر  وگموگب  دش ، یگتـسدود  فالتخا و  ام  نیب  رگا  میـشاب . هچراپکی  یتلم  هک  دـنکیم  زورب  یماگنھ  ام  تردـق  توق و 

تردـق نیا  دـینک ، ظـفح  ار  هملک  تدـحو  امـش  رگا  دریگیم . یتـلم  رھ  زا  ار  رادـتقا  وربآ و  تایحالـصا و  فـالتخا ، (. ١ «) مکحیر بھذـت  و  « ؛ داد میھاوـخ  تـسد  زا  ار  نامتردـق 

. دنامیم
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اھنآ دھدب ، راعش  لیئارسا  اکیرما و  هیلع  جح ، مسارم  رد  ام  تلم  رگا  دناهدیبسچ . زیگنافالتخا  نکفاهقرفت و  یاھراعـش  هب  یروطدب  هقطنم ، عجترم  یاھروشک  نیا  زورما ،

هفیظو ماـجنا  هکلب  تسین ، هقرفت  داـجیا  هک  یلاـح  رد  دـننکیم ؛ یقلت  هقرفت  ار  نیا  دـیاهدروآ !؟ یدـیدج  فرح  نیملـسم  نیب  رد  امـش  ارچ  دـنیوگیم  دـننکیم و  ضارتـعا 

. دنریگب دای  ناریا  تلم  زا  ار  لیئارسا  اکیرما و  هیلع  نداد  راعش  دیاب  مھ  رگید  ناناملسم  تسا .
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دنھاوخن هک  دـنناوتب -  رگا  اـت  دوشیم  جرخ  نیملـسم  نیب  هقرفت  داـجیا  یارب  مالـسا ، یاـیند  رد  همھ  زا  رتـشیب  اـیند و  رد  اـھنآ ، یداـیا  رابکتـسا و  هاگتـسد  یاـھلوپ  زورما ،

هب ور  هللادمحب  یمالسا  بالقنا  تکرب  هب  ینس ، هعیش و  یهتخاسنمشد  گنج  دنزادنیب . هلصاف  دننک و  داجیا  فالتخا  ملاع ، ناناملسم  یمالـسا و  ناریا  نیب  تسناوت - 

نیمھ مھ  قح  هک  دندرک -  تکرح  مھ  اب  راوردارب  دندرک و  کمک  رگیدکی  هب  دنتفرگ و  رارق  مھ  رانک  رد  فلتخم  یاھنادیم  رد  ینس  هعیش و  ناردارب  تفر و  یـشوماخ  دومخ و 

هدـنز هرابود  تسا ، نتفر  نیب  زا  هب  ور  هک  ار  فالتخا  نیا  دـنک و  رتهتخورفارب  ار  شتآ  نیا  رتلعتـشم و  ار  هلعـش  نیا  مھ  زاب  دـنکیم  یعـس  یناھج  تاغیلبت  زورما  یلو  دوب - 

مالسا یارقلاما  هب  زورما  نیملسم ، یاھلد  هک  دننادیم  تسا . یمالسا  ناریا  روحم  لوح  نیملسم -  عمجت  ینعی  یمالسا -  تدحو  زورما  هک  دننادیم  نوچ  ارچ ؟ دیامن .

. تسا یمالسا  ناریا  دراد ، تیمکاح  المع  امسر و  نآرق  هک  ییاج  نآ  ملاع ، رسارس  رد  مالسا و  یایند  رد  زورما  هک  دننادیم  تسا . هجوتم  یمالسا -  ناریا  ینعی  - 

« ينکفافالتخا  » 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 27هاگياپ  هحفص 1 
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هک ار  یتدحو  رضم ، تاغیلبت  اب  ات  دناهداد  مھ  تسد  هب  تسد  یمالسا ، یهقطنم  نیمھ  رد  اھنآ  یدایا  رابکتسا و  رامعتسا و  هب  هتـسباو  یتاغیلبت  تالیکـشت  مامت  زورما ،

تدحو ضقن  هک  یلعج -  یعارتخا و  بھاذم  نیا  بقارم  دنشاب . بظاوم  دیاب  مالسا  یاملع  دننکشب . دشابیم ، نآ  یهتسبرمک  یمالـسا  ماظن  تسا و  مالـسا  رظن  دروم 

»ی یقثولاـھورع  » دـننکیم یعـس  هک  رودزم  دـیلپ و  یاھتـسد  نیا  بظاوـم  دیـشاب . دوریم ، راـکهب  هقرفت  داـجیا  یارب  هـک  یتـفن  یاـھرالد  نـیا  بظاوـم  دیـشاب . تـسا - 

نکمم نیا ، نودـب  تسا . یمالـسا  تدـحو  هار  ندومیپ  تدـحو و  هب  هقالع  یهمزال  نیا ، دـینک . دروخرب  اھنیا  اب  دیـشاب . دـننک ، هراـپ  دنلـسگب و  ار  نیملـسم  نیب  تدـحو  (١)

. تسین

تنس  / ١٣۶٨/١٠/٠۵ لھا  ىاملع  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

طاقن هب  هک  تسا  نشور  الماک  میـسریم و  کوکـشم  یاھاج  هب  مینکیم ، بیقعت  دومنیم ، هدنزگ  دوب و  نآ  رد  ییاھزیچ  هک  ار  هعیـش  لخاد  یاھهدـیدپ  زا  یـضعب  یتقو 

کی هب  میدرک ، قیقحت  ادـعب  یتقو  هک  درکیم  ییاھراک  رادـقم  کی  یدـیز  ناتـسچولب ، یاـملع  نیمھ  رد  تسا . روطنیمھ  مھ  ینـس  رد  دـنکیم . ادـیپ  طاـبترا  کوکـشم 

فالتخا نیملـسم  یهعماج  نیب  رد  هک  دننکیم  شالت  یناھج  یاھتـسایس  رامعتـسا و  رابکتـسا و  یاھتـسد  هک  دـینیبیم  نیاربانب ، دیـسر . هتـسباو  کوکـشم و  یاھاج 

تیونعم توق و  تسا . یوق  مالسا  دنسرتیم . مالسا  ددجم  تایح  یمالسا و  بالقنا  زا  نوچ  تسا ؛ هدرک  ادیپ  تدش  ینکفا  فالتخا  بالقنا ، یزوریپ  زا  دعب  هتبلا  . دنزادنیب

دنھاوخیمن رطاخ  نیمھ  هب  دنسرتیم و  نیا  زا  اھنآ  دنازرلیم . ار  اھتخت  ایند و  یاھتردق  ددرگ ، هدایپ  مالسا  اعقاو  دوشب و  لمع  شطیارش  هب  رگا  هک  تسا  نانچنآ  مالسا 

ار نامیگدنز  میاهتـشگرب و  یمالـسا  ماکحا  ینابم و  هب  اددجم  ام  تسا و  هدرک  ادیپ  تایح  مالـسا  روشک ، نیا  رد  هک  دننیبیم  دوشب . هدنز  مالـسا  تیونعم  توق و  دنراذگب 

اجنیا هک  تسا  نیمھ  دشابیم ، کانسرت  تدش  هب  اھنآ  یارب  هک  ییهدیدپ  نیا  اب  هزرابم  قرط  زا  یکی  . دشابن هک  دنھاوخیم  دنسرتیم و  نیا  زا  اھنآ  مینکیم . یمالسا 

هجیتن ات  دننک  تیوقت  مھ  ار  ینس  هعیـش و  نیب  یاوعد  دنیامن و  دومناو  یعیـش  بالقنا  کی  ناونع  هب  ار  ام  بالقنا  دننک و  هلوزیا  ایند  یعیـش  ریغ  ناناملـسم  یهیقب  زا  ار 

دنتـشاد و فیرـشت  میتفر ، ام  هک  ییاھروشک  زا  یـضعب  رد  یندـم ، یولوم  یاقآ  دـننک . فقوتم  ار  نآ  دـنھدیم ، راعـش  اـم  ماـن  هب  زورما  هک  اـیند  ناناملـسم  هک  دوشب  نیا 

هک تسا  شدای  طقف  تسا . ینس  ای  هعیش  صخش  نیا  هک  تسین  شدای  الصا  تسا ، هدمآ  یمالسا  روشک  کی  سیئر  دنیبیم  روشک  نالف  ناملـسم  یتقو  هک  دننادیم 

یمالـسا و بـالقنا  مالـسا و  ماـن  هب  اـیند  ناناملـسم  هک  ار  نیا  دـنھاوخیم  دـھدیم . راعـش  دـنکیم و  تزع  ساـسحا  رطاـخ ، نیمھ  هب  تسا . ناملـسم  صخـش ، نیا 

تسا و رگید  زیچ  کی  وا  دیتسھ . ادج  ناریا  یمالـسا  بالقنا  زا  امـش  دنیوگب  هکنیا  زا  رتھب  یزیچ  هچ  دنربب . نیب  زا  ای  دننک و  فقوتم  دنھدیم ، راعـش  یمالـسا  یروھمج 

رد ینس  نویبالقنا  یور  هنوگچ  رابکتـسا  هک  میدید  دنکیمن . یقرف  ینـس  هعیـش و  شیارب  تموصخ ، رد  تسا ، نمـشد  مالـسا  لصا  اب  هک  وا  ! دیتسھ رگید  زیچ  کی  امش 

یارب دنروآیم . اھنیا  یور  یراشف  هچ  هک  دینیبیم  دنتسھ . ام  تنس  لھا  ناردارب  اھنیا  یهمھ  دنتسین . یماما  هدزاود  یهعیش  هک  اھنیا  دروآیم . راشف  رصم  نیطـسلف و 

هیلع دریگیم و  رارق  اھهقرف  نیا  زا  یکی  عضوم  رد  الاح  تسا ، فلاخم  شلکـش -  رھ  زا  مالـسا -  تلم  مالـسا و  بعـش  مالـسا و  اب  هک  وا  اما  دنکیمن . یقرف  هک  رابکتـسا 

. میشاب رایشوھ  دیاب  ام  دنکیم . جرخ  لوپ  دیامنیم و  شالت  رگید  یهقرف  کی 

١٣۶٩/٠٣/١۶ /  ( هر ) ینیمخ ماما  لاحترا  درگلاس  نیلوا  مسارم  یجراخ  نانامھیم  رادید  رد  تانایب 

داجیا یمالـسا و  تدـحو  هب  ندز  هبرـض  روظنم  دوصقم و  هب  ییاھھاگیاپ  داجیا  اھھاگتـسد و  نتخاس  یارب  دوشیم . جرخ  لوپ  رارـض ، دجـسم  نتخاس  یارب  اـیند ، رد  زورما 

و ( ١ «) نیعمجا مھنیوغال  : » درک ضرع  ملاع  راگدرورپ  هب  وا  هک  هنوگنامھ  هک  دنتـسھ  ناطیـش  لـثم  یـصاخشا  دوشیم . جرخ  لوپ  یمالـسا ، قرف  نیب  فـالتخا  یریگرد و 

بلغا اـی  همھ و  رد  هنافـساتم  دـناهدرک . فـقو  فـالتخا ، داـجیا  یارب  ار  دوـخ  دوـجو  مھ  نآ ] ناراـیتسد  اـکیرما و   ] اـھنیا درک ، ادـخ  ناگدـنب  لالـضا  اوـغا و  فـقو  ار  دوـخ  دوـجو 

. دننکیم ار  راک  نیمھ  اکیرما ، یاھتسایس  هب  هیکت  اب  یناسک  یمالسا ، یاھروشک 

ماظن  / ٢٣/١٣٧٠/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، دـندومرف ماما  هک  هچنآ  زا  مییوگب ، ام  هک  هچنآ  هنیمز  نیا  رد  نم ، رظن  هب  تسا . یطخ  یاھدروخرب  اھتباقر و  نیمھ  هعماج و  یـسایس  لـئاسم  هب  طوبرم  موس ، لـصفرس 

رگم دـننکیم ؟ ضراعت  مھ  اـب  ارچ  اـما  دنـشاب -  دـنھورگ -  ود  میدرگرب . ماـما  طـخ  هب  اـعقاو  دـنتفگ . اـھراب  اـھراب و  ار  بلطم  بل  ماـما  اـیاضق ، نیا  رد  تسا . رتاـسران  رتمک و 

یاـھعمج یناـحور ، یاـھعمج  دنـضراعم -  مـھ  اـب  هـک  ییاـھعمج  دراد  یلاکــشا  هـچ  داد ؟ رارق  هجوـت  دروـم  قارتـفا  لـحم  طاـقن  لاـبق  رد  مـھ  ار  کرتـشم  طاـقن  دوـشیمن 

امش دنروایب ؟ نابز  هب  ار  ناشدوخ  نیبامیف  کرتشم  طاقن  نآ  دننیـشنب ، رگیدمھ  اب  راب  کی  تقو  دنچ  رھ  دنتـسھ -  رگید  یاھاج  ای  سلجم  رد  هک  ییاھعمج  ییوجـشناد ،

دناوتیم یـسک  هچ  تسا ؟ هتفگ  ار  یزیچ  نینچ  یـسک  هچ  تسا ؟ رتمھم  رتیوق و  رظن  تدـحو  قافتا و  طاقن  زا  فالتخا ، طاقن  رگم  دـیراد ؟ فالتخا  مھ  اب  زیچ  دـنچ  رد  رگم 

؟ دنکب اعدا  ار  فرح  نیا 

دنادیمن ایآ  دھدیم ، نخس  داد  دسیونیم و  وا  هیلع  درپیم ، وا  هب  دنکیم ، تناھا  دراد ، قرف  وا  اب  شیسایس  طخ  شیارگ و  هک  شدوخ ، ناملسم  ردارب  هب  هک  یسک  نآ 

امش قلطم  هرسکی و  ضارتعا  نیا  داقتنا و  نیا  هک  یسک  نآ  ایآ  دینک . حالـصا  ار  ناتردارب  ناتدوخ  لایخ  هب  دیھاوخیم  امـش  داد ؟ دھاوخ  تسد  زا  یزیچ  هچ  راک  نیا  اب  هک 

مدرم ینکفافالتخا ، نیا  اب  ارچ  وگب ؛ وا  هب  یھاوخیم  هچرھ  نک ، ادیپ  هنایفخم  ار  تردارب  ورب  تسامش ؟ ردارب  نامھ  وا  دونشیم ، تسا -  قلطم  اھـضارتعا  ابلاغ  هک  ار - 

؟ ینکیم یرکف  شیوشت  راچد  ار  هعماج  یمومع  نابطاخم  و 

دیاب مینکیم ، هظحالم  ام  میتسھ ، یحانج  کی  تھج  نیا  رد  ام  هک  دیوگب  یسک  رگا  تسھ . ییاھراک  نینچ  نیفرط  زا  هنافـساتم  هک  منکب  ضرع  احیرـص  ار  نیا  دیاب  نم 

اب انایحا  عقاو و  فالخ  اب  تناھا ، اب  اھفرح  دـنراد . مھ  اب  یمالـسا  طیحم  اب  بسانتمان  نشخ و  یاـھدروخرب  نیفرط  هنافـساتم  منکیمن . دـییات  ار  نیا  نم  ریخن ، هک  میوگب 

ار یزیچ  هچ  ام  دنک ، ادیپ  همادا  راک  نیا  رگا  ناردارب ! تسا . ریوزت  طلغ و  نیا  هک  دننکیم ؛ یمومع  جاتنتـسا  کی  یلک و  یدـنبعمج  کی  رفن ، کی  راک  زا  تسا . هارمھ  تمھت 

. مدرک ضرع  هک  ار  یدامتعا  نیمھ  مدرم و  میھدیم ؟ تسد  زا 

دابآمرخ  / ٣٠/١٣٧٠/٠۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تاـفالتخا هچ  تسا ؛ نآرق  مالـسا و  رظن  فـالخرب  دـشاب ، هک  اـجرھ  یفـالتخا ، هنوگرھ  تسا . ینکفافـالتخا  اـھھار ، زا  یکی  دـنکیم ؛ هئطوـت  فـلتخم  یاـھھار  زا  نمـشد 

هچ دـنردارب ؛ مھ  اب  همھ  دـنموب ، زرم و  نیا  نادـنزرف  همھ  دنناملـسم ، همھ  تسا . طـلغ  مھ  ییهلیبق  یلیا و  تاـفالتخا  دـشاب . ییهلیبق  تاـفالتخا  هچ  دـشاب ، یـسایس 

ناملسم و فیاوط  ماوقا و  تلم ، کی  نایم  رد  دنشاب . مھ  اب  دیاب  ناملسم  یاھتلم  مییوگیم  ام  مینکیم . یفن  ایند  حطس  رد  ار  یتسیلانویـسان  تافالتخا  ام  یفالتخا ؟

. دزادنیب فالتخا  ام  نیب  هک  تسا  ناطیش  راک  نیا  دنشاب ؟ هتشاد  دنناوتیم  مھ  اب  یفالتخا  هچ  نوگانوگ ، یاھهریت 

یمالسا  / ١۴/١٣٧٢/٠۶ تدحو  یللملانیب  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نم تسا . راوگرزب  نآ  تیـصوصخ  نیا ، دـنوش . دـحتم  دـنناوتیم  زیچهمھ ، زا  رتلھـس  رتتحار و  ملـسوهلآوهیلعهللایلص ، مرکا  یبن  ماـن  ریز  اـیند ، ناناملـسم  نم ! نازیزع 

زا لامالام  اـم  یاـھلد  هک  یدـھاش  وت  ایادـخ ! دزرویم ». قشع  دوخ  ربمغیپ  هب  ناملـسم ، تسا . ناناملـسم  فطاوع  یاـقتلم  عمجم و  راوگرزب ، نآ  : » ماهدرک ضرع  اـھراب 

هوخا نونموملا  اـمنا   » راعـش زورما  دـنراد . جاـیتحا  یردارب  توخا و  هب  ناناملـسم  زورما  تساـشگھار . تبحم ، نیا  درک . هدافتـسا  دـیاب  تبحم ، نیا  زا  تسا . ربمغیپ  تبحم 

. تسا فالتخا  قرفت و  نیمھ  زا  یشان  دناهدش ، نآ  راچد  ایند  رد  ییاھروشک  ناناملسم  هک  یتلذ  فعض و  نیا  زورما  تسا . رتیدج  هشیمھ  زا  ( ١ «) مکیوخا نیب  اوحلصاف 

« ينکفافالتخا  » 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 27هاگياپ  هحفص 2 
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رد روطنآ  اپورا ، ناناملسم  دشیمن . روطنیا  ناتسکیجات  دشیمن . روطنآ  ریمـشک  دشیمن . روطنآ  ینـسوب  دشیمن . روطنیا  نیطـسلف  دندوب ، دحتم  ناناملـسم  رگا 

. میراد فالتخا  مھ  اب  ام  هک  تسا  نیا  تلع  دنتفرگیمن . رارق  ییوگروز  دروم  روطنآ  اکیرما ، رد  ناناملسم  دندرکیمن . یگدنز  تنحم 

یناتسناغفا  / ٠٢/٠۴/١٣٧۴ یاھتاملپید  زا  یھورگ  رادید  رد  تانایب 

تقو نآ  دـندرک ، نوریب  ار  نمـشد  نآ  هک  دـعب  دـننک ، نوریب  ناشدوخ  روشک  زا  ار  تمظع  نآ  اب  ینمـشد  ادـخ ، هب  لکوت  کمک  هب  ادـخ و  نید  کمک  هب  دنتـسناوت  ناـغفا  تلم 

مھ یور  ناردارب  داتفا ؛ یلخاد  فالتخا  درک ، بوکرس  اھامش  یهلیسو  هب  ار  نمشد  لاعتم  یادخ  هکنآ  زا  دعب  ( ١ .) نوبحت ام  مکیرا  آم  دعب  نم  دمآ . دوجو  هب  رتگرزب  لکشم 

نیا راچد  هک  تسا  لاس  دـنچ  ناتـسناغفا  مدرم  نـالا  هک  تسا  هدـش  نیا  یھجیتن  دـندز و  هبرـض  مھ  هب  اھرگنـسمھ  دـندرک ، تشپ  مھ  هب  ناتـسود  دندیـشک ، ریـشمش 

و ناتـسناغفا . تلم  هب  دـھدب  تینما  تابث و  رارقتـسا و  و  تیعـضو ؛ نیا  زا  دـھدب  تاجن  ار ] امـش   ] هللااشنا دـنوادخ  هک  مینکیم  اـعد  یلیخ  مینارگن ؛ یلیخ  اـم  دنلکـشم .

قح هب  نآرق و  قح  هب  دـنک  عطق  دوشیم - تیادـھ  اھراک  نیا  دراد  امـش  یاھزرم  نیا  نوریب  زا  اعطق  مینادیمن ؛ مھ  یداع  ار  اـھنیا  اـم  هک   - ار نمـشد  یاـھتسد  دـنوادخ 

. دینک هیدھ  اھنآ  هب  تسا ، ناغفا  تلم  یهتسیاش  هک  یایگدنز  نآ  هللااشنا  دیناوتب  شئایلوا و 

ماظن  / ٠٢/٢٨/١٣٧۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یکی دنھد . رارق  هجوت  دروم  مھ  اب  ار  اھنآ  دـیاب  نوگانوگ ، یاھروشک  ملاع و  فلتخم  طاقن  رد  نایعیـش  یهمھ  یناریا و  یهعماج  هک  تسھ  زیچ  ود  ریدـغ ، یارجام  دروم  رد 

هعیش هن  دوشن . ناناملسم  نیب  فالتخا  یهیام  یمالک ، مھم  ثحابم  هیقب  لثم  دیاب  تسا ، هعیـش  بھذم  یلـصا  نکر  هک  تماما ، تیالو و  ریدغ ، هب  داقتعا  هک  تسا  نیا 

تسا یزیچ  نیا  نوچ ، دنزادنیب ؛ هقرفت  فالتخا و  ناشدوخ  نایم  رد  هک  دنرواین  دوجو  هب  ار  تیساسح  تلاح  نیا  هلاسم ، نیا  هب  تبسن  یمالسا ، قرف  زا  هعیـش  ریغ  هن  و 

، یمالـسا تاعامج  قرف و  زا  کی  رھ  هب  طوبرم  کـچوک  یاـیاضق  زا  یتح  مالـسا  نانمـشد  تسا ؛ یگرزب  مھم و  یهیـضق  هک  ریدـغ ، یهیـضق  ـالاح  دـھاوخیم . نمـشد  هک 

. دننک هدافتسا  فالتخا  داجیا  یارب  دنھاوخیم 

یمالسا  / ١٣/٠۵/١٣٧۵ تدحو  یللملانیب  سنارفنک  رد  هدننک  تکرش  یجراخ  یاھتیصخش  ماظن و  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

تلم زا  ناملسم  یاھتلم  ندرک  ادج  زورما  تسا . رابکتسا  تساوخ  نامھ  نیا  دریگیم ، تناھا  داب  هب  ار  نیملسم  قرف  زا  یاهقرف  تاسدقم  اراکشآ ، انلع و  هک  یـسک  نآ 

لخاد هنافـساتم -  مھ -  ایند و  حطـس  رد  مھ  دننکیم و  یراذگتـسایس  راک و  یزیرهمانرب و  نیا ، یور  تسا . رابکتـسا  یهدـش  فیرعت  صخـشم و  یاھفدـھ  زا  یکی  ناریا ،

دننکیم . جرخ  لوپ  ناریا 

یهھبج کی  رد  دحاو ، راعش  کی  اب  دحاو ، مچرپ  کی  ریز  رد  دحاو ، فص  کی  رد  ینس ، هعیش و  ناملسم  ناردارب  ناریا  رد  دننیبیم  نوچ  دراد ؛ دوجو  یدراوم  مھ  ناریا  لخاد 

، دـننک عافد  روشک  نیا  رد  مالـسا  یاھزرم  یـضرا و  تیمامت  زا  دـنورب  دنتـساوخیم  هک  یناسک  زا  هلاس ، تشھ  یلیمحت  گنج  رد  دنتـسھ . مھ  اب  مھ و  راـنک  رد  دـحاو ،

دش و هتخیمآ  مھرد  اھنوخ  ناریا ، رد  دنتفر . اج  همھ  زا  دنتفر ؛ همھ  دـیتسھ ؟ نابز  مادـک  هجھل و  مادـک  بھذـم ، مادـک  هقرف ، مادـک  هفیاط ، مادـک  زا  امـش  دیـسرپن  یـسک 

ییهناھب یاهقرف ، رھ  یارب  دـنیبب . ار  نیا  دـناوتیمن  رابکتـسا ، دروآ . دوجو  هب  فلتخم  فیاوط  اھهجھل و  قرف و  نایم  تفلا  کی  داحتا و  کی  هملک ، یقیقح  یانعم  هب  بالقنا 

! دـنک رارکت  ناشیارب  دـھاوخیم ، وا  هک  ار  هچنآ  دورب  ات  دـنراذگیم ، شناھد  رد  یزیچ  دـننکیم و  ادـیپ  یاهقرف  رھ  رد  ار  دارفا  نیرتروخب  بیرف  نیرتهداس و  دـننکیم . تسرد 

نامھ مکح  لاعتم ، یادخ  دزن  رد  دنک -  ادج  رگید  یاھروشک  اھتلم و  زا  ار  ناریا  تلم  ینعی  دنک -  کمک  رابکتسا  فدھ  نیا  هب  زورما  هک  یسک  رھ  دنشاب . بقارم  دیاب  همھ 

یاھفدـھ هب  زورما  هک  سک  رھ  ( ١ «) هلخدم هلخدی  نا  یلع هللا  اقیقح  ناک  . » ربمایپ نامز  رد  هچ  زورما و  هچ  دـندیگنج ؛ مالـسا  اب  هک  دراد  ار  نیملـسم  مالـسا و  نانمـشد 

. دیگنج یھلا  تایآ  اب  مالسا ، لوزن  روھظ و  نامز  رد  هک  تسا  یسک  نامھ  لثم  دنک ، کمک  یمالسا  ناریا  لابق  رد  رابکتسا 

یتخت  / ٢٧/٠۶/١٣٧۵ مویداتسا  رد  هیمورا  مدرم  عمج  رد  تانایب 

رد مدرم ، نموم  ناناوج  مدرم ، جیـسب  دندوب . مدرم  دوخ  درک ، تمواقم  یگداتـسیا و  نمـشد ، یهئطوت  لباقم  رد  هک  یـسک  دیدید  دیدوب و  دھاش  امـش  مھ  بالقنا  زا  دعب 

. دندرک هزرابم  دنداتسیا و  تفرگیم ، ماجنا  لفاغ  یاھمدآ  هدع  کی  کیرحت  اب  هک  ناگناگیب ، نوگانوگ  یاھتثابخ  یبلط و  هیزجت  تاکیرحت و  ینکفافالتخا و  یرگهنتف و  لباقم 

. تسام زیزع  روانھپ و  روشک  تکرب  اب  یاھناتسا  زا  یکی  ناتسا ، نیا  مھ  یعیبط  ظاحل  زا  تسا . دنمشزرا  تمیق و  اب  یلیخ  نیا  تسا و  مدرم  یحور  دشر  تمظع و  نیا 

جرک  / ٠٧/٢۴/١٣٧۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

مھارف یاهنیمز  هک  اجنآ  تسا ، هدـش  هدـید  ساسح  عقاوم  رد  دزادـنیب . فالتخا  مدرم  نیبام  ناھنپ  ییرماـن و  یاھتـسد  اـب  نمـشد  فلتخم ، یاـھهناھب  هب  دـیراذگب  دـیابن 

راچد ار  ناریا  تلم  دـنناوتب  ات  دـننکیم ، باختنا  ار  یبلاطم  تقد ، اب  دـنزادنایم و  هار  ار  اھویدار  نیا  یفازگ  یاھلوپ  اب  هک  زرم -  نوریب  نانمـشد  یاـھویدار  یتح  دوشیم ،

هاوخدب هایس و  لد  زا  هک  اھهسوسو  نیا  هب  اھفرح و  نیا  هب  دننک . ادج  مھ  زا  ار  اھلد  هکنیا  یارب  دننکیم ، حرطم  ار  یزیگنافالتخا  یاھفرح  المع  دننک -  بارطضا  هغدغد و 

. دینکن ییانتعا  چیھ  دزیخیمرب ، امش  نانمشد 

نویناحور  / ١٠/٠٣/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هطقن دنچ  یور  رب  ام ، مولظم  لاحنیعرد  نامرھق و  گرزب و  تلم  زیزع و  روشک  دروم  رد  هک  دینیبیم  دینک ، هاگن  ار  نمـشد ] یغیلبت  یاھھاگتـسد   ] اھنیا تاغیلبت  امـش  رگا 

هداتفایم اھتلم  ناج  رد  میدـق  زا  هک  یاهدـمع  یالب  درد و  ناـمھ  نک ؛» تموکح  زادـنیب ، هقرفت   » یمیدـق ناتـساد  ناـمھ  تسا ؛ هقرفت  تیئود و  فـالتخا و  لوا ، دـنزکرمتم :

. دنزادنیب هقرفت  یهعیاش  دننک ، داجیا  هقرفت  دنناوتیمن  دندید  دندرک  شالت  هچرھ  رگا  ای  دننک ، داجیا  هقرفت  دندصرد  تسا .

(١ «:) اعیمج هزعلا  هللف  هزعلا  دیری  ناک  نم  « ؛ دش ناریا  زیزع  تلم  یمالـسا و  تما  تزع  بجوم  یھلا ، تزع  هب  هللادمحب و  یمالـسا  سنارفنک  نیمھ  دینک ، هظحالم  امش 

تلم یھلا ، تزع  یھلا و  تردق  تسد  داد و  ناشن  ار  شدوخ  هفیرـش  یهیآ  نیا  سنارفنک ، نیا  رد  داد . دھاوخ  تزع  وا  هب  ادـخ  دورب ؛ ادـخ  غارـس  دـھاوخیم ، تزع  سکرھ 

نیا یهلیـسو  هب  اکیرما ، لیم  مغریلع  داد . هولج  رونم  هوکـشماب و  شخبینـشور و  یدیـشروخ  لثم  اـیند  رد  ار  ناراکردـناتسد  روشک و  نـالووسم  ناریا و  تلود  ناریا و 

، یگچراپکی تدـحو ، یهدـنھدناشن  سـالجا ، نیا  هک  دـندید  دروخ . تسکـش  ناریا  دروم  رد  اـکیرما  یاھتـسایس  یهمھ  دـش ، لیکـشت  اـجنیا  رد  هک  یھوکـشاب  سـالجا 

دیاب راکهچ  الاح  دـندید . ار  بکرم  هدـیچیپ و  گرزب و  یاھراک  ماـجنا  ییاـناوت  تردـق و  تسا و  مدرم  نـالووسم و  روشک و  نـالووسم  نیب  هنامیمـص  یراـکمھ  یوق ، تیریدـم 

ششوگ مھ  یسک  هتبلا  دننکیم . جیورت  روطنیمھ  ار  فالتخا  یهعیاش  لاحهب  ات  سنارفنک  لیکـشت  لوا  زور  زا  دندرک . فالتخا  داجیا  تاعیاش و  نتخاس  هب  عورـش  دننکب ؟

. دننکیم ار  ناشدوخ  راک  اھنآ  اما  تساھنآ ؛ تاعیاش  فالخرب  زیچهمھ  صوصن و  نئارق و  دھاوش و  نوچ  دنکیمن ؛ مھ  ییانتعا  تسین ، راکھدب 

دینک یعـس  ایناث  دشابن ، فالتخا  دینک  یعـس  الوا  دینک . تکرح  نایرج  نیا  لباقم  یهطقن  تسرد  دـیاب  امـش  دـنھدیم . تیمھا  یلیخ  فالتخا  یهلاسم  هب  هک  تسادـیپ 

. دشابن دھدیم ، شرورپ  دشر و  ار  نآ  نمشد  هک  فالتخا  یهعیاش 

ماظن  / ١٣٧٧/٠١/٢٧ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

اھنآ و سفن  بالقنا ، هک  یناسک  فرط  زا  هدروخمخز ، یاھرام  فرط  زا  مالـسا ، نمـشد  بالقنا و  نمـشد  فرط  زا  هقرفت ، فالتخا و  داـجیا  طـخ  جنـشت و  طـخ  هک  مینیبیم 

! دوشیم بیقعت  درک ، سکع  هب  تلم ، نیا  هیلع  ار  ناشزارد  رود و  یاھوزرآ  اھفرح و  تفرگ و  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  ار  اھنآ  عماطم  ولج 

« ينکفافالتخا  » 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 27هاگياپ  هحفص 3 
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منکیم ساسحا  تسا -  تاقوا  نآ  زا  یکی  مھ  نالا  نکیل  تسین ؛ لوا  راب  تسین ، مھ  نالا  صوصخم  راب -  کی  یھاگ  رھ  دـناهدرک ، ادـیپ  یتصرف  هک  دـننکیم  لاـیخ  ـالاح 

دیاب دنوریم . یدعب  یاھهدر  غارس  دنـسویام ، الاب  یاھهدر  زا  دنزادنیب ! فالتخا  نوگانوگ ، یاھهدر  نیلووسم و  نیب  اھنھذ ، نیب  اھلد ، نیب  مدرم ، داحآ  نیب  دنھاوخیم  هک 

مھ اب  تموکح ، نیا  لظ  رد  اھلد  دیاب  هک  تسا  نیا  یھلا ، تموکح  هب  ندرپسرـس  نداد و  لد  یانعم  مالـسا ، نآرق و  هار  هب  داقتعا  یانعم  تیالو ، یانعم  دیـشاب . رایـشوھ 

(. ١ «) ضعب ایلوا  مھضعب  تانموملا  نونموملا و  و  . » دشاب کیدزن 

اضغب رگا  دوب ، ینمشد  رگا  دوب ، ادج  اھلد  رگا  تسا . نآرق  ینارون  ماکحا  نآرق و  تایآ  ییاورمکح  یهمزال  تسا ؛ یھلا  طلست  یھلا و  تموکح  همزال  نینموم ، نیب  رد  تیالو 

ماـظن ماـظن ، یناـسنا و  ریغ  یھلاریغ و  تموـکح ، نیا  تسادـج - ». مھ  زا  ناگـس  ناـگرگ و  ناـج  . - » تسا توغاـط  تموـکح  نیا  تسین ؛ یھلا  تموـکح  نـیا  رگید  دوـب ،

ادـخ هار  ادـخ و  طخ  رد  مدرم  دنمالـسا ، طخ  رد  مدرم  تسا ، مھ  اب  اـھلد  هک  تسا  نیا  هیـضق  تقیقح  نکیل  درک ؛ یھلا  ماـظن  یاـعدا  دوشیمن  تقو  نآ  تسا ! یتیـالوریغ 

. دنتسھ

نیا رد  تـسا . یلک  یریگتھج  هار و  تـھج و  لد و  زا  ریغ  هقیلـس ، قاذـم و  هلاـسم  دـشاب . هتـشاد  فـالتخا  اھقاذـم  دـشاب ؛ هتـشاد  فـالتخا  قیالـس ، تـسا  نـکمم  هـتبلا 

تیوقت یارب  همھ  روشک ، نیلووسم  اب  همھ  دـننک . ماصتعا  مھ  اب  دـیاب  دـشاب ، عامتجا  اب  دـیاب  هللالـبح ، هب  ماـصتعا  ( - ٢ «) اعیمج لـبحب هللا  اومـصتعاو   - » یلک یریگتھج 

. دننک هفیظو  ساسحا  روشک ، رازگتمدخ  یاھورین 

ىدروجال  / ١٣٧٧/٠٧/١۴ دیھش  هداوناخ  رادید  رد  تانایب 

نیبدب هدنیآ  هب  ار  ام  دھاوخیم  نمشد  دریگب ؛ ام  تسد  زا  ار  ام  دیما  دھاوخیم  نمشد  دنک ؛ تسس  ار  ام  نامیا  دھاوخیم  نمشد  دوب ؛ نمـشد  ىاھهلیح  هجوتم  ىتسیاب 

. دزادنیب هقرفت  فالتخا و  ام  نیب  دھاوخیم  نمـشد  دنک ؛ رگیدکی  هب  نظوس  راچد  ار  ام  دھاوخیم  نمـشد  دنک ؛ هتـسکشلد  ار  ام  دنک ، سویام  ار  ام  دھاوخیم  نمـشد  دـنک ؛

کی رد  تسا  نکمم  مھ  ردارب  ود  تسین . ام  عفن  هب  نیا  تسا ، نمشد  عفن  هب  تسا ، نمشد  دوس  هب  دننزیم ، نماد  مادم  فلتخم  ىاھحانج  نیب  ىـضعب  هک  ىاهقرفت  نیا 

نکمم هریغ  ای  روکد  کی  ای  اذغ  کی  ندیدنـسپن  ندیدنـسپ و  رـس  مھ ، کیدزن  ىمیمـص  قیفر  ود  درادن ؛ ىعنام  دنـشاب ، هتـشاد  فالتخا  مھاب  ىاهیـضق  کی  رـس  بخ  هناخ 

ضرف بشید  نم  هک  دیوگیمن  نیا  درک ، هلمح  هناخ  نیا  هب  دمآ  ىـسک  هچنانچرگا  دناهناخ . نیا  لھا  ود  رھ  نکل  درادن ، ىلاکـشا  اھنیا  دنـشاب ، هتـشاد  فالتخا  مھ  اب  تسا 

دننک ساسحا  روشک ، لخاد  رد  بالقنا  ىاھورین  دیاب  زورما  دنرگنس . کی  رد  دننک ؛ عافد  دیاب  اذل ] ، ] دناهناخ نیا  لھا  هن ، متشاد ؛ فالتخا  وت  اب  هیضق  نالف  رـس  هک  دییامرفب 

مھ ام  هک  دوشب  دیابن  بجوم  نیا  دنکیم ، راتفر  ٰیـضتقم  نیا  فالخرب  دـنکیمن و  سح  ام  قیفر  هچنانچرگا  دـننک . سح  همھ  دـیاب  ار  نیا  دـنراد ، رارق  رگنـس  کی  رد  همھ  هک 

دیما نآ  ظفح  ىلدـمھ ، تدـحو و  ظفح  نامیا ، ظفح  ار . وا  راک  مینک  رارکت  دـیابن  هک  ام  دـنکیم ، ىطلغ  کی  وا  دـنکیم ، هابتـشا  وا  الاح  مینک ؛ راتفر  نیا  ٰیـضتقم  نیا  فالخرب 

. دراد اج  الماک  هک  تسا  ىدیما  تسین ، ىاهشیرىب  دیما  تسین ، مھ  اجیب  هک  ىدیما  تسا ؛] مزال  ]

ماجتبرت  / ٠٩/١٣٧٨/٠۶ ناتسرھش  مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

رد نم  یارب  هچنآ  منک . رادـید  تاـقالم و  هقطنم  نیا  رد  رویغ  نیـشنزرم  روشرپ و  نموم و  مدرم  امـش  اـب  اـت  مدروآ  تسد  هب  ار  قیفوت  نیا  هک  مرازگـساپس  ار  لاـعتم  یادـخ 

ینـس هعیـش و  بھذـم  ود  زا  مدرم  تیعمج  هکنیا  دوجو  اب  منکیم  هدـھاشم  هک  تسا  نیا  هدوب ، نیـشنلد  بولطم و  بلاج و  هراومھ  امـش  راوجمھ  یاھرھـش  هقطنم و 

دنھد هبلغ  قارتفا  فالتخا و  هوجو  رب  ار  کرتشم  هوجو  دنناوتب  مدرم  هک  ییاجرھ  دراد . هبلغ  اھنآ  تاساسحا  فطاوع و  راتفر و  رب  یمالسا  تدحو  اما  تسا ، هدش  لیکشت 

راثآ رد  هک  ینانچمھ  دـش ؛ دـھاوخ  مدرم  نآ  بیـصن  یزوریپ  تیقفوم و  هطقن ، نآ  رد  دـننک ، میظنت  هملک  تدـحو  ساـسا  رب  ار  دوخ  تاـساسحا  ناـمیا و  راـتفر و  فطاوع و  و 

دننکیم یگدنز  مھ  رانک  رد  ینس  هعیـش و  هک  یقطانم  ریاس  رد  هچ  و  هقطنم ، نیا  رد  هچ  یتسیزمھ -  نیا  ناریا ، تلم  یارب  ( ١ «.) هعامجلا عم  هللادی  : » تسا یمالسا 

. دنک راختفا  نآ  هب  دھد و  ناشن  مالسا  یایند  هب  نشور  ناشخرد و  یهطقن  کی  ناونع  هب  ار  نآ  دناوتیم  ناریا  تلم  هک  تسا  یاهتکن  نیا  تسا و  راختفا  یهیام  - 

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

اب یهطبار  رد  تسام ؛ دوخ  یاھندرک  لمعدـب  انایحا  اھیلبنت و  اھیھاتوک و  اھتلفغ و  زا  لوا ، تسا : زیچ  ود  زا  اھیراتفرگ  یهشیر  میرادـن . یراتفرگ  مک  ناـمروشک  لـخاد  رد  اـم 

اھهنیمز اھهیام و  نیمھ  زا  هک  دنتسھ  ینانمشد  مود ، یهشیر  فلتخم . یاھھاگتسد  رد  مدرم  هب  ییوگخـساپ  اب  یهطبار  رد  ییارگلمجت ، اب  یهطبار  رد  یمومع ، لاوما 

هچراپکی و مدرم ، دننکیم . یداصتقا  یهرـصاحم  دنزادنایم ؛ یگتـسد  ود  دـننکیم ؛ فالتخا  داجیا  دـننکیم ؛ دـیدھت  دـنریگیم ؛ گنت  مدرم  نیا  رب  دـننکیم ؛ هدافتـساوس 

رمثهب روشک  نیا  تلم و  نیا  هیلع  یـشالت  چـیھ  رگید  تروص ، نیا  رد  دـنکیمن . تارج  نمـشد  دنـشاب ، تسد  کی  هچراپکی و  مھ  روشک  نـالووسم  ناـگرزب و  رگا  دـننموم ؛

ار هابتـشا  نآ  یتسیابن  دـننکیم ، یھابتـشا  رگا  اھنآ  دـنناشکب . تسار  هار  میقتـسم و  قیرط  هب  ار  اـھرتکچوک  یتسیاـب  ناـگرزب  دـننک . اـھر  ار  تاـفالتخا  نیا  دـسریمن .

نیا ناشمھ  مھ  اھیضعب  تساھزیچ . نیمھ  تافالتخا ، نیا  یهجیتن  دنناشکب . هابتشا  هب  ار  اھنآ  انایحا  ای  دنتفیب ، هار  اھنآ  رس  لابند  مھ  ناشدوخ  دننک و  هیجوت  ناشیارب 

ود یحاـنج ، یھورگ و  یبزح و  یطخ و  لـئاسم  مسا  هب  دـنزورفیب و  یفـالتخا  شتآ  هکنیا  یارب  دـننک ، فرـصم  ناـبز  ملق و  تسد و  مشچ و  نھذ و  دننیـشنب و  هک  تسا 

یراکیب ینارگ و  یهلاسم  هب  دننک و  هجوت  یداصتقا  لئاسم  هب  دیاب  نالووسم  دنراد . اجب  عقوت  نالووسم  زا  مدرم  . دننک اھر  دیاب  ار  اھراک  نیا  دنزادنیب ! مھ  ناج  هب  ار  هتسد 

یتالکشم اج  کی  مھ  رگا  درک . دنھاوخ  لح  ار  تالکـشم  دیـسر و  دنھاوخ  یبوخ  جیاتن  هب  دننکب ، ار  مزال  شالت  اھلاجنج  اھاغوغ و  زا  رود  نالووسم  رگا  دنیامن . یگدیـسر 

ینارگن دـنریذپیم . اھنآ  زا  مدرم  دـش -  دـھاوخ  لح  هدـنیآ  رد  هدـشن -  لح  العف  لکـشم  نیا  اـما  میدرک ؛ ار  ناـمدوخ  شـالت  اـم  هک  دـنیوگب  مدرم  هب  هناـقداص  دـنیایب  دـنامب ،

یاضف ندرک  جنـشتم  ینکفافالتخا و  اـب  دـنزادرپب و  نوگاـنوگ  یلعج و  یاـھمان  اـب  یـسایس  لـئاسم  هب  مدرم ، یگدـنز  یعقاو  لـئاسم  هب  نتخادرپ  یاـجهب  هک  تساـجنآ 

هک منکیم  تحیـصن  دـنراد ، شقن  تسرد  هار  یهئارا  یمومع و  راکفا  تیادـھ  رد  هکیناسک  یهمھ  هب  هدـنب  تسا . دـب  اھنیا  دـننک ؛ دونـشخ  ار  نمـشد  روشک ، یـسایس 

. دننادب ار  روشک  نیا  تلم و  نیا  لباقم  رد  یهفیظو  دننادب ؛ ار  ناشدوخ  یمالسا  یهفیظو  یھلا و  یهفیظو 

لیبدرا  / ٠٣/١٣٧٩/٠۵ ناتسا  مدرم  عمج  رد  تانایب 

. مدرم یاھنھذ  اب  یمومع و  راکفا  اب  هھجاوم  رد  تیلووسم  ساسحا  مدع  یمومع ، تامدـخ  میدـقت  رد  نادـجو  ساسحا  مدـع  یراک ، داسف  یقالخا ، داسف  ینعی  داسف ،

یاھبرکیم دیایب و  هاوخدب  یاھتـسد  هک  دنراذگب  دـیابن  دـنھجاوم ، یمومع ، راکفا  اب  هک  یناسک  نازوسلد و  ناگنازرف ، نالووسم ، تسا . داسف  یاھ  هبعـش اھ و  هخاش اھنیا 

ادیپ جاور  ناشنایم  رد  زیگنا  هقرفت یاھراعـش  زیمآ و  فالتخا یاھراعـش  هک  تسا  مدرم  هب  یکمک  هچ  دراد !؟ مدرم  یارب  یا  هدیاف هچ  دـنک . قیرزت  ینھذ  یاضف  رد  ار  فالتخا 

. تسا یرگید  زیچ  مدرم  یعقاو  زاین  تسین ؛ اھنیا  مدرم ، یعقاو  زاین  دنک !؟

لیبدرا  / ٠٣/١٣٧٩/٠۵ ناتسا  مدرم  عمج  رد  تانایب 

هچ دنک . قیرزت  ینھذ  یاضف  رد  ار  فالتخا  یاھبرکیم  دیایب و  هاوخدب  یاھتـسد  هک  دنراذگب  دیابن  دـنھجاوم ، یمومع ، راکفا  اب  هک  یناسک  نازوسلد و  ناگنازرف ، نالووسم ،

زاین تسین ؛ اھنیا  مدرم ، یعقاو  زاین  دنک !؟ ادیپ  جاور  ناشنایم  رد  زیگنا  هقرفت یاھراعـش  زیمآ و  فالتخا یاھراعـش  هک  تسا  مدرم  هب  یکمک  هچ  دراد !؟ مدرم  یارب  یا  هدـیاف

. تسا یرگید  زیچ  مدرم  یعقاو 

لیبدرا  / ٠٣/١٣٧٩/٠۵ ناتسا  مدرم  عمج  رد  تانایب 

یقیقح لماوع  زا  گرزب ، تلم  نیا  یمالـسا و  ماظن  نیا  بالقنا و  نیا  دـنک . یمن مدرم  هب  یتمدـخ  مدرم ، ناـیم  نـالووسم و  ناـیم  هرھلد  هغدـغد و  داـجیا  ینکفا ، فـالتخا

. دنرادروخرب اقب  رادتقا و 

« ينکفافالتخا  » 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 27هاگياپ  هحفص 4 
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لیبدرا  / ٠٣/١٣٧٩/٠۵ ناتسا  مدرم  عمج  رد  تانایب 

بالقنا نیمھ  هک  نیا زا  لفاغ  دننک ؛ راد  هشدخ ار  تلم  نیا  تدحو  دنناوت  یم هک  نیا لایخ  هب  دنزادنیب ، فالتخا  روشک ، نیا  یاھتیموق  نیب  هک  دننک  یم شالت  ناسک  رایـسب 

هدــش هداــھن  یبرغ -  ناــجیابرذآ  رد  لــیبدرا ، رد  ناــجیابرذآ ، رد  ناــبز -  یرذآ قطاــنم  نــیمھ  رد  شیاــھ  هیاــپ نیرتمکحتــسم  زا  یکی  یمالــسا ، ماــظن  نــیمھ  گرزب و 

دش عورش  ناجیابرذآ  زا  لوا ، تسا ، راعش  ناونع  هب  مدرم  نیا  نابز  رد  زورما  هک  یزیچ  نآ  مدرم و  نیا  هدنز  یاھراعـش  مدرم ، نیا  یگداتـسیا  مدرم ، نیا  یاھیراکادف  . تسا

. دننک سویام  ناشدوخ  زا  ار  نمشد  دنتسناوت  نوگانوگ  یاھناحتما  رد  هک  دندوب  ناجیابرذآ  مدرم  نیا  و  نانمشد -  زا  یرازیب  تیالو و  مان  ماما ، مان  دمآ -  و 

میرک  / ١٣٨٠/٠٧/٢۶ نآرق  ریسفت  تئارق و  ظفح ، تاقباسم  هرود  نیمھدجھ  یهیماتتخا  مسارم  رد  تانایب 

دوخ نیب  فلتخم  یاـھهناھب  هب  میھدـن و  رارق  هجوت  دروم  ( - ١ «) اوقرفت و ال   » دـیوگیم هک  ار -  نآرق  یھن  ام  رگا  تساھنآ . یهملک  داحتا  اھناملـسم ، هب  نآرق  رگید  یهیـصوت 

یمالـسا رکیپ  زا  یاهعطق  هب  نمـشد  دـینکیم : هظحالم  هک  دوشیم  یعـضو  نیمھ  هجیتن  مینک ، ادـج  ادـج  هعطق و  هعطق  ار  یمالـسا  تما  مینک و  داجیا  هقرفت  فالتخا و 

. تسین نآ  ظفح  توالت و  هب  طقف  نآرق ، هب  نتـشگرب  میدرگرب . نآرق  هب  دـیاب  تسا . ییادـج  نیا  دنتـسھ ! شوخ  باوخ  لاح  رد  راگنا ! هن  راگنا  اھهعطق  رگید  دـنکیم ، هلمح 

. تسا لمع  مھف و  یهمدقم  نآرق ، ظفح  تئارق و  توالت و 

یمالسا  / ١٣٨٠/٠٩/٢۵ یاھروشک  یارفس  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

زا دعب  تسا . دنمزاین  نآ  هب  مالـسا  یایند  زورما  هک  تسا  یزیچ  نیا  دنک . هدافتـسا  ادـخ  دوخ و  هب  تشگزاب  هبنت و  داحتا ، یهطقن  کی  ناونع  هب  رطف  دـیع  زا  مالـسا  یایند 

هدـھاشم نیملـسم  قرفت  رد  ار  ساسا  ناسنا  تسا ، هجاوم  نآ  اب  مالـسا  یایند  زورما  هک  ییاھیراتفرگ  یارب  لماوع  لـلع و  یهلـسلس  یهمھ  زا  رتارف  اـھلیلحت و  یهمھ 

یللملانیب طلـسم  یاھتردـق  بوعرم  هک  سک  رھ  دـنریگیمن . رارق  دوخ  نانمـشد  بوعرم  دـش و  دـھاوخ  مرگ  مھ  اھنآ  لد  دنـشاب ، عمتجم  مھ  اـب  رگا  نیملـسم  دـنکیم .

رگا تسا . نیمھ  تلع ، دـنبوعرم ، یدارفا  رگا  تسا ؛ نیمھ  تلع ، دـنبوعرم ، یتلم  تلود و  رگا  دـنکیم . ینابیتشپیب  ییاھنت و  ساسحا  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  تسا ،

؛ دنقح قاقحا  رب  مزاع  اھتلود  هک  دـننیبب  اھتلم  دناهداتـسیا ؛ اھنآ  رـس  تشپ  ناشیاھتلم  هک  دـننیبب  اھتلود  دـننک ؛ یمرگلد  ساسحا  رگیدـکی  هب  یمالـسا  یاھتلود  اھتلم و 

دھاوخن ییاج  رگید  تسا ، هتخادـنا  اھتلود  یاسور  اـھتلم و  زا  یـضعب  یاـھلد  رد  رابکتـسا  هک  یبعر  هاـگنآ  دـنیادصمھ ؛ لدـمھ و  اـھنآ  اـب  ردارب ، یاـھتلم  هک  دـننیبب  اـھتلم 

طاشن توارط و  (١ ؛») مکحیر بھذت  و  « ؛ دنکیم یھت  ار  ناسنا  نطاب  هک  تسا  نیا  قرفت  رثا  نیلوا  دـنکیم . تردـق  ساسحا  ناسنا  هک  تسا  نیا  داحتا  رثا  نیلوا  تشاد .

. مینک تیاعر  دوخ  روشک  نورد  رد  ار  سرد  نیا  دیاب  ام  دریگیم . اھنآ  زا  ار  تلم  کی  ناسنا و  کی 

شرورپ  / ٢۶/١٣٨١/٠۴ شزومآ و  ترازو  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، یبوبر سدقم  تاذ  اب  مئاد  روط  هب  ناتدوخ  یبلق  یهطبار  ندرک  رتمکحتسم  ندرک و  رتمیقتـسم  لاعتم و  یادخ  هب  لکوت  زا  دعب  دیاب  دیـشاب ، قفوم  ناتراک  رد  دیھاوخب  رگا 

راک رد  ییاھتـسد  تسا . نیا  امـش  تیقفوم  زار  دـینک . زیھرپ  دـننک -  رتشیب  زورهبزور  ار  اھنیا  ام  روشک  رد  دـنھاوخیم  یاهدـع  هک  یبزح -  یحانج و  تاـشقانم  رد  دورو  زا 

رادهلاسم رگیدمھ  اب  ار  دارفا  یکھورگ ، یھاگ  یھورگ و  یحانج و  یبزح و  نوگانوگ  یاھیریگعضوم  رـس  دزادنیب و  مھ  ناج  هب  ار  یاهدع  چوپ ، چیھ و  لئاسم  رـس  ات  تسا 

، دـنکیم ار  اـمھنیب » اوحلـصاف  اولتتقا  نینموـملا  نم  ناـتفئاط  نا  و   » ثحب هکنآ  زا  دـعب  نآرق  مکیوـخا .» نیب  اوحلـصاف  هوـخا  نوـنموملا  اـمنا   » لـباقم یهطقن  تسرد  دـنک ؛

؟ تسیچ ام  فیلکت  اما  دننک ، اوعد  مھ  اب  تسا  نکمم  ردارب  ود  دـنردارب . مھ  اب  ایبنا  هار  هب  نینموم  نید ، هب  نینموم  ادـخ ، هب  نینموم  هوخا ؛» نونموملا  امنا  : » دـیامرفیم

)!( یبزح تیالو  داجیا  یبزح و  تاراھظا  یدنبحانج و  اب  دنھاوخیم  مئاد  یاهدع  نیا ، لباقم  یهطقن  تسرد  دـینک . داجیا  حالـصا  ناتردارب  ود  نیب  مکیوخا ؛» نیب  اوحلـصاف  »

دـنزادنایم و هھبـش  تسا ، یـساسا  نوناـق  تاحرـصم  وزج  نآرق و  نید و  یلـصا  میلاـعت  وزج  هک  تیـالو  یاـنعم  موھفم و  رد  دـنمدب . یزورفاشتآ  ینکفا و  فـالتخا  روـنت  هب 

رھ هتبلا  دـیرادب . رانکرب  لئاسم  نیا  زا  ار  ناتدوخ  دـنیامنیم . داجیا  ار  کانتـشحو  ضقانت  نیا  دـنروآیم و  دوجو  هب  یبزح  تیالو  نآ ، یاج  هب  یلو  دـننکیم ؛ داـجیا  هشدـخ 

مھ دیاب  درادن ؛ یلاکـشا  چیھ  نیا  دـنکیم . ادـیپ  رظن  دراد و  یدـید  صاخـشا  یاھراتفگ  اھیریگعـضوم و  روشک و  تسایـس  یراجم  یـسایس ، نوگانوگ  لئاسم  رد  یـسک 

تینوـصم ار  تلم  کـی  نیا  تشاد . یـسایس  لـیلحت  تردـق  دوـب و  نادتـسایس  دـیاب  هـک  مـنکیم  دـیکات  هلاـسم  نـیا  یور  هـشیمھ  مـھ  هدـنب  دـشاب ؛ رظنبحاـص  ناـسنا 

وزج اھنیا  دنک . هدارا  دیاب  هچ  دورب و  اجک  هب  دیاب  وا  دنناشکب و  اجک  هب  ار  وا  دنروایب و  وا  رس  رب  هچ  دنھاوخیم  ینعی  تسیچ ؛ ایند  رد  یسایس  نایرج  دمھفب  هک  دشخبیم 

لاـجنج و یریگعـضوم و  یدـنبحانج و  زا  ریغ  نیا  اـما  تسا ؛ هتفرـشیپ  یاـھتلم  وزج  یـسایس  یھاـگآ  تھج  زا  اـم  تـلم  هناتخبـشوخ  تـسا و  تـلم  یارب  مزـال  یاـھزیچ 

کرادت ار  نیا  دیناوتب  الماک  دـیاب  امـش  دـیزادرپب . تسامـش ، رایتخا  رد  تسا و  نآ  ورگ  رد  روشک  یهدـنیآ  هک  یلـصا  راک  هب  دـینک و  زیھرپ  نیا  زا  تسا . یـسایس  یهشقانم 

. دینک

شرورپ  / ٢۶/١٣٨١/٠۴ شزومآ و  ترازو  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ناشنھد یوت  هدـشن و  رگراک  رگید ، یاھدـنفرت  هنابآم و  سوساج  یتینما و  یاھھار  اـیوگ  دـننک . داـجیا  فـالتخا  اـم  روشک  رد  یلـصا  رـصانع  نیب  دـناهدرک  یعـس  هشیمھ 

ار شخب  نآ  میراد ، لوبق  ار  شخب  نیا  ام  دیوگب  دوش و  لئاق  کیکفت  روشک  یهدننک  هرادا  رـصانع  نیب  دیایب  وا  هک  دناهدرک  ارجام  دراو  ار  ناشروھمج  سیئر  اذل  تسا . هدروخ 

، میراد لوبق  دنیوگیم  هک  ار  ییاھنآ  دنیوگیم ؛ غورد  هتبلا  دـنرادن ! لوبق  ار  یـسک  هچ  دـنراد ، لوبق  ار  یـسک  هچ  اھنآ  دـنیبب  هتـسشن  رظتنم  ناریا  تلم  هناک  میرادـن . لوبق 

مھ فلاخم  رگا  حانج  نآ  اب  اھنآ  جـل  زا  دـنروایب ، راک  رـس  روشک  رد  ار  یحانج  صاخـشا و  هک  دنتـسھ  نیا  لابند  دـجهب  اھنآ  هک  دـنادب  اـعقاو  ناریا  تلم  رگا  ـالاو  دـنرادن ، لوبق 

یاھحانج دز . اکیرما  روھمج  سیئر  نھد  یوت  دوخ  یریگعـضوم  رد  ناممرتحم  روھمج  سیئر  دش . دھاوخن  هدشن و  رگراک  مھ  هلیح  نیا  هتبلا  درک . دھاوخ  تفلاخم  دشابن ،

رد عونمم ! تلاخد  فوقوم ! یلوضف  دنتفگ : اھییاکیرما  هب  همھ  دندز ؛ فرح  کی  همھ  هلاسم  نیا  رد  دنراد ، فالتخا  مھ  اب  ینوگانوگ  لئاسم  رد  هکنیا  اب  مھ  روشک  فلتخم 

! دینکن تلاخد  ام  روشک  یلخاد  روما 

هعمجزامن  / ١٣٨١/٠٩/٠١ یاھهبطخ  رد  تانایب 

ماظن نارازگتمدخ  نایدصتم و  یهعومجم  یمالسا ، یروھمج  ماظن  لخاد  رد  هک  تسا  نیا  اھنآ  زا  یکی  تسا : زکرمتم  زیچ  دنچ  یور  یناھج  تاغیلبت  زورما  دینیبیم  امش 

، دننزیم اھنآ  هک  ار  یفرح  نامھ  روشک  لخاد  رد  هناحولهداس  مھ  هدع  کی  هتبلا  دنراذگیم ؛ مسا  هتـسد  رھ  یارب  دـننکیم و  میـسقت  هتـسد  ود  هب  ار  روشک  نارازگراک  و 

هتـسد نیا  اب  ام  دـنکیم  مالعا  درک ، میـسقت  هتـسد  ود  هب  ار  ماظن  نایدـصتم  یتقو  یجراخ  نمـشد  نامھ  تساھنآ . فرح  تسین ، اھنیا  فرح  عقاو  رد  هک  دـننکیم  رارکت 

رد دنشاب  هجوتم  دیاب  همھ  تسا ؛ نانمشد  ماد  اھنیا  تسا . راکهظفاحم  ناشمسا  هتـسد  کی  تسا ، بلطحالـصا  ناشمـسا  هتـسد  کی  میفلاخم ؛ هتـسد  نآ  اب  قفاوم و 

هب ار  اھهقیلـس  فالتخا  دینک . کیدزن  مھ  هب  فاص و  مھ  اب  ار  اھلد  ١ ؛) «) مکنیب تاذ  حالص  : » دنیامرفیم ام  هب  مالسلاوھالصلاهیلع  نینموملاریما  دنریگن . رارق  نمـشد  ماد 

، درادـن یطابترا  ماظن  یلمع  ینابم  هب  هک  ییاـجنآ  اـت  هریغ ، ینید و  یـسایس و  دـیاقع  فـالتخا  یتح  هقیلـس ، فـالتخا  رظن و  فـالتخا  دـینکن . یقلت  ینمـشد  یاـنعم 

. دوشن رگیدکی  اب  تموصخ  ییادج و  ینمشد و  بجوم  دناوتیم 

جح  / ١٣٨١/١٠/٢۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نیا ام ، رگید  ریاخذ  یهمھ  لثم  تسناد . ردـق  دـیاب  ار  نیا  تسا ؛ هدـش  یـشان  نآرق  نیا  زا  مالـسا ، خـیرات  لوط  نینموم  یهناصلاخ  نامیا  تسا . نآرق  نیا  رھظم  جـح ، نیا 

ناـمھ دنتـسھ ، دوخ  رجحتم  یفارخ و  موـھوم و  راـکفا  جـیورت  یزیگناهنتف و  ینکفافـالتخا ، لاـبند  جـح  مسارم  رد  دـینیبیم  هک  ییاـھنیا  تسا . مجاـھت  دروـم  مھ  هریخذ 

« ينکفافالتخا  » 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 27هاگياپ  هحفص 5 
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هب تدحو  نیا  تمظع  تزع و  هوکش و  تکوش و  دنراذگیمن  هک  یناسک  دنربیم . نیب  زا  دننکیم و  دوبان  ار  هریخذ  نیا  هک  دنتسھ  یاهتسنادان  ای  هتـسناد  یاھتـشگنارس 

میظع هوکش  تدحو و  دنراذگیمن  هک  یناسک  دننکیم . عیاض  دوبان و  ار  هریخذ  نیا  هک  دنتسھ  یناسک  وزج  دنک ، ادیپ  باتزاب  دوش و  سکعنم  یمالـسا  گرزب  تما  مشچ 

؛ ملاع یافعض  هیلع  یزورفاگنج  ناونع  هب  تمظع  هن  اھتلم ، رگید  ریقحت  رامعتسا و  ناونع  هب  تمظع  هن  رخافت ، ناونع  هب  تمظع  هن  ادخ -  هار  رد  مھ  نآ  یمالـسا ، تما 

یهریخذ نیا  نتفرگ  هدیدان  رثارب  مالـسا  یایند  زورما  دـننکیم . ملظ  تیرـشب  هب  دوش ، سکعنم  مالـسا  یایند  هب  دـیحوت -  هار  رد  یھلا و  یاھـشزرا  تھج  رد  تمظع  هکلب 

. دروخیم هبرض  یھلا  میظع 

سلجم  / ١٣٨٢/٠٣/٠٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

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

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

یادـخ هک  دـشابن -  ربکت  لھا  یـسک  رگا  دزرلیم . ناشلد  دنـسرتیم ؛ دـنرادن ؛ یمدرم  هناوتـشپ  ای  دـنربکتم  ای  هک  دـیآیم  ناشدـب  ندرک  ضارتعا  زا  یدارفا  درادـن . یلاکـشا 

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

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

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

ریوصت نیا  دـیراذگن  دـنکیم . ریوصت  هنوگ  نیا  دـنک ! دوبان  دـھاوخیم  ار  رگید  هورگ  هورگ ، کی  دـنکیم  ضرف  ینعی  ینمـشد ؛ همـصاخم و  دـیوگیم  تسھ . اـجهمھ  ییادـص  دـنچ 

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

نکی مل   » دنروخیم و ییاچ  راھان و  رگیدکی  اب  دوشیم ، مامت  هثحابم  یتقو  اما  دنوشیم ، ینابـصع  دننکیم ؛ لاجنج  اوعد و  هبلط  ود  یھاگ  یگبلط ، یاھطیحم  رد  هک  تسا 

. تسا نوناق  بوچراھچ  مھ  بوچراھچ  دـشاب ، لالدتـسا  قطنم و  ثحب ، رد  دوشیمن . داجیا  فاکـش  ینمـشد و  ناـشنیب  اـما  دـننزیم ، ار  ناـشیاھفرح  («! ١  ) اروکذـم ائیش 

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

یناسک صوصخم  یبلطنوزفا ، تفلک و  یادص  یروتاتکید و  دادبتـسا و  هک  دینکن  مھ  لایخ  دوشب ! دیاب  روطنیا  دیوگب  تسھ ، هک  یعـضوم  رھ  رد  تفلک  یادـص  اب  یـسک 

رھ رد  تسا ؛ دب  اج  همھ  رد  دادبتـسا  یوخ  یھاشداپ ، یوخ  تسا . دب  مھ  شیاج  همھ  دراد و  دوجو  ییاھزیچ  نینچ  مھ  ماظن  هندب  رد  ریخن ، دـنماظن ؛ سار  رد  هک  تسا 

لح و دوش و  راتفر  لمع و  هدز و  فرح  دـیاب  نآ  بوچراھچ  رد  نوناق و  قبط  رب  دریگب . ار  لئاسم  نیا  ولج  هدـمآ  نوناق  تسا . دـب  دـشاب ، هک  یلکـش  رھ  هب  تسا ؛ تشز  اـج 

یلخاد ماکحتـسا  ظفح  هفیظو  نیا  زا  رگا  هک  تسین  یزور  زورما  دـنراذگب . رانک  ار  رگید  یاھهزیگنا  تسا ؛ تدـحو  رایعم  نیرتھب  نیا  دریگ . تروص  نوناق  هلیـسو  هب  مھ  لصف 

رد دیابن  دوب . رایشوھ  دیاب  تفرگ ؛ هدیدن  ار  هفیظو  نیا  دوشب  هک  تسین  یزور  زورما  دنیاشخبب ؛ ام  رب  خیرات  مدرم و  لاعتم و  یادخ  میزادنیب ، رـس  تشپ  ار  نآ  مینک و  لودع 

فورعم («. ٢) مدللا لوط  یلع  مانت  عبـضلاک  نوکا  هللاو ال  : » دومرف نینموملاریما  دوب . بقارم  دیاب  تفرگ ؛ هدیدان  ار  وا  دـیک  ینمـشد و  مھ  دـیابن  درک و  هغلابم  نمـشد  یورین 

یتقو دـنناباوخیم و  شاهنـال  رد  یگنھآ  اـب  ار  راـتفک  تسا . روآباوخ  هک  دـنناوخیم  یگنھآ  دـننکیم و  یبوکیاـپ  دـننک ، دیـص  دـنھاوخیم  یتـقو  ار  راـتفک  هک  اـھبرع  نیب  تسا 

راـک رھ  دـنناباوخب و  یناوـخ  هزاوآ  یبوکیاـپ  اـب  ارم  هـک  متـسین  یراـتفک  نآ  نـم  عبـضلاک » نوـکا  ـال  هللاو  : » دـیامرفیم نینموـملاریما  ترـضح  دـنوریم . شغارـس  هـب  دـیباوخ ،

. دننکب دنھاوخیم ،

ماظن  / ١٣٨٣/٠٨/٢۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب   

نوگانوگ یاھدرد  نایم  رد  زورما  اما  دراد ؛ یجرف  لحهار و  نامرد ، هخسن ، ناسنا  یگدنز  میظع  یاھراک  زا  یشخب  رھ  یارب  دریگیمارف و  ار  یگدنز  بناوج  یهمھ  مالـسا 

اوقرفت و نیذلاک  اونوکت  و ال   » نامدوخ گرزب  ربمغیپ  یهیصوت  نیا  هب  اھناملسم  ام  تساھناملسم . قرفت  تساھدرد ، رگید  ضارمالاما  همھ و  زا  رتگرزب  هک  هچنآ  اھناملـسم ،

فعـض موادت  لماع  زورما  تسا . قرفت  نیمھ  رثا  رب  مھ  مالـسا  یایند  فعـض  مینکیمن ؛ لمع  (، ٢ «) اوقرفتال اعیمج و  هللالبحب  اومـصتعاو   » هیـصوت نیا  هب  ای  ١)و  « ) اوفلتخا

رابکتسا زکرم  هک  دینیبیم  تسا . اھناملسم  یهملک  داحتا  مدع  یلصا ، یرامیب  هرود ، نیا  رد  تسا . هدوب  ییاھیرامیب  نامز  زا  یاهرود  رھ  رد  تساھنآ . قرفت  نیملسم ،

مجنپکی نتشاد  اب  مالسا  هک  دننادیم  نوچ  دنفلاخم ؛ ضراعم و  مالسا  اب  تسا . مالسا  فرط ، دنکیم . یریگهھبج  یریگعضوم و  مالسا  هب  تبسن  احیرص  انلع و  یناھج 

یملع ثاریم  نتـشاد  اب  میظع و  ریاخذ  تورث و  ندوب  اراد  اب  و  تسا -  نیـشنناملسم  یهقطنم  نیا  هک  یناھج -  قطانم  نیرتساسح  زا  یکی  رد  روضح  اب  ایند و  تیعمج 

یناھج رابکتسا  هاگتسد  یارب  زورما  و  دھدب . لیکشت  لقتـسم  دنمتورث و  ردتقم ، ییهعومجم  دوخ  تاناکما  یروآعمج  اب  دناوتیم  هوقلاب  نھک ، قیرع و  قیمع و  یونعم  و 

. درادن مزال  یرگید  لیلد  چیھ  تسین ؛ لمحت  لباق  لقتسم  دنمتردق و  دنمتورث و  یهعومجم  کی  دوجو 

یمالسا  / ٠٣/٢٩/١٣٨۵ یروھمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

ار یاهقرف  یاھبـصعت  هک  مینکب  یراک  مینزب و  یفرح  یبھذـم  نامیا  ای  یمالـسا  نامیا  ماـن  هب  اـم  هک  تسا  طـلغ  نیا  میوگیم : همھ  هب  منکیم و  دـیکات  رارکت و  نم  ار  نیا 

اب ینید  ای  یبھذم  نامیا  ظاحل  زا  هک  مھ  یسک  رھ  اب  دیشاب ؛ دنبیاپ  ناتدوخ  نامیا  هب  تسین . یروطنیا  الصا  هیـضق  میزادنیب ؛ مھ  ناج  هب  ار  همھ  مینک و  لعتـشم  مئاد 

یھ یتلاب  مھلداج  و  « ؛ دـینکن یزورفابصعت  اما  دـینکب ؛ دـقتعم  ناـتدوخ  رکف  هب  ار  وا  دـینکب و  قطنم  دـینکب ، لالدتـسا  دـینکب ، هلداـجم  دـینکب ، ثحب  تسا ، فلاـخم  اـمش 

. منادیمن نم  دنمھفیمن !؟ یاهدع  کی  ارچ  تسا . نآرق  نیا ، (. ١ «) نسحا

(ع)  / ١٧/٠۵/١٣٨۵ نینموملاریما دالیم  زورلاس  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

لیئارـسا و یـسوساج  یاھـسیورس  نیمھ  و  نمـشد ، نالا  دنکیم . ادج  مھ  زا  ار  اھلد  دـنکیم ؛ ادـج  مھ  زا  ار  اھتلم  هقرفت ، نیا  تسا . هقرفت  مالـسا  یایند  کلھم  مس 

ینماان دننک ؛ هزرابم  هلباقم و  تساھنآ -  هب  قلعتم  تلود  تیرثکا  زورما  الاح  دنراد -  ار  تیرثکا  قارع  رد  هک  ینایعیش  اب  هک  دننکیم  کیرحت  ار  یاهدع  کی  قارع  رد  اکیرما ،

نیا دراد و  مزال  هناھب  قارع  رد  ندنام  یارب  اکیرما  دننک . مکحتـسم  دادغب  رد  قارع و  رد  ار  ناشدوخ  یاپ  هک  نیا  یارب  دنھدیم  رارق  یاهلیـسو  ار  ینماان  نیا  و  دـننک ؛ داجیا 

. دـننامب هک  دنـشاب  هتـشاد  هناھب  ات  دـنروآیم ، دوجو  هب  روشک  رد  ار  نماان  عاضوا  نیا  دزادرپب ، مزال  تامدـخ  هب  دـناوتن  قارع  تلود  هک  نیا  یارب  اـھنآ  تسا . ینمااـن  هناـھب ،

مھ رانک  تاکرتشم ، همھ  نیا  اب  دنناوتن  هک  دننکیم  نیکرچ  نانچنآ  ینـس  هب  تبـسن  ار  هعیـش  لد  هعیـش ، هب  تبـسن  ار  ینـس  لد  دـنروآیم : دوجو  هب  اھنآ  ار  تافالتخا 

زا یـضعب  و  هیلعیلاعتهللاناوضر )  ) یدرجورب هللاتیآ  موحرم  ناـمز  زا  تسا -  یداـمتم  یاـھلاس  میمھفیمن ؟ ار  تقیقح  نیا  اـم  ارچ  تسا . نمـشد  راـک  نیا ، دـنریگب . رارق 

هتـشاد ار  ناتدوخ  دیاقع  دـنامب ؛ هعیـش  هعیـش ، دـنامب ؛ ینـس  ینـس ، دـیراذگب ؛ رانک  ار  تافالتخا  دـییایب  هک  هدـش  ادـیپ  رکف  نیا  هک  رـصم -  رد  تنـس  لھا  یاملع  ناگرزب 

کرشن الا هللا و ال  دبعن  الا  مکنیب  اننیب و  اوس  هملک  یلا  اولاعت  : » دیوگیم نامز  نآ  نایحیسم  هب  مرکا  ربمایپ  نابز  زا  نآرق  دیراذگب . مھ  تسد  رد  تسد  مھ ، اب  اما  دیشاب ؛

دروم عوضوم  دـنچ  تاملـسم ، تاکرتشم و  همھ  نیا  دـحاو ، تدابع  دـحاو ، یهلبق  دـحاو ، نآرق  دـحاو ، ربمغیپ  دـحاو ، یادـخ  اب  ناملـسم ، یاھهقرف  تقو  نآ  ( ١ «.) ائیش هب 

شیپ دنکب ، یریصقت  هنیمز  نیا  رد  هک  یسک  رھ  تسین ؟ نالفاغ  تلفغ  نازروضرغ و  یزروضرغ  نیا ، تسین ؟ تنایخ  نیا ، ینمـشد ! یارب  دنھدب  رارق  هلیـسو  ار  فالتخا 

. ینس هچ  دشاب ، هعیش  هچ  تسا ؛ ذخاوم  لاعتم  یادخ 

نارھت  / ٠٧/٢١/١٣٨۵ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

نانبل قارع و  تسا . هدرک  ادیپ  تدش  مھ  الاح  دوب و  مھ  نانبل  یهیضق  زا  لبق  قارع  لئاسم  هتبلا  تسا . قارع  لئاسم  دنتسھ ، نآ  لابند  نانمـشد  هک  ییاھراک  هلمج  زا 

نانبل رد  دـشن ؛ دـندرک ، عورـش  قارع  زا  دـننکب ، ار  یراک  کی  دنتـساوخیم  تسا . ییاکیرما  یهتخیـسگ  مھ  زا  یهریجنز  کی  یاـھهقلح  تسا ، هداـتفا  قاـفتا  هک  یثداوح  و 

« ينکفافالتخا  » 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 27هاگياپ  هحفص 6 
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قارع رد  . دنربب ولج  ار  اھتـسایس  نآ  یدح  ات  دنناوتب  هکلب  ات  دننکیم  ار  دوخ  شالت  یهمھ  ناشناھارمھ  اھییاکیرما و  نکیل  تسا ؛ هدش  اھر  الاح  دش ؛ رتدب  دنتفر ، شلابند 

تـسایر روما  رد  سلجم ، رد  تلود ، رد  روما -  یهمھ  رد  دناهدمآ و  هک  تسا  ینارگلاغـشا  اجنآ ، تیعقاو  دننکیم . لابند  ار  مدرم  لباقم  رد  مدرم  یهلئـسم  نیمھ  دـنراد  مھ 

، ناوارف دـھاوش  مکح  هب  هکنیا  رتکاـنرطخ ، رتدـب و  اـھنیا  یهمھ  زا  دـننکیم و  درومیب  اـجیب و  یاـھتلاخد  تینما -  روما  رد  هیلاـم ، روما  رد  یریزوتسخن ، روما  رد  یروـھمج ،

هعیش دننک ، نیبدب  یوحن  هب  هعیش  هب  تبسن  ار  ینس  دنھد . رارق  مدرم  لباقم  رد  ار  مدرم  ینس ، هعیـش و  مسا  هب  دنراد  دصق  ینعی  دننکیم . جیورت  قارع  رد  ار  مسیرورت 

زورما تسا . قارع  رد  اھییاکیرما  تسایس  نیا  دننکب ؛ کیرحت  نیا  زا  یریگماقتنا  ددص  رد  ار  وا  دننک ، هنشت  وا  نوخ  هب  ار  نیا  دننک . نیبدب  یوحن  هب  ینس  هب  تبـسن  مھ  ار 

مدرم لباقم  رد  مدرم  هب  ار  رگلاغـشا  لباقم  رد  مدرم  تیعقاو  دھاوخیم  نمـشد  هک  دشاب  تقیقح  نیا  کرد  زا  یـشان  هک  دنراد  جایتحا  یداحتا  هب  تدشب  ام  یقارع  ناردارب 

اھسیلگنا مھ  نآ  صـصختم  هتبلا  هک  تسا ، هدش  هدنز  زورما  یاهقرف ، یبھذم و  تافالتخا  یمیدق  تسایـس  نیا  تسا . روطنیمھ  مھ  هقطنم  لک  رد  دنک . لیدبت  قارع  رد 

رانک اھنرق  ینس  هعیش و  قارع ، رد  . دنشاب هجوتم  دیاب  همھ  دنناوتب . هک  یوحن  رھ  هب  ینس ، هعیـش و  نیب  ینکفافالتخا  دنداد ؛ دای  مھ  اھییاکیرما  هب  ار  راک  نیا  دنتـسھ ؛

هدوبن حرطم  لکـش  نیا  هب  یفالتخا  تقو  چیھ  هتـشذگ ، نرق  دنچ  نیا  لوط  رد  دنـشیوخ . موق و  دنواشیوخ و  مھ  اب  ینـس  هعیـش و  یاھلیماف  ردقچ  دـناهدرک . یگدـنز  مھ 

اب ینـس  هعیـش و  مدرماما  دوب ؛ روطنیمھ  شیب  مک و  مھ  رگید  یاھنامز  مادـص و  نامز  و  دـندرکیم ، تیذا  دـنتفگیم و  روز  هعیـش  هب  تموکح  تلود و  اھینامثع  نامز  تسا .

یاھآ : » هک دننکیم  حرطم  ار  یعیش  لالھ  یهلئسم  ناشناگتسباو  نابز  زا  اج  کی  مھ  مالسا  یایند  رد  . دنزادنیب مھ  ناج  هب  ار  مدرم  دنھاوخیم  زورما  دنتشادن . یراک  مھ 

هکنیا یارب  دنھدیم ؛ لیکشت  نانبل  ات  نیرحب ، ات  قارع ، ات  ناریا  زا  ار  یعیش  لالھ  کی  دنوشیم ؛»! طلسم  دنراد  اھهعیـش  هک  دیناسرب  ار  ناتدوخ  دیاهتـسشن ، هچ  اھینس !

ریازج یهلئسم  دننک . رود  شناگیاسمھ  زا  ار  یمالسا  یروھمج  هک  دننکیم  تسرد  ار  یرھاظم  مھ  فرط  نیا  زا  دنناسرتب . ار  ننست  لھا  یاھتلود  تنـس و  لھا  یهعماج 

نیا دننکیم . کیرحت  ینس  هیلع  روج  کی  ار  هعیـش  هعیـش و  هیلع  روج  کی  ار  ینـس  تسا . دیدھت  دروم  هک  دنک  ساسحا  مھ  ناریا  هک  دننکیم  حرطم  ار  نوگانوگ  لئاسم  و 

هب تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  هقطنم  نیا  رد  یرابکتـسا  یاھتـسایس  هیلع  یھلا -  یهوق  لوح و  هب  لاس -  دـنچ  نیا  رد  هک  ییاھیزوریپ  میھاوخیم  رگا  ام  تساھنیا . یاھهمانرب 

. میشاب رادیب  رایشوھ و  دیاب  دسرب ، هجیتن 

مینکب و ار  ناـمدوخ  شـالت  یهمھ  روشک ، نوریب  رد  یـسایس  نھذ  یاـنب  تھج  زا  دـیاب  میزادرپیم ، رتـشیب  هچرھ  روشک  یاـنب  هب  هکنیا  رب  هوـالع  ناـمدوخ  روـشک  رد  اـم 

. دنک هنخر  قیرط  نیا  زا  نمشد  میراذگن 

رال  / ١٣٨٧/٠٢/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تما رد  مالسا و  یایند  رد  هکنیا  امک  تسا ؛ ناملـسم  تلم  داحآ  نایم  فالتخا  داجیا  دناهدرک ، ادیپ  هک  یئاھهار  زا  یکی  تلم ، نیا  هب  ندز  هبرـض  یارب  ناریا  تلم  نانمـشد 

 . دناهدرک لابند  ار  تسایس  نیمھ  مھ  یمالسا 

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

یراکرپ تلود  تلود ، افاصنا  تسا . تلود  هیرجم و  یهوق  راک  نآ  یهتسبرمک  دیھدب ، ماجنا  دیھاوخیم  امش  هک  ار  یراک  نامھ  تسامش ؛ هب  قلعتم  تسامش ، لام  تلود 

الاح . بوخ یاھتین  اب  دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  وا  رد  مکارتم  تیلاعف  راک و  شالت و  همھ  نیا  هک  مدـید  ار  یاهرود  رتمک  زورما ، ات  بالقنا  زا  دـعب  یاـھهرود  نیا  رد  نم  تسھ . مھ 

یطیحم رد  درک  یعـس  رودـقملایتح  دـیاب  ار  فلتخم  تارظن  نیا  هک  یداصتقا ، لئاسم  رد  یـسایس ، لئاسم  رد  تسھ ؛ یفلتخم  تارظن  نوگاـنوگ  یاـھهنیمز  رد  یھاـگ 

. درک رتکیدزن  مھ  هب  تاغیلبت ، زا  غراف  یرالاساغوغ ، یرگاغوغ و  زا  غراف  وھایھ ، زا  غراف 

رد درک ، ادـیپ  ار  یکرتـشم  طاـقن  داد و  لیکـشت  تلود  سلجم و  یـساسا  نیلوئـسم  نیب  مکارتـم  هدرـشف ، هزور ، کـی  هزور ، ود  تدـمهاتوک  یاھرانیمـس  ناوـتیم  اـتقیقح 

نما و یهچایرد  نآ  دراو  یتقو  نوگانوگ  ناشورخ  یاھنایرج  نیا  هک  میدرک  ضرع  درادن . یلاکـشا  ( ١ «) هتلکاش یلع  لمعی  لک  ، » دـنامیم یقاب  هیففلتخم  هک  مھ  یطاقن 

. دنوشیم راگزاس  مھ  اب  همھ  تفر و  دھاوخ  نیب  زا  اھشورخ  شوج و  نآ  دنوش ، فیلکت  یادا  یھلا و  رکذ  مارآ 

١٣٨٧/٠۴/٠۴ /  ( مالسلامھیلع  ) تیبلھا ناحادم  رادید  رد  تانایب 

، میاهدرک تکرح  همھ  نیا  ام  هک  دنمھفیمن  دننکیم ، تلفغ  یاهدع  کی  میتسھ . اجک  ام  هک  دننادب  دنـسانشب ، ار  هفیظو  نیا  همھ  هک  تسا  نیا  تسا ، مزال  زورما  هک  هچنآ 

هدافتـسا وس  ام ، فالتخا  زا  ام ، تلفغ  زا  اـم ، یلبنت  زا  نمـشد  میراد ، نمـشد  اـم  هک  دـنمھفیمن  میراد ؛ شیپ  رد  یاینـالوط  هار  زونھ  اـم  هک  دـنمھفیمن  میاهدـمآ ؛ شیپ 

یاھنتـشون بـقارم  ناـشدوخ ، یاـھندز  فرح  بـقارم  دـیاب  هـک  دنتــسھ  هریغ -  یگنھرف و  یــسایس و  هعماـج -  حرطم  یاھتیــصخش  فرح  نـیا  رتـشیب  بطاـخم  دـنکیم .

نیلوئـسم تسا . مزال  روشک  نیا  یارب  همھ  زا  رتشیب  زورما  تساھیزوریپ ، اھتفرـشیپ و  یهمھ  زمر  هک  یقافتا  داحتا و  دنـشاب . ناشدوخ  یاھیریگعضوم  بقارم  ناشدوخ ،

، دراد مھ  یداقتنا  داریا و  یسک  رگا  دننکیم . شالت  فلتخم ، یاھشخب  ناریدم  نیلوئسم ، تلود ، دنـشکیم . تمحز  دنراد  اتقیقح  دنـشکیم ، تمحز  دنراد  اعقاو  مھ  روشک 

رگا دزیخیم . رب  یناسفن  یاھسوھ  زا  ابلاغ  تافالتخا  دنک . فیعـضت  ار  وا  دھد ، ماجنا  رتھب  ار  راک  هکنیا  یارب  تسھ  شالت  رد  هک  یریدم  نیا  هک  دنک  حرطم  یروج  ار  نآ  دیابن 

ماجنا یئادـخ  فدـھ  یارب  تسین ، یئادـخ  راک  نینموم  نیب  یهقرفت  دـینکن . رواب  ار  نیا  تسادـخ ، یارب  دوب ، زیگناهقرفت  دوب ، زیگنافالتخا  هک  نم  لـمع  نیا  دـیوگب  یـسک 

راک تسین . یئادـخ  راک  تسا ، ناطیـش  راک  نیا  ندروآ ، دوجو  هب  ار  فالتخا  یاـضف  نینموم ، نیب  هنیک  اـضغب و  داـجیا  تسا . یناطیـش  راـک  تسا ؛ یناطیـش  راـک  دریگیمن ؛

اما دنھد ؛ رکذت  وا  هب  تشاد ، یفعـض  رگا  دھد . ماجنا  بوخ  ار  راک  ات  دننک  کمک  دیاب  نارگید  هتفرگ ، هدھع  رب  ار  یتیلوئـسم  دراد ، یراک  کی  رفن  کی  تسا . یلدمھ  یئادخ 

رد هک  دندید  رگا  دنزیم . شداب  یکی  دنکیم ، کاپ  ار  شقرع  یکی  دننک ؛ شکمک  دیاب  همھ  هدرک ، دنلب  هدیـشک ، شود  رب  ار  ملع  نیا  هک  یـسک  نیا  دوش . فیعـضت  وا  دنراذگن 

نیا دننک  شکمک  هک  تسا  نیا  شھار  دننک . نوگنرـس  ار  ملع  وا و  دوخ  دـننزب ، شتـشپ  هب  مھ  یتشم  کی  هک  تسین  نیا  شھار  دـنکیم ، هابتـشا  دراد  ملع  نتـشاد  هگن 

نوگانوگ یاھهصرع  رد  هناسر و  یهصرع  رد  گـنھرف و  یهصرع  رد  تسایـس و  یهصرع  رد  هک  یناـسک  صوصخب  دـننک ، هجوت  همھ  دـیاب  ار  هتکن  نیا  دوش ؛ فرطرب  لاکـشا 

. دنراد یروضح  شقن و 

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

خیرات هب  دینک ، هاگن  ناتسا  نیا  مدرم  یافصاب  نابرھم و  یهیحور  هب  دینک ، هاگن  ناتسا  نیا  یابیز  زبسرس و  تعیبط  هب  امش  تسا . یگنھرف  ناتسا  کی  ناتسدرک  ناتسا 

ناتـسا کی  ناتـسا ، نیا  هک  دھدیم  ناشن  اھنیا  یهمھ  دینک ؛ هاگن  دنناوارف -  ناتـسا  نیا  کیدزن  خـیرات  نیمھ  رد  رنھ  لھا  گنھرف و  لھا  ارعـش و  املع و  هک  ناتـسا -  نیا 

. تسا یگنھرف 

اما دوبن ؛ ناسآ  گرزب ، لکشم  نیا  یراوشد و  نیا  جالع  دننک . یتینما  ناتسا  کی  هب  لیدبت  بالقنا  زاغآ  رد  ار  ناتسا  نیا  دندرک  یعـس  مالـسا ، نانمـشد  ناریا و  نیفلاخم 

مدرم سراف و  مدرم  درک و  مدرم  نیب  دننک و  ادج  رگیدکی  زا  ار  ناریا  تلم  ازجا  دندرکیم  یعس  اھنآ  دمآ . قئاف  لکشم  نیا  رب  مدرم ، امـش  یھارمھ  هب  یمالـسا  ردتقم  ماظن 

نآ رد  یسک  رھ  دینادب ، درک  نارھاوخ  ناردارب و  امش  تشگرب . ناشدوخ  هب  ناشرکم  ( ١ (؛» نورعشی ام  مھسفناب و  الا  نورکمی  ام  و  . » دنتسناوتن اما  دنزادنیب ؛ هلصاف  کرت 

یبلق یهقلع  ناتسدرک  ناتسا  مدرم  هب  تبـسن  دنام ، اجنیا  رد  یتدم  دمآ و  دندمآیم -  اجنیا  هب  تدھاجم  یارب  روشک  طاقن  یاصقا  زا  هک  یئاھناوج  نیا  زا  لوا -  یاھلاس 

ناویرم زقس و  جدننس و  رد  ار  یحابص  دنچ  دندمآ و  روشک  یاھناتسا  یهیقب  زا  نارھت و  زا  سراف و  زا  ناھفـصا و  زا  ناسارخ و  زا  هک  یاهسامحرپ  روشرپ و  ناناوج  درک . ادیپ 

هب تسا ، یگنھرف  ناتـسا  کی  اجنیا  میئوگیم  هک  نیا  دندوب ؛ درک  مدرم  یهتـسبلد  دـندوب ؛ تبحم  مایپ  لماح  دنتـشگرب  یتقو  دـندینارذگ ، ناتـسا  نیا  یاھرھـش  یهیقب  و 

. تسا درک  مدرم  یهنانابرھم  راتفر  ساکعنا  رطاخ 

« ينکفافالتخا  » 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 27هاگياپ  هحفص 7 
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ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢٣ ننست  عیشت و  بالط  نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

نوگانوگ و نیلوئسم  یروھمج و  تسایر  یربھر و  زا  شحوطس ؛ یهمھ  رد  یمالسا  یروھمج  لبق -  هام  دنچ  یهزور  ود  تسیب و  گنج  نیا  رد  هزغ -  یهیـضق  رد  هلمج  زا 

یسوریو هک  میدید  تقو  کی  اھفرح ، نیا  یهحوبحب  رد  دنتفرگ . رارق  ناملسم  مولظم و  ینیطـسلف  ناردارب  تمدخ  رد  همھ  هریغ ، هاپـس و  کمک و  لوپ و  تارھاظت و  مدرم و 

یبصان دنایبصان ! هزغ  لھا  دینکیم ؛ کمک  یک  هب  دـیراد  امـش  اقآ ! هک  نیمرتحم ، زا  یـضعب  املع ، زا  یـضعب  ناگرزب ، زا  یـضعب  شیپ  دـنوریم  مئاد  دـنکیم ؛ لثم  ریثکت  دراد 

هزغ رد  ثیبخ . میجر  ناطیـش  رب  ادخ  تنعل  ادخ ، رب  هانپ  میتفگ  دنایبصان . اھنیا  دنیوگیم  اقآ ، هک  ماغـسپ  ماغیپ و  میدید  دـندرک ! رواب  مھ  هدـع  کی  تیبلھا . نمـشد  ینعی 

روجنیا دندز ، فرح  روجنیا  یبصان !؟ اما  دناینـس ؛ هلب ، دنایبصان !؟ اھنیا  روطچ  تسھ ، نیـسحلا  مامالا  دجـسم  تسھ ، بلاطیبانبیلع  نینموملاریما  مامالا  دجـسم 

لھا تاسدقم  هب  تناھا  اجک  دننیبب  دننک ، هاگن  ار  هعیـش  یاھباتک  یالبال  مق ، دـنورب  دـنوش  دـنلب  هدـع  کی  تسھ : مھ  شلباقم  یهطقن  دـندرک . راک  روجنیا  دـندرک ، مادـقا 

هب تبسن  ربنم  یور  یـضرغم  ای  لفاغ  نادان ، یهدنیوگ  کی  ای  تسا . هعیـش  یاھباتک  نیا  اقآ ! دینیبب  دننک ، شخپ  ینـس  لفاحم  وت  دنیایب  دنریگب ، سکع  وا  زا  تسا ، تنس 

، دننک نیبدب  وا  هب  ار  نیا  تسا . هعیش  نیا  اقآ ! دینیبب  دنیوگب  دننک ، شخپ  اجنآ  اجنیا  دنورب  دننک ، ید  یس  دننک ، راون  ار  نیا  دنزب ؛ یدب  لمھم و  فرح  تنس  لھا  تاسدقم 

مھ هب  تبـسن  یتقو  دش ، ادیپ  هقرفت  یتقو  دش ، ادیپ  فالتخا  یتقو  رگید . نیمھ  ینعی  هچ ؟ ینعی  ( ١ «) مکحیر بھذت  و  « ؟ تسیچ شیانعم  نیا  دننک . نیبدـب  نیا  هب  ار  وا 

نامھ نیا  دوب . میھاوخن  یمیمص  مھ  اب  مینکب ، رگا  مھ  یراکمھ  درک . میھاوخن  یراکمھ  مھ  اب  هک  تسا  یعیبط  میتسناد ، نئاخ  ار  رگیدکی  یتقو  تشاد ، دوجو  نظوس 

رد لوصا ، زا  یخرب  رد  بھذـم  ات  ود  تسا  یھیدـب  دـننک . کرد  ار  نیا  دـنمھفب ؛ ار  نیا  دـیاب  ینـس ، ملاع  مھ  هعیـش ، ملاـع  مھ  تسوا . لاـبند  نمـشد  نآ  هک  تسا  یزیچ 

. تسین ینمشد  یانعم  هب  فالتخا  اما  دنراد . داحتا  مھ  اب  مھ  یرایسب  رد  هتبلا  دنراد ؛ فالتخا  مھ  اب  عورف  زا  یخرب 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

لماوع و هک  یاینماان  رطاخ  هب  روشک -  برغ  لامـش  برغ و  قطاـنم  رد  راوجمھ -  یاھناتـسا  ناتـسا و  نیا  رد  راـک  یاھتـصرف  زا  یخرب  تسا . تفرـشیپ  ساـسا  هقطنم ،

عاـفد فرـص  هک  یئورین  نیا  نکیل  دـندرک ، عاـفد  هناـناج  درک  مدرم  هک  تسا  تسرد  تفر . تسد  زا  دـندرک ، مکاـح  هقطنم  نیا  رب  لوا  یاـھلاس  لوط  رد  نمـشد  رودزم  یداـیا 

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

نویناحور  / ١٣٨٨/٠٩/٢٢ بالط و  زا  یعمج  اب  رادید  رد  تانایب 

یاهقطنم نوچ  تساھناملـسم . نیب  رد  یبھذـم  تافالتخا  دنتـسھ ، شلابند  دـجب  ایند  رد  زیگناهنتف  یاھتـسد  زورما  هک  یئاھراک  زا  یکی  ینید ،... لئاسم  یاھهنیمز  رد 

؛ دنراد جایتحا  اجنیا  هب  اھنآ  تسا و  تفن  یهقطنم  تسا ، یدربھار  یهقطنم  تسا ، یاهدیاف  رپ  یهقطنم  تسا ، یساسح  یهقطنم  دننکیم ، یگدنز  نآ  رد  اھناملسم  هک 

؛ تساھناملسم نیب  فالتخا  داجیا  دناهدرک ، ادیپ  هک  یبوخ  یاھهار  زا  یکی  دننک . لح  ناشدوخ  یارب  ار  مالسا  لکشم  یروج  کی  یتسیاب  سپ  تسا . محازم  مھ  مالسا 

یهصرع نیا ، نداتفین . نمـشد  ماد  رد  حیحـص ، غیلبت  یرگنـشور ، تریـصب ، دنکب ؟ یگداتـسیا  نیا ، لباقم  رد  دناوتیم  یزیچ  هچ  یبھذـم . تابـصعت  مھ  فالتخا  یهلیـسو 

. تسا یللملانیب 

نارادساپ  / ١٣/١٣٩٠/٠۴ هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

،[ تسا تافالتخا  یهلئسم  نیمھ  اھنیا ، زا  یکی  هک  دوشن ، هدنورشیپ  تکرح  نیا  رد  رضم  انایحا  دیفمریغ و  یاھراک  مرگ  ناشرس  بالقنا  یاھهاگتسد  میشاب  بقارم  ]

یاھدربھار وزج  الـصا  ینعی  نییبت . یهلئـسم  هب  مدـقتعم  مدـنمهقالع و  هکلب  مرادـن ، یتفلاخم  چـیھ  یداھن ، رھ  یوس  زا  یـسک ، رھ  یوس  زا  هنارگنـشور  تکرح  اـب  نم 

ار نیا  دیـشاب . بقارم  مینزب . نماد  یھ  ینورد ، تافالتخا  هب  ام  هک  تسین  نیا  شیانعم  نیا  اما  تسا ؛ مزـال  نییبت  تسا . هدوب  نییبت  یهلئـسم  لوا ، زا  اـم  راـک  یـساسا 

بـسانم اضف  ندرک  لعتـشم  اـقلطم  یاهقیلـس  یرکف و  نوگاـنوگ  یاـھنایرج  رد  یـسایس ، یاـھنایرج  رد  دـشاب . بقارم  هاپـس  هاپـس . صوصخب  دنـشاب ؛ بقارم  دـیاب  همھ 

، نآ هیلع  نیا  هنافساتم  هک  دینیبیم  تسھ ، روشک  یوت  هک  ار  یعاضوا  نیمھ  نالا  دیراد و  ربخ  تانایرج  زا  دبال  دیھاگآ ، دیریصب ، ناتهمھ  دمحلا  اھامـش  الاح  تسین .

ار ناشدوخ  یاھوزرآ  دنتفر )!( نیب  زا  دندش ، دوبان  داتفا ، فالتخا  ناشنیب  هلب ، شیور : دنراذگیم  لیلحت  دـننکیم ؛ یایلاحـشوخ  هچ  یجراخ  یاھهاگتـسد  و  نیا ؛ هیلع  نآ 

هجوت دـیاب  ار  اھنیا  دـنک . ادـیپ  شیازفا  ای  دـنک  ادـیپ  همادا  فعـض  هطقن  نیا  میراذـگب  دـیابن  تسام . فعـض  یهطقن  هلئـسم  نیا  هک  تسادـیپ  بخ ، دـننکیم . رارکت  اـبترم  یھ 

نارود رد  متـسھ . نییبت  هب  دقتعم  نم  مدرک ، ضرع  دننک . نایب  لالدتـسا  اب  دنراد ، یئاھرظنفالتخا  یناسک  رگا  دـشاب . دنتـسم  لدتـسم و  نیتم ، تکرح  تکرح ، تشاد .

کی دنتشادن ؛ داقتعا  نییبت  هب  اھنآ  درک ، نییبت  دیاب  میتفگیم  ام  هک  دوب  نیمھ  رـس  دندرکیم ، هزرابم  تقو  نآ  هک  یئاھتسیـسکرام  اھیپچ و  اب  ام  فالتخا  مھ ، تازرابم 

، دش دراو  لاجنج  وھ و  رگا  دوب . لاجنج  وھ و  زا  رود  لدتسم و  یقطنم ، نایب  یرگنشور ، نییبت ، اب  ساسا  زا  بالقنا  راک  دنتشاد . یرگید  ریـسفت  کی  دنتفگیم ، یرگید  زیچ 

. تسام ضرع  نیا ، تسام ؛ فرح  نیا ، دنوشیم . عفد  رتدنمشوھ  مدآ  رفن  راھچ  اما  دنوش ، بذج  رفن  راھچ  تسا  نکمم  درک . دھاوخ  بارخ  مھ  ار  یقطنم  فرح 

. میدرک ضرع  هک  تسا  یتدحو  یهلئـسم  نیمھ  هک  ندوب ، دـحاو  فص  هلمج  زا  مدرک ؛ تشاددای  اجنیا  نم  تسھ . زاین  اھزیچ  یلیخ  هب  دـشاب . هدنورـشیپ  تکرح  تکرح ،

نمـشد مجاھت  لباقم  رد  ریذـپانذوفن  نیـصح و  راوید  کـی  لـثم  مکحتـسم ، نوتـس  کـی  لـثم  ( ١ (؛» صوصرم ناـینب  مھناـک  افـص  هلیبـس  یف  نولتاـقی  نیذـلا  بحی  نا هللا  »

. داتسیا یتسیاب 

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

مزع هدارا و  فیعـضت  یاھـشور  هلمج  زا  فلتخم  یاھهاگتـسد  اھنامزاس و  نایم  یـسایس و  یاھهورگ  اھحانج و  نایم  نوگانوگ ، بھاذـم  اھتیموق و  نایم  فالتخا  داـجیا 

زا یا  هنومن  نانآ ، یاھ  هداوناخ  هاپس و  شترا و  ییایرد  یاھورین  روضح  اب  یاهسلج  یرازگرب  هدمآ و  قئاف  نانمـشد  یاھرکم  اھهلیح و  همھ  رب  ناریا  تلم  اما  تسا  یلم 

. تسا ناریا  تلم  نایم  تیمیمص  یلدمھ و 

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

ندز گنچ  اـب  دـیاب  همھ  دنتـسھ و  روشک  نوگاـنوگ  بھاذـم  و  ماوقا ، یـسایس ، یاـھنایرج  اـھهورگ و  نالوئـسم ، هژیوب  ناریا  تلم  داـحآ  یھلا  نخـس  نیا  بطاـخم  زورما 

. دننادب دوخ  ینید  یلم و  هفیظو  ار  فالتخا  زا  زیھرپ  یھلا ، نامسیر  هب  یعمج 

« ينکفافالتخا  » 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 27هاگياپ  هحفص 8 
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ناریا  / ١۶/١٣٩٠/٠۵ یمالسا  یروھمج  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نیب تسھ ، اھهعومجم  نیب  هک  تسا  یتافالتخا  یاھشتآ  نیمھ  دارم ، شتآ -  ندش  روهلعـش  نیا  تسا . شتآ  ندناشن  ورف  تسام ، یاوقت  یهمزال  هک  یئاھراک  زا  یکی 

لعتشم ار  اھشتآ  دیابن  دیشاپ ، نیزنب  شتآ  یور  رب  دیابن  دننک . افطا  هک  دشاب  نیا  دیاب  همھ  یعس  تسا . نازوس  شتآ  مکح  رد  تسھ -  اھهاگتـسد  نیب  تسھ ، اھهورگ 

یاضف زا  یـشخب  رد  ای  مومع  روط  هب  اـی  ناـشفرح  هک  یناـسک  هب  دـنراد ، نوبیرت  هک  یناـسک  هب  نیلوئـسم ، هب  ناتـسود ، هب  مینکیم  هیـصوت  ررکم  رد  ررکم  اـم  هکنیا  درک .

هرئان اـفطا  دـض  طـقف  هن  یریبعت  کـی  تاـقوا  یھاـگ  تسا . نیا  رطاـخ  هب  دـننک ، تبقارم  لرتنک و  ار  تاریبعت  ار ، تاراـھظا  ار ، اـھنابز  ار ، اـھهتفگ  هک  دوشیم ، سکعنم  روشک 

. تسا افطا  دض  هکلب  تسین ، افطا  تسا ؛ هرئان  رتشیب  هچرھ  ندرک  لعتشم  هکلب  تسا ،

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

: دـنیامرفیم تابقارم «  « نیمھ رد  ناشیا  تسا . هداـعلاقوف  تسھ ، روثاـم  یاـھاعد  رد  هک  ینیماـضم  تساـھاعد . نیمھ  ناـضمر ،] هاـم  رد   ] رکفت یارب  رگید  یهنیمز  کـی 

دوجو مالسلامھیلع (  ( نیموصعم زا  یهدیسر  بطخ  تایاور و  یهمھ  رد  نآ  مھد  کی  دراد ، دوجو  مالسلامھیلع (  ( نیموصعم زا  یهدیـسر  یهیعدا  رد  هک  یفراعم  قیاقح و 

. دراد تیمھا  یلیخ  اھاعد  نیا  یدیحوت . بطخ  یدیحوت و  تایاور  نآ  زج  درادن ؛

دـشاب یرکذـت  و  دناهدینـش ، هک  یناسک  نآ  یارب  دـشاب  یرارکت  منکب و  ضرع  ار  نآ  تالمج  زا  یـضعب  یاهقیقد  دـنچ  هک  ماهتفرگ  رظن  رد  ار  یئاعد  کـی  زا  یاهرقف  ـالاح  نم 

. قالخالامراکم هب  فورعم  فیرش  یاعد  هیداجس ؛ یهفیحص  متسیب  یاعد  دناهدینشن : هک  یناسک  نآ  یارب 

ار نم  نک ، تیاـنع  نم  هب  ار  حـلاص  ناگدـنب  شیارآ  ( ١ (؛« نیقتملا هنیز  ینـسبلا  نیحلاصلا و  هیلحب  ینلح  دـمحم و  لا  دـمحم و  یلع  لص  مھللا  : « دـیامرفیم اـعد  نیا  لوا 

رکذ ار  یتایـصوصخ  نیقتم  یهرابرد  دعب  هدب . رارق  ناراگزیھرپ  نیقتم و  حلاص و  ناگدنب  وزج  ار  نم  ینعی  امرفب . تیانع  نم  هب  ار  نیقتم  رویز  و  نیحلاص ، تنیز  هب  هدـب  تنیز 

مینک و ادـیپ  رویز  ناراـگزیھرپ  نیقتم و  تنیز  هب  اـم  یزیچ  هچ  رد  هچ . ینعی  نک ، نیقتم  تنیز  هب  نیزم  ار  نم  نک ، تیاـنع  نم  هب  ار  نیقتم  رویز  میئوگیم  هکنیا  هک  دـنکیم ،

؛ تسھ انیقی  اھنآ  هتبلا  هک  دوشیم -  رداـبتم  نھذ  هب  اـھزیچ  نیا  تاداـبع و  ماـجنا  یدرف و  ناـھانگ  زا  باـنتجا  دـیآیم ، رظن  هب  اوقت  تبحـص  یتقو  ـالومعم  میوش ؟ کـیدزن 

، اوقت یانعم  زا  یدیدج  داعبا  هب  هجوتم  ار  اھام  هک  دننکیم  نایب  هرقف  نیا  لیذ  رد  ار  بلطم  هس  ود  تسیب و  مالسلا ( هالصلا و  هیلع   ( داجـس ماما  اجنیا  اما  تسین -  یکش 

. دنکیم اوقت  قادصم  اوقت و  موھفم 

میسقت یانعم  هب  تلادع  یئاضق ، تلادع  مینک ؛ رقتـسم  هعماج  نایم  رد  ار  تلادع  تلادع . ندرتسگ  لدعلا ؛« طسب  یف  ، « لوا اھزیچ : نیا  رد  نیقتملا « هنیز  ینـسبلا  »و 

. تساوقت نیا  ینابم  اھهیاپ و  وزج  دوریم ، راظتنا  ام  زا  هک  یئاوقت  مدرم . نایم  اھتصرف  تسرد  میسقت  یانعم  هب  تلادع  مدرم ، داحآ  نایم  روشک  یتایح  عبانم 

لھا زا  یکی  هب  تبسن  تسا ، ینید  ردارب  کی  هب  تبـسن  امـش  مشخ  دیتسھ ، یفراعتم  یلومعم  درف  کی  امـش  هک  تسھ  تقو  کی  مشخ . ندروخ  ورف  ظیغلا ؛« مظک  »و 

کی امـش  هک  تسھ  مھ  تقو  کـی  ( - ٢ ») سانلا نع  نیفاعلا  ظیغلا و  نیمظاکلا  و  » ؛ دراد تلیـضف  یلیخ  ظـیغ  مظک  تسا -  ناـتنانکراک  زا  یکی  هب  تبـسن  تسا ، هداوناـخ 

اب رگید  امـش  مشخ  یطئارـش ، نینچ  کی  رد  دراذـگیم ؛ رثا  هعماج  رد  امـش  لعف  لوق و  امـش ، یفن  تابثا و  امـش ، تکرح  دـیراد ؛ یھاگیاج  دـیتسھ ، یعاـمتجا  لوئـسم 

الاـح هک  یلومعم  مشخ  کـی  راـثآ  اـب  یمـشخ  نینچنیا  راـثآ  مینزیم ؛ یفرح  میوـشیم و  نیگمـشخ  یناـیرج  هیلع  یناـسک ، هیلع  تسین . ربارب  یلوـمعم  مدآ  کـی  مشخ 

اب امـش  تسا  نکمم  دریگن . ماجنا  مشخ  یور  زا  راک  دیروخب ؛ ورف  ار  مشخ  ظیغ ؛ مظک  تسا . توافتم  یلیخ  دـنزیم ، کتک  ار  رفن  کی  دوشیم و  نیگمـشخ  ضرف  رب  ناسنا 

بارخ ار  راک  مشخ ، اب  دـش  هتخیمآ  قطنم  لالدتـسا و  نیا  رگا  دـشاب ؛ مکاح  قطنم  لالدتـسا و  اـجنیا  دیـشابن ؛ قفاوم  یاهعومجم  کـی  اـب  یناـیرج ، کـی  اـب  یـسک ، کـی 

. یورهدایز ینعی  فارسا  ( ٣ ».) انرما یف  انفارسا  انبونذ و  انلرفغا  انبر  » ؛ ددنویپیم عوقو  هب  فارسا  دریگیم ، ماجنا  دح  زا  زواجت  دنکیم ؛

نیب هک  تسا  یتاـفالتخا  یاھـشتآ  نیمھ  دارم ، شتآ -  ندـش  روهلعـش  نـیا  تـسا . شتآ  ندـناشن  ورف  تساـم ، یاوـقت  یهمزـال  هـک  یئاـھراک  زا  یکی  هرئاـنلا ؛« اـفطا  »و 

نیزنب شتآ  یور  رب  دـیابن  دـننک . اـفطا  هک  دـشاب  نیا  دـیاب  همھ  یعـس  تسا . نازوـس  شتآ  مکح  رد  تسھ -  اھهاگتـسد  نیب  تسھ ، اـھهورگ  نـیب  تـسھ ، اـھهعومجم 

روط هب  ای  ناشفرح  هک  یناسک  هب  دنراد ، نوبیرت  هک  یناسک  هب  نیلوئـسم ، هب  ناتـسود ، هب  مینکیم  هیـصوت  ررکم  رد  ررکم  ام  هکنیا  درک . لعتـشم  ار  اھـشتآ  دیابن  دیـشاپ ،

کی تاـقوا  یھاـگ  تسا . نیا  رطاـخ  هب  دـننک ، تبقارم  لرتـنک و  ار  تاریبـعت  ار ، تاراـھظا  ار ، اـھنابز  ار ، اـھهتفگ  هک  دوشیم ، سکعنم  روشک  یاـضف  زا  یـشخب  رد  اـی  موـمع 

. تسا افطا  دض  هکلب  تسین ، افطا  تسا ؛ هرئان  رتشیب  هچرھ  ندرک  لعتشم  هکلب  تسا ، هرئان  افطا  دض  طقف  هن  یریبعت 

هک یناسک  دینک . مضنم  دینک ، کیدزن  ار  اھنیا  دینک  ششوک  دنریگیم ، هلصاف  روشک  تعامج  زا  دنوشیم ، ادج  نیملـسم  تعامج  زا  هک  یناسک  نیا  هقرفلا ؛« لھا  مض  »و 

زا یلکب  دـنراد ، یاهراکهمین  نامیا  کی  هک  یناسک  ام ، شنم  اب  ام ، تاراھظا  اب  ام ، لمع  اب  ام ، راتفر  اب  میراذـگن  دـیناسرب . بولطم  لزنم  هب  ار  اـھنیا  دنتـسھ ، هار  یهناـیم 

یاھقادصم مینک . بذج  ار  اھنیا  دنتـسھ ، هار  یهمین  رد  هک  یناسک  مینک ؛ لمع  نیا  سکع  دنوش . عطقنم  ماظن  زا  دـنراد ، ماظن  اب  یطابتراهمین  هک  یناسک  دـنربب ؛ نامیا 

. تساھنیا اوقت  بعش  اوقت و 

، مینک اشفا  ار  بوخ  طاقن  ار ، تبثم  طاقن  صاخشا ، یهرابرد  هبئاعلا ؛« رتس  هفراعلا و  اشفا  و  . « مینک حالصا  دراد ، دوجو  یفالتخا  رگا  ار  دارفا  یهنایم  نیبلا ؛« تاذ  حالصا  »و 

. دینکن اشفا  ار  نیا  دیراد ، غارـس  یایفنم  یهطقن  هچنانچ  رگا  لباقم : یهطقن  دیئوگب . دینک و  نایب  ار  نیا  دـیراد ، غارـس  یبوخ  راک  یلوئـسم  زا  یـسک ، زا  مینک . رـشتنم 

ندرک اشفا  اما  دوشب ؛ هتفگ  دوش ، هتفرگ  داریا  دـیاب  تسا و  دراو  یلاکـشا  شراک  هب  هک  یـسک  نآ  دوخ  هب  ارچ ، دـینکن ؛ رکنم  زا  یھن  هک  تسین  نیا  شیانعم  ندرکن  اـشفا 

الامجا ار  شیات  تفھ  شش  نیا  الاح  هک  دوب  بلطم  هس  ود  تسیب و  تساعد . نیا  زا  یشخب  کی  نیا  تسھ . یدایز  یاھتبحـص  هراب  نیا  رد  تسین . تحلـصم  اھزیچ  نیا 

نآرق رد  مھ  هزور  تسین . نیا  زج  هراچ  هرخالاب  دھدب . ام  هب  ار  نیقتم  شیارآ  نیقتملا ؛« هنیز  ینسبلا   « هک میھاوخب  ادخ  زا  میربب . تمـس  نیا  هب  ار  ناماھلد  میدرک . ضرع 

. تساھنیا اوقت  دراوم  یهلمج  زا  مینک . هشیپ  اوقت  ام  هکنیا  یارب  دومرف  بجاو  ار  هزور  تسا ؛ ( ۴ ») نوقتت مکلعل  «

جح  / ١٣٩٠/٠٧/١١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

. تسا مالسا  یساسا  زومر  نآ  زا  یکی  دوشیم ، رارکت  یمالسا  تما  یوس  زا  لاس  رھ  هک  جح -  یهثداح  ینعی  گرزب -  یهثداح  نیا 

)...(

صخـش یرادربهرھب  رکف  هب  دـیاب  مھ  مینک ، یزیرهمانرب  نآ  یارب  میـشاب و  یمالـسا  للملانیب  حطـس  رد  مسارم  نیا  یاـنعمرپ  زغمرپ و  هوکـشاب و  یرازگرب  رکف  هب  دـیاب  مھ 

میشاب . نامدوخ 

)...(

یردارب دـھدب ، ناشن  بوخ  راتفر  دراد ؛ یناریا  یجاح  ار  یفئاـظو  کـی  تسا ، یمالـسا  تما  مالـسا و  یاـیند  هب  قلعتم  یللملانیب و  یمومع و  یرازگرب  هک  لوا  شخب  رد 

نآ لباقم  یهطقن  تسرد  تسا ؛ فئاظو  وزج  اھنیا  دنک ؛ هدافتـسا  اھلد  ندش  رتکیدزن  یارب  اھتلم  رگید  دوخ و  نایم  یمالـسا  دنویپ  زا  دھدب ، ناشن  یلدمھ  دـھدب ، ناشن 

ردتقم دوشیم ، یوق  دش ، هچراپکی  رگا  نوچ  دشابن ؛ هچراپکی  مالسا  تما  دنھاوخیم  نیملسم  مالسا و  نانمشد  دنھاوخیم . نیملسم  مالسا و  نانمشد  زورما  هک  یزیچ 

، دنزادنایم هار  ار  یبھذم  تافالتخا  دننک . ادج  دنھاوخیم  اذل  دش . دھاوخ  تخس  یناھج  ناربکتـسم  یارب  راک  تقو  نآ  دنکیم ؛ یبایتیوھ  نوگانوگ  یاھنادیم  رد  دوشیم ،

یناتـسکاپ نیا  تسا ، کرت  نیا  تسا ، برع  نیا  تسا ، سراف  نیا  دـنزادنایم ؛ نایرج  هب  اـھتلم  نیب  رد  ار  یطارفا  یاھمـسیلانویسان  دـنزادنایم ، هار  ار  یموق  تاـفالتخا 

یارب دـننک ، داجیا  راوید  ام  نیب  هکنیا  یارب  دـننکیم ، تشرد  یھ  دـننکیم ، هتـسجرب  یھ  ار  تافالتخا  نیا  تسا ؛ ینـس  نیا  تسا ، هعیـش  نیا  تسا ، یئاـجک  نیا  تسا ،

. دیاین دوجو  هب  میظع  تکرح  کی  دوشن و  هرگ  مھ  رد  ناماھتسد  میشابن ، مھ  اب  ام  ات  دننک  نیبدب  رگیدکی  هب  ار  ام  رفن  ود  هکنیا 

رادیب یبیل  تسا ، هدش  رادیب  سنوت  تسا ، هدـش  رادـیب  رـصم  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  یمالـسا  یرادـیب  نوچ  لاسما  دـینادب . ار  نیا  دوب ؛ دـھاوخ  رتشیب  هئطوت  نیا  لاسما 

هیلع ار  دوخ  تکرح  زیت  هدنرب و  یهطقن  نآ  دوخ ، گرزب  یاھتـضھن  رد  دوخ ، یاھبالقنا  رد  ناملـسم  یاھتلم  تسا ، هدش  رادیب  نیرحب  تسا ، هدش  رادـیب  نمی  تسا ، هدـش 

هب لد  دـص  . » دوش کیدزن  مھ  هب  اـھلد  دوش ، رارقرب  طاـبترا  اـھتلم  نیب  دـنراذگن  هک  تسا  نیا  ناشیعـس  نیارباـنب  دـناهداد ، رارق  اھتـسینویھص  هیلع  دـناهداد ، رارق  رابکتـسا 

« ينکفافالتخا  » 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 27هاگياپ  هحفص 9 
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دنھاوخ دیکات  اذل  دـنھاوخیمن . ار  نیا  میمـصت ؛ کی  تساوخ ، کی  هدارا ، کی  لد ؛ کی  لثم  دوشیم  دـش ، انـشآ  مھ  اب  اھلد  هک  یتقو  تسا .» یکی  انـشآ ، دوش  وچ  رگیدـکی 

یئاھرازبا هنافساتم  تاساسحا ، کیرحت  یارب  دننکیم . دیدشت  یھ  ناشدوخ  تایصوصخ  نآ  رد  ار  فلتخم  یاھهقرف  یرگهعیش ، رد  ار  هعیش  یرگینس ، رد  ار  ینس  درک 

لـبح و نیا  هب  تسا ؛ هللالـبح  رھاـظم  زا  یکی  جـح  ( ١ «.) اعیمج لبحب هللا  اومـصتعا  و  . » دـیئایب قئاـف  اـھنیا  رب  رتشیب . مھ  دـیاش  اـجنآ  رد  دـنراد ، رازبا  اـج  همھ  دـنراد . مھ 

زا اھناملسم ، دیـشاب . مھ  اب  مالـسا  تما  امـش  هکلب  دیـشاب ، مھ  اب  اھیناریا  امـش  طقف  هن  دیـشاب . مھ  اب  مھ . اب  ینعی  اعیمج ؛ دینزب  گنچ  یھلا  مکحتـسم  نامـسیر 

. تسا یناھج  یمومع و  میظع و  هاگن  نآ  نیا ، دندحاو . نت  کی  دنتسھ ، هک  ایند  یهطقن  رھ  رد  شدیفس ، هایس و  شایئاپورا ، ات  شایئایسآ ، ات  شایئاقیرفآ ،

امش دینادیم -  نیفلاخم  نیدناعم ، نیربکتـسم ، رابکتـسا ، یهرابرد  هک  ار  یقیاقح  دیریگب ؛ هیحور  دیھدب ، هیحور  دیریگب ، ربخ  دیھدب ، ربخ  دینزب ، فرح  دینک ، رارقرب  طابترا 

ناشدوخ راتفر  اب  دـنرادن ، اھزیچ  نیا  نایب و  نییبت و  یئاناوت  هک  مھ  یئاھنآ  دـینک . حیرـشت  دـناهدش ، نادـیم  نیا  دراو  هزاـت  هک  یناردارب  نآ  یارب  دـیراد -  هبرجت  لاـس  یس 

، ناـتمارتحا ناـتبدا ، تسا . لـمع  اـب  رتـھب ، رتیوق و  توـعد  اـما  درک ، توـعد  دوـشیم  مھ  ناـبز  اـب  ار  مدرم  ( ٢ «.) مکتنـسلا ریغب  ساـنلا  هاـعد  اونوک  « ؛ دـننک توـعد  ار  مدرم 

. یمالسا للملانیب  یهعقاو  نیا  ندرک  رازگرب  رتھب  یارب  تسا  یمومع  یعمج و  یاھراتفر  اھنیا  جح ، قیاقح  هب  ناتنداد  ناشن  یگتسبلد 

هواپ  / ١٣٩٠/٠٧/٢۵ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

یعامتجا و لئاسم  شناد و  فلتخم  یاھنادـیم  رد  روضح  اب  یملع ، تفرـشیپ  اب  تینالقع ، اـب  مینکیم  هارمھ  یمالـسا ، یاـھنامرآ  مالـسا و  هب  ار  دوخ  یدـنبیاپ  اـم  یتقو 

تلم دوس  هب  مھ  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دـننکیم ؛ هدافتـسا  یرادربهرھب و  تلم  نیا  یهبرجت  زا  دـننکیم ، هاگن  تقو  نآ  اھتلم  وگلا . کی  دوشیم  نیا  یـسایس ، لئاسم 

. دوب دھاوخ  دنمدوس  هدنیآ  رد  یمالسا ، دحتم  تما  یمالسا ، گرزب  تما  لیکشت  یارب  هللااشنا  مھ  و  هقطنم ، یاھتلم  دوس  هب  مھ  ناریا ،

ماـظن نانمـشد  تسا . هدیـسر  مھ  اـم  نانمـشد  رطاـخ  هب  اـنیع  هک  تسا  یرکف  مـینکیم ، یراـج  ناـبز  رب  مـینکیم و  اـم  هـک  یرکف  نـیا  دراد . ینانمـشد  شور ، نـیا  هـتبلا 

اب ناریا  تلم  رگا  هک  دناهدرک  ار  رکف  نیا  مھ  اھنآ  دنتسھ ، هدافتساوس  تلاخد و  زواجت و  یرگتراغ و  لابند  هب  هک  هقطنم  نیا  یاھتلم  نانمشد  مالسا ، نانمشد  یمالـسا ،

تیعبت وا  زا  رگید  یاھتلم  دنک ، هولج  یصخاش  کی  ناونع  هب  دناوتب  دوخ ، یساملپید  یوق  روضح  اب  دوخ ، یروانف  تفرشیپ  اب  دوخ ، یملع  تفرـشیپ  اب  دوخ ، یاھتفرـشیپ 

. دنتسھ ینکفاهقرفت  ددصرد  نیاربانب  دوشن ؛ نیا  دنھاوخیم  اذل  درک ؛ دنھاوخ 

تـسرد اوعد  هدوب . لیبق  نیا  زا  ینـس و  هعیـش و  یبھذـم ، تافالتخا  یهلئـسم  فالتخا ، یارب  ناملـسم  یاـھتلم  نانمـشد  یهدافتـسا  دروم  هشیمھ  یاـھرازبا  زا  یکی 

ار کچوک  زیچ  کی  دننک ، گنرمک  دننک ، فیعض  ار  داحتا  کارتشا و  دراوم  دننک ، هتـسجرب  دننک ، گرزب  ار  تافالتخا  دنزادنیب ، مھ  ناج  هب  ار  ناردارب  دننک ، داجیا  فالتخا  دننک ،

نالا تسا ، هتفرگ  ماجنا  مئاد  هک  تسا  یراک  نیا  دننک ؛ فیعض  دننک ، کچوک  تسھ ، هعیش  ینس و  ناردارب  نیب  هک  ار  کارتشا  طاقن  همھ  نیا  دننک ؛ هتسجرب  دننک ، گرزب 

. دریگیم ماجنا  دراد  مھ 

ماظن هکنیا  زا  لبق  تسام . یهدـیقع  نیا  مینکیمن ؛ ار  یـسک  یهظحالم  اـم  هک  تسا  نیا  مھ  تلع  تسا ؛ هداتـسیا  هئطوت  نیا  لـباقم  رد  زور  نیلوا  زا  یمالـسا  یروھمج 

تدحو تھج  رد  دوبن -  یمالسا  یروھمج  یمالسا و  تموکح  زا  یربخ  زونھ  هک  زور -  نآ  رد  یبالقنا  یهزرابم  ناگرزب  تضھن ، ناگرزب  ام ، ناردارب  دوشب ، لیکشت  یمالسا 

ناوارس و راھباچ و  رھـشناریا و  ناتـسچولب -  یاھرھـش  یفنح  ینـس  یاملع  اب  الاح  ات  نامز  نآ  زا  مدوب . دیعبت  ناتـسچولب  رد  مدوخ  نم  دندرکیم . شالت  ینـس  هعیش و 

ماجنا ام  یوس  زا  یشالت  دنراذگب  دنتـساوخیمن  اھهاگتـسد  مدوب ، یدیعبت  اجنآ  نم  میتسھ . یمیمـص  میکیدزن ، میقیفر ، دنتـسھ ، هدنز  هللادمحب  هک  یئاھنآ  اب  نادھاز - 

یبن تدالو  تدحو -  یهتفھ  یهلئسم  نیا  هک  میھدب ؛ ناشن  رھش  نیا  رد  ار  ینس  هعیش و  داحتا  زا  یاهناشن  کی  هک  مینک  یراک  دیئایب  میتفگ  ام  لاح  نیع  رد  اما  دریگب ؛

ات مھدزاود  زا  ینعی  میدرک ؛ لمع  ار  نآ  رھشناریا  رد  دیسر و  ام  نھذ  هب  زور  نآ  هعیـش -  تیاور  هب  لوالاعیبر  مھدفھ  رد  و  تنـس ، لھا  تیاور  هب  لوالاعیبر  مھدزاود  رد  مرکا 

. تسین زورید  زورما و  لام  تسا ، هدوب  یقیمع  رکف  کی  نیا  میتفرگ . نشج  مھدفھ 

، تسا یکی  نامفراعم  مینیبیم  ام  بخ ، دراد ؟ دوجو  یتیعقاو  کـی  اـی  تسا ، یناـبز  فرح  کـی  اـیآ  تسا ؟ یئاـنبم  هچ  رب  ناـشداحتا  دـننیبب  دـننک  هاـگن  ناملـسم  ناردارب 

اـھنامرآ و فادـھا و  دنتـسھ ، یکی  نامنانمـشد  تسا ، یکی  ناـمجح  تسا ، یکی  ناـمهزور  زاـمن و  تـسا ، یکی  ناـمتوبن  تـسا ، یکی  ناـمداعم  تـسا ، یکی  نامدـیحوت 

ار تیانج  نیا  روزهب  دـھاوخیم  نمـشد  میـشاب ؟ ادـج  مھ  زا  میناوتیم  روطچ  ینـس -  هچ  هعیـش ، هچ  ناملـسم ؛ یاـھتلم  تسا -  هدروخ  هرگ  هتـسویپ و  مھ  هب  ناـمعفانم 

الـصا ای  تسھ -  منھذ  رد  نم  هک  یروطنآ  نیطـسلف -  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا ؛ هدوب  شدوخ  ینیطـسلف  ناردارب  رانک  رد  یمالـسا  یروھمج  لوا ، زور  زا  اذل  دنکب .

روشک چـیھ  دـنوریم . دـنیآیم ، تسا ؛ روج  نیمھ  مھ  نالا  ات  دنتـسناد ؛ ناشدوخ  یهناخ  لثم  ار  اـجنیا  ینیطـسلف  ناردارب  مک . یلیخ  دـشاب ، رگا  اـی  درادـن ؛ دوجو  هعیش 

، دتفیب قافتا  نیا  دھاوخیمن  اذل  دنیبیم ؛ نمـشد  ار  نیا  دـندوبن . اھینیطـسلف  اب  نابرھم  افـص و  اب  ناگیار و  روجنیا  زگرھ  تنـس ، لھا  نوگانوگ  بھاذـم  زا  رگید  یمالـسا 

. دوشب هچراپکی  یمالسا  تما  دھاوخیمن 

درک مدرم  امش  تمظع ، هوکش و  نیا  رد  رثوم  علض  کی  دندرک . تمھ  ام  روشک  رد  ینس  هعیـش و  مینک . یثنخ  ار  هئطوت  نیا  میتسناوت  یمالـسا  ناریا  رد  هناتخبـشوخ  ام 

راک نیا  دـیدیبوک ؛ تشم  نمـشد  ناھد  هب  دـیداد ، ناشن  ار  افـص  صالخا و  نیا  یگناـگی و  نیا  دـیداد ، ناـشن  ار  تدـحو  نیا  امـش  دـیتسھ . هقطنم  نیا  رد  یعفاـش  ینس 

. تسا یاهتسجرب  رایسب 

ینس طقف  هک  یقطانم  نآ  ای  دناهعیـش ، طقف  هک  یقطانم  نآ  هچ  دننکیم ، یگدنز  مھ  رانک  رد  هعیـش  ینـس و  هک  یقطانم  نآ  هچ  روشک ، رـسارس  رد  هک  مراد  رارـصا  نم 

قفوم نمـشد  رگا  الاو  دنک ؛ داجیا  فالتخا  یمالـسا  بھاذم  نایم  بھذم ، فالتخا  یهناھب  هب  دناوتیمن  روشک  نیا  رد  دمھفب  نمـشد  هک  دـننک  راتفر  یروج  همھ  دنتـسھ ،

مھ اھنآ  نیب  دنـشاب ، هچراپکی  مھ  اھنآ  رگا  ینـس ؛ غارـس  دوریم  دـعب  دزادـنیب ، یئادـج  ینـس  هعیـش و  نیب  تسناوت  هدرکن  یادـخ  رگا  دـنکیمن ؛ افتکا  نیا  هب  دـینادب  دـش ،

. دنکیمن اھر  هک  نمشد  دنرگید ؛ بتکم  وریپ  هدع  کی  دنایلوصا ، بتکم  نالف  وریپ  هدع  کی  دنایکلام ، هدع  کی  دنایفنح ، هدع  کی  دنایعفاش ، هدع  کی  دزادنیب . فالتخا 

نایوجشناد  / ١٣٩٠/٠٨/١١ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

اھلد زا  ار  دیما  یزادرپغورد ، اب  یتاغیلبت ، یاھهئطوت  اب  نمـشد  دیراذگن  دیزاسب ؛ ار  ناتدوخ  دیریگب و  شود  رب  ار  تیلوئـسم  نیا  راب  نیرتشیب  هدنیآ ، یارب  دیاب  اھناوج  امش 

زا اھنآ  دنسرتیم ؛ یگچراپکی  نیا  زا  اھنآ  دنھاوخیم ؛ ار  نیا  اھنآ  دننک ؛ یئادج  فالتخا و  داجیا  نیلوئسم ، تلم و  نیب  دیراذگن  دننک ؛ داجیا  فالتخا  امـش  نیب  دیراذگن  دیادزب ؛

نیلوئـسم رانک  رد  تلم  یتقو  دـننک . لزلزتم  ار  هدارا  مزع و  نیا  دـنھاوخیم  دنـسرتیم ؛ نیلوئـسم  یدـج  یهدارا  مزع و  زا  اھنآ  دنـسرتیم ؛ امـش  مکحتـسم  یاھراعـش  نیا 

مھ هدنیآ  رد  هللااشنا  تسا ، هدوب  زورما  ات  تسا ؛ مزال  ام  روشک  یارب  نیا  دوریم . شیپ  دنکیمن و  لزلزت  ساسحا  دنکیمن ؛ دیدرت  ساسحا  یلوئـسم  چیھ  تسا ، هداتـسیا 

. دیلام دھاوخ  کاخ  هب  ار  نمشد  ینیب  دوب ، دھاوخ  هجاوم  اھنآ  اب  مھ  هدنیآ  رد  انایحا  تسا و  هجاوم  نآ  اب  زورما  هک  یئاھشلاچ  نیا  یهمھ  رد  ناریا  تلم  اعطق  دوب . دھاوخ 

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

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

نآ نیب  دنروایب . دوجو  هب  یـشکطخ  زیامت و  دھاوخیم  دننک ، داجیا  فالتخا  دنھاوخیم  تسا . ینـس  هعیـش و  یهلئـسم  هلئـسم ، نوچ  تسیچ ؟ راک  نیا  رب  یعاد  دـنھدب .

« ينکفافالتخا  » 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 27هاگياپ  هحفص 10 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17608
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17819
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18871
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یمالسا تما  همھ ، کرتشم  هجو  تسا . مالسا  همھ ، کرتشم  هجو  درادن . دوجو  یتوافت  دنراد ، شیارگ  یمالسا  بھذم  نآ  ای  بھذم  نیا  هب  هک  ینینموم  ناناملـسم 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  تسا ؛

مقتسا و  ( » ١ «،) ترما امک  مقتساف  : » دیامرفیم شربمغیپ  هب  نآرق  یاج  ود  رد  لاعتم  یادخ  دنکن . فقوتم  ار  امش  تکرح  نمشد  دیـشاب  بظاوم  نم ! نادنزرف  نم ! نازیزع 

. میورب شیپ  دیاب  تسا . راک  زمر  نیا  ندشن ؛ فقوتم  ندرک ، لابند  ار  هار  نداد ، همادا  ندرک ، یگداتسیا  ینعی  تماقتسا  نک . تماقتسا  ( ٢ (؛» ترما امک 

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

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

نآ نیب  دنروایب . دوجو  هب  یـشکطخ  زیامت و  دھاوخیم  دننک ، داجیا  فالتخا  دنھاوخیم  تسا . ینـس  هعیـش و  یهلئـسم  هلئـسم ، نوچ  تسیچ ؟ راک  نیا  رب  یعاد  دـنھدب .

یمالسا تما  همھ ، کرتشم  هجو  تسا . مالسا  همھ ، کرتشم  هجو  درادن . دوجو  یتوافت  دنراد ، شیارگ  یمالسا  بھذم  نآ  ای  بھذم  نیا  هب  هک  ینینموم  ناناملـسم 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  تسا ؛

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

هگن خرـس  ار  شدوخ  تروص  یلیـس  اب  برغ  زورما  دنرتراتفرگ . هشیمھ  زا  زورما  دناهدوب ، بصاغ  میژر  طرـش  دیقیب و  یاھنابیتشپ  هشیمھ  هک  مھ  اھیئاکیرمآ  اھیبرغ و 

رادفرط تموکح  نیدنچ  دناهدنامرد . ناشدوخ  مدرم  اب  یهھجاوم  رد  دنراد و  یعامتجا  تالکشم  یداصتقا ، تالکشم  یلوپ ، تالکشم  یلام ، تالکشم  اھنآ  تسا . هتشاد 

دنھاوخ ناشدوخ  تردق  اب  ناشدوخ ، روضح  اب  تسا ، دوھشم  اپورا  رد  هک  ار  یئاکیرمآ  رابکتسا  یهناشن  هنوگ  رھ  دننک ، ادیپ  نادیم  رگا  مدرم  دندش . طقاس  اپورا  رد  اکیرمآ 

، ایـسآ هب  دـننک  لقتنم  ار  نارحب  نیا  دـنھاوخیم  هتبلا  تسا . نارحب  راچد  اـکیرمآ  دـنرفنتم . اـکیرمآ  زا  اـھتلم  همھ . زا  رتدـب  مھ  اـکیرمآ  دوخ  تسا . نیا  ناشعـضو  زورما  دودز .

دنھاوخیم هک  یئاھراک  یهلمج  زا  دـنناشوپب . ار  ناشدوخ  فعـض  رگید ، قطانم  رگید و  یاھروشک  رد  ینیرفآهثداح  اب  هناـیمرواخ ؛ هب  دـننک  لـقتنم  اـقیرفآ ، هب  دـننک  لـقتنم 

یفئاط تافالتخا  یبھذم ، تافالتخا  یموق ، تافالتخا  هب  ار  مدرم  دـننک ؛ لیدـبت  ناشدوخ  دـض  هب  ار  یمدرم  میظع  یاھبالقنا  نیا  هقطنم ، نیمھ  رد  هک  تسا  نیا  دـننکب ،

. میشاب رایشوھ  دیاب  ام  دننک . مرگرس 

 - دنیاھهورگ نیب  نتخادنا  ینمشد  صصختم  اھسیلگنا  ینس . هعیش و  نیب  یبھذم  فالتخا  داجیا  رد  دننکیم  هدافتـسا  دنراد  اھیـسیلگنا  یهبرجت  زا  اھیئاکیرمآ  زورما 

شیپ نیطـسلف  یهلئـسم  دننکیم . هدافتـسا  اھنآ  یهبرجت  زا  دنراد  اھیئاکیرمآ  دندوب . هراکنیا  اھنآ  لبق  لاس  دص  دـنچ  زا  مالـسا -  یایند  رد  ینـس  هعیـش و  نیب  هلمج  زا 

حرطم ار  یبھذم  یهلئـسم  اروف  یاهعدخ ، کی  اب  یدنفرت ، کی  اب  یروج ، کی  هب  دنریگیم ، رارق  مدرم  تکرح  لباقم  رد  هک  یدرجمب  دیآیم ؛ شیپ  رـصم  یهلئـسم  دـیآیم ،

هچ دنمھفب  دنشاب ؛ رادیب  مدرم  داحآ  دشاب ، رادیب  یھاگشناد  یهبخن  دشاب ، رادیب  یبھذم  ملاع  دشاب ، رادیب  هعیش  دشاب ، رادیب  ینـس  دنـشاب ؛ رادیب  دیاب  همھ  دننکیم .

. دنھدیم ماجنا  دنراد  اھنآ  زورما  هک  تسا  یراک  نیا  دننکن . کمک  نمشد  یهشقن  هب  ار ؛ نمشد  یهشقن  ار و  نمشد  یهئطوت  دنمھفب  دننکیم ، راک 

یمالسا  / ١٣٩١/٠٣/٢٩ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ام تلم  صوصخم  رگیدکی ؛ اب  اھتسد  اھلد و  داحتا  تسا ؛ داحتا  تدحو و  تدھاجم و  یگداتسیا و  سرد  میاهتفرگ ، مالسا  زا  ام  هک  یـسرد  میاهتفرگ ، نآرق  زا  ام  هک  یـسرد 

هعیش و تسا ؛ یبھذم  تافالتخا  نتخورفارب  دننکیم ، هیکت  لماک  روط  هب  نآ  یور  رب  ام  نانمشد  هک  یطاقن  زا  یکی  دینیبب  امش  زورما  مالسا . یایند  رد  داحتا  تسین ؛ مھ 

دنیآیم لیئارـسا  اکیرمآ و  یـسوساج  یاھـسیورس  لیم  قبط  دنراد ، لوبق  ار  مالـسا  لصا  هن  دنراد ، هدیقع  ینـس  هب  هن  دـنراد ، هدـیقع  هعیـش  هب  هن  هک  یئاھمدآ  ینس .

یداقتعا نید  لصا  هب  امش  تسیچ !؟ ننست  دیمھفیم  هچ  تسیچ !؟ عیشت  دیمھفیم  هچ  امـش  دننکیم ! ینارگن  راھظا  عیـشت  یهعـسوت  زا  دنتـسیایم ، اھوگدنلب  تشپ 

. دننک داجیا  فالتخا  هعیش ؛ زا  ار  ینس  ینس ، زا  ار  هعیش  دنناسرتب ؛ مھ  زا  ار  اھام  هک  تسا  نیا  یـسوساج  یاھـسیورس  تسایـس  رابکتـسا و  تسایـس  زورما  دیرادن .

هرھظیل ، » راگدرورپ لضف  هب  هک  تسا  روجنیا  و  تسا ؛ ندرک  هرگ  مھ  رد  ار  اھتسد  ندرک ، کیدزن  مھ  هب  ار  اھلد  ندش ، دحتم  ندرک ، رکف  ندیشیدنا ، نانمشد ، رب  یهبلغ  هار 

زوریپ نمـشد  یاھهئطوت  یهمھ  رب  ار  تثعب  نیا  یاھهمانرب  تاروتـسد و  فادـھا و  دوخ ، فطل  هب  دوخ ، لـضف  هب  لاـعتم  یادـخ  و  دـمآ ؛ دـھاوخ  شیپ  ( ١ « ) هلک نیدـلا  یلع 

. درک دھاوخ 

اھهاگشناد  / ٢٢/١٣٩١/٠۵ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

هک ینارود  نیا  لوط  رد  تسا . دوخ  یاھراک  دربشیپ  رد  برغ  لوادتم  یاھهویش  ربارب  رد  یتخـسرس  دنکیم ، رادروخرب  هژیو  تیعقوم  زا  ار  روشک  هک  یلماع  هتکن و  نیمجنپ 

راتشک دننکیم ، رورت  دننکیم ، ینیرفآگنج  دننکیم ، دیدھت  دیدرک : هظحالم  ررکم  ار  اھهویش  نیا  هدرب ؛ راک  هب  یلوادتم  یاھهویش  هتـشاد ، ایند  رب  یـسایس  تدایـس  برغ 

ماظن ناریا ، روشک  تسا . شاهلاس  دصیـس  تسیود  تدایـس  نارود  رد  برغ  یهدش  هتخانـش  فورعم و  یاھهویـش  اھنیا  دننکیم . ینکفافالتخا  دننکیم ، عیمطت  دـننکیم ،

ینکفافالتخا یهلئـسم  هدرکن -  رثا  اھینکفافالتخا  هدرکن ، رثا  دـیدھت  دـنداد ؛ ناشن  یتخـسرس  اھهویـش  نیا  لـباقم  رد  ناریا  ناـگبخن  ناریا ، تلم  یمالـسا ، یروھمج 

. تسام روشک  یهژیو  تیعقوم  نیا  بخ ، دننک . هبلغ  ناریا  تلم  یمومع  تکرح  رب  دنتسناوتن  تسا -  مھم  یلیخ 

رطف  / ٢٩/١٣٩١/٠۵ دیع  زامن  یاھهبطخ 

، رابج یاھمیژر  نارادمدرـس  دنایمالـسا ؛ تما  نانمـشد  مسینویھـص  اکیرمآ و  هک  مینادـب  میوشن . هابتـشا  اطخ و  راچد  ثداوح ، تخانـش  رد  ناماھلیلحت ، رد  مینک  یعس 

لیلحت رد  یاطخ  راچد  تسا ؛ یطلغ  تھج  تسا ، یلطاب  تھج  تھج ، نآ  هک  مینادب  دـنتفرگ ، رارق  تھج  کی  رد  اھنآ  یئاج  کی  رد  میدـید  رگا  دنایمالـسا . تما  نانمـشد 

هار هب  عقاو  رد  اھنآ  هک  یئاھلاجنج  نیمھ  زورما  دـننکیم . لـالخا  اھدـنور  رد  دـننکیم و  بیرخت  دـنناوتب ، هچرھ  دـننازوسیمن ؛ لد  ناملـسم  یاـھتلم  یارب  زگرھ  اـھنآ  میوشن .

رد هک  یلاح  رد  دننکیم ؛ هدمع  ار  اھنیا  ینابز ؛ یداژن و  تافالتخا  یموق ، تافالتخا  یبھذم ، تافالتخا  دوشیم ؛ رارکت  مھ  لفاغ  دارفا  یـضعب  نابز  زا  هاگ  هچرگا  دنزادنایم ،

، مینک زاب  ار  ناماھمـشچ  میـشاب ، ریـصب  میـشاب ، رادیب  ام  یهمھ  دیاب  دـنردارب . مھ  اب  همھ  دنتـسھ ، یکی  همھ  ( ١ (؛» مکیقتا دـنع هللا  مکمرکا  نا  « ؛ تسین اھنیا  مالـسا 

. میوشن لیلحت  یاطخ  راچد 

رطف  / ٢٩/١٣٩١/٠۵ دیع  زامن  یاھهبطخ 

، رابج یاھمیژر  نارادمدرـس  دنایمالـسا ؛ تما  نانمـشد  مسینویھـص  اکیرمآ و  هک  مینادـب  میوشن . هابتـشا  اطخ و  راچد  ثداوح ، تخانـش  رد  ناماھلیلحت ، رد  مینک  یعس 

لیلحت رد  یاطخ  راچد  تسا ؛ یطلغ  تھج  تسا ، یلطاب  تھج  تھج ، نآ  هک  مینادب  دـنتفرگ ، رارق  تھج  کی  رد  اھنآ  یئاج  کی  رد  میدـید  رگا  دنایمالـسا . تما  نانمـشد 

هار هب  عقاو  رد  اھنآ  هک  یئاھلاجنج  نیمھ  زورما  دـننکیم . لـالخا  اھدـنور  رد  دـننکیم و  بیرخت  دـنناوتب ، هچرھ  دـننازوسیمن ؛ لد  ناملـسم  یاـھتلم  یارب  زگرھ  اـھنآ  میوشن .

رد هک  یلاح  رد  دننکیم ؛ هدمع  ار  اھنیا  ینابز ؛ یداژن و  تافالتخا  یموق ، تافالتخا  یبھذم ، تافالتخا  دوشیم ؛ رارکت  مھ  لفاغ  دارفا  یـضعب  نابز  زا  هاگ  هچرگا  دنزادنایم ،

راچد مینک ، زاب  ار  ناماھمشچ  میشاب ، ریـصب  میـشاب ، رادیب  ام  یهمھ  دیاب  دنردارب . مھ  اب  همھ  دنتـسھ ، یکی  همھ  مکیقتا ؛» دنع هللا  مکمرکا  نا  « ؛ تسین اھنیا  مالـسا 

. میوشن لیلحت  یاطخ 

یمالسا  / ٢٩/١٣٩١/٠۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

؛ دنروخیم ار  تردق  تورث و  زکارم  نیا  بوچ  دنراد  مھ  اھنآ  دنتسھ ؛ اھتسینویھص  تافرصت  شوختسد  مھ  یبرغ  یاھتلود  زورما  تسا . تیرشب  لک  یارب  یرطخ  مسینویھص 

« ينکفافالتخا  » 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 27هاگياپ  هحفص 11 
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نوگانوگ یاھرازبا  یهلیـسو  هب  تساھنآ ، راک  اھتلم  تاـفالتخا  نیا  تساـھنآ ، راـک  اـھرورت  نیا  اھتـسینویھص . تسد  زا  دندیـشک  هچ  تسا ، مولعم  هک  مھ  هقطنم  یاـھتلم 

، درادـن دوجو  هک  ار  یئاھرطخ  غوردـب  دـننکیم ؛ یزاستیعقاو  دـننکیم و  یفخم  دـننکیم ، ناـھنپ  تسا ، هقطنم  یلـصا  رطخ  هک  ار  رطخ  نیا  میـشاب . شوھب  دـیاب  تساـھنآ ؛

داجیا فالتخا  ام  نیب  دیابن  اھتسوپ  گنر  فلتخم ، بھاذم  ینس ، هعیـش و  مجع ، برع و  دشاب . عمج  نامـساوح  دیاب  دنزادنایم . فالتخا  اھناملـسم  نیب  دننکیم و  هدمع 

(١ «.) مکیقتا هللادنع  مکمرکا  نا  « ؛ تسین فالتخا  یهیام  ندش ، داژن  داژن  نیا  ندش ، هلیبق  هلیبق  نیا  ندش ، هبعش  هبعش  نیا  اوفراعتل .» لئابق  ابوعش و  مکانلعج  و  « ؛ دنک

زا ندرک  یچیپرـس  رد  اھتلم ، یارب  شالت  رد  یردارب ، داجیا  رد  مالـسا ، هب  لمع  رد  ناملـسم  یاھتلم  نایم  دـتفیب  هقباسم  تسا . رگید  زیچ  رایعم ، تسا ؛ رگید  زیچ  روحم ،

هک دننادب  دنکیم ، فالتخا  داجیا  دراد  یتسینویھـص  تسایـس  یئاکیرمآ و  تسایـس  هک  اج  رھ  دننیبب  دیاب  ناملـسم  یاھتلم  اکیرمآ . اھنآ  سار  رد  گرزب و  یاھتردـق  یهدارا 

. دنروخن بیرف  تسا ؛ رضم  فالتخا  نیا 

یھقالع دروم  هک  یتیعـضو  رب  یرادیب ، نیا  رثا  رب  دنتـسناوت  ناملـسم  تلم  دـنچ  ناملـسم ، روشک  دـنچ  دـندش . رادـیب  اھتلم  تسا ؛ یمھم  یایاضق  ام  یھقطنم  یایاضق 

، نیا دندرب . نیب  زا  دندز و  شتآ  دندرک ، لطاب  رگید  قطانم  زا  یخرب  رد  سنوت و  رد  رـصم و  رد  ار  اکیرمآ  شالت  یراذگھیامرـس و  لاس  اھھد  اھتلم  دـنیایب . قئاف  دوب ، رابکتـسا 

، نآ لباقم  یھطقن  تسا ؛ لطاب  اـجنآ  تسا ، هتفرگ  رارق  اـجک  اھناملـسم  مالـسا و  راکـشآ  نمـشد  مینیبب  هک  دـشاب  نیا  راـیعم  دـیاب  درک . ظـفح  دـیاب  ار  نیا  تسا ؛ یرادـیب 

دنھاوخیم اھنآ  تساھتلم . نیب  قافتا  داحتا و  یھلئـسم  نیمھ  قادـصم ، نیرتحـضاو  اـم  رظن  هب  و  میریگب . رظن  رد  دـیاب  ار  راـیعم  نیا  تسا ؛ راـیعم  نیا  تسا ؛ قح  یھطقن 

نایم رگیدـکی ، اب  ندـش  زیوالگ  فالتخا ، هقرفت ، ( ٢ (؛ تسا یھنم  نیا  نآرق ، تایآ  رد  تسا ؛ لطاب  فالتخا  نیا  هک  مینادـب  دـیاب  ام  دـنزادنیب ؛ فـالتخا  ناملـسم  یاـھتلم  نیب 

. مینک بانتجا  دیاب  نیا  زا  تسا ؛ کلھم  مس  ناملسم ، یاھتلم 

یمالسا  / ٢٩/١٣٩١/٠۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

دنراد هفیظو  نید -  یاملع  هچ  نارکفنشور ، هچ  یگنھرف ، ناگبخن  هچ  یسایس ، ناگبخن  هچ  ناگبخن -  ناملـسم ، یاھروشک  یاھتلود  یمالـسا ، یاھروشک  نالوئـسم 

، هدوب اھتلم  رب  یهبلغ  یارب  یرازبا  کی  ناونع  هب  دبتـسم  ربکتـسم و  یاھتردق  تسد  رد  هشیمھ  هک  ار  یایمیدق  یهلیـسو  زاب  زورما  دـننک . نشور  اھتلم  یارب  ار  تقیقح 

نیا رابکتسا  راگدنام  یگشیمھ و  یهشقن  نوگانوگ . یاھهناھب  اب  اھتلم ، نیب  اھتلود ، نیب  اھروشک ، نارس  نیب  فالتخا  تسا ؛ فالتخا  یهلئـسم  نآ ، دناهتخادنا و  راک  هب 

رد اھتـسوپ ، گنر  رد  اـھداژن ، رد  اـھنابز ، رد  یعیبط  روط  هب  هک  ار  یتاـفالتخا  دـنک ؛ هدـنز  اـھتلم  ناـیم  رد  ار  اھیرگمسیلانویـسان  اـھتیموق و  اـی  دزادـنیب ؛ فـالتخا  هک  تسا 

دنراد ار  هشقن  نیمھ  زورما  نک .» تموکح  زادـنیب و  هقرفت  : » دـنتفگ میدـق  زا  تسا . هدرک  ار  راـک  نیمھ  هشیمھ  تسا ؛ نیا  رابکتـسا  راـک  دـنک . هدـمع  دراد ، دوجو  اھبھذـم 

. اھتلم مھ  اھتلود ، مھ  مینک ؛ عمج  ار  نامدوخ  ساوح  دیاب  ام  میئایب ، دوخ  هب  دیاب  ام  دننکیم . لابند 

لک یارب  یرطخ  مسینویھـص  دننکیم . ناھنپ  مسینویھـص -  ینعی  تسا -  تیرـشب  یارب  هکلب  هقطنم ، نیا  یارب  یلـصا  دـیدھت  یلـصا و  رطخ  هک  ار  یزیچ  نآ  عقاو ، فالخرب 

هک مھ  هقطنم  یاھتلم  دـنروخیم ؛ ار  تردـق  تورث و  زکارم  نیا  بوچ  دـنراد  مھ  اھنآ  دنتـسھ ؛ اھتـسینویھص  تافرـصت  شوختـسد  مھ  یبرغ  یاـھتلود  زورما  تسا . تیرـشب 

شوھب دـیاب  تساھنآ ؛ نوگانوگ  یاھرازبا  یهلیـسو  هب  تساـھنآ ، راـک  اـھتلم  تاـفالتخا  نیا  تساـھنآ ، راـک  اـھرورت  نیا  اھتـسینویھص . تسد  زا  دندیـشک  هچ  تسا ، مولعم 

نیب دـننکیم و  هدـمع  درادـن ، دوجو  هک  ار  یئاـھرطخ  غوردـب  دـننکیم ؛ یزاـستیعقاو  دـننکیم و  یفخم  دـننکیم ، ناـھنپ  تسا ، هقطنم  یلـصا  رطخ  هک  ار  رطخ  نیا  میـشاب .

مکانلعج و  « ؛ دنک داجیا  فالتخا  ام  نیب  دیابن  اھتـسوپ  گنر  فلتخم ، بھاذم  ینـس ، هعیـش و  مجع ، برع و  دشاب . عمج  نامـساوح  دـیاب  دـنزادنایم . فالتخا  اھناملـسم 

رگید زیچ  روحم ، مکیقتا .» هللادـنع  مکمرکا  نا  « ؛ تسین فالتخا  یهیام  ندـش ، داژن  داژن  نیا  ندـش ، هلیبق  هلیبق  نیا  ندـش ، هبعـش  هبعـش  نیا  اوفراعتل .» لـئابق  اـبوعش و 

یاھتردق یهدارا  زا  ندرک  یچیپرـس  رد  اھتلم ، یارب  شالت  رد  یردارب ، داجیا  رد  مالـسا ، هب  لمع  رد  ناملـسم  یاھتلم  نایم  دـتفیب  هقباسم  تسا . رگید  زیچ  رایعم ، تسا ؛

رضم فالتخا  نیا  هک  دننادب  دنکیم ، فالتخا  داجیا  دراد  یتسینویھـص  تسایـس  یئاکیرمآ و  تسایـس  هک  اج  رھ  دننیبب  دیاب  ناملـسم  یاھتلم  اکیرمآ . اھنآ  سار  رد  گرزب و 

. دنروخن بیرف  تسا ؛

یهقالع دروم  هک  یتیعـضو  رب  یرادـیب ، نیا  رثا  رب  دنتـسناوت  ناملـسم  تلم  دـنچ  ناملـسم ، روشک  دـنچ  دـندش . رادـیب  اھتلم  تسا ؛ یمھم  یایاضق  ام  یهقطنم  یایاضق 

، نیا دندرب . نیب  زا  دندز و  شتآ  دندرک ، لطاب  رگید  قطانم  زا  یخرب  رد  سنوت و  رد  رـصم و  رد  ار  اکیرمآ  شالت  یراذگهیامرـس و  لاس  اھھد  اھتلم  دـنیایب . قئاف  دوب ، رابکتـسا 

، نآ لباقم  یهطقن  تسا ؛ لطاب  اـجنآ  تسا ، هتفرگ  رارق  اـجک  اھناملـسم  مالـسا و  راکـشآ  نمـشد  مینیبب  هک  دـشاب  نیا  راـیعم  دـیاب  درک . ظـفح  دـیاب  ار  نیا  تسا ؛ یرادـیب 

نیب دنھاوخیم  اھنآ  تساھتلم . نیب  قافتا  داحتا و  یهلئسم  نیمھ  قادصم ، نیرتحضاو  ام  رظن  هب  و  میریگب . رظن  رد  دیاب  ار  رایعم  نیا  تسا ؛ رایعم  نیا  تسا ؛ قح  یهطقن 

یاھتلم نایم  رگیدـکی ، اب  ندـش  زیوالگ  فالتخا ، هقرفت ، تسا ؛ یھنم  نیا  نآرق ، تایآ  رد  تسا ؛ لطاب  فالتخا  نیا  هک  مینادـب  دـیاب  ام  دـنزادنیب ؛ فالتخا  ناملـسم  یاـھتلم 

. مینک بانتجا  دیاب  نیا  زا  تسا ؛ کلھم  مس  ناملسم ،

جح  / ١٣٩١/٠٧/٠٣ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

میظع و یهنحـص  نیا  نیب  ندنکفا  فالتخا  میـشاب -  بقارم  دیاب  همھ  اما  دش ، یثنخ  یدایز  دودـح  ات  هللادـمحب  هیـضق  نیا  رد  هتبلا  هک  نمـشد -  گرزب  یاھهئطوت  زا  یکی 

، یلمع یتدـیقع و  یرظن و  یاھفالتخا  زا  یخرب  رطاخ  هب  میتسھ ، زکرمتم  هطقن  کی  رب  همھ  مالـسا ، لئاسم  نیرتیلـصا  رد  لوصا ، رد  ینابم ، رد  هک  ام  تسا . هچراـپکی 

هک امش  لباقم  رد  دیمالسا ، نمشد  هک  امش  لباقم  رد  میئوگب : اما  دنراد ؛ فالتخا  نوگانوگ  لئاسم  رد  یمالسا  لحن  یمالـسا ، قرف  هلب ، دنھدب . رارق  مھ  لباقم  رد  ار  ام 

تما هک  دـننادب  مالـسا  دـض  یهھبج  ناگدـننکهرادا  ناربکتـسم و  نید ، نانمـشد  میدـحتم . میقفتم ، همھ  ام  دـیھدیم ، جرخ  هب  یئاوران  روجنیا  ام  ربمغیپ  سدـقم  دوجو  هب 

داحآ ام ، نیغلبم  دننک . داجیا  فالتخا  ام  نیب  دـنناوتب  هکنیا  زا  دـنوشب  سویام  دـننک ؛ رود  ناشدوخ  زا  ار  فالتخا  داجیا  نامگ  تسا ؛ قفتم  دـحتم و  اھنآ  لباقم  رد  یمالـسا 

هک ام -  نیب  فالتخا  داجیا  اب  نمشد  میراذگن  مینک ، تبقارم  دشاب ؛ نیا  هب  نامـساوح  دیاب  همھ  ام ، یهعیـش  ام ، ینـس  ام ، بھاذم  نوگانوگ  ناوریپ  ام ، ناریدم  ام ، مدرم 

یاطخ نیا  دـھدب ؛ تاجن  یمالـسا  تما  مشخ  اب  یهلباقم  زا  ار  شدوخ  میربب -  راـک  هب  ناـمدوخ  نورد  رد  ناـمدوخ و  هیلع  ار  ناـمدوخ  یاھبـضغ  ناـمدوخ ، یاھمـشخ  اـم 

. دوب دھاوخ  یگرزب 

ناوریش  / ١٣٩١/٠٧/٢۴ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

ناتسا نیا  رد  ام  زیزع  مدرم  تریصب  یھاگآ و  یدنمشوھ و  ام و  زیزع  تلم  شالت  هک  تسا  نیا  منک ، ضرع  یناوریـش  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  امـش  هب  ملیام  نم  هک  هچنآ 

زا یکی  رگزواجت ، وگروز و  نادـنمتردق  تسا . یگرزب  تمعن  نیا  دـشاب ؛ رادروخرب  یرمتـسم  یـسایس  تابث  کـی  زا  اـم  روشک  هک  تسا  هدـش  بجوم  روشک ، رـساترس  رد  و 

یایند نیا  رگید  قطانم  رد  مھ  و  نامدوخ ، یهقطنم  رد  مھ  دـینکیم ؛ هدـھاشم  امـش  ار  نآ  یهنومن  هک  دـننک ، داجیا  یتابثیب  یئاھروشک  رد  هک  تسا  نیا  ناشاھحالس 

نیب دننک ، رقتـسم  قطانم  نآ  رد  اھروشک و  نآ  رد  ار  دوخ  یهطلـس  هکنیا  یارب  دـناهدیزرو ، یعمط  یروشک  رد  اج  رھ  دناهتـسناوت ، اج  رھ  نادـنمتردق  هک  دـینیبیم  گرزب .

نیا زا  دـیایب ؛ دوجو  هب  اھماظن  رد  یتابثیب  ات  دـندرک ، یریگرد  داجیا  دـندرک ، فالتخا  داجیا  دـندرک ؛ داـجیا  یتاـبثیب  هیاـسمھ ، روشک  اـب  روشک  نآ  مدرم  اـی  روشک  نآ  مدرم 

زا یکی  زورما  دـننک . هدافتـسا  برغ  یـسایس  هاگتـسد  رب  مکاـح  یداـصتقا  گرزب  یاـھهاگنب  اھتـسارت و  اـھلتراک و  دـننک ، هدافتـسا  یزاسهحلــسا  تاـجناخراک  یتاـبثیب ،

هب هک  یتریصب  تکرب  هب  مدرم ، امش  نامیا  تکرب  هب  یمالسا  یروھمج  ماظن  یطئارش ، نینچ  کی  رد  تقو  نآ  تسا . یتابثیب  داجیا  رابکتسا ، یاھهاگتسد  یاھتـسایس 

. دروایب دوجو  هب  رارقتسا  تابث و  اب  روشک  کی  نانمشد ، مشچ  یروک  هب  تسا  هتسناوت  دراد ، دوجو  ام  تلم  رد  یھلا  لضف 

روشک یـسایس  ماظن  رد  هک  یرارقتـسا  تابث و  نیا  یهدیاف  نیرتشیب  الباقتم  هتبلا  و  دراد ؛ دوجو  روشک  رد  هک  دنتـسھ  یرارقتـسا  تابث و  نیا  یهناوتـشپ  تلم  داحآ  دوخ 

نآ دنشاب ، رادروخرب  ماظن  تیمکاح  یاھهاگتسد  شمارآ  زا  دنشاب ، هتـشاد  یـسایس  تابث  دنـشاب ، هتـشاد  تینما  رگا  تلم  کی  تسا . مدرم  دوخ  دیاع  هجوتم و  تسھ ،

نیرتـمھم وزج  روـشک ، کـی  یارب  شمارآ  تینما و  دنـشاب . زاتـشیپ  دـنوش و  دراو  یرـشب  گرزب  یهقباـسم  هـب  نوگاـنوگ ، یاھنادـیم  رد  هـک  درک  دـنھاوخ  ادـیپ  تـصرف  تـلم 

. تسا تلم  کی  دیاوع  نیرتدیفم  اھهتساوخ و 

« ينکفافالتخا  » 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 27هاگياپ  هحفص 12 
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ناوریش  / ١٣٩١/٠٧/٢۴ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

ناـنچنآ نانمـشد  دـیک  لـباقم  رد  لاـعتم  یادـخ  سکعب ، تسرد  دریگب ؛ ناریا  تلم  زا  ار  رارقتـسا  تاـبث و  شمارآ و  تساوخیم  دـنک ، مطـالتم  ار  روشک  تساوـخیم  نمـشد 

نانمـشد یهئطوت  نیا  دش . رتشیب  شایگدامآ  تفر ؛ رتولج  دوب ، هک  یئاجنآ  زا  سدـقم ، عافد  تکرب  هب  تلم  ( ١ «.) نیرکاملا ریخ  رکم هللا و هللا  اورکم و  و   » هک درک  یریدـقت 

. درکن یرثا  ناریا  تلم  لباقم  رد  مھ  راوخیمدآ  یاھگرگ  ربکتسم و 

هشقن لاس -  هد  یهلصاف  اب  لاس ٨٨ -  رد  مھ  لاس ٧٨ ، رد  مھ  موش . لیصافت  دراو  مھاوخیمن  منک ؛ هراشا  طقف  نم  دنزیرب . مھ  هب  لخاد  زا  ار  تابث  نیا  دندرک  یعـس  دعب 

نیا دننک ؛ داجیا  مطالت  هک  دوب  نیا  ناشیعـس  دـننزب ؛ مھ  هب  روشک  رد  ار  یـسایس  تابث  دـنناوتب  هک  دوب  نیا  ناشیعـس  دروم  ود  رھ  رد  دوب . روج  کی  نمـشد  یهئطوت  و 

. دنریگب تلم  نیا  زا  ار  تابث  نیا  ار ، یمومع  شمارآ 

نیا لباقم  رد  دننک  یـسانشنردق  دنھاوخیم  هک  تسا  یناسک  هب  مباطخ  عقاو  رد  منکیم ، ضرع  امـش  هب  هک  نم  دننادیم . ردق  تلم  مینادب . ردق  دـیاب  ار  شمارآ  تابث و  نیا 

هنینامط و نیا  ار ، رارقتـسا  نیا  ار ، شمارآ  تابث و  نیا  دـننکیم  یعـس  دوخ  یاھیباتجـک  اب  دوخ ، تسردان  لامعا  اب  دوخ ، تاکرح  اب  هک  یناـسک  نآ  دراد ؛ دوجو  هک  یتاـبث 

یهوق نیلوئـسم  هب  مھ  هیرجم ، یهوق  نیلوئـسم  هب  مھ  منکیم ؛ دـیکات  مھ  نم  تسھ ؛ ناشـساوح  ریبدـت ، اـب  روشک ، نیلوئـسم  هتبلا  دـننزب . مھ  هب  روشک  رد  ار  تاـبث 

یهناشن هک  دراد -  دوجو  روشک  حطـس  رد  هک  ار  یـشمارآ  نیا  دـنناوتن  دوخ  یهئطوت  اب  نانمـشد  ناھاوخدـب و  دنـشاب  بقارم  هک  هیئاـضق ، یهوق  نیلوئـسم  هب  مھ  هننقم ،

. دننزب مھ  هب  دنک -  بلج  اھنآ  فرط  هب  ار  تاریخ  یهمھ  دناوتیم  هک  تسا ، تلم  نیا  رادتقا  نیرتگرزب 

جح  / ١٣٩١/٠٨/٠۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یارب اھبالقنا  نیا  زا  هدروخمخز  یاھتردـق  یوس  زا  هک  یئاھـشالت  هقطنم و  یاھبالقنا  تشونرـس  تسا . مالـسا  ناھج  مھم  یایاضق  رد  قمعت  لـمات و  تصرف  جـح ، مسوم 

یروھمج اب  هتـساخاپهب  یاھروشک  نایم  نظوس  داجیا  ناناملـسم و  نایم  ینکفافالتخا  یارب  هنانئاخ  یاھهشقن  تسا . ایاضق  نیا  رامـش  رد  دوریم ، راـک  هب  اـھنآ  فارحنا 

زا نانآ  تیامح  یبرغ و  یاھتلود  یهنازیتسمالسا  تاغیلبت  ینیطسلف ، داھج  ندرک  شوماخ  نازرابم و  ندرک  یوزنم  یارب  ششوک  نیطـسلف و  یهلئـسم  ناریا ، یمالـسا 

اھتلود و ندـناسرت  ناملـسم ، یاھروشک  زا  یخرب  یهیزجت  یلخاد و  یاھگنج  یارب  یزاـسهنیمز  هلا ،) هیلع و  یلـص هللا   ) مظعا ربماـیپ  یـسدق  ماـقم  هب  ناگدـننکتناھا 

نیا زا  یرگید  یتایح  مھم و  لئاسم  و  تسا ... نازواجتم  نآ  ربارب  رد  میلـست  ورگ  رد  نانآ  یهدنیآ  هک  مھوت  نیا  جـیورت  یبرغ و  ناھاوخهطلـس  اب  هضراعم  زایبالقنا  یاھتلم 

. دریگ رارق  قمعت  لمات و  دروم  دیاب  نارازگجح ، امش  یئارگمھ  یلدمھ و  یهیاس  رد  و  جح ، تصرف  رد  هک  تسا  یمھم  یایاضق  رامش  رد  لیبق ،

(١ ...«.) انلبس مھنیدھنل  انیف  اودھاج  نیذلا  و  : » داد دھاوخ  ناشن  رگشالت  نانموم  هب  ار  تمالس  نما و  یاھھار  یھلا ، یریگتسد  تیادھ و  کش  یب 

جح  / ١٣٩١/٠٨/٠۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یارب اھبالقنا  نیا  زا  هدروخمخز  یاھتردـق  یوس  زا  هک  یئاھـشالت  هقطنم و  یاھبالقنا  تشونرـس  تسا . مالـسا  ناھج  مھم  یایاضق  رد  قمعت  لـمات و  تصرف  جـح ، مسوم 

یروھمج اب  هتـساخاپهب  یاھروشک  نایم  نظوس  داجیا  ناناملـسم و  نایم  ینکفافالتخا  یارب  هنانئاخ  یاھهشقن  تسا . ایاضق  نیا  رامـش  رد  دوریم ، راـک  هب  اـھنآ  فارحنا 

زا نانآ  تیامح  یبرغ و  یاھتلود  یهنازیتسمالسا  تاغیلبت  ینیطسلف ، داھج  ندرک  شوماخ  نازرابم و  ندرک  یوزنم  یارب  ششوک  نیطـسلف و  یهلئـسم  ناریا ، یمالـسا 

اھتلود و ندـناسرت  ناملـسم ، یاھروشک  زا  یخرب  یهیزجت  یلخاد و  یاھگنج  یارب  یزاـسهنیمز  هلا ،) هیلع و  یلـص هللا   ) مظعا ربماـیپ  یـسدق  ماـقم  هب  ناگدـننکتناھا 

نیا زا  یرگید  یتایح  مھم و  لئاسم  و  تسا ... نازواجتم  نآ  ربارب  رد  میلـست  ورگ  رد  نانآ  یهدنیآ  هک  مھوت  نیا  جـیورت  یبرغ و  ناھاوخهطلـس  اب  هضراعم  زایبالقنا  یاھتلم 

. دریگ رارق  قمعت  لمات و  دروم  دیاب  نارازگجح ، امش  یئارگمھ  یلدمھ و  یهیاس  رد  و  جح ، تصرف  رد  هک  تسا  یمھم  یایاضق  رامش  رد  لیبق ،

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

هب نم  ار  نیا  تسا . رضم  مدرم  نایم  فالتخا  ندناشک  نآ ، زا  رتدب  مھ  تسا ؛ رضم  نیلوئـسم  نیب  تافالتخا  مھ  تسا . رـضم  تافالتخا  تسا . تدحو  داجیا  اھهار ، زا  یکی 

، مھدـیم رادـشھ  اھنآ  هب  اما  درک -  ناشکمک  دـیاب  دنلوئـسم ، منکیم -  تیامح  مھ  زاب  مدرک ، تیامح  اوق  یاـسور  زا  نم  مھدـیم . رادـشھ  مرتحم  یاـسور  هب  نیلوئـسم ،

ار یئزج  یاھزیچ  دـنناشکن ، مدرم  نایم  هب  ار  تافالتخا  دـننکب ، ار  ناشدوخ  راک  دنـسیونب ؛ همان  ات  دـص  هن ، دـشاب ؛ مھم  یلیخ  اھیراگنهمان  نیا  هکنیا  هن  دنـشاب . بقارم 

مھم درادن . یتیمھا  همان  دنـسیونب ؛ همان  ات  دص  دننکن ، هناگیب  یاھنویزیولت  هناگیب و  یاھویدار  یتاغیلبت  کاروخ  نمـشد و  یتاغیلبت  یهدافتـسا  وھایھ و  لاجنج و  یهیام 

. میراد یساسح  تیعقوم  مینادب  ام  یهمھ  میراد ، یتیلوئسم  مینادب  ام  یهمھ  هک  تسا  نیا 

تفرشیپ اھنآ  لکشم  یهدمع  دنیوگیم ؛ غورد  نکیل  یاهتسھ ، تفرشیپ  دنیوگیم  اھنآ  هتبلا  ناریا -  یملع  تفرشیپ  رطاخ  هب  اقیرفآ ، لامش  ثداوح  رطاخ  هب  نمـشد  زورما 

نمشد تسا . ینابصع  تحاران و  هدش ، ادیپ  هک  یمالسا  یرادیب  نیا  رطاخ  هب  تسا ، هتشاذگ  رگید  یاھتلم  یور  رب  ناریا  تلم  هک  یریثات  رطاخ  هب  تساھامـش -  یملع 

نینچ و ام  هلب ، هک  تسا ؛ زوریپ  تسژ  دـنریگیم ، اکیرمآ  نانزتلود  نادرمتلود و  هک  یتسژ  هتبلا  تسا . تحاران  اذـل  دـنکیم ؛ یماـکان  ساـسحا  دـنکیم ، تسکـش  ساـسحا 

تلود هک  دـنمھفیم  تسا ؛ ربخ  هچ  هیـضق  هک  دـننادیم  مھ  ایند  یتاعوبطم  لـفاحم  یـسایس و  لـفاحم  دـننادیم ، مھ  نارگید  دـننادیم ، مھ  ناـشدوخ  نکیل  میدرک ؛ ناـنچ 

. دنتحاران بخ ، هدروخ ؛ تسکش  ثداوح ، نیا  رد  نالک ، یهزرابم  نیا  رد  یریگرد ، نیا  رد  اکیرمآ 

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

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

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

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

فالتخا هب  دیابن  رظن  فالتخا  اما  تسا -  هدوب  مھ  هشیمھ  دنراد ؛ مھ  رظن  فالتخا  دنقیفر ، دنلوئـسم ، رفن  ود  درادن -  مھ  یلاکـشا  چـیھ  تسا ؛ ناوارف  رظن ، فالتخا  هتبلا 

. درادـن تیمھا  ردـقنآ  تافالتخا  نآ  نوچ  دوش ؛ یھتنم  مدرم  مشچ  لباقم  رد  یریگچم  هب  یریگنابیرگ ، هب  ینلع ، فالتخا  هب  نوگاـنوگ ، یاـھدروخرب  رد  فـالتخا  لـمع و  رد 

تیمھا ردـقنیا  هک  تسین  یئاھزیچ  تسھ ، تارـضح  نیا  نیب  دـنیبیم  ناسنا  هک  یتافالتخا  نیا  اما  دـنوش ؛ علطم  دـیاب  مدرم  بخ  تسا ، یمھم  یاھزیچ  کی  تقو  کی 

دیابن ار  تافالتخا  درادـن . مھ  یتیمھا  هک  میھدـب ؛ تیمھا  اـھنیا  هب  میراد ، هگن  مدرم  مشچ  یولج  مینک ، گرزب  ار  اـھنیا  اـم  نوگاـنوگ ، یاـھاعدا  اـب  ـالاح  هک  دـشاب  هتـشاد 

رد ار  مدرم  تاساسحا  یـسک  رھ  تاباختنا ، زور  ات  زورما  زا  درک . کیرحت  فالتخا  داجیا  تھج  رد  دـیابن  ار  مدرم  تاساسحا  دـناشک ؛ مدرم  هب  دـیابن  ار  تاـفالتخا  درک ؛ ینلع 

. هدرک تنایخ  روشک  هب  اعطق  دریگب ، راک  هب  فالتخا  داجیا  تھج 

یمالسا  / ١٣٩١/٠٩/٢١ یرادیب  مالسا و  ناھج  یاھهاگشناد  دیتاسا  یناھج  سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

رد هک  یرازبا  نارھاوخ ! ناردارب ! منک : ضرع  امـش  هب  زورما  تسا . تدـحو  یهلئـسم  میورب -  دـیاب  تسا و  زامن  تقو  تسا ، رھظ  کیدزن  هک  رگید -  یـساسا  یهلئـسم  کی 

یاھرخافت اھتیلم ، فالتخا  اھتیموق ، فالتخا  ینـس ، هعیـش و  فالتخا  تسا ؛ تافالتخا  دننکیم ، دـنراد  ار  هدافتـسا  رثکادـح  نآ  زا  دوش و  لاعف  دـناوتیم  ام  نانمـشد  تسد 

، هدرک بالقنا  یاھروشک  نیمھ  رد  یمالـسا ، یاھروشک  رد  دینیبیم  دننک . داجیا  فالتخا  تسا  نیا  ناشیعـس  دـننکیم ، گرزب  دـنراد  ار  ینـس  هعیـش و  یهلئـسم  طلغ .

اب تسا ؛ مالسا  یایند  نمشد  اکیرمآ  برغ و  دنشاب . رایـشھ  دیاب  همھ  دنـشاب ، رادیب  دیاب  همھ  دننکیم ؛ داجیا  فالتخا  مالـسا  یایند  رگید  طاقن  رد  دننکیم ؛ داجیا  فالتخا 

ات نیطسلف  یهیضق  رد  دننکیم . بیرخت  دسرب ، ناشتسد  اجرھ  دنتیلاعف ؛ لوغشم  ناشیـسوساج  یاھنامزاس  دننکیم ، کیرحت  درک . هاگن  اھنآ  تاکرح  هب  دیاب  مشچ  نیا 

. دوریم شیپ  دراد  مالسا  یایند  میوریم ، شیپ  میراد  ام  دندروخ . تسکش  هتبلا  دندرک ؛ ینکشراک  دنتسناوت ، هک  یئاجنآ 

« ينکفافالتخا  » 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 27هاگياپ  هحفص 13 
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گنج زور  تشھ  دراد ، هقطنم  رد  ار  شترا  نیرتیوق  تسا  یعدـم  هک  تسینویھـص  تلود  نیب  هزغ و  نیب  تسا . یمھم  یهلئـسم  یلیخ  نیطـسلف ، ریخا  یهلئـسم  نیا 

هب رگا  شیپ  لاس  هد  تسا ؟ یندرکرواب  نیا  دنیاھینیطـسلف ! دراذـگیم ، طرـش  سبشتآ  یارب  هک  یفرط  نآ  دـننک ، داجیا  سبشتآ  دـنھاوخیم  یتقو  هاگنآ  دـتفایم ؛ قافتا 

میژر نـیب  و  هزغ -  اھینیطــسلف ، زا  یاهشوـگ  کـی  اھینیطــسلف ؛ یهـمھ  هـن  اھینیطــسلف -  نـیب  یزور  کـی  هـک  درکیم  رواـب  یــسک  هـچ  دـندزیم ، ار  فرح  نـیا  اـمش 

هک یزرابم  یاھنادرگ  داھج و  سامح و  رب  نیرفآ  نیرفآ ! اھینیطـسلف ! رب  نیرفآ  دنراذگب ؟ طرـش  اھینیطـسلف  گنج ، نآ  سبشتآ  یارب  دتفیب ، قافتا  یگنج  یتسینویھص 

هک یایراکادـف  رطاخ  هب  منکیم ؛ رکـشت  نیطـسلف  نیزرابم  یهمھ  زا  مدوخ  مھـس  هب  نم  تسا . نیا  تعاجـش  دـنداد ! ناشن  تعاجـش  دـندیگنج و  هزغ  رد  نیطـسلف ، رد 

لاعتم یادخ  هک  دوشیم  بجوم  ربص  نیا  میدرک ، ربص  ام  هچنانچ  رگا  یرـسی .» رـسعلا  عم  نا   » هک دندید  و  دـندرک ، هک  یربص  رطاخ  هب  دـندرک ، هک  یـشالت  رطاخ  هب  دـندرک ،

نیب تدحو  نیا  تسا . سرد  مھ  نارگید  یارب  تسا ، سرد  مھ  اھنآ  دوخ  یارب  تسا ؛ سرد  نیا  دناسر ؛ ار  جرف  لاعتم  یادخ  دندرک ، یگداتسیا  دندرک ، ربص  دناسرب . ار  جرف 

. تسا یمھم  یهلئسم  دیریگن ؛ مک  تسد  ار  اھناملسم 

یمالسا  / ١٣٩١/١١/١٠ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

زیواتـسد نیرتـمھم  زورما  منکب : ضرع  یناریا -  ریغ  هچ  یناریا و  هچ  زیزع -  نارھاوـخ  ناردارب و  امـش  هب  نـم  تـسا . هجاوـم  نانمـشد  یاـھهئطوت  اـب  مالـسا  یاـیند  زورما 

مھ هب  ار  اھنیا  ندرب ، نیب  زا  ناملسم  تسد  هب  ار  ناملسم  نداد ، رارق  ناملـسم  لباقم  رد  ار  ناملـسم  تسا . فالتخا  داجیا  یمالـسا ، یرادیب  اب  یهلباقم  یارب  نمـشد 

، دـش زوریپ  ناریا  رد  یمالـسا  بـالقنا  هک  یلوا  زور  زا  دـننک ؟ لوغـشم  مھ  هب  ار  ناناملـسم  هک  یمالـسا  لالقتـسا  نانمـشد  یارب  نیا  زا  رتـھب  یزیچ  هچ  ندرک ؛ لوغـشم 

مھ یمالسا  للملانیب  حطس  رد  داتسیا . هلئـسم  نیا  لباقم  رد  لماک  تیعطاق  اب  یمالـسا  یروھمج  اما  دش ؛ لابند  ام  روشک  ام و  تلم  نایم  رد  فالتخا  داجیا  تسایس 

نامز رد  ناریا  تلم  و  دـنتفگ ، ار  نیا  اھراب  ام  راوگرزب  ماما  میدرک ، مالعا  ام  تشارفارب . ار  یمالـسا  داحتا  مچرپ  یمالـسا  یروھمج  اما  دـندرک ، حرطم  ار  یبھذـم  تاـفالتخا 

. میتسھ یمالسا  یردارب  هب  دقتعم  ام  هک  دندرک  دیکات  رارکت و  ناشیا  زا  دعب  ناشیا و 

هدافتسا ناناملـسم  نیب  فالتخا  داجیا  یارب  یکچوک  یهدیدپ  رھ  زا  هک  تسا  نانمـشد  لماوع  لباقم  یهطقن  تسرد  نیا  مینکیم ؛ در  ار  ناناملـسم  نیب  یفاکـش  رھ  ام 

؛ تسا نیمھ  رابکتسا  تسایس  تسا . فالتخا  داجیا  مھ ، اقیرفآ  لامش  یاھروشک  رد  یمالسا  یرادیب  نانمشد  تسایـس  زورما  دینیبیم  دینک ، هاگن  امـش  رگا  دننکیم .

. دنھد رارق  مھ  لباقم  رد  ار  اھنیا  دنزادنیب ، مھ  ناج  هب  ار  اھنیا 

یاھحانج فلتخم ، بھاذم  فلتخم ، یاھھورگ  روشک ، رھ  لخاد  رد  دنوش . دـحتم  مھ  اب  دـیاب  ناملـسم  یاھتلم  تسا ؛ نیملـسم  نیب  داحتا  ساسحا  یرامیب ، نیا  جالع 

رد دنناوتب  ات  دـننکن ، مکاح  ناشدوخ  یـساسا  یاھتکرح  رب  ار  یحانج  یاهقیلـس و  یـسایس و  یتدـیقع و  یرکف و  تافالتخا  دـنھدب ؛ مھ  تسد  هب  تسد  دـیاب  فلتخم ،

رگیدکی اب  فالتخا  هب  ناشرس  اھناملسم  یتقو  امش . دینیبیم  دننک ؛ فالتخا  داجیا  دننکیم  شالت  دنراد  لیح  عاونا  اب  تسا . نیا  طقف  هار ، زورما  دنتـسیاب ؛ نمـشد  لباقم 

هک دـننکیم  ادـیپ  ناـکما  اـھنآ  دریگیم ؛ رارق  هیـشاح  رد  برغ ، اـکیرمآ و  یھاوخهداـیز  لـباقم  رد  یگداتـسیا  دریگیم ؛ رارق  هیـشاح  رد  نیطــسلف  یهلئــسم  دـش ، لوغــشم 

. دننک لمع  ار  ناشدوخ  یاھهشقن 

شتآ یتقو  اقیرفآ . مدرم  یگدـنز  رد  ددـجم  روضح  یارب  اقیرفآ ، یاھتلم  رب  طلـست  یارب  دـناهدرک  عورـش  اقیرفآ  رد  ار  یاهزات  تکرح  کی  اـھیبرغ  هک  دوشیم  هدـھاشم  زورما 

. دننکیم داجیا  ار  یعیاجف  هچ  تافالتخا ، یهناھب  هب  دینیبب  امش  ناتـسکاپ ، رد  ام  یگیاسمھ  رد  دھد . ماجنا  راک  همھ  هک  دنکیم  ادیپ  لاجم  نمـشد  دش ، نشور  تافالتخا 

زا ار  تلم  کی  دننکیم ؛ شوماخ  یلک  روط  هب  ار  یتلم  یادص  روطچ  دـینک  هدـھاشم  نیرحب  رد  دـنزادنایم . یرگید  مدرم  ناج  هب  ار  یمدرم  روطچ  دـینیبب  امـش  هیروس ، رد 

یاھهزیگنا تسا  نکمم  هک  تسا  یئاھتـسایس  اھنیا  دنھدیم . رارق  مھ  لباقم  رد  ار  مدرم  روطچ  دـینیبب  امـش  رگید ، قطانم  رد  رـصم و  رد  دـننکیم . توکیاب  بناوج  یهمھ 

. تسا نانمشد  یهشقن  یلک ، یهشقن  اما  دشاب ، هتشاد  صاخشا  فرط  زا  یداقتعا  یصخش و 

رد یلکـش ، رھ  هب  یفالتخا ، تکرح  رھ  میوگیم : نیقی  عطق و  روط  هب  اـما  دـھدیم ، ماـجنا  ار  نمـشد  یهشقن  دراد  ادـماع  اـملاع و  هک  نیا  هب  منکیمن  مھتم  ار  یـسک  نم 

. تسا نمـشد  هب  کـمک  تسا ؛ هدرک  نییعت  ار  نیمز  نآ  نمـشد  هک  تسا  ینیمز  رد  ندرک  یزاـب  روشک ، نآ  دارفا  ناـیم  روـشک  کـی  نورد  رد  اـی  ناملـسم ، یاـھتلم  ناـیم 

رد اج . همھ  رد  هیملع ؛ یاھهزوح  ناگبخن  یھاگـشناد ، ناگبخن  ینید ، ناگبخن  یـسایس ، ناگبخن  ناگبخن ؛ لوا ، یهجرد  رد  دنریگب ؛ یدج  دیاب  همھ  ار  تدحو  یهلئـسم 

یاهقرف تافالتخا  شتآ  دنناوتب  نانمشد  رگا  تسا . یگرزب  رطخ  ناملـسم ، فلتخم  یاھھورگ  نیب  یبھذم  فالتخا  داجیا  دنریگب . یدج  ار  تدحو  یهلئـسم  همھ  ام  روشک 

رد ناگبخن  صالخا  تدـھاجم و  لمع و  راکتبا  اب  زج  دوشیمن ، مھ  نیا  تفرگ ؛ ار  راک  نیا  یولج  دـیاب  تساھراک . نیرتراوشد  وزج  نآ  ندـناشنورف  دـنزورفارب ، یئاج  کی  رد  ار 

داجیا هب  ار  نمشد  یهناراودیما  هاگن  و  ار ، نمشد  یهشقن  دننک  حیرـشت  مدرم  یارب  دنریثات ؛ ذوفن و  یاراد  هک  یناسک  نارادمتـسایس ، نایھاگـشناد ، املع ، یروشک ؛ رھ 

. دننک هاگآ  ار  مدرم  یمالسا ؛ فلتخم  بھاذم  رد  فلتخم  یاھشیارگ  نیب  هعیش ، ینس و  نیب  یمالسا ، یاھحانج  نیب  یمالسا ، یاھروشک  نیب  مدرم ، نیب  فالتخا 

هچ هک  مینیبیم  میناوخیم و  اـھنیا  لاـح  حرـش  رد  خـیرات ، رد  اـم  دـناینالوط . یاـھهبرجت  یاراد  هنیمز  نیا  رد  اھـسیلگنا  دـندرک . هبرجت  نانمـشد  هک  تسا  یگرزب  رطخ  نیا 

تاساسحا اب  دـیابن  درک . زیھرپ  دـیاب  فالتخا ؛ داـجیا  یارب  دنتـسھ  شـالت  لوغـشم  دـنتفرگ . داـی  اـھنیا  زا  مھ  نارگید  دـندلب ، اـھنیا  فـالتخا . داـجیا  یارب  دـندرک  ار  یئاـھراک 

نیملسم نانمشد  ار ، مالسا  نانمشد  دناشنیم ؛ هایس  کاخ  هب  ار  اھتلم  دنکیم ؛ هایس  ار  اھتلم  تشونرس  نیا ، دش ؛ اھـشتآ  نیا  نتخورفارب  بجوم  هنایماع ، یحطس و 

. دوب رادیب  دیاب  دیشخب ؛ دھاوخ  ققحت  ار  اھنآ  یهشقن  دنکیم ؛ قفوم  ناشدوخ  یاھراک  رد  ار ، لالقتسا  نانمشد  ار ،

متنع ام  هیلع  زیزع   » یهفیرـش یهیآ  یاضتقا  هب  دوب ، ام  نایم  رد  هلا ) هیلع و  یلـص هللا   ) مالـسا مرکم  ربمایپ  رگا  زورما  تسا . سدـقم  راعـش  کی  یمالـسا ، داـحتا  راـعش 

، میتسھ مالسا  مرکم  یبن  هب  دنمهقالع  هچنانچ  رگا  ام  درکیم . یریگولج  ینینچنیا  تافالتخا  داجیا  زا  درکیم ؛ توعد  داحتا  هب  ار  ام  میحر » فوئر  نینموملاب  مکیلع  صیرح 

. میشخبب ققحت  ار  راوگرزب  نآ  یعطق  یهتساوخ  نیا  دیاب 

بالقنا  / ١٣٩١/١٢/٠٩ ربھر  اب  ناتسکاپ  روھمجسیئر  رادید 

. تسا ناربکتسم  یهیقب  اھتسینویھص و  یهدشیزیرهمانرب  ملسم و  فادھا  زا  یمالسا  تما  نایم  هقرفت  فالتخا و  داجیا 

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

یموق و یبھذم و  یاهقرف و  نینوخ  یاھهضراعم  هب  اھتضھن  نیا  لیدبت  ینکفافالتخا و  دنکیم ، دیدھت  ار  یمالـسا  یرادیب  تضھن  هک  یئاھزیچ  نیرتکانرطخ  زا  یکی  زورما 

لامـش ات  ایـسآ  قرـش  زا  هتخورفدوخ ، نارادمتـسایس  یتفن و  یاھرالد  کمک  اـب  مزینویھـص ، برغ و  یـسوساج  یاھـسیورس  یوس  زا  نونکامھ  هئطوت  نیا  تسا . یلم 

یراذـگبمب و رورت و  ریفکت و  دـیدھت و  جرخ  دـشاب ، ادـخ  قلخ  یزورھب  تمدـخ  رد  تسناوتیم  هک  یلوپ  دوشیم و  لاـبند  ماـمتھا  دـج و  اـب  یبرعیهقطنم ،  رد  هژیوـب  اـقیرفآ و 

رد اھفالتخا  هب  ندزنماد  دننادیم ، دوخ  ثیبخ  یاھفدھ  عنام  ار  یمالـسا  یهچراپکی  تردـق  هک  اھنآ  ددرگیم . تدـمزارد  یاھهنیک  شتآ  نتخورفارب  ناناملـسم و  نوخ  نتخیر 

زیواتسد تسا -  ریذپانبانتجا  یعیبط و  هک  ار -  ثیدح  خیرات و  مالک و  هقف و  رد  یرظن  یاھتوافت  دناهتفای و  دوخ  یناطیش  دوصقم  یارب  هار  نیرتناسآ  ار  یمالسا  تما  نورد 

. دناهتخاس داسف  هنتف و  یزیرنوخ و  ریفکت و 

اـھتیبصع و اـھلھج و  زا  کـشیب  رادـغ ، تسد  نیا  دـھدیم . ناـشن  ینـشورب  اـھهعجاف  نیا  سپ  رد  ار  نمـشد  تسد  یلخاد ، یاـھیریگرد  یهنحـص  هب  هنادنمـشوھ  هاـگن 

تسا . نیگنس  رایسب  ارجام  نیا  رد  یسایس  ینید و  ناگبخن  ناحلصم و  یهفیظو  دزیریم . نیزنب  شتآ ، یور  رب  دنکیم و  یرادربهرھب  ام  عماوج  نایم  رد  اھیرگنیحطس 

دیاب دنکانرطخ . یاھهلعـش  نیا  ضرعم  رد  ای  ریگرد  یاهنوگ  هب  نانبل  قارع و  و  یاهنوگ ، هب  ناتـسکاپ  یاهنوگ ، هب  هیروس  یاهنوگ ، هب  سنوت  رـصم و  یاهنوگ ، هب  یبیل  نونکا 

یاهقطنم یاھهناسر  برغ و  تاـغیلبت  میھد . تبـسن  یموق  یتدـیقع و  یاـھهزیگنا  لـماوع و  هب  ار  همھ  نیا  هک  تسا  یـشیدناهداس  دوب . جـالع  یپ  رد  بقارم و  تدـشب 

. دروآیم دیدپ  نانبل  هیروس و  رد  تمواقم  نانمشد  اھتسینویھص و  یارب  ینما  یهیشاح  دننکیم و  دومناو  ینس  هعیش و  عازن  ار  هیروس  رد  رگناریو  گنج  رودزم ، هتـسباو و 

هن و  یعیـش ، تلود  کی  هیروس  تلود  هن  دـننآ . نافلاخم  یتسینویھـصدض و  تمواقم  نارادـفرط  هکلب  هعیـش ، ینـس و  هن  هیروس ، رد  عازن  فرط  ود  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

« ينکفافالتخا  » 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 27هاگياپ  هحفص 14 
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رد ناشیدناهداس  یبھذم  تاساسحا  زا  دناهتـسناوت  هک  تسا  نآ  زیمآهعجاف  یویرانـس  نیا  ناگدننادرگ  رنھ  اھنت  دناینـس . هورگ  کی  نآ  مالـسا  دض  رالوکـس و  یهضراعم 

. دنک نشور  یفصنم  ناسنا  رھ  یارب  ار  هلئسم  دناوتیم  نآ ، فلتخم  حوطس  ناراکردناتسد  هنحص و  هب  هاگن  دننک . هدافتسا  کلھم  یزورفاشتآ  نیا 

قوقح رگید  یار و  قح  زا  تسا  یداـمتم  یاـھلاس  هک  موـلظم  یتـیرثکا  نیرحب ، رد  تسا . مرگرـس  بیرف  غورد و  هب  رگید  یاهنوـگ  هب  زین  نیرحب  دروـم  رد  تاـغیلبت  جوـم  نیا 

ار نیا  دیاب  تسا ، یرگینس  هب  رھاظتم  رالوکس ، رابج  تموکح  دناهعیش و  مولظم  تیرثکا  نیا  نوچ  ایآ  دناهتساخرب . دوخ  قح  یهبلاطم  هب  دنمورحم ، تلم ، کییساسا 

؟ تسا تقیقح  نیا  ایآ  یلو  دننک ، دومناو  نینچ  دنھاوخیم  هتبلا  هقطنم  رد  نانآ  یاھهلایپمھ  یئاکیرمآ و  یئاپورا و  نارگرامعتسا  تسناد ؟ ینس  هعیش و  عازن 

یبھذـم و تافالتخا  ندرک  هدـمع  رد  نانمـشد  یاھفدـھ  نتخانـش  دـناوخیم و  ارف  تیلوئـسم  ساسحا  تقد و  لمات و  هب  ار  فصنم  ناحلـصم  نید و  یاملع  هک  تسا  اـھنیا 

. دزاسیم ضرف  همھ  رب  ار  یبزح  یموق و 

ناحادم  / ١٣٩٢/٠٢/١١ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تمعن شاهحیرق  هک  دینکیم ، هدافتسا  رعـش  زا  تسا ؛ ادخ  تمعن  هک  دینکیم ، هدافتـسا  گنھآ  نحل و  زا  تسا ؛ ادخ  تمعن  هک  دینکیم ، هدافتـسا  هرجنح  زا  ناحادم ]  ] امش

تمدخ رد  رگا  دش ، عقاو  ینکفافالتخا  تمدخ  رد  رگا  یئازفاتفرعم . تمدخ  رد  دیھدیم ؟ رارق  هچ  تمدخ  رد  ار  اھنیا  تسا ؛ امش  رایتخا  رد  اھتمعن  نیا  تسا . یھلا  دادادخ 

؛ تسا یدب  یهدافتـسا  هدافتـسا ، نیا  دنربیم ، رـس  ات  یـس  ات ، تسیب  ایند  زا  یطاقن  رد  جوجل  نیبصعتم  اھتیبصع ، نیا  رطاخ  هب  زورما  هک  تفرگ  رارق  یئاھتیبصع  کیرحت 

. دیشاب بقارم  یلیخ  ار  نیا 

لھاج مدآ  ات  راھچ  هطقن ، نالف  رد  دورب  نآ  تالیـصفت  سکع و  دراد ؛ دوجو  مایپ  لاـقتنا  نوگاـنوگ  لـئاسو  تنرتنیا و  وئدـیو و  هک  مھ  زورما  دـیناوخب ، یرعـش  کـی  اـجنیا  اـمش 

منکیم دـیکات  منکیم ، رارـصا  همھ  نیا  هدـنب  هکنیا  . دیـشاب اھزیچ  نیا  بقارم  دزیرب . ار  اھنیا  نوخ  هانگیب ، یهچب  نز و  تشم  کی  ناـج  هب  دزادـنیب  دـنک ، کـیرحت  ار  بصعتم 

رپ هللادـمحب  ار  ام  مدرم  یاھلد  هک  یقـشع  نیا  تمعن  میھاوخب  ام  رگا  هک  دـنکن  لایخ  یـسک  تسا . نیا  یارب  دـینک ، گـنرمک  ار  یاهفیاط  یبھذـم و  تاـفالتخا  هکنیا  یارب 

یاـھتیبصع کـیرحت  اـی  ینکفافـالتخا  . تسا هابتـشا  هن ، تسا ؛ نآ  شھار  مـینک ، کـیرحت  ار  فـطاوع  نـیا  مـینک و  یرازگرکـش  تـسا ، تیبلـھا  تـبحم  زا  لاـمالام  هدرک و 

نیا هب  رگنیحطس  دارفا  زا  یضعب  دنتفرگ . ار  شیولج  مھ  اھنآ  دوب ؛ تحلصم  مالسلاهیلع )  ) قداص ماما  نامز  هن  تسا ، تحلـصم  زورما  هن  تسین ؛ تحلـصم  نکفافالتخا ،

دنرادن هجوت  هلئسم 

هک هسامح  هسامح ،»  » میدرک ضرع  ام  هکنیا  دوب . دـھاوخ  هسامح  دوب ، دـیما  رگا  دنـشاب ؛ هتـشاد  دـیما  دـیاب  ام  مدرم  زورما  ینورد . یلخاد و  تافالتخا  تسا  روط  نیمھ 

، دـشوجیم لد  زا  هساـمح  تسا ؟ لوقعم  رگم  یزیچ ؟ نینچ  دوشیم  رگم  دـننک ! داـجیا  هساـمح  مدرم  مینکیم ، رداـص  همانـشخب  تسین ؛ یاهمانـشخب  تسین ، یروتـسد 

، دـش یھت  حیحـص  قطنم  زا  رکف  دـش ، یلاخ  دـیما  زا  لد  هچنانچ  رگا  تسین . یروتـسد  هک  اھنیا  دوشیم ؛ ینابیتشپ  نامیا  اب  هسامح  دوشیم ، تیادـھ  لقع  اب  هساـمح 

یاضف تسا : نیا  ینیرفآهسامح  هن . هک  تسا  مولعم  دـیآیم ؟ دوجو  هب  هسامح  مینک ، قیرزت  سای  اـھلد  رد  مینک ، داـجیا  دـیدرت  اـھنھذ  رد  اـم  دـیآیمن . دوجو  هب  هساـمح 

، تسا یعطق  هک  یئاھزادـنامشچ  دـیآ ؛ دوجو  هب  اھزادـنامشچ  هب  هاگن  یاـضف  ینیبشوخ ، یاـضف  دـیما ، یاـضف  دـیاین ؛ دوجو  هب  نظ  وس  یاـضف  دـیاین ؛ دوجو  هب  ینیبدـب 

. تسین ینیقلت  تسا ، یقیقح  تسا ، ینیقی 

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٣/١٧ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ار هشقن  رگا  میـسانشب . ار  مالـسا  اب  دوخ و  اب  نانمـشد  یهھجاوم  دوخ و  یگدنز  یلک  یهشقن  هکنیا  هب  میراد  جایتحا  یرایـشوھ ؛ هب  میراد  جایتحا  اھناملـسم  ام  زورما 

نآ زا  یئزج  اـم  دوـخ  میـسانشیمن ، تسرد  ار  نمـشد  یهشقن  ناـمدوخ  اھناملـسم  اـم  یھاـگ  هـک  تساـجنآ  لاکـشا  درک . میھاوـخ  باـختنا  تـسرد  ار  هار  میتخاـنش ،

کیرحت نمشد ، یهشقن  تسا ؛ ناناملسم  نیب  رد  ینکفافالتخا  نمشد ، یهشقن  تسا . نیا  هب  یالتبم  مالسا  یایند  هنافـساتم  زورما  هک  میوشیم ؛ نمـشد  یهشقن 

ینعی ینمـشد -  تموـصخ و  یقیقح  یهطقن  زا  ار  یمالـسا  تـما  هجوـت  هـک  تـسا  نـیا  نمـشد  یهـشقن  تـسا ؛ رگیدـکی  هـیلع  یمالـسا  فـلتخم  بھاذـم  یاـھتیبصع 

. دنک هجوتم  یرگید  یاھاج  هب  دنک و  فرحنم  مزینویھص -  دسفم و  دساف و  یرادهیامرس 

میرک  / ١٣٩٢/٠٣/١٨ نآرق  یللملانیب  تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

باطخ نیا  اوقرفت .» اعیمج و ال  لبحب هللا  اومصتعا  و  : » دنراذگب رگیدکی  تسد  رد  تسد  دنـشاب ؛ دحتم  رگیدکی  اب  یمالـسا  تما  داحآ  هک  تسا  نیا  نآرق  تاروتـسد  زا  یکی 

رـسارس رد  مالـسا  هب  نینموم  یهمھ  هب  باطخ  تسا ، یمالـسا  یاھروشک  ناملـسم  یاھتلم  هب  باطخ  تسا ، ناریا  تلم  هب  باـطخ  تسا ، اـم  هب  باـطخ  تسیک ؟ هب 

؟ مینکیم لمع  نیا  هب  ام  تسا . ایند 

نیا دننادب . یرب  اھنآ  زا  ار  دوخ  دننک ، نعل  دننک ، ریفکت  ار  رگید  یهدع  کی  هدع ، کی  ناناملسم . نایم  فالتخا  تسا : یرامعتسا  شزومآ  ینآرق ، شزومآ  نیا  لباقم  یهطقن 

لخاد مھ  اھنآ  دـنروخیم ؛ بیرف  یمالـسا  یاھتموکح  یمالـسا و  یاھتلود  زا  یـضعب  هنافـساتم  میـشابن . مھ  اب  ام  هکنیا  یارب  دـھاوخیم ؛ رامعتـسا  زورما  هک  تسا  یزیچ 

. هتسنادن مھ  یھاگ  هتسناد ، یھاگ  دننکیم ؛ راک  نمشد  یارب  دنروخیم ، ار  نمشد  بیرف  دنوشیم ؛ نمشد  یزاب 

یهناھب هب  روک  مسیرورت  مالسا ، یایند  رد  دینیبب  دیآیم ؛ دوجو  هب  یدسافم  هچ  فالتخا  گنج و  زا  دینیبب  تسا . یروف  یهضیرف  کی  ناناملـسم ، نیب  قافتا  داحتا و  زورما 

. دشکیم یتحار  سفن  هچ  بصاغ  یتسینویھـص  میژر  دندروآ ، دوجو  هب  ناناملـسم  ام  نیب  هک  یتافالتخا  نیا  اب  دینیبب  دزادـنایم ؛ هار  هب  یعیاجف  هچ  یبھذـم ، تافالتخا 

ار ام  مشچ  دیاب  اھنیا  دنروآیم . دوجو  هب  یاهثداح  کی  دـننکیم ، تسرد  یاهئطوت  کی  دـنوش ، کیدزن  مھ  هب  دـنھاوخب  یمالـسا  یاھتلم  یمالـسا و  یاھروشک  یتقو  رھ 

ناحتما یهنحـص  اجنیا  دنک . زاتمم  نانمـشد  یهدناشنتسد  نامکاح  زا  ار  صالخااب  نامکاح  اسور و  یهرھچ  دیاب  اھنیا  دنک ، رادیب  ار  ناملـسم  یاھتلم  دیاب  اھنیا  دـنک ، زاب 

. تسا

یمالـسا بھاذم  ار ، ناملـسم  یاھتلم  هک  ینابز  یاهرجنح و  رھ  تسا . نم هللا  قطان  تسا ، یھلا  یهرجنح  دنک ، توعد  مالـسا  یایند  تدحو  هب  هک  یاهرجنح  رھ  زورما 

هدبع دقف  قطان  یلا  یغـصا  نم  . » تسا ناطیـشلا  نم  قطان  دنک ، کیرحت  رگیدکی  هیلع  ار  اھتیبصع  دنک و  کیرحت  رگیدکی  اب  ینمـشد  هب  ار  یمالـسا  نوگانوگ  فیاوط  ار ،

نیعمتـسم ناشدوخ و  دـننزیم ، فرح  سیلبا  نابز  زا  هک  یئاھنآ  سیلبا .» دـبع  دـقف  سیلبا  ناـسل  نع  قطنی  قطاـنلا  ناـک  نا  دـبع هللا و  دـقف  نع هللا  قطاـنلا  ناـک  ناـف 

سئب اھنولـصی و  منھج  راوبلا . راد  مھموـق  اوـلحا  ارفک و  تمعن هللا  اولدـب  نیذـلا  یلا  رت  مل  ا  . » دـننکیم تکـالھ  راـچد  مھ  ار  ناـشدوخ  دـنربیم ؛ منھج  فرط  هب  ار  ناـشدوخ 

. تسا نوعرف  یهرابرد  هک  رانلا ،» مھدرواف  همایقلا  موی  هموق  مدقی  « ؛» رارقلا

راک نیطایـش  عفن  هب  اـھنیا  تسا -  هشیمھ  زا  رتشیب  زورما  یگچراـپکی ، هب  جاـیتحا  هک  یلاـح  رد  دـننکیم -  رود  یگچراـپکی  داـحتا و  زا  ار  مالـسا  یاـیند  زورما  هک  یناـسک 

. دننکیم راک  اھسیلبا  عفن  هب  دننکیم ،

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

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 

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

؛ تسا ینس  هعیش و  یهلئسم  یبھذم و  یاهقرف و  فالتخا  داجیا  دربھار  هقطنم ، رد  یمالسا  ماظن  نانمشد  صوصخب  مالسا و  نانمـشد  یـساسا  یاھدربھار  زا  یکی 

« ينکفافالتخا  » 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 27هاگياپ  هحفص 15 
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زا فرحنم  یاھیریفکت  نآ  هتسد  کی  اھهعیش ؛ زا  هتسد  کی  اھینـس ، زا  هتـسد  کی  دندش : هنیمز  نیا  رد  نمـشد  رودزم  لماع و  هتـسد  ود  و  دیـشاب . هتـشاد  هجوت  ار  نیا 

هیجوت ار  اھینمـشد  و  دـننکیم ، ار  نارگید  تاساسحا  کیرحت  هعیـش ، مان  هب  هعیـش و  مسا  ریز  دـننکیم ، راـک  نمـشد  یارب  هک  یناـسک  زا  مھ  هتـسد  کـی  نید ، تقیقح 

یاهعومجم رھ  و  هیـضق ، نیا  رد  دوشب  قرغ  دروخب و  ار  گرزب  یهئطوت  نیا  بیرف  هک  یتلود  رھ  یھاگتـسد ، رھ  یاهعومجم ، رھ  دننکیم . هتخورفارب  ار  هنتف  شتآ  دـننکیم و 

هچ املع ، ناگرزب  هکنیا  رب  مراد  رارـصا  نم  دروخ . دـھاوخ  هبرـض  ام  روشک  هب  صوصخب  یمالـسا ، ماـظن  هب  یمالـسا و  تکرح  هب  دز  دـھاوخ  هبرـض  اـعطق  دـنکب ، هابتـشا  هک 

نامدوخ لباقم  رد  یدیدج  یهھبج  کی  ام  هک  دوشب  بجوم  دیابن  یمالـسا  یاھهقرف  نیب  تافالتخا  هک  دـننکب  هجوت  رگید ، قطانم  رد  هچ  ناریا ، رد  هچ  ینـس ، هچ  هعیش ،

. مینامب لفاغ  تسا ، هقطنم  مدرم  یزورھب  نمشد  لالقتسا و  نمشد  مالسا و  لصا  نمشد  هک  یلصا  نمشد  زا  مینک و  زاب 

جح  / ٢٠/١٣٩٢/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

؛ دننک راتفر  مھ  اب  هناردارب  هملک  یعقاو  یانعم  هب  یمالسا ، گرزب  یهضیرف  نیا  نادیم  رد  جح و  یهصرع  رد  جاجح  هک  تسا  نیا  هملک ، تسرد  یانعم  هب  جح  مزاول  زا  یکی 

ار زیچ  کی  دنتکرح ؛ لاح  رد  فدھ  کی  تمـس  هب  هک  دننک  هاگن  مھ  هب  یناسک  مشچ  هب  نمـشد ؛ مشچ  هب  هن  هناگیب ، مشچ  هب  هن  دـننک ، هاگن  رگیدـکی  هب  ردارب  مشچ  هب 

لادج رھظم  جح  اقافتا  تسین ؛ نمشد  اب  لادج  لادج " ال   " زا دارم  ( ١ ،) جحلا یف  لادج  قوسف و ال  ثفر و ال  الف  دندومرف : هکنیا  دننکیم . تکرح  روحم  کی  درگ  رب  دـنیوجیم ؛

تئارب رد  هک  یلادج  نیا  دینکیم ؟ اپرب  تئارب  مسارم  جح  رد  ارچ  امش  جحلا ؛" یف  لادج  ال   " هک دنیوگب  روجنیا  دناهتـساوخ  اھلددب  اھنیبجک و  زا  یـضعب  تسا . نمـشد  اب 

، تسا رگیدکی  اب  ناردارب  لادج  دشاب ، دیابن  جح  رد  هک  یلادج  نآ  تسا ؛ یمالسا  تایح  طوطخ  نیرتیساسا  وزج  نیا  تسا ؛ رفک  اب  لادج  تسا ، کرـش  اب  لادج  تسھ ،

رفانت میـشاب ، هتـشادن  ینابز  لادج  طقف  هن  هک  مینکب  یعـس  دیاب  دشاب . دیابن  لادج  نیا  تسا ؛ رگیدکی  اب  دیحوت  هب  دـقتعم  یاھلد  لادـج  تسا ، رگیدـکی  اب  نینموم  لادـج 

بھاذـم فالتخا  دیـشاب . هتـشاد  هجوت  ار  نیا  دنایمالـسا ؛ یهعماج  رد  نآ  داجیا  ددـصرد  مالـسا  نانمـشد  زورما  هک  یزیچ  نآ  سکع  تسرد  میـشاب ؛ هتـشادن  مھ  یبلق 

دوجوهب یلکـشم  دـنراد -  فالتخا  مھاب  اھنیا  دراد ؛ یرگید  یهدـیقع  کی  یرگید  دراد ، یاهدـیقع  کی  یکی  یتدـیقع -  فـالتخا  دـح  رد  ینـس  هعیـش و  فـالتخا  یمالـسا ،

یاـیند نانمـشد  دـماجنیب ؛ ینمـشد  هب  یرگهزیتس ، هب  یریگرد ، هب  یراـتفر ، فـالتخا  هب  یحور ، فـالتخا  هب  یتدـیقع  فـالتخا  نیا  هک  تسا  یتقو  نآ  لکـشم  دروآیمن ؛

، دننک عورـش  ار  رگیدمھ  اب  شکمـشک  دنریگب و  ار  رگیدکی  نابیرگ  یمالـسا  بھاذم  مالـسا  یایند  رد  رگا  هک  دـندیمھف  بوخ  دـناهشقن . نیا  لابند  دـنرکف ، نیا  لابند  مالـسا 

ار هعیش  طقف  هن  هک  دنزادنایم  هار  هب  ار  یریفکت  یاھهورگ  فرط  کی  زا  اذل  دندیمھف ؛ تسرد  دندیمھف ، بوخ  ار  نیا  دیشک ؛ دھاوخ  یتحار  سفن  تسینویھص  بصاغ  میژر 

شتآ یور  نیزنب  دننک ، مھارف  همیھ  شتآ  نیا  یارب  هک  دنزادنیب  هار  هب  ار  رودزم  هدع  کی  مھ  فرط  نآ  زا  دـننک ؛ ریفکت  مھ  ار  تنـس  لھا  قرف  زا  یرایـسب  هکلب  دـننک ، ریفکت 

زا ندنل و  زا  هک  یعیـشت  نآ  ندنل ! رد  اجک ؟ رد  اکیرمآ ! رد  اجک ؟ رد  دنراذگیم ؛ اھنیا  رایتخا  رد  هناسر  یعمج و  طابترا  لئاسو  دیراد . ربخ  ای  دیونـشیم ، دـینیبیم ، هک  دـنزیرب ؛

همھ نیا  نارگید ، راوگرزب و  ماما  یمالسا ، بالقنا  یزوریپ  زا  دعب  صوصخب  عیشت و  ینید  ناربھر  دروخیمن . هعیش  درد  هب  عیـشت  نآ  دوشب ، شخپ  ایند  یارب  دھاوخب  اکیرمآ 

فالتخا یریگرد و  داجیا  لابند  یزورفاشتآ ، لابند  شآ -  زا  رتغاد  یهساک  یاهدع -  کی  تقونآ  رگیدکی ، اب  ناناملـسم  یردارب  یمالـسا و  تما  داحتا  ظفح  رب  دـننکیم  دـیکات 

نآ هن  دنراد ، تسود  ار  نیا  هن  دناینس ، هن  دناهعیش ، هن  هک  مالسا  یایند  نانمـشد  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دھاوخیم ؛ نمـشد  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دنتـسھ .] ]

. مینک هجوت  دیاب  ار  اھنیا  میمھفب ، دیاب  ار  اھنیا  دنتسھ . شلابند  دنراد ، تسود  ار 

جح  / ٢٠/١٣٩٢/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

 - دـنراد فالتخا  مھاب  اھنیا  دراد ؛ یرگید  یهدـیقع  کی  یرگید  دراد ، یاهدـیقع  کـی  یکی  یتدـیقع -  فـالتخا  دـح  رد  ینـس  هعیـش و  فـالتخا  یمالـسا ، بھاذـم  فـالتخا 

؛ دـماجنیب ینمـشد  هب  یرگهزیتس ، هب  یریگرد ، هب  یراتفر ، فالتخا  هب  یحور ، فـالتخا  هب  یتدـیقع  فـالتخا  نیا  هک  تسا  یتقو  نآ  لکـشم  دروآیمن ؛ دوجوهب  یلکـشم 

ار رگیدمھ  اب  شکمشک  دنریگب و  ار  رگیدکی  نابیرگ  یمالسا  بھاذم  مالسا  یایند  رد  رگا  هک  دندیمھف  بوخ  دناهشقن . نیا  لابند  دنرکف ، نیا  لابند  مالـسا  یایند  نانمـشد 

هن هک  دنزادنایم  هار  هب  ار  یریفکت  یاھهورگ  فرط  کی  زا  اذل  دندیمھف ؛ تسرد  دندیمھف ، بوخ  ار  نیا  دیشک ؛ دھاوخ  یتحار  سفن  تسینویھـص  بصاغ  میژر  دننک ، عورش 

، دـننک مھارف  همیھ  شتآ  نیا  یارب  هک  دـنزادنیب  هار  هب  ار  رودزم  هدـع  کی  مھ  فرط  نآ  زا  دـننک ؛ ریفکت  مھ  ار  تنـس  لھا  قرف  زا  یرایـسب  هکلب  دـننک ، ریفکت  ار  هعیـش  طقف 

یعیـشت نآ  ندنل ! رد  اجک ؟ رد  اکیرمآ ! رد  اجک ؟ رد  دنراذگیم ؛ اھنیا  رایتخا  رد  هناسر  یعمج و  طابترا  لئاسو  دیراد . ربخ  ای  دیونـشیم ، دینیبیم ، هک  دنزیرب ؛ شتآ  یور  نیزنب 

راوگرزب و ماما  یمالـسا ، بالقنا  یزوریپ  زا  دعب  صوصخب  عیـشت و  ینید  ناربھر  دروخیمن . هعیـش  درد  هب  عیـشت  نآ  دوشب ، شخپ  ایند  یارب  دھاوخب  اکیرمآ  زا  ندـنل و  زا  هک 

داجیا لابند  یزورفاشتآ ، لابند  شآ -  زا  رتغاد  یهساک  یاهدع -  کی  تقونآ  رگیدکی ، اب  ناناملـسم  یردارب  یمالـسا و  تما  داحتا  ظفح  رب  دـننکیم  دـیکات  همھ  نیا  نارگید ،

ار نیا  هن  دناینـس ، هن  دناهعیـش ، هن  هک  مالـسا  یایند  نانمـشد  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دـھاوخیم ؛ نمـشد  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دنتـسھ .]  ] فالتخا یریگرد و 

. مینک هجوت  دیاب  ار  اھنیا  میمھفب ، دیاب  ار  اھنیا  دنتسھ . شلابند  دنراد ، تسود  ار  نآ  هن  دنراد ، تسود 

جح  / ٢٠/١٣٩٢/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رد دـینیبب  دـننکیم ؛ مھ  یزورفاشتآ  دـننکیم ، یتدـیقع  یحور و  یرکف و  فالتخا  داجیا  یهنیمز  رد  نانمـشد  هک  ییاـھراک  زا  ریغ  مالـسا  یاـیند  رد  دـینکیم  هظحـالم  زورما 

هعیش یهناھب  هب  مدرم  نیب  دنزورفایمرب  ار  گنج  شتآ  روطچ  روجکی -  نیرحب  رد  روجکی ، هیروس  رد  روجکی ، قارع  رد  روج ، کی  ناتسکاپ  رد  ام -  یهیاسمھ  یاھروشک 

هب ار  هقطنم  دنرضاح  اھنیا ؛ زا  یدراوم  هب  ماهدرک  هراشا  ررکم  نم  هک  دنراذگیم ، شیور  ینس  هعیـش و  مسا  تسین ، ینـس  هعیـش و  یهلئـسم  هک  مھ  ییاجنآ  ینـس ؛ و 

. دنایروجنیا اھتردقربا  یسایس ؛ دصاقم  رطاخ  یارب  دنشکب ، شتآ 

جح  / ١٣٩٢/٠٧/٢٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

دیدرت داجیا  و  اھتلم ، رب  یداصتقا  راشف  و  ناگبخن ، عیمطت  دیدھت و  و  یقالخا ، یسایس و  داسف  جیورت  و  ناناملـسم ، نایم  ینکفاهقرفت  هک  ار  دونع  نمـشد  نیا  یاھهویش 

. درک ییاسانش  هار  نیا  زا  ار  نانآ  یهتسنادان  هتسناد و  یدایا  ناگتسباو و  داد و  صیخشت  یبوخب  دیاب  تسا ، یمالسا  یاھرواب  رد 

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

یبولطم یهدـنیآ  مالـسا  یایند  یهدـنیآ  دـنھدب ، ماجنا  تسرد  ار  ناـشدوخ  فئاـظو  ینید -  یملع و  ناـگبخن  هچ  یـسایس ، ناـگبخن  هچ  اـھتلم -  ناـگبخن  ناگدـبز و  رگا 

یرادـیب اب  هک  یناسک  نآ  مالـسا -  نانمـشد  هک  تسا  هطقن  نیمھ  رد  تسرد  دـنکیم . یرادـیب  ساسحا  مالـسا  یایند  زورما  دراد . دوجو  دـیما  هدـنیآ ، نیا  هب  دوب ؛ دـھاوخ 

عماوج نتـشاذگ  لطعم  یارب  اھدنفرت  ماسقا  عاونا و  دنوشیم ؛ نادیم  دراو  دـنفلاخم -  اھروشک  رد  ادـخ  نید  تیمکاح  اب  دـنفلاخم ، اھتلم  لالقتـسا  اب  دـنفلاخم ، یمالـسا 

. تسا فالتخا  داجیا  اھنآ  نیرتمھم  دیآیم و  دوجوهب  یمالسا 

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

دوشیم نیا  هجوتم  نمشد  یاھشالت  یهمھ  هک  تسا  طیارش  نیمھ  رد  تسا . یمھم  یهلئسم  یلیخ  نیا  تسا ؛ هدربن  دای  زا  ار  نیطسلف  هک  داد  ناشن  یمالـسا  تما 

؛ تعیرـش نید و  مان  هب  مالـسا و  مان  هب  یفارحنا  یرگطارفا  جـیورت  اب  یلخاد ، یاھگنج  اـب  تاـفالتخا ، داـجیا  اـب  روج ؟ هچ  دـنک . لـفاغ  نیطـسلف  داـی  زا  ار  یمالـسا  تما  هک 

ناھج نانمـشد  یارب  رابکتـسا ، یارب  دـندمآ ، دوجوهب  مالـسا  یایند  رد  هک  یریفکت  یاھنایرج  نیا  دوجو  دـننک . ریفکت  ار  ناناملـسم  تیرثکا  ار ، ناناملـسم  یهماع  یاهدـع 

هچنآ لـباقم  یهطقن  تسرد  دـننکیم . فوطعم  یرگید  یاـجهب  ار  اـھهجوت  یتسینویھـص ، میژر  ثیبخ  تیعقاو  هب  هجوت  یاـجهب  هک  دنتـسھ  اـھنیا  تسا . هدژم  کـی  مالـسا 

، دنشاب تخسرس  نید  نانمشد  لباقم  رد  دیاب  ناناملسم  دنشاب ؛] « ] مھنیب امحر  رافکلا  یلع  ادشا   » هک تسا  هتـساوخ  ناناملـسم  زا  مالـسا  تسا ؛ هتـساوخ  مالـسا 

« ينکفافالتخا  » 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 27هاگياپ  هحفص 16 
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، دنراذگب رگیدکی  تسد  رد  تسد  دنـشاب ، مھ  اب  دنـشاب ، نابرھم  ناشدوخ  نیب  تسا . نآرق  یهیآ  حیرـص  رافکلا » یلع  ادشا  « ؛ دنریگن رارق  ذوفن  تحت  دـیاب  دنتـسیاب ، دـیاب 

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

راک اھنیا  هب  حالـس  نداد  اھنایرج و  نیا  لیومت  اھنایرج و  نیا  ینابیتشپ  اھنایرج و  نیا  دوجو  هک  دـنک  کش  دـناوتیم  یـسک  هچ  دـنزادنیب ! مھ  ناـج  هب  ار  اھناملـسم  دـھدب ،

؛ دزادرپب هلئسم  نیا  هب  دیاب  مالسا  یایند  دننکیم . یزیرهمانرب  راک  نیمھ  یارب  دننیشنیم و  تسا ؟ یرابکتسا  یاھتلود  ثیبخ  یتینما  یاھهاگتسد  راک  تسا و  رابکتسا 

تخورفا دھاوخ  یشتآ  تافالتخا ، نیا  هب  ندز  نماد  هک  دنمھفیمن  دننزیم ؛ نماد  تافالتخا  نیا  هب  هجوتیب  ناملسم ، یاھتلود  زا  یضعب  هنافساتم  تسا . یگرزب  رطخ  نیا 

لوـپ زا  هک  دنتـسھ  یناـسک  مھ  گـنج  نـیا  لـماع  رگید . یھورگ  اـب  ناملـسم  یھورگ  گـنج  تـسا : رابکتـسا  یهتـساوخ  نـیا  تـفرگ ؛ دـھاوخ  ار  اـھنآ  یهـمھ  نـماد  هـک 

زا تکرح  نیا  و  دنزادنیب . مھ  ناج  هب  ار  مدرم  روشک ، نآ  رد  روشک و  نیا  رد  هک ] ، ] دـنھدیم حالـس  دـنھدیم ، لوپ  اھنیا  هب  دـننکیم ؛ هدافتـسا  نیربکتـسم  ناگدـناشنتسد 

یرادیب هکنیا  یارب  تسا ؛ هدـش  دـیدشت  دـمآ ، دوجوهب  یبرع  یمالـسا و  یاھروشک  زا  یدادـعت  رد  یمالـسا  یرادـیب  جوم  هک  ریخا  لاس  راھچ  هس  نیا  رد  رابکتـسا  یوس 

ایند یمومع  راکفا  مشچ  رد  ار  مالسا  نمشد ، یتاغیلبت  یاھهاگتسد  ییامنگرزب  اب  مھ  دنزادنایم ، مھ  ناج  هب  ار  اھناملسم  مھ  دنھدب . رارق  عاعشلاتحت  ار  یمالسا 

؟ دـننکیم رکف  هچ  مالـسا  یهرابرد  دروخیم ، دوجیم و  دراد  ار  یناـسنا  کـی  رگج  مالـسا ، ماـن  هب  هک  دـنھدیم  ناـشن  ار  یمدآ  کـی  اـھنویزیولت  یتقو  دـنھدیم ؛ هولج  تشز 

اھتدـم نآ  یهرابرد  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  تسین ؛ هعاسلاقلخ  یاـھزیچ  اـھنیا  دـیایب ، دوجوهب  اـتعفد  هک  تسین  ییاـھزیچ  اـھنیا  دـندرک ؛ یزیرهماـنرب  مالـسا  نانمـشد 

اب دیاب  اھناملسم  دنتسھ . اھراک  روجنیا  رس  تشپ  یسوساج  یاھهاگتـسد  تسھ ، لوپ  اھنیا  رـس  تشپ  تسھ ، تسایـس  اھنیا  رـس  تشپ  تسا ، هدش  یزیرهمانرب 

مھ دـنک ، لوبق  دـیاب  ینـس  مھ  دـنک ، لوبق  ار  نیا  دـیاب  هعیـش  مھ  تسا ؛ اـم  یهمھ  یارب  گرزب  فـیلکت  کـی  نیا  دـننکب ؛ هلباـقم  تدـحو  دـض  تدـحو و  فلاـخم  لـماع  رھ 

. دنریذپب دیاب  ار  نیا  دراد  دوجو  اھینس  نایم  رد  نایعیش و  نایم  رد  هک  ینوگانوگ  یاھهبعش 

مالسلامھیلع  / ١٣٩٣/٠١/٣١ تیب  لھا  ناحادم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ار ام  نانمشد  هک  دشاب  یروج  ام  یاھفرح  نومـضم  ای  ام  ندز  فرح  تیفیک  رگا  میاهداد ؛ تسد  زا  ار  تصرف  نیا  دشاب ، نکـشتدحو  تاسلج  ام ، تاسلج  هدرکنیادخ  رگا 

یارب میاهتفگ ، ام  اـھراب  دوب . بقارم  دـیاب  دوب ، بظاوم  دـیاب  ار  نیا  تمقن ؛ هب  میاهدرک  لیدـبت  ارفک -  تمعن هللا  اولدـب  ار -  یھلا  تمعن  نیا  اـم  دـنکب ، قفوم  ناشیاھفدـھ  رد 

تسد رد  تسا  یاهگرب  هلیسو و  کی  ناناملـسم ، نایم  رد  یبھذم  تافالتخا  زورما  هک  تسا  نشور  زور  لثم  نیا  مھ  مالـسا  ناھج  ناھج و  عاضوا  زا  علطم  هاگآ و  یاھمدآ 

هک یبلاطم  ندروآ  نابز  هب  یداقتعا ، یاھتفلاخم  ندرک  حیرص  تافالتخا ، ندرک  ینلع  تسا . یبھذم  تافالتخا  نیمھ  ام ، نانمـشد  تسد  رد  ریـشمش  کی  ام . نانمـشد 

هدروآرب نمـشد  دوصقم  نیا  هک  مینکب  لـمع  یروج  اـم  رگا ]  ] ـالاح دـنکیم . دراد  ار  هدافتـسا  نیرتشیب  نآ  زا  اـم  نمـشد  هک  تسا  یلیاـسو  زا  یکی  دزورفایمرب ، ار  اـھهنیک 

دنتـسین رـضاح  یـضعب  میاهدرک ؛ رارکت  اھراب  درک ؟ رارکت  دیاب  ردقچ  ار  نیا  درک ؛ دایز  ار  یبھذم  یاھیزروهنیک  دـیابن  تاسلج  رد  تسا . ارفک » تمعن هللا  اولدـب   » نیا دوشب ،

هب دینکیم  عورـش  لوا  دینکیم ؟ راک  هچ  دینک ، تیادھ  درادن  لوبق  ار  امـش  قح  یهدـیقع  تسین و  امـش  بھذـم  قفاوم  هک  ار  یـسک  نآ  دـیھاوخب  رگا  امـش  دـننک .] شوگ  ]

. دناسر دھاوخ  رفص  هب  ار  وا  تیادھ  دیما  درک و  دھاوخ  رود  امش  زا  ار  وا  یلکب  هکنیا  نداد ؟ مانشد  ندرک و  ییوگدب  وا  تاسدقم 

ىمالسا  / ١٣٩٣/٠٣/٠۶ ىاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

، اھفالتخا نیرتکانرطخ  اھفالتخا و  نیرتقیمع  تسا . فالتخا  داجیا  اـب  لوا  ىهجرد  رد  اـھنآ  ىهلباـقم  دـننکیم ؛ هلباـقم  مالـسا  اـب  ىنلع  تروصهب  ىنانمـشد  اـیند  رد  زورما 

. دریگیم ماجنا  ىرابکتـسا  ىاھتـسد  ىهلیـسوهب  ناناملـسم ، نتخادنا  مھ  ناج  هب  ىارب  ىتدـیقع  ىنامیا و  تاکیرحت  ایند ، رد  زورما  تسا . ىنامیا  ىتدـیقع و  ىاھفالتخا 

هیلع رگیدـکی ، تسد  رد  تسد  نتـشاذگ  رگیدـکی و  اب  ىراکمھ  ىاـج  هب  ناردارب  دنـشکیم ؛ ریـشمش  ىرگید  ىهدـع  هیلع  ىاهدـع  دـننکیم ؛ ریفکت  ار  ىاهدـع  ىاهدـع ، کـی 

هک ىیاھتسد  هتبلا ] [ ؛ دنھدیم شیازفا  هظحل  هب  هظحل  ار  ىفئاط  ىموق و  تاکیرحت  دنزادناىم و  هار  هب  ىنس  هعیـش و  گنج  دنراذگیم ! نانمـشد  تسد  رد  تسد  ناردارب 

نمشد تسد  بخ  دتفیب ، راک  هب  تسا -  هدرک  رما  نآ  هب  ار  ام  نآرق  هک  ىھاگآ -  هشیدنا و  غارچ  درخ ، ىورین  رگا  دنتسھ . ىاهدشهتخانش  ىاھتـسد  دننکیم ، ار  اھراک  نیا 

. میمھفیم ار  نمشد  ىهزیگنا  مینیبىم ، ار 

ىمالسا  / ١٣٩٣/٠٣/٠۶ ىاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

رد دنراد ، هگن  ىفخم  هدیشوپ و  ار  ناشدوخ  تالکـشم  هکنیا  ىارب  دنـسرب ، ناشدوخ  ىرابکتـسا  ىاھفدھ  هب  ىرابکتـسا  ىاھهاگتـسد  هکنیا  ىارب  مالـسا  ىایند  رد  زورما 

، دـنرادهگن ظوفحم  ار  ىتسینویھـص  بصاغ  میژر  هکنیا  ىارب  دـنروآىم ، دوجوهب  ىـسارھناریا  دـنروآىم ، دوجوهب  ىـسارھهعیش  دـننکیم ؛ داجیا  فالتخا  ناناملـسم  نایم 

فالتخا اھناملسم  نیب  هک  دننیبىم  نیا  رد  ار  نآ  هار  دننک ؛ لح  ىوحنهب  تسا ، هدناشک  تسکـش  هب  هقطنم  نیا  رد  ار  ىرابکتـسا  ىاھتـسایس  هک  ىیاھداضت  هکنیا  ىارب 

. تسا نیا  ناگبخن  زا  راظتنا  تسا ، نیا  ناگدبز  زا  راظتنا  دیمھف ؛ دیاب  ار  نیا  دید ، دیاب  ار  نیا  بخ ، دنزادنیب .

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

... درک هدافتسا  نامرفان  ىاھروشک  نیا  هیلع  دیاب  نکمم  ىهلیسو  رھ  زا  هک  تسا  نیا  دنوریمن  اکیرمآ  راب  ریز  هک  ىیاھروشک  ىهرابرد  اکیرمآ ، تسایس 

رد دننکیم  ىعس  تسین ، هارمھ  اھنآ  اب  هک  ىماظن  نآ  ىھاگتـسد ، نآ  تسا : نیا  دننکیم  اھنیا  هک  ىیاھراک  زا  ىکی  تسا ؛ اھتیمکاح  سار  رد  فالتخا  داجیا  اھهار  زا  ىکی 

نیا اھهار  زا  ىکی  دـنوشیم ؛ قفوم  هنافـساتم  مھ  اھاجىـضعب  دـنوشیمن ، قفوم  اھاجىلیخ  دـننک ؛ تسرد  هناگود  تیمکاح  دـنروایب ، دوجوهب  فاکـش  فـالتخا و  نآ  سار 

. تسا

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

ضراعت دھدب ، رارق  مھ  لباقم  رد  دنکب ، مرگرس  ار  ام  ىحطس ، تافالتخا  ىعرف و  تافالتخا  روشک ؛ لخاد  رد  تافالتخا  هب  ندش  مرگرس  تسا : اھنیا  ام  ىنورد  ىاھـشلاچ 

زا تلم  ماجـسنا  نداد  تسد  زا  دـش . ضرع  هـک  تـسا  ىلـصا  شلاـچ  نآ  قیداـصم  زا  ىکی  نـیا  دـنکب ؛ لـفاغ  ىلـصا  طوـطخ  زا  ىلـصا و  لـئاسم  زا  ار  اـم  درواـیب ، دوـجوهب 

الاـح اـت  هکنیا  روـصت  میناوـتیمن ، اـم  هکنیا  روـصت  ىدـیماان ، ساـی و  هب  ندـش  راـچد  ىراـکمک ، هب  ندـش  راـچد  ىگیحورىب ، ىلبنت و  هب  ندـش  راـچد  تسا . اـم  ىاھـشلاچ 

نآ همھ ، اھنیا  دنک . زاب  ار  اھهرگ  نیا  ىهمھ  دـناوتیم  ىداھج  تیریدـم  ىلم و  مزع  میـشاب ، هتـشاد  مزع  دـیاب  میناوتیم ، ام  دـندومرف  ماما  هک  روطنامھ  ریخن ، میتسناوتن ؛

؛ دننک ىسررب  ار  لئاسم  نیا  دننیشنب  دیاب  ام  ىالـضف  ام ، ناگبخن  ام ، زیزع  ىاھناوج  میدرک  ضرع  هک  روطنامھ  مینک . هلباقم  اھنیا  اب  دیاب  هک  تسا  ام  ىنورد  ىاھـشلاچ 

دـشخبب و دـیما  ام  هب  دـنک و  ىرای  لوصف  نیا  ىهمھ  رد  ار  ام  دـناوتیم  گرزب  رامعم  نآ  ىهشقن  درمگرزب و  نآ  دای  نامراوگرزب و  ماما  کرابم  مان  تسا . ىیاھلصفرـس  اـھنیا 

. دوب دھاوخ  نینچ  مھ ]  ] هدنیآ رد  ىھلا  قیفوت  هب  تسا و  هدوب  نینچ  زورما  ات  هک  نانچمھ  دھدب ؛ هیحور  دھدب و  طاشن 

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

ىاھراک دننکیم ، شالت  دنراد  عیـشت ، هیلع  هعیـش ، هیلع  ناریا ، هیلع  ىفلـس ، ىباھو و  ىریفکت و  ىاھهورگ  مانهب  مالـسا  ىایند  فلتخم  ىاھـشخب  رد  ىاهدـع  کی  زورما 

هک تسا  ىسک  نآ  ىلصا ، نمشد  اما  دننکیم  تقامح  دننکیم ، ىنمشد  دننادب . همھ  ار  نیا  دنتسین ؛ ىلـصا  ىاھنمـشد  اھنیا  اما  دننکیم ؛ ىتشز  ىاھراک  دننکیم ، ىدب 

رادهزیگنا ار  اھنآ  نوگانوگ  لیاسو  اب  دش ، فیعـض  ىکدـنا  اھنآ  ىهزیگنا  ىتقو  هک  تسا  ىـسک  نآ  دراذـگیم ، ناشرایتخا  رد  لوپ  هک  تسا  ىـسک  نآ  دـنکیم ، کیرحت  ار  اھنیا 

ىاھسیورـس ناھنپ  تسد  نآ  اھنیا  دـناشفاىم ؛ ناریا  مولظم  تلم  و  لھاج ، نادان و  هورگ  نآ  نیب  ار  فالتخا  فاکـش و  مخت  هک  تسا  ىـسک  نآ  ىلـصا ، نمـشد  دـنکیم ؛

هلباـقم ىمالـسا  ىروھمج  ماـظن  اـب  مالـسا  ماـن  هب  ریفکت ، ماـن  هب  ىرگىفلـس ، ماـن  هب  هک  ار  ىلقعىب  ىاـھهورگ  نیا  میاهتفگ  ررکم  اـم  اذـل  تسا . ىتاـعالطا  ىتینما و 

« ينکفافالتخا  » 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 27هاگياپ  هحفص 17 
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بر فاخا هللا  ىنا  کلتقال  کیلا  ىدی  طسابب  انا  ام  ىنلتقتل  کدی  ىلا  تطسب  نئل  میاهتفگ : اھنیا  هب  مینادیم ؛ هدروخبیرف  ار  امـش  ام  مینادیمن ؛ ىلـصا  نمـشد  دننکیم ،

وا لتق  هب  رمک  ىتسیاـب  هک  مینادـیمن  ىـسک  ار  لـھاج  ناداـن و  مدآ ]  ] وت اـم  ىدـنبیم ، تدوخ  ناملـسم  ردارب  لـتق  هب  رمک  ىنکیم ، هابتـشا  ىنکیم ، اـطخ  رگا  وت  نیملعلا ؛

ىلـصا نانمـشد  اھنیا  میدـقتعم  اما  تسا ؛ ىعیبط  نیا  دـش ، دـھاوخ  هجاوم  ام  مکحم  تشم  اب  دـنکب ، هلمح  اـم  هب  ىـسک  رھ  مینکیم ، عاـفد  ناـمدوخ  زا  هتبلا  میدـنبب ؛

نابیرگ دیآىم و  نوریب  ىتینما  ىاھسیورس  نیتسآ  زا  هک  تسا  ىناھنپ  نادنچهن  تسد  نآ  تسا ، هدرپ  تشپ  نمشد  نآ  ىلصا  نمـشد  دنتـسھ . هدروخبیرف  دنتـسین ،

. دزادناىم مھ  ناج  هب  ار  اھنآ  دریگیم و  ار  ناناملسم 

ماظن  / ١۶/١٣٩٣/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

مدرم باصعا  یور  اھیـضعب  تسین . روشک  عفن  هب  روشک  رد  یلاجنج  یاضف  دیـشاب ؛ بقارم  میراد . یتاعوبطم  یـسایس و  یاھنایرج  نالوئـسم  ناردارب و  هب  هیـصوت  کی 

یاـھفرح دـننکن . دـیدشت  دـنھدن ، شیازفا  ار  فـالتخا  یاـضف  اوـعد و  یاـضف  تسا ؛ مـھم  مدرم  یارب  ینھذ  یرکف و  تـینما  دـنکیم -  هدـھاشم  مدآ  هـک  دـنورن -  هار  ردـقنیا 

ییاھرتیت کی  ییاھفرح ، کی  یھاگ  مناوخیم -  دایز  هک  یرگید  یاھزیچ  زا  یلیخ  لثم  منکیم -  هاگن  همانزور  یدایز  غلاـبم  زوررھ  هدـنب  دـننکن . رارکت  بترم  مھ  ار  نانمـشد 

ام یارب  یھاگ  مھ  اھنآ  هک  تسھ  مھ  ییاکیرمآ  ریغ  ییاکیرمآ و  یاھهمانزور  نامھ  رد  مھ  یھاگ  اقافتا  تسا ؛ ییاکیرمآ  یهمانزور  نالف  باب  هک  دـیآیم ]  ] اـھهمانزور رد 

. تسین تسرد  روجنیا  دیشاب ؛ بقارم  دیآیم 

جح  / ١۶/١٣٩٣/٠۶ ناراکردناتسد  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

، ىمالـسا ىرادـیب  ىمالـسا و  تکرح  هک  ىـسک  دـنک  لوبق  رگا  دـننکیم . داجیا  فالتخا  تسا ؛ فالتخا  داجیا  ىمالـسا ، تما  نانمـشد  ىاھدرگـش  نیرتمھم  زا  ىکی  زورما 

، دننک داجیا  فالتخا  اھناملـسم  نایم  هکنیا  ىارب  دننکیم  زکرمتم  ار  ناشدوخ  شالت  ىهمھ  گرزب  ىاھتردق  هک  دمھفب  دـناوتیم  ارھق  دـنکیم ، دـیدھت  ار  گرزب  ىاھتردـق  عفانم 

فالتخا لماوع  دنھدیم ؛ ماجنا  تدح  تدش و  اب  دنراد  نالا  هک  تسا  ىراک  نیا  دنھدن . اھنآ  هب  ندرک  رکف  تصرف  دـننک ، لوغـشم  مھ  هب  ار  اھنآ  دـننک ، مرگرـس  مھ  هب  ار  اھنآ 

نظوس زا  رپ  دـننک و  هنیک  زا  رپ  مھ  هب  ار  اھلد  دـننکیم ؛ کیرحت  مالـسا  ىایند  فارطا  رد  دـنناوتیم  هچرھ  صاخ -  روطهب  ار  هعیـش  ىنـس و  نیب  ار -  ىمالـسا  ىاھهقرف  نیب 

هب نامهعیش -  هچ  نامىنس ، هچ  ناناملسم -  ام  دوخ  نایم  زا  ام ، دوخ  نورد  زا  مھ  ىناسک  هنافساتم  دھدیم ؛ ماجنا  دراد  رامعتسا  ىاھتسد  هک  تسا  ىراک  نیا  دننک ،

عفاـنم تمدـخ  رد  نیا  تموـصخ ، تفلاـخم و  هب  رھاـظت  ىنمـشد و  داـجیا  هنیک و  داـجیا  ىهنیمز  رد  دـنھدیم  ماـجنا  هچنآ  هکنیا  زا  دـنراد  تلفغ  لـفاغ ! دـننکیم ؛ کـمک  اـھنآ 

قیرزت دـنراد  ىمالـسا  تما  مالـسا و  نانمـشد  هک  ىعونـصم  ىزروهنیک  نیا  مھافت ، مدـع  نیا  هک  دـینک  ىراـک  جـح  رد  دـیناوتیم  هچرھ  دـنمھفیمن . تسا ؛ گرزب  ىاھتردـق 

فاص رگیدـکی  اب  ناشلد  ناملـسم ، ناردارب  هک  تسا  نیا  رد  مالـسا  ىایند  گرزب  تحلـصم  زورما  دـیھدب . فیفخت  ار  نیا  دـینک ؛ مک  ار  نیا  ىمالـسا ، تما  ناـیم  رد  دـننکیم 

هعیـش هیلع  مالـسا ، ىایند  زا  ىقطانم  رد  زورما  دنک . ىفن  ار  تاکرتشم  نیمھ  دـھاوخیم  نمـشد  تسھ ؛ اھناملـسم  نیب  تاکرتشم  همھنیا  دـنراد ؛ تاکرتشم  دـشاب ؛

، ربمغیپ هب  تبـسن  ناناملـسم ؛ رظن  زا  ریغ  دراد  ىرظن  نآرق ، هب  تبـسن  هعیـش  هک  دننکیم  غیلبت  درادرب ؛ ار  تاکرتشم  نیمھ  هک  تسا  نیا  هب  هجوتم  هک  دوشیم  ىتاغیلبت 

ىاھهاگتـسد عـفن  هب  ناـشدوخ ؛ ناملـسم  ناردارب  هـب  دـندنبیم  تـمھت  دـننکیم ؛ جرخ  لوـپ  دـنراد  راـک  نـیا  ىارب  دـننکیم ، دـنراد  غـیلبت  ناناملـسم ؛ رظن  زا  ریغ  دراد  ىرظن 

اھىزادرپغورد نیا  اھنظوس ، نیا  اھمھافت ، مدـع  نیا  هک  دـینک  ىراک  دـیناوتیم  هچرھ  ىمالـسا . تما  نانمـشد  عفن  هب  مسینویھـص ، عفن  هب  اـکیرمآ ، عفن  هب  ىرابکتـسا ،

. دوشب لطاب 

مارحلاهللاتیب  / ١٣٩٣/٠٧/٠٨ جاجح  هب  مایپ 

تدحو رھظم  جح ، تسا . یمالسا  تما  یاھشخب  نایم  نکفاهلصاف  یاھهرگ  ندوشگ  ناناملـسم و  داحتا  یهلئـسم  تیولوا ، یاراد  مھم و  تاعوضوم  نیا  یهلمج  زا  زورما 

زابرید زا  یرامعتسا  یاھتسایس  دیلپ  یاھتـسد  دنریگب . ارف  ار  تافالتخا  عفر  تاکرتشم و  رب  زکرمت  سرد  ناگمھ  دیاب  جح  رد  تسا . یرایمھ  یردارب و  نوناک  یگچراپکی و  و 

رابکتـسا و یهھبج  ینمـشد  ناملـسم  یاـھتلم  یمالـسا ، یرادـیب  تـکرب  هـب  هـک  زورما  یلو  دناهتـشاد ، راـک  روتـسد  رد  دوـخ  موـش  دـصاقم  نیماـت  یارب  ار  ینکفاهـقرفت 

اب هک  تسا  نآ  رب  راـکم  نمـشد  تسا . هتفاـی  یرتـشیب  تدـش  ناناملـسم  ناـیم  ینکفاهقرفت  تسایـس  دـناهتفرگ ، عضوم  نآ  ربارب  رد  هتخانـش و  یتسردـب  ار  مسینویھص 

نانمشد هک  ار  رابکتـسا  نارازگراک  یتسینویھـص و  میژر  هدناشک ، فارحنا  هب  نانآ  رد  ار  تدھاجم  تمواقم و  یاھهزیگنا  ناناملـسم ، نایم  یگناخ  یاھگنج  شتآ  نتخورفا 

نیا تسا . هنارادغ  تسایس  نیا  زا  یشان  ایسآ  برغ  یهقطنم  یاھروشک  رد  نآ  لاثما  یریفکت و  یتسیرورت  یاھهورگ  یزادناهار  دھد . رارق  نما  یهیشاح  رد  دنایقیقح ،

. میرامشب دوخ  یللملانیب  یلم و  فیاظو  ردص  رد  زورما  ار  نیملسم  داحتا  یهلئسم  هک  تسا  ام  یهمھ  هب  یرادشھ 

میرک  / ٠٣/٠٢/١٣٩۴ نآرق  ىللملانیب  تاقباسم  هرود  نیمود  ىس و  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

ار نیا  یولج  فالتخا ؛ داجیا  زا  تسا  ترابع  دننکیم ، لابند  تدش  اب  مھ  زورما  دندرک ، لابند  ار  نآ  هشیمھ  یمالـسا  تما  نورد  رد  مالـسا  نانمـشد  هک  ییاھزیچ  زا  یکی 

مالـسا و نانمـشد  یوگدنلب  ام  یهرجنح  میـشاب  بقارم  دنادن . هچ  دنادب ، شدوخ  هچ  تسا ؛ نمـشد  یوگدنلب  دـنزب ، فرح  فالتخا  تھج  رد  هک  یاهرجنح  رھ  تفرگ . دـیاب 

یاھبصعت اھتیلم و  اھتیموق و  فالتخا  نوگانوگ ، یاھروشک  فالتخا  مجع ، برع و  فالتخا  ینس ، هعیـش و  فالتخا  یبھذم ، فالتخا  دھدن . رـس  فالتخا  دایرف  دوشن ؛ نآرق 

. داتسیا اھنیا  لباقم  دیاب  دننکیم . لعتشم  ناملسم  عماوج  نیب  رد  دنراد  هک  تسا  ییاھزیچ  یتسیلانویسان ،

؛ میریگب میمـصت  ام ؛ یهدارا  مزع و  زا  تسا  ترابع  یلـصا  لماع  تسا . زاب  هار  دراد ، دوجو  لمع  هار  نکل  تسا ؛ راوشد  شندرک  لمع  تسا ، ناـسآ  اـھفرح  نیا  نتفگ  هتبلا 

هک دنتسھ  ییاھروشک  یمالسا ، یاھروشک  رد  زورما  میسانشب . ار  تسود  میـسانشب ، ار  نمـشد  میـشاب ، هتـشاد  تریـصب  الوا  تسا . یلـصا  لماع  ود  مزع  تریـصب و 

، بخ دننکیم ؛ لایخ  نمـشد  ار  تسود  دننکیم ، لایخ  تسود  ار  نمـشد  دنھدب . صیخـشت  نمـشد  زا  ار  تسود  دـنناوتیمن  دناهرـصاب ؛ یاطخ  راچد  اھروشک  نآ  نالوئـسم 

انا و هریصب  یلع  یلا هللا  اوعدا  یلیبس  هذھ  لق  تسا . مزال  تریصب  دوشیم ؛ هبرـض  راچد  یـشنیب ، نینچ  اب  یھاگن ، نینچ  اب  یروشک ، نینچکی  دروخیم . هبرـض  ناسنا 

؛ دـش دـھاوخ  هدومیپ  ناسآ  هار ، دـھدب ، ناشن  دـھدب و  جرخهب  مھ  هدارا  مزع و  تقونآ  دسانـشب ، تسرد  ار  هار  ناـسنا  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  تریـصب  رگا  ( ١ .) ینعبتا نم 

؛ نیمھ ینعی  ادخ  ترصن  ( ٢ (؛ مکمادقا تبثی  مکرصنی و  اورصنت هللا  نا  تفگ ؟ دوشیم  هچ  رتحیرص ، نیا  زا  رتحضاو و  نیا  زا  مکرصنی ؛ اورصنت هللا  نا  نیمھ ؛ ینعی  یھلا  ترصن 

. دنکیم نیمات  ام  یارب  ار  نیا  نآرق  ندادن . نت  نمشد  لیمحت  هب  نمشد ، قیمحت  هب  نمشد ، یهئطوت  هب  نتفر ، نآ  لابند  ندرک ، ادیپ  نتخانش و  ار  ادخ  هار 

ىمالسا  / ٢٧/٠۴/١٣٩۴ ىاھروشک  ىارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

مرتـحم یارفـس  ینعی  ناـنامھیم ، نینچمھ  مرتـحم و  نالوئـسم  صوصخب  دـیراد ، روضح  هک  یزیزع  نارھاوـخ  ناردارب و  امـش  هب  ار  رطف  دیعـس  دـیع  مینکیم  ضرع  کـیربت 

میدناوخ اعد  نیا  رد  هکنانچمھ   - لاعتم یادخ  هک  میراودـیما  و  ناھج ، ناناملـسم  یهمھ  هب  ناریا و  تلم  یهمھ  هب  مینکیم  ضرع  کیربت  نینچمھ  یمالـسا . یاھروشک 

. تسین روجنیا  هنافساتم  زورما  دھدب . رارق  دیع  ناناملسم  یهمھ  یارب  ار  زور  نیا  (- ١ «) ادیع نیملسملل  هتلعج  یذلا   » هک

هب ماصتعا  رد  یتح  تسا ؛ هدومرف  دـیکات  ناناملـسم  یردارب  نیملـسم و  یگچراـپکی  تدـحو و  رب  همھنیا  مالـسا  تسا . داـیز  رایـسب  اـھیراتفرگ  مالـسا  یاـیند  رد  زورما 

مھ اب  دینک ، کسمت  یھلا  لبح  هب  مھ  اب  همھ  ( ٢ (؛ اعیمج لبحب هللا  اومصتعا  و  دنکیمن ؛ هیصوت  مالـسا  ار  نیا  اما ] ، ] درک ادیپ  ماصتعا  هللالبح  هب  کتکت  ناوتیم  هللالبح ،

نم دینکیم . هظحالم  هک  تسا  نیمھ  مھ  شاهجیتن  مینکیمن ؛ لمع  مالسا  روتسد  نیا  هب  هنافـساتم  اھناملـسم  ام  زورما  دیکات ، همھنیا  شرافـس و  همھنیا  اب  دیـشاب .

نئاخ تسد  هک  منک  تساوخرد  اھروشک  یهمھ  رد  ناگبخن  ناگدـبز ، نارادمتـسایس ، اھتلود ، نالوئـسم  نارکفنـشور ، اـملع ، زا  اـصوصخم  نیملـسم ، داـحآ  زا  مھاوخیم 

روـطهب ناناملـسم  تسا . ینیقلت  هقرفت  نیا  تسا ، یلیمحت  هقرفت  نیا  تسین ، یعیبـط  هقرفت  نیا  دـننک . هدـھاشم  دـننیبب و  هـقرفت  نـیا  رد  ار  یمالـسا  تـما  نانمـشد 

« ينکفافالتخا  » 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 27هاگياپ  هحفص 18 
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اب تسا ، هدشن  نادیم  دراو  نمشد  تثابخ  نمـشد ، یهمدمد  نمـشد ، یهسوسو  هک  یتقونآ  هک  تسا  هداد  ناشن  اھهبرجت  دننک و  یگدنز  دنناوتیم  مھ  رانک  رد  یعیبط 

. میاهدرک هدھاشم  مھ ]  ] یمالسا رگید  یاھروشک  رد  میاهدید ، قارع  رد  میاهدید ، نامدوخ  روشک  رد  ام  ار  نیا  دناهدرک . یگدنز  مھ 

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

هب مھ  یگرزب  یاھتیقفوم  قافتا  داحتا و  نیا  تکرب  هب  و  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  قافتا  داحتا و  تلم  داحآ  لخاد  دیاب  هک  میراد  ار  هبرجت  نیا  هک  تسا  لاس  شـش  جنپویـس  ام 

یتح ای  یموق  فالتخا  ای  یبھذـم ، فالتخا  ای   - کـچوک فـالتخا  کـی  رثا  رب  دـنمھفیمن . مھ  زونھ  دـندیمھفن و  دنتـسنادن ، رگید  یاـھروشک  زا  یـضعب  ار  نیا  میدروآ ؛ تسد 

اولدب نیذلا  یلا  رت  ملا  دریگیم . اھنیا  زا  ار  شتمعن  لاعتم  یادـخ  بخ ، دـنبوکیم ؛ نمـشد  لثم  ار  رگیدـمھ  مھ و  ناج  هب  دـنتفایم  ناشیاھروشک  لخاد  رد  یبزح - فالتخا 

، میتخانـشن تسا  هدرک  ماعنا  تسا ، هدرک  لاضفا  تسا ، هدرک  لضفت  هک  ار  ادـخ  تمعن  یتقو  ( ١ (؛ رارقلا سئب  اھنولـصی و  منھج  راوبلا *  راد  مھموق  اوـلحا  ارفک و  تمعن هللا 

ام اوریغی  یتح  موق  یلع  اھمعنا  همعن  اریغم  کی  مل  داد ؛ دـھاوخ  رییغت  تلم  نیا  اب  ار  شدوخ  راـتفر  مھ  لاـعتم  یادـخ  بخ  میدرک ، نارفک  ار  تمعن  نیا  میدرکن ، یرازگرکش 

الاـح نکمم ؛ دـح  هب   - مینک قیبـطت  یھلا  یهدارا  قـبط  رب  ار  ناـمدوخ  مینک ، تکرح  میقتـسم  یهداـج  رد  مینک ، تکرح  تسار  هار  رد  امـش  نم و  یتـقو  اـت  ( ٢ (؛ مھسفناب

داجیا نامدوخ  میدرک ، بارخ  ار  نامدوخ  نامدوخ  یتقو  اما  درادـیم ، هگن  یقاب  ام  رب  ار  شتمعن  لاعتم  یادـخ  میتسھ - اھفرح  نیا  زا  رتکچوک  یلیخ  اـھام  هک  لـماک  روطهب 

ناب هللا کلذ  درادن . یـشیوخوموق  یـسک  اب  ادخ  درادیمرب ؛ ار  شتمعن  لاعتم  یادخ  میدـش ، هقیهبتسد  مھ  اب  نامدوخ  میدرک ، هئطوت  مھ  هیلع  نامدوخ  میدرک ، فالتخا 

؛ دـینک بارخ  ار  هنیمز  امـش  دوخ  یتقو  ات  دریگیمن  امـش  زا  ادـخ  ار  تمعن  نیا  هداد ، امـش  هب  هک  ار  یتمعن  مھـسفناب ؛ ام  اوریغی  یتح  موق  یلع  اھمعنا  همعن  اریغم  کـی  مل 

لقتنم اھهبرجت  نیا  بخ ، دننک . ظفح  ناشدوخ  یارب  ار  یھلا  تمعن  دناهتـسناوت  هک  تسا  ناریا  تلم  یهبرجت  نیا  دش . دھاوخ  بلـس  تمعن  دیدرک ، بارخ  ار  هنیمز  یتقو 

. دوشب

ىمالسا  / ١٠/٠٨/١٣٩۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ناریو دـنراد  یرگید  زا  سپ  یکی  ار  یمالـسا  یاھروشک  دـناهدش . قفوم  یدودـح  ات  هنافـساتم  تسا و  اھناملـسم  نیب  یلخاد  گنج  داجیا  مالـسا ] نانمـشد  ] اھنآ فدـھ 

نآ ارچ  میوشب ؟ هئطوـت  نیا  میلـست  اـم  ارچ  ارچ ؟ دـنربیم ، نیب  زا  ار  ناـشیاھتخاسریز  دـننکیم - ناریو  ار  یبـیل  دـننکیم ، ناریو  ار  نمی  دـننکیم ، ناریو  ار  هیروـس   - دـننکیم

نینموـملاریما مـینک . ادـیپ  تریـصب  دـیاب  میوـشب ، قـفوم  هار  نـیا  رد  میھاوـخیم  رگا  مـینک ؛ ادـیپ  تریــصب  دـنامب ؟ یقاـب  هتخانــشان  اـم  یارب  تـسا ، اـھنآ  فدـھ  هـک  یزیچ 

مھدیک مکرـضی  اوقتت ال  اوربصت و  نا  و  دوب . روبـص  هار  نیا  رد  دیاب  درک ، ادیپ  تریـصب  دـیاب  ( ١ (؛ ربصلا رـصبلا و  لھا  الا  ملعلا  اذـھ  لمحی  الا و ال  دومرف : مالـسلاوھالصلاهیلع ) )

هجیتن تقونآ  مینکب ، راک  اھنآ  لثم  مینزب ، فرح  اھنآ  لثم  مھ  ام  هکیتقو  اما  دشخبیمن ؛ یرثا  میھدب  جرخهب  تماقتسا  مینک و  ربص  مینک و  تکرح  تریـصب  اب  رگا  ( ٢ (؛ ائیش

. دوشیم نیا 

دننکیم و ینیرفآهعجاف  روجنیا  [ یکازکزلا میھاربا  خیش  ] نموم یبیرقت  حلـصم  خیـش  نآ  یارب ]  ] ارچ هیرجین  رد  دنھدیم ؟ رارق  راشف  ریز  روجنیا  ارچ  ار  اھناملـسم  نیرحب  رد 

ارچ دنامیم ؟ تکاس  عیاجف  نیا  لباقم  رد  مالـسا  یایند  ارچ  دـنناسریم ؟ تداھـش  هب  لاس  ود  رد  ار  وا  دـنزرف  شـش  دـنناسریم و  لتق  هب  ار  وا  ربورود  مدرم  زا  رفن  رازھ  دودـح 

، ناشناتسرامیب نمی ، مدرم  یهناخ  هک  تسا - یکدنا  هام و  هد   - تسا لاس  کی  هب  کیدزن  دنکیم ؟ لمحت  ار  نمی  رد  لاس  کی  هب  بیرق  یزورهنابـش  نارابمب  مالـسا  یایند 

اھنآ فادـھا  روجکـی . قارع  روجکـی ، هیروس  تسا ؟ مالـسا  یاـیند  عفن  هب  نیا  ارچ ؟ دنتـسھ ؛ اـھبمب  ریز  ناـشدرم  نز و  ناـشھانگیب ، دارفا  ناـشهداج ، ناشهسردـم ،

. میشاب رادیب  دیاب  ام  دوشیم ؛ یحارط  ناشدوخ - لوق  هب   - رکف یاھقاتا  رد  اھنآ  فادھا  تسا ، یکانرطخ  فادھا 

ىمالسا  / ١٠/٠٨/١٣٩۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هب ادص  نیا  رگا  مالسا ، یایند  ناناملـسم  نارھاوخ ، ناردارب ، منک . دیکات  منک و  هیکت  عوضوم  نیا  رب  مراد  رارـصا  نم  ام ؛ نیب  تسا  هقرفت  داجیا  نانمـشد ، یاھرازبا  زا  یکی 

اکیرمآ هب  هعیش  ینـس و  دندش . نارگن  همھ  رظن  لھا  میدش ؛ نارگن  ام  دش ، ادیپ  اھییاکیرمآ  تایبدا  رد  هعیـش  ینـس و  یهملک  هک  یزور  نآ  دیـسر ! دھاوخ  امـش  شوگ 

ینس و نیب  دیایب  هک  دراد  راکهچ  دنزبرس ، تسین  نکمم  وا  زا  نیملسم  مالـسا و  هیلع  ترارـش  زج  هک  ییاکیرمآ  تسینویھـص  یدوھی  رادمتـسایس  نالف  دراد ؟ طابترا  هچ 

ادیپ روھظ  اھییاکیرمآ  تاملک  رد  هعیش  ینس و  تایبدا  یتقو  زا  دیوگب ؟ یزیچ  کی  هعیش  هب  عجار  دیوگب ، یزیچ  کی  ینس  هب  عجار  دنکب ، تواضق  مالسا  یایند  رد  هعیش 

هقباس ینـس  هعیـش و  نیب  گنج  داجیا  درک . ادیپ  ققحت  تسا و  ماجنا  فرـش  رد  دیدج  راک  کی  هک  دـندیمھف  دـندش ؛ نارگن  دـندوب  تقد  مھف و  لھا  هک  یناسک  اجنیا  درک ،

یهلیـسوهب هک  هعیـش  ینـس و  نیب  هنیک  فالتخا و  اوعد و  داجیا  یهتـشذگ  زا  میراد  یناوارف  تاـعالطا  میراد و  یداـیز  قباوس  اـم  دـنرھام . راـک  نیا  رد  اھیـسیلگنا  دراد ؛

زورما هک  یاهشقن  نکل  دنزادنیب ؛ مھ  ناج  هب  ار  اھنیا  هکنیا  یارب  دمآیم  دوجوهب  یبرع - یاھروشک  رد  هچ  قباس ، ینامثع  تلود  رد  هچ  اجنیا ، رد  هچ   - یـسیلگنا لماوع 

ام زا  رگا  دـنکیم ؟ لاحـشوخ  ار  ام  مالـسا ، یاـیند  نورد  رد  رگید  یاهقرف  لـباقم  رد  یاهقرف  زا  یرادفرط  اـیآ  تسا ؛ یرتکاـنرطخ  یهشقن  دـنراد ، هنیمز  نیا  رد  اـھییاکیرمآ 

زاربا دننک و  هدافتسا  فعـض  یهطقن  نآ  زا  دنھاوخیم  هک  دناهدید  ام  رد  یفعـض  یهطقن  هچ  مینیبب  میوشب ، رادهصغ  دیاب  ام  هن ، میوشب ؟ دنـسرخ  دیاب  ام  دندرک ، یرادفرط 

. دننکیم ام  زا  یرادفرط 

تقو روھمجسیئر  اھجرب ، راجفنا  یهیـضق  نآ  کرویوین و  رد  اکیرمآ  ربماتپـس  مھدزای  یارجام  رد  هک ] تسا  نامھ   ] تسا هیـضق  تیعقاو  هچنآ  دنفلاخم ؛ مالـسا  لصا  اب  اھنیا 

[ گنج  ] تیحیسم و تفگ  وا  هتبلا  رابکتسا . مالـسا و  نیب  یاوعد  دوب : یتسار  فرح  شفرح  نیا  اما  دوب  یدب  مدآ  وا  تفگ ؛ تسار  وا  تسا ؛ یبیلـص  گنج  هک  تفگ  اکیرمآ 

مھ رگید  یاھروشک  یـضعب  رد  تسا ، روجنیا  ام  روشک  رد  مھ  زورما  دـندرکیم و  یگدـنز  لماک  تینما  اـب  مالـسا  یاـیند  نورد  رد  اھیحیـسم  تفگیم ؛ غورد  اـما  یبیلص ،

رب مکاح  یلعف  نایاقآ  نیا  دوب . یاهناقداص  فرح  فرح  نآ  دوب ؛ تسرد  نیا  دوب ؛ مالـسا  اب  ملاع  طلـسم  یاھتردق  یرابکتـسا و  تردـق  نیب  یاوعد  شدوصقم  تسا ؛ روجنیا 

اب مھ  اھنیا  دننکیم ؛ یراکایر  دـنزرویم و  قافن  اھنیا  دـنیوگیم ؛ غورد  میفلاخم ، هقرف  نالف  اب  میفلاخم ، یمالـسا  یهقرف  نالف  اب  میقفاوم ، مالـسا  اب  ام  دـنیوگیم  هک  اکیرمآ 

. دندرک ادیپ  اھناملسم  نیب  گنج  اوعد و  داجیا  رد  ار  هار  و  دنفلاخم ؛ مالسا  لصا 

ىمالسا  / ١٠/٠٨/١٣٩۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ار هیروس   - دـننکیم ناریو  دـنراد  یرگید  زا  سپ  یکی  ار  یمالـسا  یاھروشک  دـناهدش . قفوم  یدودـح  ات  هنافـساتم  تسا و  اھناملـسم  نیب  یلخاد  گنج  داجیا  اھنآ  فدـھ 

اھنآ فدـھ  هک  یزیچ  نآ  ارچ  میوشب ؟ هئطوت  نیا  میلـست  اـم  ارچ  ارچ ؟ دـنربیم ، نیب  زا  ار  ناـشیاھتخاسریز  دـننکیم - ناریو  ار  یبیل  دـننکیم ، ناریو  ار  نمی  دـننکیم ، ناریو 

الا دومرف : مالسلاوھالصلاهیلع )  ) نینموملاریما مینک . ادیپ  تریصب  دیاب  میوشب ، قفوم  هار  نیا  رد  میھاوخیم  رگا  مینک ؛ ادیپ  تریصب  دنامب ؟ یقاب  هتخانشان  ام  یارب  تسا ،

مینک تکرح  تریصب  اب  رگا  ( ٧ (؛ ائیش مھدیک  مکرضی  اوقتت ال  اوربصت و  نا  و  دوب . روبص  هار  نیا  رد  دیاب  درک ، ادیپ  تریـصب  دیاب  ( ۶ (؛ ربصلا رـصبلا و  لھا  الا  ملعلا  اذھ  لمحی  و ال 

. دوشیم نیا  هجیتن  تقونآ  مینکب ، راک  اھنآ  لثم  مینزب ، فرح  اھنآ  لثم  مھ  ام  هکیتقو  اما  دشخبیمن ؛ یرثا  میھدب  جرخهب  تماقتسا  مینک و  ربص  و 

زا رفن  رازھ  دودـح  دـننکیم و  ینیرفآهعجاف  روجنیا  ( ٨) نموم یبـیرقت  حلـصم  خیـش  نآ  یارب ]  ] ارچ هیرجین  رد  دـنھدیم ؟ رارق  راـشف  ریز  روـجنیا  ارچ  ار  اھناملـسم  نیرحب  رد 

مالـسا یایند  ارچ  دـنامیم ؟ تکاس  عیاـجف  نیا  لـباقم  رد  مالـسا  یاـیند  ارچ  دـنناسریم ؟ تداھـش  هب  لاـس  ود  رد  ار  وا  دـنزرف  شـش  دـنناسریم و  لـتق  هب  ار  وا  ربورود  مدرم 

، ناشهسردم ناشناتسرامیب ، نمی ، مدرم  یهناخ  هک  تسا - یکدنا  هام و  هد   - تسا لاس  کی  هب  کیدزن  دنکیم ؟ لمحت  ار  نمی  رد  لاس  کی  هب  بیرق  یزورهنابـش  نارابمب 

یکانرطخ فادـھا  اھنآ  فادـھا  روجکی . قارع  روجکی ، هیروس  تسا ؟ مالـسا  یایند  عفن  هب  نیا  ارچ ؟ دنتـسھ ؛ اھبمب  ریز  ناشدرم  نز و  ناشھانگیب ، دارفا  ناـشهداج ،

. میشاب رادیب  دیاب  ام  دوشیم ؛ یحارط  ناشدوخ - لوق  هب   - رکف یاھقاتا  رد  اھنآ  فادھا  تسا ،

ىربھر  / ١٢/٢٠/١٣٩۴ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

« ينکفافالتخا  » 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 27هاگياپ  هحفص 19 
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ینمیرھا و  ( ٢) شھدـم یاھتـسایس  زورما  دوشن . حرطم  نکفافالتخا  لئاسم  راوگرزب ، نآ  تداھـش  رکذ  راوگرزب ، نآ  بقانم  رکذ  تبـسانمهب  هیمطاـف ، ماـیا  رد  دوشب  هجوت 

گنج اھگنج  نیا  زا  مادکچیھ  هک  منکیم  ضرع  امش  هب  نم  تسھ ؛ هقطنم  رد  ییاھگنج  زورما  دزادنیب . فالتخا  ینـس  هعیـش و  نیب  هک  تسا  نیا  ددصرد  ادج  یللملانیب 

ینعی اـکیرمآ ، ینعی  نمـشد  نـکل  درادـن ، بھذـم  هـب  یطبر  تـسا و  اـھنیا  دـننام  یموـق و  یـسایس و  نوگاـنوگ  یاـھهزیگنا  اـب  یــسایس و  یاـھگنج  تـسین ؛ یداـقتعا 

اھیناـسآ نیا  هـب  یبھذـم  فـالتخا  هـک  دـینادیم  نوـچ  یبھذـم ؛ فـالتخا  هـب  دـننک  لیدـبت  ار  اـھفالتخا  نـیا  ار ، اـھاوعد  نـیا  دـننکیم  یعـس  سیلگنا  ینعی  تسینوـیھص ،

تیبلھا مرح  زا  عافد  رد  دـنراد  ام  هارمھ  ام و  اب  هک  میراد  ار  یناسک  تنـس  لھا  ناردارب  زا  دوخ ، رانک  رد  زورما  ام  مینک . کمک  فدـھ  نیا  هب  دـیابن  ام  تسین . یندـشمامت 

تنس لھا  ردارب  نیا  بخ ، دندوب . ینس  یهداوناخ  دنچ  ناشنیب  رد  هک  دندمآ  نم  شیپ  مرح  عفادم  یادھش  زا  ییاھهداوناخ  دنھدیم . دیھـش  دنھدیم ، هتـشک  دنگنجیم و 

، فسات راھظا  یاج  هب  دیآیم ، ام  شیپ  هک  مھ  دعب  هھبج ، هب  دنکیم  لیسگ  ار  شدوخ  ناوج  ادھشلادیس  مرح  ای  نینموملاریما  مرح  ای  بنیز  ترضح  مرح  زا  عافد  یارب  هک 

رود ام  زا  هک  مینک  یراک  دـیاب  ام  ار  نیا  میناجنرب ؟ دـیاب  اـم  ار  نیا  هدـش ، دیھـش  هار  نیا  رد  نم  رـسپ  هک  دـنکیم  راـختفا  زاربا  تیاکـش ، هلگ و  اـی  هودـنا  مغ و  راـھظا  یاـج  هب 

تمحز اب  دراد  اکیرمآ  هک  ار  یراک  دـنراذگن  هک  تسا  نیا  تیناحور  یهعماج  یلـصا  یاـھتیولوا  وزج  زورما  تسا . یایـساسا  تاـکن  اـھنیا  تسا ، یمھم  تاـکن  اـھنیا  دوشب ؟

ناتـسچولبوناتسیس رد  دیـشاب . هتـشاد  هجوت  ار  نیا  میھدـب ؛ ماجنا  اھنآ  یارب  ار  راک  نیا  تلوھـسهب  ام  دـنھدیم ، ماجنا  تمحز  اب  دـنراد  اھتسینویھـص  دـھدیم ، ماـجنا 

قیوشت اھنآ  نوچ  تاباختنا ؛ هب  دیدرک  کمک  ارچ  امـش  هک  دننکیم  دـیدھت  دـنراد  نالا  ار  اھنآ  یریفکت  یاھهورگ  نیا  تاباختنا ؛ هب  دـندرک  قیوشت  ار  مدرم  تنـس  لھا  یاملع 

. تشاد هجوت  دیاب  اھنیا  هب  دنک ؛ کمک  یمالسا  ماظن  هب  هک  دنتسھ  یسکرھ  نمشد  دنایمالسا ، ماظن  نمشد  دنتـسین ، هعیـش  نمـشد  طقف  یریفکت  یاھهورگ  دندرک .

، فالتخا داجیا  زا ] یریگولج   ] نکل درادـن ، یلاکـشا  یتحلـصم  مھم  تاھج  تیاعر  اب  بدا ، تیاعر  اب  نیزاوم ، تیاعر  اـب  خـیرات ، نتفگ  هک  میدرک  ضرع  ار  نیا  اـھراب  اـم  هتبلا 

. دریگب رارق  هجوت  دروم  دیاب  یلیخ  زورما  هک  تسا  ییاھزیچ  یهلمجزا  ضغب ، داجیا 

مدرم  / ١١/٠۵/١٣٩۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ار تحلصم  دزادنیب . فالتخا  ناملسم  یاھتلم  نیب  هک  تسناد  نیا  رد  ار  دوخ  تحلصم  شیپ ، نرق  ود  یکی  زا  رامعتسا ، یناھج و  رابکتـسا  تسا ؛ نیا  ناملکـشم  زورما  ام 

هب یناھج  یاھتردـق  دـنک . رامثتـسا  درادـب ؛ زاب  دوب  اھنآ  قح  هک  ییاھتفرـشیپ  زا  ار  اھنیا  دـنک ، تراغ  ار  اھنیا  یاـھتورث  تسناوتیم  تروص  نیا  رد  نوچ  ارچ ؟ تسناد ، نیا  رد 

. دندش قفوم  مھ  یدایز  دودح  ات  هنافساتم  دنداد و  رارق  نیا  ار  ناشفدھ  دندوب ، هتخاس  هک  ییاھحالس  دندوب و  هدرک  ادیپ  هک  یایروانف  دندوب و  هدرک  ادیپ  هک  یملع  تکرب 

هب تدـحو ، هب  داـحتا ، هب  میدرک  توعد  میدرک ، زارد  ناملـسم  یاـھتلود  تمـس  هب  ناملـسم و  یاـھتلم  تمـس  هب  ار  یتـسود  تسد  مئاد  زورما  اـت  بـالقنا  لوا  زا  اـم  هکنیا 

. تسا نیا  رطاخهب  نمشد ، یاھهئطوت  لباقم  رد  یگداتسیا 

نایوجشناد  / ٠٨/١٢/١٣٩۵ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

هک مھ  دعب  دنتـسناوتن . هتبلا  هک  دننک  یثنخ  ار  مدرم  تکرح  دنزادنیب و  هار  ییاتدوک  کی  دنناوتب  دـیاش  هک  اجنیا  دنداتـسرف  مدآ  بالقنا  یزوریپ  زا  لبق  زور  دـنچ  اھییاکیرمآ 

مالعا تفرگ ، عضوم  یمالسا  یروھمج  هیلع  لوا  یاھزور  نامھ  زا  اکیرمآ  یانس  هک  یمـسر  یـسایس  یاھـشالت  هچ  دندرک ؛ ار  اھـشالت  ماسقا  عاونا و  دش ، زوریپ  بالقنا 

ناشدوخ نارودزم  اب  ناشدوخ ، لماوع  اب  دـنتفرگ  سامت  هک  ینلع ، ریغ  یاھهار  زا  هچ  دوب - ینلع  یاھهار  دوب ، یمـسر  یاـھهار  نیا  هک   - درک میرحت  مـالعا  درک ، تموصخ 

، ام برع   - ام یاھتیموق  دوخ  مھ  دروخ . ناشنھد  وت  هک  دـننک ، هدافتـسا  تلم  نایم  رد  فالتخا  داـجیا  یارب  فلتخم  یاـھتیموق  روضح  زا  دـنناوتب  دـیاش  هک  روشک  لـخاد  رد 

، دوبن ناشیور  رادساپ  مسا  زونھ  زور ، نآ  هک  یناناوج  نموم ، ناناوج  مھ  دنداتـسیا و  اکیرمآ  لباقم  رد  دـندوب - هئطوت  نیا  جامآ  همھ  هک  ام ، نمکرت  ام ، رل  ام ، درک  ام ، کرت 

. دندرک یثنخ  ار  اکیرمآ  یهئطوت  دنتفر  دندوب ، بالقنا  هار  یجیسب  دندوب و  بالقنا  رادساپ  هملک  یقیقح  یانعمهب  اما  دوبن  ناشیور  جیسب  مسا 

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

یمھم رایـسب  یهطقن  نیا  ار ؛ مالـسا  تثعب  یانعم  موھفم و  دنـسانشب  دیاب  ایند  یمومع  راکفا  لوا  یهجرد  رد  تسا ؛ تثعب  یفرعم  لوا ، میراد . جایتحا  تثعب  هب  زورما  ام 

کی میظع و  لوحت  کی  اشنم  نآ  دوخ  دـمآ و  دوجو  هب  هللادـمحب  اـم  ماـظن  نیا  رد  یوبن  تموکح  تاحـشر  زا  ( ۴) یاهحشر کی  هک  یمالـسا  یروھمج  لیکـشت  زا  دعب  تسا .

اب هک  دنداتفا  رکف  هب  یرشب  عماوج  نانمشد  مالسا - نانمشد  تفگ  دوشیمن   - رـشب یناھج  نانمـشد  تشاد ، دھاوخ  همادا  دراد و  همادا  هللادمحب  هک  دش  یمیظع  تکرح 

مالـسا نوچ  ارچ ؟ دننکیم ؛ هزرابم  مالـسا  اب  زورما  تسا . مالـسا  نآ  دوب ؟ هچ  نآ  دننک ؛ هزرابم  دراد ، هنیمز  ایند  زا  یمھم  شخب  رد  تسا و  تکرح  نیا  یهیام  هک  یزیچ  نآ 

نوچ تسا ؛ ناماوت  کرتشم و  یدام  یونعم و  ندـمت  کی  ندـمآ  دـیدپ  یهیام  تسا و  اھدادعتـسا  زورب  یهیاـم  تسا ، اـھناسنا  تکرح  یهیاـم  تسا ، عماوج  دـشر  یهیاـم 

زا یکی  مھ  مالسا  مان  هب  تسیرورت  یاھهورگ  لیکشت  هزرابم . ماسقا  عاونا و  دننکیم ؛ هزرابم  مالسا  اب  اذل  دریگب ؛ ار  زورما  ملاظ  یدام  ندمت  تایدعت  یولج  دناوتیم  مالسا 

نیا یهتـشررس  زورما  تسا . اھینمـشد  نیا  زا  یکی  مھ  ندرک  فـالتخا  لدـج و  گـنج و  راـچد  ار  یمالـسا  یاـھروشک  هکناـنچمھ  تسا ، هئطوـت  نـیا  تـسا ؛ اـھهئطوت 

مالـسا اب  دنراد  اکیرمآ  ربکتـسم  ملاظ و  تموکح  شرـس  تشپ  نیطـسلف و  رد  بصاغ  ثیبخ و  یتسینویھـص  تموکح  تسا . مسینویھـص  اکیرمآ و  تسد  هب  اھینمـشد 

رتزراب یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  مالـسا  هک  تسا  نیا  رطاخهب  تھجنیازا و  نیا  دناهزرابم . لاح  رد  رگید  یاھاج  زا  شیب  یمالـسا  یروھمج  اب  زورما  هلب ، دننکیم . هزرابم 

ار رابکتـسا  یولج  دریگیم ، ار  اھنیا  عماطم  یولج  مالـسا  هکنیا  رطاخهب  دـنفلاخم  تسا . رتشیب  اجنیا  رد  نآ  مادـقا  ارجا و  لـمع و  یهنیمز  و  تسا ، رتشیب  شققحت  تسا ،

. دنفلاخم مالسا  اب  عقاورد ] سپ  [ ؛ دریگیم

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 

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 

یمالسا  / ٠۵/٠۴/١٣٩۶ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

. تسا فالتخا  اھنیا  نیرتمھم  دوشیم ؛ دراو  تسا و  هدش  دراو  تما  نیا  یهرکیپ  رب  ییاھتحارج  تسا ؛ یناوارف  تالکـشم  راچد  یمالـسا  تما  زورما  هک  تسا  نیا  تقیقح 

یهناھب هب  تیموق ، یهناھب  هب  دـننک ؛ داجیا  ینمـشد  قاقـش و  دـننک ، فالتخا  داجیا  فلتخم  یاھهناھب  هب  ناملـسم  یاھهورگ  نیب  هک  تسا  نیا  مالـسا  نانمـشد  یعس 

هک اـم  دـنکیم و  هدافتـسا  نمـشد  هنافـساتم  تسا و  هتفرگ  رارق  اـھنآ  راـیتخا  رد  اـھهناھب  نیا  یهمھ  یزرم ؛ یـضرا و  تالکـشم  یهناـھب  هب  اـیفارغج ، یهناـھب  هب  بھذـم ،

. مینکیم تلفغ  نمشد  راک  نیا  زا  میتسھ ، یمالسا  یاھتلود  نالوئسم 

ار ینس  یهعماج  یهغدغد  تسا ، نمشد  یمالسا  یاھروشک  مالسا و  لصا  اب  هک  ییاکیرمآ  روتانـس  نالف  هک  دونـشیم  ناسنا  هک  یتقونآ  منکیم ، رکف  مدوخ  اب  هدنب   

فلاخم مالـسا  لصا  اب  هک  ینمـشد  دشاب . بقارم  تدشب  دراد  اج  دوشب ، نارگن  تدشب  دراد  اج  دنکیم ، هدھاشم  ار  دنفرت  نیا  ناسنا  یتقو  دنکیم ، زاربا  هعیـش  لباقم  رد 

اقافتا نیا  و  تسا ؟ یرگید  زیچ  ینمـشد  داجیا  زج  هئطوت ، زج  تثابخ ، زج  نیا  دـنکب ! ینابیتشپ  زاربا  رگید  هورگ  کی  لباقم  رد  یمالـسا ، هورگ  کـی  هب  تبـسن  ـالاح  تسا ،

. میمھفب دیاب  ام  میشاب ، رکف  هب  دیاب  ام  دراد ؛ دوجو  زورما  هنافساتم 

« ينکفافالتخا  » 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 27هاگياپ  هحفص 20 
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جح  / ٠٨/٠۵/١٣٩۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

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 

مارحلا  / ٠٩/٠۶/١٣٩۶ هللاتیب  جاجح  هب  مایپ 

یزیگناهنتف و راـک  رد  هطلـس  ماـظن  یاھتـسایس  ییوس  زا  و  تسا ، یزاـسهابت  یرگاوـغا و  لاـح  رد  هتفرـشیپ ، یاـھرازبا  زا  یریگهرھب  اـب  ییارگیداـم ، یوداـج  ییوـس ، زا 

؛ دشاب یمالسا  تما  میظع  یالتبا  ود  رھ  نیا  شخبافش  یوراد  دناوتیم  جح  تسا . فالتخا  ینماان و  خزود  هب  یمالـسا  یاھروشک  لیدبت  ناناملـسم و  نایم  یزورفاشتآ 

ار اھماگ  خسار و  نآ  اب  هلباقم  یارب  ار  اھمزع  دنک و  زاب  مالسا  یایند  خلت  یاھتیعقاو  یور  رب  ار  اھمشچ  مھ  و  دزاس ، رونم  تفرعم  اوقت و  رون  هب  کاپ و  اھراگنز  زا  ار  اھلد  مھ 

. دیامن راکهبهدامآ  ار  اھنھذ  اھتسد و  راوتسا و 

بالقنا  / ٠٧/١٢/١٣٩۶ ربھر  اب  هیکرت  یروھمج  سیئر  رادید 

یارب مادـقا  نیا  تدـمزارد  ضراوـع  هب  هراـشا  اـب  دـندناوخ و  نآ ، یهدـنیآ  دـیدھت  بجوـم  هـقطنم و  هـب  تناـیخ  ار  قارع  ناتـسدرک  رد  یـسرپهمھ  یرازگرب  هـمادا ، رد  ناـشیا 

یریگمیمـصت و یدج ، تروصهب  هیـضق  نیا  رد  دیاب  زین  قارع  تلود  دنھد و  ماجنا  ار  نکمم  مادـقا  رھ  هثداح ، نیا  اب  هلباقم  رد  دـیاب  هیکرت  ناریا و  دـندرک : دـیکات  ناگیاسمھ ،

. دنک مادقا 

...

اھییاکیرمآ نآ ، زا  دـعب  یتسینویھـص و  میژر  لوا ، یهجرد  رد  ریخا  ثداوح  زا  دـیدرک ، هراشا  هک  نانچمھ  دـندوزفا : هیکرت  روھمجسیئر  هب  باطخ  یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

. دنربیم دوس 

هژیوهب یجراخ و  یاھتردق  دـندوزفا : هقطنم ، مھم  لئاسم  زا  روشک  ود  ندرک  رود  هیکرت و  ناریا و  یزاسلوغـشم  یارب  نانمـشد  شالت  هب  هراشا  اب  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

. دنتسھ عازن  فالتخا و  یارب  یاهلیسو  ندروآ  دوجوهب  هقطنم و  رد  دیدج » لیئارسا   » کی داجیا  لابندهب  یتسینویھص  میژر 

١٣٩۶/٠٩/٠٢ /  « اھیریفکت هلئسم  و  (ع ) تیبلھا نابحم   » سالجا رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

گنج و داجیا  اب  دناهتـسناوت  مالـسا  نانمـشد  زورما  تسا ؛ هدروخمخز  مالـسا  یایند  رکیپ  زورما  تسا . دـنمزاین  تدـشب  یلدـمھ  نیا  داـحتا و  نیا  هب  مالـسا  یاـیند  زورما 

بـصاغ میژر  ایـسآ ، برغ  یهقطنم  رد  دـنراد . هگن  نما  یهیـشاح  رد  ار  اھنآ  نانمـشد  دـننک و  دوخ  هب  لوغـشم  ار  اـھنآ  دـننک ، لـشف  ار  اـھنآ  نیملـسم ، دوخ  نیب  رد  فـالخ 

راک تسا ؛ مالـسا  نانمـشد  راک  راک ، نیا  و  دراد ؛ دوجو  زورما  هک  تسا  یتیعقاو  تقیقح و  نیا  دـنتفیب ! مھ  ناج  هب  اھناملـسم  یلو ] ، ] دربب رـس  هب  تینما  رد  تسینویھص 

یمالسا تما  دوخ  نورد  رد  هک  مینک  لوبق  دیاب  فسات  لامک  اب  تسا . هقطنم  نیا  رد  اھنآ  ناراکمھ  اھنآ و  یاھهمادا  راک  و  تسا ، یللملانیب  مسینویھص  راک  تسا ، اکیرمآ 

ار شتامدـقم  دـنوشیم ، رادهدـھع  ار  شجراخم  دـنھدیم ؛ ماجنا  دـھاوخیم ، تسینویھـص  دـھاوخیم و  اکیرمآ  هک  ار  یراک  نامھ  هک  دنتـسھ  یناسک  یمالـسا ، یاـھتلود  و 

رود دـیاب  تسا ؛ تابجاو  بجوا  یمالـسا  تما  داحتا  یطیارـش  نینچ  کی  رد  یمالـسا . تما  رکیپ  رب  ندرک  دراو  تحارج  یارب  هچ ؟ یارب  دـنوشیم ؛ اھنآ  رازبا  دـننکیم ، مھارف 

. میوشب عمج  مھ 

١٣٩۶/٠٩/٠٢ /  « اھیریفکت هلئسم  و  (ع ) تیبلھا نابحم   » سالجا رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

یهلئسم نیطسلف ، یهلئسم  هکنیا  هب  دنکیم  ناعذا  دنکب ، روصت  دمھفب و  تسرد  ار  نیطسلف  یهلئـسم  یـسکرھ  تسا . مالـسا  یایند  لوا  یهلئـسم  نیطـسلف  زورما 

نوچ ارچ ؟ تسا ؛ نیطسلف  یهلئسم  زورما  مالسا ، یایند  یهلئـسم  نیرتمھم  و  تسا . نیطـسلف  یهلئـسم  مالـسا  نانمـشد  رب  یهبلغ  دیلک  تسا . مالـسا  یایند  لوا 

ار روشک  کی  نمـشد ، تسین ؛ رھـش  کی  اتـسور و  کی  بصغ  ثحب  دناهتفرگ . شمدرم  زا  دناهدرک ، بصغ  دـناهدمآ  ار  روشک ]  ] نیا یمالـسا ، تسا  یروشک  کی  نیطـسلف 

؛ دـینک هظحالم  امـش  الاح  درک . هزراـبم  دـیاب  یناطرـس  یهدـغ  اـب  هقطنم ؛ نیا  یاـھروشک  تینما  رد  ندرک  لـالخا  یارب  تسا  هداد  رارق  یھاـگیاپ  ار  نآ  تسا و  هدرک  بصغ 

اتقیقح نیا  تسین ! زیاج  دننکیم  هزرابم  مسینویھص  اب  هک  یھورگ  نالف  هب  کمک  تسا و  مارح  مسینویھص  اب  یهزرابم  هکنیا  رب  دھدب  اوتف  نید ، یتفم  توسک  رد  یـسک 

هک نآرق  حیرص  صن  فالخرب  تسرد  دنشاب ؛ هتشاد  هناتسود  تاطابترا  نانمشد  اب  دننکب ، لمع  مالـسا  حلاصم  فالخ  رب  روجنیا  مالـسا  یایند  رد  یناسک  هک  تسا  هعجاف 

نیا دـننکیم ! هچ  دـینیبب  نیملـسم  اب  اما  دـنبوخ  اھنآ  اب  دـنرافک ؛ اب  امحر  و  نیملـسملا » یلع  ادـشا   » اھنیا دـنکیم ، یفرعم  مھنیب » آـمحر  راـفکلا  ىلع  آدـشا   » ار نینموم 

. رگید طاقن  رد  هیروس و  رد  قارع  رد  شعاد  لاثما  شعاد و  یهثیبخ  یهرجش  داجیا  نیا  ینکفافالتخا ،

ىمالسا  / ٠٩/١۵/١٣٩۶ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نانارتوھش ملاع ، ناتـسرپلوپ  نیعجترم ، یتسینویھـص ، میژر  مسینویھـص ، ناشیاھهلابند ، یناھج و  رابکتـسا  اکیرمآ ، دناهدیـشک ؛ فص  یمالـسا  تما  لباقم  رد  زورما 

هٰویحلا یف  الاوما  هنیز و  هالم  نوعرف و  تیتا  کنا  دناهدیشک ؛ فص  ربمغیپ  هار  لباقم  رد  مالسا ، لباقم  رد  همھ  اھنیا  دنتسھ ، اھتردق  نآ  هب  یهتـسباو  هک  ناناملـسم  نایم 

هک هقطنم  رد  دنتـسھ  اـھنیا  یاـھورهلابند  نیمھ  نوعرف ، تسا ؛ تسینویھـص  میژر  زورما  نوـعرف ، تسا ؛ اـکیرمآ  زورما  نوـعرف ، دنتـسھ ؛ اـھنیا  نوـعرف  زورما  هلب ، ایندـلا ؛

دوخ دننادب . همھ  دنشاب ، هتشاد  هجوت  همھ  ار  نیا  تسا ؛ اکیرمآ  یهشقن  نیا  زورما  هک  دننک  داجیا  گنج  هقطنم  رد  دنزادنیب و  مھ  ناج  هب  ار  اھناملسم  دنھاوخیم  جیردتب 

، مینک داجیا  فالتخا  مینک ، داجیا  گنج  ایسآ  برغ  یهقطنم  رد  دیاب  هک  دندرک  فارتعا  هتساوخان  ای  هتـساوخ  ناشیاھفرح ، رد  ناشیاھلیلحت ، رد  ییاکیرمآ  نارادمتـسایس 

تما مسج  زا  هکنیا  یارب  دننک ؛ تفرشیپ  دنناوتن  اھنیا  هکنیا  یارب  دشاب ؛ تحار  دریگب ، رارق  نما  یهیشاح  رد  یتسینویھـص  میژر  هکنیا  یارب  میزادنیب ؛ مھ  ناج  هب  ار  اھنیا 

؛ نوملعیال نیذلا  لیبس  نآعبتتال  امیقتساف و  درک ؟ راکهچ  دیاب  نیا  لباقم  رد  دشاب ؛ هتشادن  یگداتسیا  تردق  دوشب ، فیعض  دوشب ، لاحیب  هک  دورب  نوخ  ردقنآ  یمالسا 

. میورن لاھج  هار  لابند 

هیلع دننکیم  راک  اھنآ  یارب  دنھدیم ؛ ماجنا  دنھاوخیم ، اھنآ  هچنآ  دنصقریم ! اکیرمآ  زاس  هب  هک  هقطنم  نیا  رد  یناگبخن  هقطنم و  نیا  رد  ینامکاح  دنتـسھ  هنافـساتم  زورما 

نیا میتدحو . هب  دنمهقالع  ام  میتدحو ، هب  دقتعم  ام  میرادن ؛ ناملسم  یاھتلود  اب  فالتخا  یارب  یاهزیگنا  چیھ  ام  تسا ! مالسا  ررض  هب  اھنیا  مالسا ! هیلع  یمالـسا و  تما 

ناریا تلم  یمالـسا و  یروھمج  هک  میرازگـساپس  ار  ادـخ  و  یمالـسا . قرف  نیب  تدـحو  درک ؛ مـالعا  اـم  راوـگرزب  ماـما  ار  تدـحو  یهتفھ  تسا . تدـحو  یهتفھ  ماـیا  ماـیا ،

لباقم رد  اما  میرادن ؛ یاهلئـسم  یلکـشم و  چیھ  ام  دننک . داجیا  ار  یردارب  تدحو و  یمالـسا ، فلتخم  قرف  زا  ناشناملـسم  ناردارب  ناشدوخ و  نیب  لمع ، رد  دنتـسناوت 

ناشتسایس تسا ؛ گنج  داجیا  رب  فالتخا و  داجیا  رب  ناشمیمصت  هک  دنتـسھ  یناسک  تدحو ، فدھتـسم  تدحو و  هب  دنمهقالع  تکرح  لابند  و  تدحو ، بلاط  تکرح  نیا 

. ار راک  نیا  دننکیم  لابند  دنراد  تسا و  نیا 

یمالسا  / ١٠/٠۶/١٣٩۶ تاغیلبت  یگنھامھ  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ییوگروز چیھ  راب  ریز  هن  دیوگب و  روز  یسک  هب  دھاوخب  شدوخ  هن  ریذپهطلس ؛ هن  دشاب و  رگهطلـس  هن  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  یتلم  کی  دناوتیم  ریخن ، هک  میداد  ناشن  ام 

نیا اجک ! تیعقاو  اجک ، هتـشون  باتک و  اھتنم  دـننزیم ؛ اھفرح  نیا  زا  یـسایس  نارگلیلحت  نیرکفتم ، دنـسیونیم ؛ اھباتک  رد  بخ ، هداد ؛ ناشن  ـالمع  ار  نیا  ناریا  تلم  دورب ؛

« ينکفافالتخا  » 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 27هاگياپ  هحفص 21 
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. درک ینکشراتخاس  یمالسا  بالقنا  دروآ . دوجو  هب  بالقنا  ار  تیعقاو 

ماـسقا عاوـنا و  لاـس ، لـھچ  نیا  لوـط  رد  تـسا . لاـس  لـھچ  هـب  کـیدزن  زورما  اـت  دـش ؛ عورـش  اھینمـشد  لوا  زور  زا  دنتـسشنن ؛ راـکیب  ینکـشراتخاس  نـیا  لـباقم  رد 

زا هئطوت ، زا  ذوفن ، زا  تمھت ، زا  شحف ، زا  میرحت ، زا  گنج ، زا  دوشب - نییبت  دیاب  اھزیچ  نیا  ناوج ، دـیدپون و  لسن  یارب  هتبلا  دـینادیم ؛ رگید  اھامـش  الاح  هک   - اھینمـشد

لاس لھچ  دـندروخ . تسکـش  مھ  دراوم  یهمھ  رد  ناریا ؛ رد  دـندرکن  غیرد  لوپ  ندرک  جرخ  اب  دنتـسناوتیم  یراک  رھ  یلخاد ، فالتخا  داجیا  زا  یگنھرف ، راک  زا  یتینما ، راـک 

زورما ام  اما ] [ ؛ دوب هدـناسوپ  نفک  تفھ  جـیار ، ریبعت  هب  دـیاب  دوب ، هدـش  طقاس  راب  دـص  دـیاب  یمالـسا  یروھمج  الاح  ات  دـنکب ، رثا  اھنآ  یاھهئطوت  دوب  انب  رگا  درذـگیم . دراد 

. دیایب قئاف  اھنیا  رب  دنک و  تمواقم  اھراشف  اھتثابخ و  اھینمشد و  لباقم  رد  لاس  لھچ  تسناوت  ناریا  تلم  میراد ؛ رادتقا  لاس  لھچ 

یمالسا  / ١٠/٠۶/١٣٩۶ تاغیلبت  یگنھامھ  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

مدرم نیب  لخاد  رد  دنناوتب  هکنیا  یارب  دنـشکیم . دایز  مھ  هشقن  دننکیم ، جرخ  دایز  مھ  لوپ  دـنکیم ، دراد  مھ  ار  شـشالت  یهمھ  تسا ، ام  لباقم  رد  نمـشد ]  ] نیا بخ ،

ار ام  ربورود  یاھرادلوپ  نیا  دننکیم . دنراد  ار  ناشـشالت  یهمھ  ینابز - فالتخا  هچ  یموق ، فالتخا  هچ  یبھذـم ، فالتخا  هچ  یـسایس ، فالتخا  هچ   - دـننک داجیا  فالتخا 

، دنھدیم ماجنا  دیآیمرب  ناشتسد  زا  مھ  یراک  رھ  دنھدب . ماجنا  ار  ییاھراک  ام  روشک  هیلع  دنناوتب  هکنیا  یارب  دنریگیم ، کمک  مھ  اھنآ  زا  دنریگیم ، لوپ  دننزیم و  غیت  مھ 

. تفر میھاوخ  شیپ  تردق  اب  ام  هک  دننادب  تسا و  هدش  هدیلام  کاخ  هب  اھنآ  ینیب  یھلا  قیفوت  هب  اما ] ]

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

برغ رد  هچ   - ایـسآ رد  هچ  اقیرفآ و  رد  هچ  زورما  هک  یـساسح  هداعلاقوف  یهقطنم  هاگیاج و  اب  ناوارف ، تاناکما  اب  دایز ، تیعمج  اب  مالـسا  یایند  هک  تسا  نیا  ام  یهدیقع 

ماجنا ام  یتسیاب  ار  داحتا  نیا  دشاب . راذگرثا  دناوتب  هک  دھدب  لیکشت  ایند  رد  ار  یگرزب  تردق  کی  دناوتیم  هعومجم  نیا  داحتا  کشالب  تسا ، اراد  ایسآ - زکرم  رد  هچ  ایسآ ،

اـکیرمآ و تسد  مھ  رتـشیب  هک  - تسا هدـش  لوـمعم  هک  ییاـھیرگهزیتس  نیا  میتـسرفب . مھ  کـمک  هب  ار  ناـمیاھورین  مینک ، کـمک  رگیدـکی  هب  مینک ، ییازفامـھ  میھدـب ،

نما یهیـشاح  اھراک  نیا  اب  یتسینویھـص ، میژر  یارب  میراذـگن  دوشب و  فقوتم  یتسیاـب  - دـننکیم داـجیا  فـالتخا  دـنراد  هک  دنتـسھ  اـھنآ  تسا ؛ ناـیم  رد  اـھتسینویھص 

هکنیا یارب  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یزیرنوخ  گـنج و  اـھاوعد ، تاـفالتخا ، مالـسا ، یاـیند  لـخاد  رد  هک  تسا  نیا  مالـسا ، یاـیند  نانمـشد  یاـھوزرآ  زا  یکی  دـننک . تسرد 

. میراذگن میناوتیم ، هک  ییاجنآ  ات  میوشب و  عنام  نیا  زا  دوشب ؛ تسرد  اھتسینویھص  یارب  ینما  یهیشاح 

ناتسچولب  / ١١/١۶/١٣٩۶ ناتسیس و  ناتسا  یادھش  یلم  هرگنک  یرازگرب  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ناتـسا رد  ارحـصنمکرت  شخب  تسھ ، ناتـسدرک  ناتـسا   - تسھ روشک  رد  هقطنم  دـنچ  تسا . ام  یمالـسا  تدـحو  راعـش  رھظم  ناتـسچولب [ ناتـسیس و   [ ناتـسا نیا 

ناردارب هک  مییوگب  میھدب و  میلعت  ار  نیا  ایند  هب  میھاوخیم  ام  دننکیم . یگدنز  مھ  رانک  یعیش  ینس و  اجنآ  رد  هک  ناتـسچولب - ناتـسیس و  ناتـسا  و  تسھ ، ناتـسلگ 

هطقن نیمھ  یور  هدرک ، هیکت  هطقن  نیمھ  یور  اقافتا  نمشد  ناتسچولب . ناتسیس و  رد  اجنیا  شاهنومن  دننک ؛ یگدنز  مھ  رانک  رد  دننک ، یراکمھ  مھاب  دنیایب  ناملـسم 

هب یمالـسا  یروھمج  زا  عافد  یارب  هچملـش  رد  هلاسهدزاود  هدزای  ینـس  یهچب  کی  هک  دـییوگیم  دـییآیم  هکیتقو  امـش  دـنک . داجیا  هقرفت  دـھاوخیم  هتـشاذگ و  تشگنا 

! تسا یمھم  یلیخ  یهلئسم  نیا  تسین ، یکچوک  زیچ  نیا  تسا ؛ ناتسچولب  ناتسیس و  رد  ینـس  هعیـش و  یلدمھ  تدحو و  زا  ربخ  نیرتگرزب  نیا  دسریم ، تداھش 

دیاب ار  اھنیا  دسریم ، تداھـش  هب  بالقنا  دـض  تسدهب  دریگیم و  رارق  نمـشد  مجاھت  دروم  یمالـسا  یروھمج  زا  عافد  رطاخهب  ینـس  یولوم  نالف  دـییامرفب  ضرف  هکیتقو 

. ناتسچولب ناتسیس و  رد  میاهتشاد  ام  ییاھزیچ  نینچ  دینک ؛ نایامن  دینک ، هتسجرب  دیاب  ار  اھنیا  دینک ، گرزب 

هیروس  / ١٢/١٠/١٣٩۶ یاملع  زا  یعمج  فاقوا و  ریزو  رادید  رد  تانایب 

شالت تدھاجم و  اما  دشاب  نامیا  رگا  دیآیمن ؛ تسد  هب  لماک  روطهب  ترـصن  دشابن ، نامیا  رگا  دھاجم ؛ نموم  هب  تسا  قلعتم  یزوریپ  هک  تسا  هداد  هدـعو  ام  هب  مالـسا 

تافالتخا نیا  هک  تسا  نیا  شتامدـقم  زا  یکی  مینک ؛ عافد  مینک و  تیامح  یمالـسا  تکرح  زا  مالـسا و  زا  هک  تسا  نیا  ناـم  یهفیظو  دـیآیمن . تسد  هب  هجیتن  دـشابن ،

ام زا  ار  یناسک  کی  دنراذگب ؛ دنھاوخیمن  دنتسھ و  نیا  اب  فلاخم  هک  دنتـسھ  یناسک  میراذگب ، رانک  ار  تافالتخا  نیا  میھاوخب  رگا  بخ  رانک . میراذگب  ار  یفئاط  یاهقرف و 

نیا هک  ییاھنیا  دـننک . راک  دـننک و  مادـقا  دـننزب ، فرح  تدـحو  تکرح  فالخرب  هکنیا  هب  دـنوشیم  راداو  اھنیا  و  دـننکیم ، کیرحت  ام  ناردارب  زا  ار  یناسک  کی  دـننکیم ، کـیرحت 

دیاب درک ، یئانتعایب  ناشھب  دـیاب  دنـشابن ، تاسایـس  نیا  زا  یهتـساخرب  رگا  ینعی  دنـشابن ، یرابکتـسا  یناھج و  یاھتـسایس  هب  یهتـسباو  رگا  دـننکیم  افیا  ار   شقن 

، درک هلباقم  اھنیا  اب  دـیاب  یرابکتـسا ، یاھتـسایس  زا  دـشاب  یـشان  ینکفافالتخا  نیا  رگید ، یاھیـضعب  لثم  اھیدوعـس و  لثم  هچنانچ  رگا  اما  اھنیا ؛ هب  مینکن  یئانتعا 

ام ار  ینس  نآ  دننکب ، تیامح  وا  زا  لیئارسا  اکیرمآ و  هک  یاینس  نآ  میرادن . لوبق  ام  ار  هعیش  نآ  دنکب ، تیامح  وا  زا  ندنل  هک  یاهعیش  نآ  دش . هجاوم  اھنیا  اب  مکحم  دیاب 

ام تاکرتشم  تسا ؛ اھنیا  نامتاکرتشم  ام  تسا ؛ فلاخم  رابکتـسا  اب  ملظ و  اـب  رفک و  اـب  هک  تسا  نآ  مالـسا  مینادـیمن . ناملـسم  الـصا  ار  وا  ینعی  مینادـیمن ؛ ناملـسم 

زا همھ  نامتابجاو  رگید . تاکرتشم  زا  یلیخ  تسا و  تیبلھا  هب  تبحم  ام  تاکرتشم  تسا ، ربمغیپ  سدقم  دوجو  ام  تاکرتشم  تسا ، هبعک  ام  تاکرتشم  تسا ، دـیحوت 

میشاب و دقتعم  دحا  دحاو  یادخ  هب  هک  تسا  نیا  هیضق  لصا  دنکب . داجیا  فالتخا  هک  تسین  یزیچ  نیا  یناوخن ، امـش  مناوخب ، تونق  هدنب  زامن  رد  هکنیا  تسا ؛ تاکرتشم 

. تسا هیضق  لصا  اھنیا  میشاب ؛ دقتعم  اعقاو  تمایق  هب  میشاب و  دقتعم  یھلا  ترصن  هب  میشاب و  دقتعم  توبن  هب 

نارگراک  / ١٣٩٧/٠٢/١٠ رادید  رد  تانایب 

، دـنفلاخم شندوب  لقتـسم  نیمھ  اب  دـنفلاخم ، شایھاوخیدازآ  نیمھ  اب  اھنآ  هک   - یمالـسا یروھمج  لقتـسم  هاوخیدازآ  ماظن  اب  یهلباـقم  یارب  اـھییاکیرمآ  هار  کـی 

رتدایز ام  تردق  نوچ  تسا ، رتشیب  ام  یهحلسا  نوچ  دینک  یراذگتسایس  ام  تساوخ  قبط  دینک ، تعاطا  ار  ام  روتسد  دیشاب ، ام  رتچ  ریز  دیـشاب ، ام  مچرپ  ریز  دنیوگیم 

کیرحت دیـشاب - هتـشاد  هجوت  دیـشاب و  علطم  اھامـش  هکنیا  یارب  مھ  [ - هار  ] کی تسا ، یداصتقا  راک  نیمھ  دـنھاوخیم - ار  نیا  اـھنآ  تسا ؛ رتنوزفا  اـم  لوپ  نوچ ] ، ] تسا

دننیشنیم دنوریم  اھییاکیرمآ  تسا . اھزیچ  نیا  اوعد و  یریگرد و  فالتخا و  داجیا  هب  نامدوخ  یهقطنم  رد  هجوتیب  یاھتلود  مینک ! ریبعت  هچ  مھفمک ، یاھتلود  زا  یـضعب 

کی هب   - دنتـسھ ناتدوخ  رکون  هک  ار  اھتسینویھـص  ارچ  دینک ، کیرحت  دـیھاوخیم  هک  امـش  بخ  یمالـسا ؛ یروھمج  هیلع  دـننک  کیرحت  ار  اھنآ  هک  اھیدوعـس  نیا  یولھپ 

زا یکی  دتفیب . هار  ناملـسم  اب  ناملـسم  گنج  میھاوخیم  دنیوگیم  دینکیم ؟ کیرحت  ارچ  ار  اھیدوعـس -  - اھتخبدب نآ  دینکیمن ؟ کیرحت  دنبابرا - انعم  کی  هب  دنرکون ، انعم 

هھجاوم و یارب  مدرک - ضرع  لاثم  ناونعهب  ار  یدوعـس  نم  الاح  هک   - تسا لـیبق  نیا ]  ] زا ییاـھروشک  کـی  ندرک  کـیرحت  ندرک و  صیرحت  ندرک و  قیوشت  اـھنآ  یاـھهمانرب 

اعطق دنوشب ، هنیسهبهنیس  یمالسا  یروھمج  اب  رگا  دنروخن ؛ ار  نمشد  نیا  لوگ  دیاب  دنشاب ، هتـشاد  لقع  رگا  اھنآ  یمالـسا . یروھمج  اب  ندش  هنیـسهبهنیس  هلباقم و 

شود هب  ار  شاهنیزھ  دنوشن و  لمحتم  ناشدوخ  ار  ناریا  ردتقم  تلم  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  اب  یهلباقم  یهنیزھ  دنھاوخیم  اھنآ  دنروخیم . تسکـش  دنروخیم و  هبرض 

. دنراذگب هقطنم  رد  یروجنیا  یاھتلود  نیا 

١٣٩٧/٠٢/٢٢ /  « یمالسا مولع  شرتسگ  شیادیپ و  رد  هعیش  شقن   » هرگنک رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

داجیا یتسیاب  مالسا  هب  نینموم  ام  تین  تسا ؛ هقرفت  داجیا  مالسا  نانمشد  تین  تسا ؛ هنسح  کی  تسا ، کرابم  دماجنیب  یمالسا  تما  داحتا  هب  هک  یتکرح  رھ  زورما 

زا یکی  ییامھدرگ ، نیا  دیدرک و  عورش  امش  هک  یتکرح  نیا  و  دشاب ؛ رگیدکی  اب  یمالـسا  تما  یاھهقرف  اھهورگ و  فراعت  یمالـسا و  تما  نایم  مالـسا و  یایند  رد  تدحو 

زا یمالـسا  تما  فلتخم  قرف  هک  تسا  نیا  میدرک  هاگن  نآ  هب  لکـشم  کی  ناونعهب  هراومھ  اـم  هک  ییاـھزیچ  زا  یکی  تسا . یمالـسا  تما  داـحتا  تھج  رد  راـک  قیداـصم 

نآ مشچ  رد  ار  هقرف  نیا  دـناهدمآ  یدایز  دراوم  رد  ناگناگیب  اھیجراخ ، نانمـشد ، دـنرادن . رگیدـکی  زا  یعقاو  قباطم  حیحـص و  تفرعم  دـنرادن ، یتسرد  ییاسانـش  رگیدـکی 

« ينکفافالتخا  » 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 27هاگياپ  هحفص 22 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38575
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38725
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38907
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39080
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39480
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39581
http://farsi.khamenei.ir


لاس و ١۵٠ خیرات ١٠٠  نیا  لوط  رد  ام  توادـع . داجیا  تین  اب  دـیلپ و  ضارغا  اب  هنامـصخ و  هاگن  اب  دـندرک ، یفرعم  هقرف  نیا  مشچ  رد  ار  هقرف  نآ  دـندرک ، یفرعم  رگید  یهقرف 

رد هک  ار  ییاھتواضق  مینکیم  هدـھاشم  راکـشآ  روطهب  ریخا  لاـس  نیدـنچ  یاـیاضق  نیمھ  رد  مینیبیم ؛ مینکیم و  هدـھاشم  حـضاو  روطهب  ار  یداـیز  یاـھهنومن  ریخا  لاـس 

هولج بولطماـن  رگیدـکی  مشچ  رد  ار  اـم  دـنھدیم ، هولج  تشز  رگیدـکی  مشچ  رد  ار  اـم  دـنیآیم  نانمـشد  سکعب . دریگیم و  ماـجنا  هقرف  کـی  زا  یمالـسا  قرف  دـید  ضرعم 

طاقن نیا  مینادب ، ار  مھ  توق  طاقن  میسانشب ، رتھب  میسانشب ، رتشیب  میسانشب ، تسرد  ار  رگیدمھ  ام  دوشب  بجوم  هک  یتکرح  رھ  تسا . نانمـشد  راک  نیا  دنھدیم ؛

. تسا اھراک  نآ  زا  یکی  هرگنک ]  ] نیا دیماجنا و  دھاوخ  یمالسا  تما  یالتعا  یگچراپکی و  تدحو و  هب  تکرح  نیا  مینکب ، رگیدکی  هب  لقتنم  مینک ، ییازفامھ  ار  توق 

...

بجوم فالتخا ، بجوم  هک  دیاین  دوجو  هب  یاهبئاش  یاهیشاح ، هک  مینک  تبقارم  تقدب  دیتسھ ، لوغشم  امـش  هک  یایملع  تکرح  نیمھ  رد  اھتکرح و  یهمھ  رد  دیاب  ام 

تما داحتا  یهلئـسم  هلئـسم ، کـی  سپ  دـنھاوخیم . نانمـشد  هک  تسا  یزیچ  نیا  نوچ  دوشب ؛ رگیدـکی  زا  یمالـسا  قرف  یدـنمهیالگ  بجوم  ییادـج ، بجوم  قاقـشنا ،

. دش دھاوخ  نیمات  نآ ] زا   ] یھجوتلباق شخب  تکرح ، نیا  رد  ام  رظن  هب  هللااشنا  هک  تسا  یمالسا 

میرک  / ١٣٩٧/٠٢/٢٧ نآرق  اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

؛ دننکیم لمع  ار  شسکع  اما ] [ ؛ میشاب نابرھم  یتسیاب  نامدوخ  نیب  دوب ، تخسرس  یتسیاب  رافک  لباقم  رد  نید و  نانمـشد  لباقم  رد  مھنیب ؛ امحر  رافکلا  یلع  ادشا 

ار رافک  یزاب  مھ ]  ] درخ زا  رود  لقعت و  زا  رود  نآرق ، زا  رود  ماـکح  دـنزادنایم ، هار  نانمـشد  ار  اـھزیچ  یهیقب  مجعوبرع و  ینـسهعیش و  اوعد و  فـالتخا و  گـنج و  اـم  نیب 

یفخت ام  مھھاوفا و  نم  اضغبلا  تدـب  دـق  هدرک : یفرعم  ام  هب  ار  اھنآ  نآرق  تسا ؛ هدرک  نیعم  ار  ام  فیلکت  نآرق  میراد ؛ هلـصاف  نآرق  زا  ام  دـنوشیم ؛ اھنآ  میلـست  دـنروخیم و 

؛ دیمحلا زیزعلا  اب  اونموی  نا  الا  مھنم  اومقن  ام  و  دوشیمن ؛ مامت  نیملسم  مالسا و  اب  هک  اھنآ  ینمشد  تسا ؛ نآرق  تایآ  اھنیا  دندرک ؛ توالت  زورما  ار  اھنیا  رب ؛ ـ کا مھرودص 

. تسا مالسا  هب  شیارگ  رطاخهب  ناشینمشد 

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

نیا و  تسا . نیا  تسایـس  زورما  اھتلم ؛ نآ  داحآ  نیب  اـھتلم ، لـخاد  رد  یتح  ناملـسم و  یاـھتلم  نیب  فـالتخا  فاکـش و  داـجیا  زا  تسا  تراـبع  رابکتـسا  تسایـس  زورما 

دـناهدرک و یحارط  تسا ، یمالـسا  قطاـنم  نیرتمھم  زا  یکی  هک  اـم  یهقطنم  یارب  اھتسینویھـص  راـکتیانج و  یاـکیرمآ  نارگهئطوـت  نازادرپهشقن و  هک  تسا  یاهشقن 

یاھتلم هک  تسا  نیا  هار  ناملـسم . یاھروشک  یهیقب  و  دوب ، قارع  رد  هک  یثداوح  هیروس ، ثداوح  نمی ، رابتقر  ثداوح  دـینکیم : هدـھاشم  دـیراد  ار  شیاھهناشن  امش 

رد دنتسیاب  تسا . هیضق  ساسا  نیا  یمالسا ؛ تما  یمالسا و  یهعماج  اب  رابکتسا  ینمشد  زا  تسا  ترابع  یلصا  یهطقن  نآ  دننک ؛ فشک  ار  یلصا  یهطقن  ناملـسم 

یاـیند یهمھ  رد  تسا  یـسایس  یگنھرف و  ینید و  ناگدـبز  یهفیظو  تسا ، یـسایس  نالوئـسم  یهفیظو  تسا ، اـھتلود  یهفیظو  نیا  رابکتـسا ؛ یاھتـسایس  لـباقم 

داـجیا یارب  دناهتـشاذگ  راـک  مالـسا  یاـیند  لد  رد  ار  میژر  نیا  هقطنم  نیا  رد  اـساسا  هک  تسا  یتسینویھـص  میژر  یهلئـسم  مـھ  رگید  یـساسا  یهـطقن  کـی  و  مالـسا .

. یزاسهلئسم یارب  نیتفت ، یارب  فالتخا ،

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 

جح  / ٢۵/١٣٩٧/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، درک فشک  دـیمھف ، ار  جـح  زا  یدـیدج  یانعم  کی  راوگرزب ، ماما  تیادـھ  تکرب  هب  بـالقنا ، یزوریپ  زا  دـعب  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  اـم  داـقتعا  تسا . همھ  هب  قلعتم  هبعک 

نآ لابند  دش و  نشور  دش و  راکـشآ  ناریا  تلم  یارب  جح  زا  یدیدج  میھافم  دنداد ، مایپ  راوگرزب  ماما  جح و  دـنتفر  یناسک  دـش و  زوریپ  بالقنا  هک  یلوا  لاس  زا  درک . کرد 

ادـشا  » رھظم جـح  تسا . مھنیب » امحر   » و رافکلا » یلع  ادـشا   » رھظم هک  یجح  نیملـسم ، اب  مھافت  اب  هارمھ  جـح  تئارب ، اب  هارمھ  جـح  درک ؛ تکرح  تفرگ و  ار  میھافم 

یناھج رابکتـسا  مد  هب  ار  ناشدوخ  مد  اما  دننک ، داجیا  ییادج  دننک ، داجیا  فالتخا  ناردارب  نیب  هک  تسا  نیا  شلباقم  یهطقن  دشاب . دیاب  مھنیب » امحر   » و رافکلا » یلع 

هدومرف عیرشت  مدرم  ریخ  هب  سدقم  عراش  تسا و  هتساوخ  مدرم  یارب  تسا و  هتـساوخ  مدرم  زا  جح  هک  تسا  یزیچ  نآ  لباقم  یهطقن  نیا  دندنبب ؛ دننک و  لصو  اکیرمآ  و 

. داد ماجنا  یتسیاب  تلاح  نیا  اب  هیحور ، نیا  اب  ار  جح  تسا .

مارحلا  / ٢٩/١٣٩٧/٠۵ هللاتیب  جاجح  هب  مایپ 

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 

ادھش  / ١٣٩٧/٠٩/٢١ یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یاـھهشقن دـناهدرک ، دنتـسناوتیم  هک  یراـک  رھ  دـنرادن ، رگید  دـننک  دراو  هبرـض  دـننکب و  لـمع  ار  نآ  دـنناوتب  هک  یاهشقن  هتفر ؛ وـل  ناریا  تـلم  دروـم  رد  اـکیرمآ  یاـھهشقن 

یهبناجهمھ میرحت  شتـشرد  ملق  هک  دـندرک  هتـشذگ  لاس  ود  یکی  نیا  رد  هک  ییاھراک  نیا   - ریخا یاـھراک  نیا  اـب  اـکیرمآ  یهشقن  فدـھ و  تسا . هتفر  ول  مھ  ناشهدـنیآ 

نیقفانم  - ناریا نوگانوگ  نانمشد  هب  دنراذگیم ، ناریا  اب  یهلباقم  یارب  یصوصخم  نیرومام  هک  دننکیم  دنراد  هک  ییاھهئطوت  دننکیم ، دنراد  هک  ییاھراک  و  تسا - یداصتقا 

یمالـسا ناریا  زیزع  روشک  رد  یمالـسا ، یروھمج  رد  اھنیا  دننام  یتینمادض و  یاھراک  کمک  هب  میرحت و  کمک  هب  دنناوتب  هکلب  هک  تسا  نیا  دننکیم ، کمک  اھنیا - لاثما  و 

. دندرک فرصم  هار  نیا  رد  مھ  ار  ناشدوخ  شالت  یهمھ  تسا ، نیا  ناشفدھ  دننک ؛ داجیا  تالکشم  یلخاد و  گنج  فالتخا و  یگتسد و  ود  ام 

« ينکفافالتخا  » 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 27هاگياپ  هحفص 23 
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یربھر  / ١٣٩٧/١٢/٢٣ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رـصقم ار  امـش  نم  نامدوخ ، نورد  مینک ، داـقتنا  ناـمدوخ  هب  مادـم  میرپب ، ناـمدوخ  هب  مئاد  ثداوح  اـب  یهھجاوم  رد  اـم  هک  تسا  نیا  ثداوح ] اـب  هھجاوم  رد   ] هناـگود کـی 

الاـح  - دـنوشیم هجاوم  یتخـس  اـب  اـھهعومجم  یتـقو  هک  دـیآیم  شیپ  عقاوم  زا  یلیخ  رد  هنافـساتم  هک  تسا  دروـخرب  روـج  کـی  نیا  دـینادب ؛ رـصقم  ار  نم  امـش  منادـب ،

ماما ریبعت  هب  میـشکب ، داد  رگیدمھ  رـس  هکنیا  یاج  هب  هن ، هکنیا  ای  دننکیم ، مھتم  ار  رگیدمھ  دشاب - تلم  کی  هچ  دـشاب ، تلود  کی  هچ  دـشاب ، بزح  کی  هچ  اھهعومجم 

ار ناـمدوخ  نمـشد  هک  میوشیمن  هابتـشا  نیا  راـچد  اـم  ماهتفگ ، یمومع  یاھتبحـص  رد  ررکم  هدـنب  تسا . وا  لـباقم ، فرط  دیـشکب ؛» اـکیرمآ  رـس  رب  دـیراد  داـیرف  هچ  رھ  »

یعقاو نمـشد  هک  نآ  دـنرادن ؛ یتیمھا  اھنیا  اھنیا - دـننام  ای  تسا  تلفغ  یور  اما   - دـننکیم راک  ام  هیلع  هک  دنتـسھ  یرگید  ناسک  تسا . مولعم  اـم  نمـشد  میـسانشن ؛

اوعد رگیدـمھ  اـب  یدوخیب  میـشکن ، داد  مھ  رـس  یدوخیب  یروج  نیا  یاـیاضق  نآ  دروـم ] رد  . ] دوـمرف نینموـملاریما  هک  ( ١ «،) نایفـس یبا  نبا  یف  بطخلا  مـلھ  و   » تـسا

. مینکب لمع  یروج  نیا  دش ؛ فرط  دیاب  یسک  هچ  اب  درک ، اوعد  دیاب  یسک  هچ  اب  اعقاو  مینیبب  مینکن .

یوضر  / ١٣٩٨/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

رارق الاب  یاھمقر  رد  ام  زورما  اـیند ، یهتفرـشیپ  نونف  یهیقب  رد  یتسیز و  یرواـنف  رد  یکـشوم ، رد  یاهتـسھ ، رد  وناـن ، رد  اـیند ، زورما  یهتفرـشیپ  عیانـص  یاـھثحب  رد  اـم 

نادیم رد  اھناوج  دنتسھ . میتسھ ، انشآ  اھنیا  زا  یلیخ  اب  کیدزن  زا  ام  هک  نیدتم  یاھناوج  دننکیم ، ار  اھراک  نیا  هک  یناسک  یهدمع  میراد ؛ رارق  مدقم  فوفـص  رد  میراد ،

نکفافالتخا لئاسم  هب  دنزادرپن ؛ اھهیشاح  یعرف و  لئاسم  هب  اھناوج  دننک ؛ فعاضم  ار  دوخ  شالت  دیاب  راک  نادیم  رد  تسایـس ، نادیم  رد  تفرعم ، رکف و  نادیم  رد  ملع ،

اب اما  دننک ؛ گنررپ  ار  نمـشد  اب  یاھزرم  دش ، هتفگ  هک  ییاھـشخب  نیمھ  رد  دننک ؛ لابند  اھناوج  ار ، هنادھاجم  هنانموم و  یاھتکرح  ار ، زکرمتم  تکرح  ار ، تدحو  دنزادرپن ؛

. دننکن داجیا  زرم  یاهقیلس  فالتخا  کدنا  هب  یلخاد ، یاھورین  اب  یدوخ ،

نآرق  / ١٣٩٨/٠١/٢۶ یللملانیب  تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

ناوریپ یهرابرد  نآرق  دییامرفب  ضرف  الثم  تسا . اھنیمھ  زا  یشان  مھ  ام  یاھیراتفرگ  تسین و  دروم  ود  یکی  یمالـسا  تما  ام  نیب  رد  نآرق  هب  ندرکن  لمع  دراوم  دینیبب !

یلع ادشا   » ام زا  یـضعب  مھنیب .» امحر  رافکلا  یلع  ادـشا   » سپ ( ١ (؛ اناوضر نم هللا و  الـضف  نوغتبی  ادجـس  اعکر  مھارت  مھنیب  امحر  رافکلا  یلع  ادشا  دـیامرفیم : ربمغیپ 

نوـخ دـنتخاس ، اھتسینویھـص  اـب  دـنتخاس ، اـکیرمآ  اـب  یمالـسا  یاـھروشک  رد  هک  ییاـھنیمھ  لـثم  یناـسک ؟ هچ  لـثم  راـنک . میراذـگیم  مینکیم ، شوـمارف  ار  راـفکلا »

نالا رافک . ربرما  رافک ، ورهلابند  دـندش  رافک ، رکون  دـندش  دـندرک و  شومارف  ار  رافکلا » یلع  ادـشا   » اھنیا دـندرک ؛ عیاـض  ار  اھینیطـسلف  قح  دـندرک ، دـگل  ار  اھینیطـسلف 

دوجو هب   ] ار اھناملـسم  نیب  تافالتخا  دناهدرک ، شومارف  ار  مھنیب » امحر   » مھ رگید  یهتـسد  کی  دناهتـسد . کی  اھنیا  دـنلیبق ؛ نیا  زا  یبرع  یاھروشک  نارـس  زا  یرایـسب 

. دیوگیم نآرق  ار  نیا  ( ٢ (؛ ضعب ایلوا  مھضعب  تانموملاو  نونموملا  و  دنروآیم .]

یتقو دوشیم . شومارف  مھنیب » امحر   » نیا تسا ؛ رفاک  دنیوگیم  دننکیم ، ریفکت  ار  هلبقلاب  نموم  ار ، هبعکلاب  نموم  ار ، نآرقلاب  نموم  ار ، اب  نموم  دـنیآیم  اھنیا  تقو  نآ 

؛ دوشیم نارابمب  دراد  نمی  هک  تسا  لاس  راھچ  زا  شیب  نالا  دینیبب ؛ ار  نمی  دینیبب ، ار  هیروس  دتفایم ؛ هار  یمالسا  یاھروشک  رد  یلخاد  یاھگنج  دوبن ، مھنیب » امحر  »

نیا ( ٣ «) نیضع نارقلا  اولعج  نیذلا   » یانعم دنکیمن . محر  ناملسم  هب  اما  تسا  ناملسم  مھ  وا  رھاظب  تسا ؛ یناملسم  کی  هن ، تسا ؟ رفاک  تسیک ؟ هدننکنارابمب  نآ 

. دنرادن داقتعا  نآرق  زیچ  چیھ  هب  هک  اھنیا  زا  یلیخ  الاح  ( ۴ (؟ ضعبب نورفکت  باتکلا و  ضعبب  نونموتفا  دننکیم ؛] لمع   ] نآرق زا  تمسق  کی  هب  هک  تسا 

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 ( ١ ،) 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 ناملـسم ، روشک  کی  رد  دـیاب  ارچ  تسا ! ربخ  هچ  یبیل  دـینیبب  امـش  روشک . کی  رد  مھ  دـننکیم ، داجیا  راقن  ترفن و  دـننکیم ، داجیا  فالتخا  یمالـسا  یاـھروشک  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 ؟

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 

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 ؟

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 

نیا رثا  رب  همھ  اھنیا  اقیرفآ ؛ لامـش  یبرغ ، یهقطنم  نوگانوگ  یایاضق  نمی ، یهیـضق  هداتفا ؛] قافتا   ] ینینوخ یاھگنج  یثداوح ، هچ  مالـسا  یایند  رد  دینک  هظحالم  امش 

یارب مینکیم  ضرع  ام  ار  نیا  تسا . ینیگنس  رایسب  یهفیظو  نیا  میدادن ؛ رارق  هجوت  دروم  تسا  هتساوخ  ام  زا  مالسا  هک  ار  تدحو  دح  نیرتمک  نامدوخ  نیب  ام  هک  تسا 

یاھتلم اھناوج ، دنـشاب . لابند  دـج  روط  هب  دنتـسھ ، یرکف  نابحاص  تسا ، رادروخرب  یاهتـسجرب  یاھناسنا  زا  مالـسا  یایند  هللادـمحب  هتـسجرب . نشور ، راـکفا  ناـبحاص 

اھناملسم رامنایم  ات  ایسآ  قرش  ات  اقیرفآ  لامش  زا  زورما  مالسا  یایند  رد  داتسیا . اھنیا  لباقم  رد  دیاب  هک  رگید ، دراد  دوجو  نکفاهقرفت  یاھتسد  اما  دندنمهقالع  ناملـسم 

. دنراشف ریز  اھناملسم  مالسا  یایند  برغ  قرش و  رد  دنراشف ؛ ریز 

ىمالسا  / ١٣٩٨/٠٨/٢۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هقرفت داجیا  ریگمیمصت - ساسح و  زکارم  رد  ذوفن   - تسا ذوفن  میتسھ ، یناعم  نیا  بقارم  یمالـسا  یروھمج  رد  ام  هک  هقطنم  نیا  رد  مھ  اکیرمآ  یلـصا  حالـس  ام  رظن  هب 

لالح هکنیا  ندرک  دومناو  ناریگمیمـصت و  تابـساحم  رد  یراکتـسد  اھتلود ، اھتلم و  ناـیم  اـھتلم ، ناـیم  یداـمتعایب  داـجیا  تسا ، اـھتلم  یلم  مزع  رد  لزلزت  داـجیا  تسا ،

؛ تسا تالکـشم  لالح  نیا  دینک ، شوگ  دینک و  لمع  تفگ  وا  هچ  رھ  دینکب ، لوبق  ار  اکیرمآ  فرح  دیوشب و  اکیرمآ  میلـست  دـیورب و  اکیرمآ  مچرپ  ریز  هک  تسا  نیا  تالکـشم 

« ينکفافالتخا  » 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 27هاگياپ  هحفص 24 
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یماظن یاھحالـس  تخـس و  یاھحالـس  زا  هک  تسا  اھنیا  اھنآ  یاھحالـس  دننک ؛ دراو  دنھاوخیم  یمالـسا  یاھروشک  یمالـسا و  یاھتلم  ناریگمیمـصت  تینھذ  رد  ار  نیا 

. تسا رتکانرطخ 

یمالسا  / ١٣٩٨/٠٩/٢۴ بھاذم  بیرقت  عمجم  یلکریبد  هب  یرایرھش  دیمح  مالسالاتجح  باصتنا 

داجیا یارب  یناھج  رابکتسا  شالت  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  تسا ، دوھـشم  هشیمھ  زا  شیب  ناملـسم  ناردارب  نایم  نکفاهقرفت  یاھتسایـس  یماکان  یاھهناشن  زورما 

ار ناھاوخریخ  ناگنازرف و  ناگبخن و  یھلا ، تیادـھ  زا  رادروخرب  تینـالقع  مالـسا  ناـھج  رـسارس  رد  زورما  هللادـمحب   تسا . هدوب  هشیمھ  زا  شیب  ریخا  یاـھهھد  رد  هقرفت 

هب هک  تسا  یناـھج  رابکتـسا  رفک و  یاھتـسایس  لـباقم  یهطقن  لـماک  روـط  هب  نیا  دـنکیم و  قـیوشت  یبھذـم  یاـھتموصخ  اـھهنتف و  ربارب  رد  یرادـیاپ  هـب  شیپ  زا  شیب 

. تسا هدروخ  تسکش  یتخس  هب  شیامزآ  نیدنچ  رد  هللادمحب  تسا و  هدروآ  یور  یزاسهقرف  هب  هتسب و  لد  ناناملسم  نایم  یزورفاشتآ 

مق  / ١٣٩٨/١٠/١٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا هداتفا  قافتا  یمھم  یهثداح  کی  هرخالاب  تسیچ ؛ ینامیلـس [ مساق  جاـح  تداھـش  لـباقم  رد   [ اـم یهفیظو  ـالاح  بخ  هک  تسا  نیا  هجوت  لـباق  مھم  یهتکن  کـی 

نیا  - تسا مھم  هلباقم  ماقم  رد  هچنآ  تسا . یرگید  یهلئسم  نیا  ( ١٠ (؛ دش هدز  اھنیا  هب  بشید  یایلیس  کی  الاح  تسا ؛ یرگید  ثحب  اھفرح ، نیا  دننام  ماقتنا و  ثحب 

نیا رد  اـھنآ  دوشب . ماـمت  دوشب ؛ یھتنم  هقطنم  نیا  رد  اـکیرمآ  زیگناربداـسف  روـضح  یتسیاـب  هک  تسا  نیا  دـنکیمن - ار  هیـضق  نآ  تیاـفک  لکـش ، نیا  هب  یماـظن  یاـھراک 

العف دـندرک ؛ لـمع  روـج  نیمھ  دنتـشاذگ ، مدـق  اـیند  رد  اـج  رھ  هتبلا  دـندروآ . ار  اـھانبریز  ندـش  بارخ  دـندروآ ، یناریو  دـندروآ ، هنتف  دـندروآ ، فـالتخا  دـندروآ ، گـنج  هقطنم 

رارصا مادم  دنشاب ؛ هتشاد  مھ  یمالسا  یروھمج  زیزع و  ناریا  هب  تبسن  ار  یرگناریو  نیمھ  داسف و  نیمھ  هک  دنراد  مھ  رارصا  تسا . ام  مشچ  یولج  نامدوخ  یهقطنم 

ار اکیرمآ  روضح  دنکیمن  لوبق  هقطنم  نیا  دسرب . نایاپ  هب  دیاب  نیا  تسا ؛ اھروضح  اھتلاخد و  یهمدقم  اھنیا ، دننام  زیم و  تشپ  نتسشن  هرکاذم و  یهلئـسم  نیا  دننکیم ؛

. دیدرت نودب  دننکیمن ؛ لوبق  اھتلم  زا  هتساخرب  یاھتلود  دننکیمن ، لوبق  هقطنم  یاھتلم  هقطنم ؛ یاھروشک  رد 

نارھت  / ١٣٩٨/١٠/٢٧ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

. تسا تسینویھص  ناگناگیب  تیمکاح  زا  نیطسلف  ییاھر  اکیرمآ و  یرابکتسا  یهطلس  زا  تاجن  هقطنم ، تشونرس 

نیون یگدنز  کبس  یارب  یمالسا  یاھلحهار  نید ، یاملع  تدحو  دیادزب . ار  هقرفت  لماوع  دیاب  مالسا  ناھج  دنک . کیدزن  ار  دوصقم  نیا  هب  ندیـسر  نامز  دیاب  اھتلم  تمھ 

گنھرف ام  یاھهناسر  یگنھامھ  تخاـس . دـھاوخ  ار  دـیدج  ندـمت  یاـھانبریز  هدیـشخب ، اـقترا  ار  یرواـنف  ملع و  اـم  یاھهاگـشناد  یراـکمھ  دـنکیم . فشک  ار  یمالـسا 

زا ار  نامیاھروشک  داـصتقا  اـم ، یاـھرازاب  طاـبترا  درک . دـھاوخ  رود  هقطنم  یهمھ  زا  ار  زواـجت  گـنج و  اـم  حلـسم  یاـھورین  طاـبترا  درک . دـھاوخ  حالـصا  هشیر  زا  ار  یمومع 

ام امـش و  نانمـشد  دروآ . دھاوخ  ناغمرا  هب  یتسود  تدحو و  یلدـمھ  ینابزمھ و  ام ، مدرم  یاھرفـس  اھدـمآ و  تفر و  دروآ . دـھاوخ  نوریب  رگتراغ  یاھیناپمک  یهطلس 

تـسد هب  ار  امـش  ام و  دـنھاوخیم  دـننک . نیمات  ام  یهقرفت  اب  ار  دوخ  ینیـشنردص  و  ام ، یاھتلم  تلذ  اب  ار  دوخ  تزع  ام ، یاـھروشک  عباـنم  اـب  ار  دوخ  داـصتقا  دـنھاوخیم 

. دننک دوبان  نامدوخ 

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 

هرکاذم اب  دشاب ؛ هتـشاد  دوجو  تسا  نکمم  ای  دراد ، دوجو  یتافالتخا  هرکاذم ؛ بخ ، دش . دھاوخ  رتیوق  زورهبزور  یلم  داحتا  نیا  انئمطم  دریگب ، ماجنا  یراکمھ  نیا  داحتا ،

دیورب بخ  درک ؟ هرکاذـم  دوشیمن  یلخاد  رـصنع  اب  درک ، هرکاذـم  دوشیم  ایند  اب  روطچ  بخ ، یلیخ  مینک ؛ هرکاذـم  اـیند  اـب  دـییوگیمن  امـش  رگم  دـینک . لـح  ار  تاـفالتخا  نیا 

. تسین نیرفآتدحو  یاھفرح  تسا ، ینکفافالتخا  یاھفرح  دونشیم ، اھزور  نیا  مدآ  هک  ییاھفرح  زا  یضعب  دینک . لح  دینک ، هرکاذم 

سدق  / ١۴٠٠/٠٢/١٧ یناھج  زور  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

نانمشد دوشن ، ینکـشتدحو  ینیطـسلف  یهعماج  دوخ  نورد  زا  رگا  اما  دنرگید ، یـسایس  یاھتردق  یخرب  اکیرمآ و  یتسینویھـص و  میژر  ینیطـسلف ، تدحو  نانمـشد 

سیلگنا و اکیرمآ و  ینعی  ناینیطـسلف ، یلـصا  نمـشد  دـشاب . نانمـشد  هب  دامتعا  مدـع  یلخاد و  داـھج  دـیاب  تدـحو  نیا  روحم  دـننکب . یراـک  تسناوت  دـنھاوخن  ینوریب 

. داد رارق  ینیطسلف  یاھتسایس  هاگهیکت  دیابن  ار  ثیبخ  یاھتسینویھص 

مھ هب  دربھار  دیاب  دنھدیم و  لیکـشت  ار  دحاو  کی  همھ  اھهاگودرا - رد  هچ  یتح  یاھنیمزرس ١٩۴٨ و  رد  هچ  یرتخاب ، یهنارک  سدق و  رد  هچ  هزغ ، رد  هچ   - اھینیطـسلف

. دنک هدافتسا  دوخ  رایتخا  رد  یاھرازبا  زا  اھنآ  رب  راشف  ماگنھ  هب  دنک و  عافد  رگید  یاھشخب  زا  دیاب  شخب  رھ  دنریگب ؛ شیپ  رد  ار  یگتسویپ 

مق  / ١۴٠٠/١٠/١٩ مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

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 

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

نیا زا  اھهشقانم و  نیا  زا  یلیخ  چوپ ... ابلاغ  تلم ، داحآ  نیلوئسم و  نیب  ای  رگیدکی  اب  نیلوئسم  یـضعب  نیب  ای  تلم  داحآ  نیب  دنکیم  هدھاشم  ییاھعزانت  ناسنا  یھاگ 

ــ  حالـص یاھهار  رد  ار  ناریا  تلم  یمومع  جیـسب  یتسیابن  میراذگب و  رانک  دیاب  ار  اھنیا  تسا ؛ اھنیا  دننام  ییاوقتیب و  یگظحالمیب و  سفن و  هب  بح  زا  یـشان  اھعزانت 

اوعزاـنت ـال  و  دومرف : هک  درک  بیرخت  اـھعزانت  نیا  اـب  اـھنیا ــ  یهمھ  رد  یعاـمتجا ؛ تامدـخ  یاـھهار  هچ  یتمواـقم ، یاـھهار  هچ  یلمع ، یاـھهار  هچ  یملع ، یاـھهار  هچ 

. دیآیم شیپ  اھنیا  میدرک ، عزانت  رگا  هک  ( ١ (؛ مکحیر بھذت  اولشفتف و 

جح  / ١۴٠١/٠٣/١٨ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

تعاـمج زاـمن  رد  دـنتفریم  مالـسلا ) مھیلع   ) همئا دروخن . مھ  هب  داـحتا  نیا  دـینک  یعـس  دروـخن ؛ مھ  هب  داـحتا  نیا  دـینک  یعـس  تسا ؛ یمالـسا  تما  داـحتا  رھظم  جـح ،

نیا ام  ارچ  تسیچ ؟ یارب  نیا  دننیبب . دنک و  تکرـش  هک  تشاد  دمعت  درکیم ؛ تکرـش  تفریم  قداص  ماما  دندرکیم ؛ تکرـش  دناوخیم  زامن  مارحلادجـسم  رد  هک  یزامنشیپ 

« ينکفافالتخا  » 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 27هاگياپ  هحفص 25 
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راک نیا  ارچ  اھفاکش ؛ تافالتخا و  ینس و  هعیـش و  یهلئـسم  هب  عجار  دوشیم  دنلب  شیادص  فرط  نآ  زا  یکی  زاب  اما ] ، ] مینکیم رارکت  راب  دص  مادم  دوریم ؟ نامدای  ار  اھفرح 

هدافتـسا اھسیلگنا  هشیمھ  هک  ییاھفاکـش  اھلـسگ و  زا  یکی  تسا و  فـالتخا  داـجیا  ناـشرنھ  اـھسیلگنا  هک  دـننادیمن  دـننکیم ؟ راـک  نمـشد  دوس  هب  ارچ  دـننکیم ؟ ار 

ــ  اھنیا لاثما  یـسایس و  یاھهدکـشیدنا  اکیرمآ ــ  یاھهدکـشیدنا  نیا  رد  امـش  ـالاح  دـناهتفرگ و  داـی  مھ  نارگید  شاویشاوی  هدوب . ینـس  هعیـش و  نیب  فاکـش  دـناهدرک ،

! دـینکن ینـس . هعیـش و  هدیـسر  مھ  اھنآ  هب  دناینـس ؛ اھاج  نالف  دناهعیـش ، اھاج  نالف  دناهعیـش ، دارفا  نالف  دـنیوگیم ]: [ ؛ دـننکیم هک  ییاھلیلحت  رد  دـینکیم  هظحـالم 

همھ نیا  اـم  تسھ ؛ مھ  رظن  کارتـشا  اـما  تسھ  مھ  دـیاقع  رد  تسھ ، رظن  فـالتخا  مھ  تاداـقتعا  رد  تسھ ، رظن  فـالتخا  هلب ، دـینک . یگدـنز  مھ  اـب  هناردارب  دـننکن !

تعامج زامن  دندرک  عونمم  هیلع ) ناوضر هللا   ) ماما دیراذگن ! دیراذگن ! تافالتخا ؟ غارس  میورب  میریگب  هدیدن  یلکب  ار  اھنیا  میراد ؛ کارتشا  دراوم  همھ  نیا  میراد ؛ تاکرتشم 

رتشیب دـیناوتیم  هچ  رھ  ار  داحتا  نیا  تسا . داحتا  نامھ  یارب  نیا  دـیناوخب . زامن  دجـسم  رد  دـیورب  دـیناوخب ، زامن  اجنآ  دـیورب  دـینکن .»  » دـنتفگ تقو  نآ  اھناوراک . لخاد  رد  ار 

. دینک

(ع)  / ١٢/١۴٠١/٠۶ تیب لھا  یناھج  عمجم  سالجا  نیمتفھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

زگرھ ار  نیا  ام  هن ، دینک ؛ تیعبت  ام  ماظن  یسایس  لکـش  وگلا و  زا  امـش  هک  میتفگن  اھروشک  هب  تقو  چیھ  ام  تسا . ( ١ «) مھنیب امحر  رافکلا  ىلع  ادشا   » ماما هاگتساخ 

لیبق نیا  زا  حـتف  یهروس  رد  مھنیب » امحر  رافکلا  ىلع  ادـشا   » یهیآ و  دـینک ... لمع  یمالـسا  لوصا  اب  هک  تسا  نیا  اـم  فرح  تفگ . میھاوخن  میتفگن و  یروشک  چـیھ  هب 

میاهداتسیا مھ  زورما  ات  میتسیایم ، اھهقرفت  لباقم  رد  مھ  هدنیآ  رد  هللااشنا  و  تسا .

یمالسا  / ١۴٠١/٠٧/٢٢ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نیملـسم قرفت  دـشاب ، لماوع  نیرتمھم  زا  یکی  ای  نیرتمھم  دـیاش  دراد ... یناوارف  لـلع  تسیچ ؟ اھناملـسم  نتـشاد  رارق  ندیـشک  جـنر  عضوم  رد  ندیـشک و  جـنر  تلع 

مھ هاوخریخ  یتقو  میتسھ ، قرفتم  هک  یتقو  میقرفتم . مییادـج ، مھ  زا  تسا ؛ نیا  ام  راک  گرزب  لاکـشا  مینادـیمن ؛ ار  رگیدـکی  ردـق  مینادـیمن ، ار  ناـمدوخ  ردـق  اـم  تسا .

مھم یاهطقن  چیھ  ام  رشب  یگدنز  لئاسم  نیا  رد  اعقاو  تسا . حیرص  نآرق ، زاب  مھ  اجنیا  تسا . نیمھ  هجیتن  بخ  میتسھ ، رگیدمھ  هاوخدب  یتح  یھاگ  یتقو  میتسین ،

هب لشف  دیدرک ، عزانت  یتقو  ( ١ (؛» مکحیر بھذت  اولـشفتف و  اوعزانت  هلوسرو و ال  اوعیطا هللا  و   » هک دیامرفیم  نآرق  مھ  اجنیا  دشابن ؛ قطان  تحارـصب  نآ  رد  نآرق  هک  میرادن 

لیلذ ارھق  دـیوشیم ، نیـشنکاخ  ارھق  دـیدرک ، ادـیپ  هک  فالتخا  دوریم . نیب  زا  ناتتزع  ینعی  مکزع ؛ بھذـت  ینعی  مکحیر » بھذـت  و  . » یتسـس ینعی  لشف  دـیآیم ؛ دوجو 

. تسا نیا  قرفت  یهجیتن ] . ] دینکیم مھارف  ار  ناتدوخ  رب  نارگید  طلست  یهلیسو  ارھق  دیوشیم ،

یمالسا  / ١۴٠١/٠٧/٢٢ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نینموـملاریما هدرک . هیکت  نتـشادن ] هقرفت   ] هلئـسم نـیا  یور  تـسا  هغالبلاجـھن  یاـھهبطخ  نـیرتمھم  زا  یکی  هـک  هعـصاق  یهـبطخ  رد  هـیلع ) مالـس هللا   ) نینموـملاریما

هک یتقو  اما  دندرک ، ادیپ  یتلاح  هچ  دندرک ، ادیپ  یتزع  هچ  دندوب ، قفتم  دندوب ، مھ  اب  هک  یتقو  نآ  ناگتـشذگ ، دینیبب  دیوگیم  دھدیم ؛ عاجرا  خـیرات  هب  ار  دوخ  نیعمتـسم 

نیماضم نیمھ  هب  نیا  زا  دـعب  هلمج  دـنچ  کی  دـعب  هفلالا . تتتـشت  هقرفلا و  تعقو  نیح  مھروما  رخآ  یف  هیلا  اوراص  ام  ىلا  اورظناف  دـندش ، جراـخ  یگچراـپکی  تلاـح  نآ  زا 

لاعتم یادخ  ( ١ (؛ هتمعن هراضغ  مھبلـس  هتمارک و  سابل  مھنع  علخ هللا  دـق  دـش ، مکاح  ینمـشد  ییادـج و  تقرف و  یتقو  دـش ، یروج  نیا  یتقو  دـیامرفیم  دـعب  تسھ ،

اھنآ زا  دش ، بلـس  اھنآ  زا  هقرفت  فالتخا و  رثا  رب  دوب ، هداد  اھنآ  هب  ادخ  هک  یتمعن  نآ  دنتـشاد ، هک  یتزع  نآ  دنتـشاد ، هک  یفرـش  نآ  درک ؛ جراخ  اھنیا  نت  زا  ار  تمارک  سابل 

. دش هتفرگ 

یمالسا  / ١۴٠١/٠٧/٢٢ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هقطنم نیا  رد  ار  یایناطرس  لولـس  دساف  رذب  کی  دھاوخیم . ار  نیا  لباقم  یهطقن  تسرد  نمـشد  زورما  مینک ؛ رکف  نیملـسم » نیب  داحتا   » یهلئـسم نیا  هب  دیاب ...  ام 

ناونع زا  هتفایدشر ، یناطرس  لولس  نیا  رضم ، دوجو  نیا  هک  دننکیم  یراک  دنراد  دشاب ... ؛ مالسا  نمشد  برغ  هاگیاپ  اجنیا  هک  یتسینویھـص  میژر  مان  هب  دندروآ  دوجو  هب 

هب هک  تسا  ییاھتنایخ  نیرتگرزب  زا  یکی  اھیزاسیداع  نیا  دننکیم ؛ فرـصت  دنراد  اج  همھ  دزادـنیب . فالتخا  ار  هقطنم  یاھروشک  نیب  رتشیب  دوشب و  جراخ  ینمـشد » »

: مینکب یاهدافتسا  روج  نیا  تدالو ، زور  زا  دیاب  ام  تسا . لوغشم  مئاد  نمشد  رگید ؛ تسا  روج  نیا  نمشد  فالتخا . داجیا  قارتفا ، داجیا  دوشیم ؛ دراد  نیملسم  مالسا و 

لوالاعیبر مھدزاود  زا  ینعی  میداد ؛ رارق  تدحو  زور  میداد ، رارق  دیع  زور  ار  زور  نیا  یمالـسا  یروھمج  رد  ام  هک  تساذل  و  ( ... ١ (؛ هنسح هوسا  لوسر هللا  یف  مکل  ناک  دقل 

میتشاذگ مھ  ار  شمسا  و  میداد ، رارق  ینشج  یهتفھ  کی  ام  ار  ود  نیا  نیب  تسا ، هعیـش  تیاور  هک  لوالاعیبر  مھدفھ  ات  تسا  ربمغیپ  تدالو  یارب  تنـس  لھا  تیاور  هک 

«. تدحو یهتفھ  »

یمالسا  / ١۴٠١/٠٧/٢٢ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

لولـس دـساف  رذـب  کی  دـھاوخیم . ار  نیا  لباقم  یهطقن  تسرد  نمـشد  زورما  مینک ؛ رکف  نیملـسم » نیب  داـحتا   » یهلئـسم نیا  هب  مینک ؛ رکف  نیا  هب  اـعقاو  دـیاب  اـم  بخ ،

، دندرک قرفتم  ار  ینامثع  عیـسو  تلود  زور  نآ  نوچ  دشاب ؛ مالـسا  نمـشد  برغ  هاگیاپ  اجنیا  هک  یتسینویھـص  میژر  مان  هب  دـندروآ  دوجو  هب  هقطنم  نیا  رد  ار  یایناطرس 

نیا دوشب ؛ لصاح  یلاع  دصاقم  هقطنم  نیا  رد  دنراذگن  دننک ، فرصت  امئاد  دنناوتب  هک  دنتشادیم  اجنیا  دیاب  مھ  یھاگیاپ  کی  دندرک ، میسقت  روشک  نیدنچ  هب  دندرک ، دوبان 

تلم کی  دنداد ، لیکشت  یلعج  تموکح  کی  دندرک ، رقتـسم  اجنیا  ار  محریب  لتاق و  دساف و  ثیبخ و  یاھتسینویھـص  نیا  دندروآ  هک  دوب  مولظم  نیطـسلف  نیمھ  هاگیاپ 

ناونع زا  هتفایدشر ، یناطرس  لولس  نیا  رـضم ، دوجو  نیا  هک  دننکیم  یراک  دنراد  اھنمـشد ]  ] الاح دندوب ؛ هجوتم  مھ  اھناملـسم  بخ ، راک . نیا  یارب  دندرک  تسرد  یلعج 

هب هک  تسا  ییاھتنایخ  نیرتگرزب  زا  یکی  اھیزاسیداع  نیا  دننکیم ؛ فرـصت  دنراد  اج  همھ  دزادـنیب . فالتخا  ار  هقطنم  یاھروشک  نیب  رتشیب  دوشب و  جراخ  ینمـشد » »

. تسا لوغشم  مئاد  نمشد  رگید ؛ تسا  روج  نیا  نمشد  فالتخا . داجیا  قارتفا ، داجیا  دوشیم ؛ دراد  نیملسم  مالسا و 

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 

یمالـسا یروھمج  ماـظن  بـالقنا و  ندروآرد  وناز  هب  نمـشد  فدـھ  اـھکیتکات . دراد و  دوجو  دربـھار  کـی  دراد ، دوـجو  فدـھ  کـی  تسا ... نشور  اـم  یارب  نمـشد  یهشقن 
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، رگیدـمھ هب  تبـسن  یمدرم  یاـھهورگ  رگیدـمھ ، هب  تبـسن  یـسایس  تاجتـسد  یداـمتعایب  یداـمتعایب ؛ داـجیا  فـالتخا ، داـجیا  تسیچ ؟ نمـشد [  [ دربھار تسا ...

. دنـشاب نیبدـب  مھ  هب  دنـشاب ، دامتعایب  مھ  هب  هک  نامزاس  نآ  اب  نامزاس  نیا  نآ ، هب  نیا  یداـمتعایب  مدرم ، هب  تموکح  یداـمتعایب  تموکح ، هب  مدرم  یداـمتعایب 

[ ثحب  ] تقو کی  لسگ . هب  درک  لیدبت  دـیابن  ار  تافالتخا  نیا  دراد ؛ دوجو  یتافالتخا  کی  ارھق  بخ  تفر . دـھاوخ  نیب  زا  مھ  هدـنیآ  هب  دـیما  دـمآ ، دوجو  هب  یدامتعایب  یتقو 

هکنیا یارب  ار ، رگید  نوگانوگ  لئاسم  تقو  کی  دـننکیم ، حرطم  ار  یلـسن » فالتخا   » تقو کی  دـننکیم ، حرطم  ار  ینـس » هعیـش و   » ثحب تقو  کـی  دـننکیم ، حرطم  ار  نز » »

یزاسهعیاش یزادرپغورد و  مھ  کیتکات  یهدـمع  کـیتکات ؛ کـی  اـب  یناـمز  رھ  تسا ؛ فلتخم  اـھکیتکات  هتبلا  تسا . فـالتخا  داـجیا  نمـشد  دربھار  دـننک ؛ داـجیا  فـالتخا 

. دننک داجیا  فالتخا  دنناوتب  هکنیا  یارب  دننکیم  ار  اھراک  نیا  تسا ؛

« : ینکفافالتخا  » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 
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