
مدرم  / ١٣۶٩/٠٧/١١ فلتخم  راشقا  ناگدازآ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

طرـش دـنک . داجیا  هقرفت  فالتخا و  یمالـسا ، یروھمج  دوخ  فوفـص  نایم  رد  دـناوتن  نمـشد  مینکیم ، توعد  تدـحو  هب  ار  مالـسا  یایند  اـم  هک  یلاـح  رد  دیـشاب ، بظاوم 

تباقر هن  تسا ؛ حلصا  باختنا  باختنا ، یمالـسا ، یروھمج  رد  دنـشاب . مھ  اب  دننک و  ظفح  ار  مھ  مارتحا  یمالـسا ، یروھمج  رد  فلتخم  یاھحانج  هک  تسا  نیا  اھیزوریپ 

. تسا هدیسرن  ناشماشم  هب  یزیچچیھ  نید ، ادخ و  زا  هک  تسا  یبرغ  یاھیسارکمد  هب  قلعتم  تاباختنا ، ] نامز  رد   ] اھتباقر اھاوعد و  نیا  یتاباختنا .

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

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

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

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

نیلووسم یهرھچ  مدرم و  نھذ  ندرک  بارخ  روشک ، یهرھچ  ندرک  بارخ  رگیدـکی ، ندرک  بارخ  اما  درادـن ؛ یعنام  ملاس ، لکـش  هب  یتاـباختنا  تازراـبم  درادـن ؛ یعناـم  رظن 

؛ دیتسیاب نمشد  لباقم  رد  نیدالوپ ، ژد  کی  لثم  صوصرم ،» ناینب  مھناک  ، » یگچراپکی تدحو و  اب  دراد . لاکـشا  مدرم ، نھذ  رد  ماھبا  لاوس و  داجیا  دراد . لاکـشا  زوسلد ،

دیاب شود ، هب  شود  دنکیم ، هلمح  اھنآ  یهناخ  هب  هک  یـسک  لباقم  رد  اما  دنـشاب ، هتـشاد  مھ  هلگ  ترودک و  رگیدکی  زا  ردارب  ود  تسا  نکمم  هناخ . کی  رد  ردارب  دنچ  لثم 

. دینک ظفح  دیناوتیم  رگنس  نیا  رد  هک  تسا  ییاھیگژیو  زا  یکی  نیا ، دنشاب . هنوگ  نیا  دیاب  تلم  داحآ  دنتسیاب . مھ  رانک  رد 

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

مدرمنایمو مدرمداحآ  نایم  یلدـمھاب  قافتاو ؛ داحتا  اب  زیچ ؟ هچ  اـب  دـیراد . هگن  مکحم  دـیاب  ار  رگنـس  نیا  تسا . یمالـسا  یروھمج  ملاـع ، حطـس  رد  یلـصا  رگنـس  زورما 

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

فالتخا درادن ؛ یعنام  یسایس  فالتخا  دنک . هدافتسا  وس  نمشد  هکدننکن  یراک  دنـشاب و  مھ  اب  دیاب  نمـشد ، اب  هلباقم  رد  فلتخم ، یاھیریگتھج  اھتـسایس و  فلتخم ،

، زوسلد نیلووسم  هرھچ  مدرم و  نھذ  ندرک  بارخ  روشک ، هرھچ  ندرک  بارخ  رگیدکی ، ندرک  بارخ  اما  درادن ؛ یعنام  ملاس ، لکش  هب  یتاباختنا  تازرابم  درادن ؛ یعنام  رظن 

دنچ لثم  دیتسیاب ؛ نمشد  لباقمرد  نیدالوپ ، ژد  کی  لثم  صوصرم ،» ناینب  مھناک  ، » یگچراپکی تدحو و  اب  دراد . لاکشا  مدرم ، نھذ  رد  ماھبا  لاوس و  داجیا  دراد . لاکـشا 

مھرانکرد دـیاب  شودهبشود ، دـنکیم ، هلمحاـھنآ  هناـخ  هب  هک  یـسک  لـباقم  رد  اـما  دنـشاب ، هتـشاد  مھ  هلگ  ترودـک و  رگیدـکی  زا  ردارب  ود  تسا  نکمم  هناـخ . کـیرد  ردارب 

. دینک ظفحدیناوتیم  رگنس  نیارد  هک  تسا  ییاھیگژیو  زا  یکی  نیا ، دنشاب . هنوگ  نیا  دیاب  تلم  داحآ  دنتسیاب .

نارگراثیا  / ٠٢/٣١/١٣٧۶ یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک یایگزیکاپ  تراھط و  تھازن و  نامھ  اب  تسا -  یمالـسا  یلم و  یمدرم و  گرزب  شیامزآ  کی  اتقیقح  هک  ار -  یمدرم  میظع  تکرح  نیا  اـبیز و  تکرح  نیا  دـینک  یعس 

زا یکی  هکنیا  نمـض  یتاباختنا ، یهقباسم  دوشن . داجیا  ترودـک  دـینک  یعـس  دـنروطنیمھ . ام  روشک  زیزع  مدرم  مومع  نتم و  هتبلا  دـیربب . شیپ  تسا ، مالـسا  بولطم 

یـشزرو تاقباسم  رد  تسا . یـشزرو  تاقباسم  هیبش  اما  تسا ؛ یدج  رایـسب  تسین و  نآ  رد  یزاب  یخوش و  یهبنج  هجوچـیھ  هب  تسا و  تلم  کی  یاھراک  نیرتیدـج 

. دننکیمن هارمھ  بسانمان  تشز و  یاھراک  اب  ار  شالت  نیا  دنمھف ، لھا  قالخا و  لھا  هک  یناسک  اما  دننکیم ؛ شالت  همھ 

هب ام  دننکیم ! لیدبت  راتـشک  تشک و  هب  مھ  ار  لابتوف  تاقباسم  هک  دنتـسھ  اھیـسیلگنا -  لثم  رگید -  یاھتلم  زا  یـضعب  الاو  منکیم ، ضرع  ار  نامدوخ  مدرم  نم  هتبلا 

ناشدوخ یارب  ناشنارادفرط ، اھدزمان و  زا  مادـک  رھ  دوش . ترودـک  یاضف  یتاباختنا ، یاضف  هک  دـیراذگن  تسا . هفطاع  تیونعم و  قالخا و  لھا  ام  تلم  میرادـن . یراک  اھنآ 

هجوت هتکن  نیا  هب  دـننکن . ردـکم  ناشدوخ  زا  هدـیدجنر و  هدروخ و  مخز  دـننکیم ، تیامح  یرگید  دزمان  زا  انایحا  هک  ار  ناشناردارب  نانھیممھ و  ناتـسود و  اـما  دـننک ؛ غیلبت 

. تسا مھم  یلیخ  نیا ، دینک .

هب طوبرم  تسین ؛ اھیدوخ  هب  طوبرم  اھراک  زا  یـضعب  هک  دـننک  هجوت  همھ  مھ  ار  نیا  تسا . عقوت  فالخ  یهیام  یردـق  هک  دوشیم  هدینـش  ییاھفرح  رانک  هشوگ و  رد  هتبلا 

مھ ار  یتاباختنا  دزمان  کی  سکع  هک  مریگ  تسا . نمشد  راک  نیا  تسین . ناملسم  یبالقنا و  مدرم  هب  طوبرم  اروشاع ، رصع  رد  یداش  ناوراک  نتخادنا  هار  تسا . نمشد 

؛ ریخن دنیامـش . رادفرط  اھنآ  دیتشاد و  ربخ  اھنآ  زا  امـش  هک  درک  مھتم  ار  یروھمج  تسایر  تاباختنا  یاھدزمان  زا  سک  چـیھ  دـیابن  تساھنآ . یهلیح  نیا  دـنریگب ؛ تسد  هب 

دندش سوبوتا  رب  راوس  اھنابایخ  رد  هک  مھ  ییاھهدروخبیرف  نآ  دوخ  دیاش  درادن . یطبر  دنتـسھ . اھزیچ  نیا  تیونعم و  نید و  لھا  هک  دنراد  یناسک  زا  یرادفرط  هچ  اھنآ 

هکنیا یارب  دنک ؛ تحاران  ار  مدرم  هکنیا  یارب  دنک ؛ بارخ  ار  اضف  هکنیا  یارب  دـھدیم ، تکرح  ار  اھنآ  یتسد  تسیچ . هیـضق  هک  دـننادن  دـنتخادنا ، هار  ار  تشز  رظانم  نآ  و 

نالووسم هب  ادـکوم  نم  دـننک . ادـیپ  ار  ناھنپ  تسد  نآ  دـندرگب و  دـیاب  نالووسم  هتبلا  دـنک . بارخ  ار  اھهرھچ  دـھد و  هولج  بسانمان  راک  کـی  نانیدـتم  رظن  رد  ار  تاـباختنا 

؛ تسین اھنیا  رـس  تبحـص  تشذگ . دیابن  اھنآ  زا  دننک . ادـیپ  دـنھدیم ، ماجنا  ار  اھیراکتـشز  نیا  هک  یناھنپ  یاھتـسد  نآ  دـندرگب و  هک  مھاوخیم  اھنآ  زا  منکیم و  هیـصوت 

. تسین تسرد  راک  نیا  دنھد . رارق  تناھا  دروم  ار  اھیـضعب  دننک و  مھتم  ار  اھیـضعب  دنزب . رـس  اھیدوخ  زا  یھاگ  هدرکن  یادخ  تسا  نکمم  هک  تسا  ییاھتلفغ  رـس  تبحص 

. درک ردکم  بارخ و  ار  اضف  دیابن  نکیل  درادن ؛ یلاکشا  لالدتسا ، اب  لوقعم و  یقطنم و  تاغیلبت  هتبلا 

نارگراثیا  / ٠٢/٣١/١٣٧۶ یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یهعومجم کی  نابھگن ، مرتحم  یاروش  الوا  دنک ؟ یراکتـسد  مدرم  ارآ  رد  هک  دـھدب  تارج  ای  دـھدب  قح  دوخ  هب  یـسک  یمالـسا ، یروھمج  تاباختنا  رد  تسا  نکمم  رگم 

میراذگیمن ام  هک  دیـشاب  نئمطم  امـش  تفگ  دمآ و  نم  شیپ  روشک  مرتحم  ریزو  ایناث  دـنراذگیمن . یقاب  بلقت  یارب  ار  یھار  چـیھ  دـنتاباختنا و  رب  رظان  بظاوم و  لداع و 

کچوک فلخت  کی  یاهشوگ  رد  ضرف  رب  دناهتفرگ . دامتعا  یار  یمالـسا  یاروش  سلجم  زا  دـندامتعا و  دروم  نیدـتم و  یبالقنا و  ناملـسم و  اھنیا  دوش . اج  هب  اج  یار  کی 

هک ار  تاباختنا  رد  بلقت  دـھدب ، قح  دوخ  هب  یـسک  هک  داد  مھاوخن  هزاجا  مبظاوم و  مھ  نم  دوخ  تشاد . دـھاوخن  یریثات  چـیھ  تاباختنا  یهجیتن  رد  نیا  دریگ . ماجنا  مھ 

. دتفایم قافتا  هچ  الاح  هک  دناهدرک  لایخ  یضعب  دش . دھاوخن  زگرھ  یراک  نینچ  دھد . ماجنا  تسا ، یعامتجا  یـسایس و  قالخا  فالخ  مھ  عرـش و  فالخ  مھ  لمع  کی 

نـالووسم و هـب  اـھتاباختنا ، یهـمھ  رد  نـم  هـن ؛ هـک  دــنتفگ  ناـشیا  اـما  دــنراد ؛ یربـخ  ناــشیا  دــیاش  مـتفگ  مدرک و  راسفتــسا  مرتـحم  روـھمج  سیئر  زا  صوـصخب  نـم 

تاباختنا ریخن ؛ دنتخادنا . هار  یوھویاھ  مھ  هناگیب  یاھویدار  دندرک و  لاجنج  یاهدع  درادـن . دوجو  یـصاخ  یهلاسم  دـننکن . فلخت  هک  منکیم  شرافـس  ناراکردـناتسد 

یکدـنا هدرکن  یادـخ  تاباختنا ، یهلاسم  هک  تشاذـگ  مھاوخن  نم  دوخ  مھ  دـننانیمطا ، دروم  دنتـسھ ، هک  ینالووسم  مھ  تفرگ . دـھاوخ  ماجنا  لماک  ناقتا  اب  هللااـشنا 

. دوش شودخم 

نارگراثیا  / ٠٢/٣١/١٣٧۶ یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تراـھط و تھازن و  ناـمھ  اـب  تسا -  یمالـسا  یلم و  یمدرم و  گرزب  شیاـمزآ  کـی  اـتقیقح  هک  ار -  یمدرم  میظع  تکرح  نیا  اـبیز و  تکرح  تاـباختنا ]  ] نیا دـینک  یعس 

نمـض یتاباختنا ، هقباسم  دوشن . داجیا  ترودـک  دـینک  یعـس  دـنروطنیمھ . ام  روشک  زیزع  مدرم  مومع  نتم و  هتبلا  دـیربب . شیپ  تسا ، مالـسا  بولطم  هک  یا  یگزیکاـپ 

رد تسا . یـشزرو  تاـقباسم  هیبـش  اـما  تسا ؛ یدـج  رایـسب  تسین و  نآ  رد  یزاـب  یخوـش و  هـبنج  هجوچـیھ  هـب  تـسا و  تـلم  کـی  یاـھراک  نیرتیدـج  زا  یکی  هـکنیا 

ار نامدوخ  مدرم  نم  هتبلا  دننکیمن . هارمھ  بسانمان  تشز و  یاھراک  اب  ار  شالت  نیا  دـنمھف ، لھا  قالخا و  لھا  هک  یناسک  اما  دـننکیم ؛ شالت  همھ  یـشزرو  تاقباسم 

« يتاباختنا قالخا   » 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 8هاگياپ  هحفص 1 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2363
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2609
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2609
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2839
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2839
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2839
http://farsi.khamenei.ir


لھا ام  تلم  میرادن . یراک  اھنآ  هب  ام  دننکیم ! لیدبت  راتشک  تشک و  هب  مھ  ار  لابتوف  تاقباسم  هک  دنتسھ  اھیسیلگنا -  لثم  رگید -  یاھتلم  زا  یـضعب  الاو  منکیم ، ضرع 

ناتـسود و اما  دـننک ؛ غیلبت  ناشدوخ  یارب  ناشنارادـفرط ، اـھدزمان و  زا  مادـک  رھ  دوش . ترودـک  یاـضف  یتاـباختنا ، یاـضف  هک  دـیراذگن  تسا . هفطاـع  تیونعم و  قـالخا و 

. تسا مھم  یلیخ  نیا ، دینک . هجوت  هتکن  نیا  هب  دننکن . ردکم  ناشدوخ  زا  هدیدجنر و  هدروخ و  مخز  دننکیم ، تیامح  یرگید  دزمان  زا  انایحا  هک  ار  ناشناردارب  نانھیممھ و 

نالیگ  / ١٣٨٠/٠٢/١١ مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. دننک هدولآ  ار  اضف  دزمان ، نآ  ای  دزمان  نیا  زا  یرادفرط  ای  ینالف  اب  تفلاخم  زاربا  اب  مھ  یاهدع  و  تاعوبطم ، نایب و  ملق و  اب  یاهدع  دیابن  دـشاب . ملاس  دـیاب  تاباختنا  یاضف 

زا دنتـسھ ، روشک  یاج  رھ  رد  دنراد ، یونـشفرح  ام  زا  هک  یناسک  دنھنیم ، جرا  ار  یمالـسا  یروھمج  شزرا  ردـق و  هک  یناسک  دـنراذگیم ، مارتحا  مالـسا  هب  هک  یناسک 

، صاخـشا هب  تبـسن  ساسا  هیاپیب و  یاھیرگاشفا  ندرک و  ییوگدب  دزمان ، نآ  ای  دزمان  نیا  هیلع  ینکارپنجل  نارگید ، هب  تبـسن  ینکـشراک  دنـشاب . بقارم  راک  لوا  نیمھ 

. دننک بانتجا  اھراک  نیا  زا  تسا . قح  فالخ  یمالسا و  یروھمج  یشم  فالخ  شزرا و  دض  عونمم و  یاھراک  اھنیا  همھ 

نارھت  / ١٣٨٠/٠٢/٢٨ یهعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

دننکن و بیرخت  ار  رگیدمھ  دنریگن ؛ هدیدن  ار  ماظن  یاھشزرا  ناشتاغیلبت  رد  مینکیم : ضرع  ار  هیصوت  دنچ  نیا  دنتـسھ ، تاباختنا ] نادـیم [ نیا  رد  هک  یمرتحم  نایاقآ  هب  ام 

ناشهدیقع هچرھ  دننزب ؛ فرح  تقادص  لامک  اب  مدرم  اب  دننک . هئارا  قیقد  یاھرامآ  دننزب ، یفرح  دنیوگب و  یرامآ  مدرم  هب  دش  رارق  رگا  دـنزیھرپب . تسـس  یاھرامآ  نداد  زا 

مدرم هب  ار  نآ  تساھنآ ، تین  هدیقع و  اتقیقح  هک  یزیچ  نآ  دراذگیم . رثا  مدرم  لد  رد  رتشیب  تقادـص ، نیا  دـنراذگب ، رثا  مدرم  لد  رد  دـنھاوخب  رگا  دـنیوگب . مدرم  هب  تسھ ،

تدحو هک  دننزب  یفرح  هورگ ، کی  ای  هتـسد  کی  بذج  رطاخ  هب  هک  دشابن  یروط  دننکن . رادهشدخ  ار  یلم  تدـحو  دـننک . باختنا  ار  یزیچ  هک  تسا  مدرم  اب  رایتخا  دـنیوگب ؛

ناکما زا  تکلمم  تاناکما  تسا و  یـساسا  نوناق  بوچراچ  رد  هک  هچنآ  دنھدن . مدرم  هب  دننک ، لمع  اھنآ  هب  دنناوتیمن  تسا  مولعم  هک  ییاھهدـعو  دوش . رادهشدـخ  تلم 

یلاع و تیریدم  مدرم ، هب  یاکتا  اب  ادخ و  هب  لاکتا  اب  ناشدوخ و  تردق  اوق و  همھ  اب  دندروآ ، یار  رگا  هک  دنھدب  لوق  مدرم  هب  هلب ، دنیوگب . مدرم  هب  ار  نآ  دـنکیم ، تیاکح  نآ 

جرخرپ تاغیلبت  دنھدن . ناشن  فعـض  اجچیھ  رد  دنورب و  شیپ  دـنریگب و  تسد  هب  ار  تیرومام  نیا  توق  اب  هوقب ؛» اھذـخ  « ؛ دـنربیم شیپ  دـنریگیم و  تسد  رد  ار  روشک  نالک 

ناـشدوخ هن  تسا . نیا  متـسھ ، نآ  نارگن  هشیمھ  یروـھمج -  تساـیر  تاـباختنا  رد  هـچ  سلجم و  تاـباختنا  تاـغیلبت  رد  هـچ  هدـنب -  هـک  ییاـھراک  زا  یکی  دـننکن . مـھ 

. دـننکن دـییوگب  امـش  دـننکیم . نارگید  ار  جرخرپ  راـک  نیا  درادـن ؛ یطبر  اـم  هب  دـنیوگب  تسا  نـکمم  دارفا  یـضعب  دـنھد . هزاـجا  ناشنارادـفرط  هـب  هـن  دـننک ، جرخرپ  تاـغیلبت 

هدراـھچ هدزیـس ، دـیاش  دـننزب . فرح  مدرم  اـب  ویدار  نویزیولت و  قیرط  زا  هک  دناهتـشاذگ  تقو  اـھدزمان  یارب  یناوارف  یاـھتعاس  مدرک ، ادـیپ  عـالطا  هک  هنوگنآ  هناتخبـشوخ 

هک تسھ  یزاین  هچ  دراد ؛ دوجو  اـجهمھ  نویزیولت  ویدار و  تسا . تاـغیلبت  نیرتھب  نیا  بوخ ؛ یلیخ  دـننزب . فرح  مدرم  اـب  هک  دـنراد  تقو  تارـضح  نیا  زا  مادـک  رھ  تعاـس 

یناسک زا  دنـشاب  روبجم  دننک و  ار  جرخ  نآ  ناشدوخ  دنناوتن  مھ  دارفا  یـضعب  انایحا  هک  دوش  فرـصم  یدایز  لوپ  دننکیم ، اھاج  یـضعب  هک  ینیگنر  نوگانوگ  تاغیلبت  یارب 

؟ دنوش راد  ماو  هدرکن  یادخ  دنریگب و 

ماظن  / ١۵/١٣٨٢/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

دنراد هگن  لداعتم  ار  روشک  یـسایس  یاضف  دننک  یعـس  منکیم  شھاوخ  هییاضق -  هوق  رد  نالووسم  تلود ، رد  نالووسم  سلجم ، ناگدـنیامن  هناگهس -  یاوق  همھ  زا  نم 

رد هک  تسا  یاهدـننک  دونـشخان  یاھهنحـص  زا  یخرب  دـنامریم ، ار  مدرم  هچنآ  دـنراد . هقالع  تاباختنا  هب  مدرم  دنـسرب . تاباختنا  مسوم  هب  لداعتم  یاـضف  کـی  رد  مدرم  اـت 

یرالاسمدرم رد  دراد . قرف  یوھ  یاھ و  اب  وگتفگ  اما  درادـن ؛ یلاکـشا  یداقتنا  یوگتفگ  دـشاب . ییالقع  یقطنم و  لداـعتم ، دـیاب  اـضف  دـیآیم . اـھنآ  مشچ  هب  اـم  حوطس 

یاھاج سلجم و  رد  یگبلط . یاھهثحابم  لثم  ماما ، لوق  هب  دننکیم ؛ وگتفگ  اجنیا  دراد . توافت  اھیـسارکمد  زا  یـضعب  رد  یـشکوقاچ  یـشکهدبرع و  اب  وگتفگ  یمالـسا ،

عزانت هب  رظنفالتخا  دنراذگن  دننک . تبحص  مھ  اب  دننیشنب و  رگیدمھ  یولھپ  مھ  دعب  دنریگن ؛ لد  هب  مھ  زا  هنیک  اما  دننک ؛ اوعد  یاهلاسم  رـس  رب  یتح  دننک ، هثحابم  رگید 

اھنیا نوگانوگ ؛ یاھتیبصع  کیرحت  بیقر ، هب  ارتفا  ینکارپهعیاش ، ندرک ، مھتم  ار  رگیدکی  اھھاگتسد  تناھا ، غورد ، دش . دھاوخ  اوق  فعـض  لشف و  بجوم  عزانت  نیا  دسرب .

دیاب اھحانج  همھ  تسام . همھ  هفیظو  نیا  تسین ؛ ینیعم  حانج  ای  صاخشا  هب  باطخ  تساھحانج ؛ همھ  هب  باطخ  نیا  تسین . راگزاس  یمالسا  تاباختنا  اب  مادکچیھ 

مادکچیھ یربھر ، هن  روھمجسیئر ، هن  تحلصم ، صیخشت  عمجم  هن  نابھگن ، یاروش  هن  سلجم ، هن  دننک . تکرح  نوناق  بوچراچ  رد  مھ  همھ  دننک . تیاعر  ار  اھزیچ  نیا 

. دننک لمع  نآ  قبط  هداد ، یاهعومجم  ای  یسک  هب  یتارایتخا  نوناق  اجرھ  دننک . یطخت  نوناق  بوچراچ  زا  دنرادن  قح 

نیوزق  / ١٣٨٢/٠٩/٢۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

مھ دـنوشیم ، دزمان  هک  یناسک  مھ  دوشیم . تیاـعر  یبزح  یاھیگتـسباو  اھتیحالـص ، نیا  رد  اتدـمع  هک  تسا  رظندروم  یـصاخ  یاھتیحالـص  یبرغ ، یاھیـسارکمد  رد 

لثم تسا ، یبزح  ود  هک  ییاھروشک  نآ  رد  الاح  دنھدیم . یار  بزح  نآ  هب  ای  بزح  نیا  هب  عقاو  رد  دـنھدیم ، یار  اھدزمان  هب  هک  ییاھنآ  مھ  دـننکیم و  دزمان  هک  ییاھنآ 

، یـسایس تیافک  ییاناد و  زا  ریغ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  دنھدیم . یار  بزح  دـنچ  ای  ود  نیا  زا  یکی  هب  تسا ، یبزح  دـنچ  هک  ییاھروشک  رد  ای  سیلگنا و  اکیرما و 

اما تساھناسنا ؛ یصخش  یهلاسم  هدیقع  قالخا و  هلب ، تساھناسنا . یـصخش  یهلاسم  هدیقع  قالخا و  هک  دنیوگن  یدارفا  تسا . مزال  مھ  یداقتعا  یقالخا و  تیافک 

، منک رپ  ار  مدوخ  بیج  دـیاب  هک  مدوب  دـقتعم  متـشاد و  هعماـج  لـئاسم  زا  یدـب  مھف  متـشاد ؛ یتـشز  قـالخا  متفرگ و  رارق  تیلووسم  هاـگیاج  رد  رگا  نم  لووسم . یارب  هن 

؛ تسین یصخش  یهلاسم  قالخا  هدیقع و  لووسم  کی  یارب  درادن ! یسک  هب  یطبر  هدیقع  قالخا و  تسا و  نم  یصخش  قالخا  هدیقع و  نیا  میوگب  مدرم  هب  مناوتیمن 

یمالـسا یروھمج  ماظن  رد  یرگید  تیلووسم  رھ  هب  ای  دوریم ، سلجم  هب  هک  یـسک  نآ  تسا . مدرم  تشونرـس  رب  ندـش  مکاح  تسا ؛ یمومع  یعامتجا و  یاهلاسم 

نآ رگا  دـنک . افیا  دـنھاوخیم ، مورحم  تاقبط  تلم و  هک  ار  یـشقن  دـناوتیمن  رگید  دوب ، هعماج  رادروخرب  تاقبط  عفاـنم  تمدـخ  رد  تسرپهناـگیب و  دـساف ، رگا  دـسریم ،

دورب دریگ و  رارق  مدرم  دامتعا  دروم  دـناوتیمن  رگید  دز ، اج  یجراخ  یاھتـسایس  تاغیلبت و  رـشت  لباقم  رد  دوب ؛ یبوعرم  ریذپهیـصوت و  هوشر و  رگهلماـعم ، ناـسنا  صخش 

مھ تسرد  یهدیقع  یسایس و  ینید و  یاوقت  یقالخا ، تعاجش  هب  یتاذ ، ییاناد  یتاذ و  تیافک  زا  ریغ  صخـش  نیا  دنک . نیعم  ار  تلم  کلم و  فیلکت  دنیـشنب و  اجنآ 

. دراد جایتحا 

نیوزق  / ١٣٨٢/٠٩/٢۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نیدتم یاھناسنا  دشاب ؛ نیدتم  دیاب  هدنیامن  دشخبب . ققحت  ار  امـش  یاھهتـساوخ  دناوتب  ات  دشاب  هتـشاد  ار  تایـصوصخ  نیا  دیاب  دـیتسرفیم ، سلجم  هب  هک  یاهدـنیامن 

رظن هب  هک  ار  ییاھھار  دـناوتب  ات  دـشاب  هتـشاد  دوجو  وا  رد  یبالقنا  هیحور  توق و  دـیما و  طاشن و  هیحور و  دـشاب ؛ یبالقنا  دـیاب  هدـنیامن  دـنریگ . رارق  دامتعا  دروم  دـنناوتیم 

هفیظو  ...... دشاب هتـشاد  داقتعا  ناناوج  هب  دشاب و  ارگناوج  مانـشوخ و  رادهمانرب ، تیافک ، اب  هداد ، ناحتما  مودخ ، دـیاب  هدـنیامن  دورب . شیپ  دفاکـشب و  دـسریم ، تسبنب 

اب دارفا  دـندید  دـعب  رگا  دـیایب . تاـباختنا  هنحـص  هب  دوـش و  بلطواد  دورب  هک  تسا  نیا  دـنادیم ، تایـصوصخ  نیا  یاراد  ار  دوـخ  هک  یـسک  رھ  ینھیم  یمالـسا و  ینادـجو و 

حالـص و دنوش . دزمان  دنورب  هک  دنھاوخب  اھنآ  زا  دیاب  دندید ، اجرھ  ار  یدارفا  نینچ  مدرم  دـنیایب . هنحـص  هب  دـیاب  نالا  نکیل  دـنورب ؛ رانک  دـنناوتیم  دنتـسھ ، اھنآ  زا  رتتیحالص 

. دوش رازگرب  تلم  هبطاق  روضح  هقالع و  اب  روشرپ و  تاباختنا ، هک  تسا  نیا  هب  روشک  هدنیآ 

نیوزق  / ١٣٨٢/٠٩/٢۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

مھ دـنوشیم ، دزمان  هک  یناسک  مھ  دوشیم . تیاـعر  یبزح  یاھیگتـسباو  اھتیحالـص ، نیا  رد  اتدـمع  هک  تسا  رظندروم  یـصاخ  یاھتیحالـص  یبرغ ، یاھیـسارکمد  رد 

لثم تسا ، یبزح  ود  هک  ییاھروشک  نآ  رد  الاح  دنھدیم . یار  بزح  نآ  هب  ای  بزح  نیا  هب  عقاو  رد  دـنھدیم ، یار  اھدزمان  هب  هک  ییاھنآ  مھ  دـننکیم و  دزمان  هک  ییاھنآ 

« يتاباختنا قالخا   » 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 8هاگياپ  هحفص 2 
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، یـسایس تیافک  ییاناد و  زا  ریغ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  دنھدیم . یار  بزح  دـنچ  ای  ود  نیا  زا  یکی  هب  تسا ، یبزح  دـنچ  هک  ییاھروشک  رد  ای  سیلگنا و  اکیرما و 

اما تساھناسنا ؛ یصخش  یهلاسم  هدیقع  قالخا و  هلب ، تساھناسنا . یـصخش  یهلاسم  هدیقع  قالخا و  هک  دنیوگن  یدارفا  تسا . مزال  مھ  یداقتعا  یقالخا و  تیافک 

، منک رپ  ار  مدوخ  بیج  دـیاب  هک  مدوب  دـقتعم  متـشاد و  هعماـج  لـئاسم  زا  یدـب  مھف  متـشاد ؛ یتـشز  قـالخا  متفرگ و  رارق  تیلووسم  هاـگیاج  رد  رگا  نم  لووسم . یارب  هن 

؛ تسین یصخش  یهلاسم  قالخا  هدیقع و  لووسم  کی  یارب  درادن ! یسک  هب  یطبر  هدیقع  قالخا و  تسا و  نم  یصخش  قالخا  هدیقع و  نیا  میوگب  مدرم  هب  مناوتیمن 

یمالـسا یروھمج  ماظن  رد  یرگید  تیلووسم  رھ  هب  ای  دوریم ، سلجم  هب  هک  یـسک  نآ  تسا . مدرم  تشونرـس  رب  ندـش  مکاح  تسا ؛ یمومع  یعامتجا و  یاهلاسم 

نآ رگا  دـنک . افیا  دـنھاوخیم ، مورحم  تاقبط  تلم و  هک  ار  یـشقن  دـناوتیمن  رگید  دوب ، هعماج  رادروخرب  تاقبط  عفاـنم  تمدـخ  رد  تسرپهناـگیب و  دـساف ، رگا  دـسریم ،

دورب دریگ و  رارق  مدرم  دامتعا  دروم  دـناوتیمن  رگید  دز ، اج  یجراخ  یاھتـسایس  تاغیلبت و  رـشت  لباقم  رد  دوب ؛ یبوعرم  ریذپهیـصوت و  هوشر و  رگهلماـعم ، ناـسنا  صخش 

مھ تسرد  یهدیقع  یسایس و  ینید و  یاوقت  یقالخا ، تعاجش  هب  یتاذ ، ییاناد  یتاذ و  تیافک  زا  ریغ  صخـش  نیا  دنک . نیعم  ار  تلم  کلم و  فیلکت  دنیـشنب و  اجنآ 

. دراد جایتحا 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/١١/٢۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

. دنیوگب مدرم  هب  ار  نآ  تسھ ، ناشهدیقع  اعقاو  هچنآ  دنھد و  ماجنا  دنناوتیم  هک  ییاھراک  دننزب و  یعقاو  یاھفرح  تاغیلبت ، رد  منکیم  شھاوخ  یتاباختنا  یاھدزمان  زا  نم 

تاغیلبت و رد  فارـسا  زا  ادـخ  یارب  یـسک  رگا  منکیم  نامگ  هدـنب  دوشن . مھ  فارـسا  جرخ و  تاـغیلبت ، نیا  رد  دـننک . باـختنا  دنتـساوخ ، ار  سکرھ  اـت  دـنراذگب  دازآ  ار  مدرم 

. دنادرگ دھاوخ  قفوم  دراد ، هک  یدوصقم  رد  ار  وا  درک و  دھاوخ  کمک  وا  هب  لاعتم  یادخ  درک ، بانتجا  بابان  یاھراک 

١٣٨۴/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزناش  مسارم  رد  تانایب 

یتاـباختنا دزماـن  کـی  هب  هک  یناـسک  دـنراد . هگن  ملاـس  مھ  مرگ و  مھ  ار ، تاـباختنا  یاـضف  هک  منکیم  شرافـس  ناریا  زیزع  تلم  یهـمھ  نارھاوـخ و  ناردارب و  یهـمھ  هـب 

یتسرد راک  اساسا  بیرخت  هکنیا  رب  هوالع  دـنکیم ؛ داجیا  راقن  فالتخا و  مدرم  نیب  نیا  دـننکن ؛ بیرخت  ار  رگید  دزماـن  وا ، هب  یهقـالع  رطاـخ  هب  دنـشاب  بقارم  دـندنمهقالع ،

قطنم و فالخ  طلغ و  راک  کی  مھ  دنکیمن ؛ ادیپ  تسد  شدوخ  دوصقم  هب  دنک ، مک  ار  وا  ارآ  دھاوخیم  یتاباختنا  دزمان  کی  بیرخت  اب  هک  یسک  درادن . مھ  یاهدیاف  تسین و 

ناشدوخ دزمان  زا  مھ  نارگید  دـینک ، تیامح  ناتدوخ  دزمان  زا  امـش  دـیراد . هگن  ملاس  ار  اضف  دـیآیمن . وا  ریگ  یاهدـیاف  مھ  دریگیم ، ماـجنا  عرـش  فـالخ  یرایـسب  دراوم  رد 

. دنھد یار  وا  هب  دننک و  تیامح 

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

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

ام دننک ..… . خـلت  ار  نیریـش  یهثداح  نیا  دـننکیم  یعـس  ناریا  تلم  نانمـشد  دوش . خـلت  نیریـش  یهثداح  نیا  دـنراذگب  دـیابن  دـننک . لامعا  یوحن  هب  ار  ناشدوخ  یهدارا 

مھ ناـج  هب  مدرم  تاـباختنا ، زور  اـیند ، یاـھاج  یلیخ  رد  تسا . هدـش  رازگرب  تمالـس  تینما و  تیاـھن  رد  بـالقنا ، نارود  رد  ناریا  تاـباختنا  هک  مـیاهدرک  راـختفا  هـشیمھ 

نیا هب  یکی  دنوریم ؛ یار  قودنـص  یاپ  قیفر  رفن  ود  لماک ، شمارآ  تینما و  رد  هک  تسا  هدوب  نیا  ام  راختفا  دوشیم . یـشکمدآ  دوشیم ؛ یزیرنوخ  دـننکیم ؛ اوعد  دـنتفایم ؛

ىتاباختنا یاھداتـس  ناراکردناتسد  دوخ  مدرم ، داحآ  دوخ  دارفا ، دوخ  دورب . نیب  زا  ناما  نما و  طیحم  نیا  دـھاوخیم  نمـشد  دـھدیم . یار  اقآ  نآ  هب  یکی  دـھدیم ، یار  اقآ 

تقو نالا  هک  تسا  یرگید  ناتـساد  دننک ، هشدخ  رگیدکی  رد  اھدزمان  دوخ  هکنیا  دوش . خـلت  تاباختنا  اھنآ  قیرط  زا  دـنراذگن  دـنیوگب ؛ هن »  » تیعطاق اب  نمـشد  هب  اھدزمان ،

ضرعت رگیدـمھ  هب  دنـشاب  بقارم  رکب -  زا  یکی  ورمع ، زا  یکی  دـنکیم ، یرادـفرط  دـیز  زا  یکی  هـک  ناراداوـھ -  نادـنمهقالع و  ناراکردـناتسد ، اـما  تـسین ؛ نآ  ندرک  حرطم 

قبط مھ  وا  یراد ؟ راـک  هچ  وا  هب  امـش  دراد ؛ یرگید  صیخـشت  هقـالع و  مھ  یرگید  نآ  نک ؛ لـمع  تدوـخ  صیخـشت  هقـالع و  قـبط  یراد ، هقـالع  اـقآ  نیا  هـب  امـش  دـننکن .

یکی دنتسھ -  فلتخم  یاھدزمان  تاغیلبت  راکردناتسد  هکیناسک  هب  نم  ار  هتکن  نیا  دنیامن . خلت  ار  اضف  دننک و  ضرعت  رگیدکی  هب  دیابن  نیاربانب  دنک . لمع  شدوخ  یهقالع 

. دنشاب هتشادن  راک  رگیدمھ  هب  دننکب ؛ ار  ناشدوخ  راک  مادک  رھ  هک  منکیم  هیصوت  ادکوم  نآ -  زا  یکی  نیا ، زا  یکی  دنکیم ؛ غیلبت  ورمع  زا  یکی  دنکیم ، غیلبت  دیز  زا 

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

. دـنامب یقاب  اھترودـک  نیا  دـیراذگن  دروایب ؛ دوجوهب  نارھاوخ  ناردارب و  زا  یـضعب  نیب  ار  ییاھترودـک  تسا  نکمم  دـیآیم ، شیپ  تاباختنا  نارود  رد  هک  ییاـھرظنفالتخا 

مھ وا  ینک ؛ تباث  ار  تدوخ  فرح  یھاوخیم  امـش  هلداجم ، ثحب و  ماقم  رد  رگید . رفن  کی  رادفرط  مھ  یرگید  دیتسھ ؛ رفن  کی  رادفرط  قیفر ، ود  امـش  زا  یکی  دـینک  ضرف 

اب هعمج  زور  هک  یـسک  ددرگ . مامت  دوش و  نفد  کاـخ  ریز  دـیاب  هعمج  زور  اھترودـک  نیا  دـینک . ادـیپ  ترودـک  مھ  زا  تسا  نکمم  اذـل  دـنک ؛ تباـث  ار  شدوخ  فرح  دـھاوخیم 

تـصرف هک  یناسک  یتح  هچ  دـناهداد ، یار  یرگید  هب  هک  یناـسک  هچ  دـناهداد ، یار  وا  هب  هک  یناـسک  هچ  تسا ؛ همھ  روھمج  سیئر  رگید  وا  دـش ، هدـیزگرب  مدرم  باـختنا 

دوجوهب تاباختنا  نارود  رد  هک  ییاھترودک  دنا . یـصخش  یاھراک  راتفرگ  یـضعب  دـنرادضیرم ، یـضعب  دـنرامیب ، یـضعب  دنرفـس ، لاح  رد  یـضعب  نوچ  دـنھدب ؛ یار  دـندرکن 

مھ اب  هک  ییاھنآ  دندرک -  ادیپ  مھ  زا  یترودک  رگا  دننکیم ، راک  فلتخم  یاھداتـس  رد  هک  یناتـسود  ناردارب و  دوش . شومارف  دش ، رازگرب  تاباختنا  هک  یزور  رد  دیاب  دیآیم ،

. دوش مامت  هلاسم  دنراذگب و  رانک  ار  اھترودک  دنطبترم - 

ناگربخ  / ٠٩/٠۶/١٣٨۵ سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یـسایس و یاھهزیگنا  اب  یـضعب  الاح  دوشیم . عورـش  تاباختنا  یکیدزن  نامھ  زا  مھ  ناشیاھبیرخت  دوشیم ، تاباختنا  لصف  ات  نوگانوگ ، یاھهزیگنا  اب  یاهدع  هنافـساتم 

نویناحور املع و  زا  نیمرتحم  یتح  هیملع و  یاھهزوح  نیھجوم  یبالقنا ، یاھهرھچ  ینید ، یاھهرھچ  یسایس ، یاھهرھچ  صاخشا -  ینید  یتح  یاھهزیگنا  اب  یضعب 

کی زا  ناسنا  اعقاو  رگا  لقع . هن  تسا ، قفاوم  راک  نیا  اب  عرـش  هن  ییالقع ؛ قطنم  هن  دراد و  یعرـش  قطنم  هن  نیا  تسا !؟ یراـک  هچ  نیا  دـنھدیم . رارق  بیرخت  دروم  ار  - 

نیا و زا  ندروآ  مسا  شھار  تسین ، صاخشا  هب  تناھا  بیرخت و  شھار  تسا ، یضاران  دنتـسھ ، یریگتھج  نآ  رد  ناسک  نالف  ای  سک  نالف  دنکیم  لایخ  هک  یا  یریگتھج 

هب یکیرات  درک ، یفرعم  ار  ییانـشور  ییاج  کی  ناسنا  یتقو  دش . نییبت  یقیاقح  دـمآ و  دوجو  هب  نییبت  ساسا  رب  بالقنا  تکرح  لوا ، زا  تسا . نییبت  شھار  تسین ، نآ 

رگا درادـن . یلقع  قطنم  هجوـم ، مرتـحم و  یاـھهرھچ  ندرک  بیرخت  صاخـشا ، زا  ندروآ  مسا  دـننک . نیعم  مھ  ار  یکیراـت  درادـن  یبـیع  دـش . دـھاوخ  یفرعم  دوـخ  یدوـخ 

مولعم هک  مھ  یعرـش  رظن  زا  دـنکیمن . لصاح  ار  دوصقم  نآ  نیا ، تسین ؛ نیا  شھار  دـننک ، بارخ  روک و  ار  یفارحنا  طخ  کـی  دـنھاوخیم  هک  تسا  نیا  ناشفدـھ  یناـسک 

نینموملا و نظ  هومتعمـس  ذا  ـال  ول  : » دـیوگیم اـم  هب  نآرق  تسین . هتـساوخان ، ملعریغ  هب  لوق  هتـساوخان و  غورد  هتـساوخان ، ارتـفا  زا  یلاـخ  اـتداع  اـھراک  روطنیا  تسا .

، دوشیم بترتم  نتشاد  لوبق  رب  هک  ار  یرثا  نآ  دیرادن ، لوبق  ار  یسک  امش  بوخ  دینکیمن ؟ تحـص  رب  لمح  ارچ  دیرادن ؟ نظنسح  مھ  هب  ارچ  اریخ ؛» مھـسفناب  تانموملا 

نیمھ میوگب ، مھاوخیم  تاباختنا  باب  رد  طیارـش  نیا  رد  نآلا  هک  ار  یزیچ  نآ  نم  تسا . یدب  راک  رایـسب  نیا  دنزب ، بیرخت  هب  تسد  دـیایب  ناسنا  هکنیا  اما  دـینکن ؛ بترتم 

اھهزوـح رد  هچ  صاخـشا -  ندرک  مھتم  دارفا ، یهرھچ  ندرک  شودـخم  بیرخت و  یاـضف  اـب  ار -  ناـگربخ  تاـباختنا  صوـصخب  ار -  تاـباختنا  دنـشاب  بـقارم  تـسا ..… . هـتکن 

. دنھدب تیمھا  نآ  هب  دننک و  هجوت  نآ  هب  دیاب  همھ  هک  تسا  ییاھزیچ  یهلمج  زا  نیا  دننکن . هدولآ  اھناتسرھش -  رد  هچ  نارھت ، رد  هچ  هیملع ،

ماظن  / ٠٧/١٨/١٣٨۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هک یـسک  نآ  هب  اما  درادن ؛ یعنام  چـیھ  دـینک ؛ عافد  دـیدنمهقالع ، وا  هب  هک  یـسک  نآ  زا  امـش  دـنکیم .» بارخ  ار  تاباختنا  یاضف  بیرخت ،  » هک دنـشاب  هتـشاد  هجوت  همھ 

ار اضف  هکنیا  رطاخ  هب  تسا ؛ زیاج  هن  و  ناعمتـسم ، یارب  دراد  تیجح  هن  اھندرک ، تناـھا  اـھندزفرح و  نیا  بیرخت و  نیا  دـینکن . بیرخت  دـینکن ؛ هلمح  اـقلطم  تسوا ، بیقر 

« يتاباختنا قالخا   » 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 8هاگياپ  هحفص 3 
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. تسا مھم  یلیخ  تاباختنا ، یاضف  تمالس  ظفح  تاباختنا و  دوخ  تمالس  ظفح  یهلئسم  نیاربانب  دنکیم . بارخ 

رطف  / ٠٧/٢١/١٣٨۶ دیعس  دیع  زور  رد  ماظن  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، یتاباختنا یاضف  تاباختنا ، یاھهمزمز  تاباختنا ، دـننکیم  لایخ  یـضعب  دریگب . رارق  دـناوتیم  ام  یلم  روعـش  ام ، تینالقع  اـم ، تدـحو  زورب  روھظ و  یهصرع  کـی  تاـباختنا 

یارب دـننک  یعـس  یھورگ  رھ  تبثم . تباقر  اب  دـشاب ؛ تفرـشیپ  لـمع و  تعرـس  هب  یهدـننک  عیجـشت  دـناوتیم  دـشاب ؛ داـحتا  یهیاـم  دـناوتیم  هن ، تسا ؛ فـالتخا  یهیاـم 

، دشخبیم طاشن  هعماج  هب  تبثم  تباقر  نیا  درادن . یلاکشا  چیھ  دنروایب ؛ تسد  هب  دننادیم ، ناشدوخ  قیال  هک  ار  ناشدوخ  اب  بسانتم  مھـس  تلم ، نیا  هب  یرازگتمدخ 

، مینزب تمھت  رگیدکی  هب  مینک ، یزروهنیک  مھ  اب  میئوگب ، دب  مھ  هب  مینکب ، لمع  دب  رگا  تاباختنا  نیمھ  رد  دنکیم . مکاح  ام  یهعماج  رب  ار  یناوج  حور  دنکیم ، لدهدنز  ار  ام 

. تسا یھلا  ناحتما  تسام ؛ دوخ  تسد  دشاب ؛ طاطحنا  فعض و  طوقس و  یهلیسو  دناوتیم  مینک ، راتفر  تاررقم  نیناوق و  فالخرب 

دزی  / ١٠/١٢/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یمالسا و ظاحل  زا  رادتینوصم  ار ، نموم  یاھمدآ  ندز  تمھت  تسین ؛ ام  تلم  یهتسیاش  یتاباختنا ، یاھیقالخادب  نوگانوگ ، یتاباختنا  یاھدزمان  هب  نادنمهقالع  فرط  زا 

هک یناسک  یهمھ  زا  دج  روط  هب  نم  تسین . تحلصم  الصا  اھنیا  هریغ ، یتنرتنیا و  یاھھاگیاپ  رد  تاعوبطم ، رد  اھهمانبـش ، رد  نداد  رارق  وربآ  کتھ  ضرعم  رد  ار ؛ یعرش 

ندرک مھتم  نارگید ، هب  تناـھا  نارگید ، بیرخت  هار  زا  ار  ناـتدوخ  یدـنمهقالع  نیا  هک  منکیم  رارـصا  منکیم ، تساوخرد  دـنراد ، یایدـنمهقالع  فلتخم  یاـھدزمان  هب  تبـسن 

رد اھاج  یـضعب  تسا . یدب  تمالع  نیا  دـینکن . بیرخت  ار  نارگید  اما  دـینک ؛ فیرعت  دـینک ، دـیجمت  ناتدوخ  یهقالع  دروم  دزمان  زا  دـیھاوخیم ، هچرھ  دـیھدن . ناشن  نارگید 

 - سلجم دنتفر  مھ  یتقو  هک  دنتـسھ  یئاھنامھ  بوخ ، دننکیم . اشفا  دـنریگیم ، مھ  زا  یناھنپ  یاھـسکع  دـننکیم ، المرب  ار  رگیدـکی  یگداوناخ  رارـسا  تسا  لومعم  ایند 

دای هب  دیاب  تاباختنا  دروم  رد  هک  هچنآ  . تسین هدنیامن  یارب  زایتما  هکنیا  دننکیم ! راتفر  مھ  اب  دگل  تشم و  اب  مھ ، ناج  هب  دتفایم  یاهلئسم  کی  رـس  نویزیولت -  رد  دیاهدید 

. تسا یتاباختنا  یاھراتفر  ندرک  تاعارم  حلصا و  ىئاسانش  یارب  ندرک  ششوک  تاباختنا و  رد  هدرتسگ  هبناجهمھ و  روضح  یارب  ندش  هدامآ  دشاب ، ام  زیزع  مدرم 

هوکربا  / ١٠/١۵/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

دوشیم اـم  یاـھتاباختنا  یهمھ  رد  اـبیرقت  ار  نیا  تسا . هدوب  رتشیب  رتھب و  هتـشذگ  تاـباختنا  زا  یتاـباختنا  رھ  رد  مدرم  تیلوئـسم  ساـسحا  مدرم ، هجوت  مدرم ، عاـمتجا 

نادیم نیا  رد  دننک و  تکرش  گرزب  تیلوئسم  نیا  رد  اھرـشق  یهمھ  زا  مدرم  یهمھ  دشاب . روجنیمھ  مھ  هدنیآ  تاباختنا  نیمھ  رد  میراودیما  و  تفای . ار  شناشن  هنومن و 

هک روطنامھ  تسا -  یتاباختنا  تباقر  نادـیم  مدرم ؛ یارب  تسا  عفن  هدـیاف و  یاراد  تبثم و  یاھتباقر  وزج  یتاباختنا ، تباـقر  تسا -  تبثم  تباـقر  یهصرع  کـی  هک  تباـقر 

ای دوخ و  ندرک  زیزع  یارب  ندز ، تمھت  ندرک ، تناھا  ندرک ، ییوگدب  دننک ؛ زیھرپ  تدشب  دیاب  یتاباختنا  یاھیقالخادب  زا  منکیم ، رارکت  مھ  نالا  مدرک ، هیصوت  مھ  دزی  رد  نم 

اب اما  روشرپ ، تبثم و  تباقر  دـشاب ؛ دـیاب  تباقر  تسین . یمالـسا  حیحـص و  یاھـشور  اھھار و  اـھنیا  ندرک ، راوخ  مدرم  مشچ  رد  ار  اـبقر  ار و  نارگید  دوخ ، رظن  دروم  دزماـن 

. یقالخا نیزاوم  تیاعر 

هوکربا  / ١٠/١۵/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ابقر ار و  نارگید  دوخ ، رظن  دروم  دزمان  ای  دوخ و  ندرک  زیزع  یارب  ندز ، تمھت  ندرک ، تناھا  ندرک ، ییوگدب  دننک ؛ زیھرپ  تدشب  دـیاب  یتاباختنا  یاھیقالخادـب  زا  نابلطواد ]  ]

. یقالخا نیزاوم  تیاعر  اب  اما  روشرپ ، تبثم و  تباقر  دشاب ؛ دیاب  تباقر  تسین . یمالسا  حیحص و  یاھشور  اھھار و  اھنیا  ندرک ، راوخ  مدرم  مشچ  رد  ار 

هامید  / ١٠/١٩/١٣٨۶ مھدزون  مایق  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یاھحانج دنتـسھ . اھدزمان  زا  یـضعب  اب  فلاخم  هک  یئاھنآ  هچ  دـنیاھنآ ، رادـفرط  هک  یئاھنآ  هچ  دـنوشیم ، دزمان  هک  یئاـھنآ  هچ  همھ ؛ دـننک  راـتفر  تمارک  اـب  تاـباختنا  رد 

. دوشیم لاحشوخ  وا  زا  نمشد  دیایب ، شیپ  رگا  هک  تسا  یئاھزیچ  نآ  زا  نیا  دنھدن . هار  اقلطم  ار  اھفرح  نیا  تمھت و  تناھا و  یئوگدب و  یقالخادب و  روشک ، فلتخم 

هامید  / ١٠/١٩/١٣٨۶ مھدزون  مایق  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یاھحانج دنتـسھ . اھدزمان  زا  یـضعب  اب  فلاخم  هک  یئاھنآ  هچ  دـنیاھنآ ، رادـفرط  هک  یئاھنآ  هچ  دـنوشیم ، دزمان  هک  یئاـھنآ  هچ  همھ ؛ دـننک  راـتفر  تمارک  اـب  تاـباختنا  رد 

. دوشیم لاحشوخ  وا  زا  نمشد  دیایب ، شیپ  رگا  هک  تسا  یئاھزیچ  نآ  زا  نیا  دنھدن . هار  اقلطم  ار  اھفرح  نیا  تمھتو و  تناھا  یئوگدب و  یقالخادب و  روشک ، فلتخم 

نارھت  / ٢٩/١٣٨٧/٠۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

یارب یلح  هار  دـناوتیم  هچناـنچ  رگا  دـنک . ناـیب  ار  فرح  نآ  دراد ، یفرح  دراد ، یاهماـنرب  دـنمان ، یم  روـشک  تالـضعم  هـک  هـچنآ  لـح  یارب  روـشک ، یهدـنیآ  یارب  یـسک  رگا 

وزج تسین و  تحلـصم  چیھ  تلود ، ندرک  بیرخت  نیلوئـسم ، ندرک  بیرخت  دنیوگب . ار  لح  هار  نآ  دـنک ، ادـیپ  مروت -  ای  ینارگ  لکـشم  الثم  الاح  دراد -  دوجو  هک  یتالکـشم 

ار یصاخشا  دنربیم ، نیب  زا  ار  یئاھوربآ  یدازآ ، مان  هب  یسارکمد ، مان  هب  ایند  یاھروشک  زا  یضعب  رد  رگید ؛ یاھاج  زا  یضعب  رد  هتبلا  تسین . یمالـسا  حیحـص  یاھراک 

هتفگ یداصتقا  ریغ  ای  یداصتقا  لئاسم  یهنیمز  رد  هک  هچنآ  ناشرگید . یاھراک  زا  یلیخ  لثم  تساھنآ ؛ یاھراک  اھنیا  تسین ، یمالـسا  یاھراک  اـھنیا  دنـشکیم ؛ نجل  هب 

یفاـصنایب هک  دـنیوگیم  یئاـھزیچ  دـنیبیم  تاـقوا  یھاـگ  ناـسنا  یمومع . یاـھنوبیرت  اـھربنم و  رد  هن  دوش ، هتفگ  یـسانشراک  لـفاحم  رد  دـیاب  لوا  یهجرد  رد  دوشیم ،

هنافـصنم دننک ، هاگن  ناگبخن ، صوصخب  ناگبخن ، صوصخب  میوشب ؛ یفاصنایب  راچد  دیابن  ام  دنک ؛ ادـیپ  جاور  ام  یهعماج  رد  یفاصنایب  یهدـیھوکن  قالخا  دـیابن  دوشیم .

هورگ نآ  ای  صخـش  نآ  فلاخم  هک  یناسک  نآ  هن  دنتـسھ ، یھورگ  کی  ای  یـصخش  کی  رادفرط  هک  یناسک  نآ  هن  تسین . تسرد  بیرخت  هک  میاهدرک  ضرع  ام  دننزب . فرح 

مینکیم رکـش  ار  ادخ  دننک . داقتنا  دنراد ، یداقتنا  دننزب ، فرح  یقطنم  تسین ؛ مزال  چیھ  دشاب ؛ بیرخت  تروص  هب  هک  درادن  یموزل  چیھ  رگیدـکی  اب  اھنآ  یهلباقم  دنتـسھ ،

مدرم دننزب . فرح  دنناوتیم  مھ  ناگبخن  دننزب ، ار  ناشفرح  دـنناوتیم  دـنراد ، تصرف  مدرم  تسا ؛ یزاب  یاضف  تسا ؛ یدازآ  یاضف  یمالـسا ، ماظن  رثا  رب  ام  روشک  یاضف  هک 

. دننکیم لوبق  دنریذپیم و  تسا ، قح  ناشرظن  هب  هک  هچنآ  دننکیم و  هسیاقم  رگیدکی  اب  ار  اھفرح  دنونشیم و  دننکیم ، عامتسا  مھ 

یفاصنایب قالخا  ندش  جئار  زا  نم  ینارگن  دھدیم . باوج  مھ  رفن  کی  دـنکیم ، داقتنا  رفن  کی  هن . دوش ؛ داقتنا  یـسک  زا  دوش ، هدز  یفرح  هک  تسین  نیا  زا  ماینارگن  نم 

هب اـم  ار  نیا  تسا . همھ  هب  باـطخ  نیا  هتبلا  تسین . تسرد  نیا  دبـسچب ، یاهطقن  هـب  دراذـگب ، راـنک  ار  هـمھ  ناـسنا  دریگیم ، ماـجنا  یناوارف  تامدـخ  تـسا . هعماـج  رد 

یاضف بیرخت ، یاضف  نیا  دننکن . بیرخت  ار  رگیدـکی  دنـشاب  بقارم  همھ  مینکیم . ضرع  همھ  هب  ار  نیا  مینکیمن ، ضرع  یـصاخ  حانج  هب  یـصاخ ، هورگ  هب  یـصاخ ، صخش 

نـالف دینیـشنب و  دـیئایب  امـش  هک  دـینکیم  لاـیخ  امـش  رگا  میوگیم : تارـضح  نآ  هب  مدرم  امـش  روـضح  رد  ـالاح  ار  نیا  نم  دـیآیمن . ناشـشوخ  مھ  مدرم  تسین . یبوـخ 

. دیآیمن ناششوخ  بیرخت  یاضف  زا  مدرم  دینکیم . هابتشا  دیآیم ، ناششوخ  دنربیم و  تذل  مدرم  دینک ، تمذم  ار  نایرج  نالف  ای  لوئسم 

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

یارب یرازبا  طقف  تاباختنا  تلم ؛ ندرک  دنموربآ  یارب  روشک ، ناوت  ندرب  الاب  یارب  تسا  یاهلیـسو  کی  تاباختنا  هک  دننادب  دـننکیم ، دزمان  ار  دوخ  تاباختنا  یارب  هک  یناسک 

رد ناشتاراھظا و  رد  ناشتاغیلبت ، رد  ار  نیا  دـنھدب و  تیمھا  نیا  هب  یتسیاب  اھدزمان  سپ  دـشاب ، ناریا  تلم  رادـتقا  یارب  تاـباختنا  نیا  تساـنب  رگا  تسین . یبلطتردـق 

، دننک هنافـصنم  ار  اھتباقر  دنزادنیب . عمط  هب  ار  نمـشد  هک  دننزب  یفرح  دننک و  راتفر  یروج  ناشدوخ  ىتاباختنا  یاھتیلاعف  یانثا  رد  اھدزمان  ادابم  دننک . تیاعر  ناشروضح 

یلاکشا هسفن  یف  داریا  در و  نیا  دنکیم ؛ در  ار  دوخ  لباقم  فرح  دراد و  یفرح  یدزمان  رھ  یعیبط  روط  هب  بوخ ، دنوشن . جراخ  فاصنا  یهداج  زا  دننک ، هنافـصنم  ار  اھفرح 

« يتاباختنا قالخا   » 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 8هاگياپ  هحفص 4 
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اب رایتخا  دننک . هضرع  مدرم  رب  ار  دوخ  تاباختنا  نادیم  رد  دنیایب  تسا ؛ زاب  همھ  یارب  نادیم  دشابن . تقیقح  نامتک  دشابن ، یفاصنایب  شیوت  هکنیا  رب  طورـشم  اما  درادن ؛

. درک دنھاوخ  لمع  روج  نامھ  هللااشنا  درک ، کمک  اھنآ  هب  اھنآ  یرایشھ  دنداد ، صیخشت  دندیمھف ، هک  یروج  رھ  مدرم  تسا ؛ مدرم 

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

؛ دننکیم تاغیلبت  اما  هدیسرن ، مھ  ینوناق  تقو  الاح  هچرگا  دنتسھ -  یتاراھظا  تاغیلبت و  لوغـشم  و  تاباختنا ] یارب   ] دناهدرک یـسیونمان  نونکات  هک  یمرتحم  یاھدزمان 

نآ اھدزمان و  نابز  زا  هک  دنکیمن  رواب  دونشیم ، ناسنا  هک  ار  یئاھزیچ  دشاب . قدص  قح و  هب  هجوت  اب  ناشیفن  تابثا و  دننک . لمع  فاصنا  اب  دننک  یعـس  درادن -  یلاکـشا 

نارگن ار  مدرم  اھفرح  نیا  دونشیم . یبیجع  یاھتبسن  بیجع و  یاھفرح  ناسنا  یھاگ  دشاب . هدش  جراخ  افص  قدص و  یور  زا  دنتسھ ، اھتیلوئسم  نیا  لابند  هک  یناسک 

تبـسن همھ  نیا  دـننکن . بیرخت  ار  یمومع  ناھذا  دنـشاب : هتـشاد  هجوت  مرتحم  یاھدزمان  دـنکیمن ! دـنمهقالع  هتـسبلد و  اھفرح  نیا  یهدـنیوگ  هب  مھ  ار  یـسک  دـنکیم ؛

منادـیم و رتشیب  ار  روشک  عاضوا  ناـیاقآ  نیا  یهمھ  زا  هک  هدـنب  تسھ . مھ  عقاو  فـالخ  درادـن ؛ مھ  تیعقاو  تسا ؛ مدرم  ناـھذا  یهدـننک  بیرخت  نآ ، نیا و  هب  نداد  فـالخ 

هللااشنا دـننکیم . هابتـشا  تسا ؛ عقاو  فالخ  دـنیوگیم ، اھنیا  داصتقا و  عضو  روشک و  عضو  یهراـبرد  داـقتنا  ناونعب  هک  یبلاـطم  نیا  زا  یرایـسب  هک  منادـیم  مراد ، ربخ  رتھب 

. تسا هابتشا 

١٣٨٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتسیب  مسارم  رد  تانایب 

هک دزمان  نآ  نادنمهقالع  هب  دـننک  ضارتعا  دـنناوتیمن  دزمان  نیا  نادـنمهقالع  دـنراد . ینادـنمهقالع  دـنراد ، ینارادـفرط  مادـک  رھ  فلتخم  یتاباختنا ]  ] یاھدزمان نم ! نازیزع 

قئالـس اب  فلتخم ، یاھـشنم  اب  دـنیآیم ؛ نوگانوگ  دارفا  تسام . روشک  تاراـختفا  وزج  نیا  هن ، یرادـن . یاهقـالع  نم  یهقـالع  دروم  دزماـن  هب  یدـنمهقالع ، وا  هب  ارچ  اـمش 

نیا تسا ؛ راختفا  نیا  دندنسپیم ؛ ار  نآ  هدع  کی  دندنسپیم ، ار  نآ  هدع  کی  دندنسپیم ، ار  نیا  هدع  کی  دنریگیم . رارق  مدرم  لباقم  رد  راک ، نوگانوگ  یاھهویش  اب  فلتخم ،

یلیخ ناشدوخ . دزمان  نآ  هب  دنتخسرس  دنمهقالع  یلیخ  دنتسھ ، مھ  بصعتم  نارادفرط  نیا  زا  اھیضعب  دنراد . ینارادفرط  مھ  مرتحم  یاھدزمان  زا  مادک  رھ  تسا . بوخ 

، ناتدوخ یهدیقع  یارب  دیراد  امـش  دماجنین . شاشتغا  هب  دماجنین ؛ کاکطـصا  هب  اھیدـنمهقالع  نیا  هک  دیـشاب  بقارم  دیـشاب ، بظاوم  اما  تسین ؛ یفرح  دنـشاب ، بوخ ،

. دنک هدافتسا  وس  امش  زا  نامرآ  نیا  نمشد  نامیا ، نیا  نمشد  دیراذگن  دینکیم ؛ شالت  ناتدوخ  نامیا  یارب 

ادابم میوگیم : ادکوم  اما  منزیمن - یفرح  اھنابایخ  وت  نتفر  نیا  یهرابرد  نم  الاح   - دنوریم اھدزمان  نارادفرط  ناناوج  زا  یضعب  اھنابایخ  رد  هک  مدرک  ادیپ  عالطا  مدینـش و  نم 

. دیشاب بظاوم  دماجنیب ؛ یریگرد  هب  هلداجم ، هب  هلباقم ، هب  اھیدرگنابایخ  نیا 

١٣٨٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتسیب  مسارم  رد  تانایب 

ریغ رد  هچ  نویزیولت ، رد  هچ  ینارنخـس ، رد  هچ  یتاـغیلبت ، یاـھقطن  رد  هچ  یدزماـن ، کـی  دـنیبب  هک  ناـسنا  ددنـسپیمن  دنـشاب . بقارم  تاـباختنا .... ]  ] مرتحم یاـھدزمان 

نیا رد  یاهیـصوت  کی  نم  مھ  ـالبق  تسین . تسرد  نیا  نم  رظن  هب  نوگاـنوگ ؛ یاھلالدتـسا  کـی  اـب  مھ  نآ  یرگید ، نآ  یفن  هب  دوشب  لـسوتم  دوخ  تاـبثا  یارب  نویزیولت ،

یفیلکت یتیلوئـسم ، ساسحا  کی  شدوخ  رظن  هب  یـسک  رھ  دـننکیم . راک  دـنراد  فدـھ  کـی  یارب  همھ  اـھدزمان  منکیم . ضرع  رخآ  یاـھزور  نیا  رد  مھ  ـالاح  مدرک ، دروم 

مدرم مدرم ، دریگب . ماجنا  ینید  یعرـش و  تسرد  یاھبوچراھچ  رد  نیا  دـینک  یعـس  اما  مرادـن ؛ یتفلاخم  داقتنا  وگتفگ و  هضراعم و  هرظانم و  اب  نم  نادـیم . دـیآیم  دراد ،

مرتحم یاھدزمان  نآ  دوخ  دـننکیم ، ینارنخـس  نوگانوگ  تاعامتجا  رد  دـناهدش و  دـییات  نابھگن  یاروش  زا  هک  یدزمان  رفن  راھچ  نیا  دـننادیم . دـنمھفیم ، دنتـسھ ، یرادـیب 

. دـنورب شیپ  ینابرھم  اب  یردارب و  اب  راقن ؛ داجیا  ینمـشد و  داـجیا  هب  دوشب  یھتنم  هک  دـشابن  یروج  تاراـھظا ، نیا  رد  اھینارنخـس ، نیا  رد  هک  دـننک  تبقارم  دـننک ، هجوت 

نیا دیراذگن  درادن . مھ  یلاکشا  تسا ؛ یعیبط  رما  کی  یمومع ، لئاسم  رد  یـصخش ، لئاسم  رد  نوگانوگ ، لئاسم  رد  هقیلـس ، فالتخا  یار ، فالتخا  رظن ، فالتخا  هتبلا 

. دننک هجوت  مھ  مرتحم  یاھدزمان  دوخ  ار  نیا  دوشب . یھتنم  شاشتغا  هب 

ید  / ١٣٩٠/١٠/١٩ زورلاس ١٩  تبسانم  هب  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

هک تسین  نیا  تباقر  میـشاب . بظاوم  همھ  دیاب  ار  اھنیا  تسا ؛ لباقتم  ىنزتمھت  زا  ریغ  تباقر  تسا ، تموصخ  زا  ریغ  تباقر  دشاب . یتباقر  دـشاب ، ملاس  دـیاب  تاباختنا 

یداع نیناوق  فالخ  یـساسا ، نوناق  فـالخ  یاھهدـعو  مدرم ، رظن  بلج  یارب  دـنیایب  یناـسک  هک  تسین  نیا  تباـقر  دـنادب . یرگید  یفن  رب  فقوتم  ار  دوـخ  تاـبثا  یـسک 

بادآ و هب  یتسیاب  دـنوشیم ، دزمان  هک  یناسک  فرط  زا  هچ  نالوئـسم ، ناـیرجم و  فرط  زا  هچ  دـنوشیم ، تاـباختنا  یهصرع  دراو  هک  یناـسک  دـشاب . دـیابن  اـھنیا  دـنھدب ؛

. تسا مزال  نیا  دنشاب ؛ دھعتم  دنشاب ، دنبیاپ  ملاس  ىمومع  تکرح  کی  طورش 

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

یتاباختنا هس  ود  یس و  نیا  دشاب .... . ملاس  دیاب  تاباختنا  یاضف  تسا . رگیدکی  هب  یئوگدب  ینزتمھت و  نودب  تباقر  تسا ؛ ملاس  تباقر  تسا ، مزال  تاباختنا  رد  هچنآ 

تافلخت انایحا  هدـش ، مھ  یگدیـسر  اھـضارتعا  دـناهدوب ، ضرتعم  یناسک  اھنیا  یهمھ  رد  هتبلا  هدوب . ملاس  اھنیا  یهمھ  هناتخبـشوخ  میتشاد ، زورما  ات  بالقنا  لوا  زا  هک 

. دشاب روج  نیمھ  دیاب  مھ  نیا  زا  دعب  تسا . هتشادن  دوجو  تاباختنا  رد  تمالس  مدع  زگرھ  اما  تسا ، هدوب 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢۴ ناسارخ  ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

نیا دـشاب . روشک  بـالقنا و  یهفرـص  حالـص و  اـب  هارمھ  بوـخ و  شنیزگ  کـی  تاـباختنا ، یهجیتـن  هک  مینک  یراـک  مینک ؛ زاـب  ار  ناممـشچ  مھ  ناـمدوخ  میھاوـخب و  ادـخ  زا 

یارب دـننادیم ، حـلاص  ار  ناشدوخ  هک  یناـسک  نآ  هن . مینکب ؛ طـلغ  تخـس و  دـنت و  دروخرب  مینک ، یقالخادـب  وا  اـب  میدیدنـسپن ، ار  یـسک  اـم  رگا  هک  تسین  نیا  شیاـنعم 

، تسا کرتشم  اـھام  یهمھ  نیب  میدـقتعم و  هک  یئاـھرایعم  اـب  اـتقیقح  مینک ، هاـگن  مینک ، باـختنا  میھاوخیم  هک  مھ  اـم  دـنوش . نادـیم  دراو  دـنلئاق ، تیلھا  ناـشدوخ 

، میدرک هدـھاشم  ار  اـھرایعم  نیا  هک  یـسک  رھ  رد  تسا . کرتـشم  اـبیرقت  اـھرایعم  نیا  بـالقنا -  هب  نیدـقتعم  اـھیناریا -  یهمھ  نیب  هک  تفگ  دوشب  دـیاش  میجنـسب .

. دورب یسک  نینچ  کی  باختنا  تمس  هب  تاباختنا  هک  ملاس -  راک  مینک -  راک  مینک ، شالت  مینک ، ششوک 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢۴ ناسارخ  ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

یریگرد یهطقن  اھیضعب  تسا ؟ یریگرد  نمشد  اب  اجک  دیھد ؛ صیخشت  ار  نمشد  اب  یریگرد  طخ  امش  هک  تسا  نیا  یانعم  هب  اھنارود  یهمھ  رد  نارود و  نیا  رد  تریـصب 

ناشدوخ یتاباختنا  بیقر  اھیضعب  تسا . تسود  اجنآ  تسین ، نمشد  اجنآ  هک  یاهطقن  کی  تمـس  هب  دننکیم  شتآ  ار  ناشدوخ  یهناخپوت  هراپمخ و  دننکیم ؛ هابتـشا  ار 

ناطیـش هک  یتاباختنا  بیقر  تسین ، ربکا  ناطیـش  هک  یحانج  بیقر  تسا ؛ مسینویھـص  ربکا  ناطیـش  تساکیرمآ ، ربکا  ناطیـش  دنروآیم ! باسح  هب  ربکا » ناطیـش   » ار

، دننکیم مالسا  بالقنا و  یاعدا  ود  رھ  ورمع  دیز و  هک  یلاح  رد  تبسانم ؟ هچ  هب  ارچ ؟ منادب ؟ ناطیش  ار  امـش  نم  یئورمع ؛ رادفرط  امـش  مدیز ، رادفرط  نم  تسین . ربکا 

. مینک صخشم  ار  نمشد  اب  یریگرد  طخ  دنبالقنا . تمدخ  رد  مالسا و  تمدخ  رد 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢۴ ناسارخ  ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

یریگرد یھطقن  اھیضعب  تسا ؟ یریگرد  نمشد  اب  اجک  دیھد ؛ صیخشت  ار  نمـشد  اب  یریگرد  طخ  امـش  هک  تسا  نیا  یانعم  هب  اھنارود  یھمھ  رد  نارود و  نیا  رد  تریـصب 

ار ناشدوخ  یتاباختنا  بیقر  اھیضعب  تسا . تسود  اجنآ  تسین ، نمشد  اجنآ  هک  یاھطقن  کی  تمس  هب  دننکیم  شتآ  ار  ناشدوخ  یھناخپوت  هراپمخ و  دننکیم ؛ هابتشا  ار 

« يتاباختنا قالخا   » 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 8هاگياپ  هحفص 5 
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ربکا ناطیش  هک  یتاباختنا  بیقر  تسین ، ربکا  ناطیش  هک  یحانج  بیقر  تسا ؛ مسینویھـص  ربکا  ناطیـش  تساکیرمآ ، ربکا  ناطیـش  دنروآیم ! باسح  هب  ربکا » ناطیـش  »

رد دننکیم ، مالـسا  بالقنا و  یاعدا  ود  رھ  ورمع  دیز و  هک  یلاح  رد  تبـسانم ؟ هچ  هب  ارچ ؟ منادب ؟ ناطیـش  ار  امـش  نم  یئورمع ؛ رادفرط  امـش  مدیز ، رادفرط  نم  تسین .

رارکت ار  نمشد  نخس  وا  یھرجنح  اما  تسا ، یدوخ  سابل  رد  یرفن  کی  هک  تسھ  یھاگ  مینک . صخشم  ار  نمشد  اب  یریگرد  طخ  دنبالقنا . تمدخ  رد  مالـسا و  تمدخ 

یتاساسحا نامھ  اب  امـش  تسانب  رگا  میوشیم . ادج  لصاف . طخ  دنک : فیرعت  زرم  دح و  دیاب  وا  اب  ناسنا  درکن ، لمع  تحیـصن  اب  رگا  درک ؛ تحیـصن  دیاب  ار  وا  بخ ، دـنکیم !

میژر اـب  بخ  ینزب ، فرح  یتسیاـب و  یمالـسا  یروـھمج  لـباقم  رد  یھاوـخب  یرگید -  تاـیبدا  کـی  اـب  وـلو  دراد -  یمالـسا  یروـھمج  هب  تبـسن  یتسینویھـص  مـیژر  هـک 

، ینک لماعت  یمالـسا  یروھمج  اب  قطنم  نآ  اب  یھاوخب  امـش  دنکیم ، لمع  یمالـسا  یروھمج  لباقم  رد  اکیرمآ  هک  یقطنم  نامھ  اب  رگا  یراد ؟ یقرف  هچ  یتسینویھص 

تافالتخا دـشاب ، مھ  یقیمع  تافالتخا  تافالتخا ، تسا  نکمم  تسین . یروجنیا  هن ، هک  تسھ  تقو  کی  اـما  تسادـج . هلئـسم  نیا  یرادـن . یقرف  اـکیرمآ  اـب  امـش  بخ 

دیاب ار  نمـشد  اب  یریگرد  طخ  دراد . یرگید  باسح  نمـشدریغ  دراد ، یرگید  باسح  نمـشد  دـنک ؛ هابتـشا  دـیابن  نمـشدریغ  اب  ار  نمـشد  ناسنا  اـما  دـشاب ، مھ  یگرزب 

. دھاوخیم تریصب  نیا  درک ؛ صخشم  درک ، میسرت 

مالسلاهیلع  / ١٣٩٢/٠٣/٠۶ نیسح  ماما  هاگشناد  رد  تانایب 

هک یـسک  نآ  مینیبب  میھدـب ، حـیجرت  میھدـب ، صیخـشت  مینکیم ؛ هاگن  مھ  ام  دـندش ، دراو  نادـیم  نیا  رد  هک  یمرتحم  تاباختنا ]  ] نابلطواد تاراھظا  هب  دـننک  هاـگن  مدرم 

یارب و  نادناعم ، یهھبج  لباقم  رد  هنادنمتزع  هنادنمتردق و  یگداتسیا  یارب  تالکشم ، هرگ  ندرک  زاب  یارب  یلم ، تزع  یارب  هدنیآ ، یارب  روشک ، یارب  بالقنا ، یارب  دناوتیم 

فلاخم رگید  یاـقآ  کـی  صیخـشت  اـب  یئاـقآ  کـی  صیخـشت  تسا  نکمم  تسیک ؟ دـنک ، شـالت  رتھب  رتشیب و  ملاـع ، نافعـضتسم  مشچ  رد  یمالـسا  یروھمج  ندرک  وگلا 

رد امش  هک  دوشن  بجوم  نیا  رگید ؛ دزمان  کی  هب  ناتقیفر  دیوش ، دنمهقالع  اھدزمان  زا  یکی  هب  امـش  تسا  نکمم  میوگب : همھ  هب  نم  ار  نیا  درادن . یلاکـشا  چیھ  دشاب ؛

یتسرد یاھراکوزاس  تسا -  مھم  مھ  رایـسب  تسا ، ساسح  مھ  رایـسب  هک  روشک -  رد  یئارجا  ماقم  نیرتیلاع  شنیزگ  یارب  تاـباختنا و  یارب  دـیریگب . رارق  مھ  لـباقم 

؛ مھد یار  یرگید  هب  نم  دیھد ، یار  وا  هب  امـش  مشاب ؛ دنمهقالع  رگید  یکی  هب  هدنب  دیـشاب ، دـنمهقالع  یکی  هب  امـش  هک  درادـن  یعنام  چـیھ  نوناق . راکوزاس  دراد ؛ دوجو 

هکنیا رطاخ  هب  دـننکن ، تسرد  اجیب  ترودـک  مھ  اب  مدرم  داحآ  دـش . دـھاوخ  لمع  نآ  قبط  رب  تسھ ؛ ینوناق  تسھ ، یاهطباض  تسھ ، یتیلقا  تسھ ، یتیرثکا  هرخالاب 

نودـب اما  یدـنمتریغ ، اب  روش ، اب  هسامح ، اب  ار  راـک  دـننک . تیاـعر  دـیاب  مھ  مرتحم  ناـبلطواد  دوخ  دنـشاب . بخ ، تسا ؛ دـنمهقالع  نآ  هب  نیا  تسا ، دـنمهقالع  نآ  هب  نیا 

رد دـشاب ، کرحت  دـشاب ، طاشن  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  یگدومخ  دومج و  توکـس و  نوکـس و  تسا  نکمم  هک  تسا  اجنیا  راک  تفارظ  دـنربب . شیپ  ترفانم  نودـب  شلاـچ ،

هک تسا  بوخ  مرتحم  نابلطواد  نایاقآ  هک  تسا  یاهتکن  کی  نیا  دوشیم . نیا  دـشابن ؛ ینکارپترفن  لاحنیعرد  غاد -  مرگ و  یاھوگتفگ  دـشاب -  وگتفگ  هصرع  رد  نادـیم و 

. دننک تیاعر 

مالسلاهیلع  / ١٣٩٢/٠٣/٠۶ نیسح  ماما  هاگشناد  رد  تانایب 

رایـشھ و هاگآ و  دمآ ، دـھاوخ  شیپ  ادـعب  هک  هچنآ  هب  تبـسن  ار  مدرم  داحآ  اھام و  دـناوتیم  مزال  یهزادـنا  زا  دایز  تاغیلبت  جرخ و  شاپوتخیر و  رد  تاباختنا ]  ] نابلطواد راتفر 

دیاب یلیخ  اھزیچ  نیا  هب  دنک ؛ بلج  ار  مدرم  نانیمطا  دناوتیمن  دنکیم ، هدافتسا  اھیـضعب  مارح  هب  هبتـشم  لوپ  زا  ای  دنکیم ، هنیزھ  لاملاتیب  زا  ای  هک  یـسک  نآ  دنک . رادیب 

. درک هجوت 

مالسلاهیلع  / ١٣٩٢/٠٣/٠۶ نیسح  ماما  هاگشناد  رد  تانایب 

ادابم دوش . تیبثت  ماظن  بالقنا و  یهنامیکح  هنالقاع و  حیحـص و  نیرفآتزع و  عضاوم  هک  تسا  نیا  دراد ، تیمھا  هک  هچنآ  یتاباختنا ، یاھراعـش  رد  یتاباختنا ، تاغیلبت  رد 

، یـسک هیلع  دـنکیم ؛ دراد  ار  شدوخ  راک  نمـشد  بخ ، میھد . ناشن  زبس  غارچ  اھزرم ، لخاد  رد  یئاھمدآ  ای  اـھزرم  نیا  زا  جراـخ  رد  ورمع  دـیز و  هب  اـم  نامیاھراعـش ، رد 

هنافـساتم لـخاد ، رد  دراد . دوـجو  لـخاد  رد  مھ  یئاوـقتیب  یاـھهرجنح  هتبلا  دـنکیم . ینکارپنجل  تاـباختنا  ماـظن و  بـالقنا و  دوـخ  هیلع  همھ  زا  رتـشیب  و  یناـسک ، هیلع 

. دننکیم رارکت  دوشیم ، هتفگ  مدرم  ندرک  هدرسفا  ندرک و  دیمون  دصق  هب  هک  ار  نمشد  یاھفرح  نامھ  هک  دنتسھ  یئاوقتیب  یاھهرجنح  اوقتیب و  یاھملق  اوقتیب ، یاھنابز 

هیئاضق  / ٠۵/١٣٩٢/٠۴ یهوق  نانکراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

، تاـباختنا زا  دـعب  هک  دوب  نیا  دـنک ، رکـش  ار  ادـخ  ناـسنا  هک  دراد  اـج  دوـب و  هتـسجرب  هدـنب  رظن  هب  مھدزاـی ] هرود ی  لاس ٩٢ - یروھمج  تساـیر  تاـباختنا   ] تاـباختنا نیا 

هناردارب و بختنم ، روـھمج  سیئر  اـب  دـنتفر  تسا . یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  دـنداد ؛ ناـشن  شنکاو  دـندرک و  لـمع  هیـضق  نیا  رد  یریذـپنوناق  تباـجن و  اـب  فـلتخم  یاـھدزمان 

هک تسا  نیا  دنکیم ، نیریـش  ار  مدرم  ماک  هک  تسا  نیا  منک . رکـشت  تارـضح  نیا  زا  تسا  مزال  هدنب  دندرک . یدنـسرخ  راھظا  دنتفگ ، کیربت  وا  هب  دـندرک و  رادـید  هناتـسود 

، دـندرکیم هناھب  ار  یزیچ  کی  دـندرکیم ، هنابیجنان  راتفر  ایاضق  نیا  رد  دـندادیم ، ناشن  یقلقدـب  رگا  الاح  دـناھدروآ . تسد  هب  تیقفوم  دـننک  ساـسحا  مدرم  دوشیم  بجوم 

، میدرک هلگ  میدرک ، تیاکش  لاس ٨٨  ثداوح  زا  رارکت  هب  اھراب و  ام  هکنیا  دشیم . خلت  مدرم  ماک  تخادـنا -  هار  دوشیم  یاھناھب  رھ  هب  ار  اوعد  هک  دـنتخادنایم -  هار  یئاوعد 

؛ دننک خلت  ار  مدرم  ماک  دنیایب  مدآ  رفن  راھچ  رفن ، ود  رفن ، کی  دـعب  دـننکیم ؛ یزوریپ  ساسحا  مدرم  هوکـشاب ، تمظعاب و  تاباختنا  کی  رد  تسا . نیا  رطاخ  هب  میدرک ، داقتنا 

، هن لاـسما  تاـباختنا  رد  دـش ؛ هتـشاد  غیرد  مدرم  زا  تاـباختنا  ینیریـش  دـش ، خـلت  مدرم  ماـک  داـتفا ؛ قاـفتا  لاـس  نآ  نیا ، دراد . دوـجو  یئارگنوناـق  یارب  هار  هک  یلاـح  رد 

. تسا شاھجیتن  نیا  دینک ، تیاعر  ار  نوناق  هک  نیا  رب  میدرک  دیکات  همھ  نیا  ام  هکنیا  دشاب . هنارادمنوناق  دیاب  راتفر  دندرک . یداش  مدرم  دـش ، نیریـش  مدرم  ماک  هللادـمحب 

هاگن دننکیم ، سرفت  ایاضق  روجنیا  رد  مھ  مدرم  دشاب . سرد  ام  یارب  هشیمھ  یارب  دیاب  نیا  دوشیم . داش  مدرم  لد  دوشیم ، نیریـش  مدرم  نھد  دش ، تیاعر  نوناق  یتقو 

نآ دـیآیم . ناشـشوخ  وا  زا  مدرم  دـنکیم ، دروخرب  اـیاضق  رد  یرادـمنوناق  اـب  تباـجن ، اـب  هک  یایـسایس  یھرھچ  نآ  دـننکیم . یئاسانـش  ار  یـسایس  یاـھھرھچ  دـننکیم ،

. دیآیم ناشدب  اھنآ  زا  دننکیم ؛ یئاسانش  مدرم  مھ  ار  اھنآ  یاھناھب -  رھ  هب  دننکیم -  نوناق  زا  یئارگاو  دننکیم ، یئانتعایب  نوناق  هب  هک  یناسک 

تاباختنا  / ١٠/٣٠/١٣٩۴ یرازگرب  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

هچرھ ناتدوخ  زا  بوخ ، رایسب  دیتسھ ؛ یاهتـسجرب  مدآ  دیتسھ ، یحلاص  مدآ  هک  دیدقتعم  دیتسھ ، دزمان  یلاعبانج  بخ ، دننکن ؛ تناھا  رگیدکی  هب  یتاباختنا  یاھدزمان 

، درادن تیعقاو  هک  دـیھدب  یتبـسن  ینعی  ارتفا  تمھت و  دـینکن ؛ مھ  تبیغ  ناتبیقر  زا  دـینزن ، تمھت  ناتبیقر  هب  دـینکن ، تناھا  ناتبیقر  هب  اما  دـینکب  دـینک  فیرعت  دـیھاوخیم 

دنورب ناگدنیامن  تاباختنا . تمالـس  یارب  تسا  رایعم  کی  تسا و  هفیظو  کی  مھ  نیا  نیاربانب  دینکب . دیابن  مھ  تبیغ  دراد ؛ تیعقاو  هک  دـیھدب  یتبـسن  ینعی  تبیغ  اما ] ]

یار دیآیمن  ناشـشوخ  دنھدیم ، یار  دیآیم  ناشـشوخ  دـننکیم ، هاگن  مھ  مدرم  دـننک ؛ نایب  مدرم  یارب  تسھ ، ناشتیحالـص  رد  ناشتردـق ، رد  ناشعـسو ، رد  ار  هچنآ 

هتخاس اھنآ  تسد  زا  دننادیم  مھ  ناشدوخ  هک  دنھدیم  مدرم  هب  ییاھهدـعو  اھدزمان ، زا  یـضعب  دـنھدن ؛ یلمع  ریغ  یاھهدـعو  . ملاس تاباختنا ]  ] دوشیم نیا  دـنھدیمن ؛

ریغ یاھهدعو  یھاگ  دش ؟ دھاوخن  دینادیم  هک  یزیچ  هب  دینکیم  راودیما  ار  مدرم  ارچ  یھدیم ؟ هدـعو  مدرم  هب  ارچ  ینک ، یلمع  ار  هدـعو  نیا  یناوتیمن  هک  امـش  تسین ؛

؛ تسا یداع  نوناق  فالخ  ای  تسا ، یـساسا  نوناق  فالخ  ای  تسا ؛ نوناق  فالخ  لمع  نآ  دـننادیم  هکیلاحرد  میھدـیم  ماجنا  ار  لمع  نـالف  دـنیوگیم ] ! ] دـنھدیم ینوناـق 

کرد دننکیم ، ساسحا  ار  تقادص  هک  دنتـسھ  روجنیا  ام  تلم  یهمھ  درک ؛ دروخرب  دیاب  هناقداص  مدرم  اب  دنھدن . ینوناق  ریغ  یاھراعـش  دنھدن ؛ مھ  یروجنیا  یاھهدعو 

اب هناقداص  دیاب  دش ؛ دھاوخ  مولعم  تقیقح  دعب  نکل  دنوشب  راچد  هابتشا  هب  یاهظحل  یاهحمل و  کی  یناسک  تسا  نکمم  میدرک ، دروخرب  هناقداص  ریغ  ام  یتقو  دننکیم ؛

. تسا ملاس  تاباختنا  یمتح  بادآ  وزج  نیا  دز . فرح  مدرم  اب  دیاب  هناقداص  درک ، راتفر  مدرم 

١٣٩۶/٠٢/٢٠ /  ( مالسلاهیلع  ) نیسح ماما  یرادساپ  تیبرت  یرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

« يتاباختنا قالخا   » 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 8هاگياپ  هحفص 6 
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فعـض و یهیام  دناوتیم  مھ  دوشب ، وربآ  التعا و  یهیام  دـناوتیم  مھ ]  ] هک روشک  رد  تسا  ییاھهنیمز  نآ  زا  یکی  تاباختنا ، منکب . ضرع  تاباختنا  هب  عجار  مھ ]  ] هملک کی 

نوناق دننکب ، تیاعر  ار  یمالسا  دودح  دننکب ، تکرح  قالخا  اب  دننک ، تکرش  مظن  اب  دننک ، تکرش  مدرم  رگا  تسا . یروجنیا  تاباختنا  دوشب ؛ تالکـشم  داجیا  یتسس و 

ناشدوخ هب  ار  نمـشد  دوخ ، یاھفرح  اب  رگا  دننک ، یقالخادب  رگا  دـننک ، ینکـشنوناق  رگا  و  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  ماظن  تزع  وربآ و  یهیام  نیا  دـننکب ، تیاعر  همھ  ار 

یلاس رھ  اھلبق ،  - میراد راکورـس  تاباختنا  اـب  هک  تسا  لاـس   ٣٨ لاس ، ام ٣٧  میتسین . راکهزات  تاباختنا  یارب  ام  دـش . دـھاوخ  مامت  ام  ررـض  هب  تاـباختنا  دـننک ، راودـیما 

مینادـیم تاباختنا ، راک  رد  میبرجم  ام  دـتفایم - هار  هب  روشک  نیا  رد  گرزب  تاباختنا  کـی  راـب ، کـی  لاـس  ود  رھ  هک  تسا  یلاـس  دـنچ  مھ  ـالاح  دوب ؛ تاـباختنا  کـی  اـبیرقت 

اھنیا اب  ییاھینمشد  هچ  دنریگب ، رارق  تسا  نکمم  یرکف  یاھطیحم  هچ  رد  دنراد ، تلاخد  دنتسھ و  هیضق  فرط  تاباختنا ، رد  هک  یناسک  نآ  مینادیم  تسیچ ، تاباختنا 

. تسا نشور  اھنیا  تسا ؛ هدشهبرجت  ام  یارب  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  دروآیم ؛ ور  اھنیا  هب  ییاھهسوسو  هچ  دوشیم ،

١٣٩۶/٠٢/٢٠ /  ( مالسلاهیلع  ) نیسح ماما  یرادساپ  تیبرت  یرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

تاباختنا دوشب ؛ تالکـشم  داجیا  یتسـس و  فعـض و  یهیام  دـناوتیم  مھ  دوشب ، وربآ  التعا و  یهیام  دـناوتیم  مھ ]  ] هک روشک  رد  تسا  ییاـھهنیمز  نآ  زا  یکی  تاـباختنا ،

تزع وربآ و  یهیام  نیا  دننکب ، تیاعر  همھ  ار  نوناق  دننکب ، تیاعر  ار  یمالسا  دودح  دننکب ، تکرح  قالخا  اب  دننک ، تکرش  مظن  اب  دننک ، تکرش  مدرم  رگا  تسا . یروجنیا 

دھاوخ مامت  ام  ررض  هب  تاباختنا  دننک ، راودیما  ناشدوخ  هب  ار  نمشد  دوخ ، یاھفرح  اب  رگا  دننک ، یقالخادب  رگا  دننک ، ینکـشنوناق  رگا  و  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  ماظن 

. دش

مدرم  / ٠٢/٢٧/١٣٩۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

؛ سفن هب  نانیمطا  زا  مھ  میمـصت ، زا  مھ  دشاب  یکاح  هک  دـشاب  یاهرھچ  تلم ، یهرھچ  دـیاب  نمـشد  لباقم  رد  دراد ؛ نمـشد  ناریا  تلم  هک  دـننادب  دـننک و  تبقارم  همھ 

سفن و هب  دامتعا  لاـعتم و  یادـخ  هب  لـکوت  لاـح  رھ  رد  و  تفرگ ، میمـصت  دـیاب  هک  ییاـجنآ  خـسار ، میمـصت  مزع و  دـشاب . هتـشاد  دوجو  دـیاب  زیچ  ود  نیا  شمارآ . هنیکس و 

دش هدز  ییاھفرح  کی  یھاگ  یتاباختنا ، یاھفرح  اھثحب و  رد  الاح  بخ  دنکیم . ساسحا  ار  نیا  ناسنا  دنراد ، ار  نیا  ناریا  تلم  هناتخبـشوخ  هک  ییاناوت  تردق و  ساسحا 

قیفوت هب  هللااشنا و  تشاذـگ  دـھاوخن  مدرم  روضح  رد  یریثات  اھزیچ  نیا  درک ؛ دـھاوخ  لح  ار  لـئاسم  نیا  یهمھ  مدرم  روضح  نکل  دوبن ، ناریا  گرزب  تلم  یهتـسیاش  هک 

. ناشدوخ خسار  مزع  اب  ناشدوخ ، روضح  اب  یمالسا ، یروھمج  ماظن  هب  دیشخب  دنھاوخ  وربآ  درک و  دنھاوخ  تکرش  روشک  رساترس  رد  درم - نز و   - مدرم هللااشنا  یھلا .

کاچهنیـس و دـنمهقالع و  رادفرط و  هدـع  کی  تاـباختنا ، یاـھدزمان  مرتحم  ناـیاقآ  نیا  زا  یـسکرھ  بخ  یتاـباختنا ؛ یاـھدزمان  یاـھرادفرط  هب  منکب  مھ  ضرع  کـی  نم 

؛ دـننک ظفح  ار  ناشدوخ  طابـضنا  دـننک ، ظفح  ار  ناشدوخ  تناتم  اھداتـس ، مھ  اھرادفرط ، مھ  دـننک ؛ ظفح  ار  ناـشدوخ  تناـتم  مھ  اـھنیا  دراد ، اـھنیا  دـننام  رادتسود و 

هچنآ تشذگ ، دھاوخ  اھنیا  رکب - ای  ورمع  ای  دیز   - شالت راک و  حابـص  دنچ  نیا  یگدنز ، حابـص  دنچ  نیا  تسا . نیا  تسا  مھم  ام  یارب  هچنآ  دـشاب ، هفیظو  ماجنا  ناشدوصقم 

لاوس ییاھزیچ  زا  ام ، زا  ادرف  لاعتم  یادخ  هنع ؛ ادغ  ینلاست  امب  ینلمعتـسا  و  میھدب . باوج  دـیاب  دـیآیم و  باسحهب  یھلا  یهبـساحم  رد  هک  تسا  ام  لمع  دـنامیم ،

ناـشنارادفرط و مھ  دـندش ، دراو  یتاـباختنا  یاـھتباقر  یهصرع  رد  هک  ییاـھدزمان  دوـخ  مھ  مدرم ، داـحآ  مھ  درک . شـالت  دـیاب  نآ  یارب  دوـب ، دـیاب  نآ  رکف  هـب  درک ؛ دـھاوخ 

هنـسح لاعتم  یادـخ  شیپ  اھنآ  راتفگ  اھنآ ، راـتفر  اـھنآ ، لاـمعا  هک  دـننک  یراـک  یھلا ؛ نیبتاـکلامارک  دزن  رد  دـشاب  یاهنـسح  ناـشتکرح  رھ  هک  دـننک  یراـک  ناشناتـسود ،

راک دننک ، هزرابم  دننک ، شالت  همھ ] . ] میھدب ماجنا  ادخ  یارب  ار  نامیاھراک  ام  هک  یتقونآ  دش ؟ دھاوخ  یک  نیا  دنکب . نیعم  نآ  یارب  باوث  لاعتم  یادخ  دوشب و  بوسحم 

عفن هب  هچنآ  داد و  دھاوخ  تکرب  ناریا  تلم  هب  داد ، دھاوخ  تکرب  راک  هب  مھ  لاعتم  یادخ  تقونآ  دش ، روط ] ] نیا رگا  دننکب ؛ ییادـخ  یاھتین  ار  اھتین  اما  تسا ، بوخ  دـننک ،

. مینکب لمع  ار  نآ  میشاب و  دنبیاپ  ینوناق  طابضنا  نوناق و  هب  هک  میفظوم  همھ  لاحرھهب  دمآ . دھاوخ  شیپ  یھلا  قیفوت  هب  تسا ، ناریا  تلم 

مدرم  / ٠٢/٢٧/١٣٩۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

؛ دـننک ظفح  ار  ناشدوخ  تناتم  مھ  اھنیا  دراد ، اھنیا  دـننام  رادتسود و  کاچهنیـس و  دـنمهقالع و  رادفرط و  هدـع  کی  تاباختنا ، یاھدزمان  مرتحم  نایاقآ  نیا  زا  یـسکرھ 

نیا تسا . نیا  تسا  مھم  ام  یارب  هچنآ  دشاب ، هفیظو  ماجنا  ناشدوصقم  دـننک ؛ ظفح  ار  ناشدوخ  طابـضنا  دـننک ، ظفح  ار  ناشدوخ  تناتم  اھداتـس ، مھ  اھرادفرط ، مھ 

دیاب دیآیم و  باسحهب  یھلا  یهبـساحم  رد  هک  تسا  ام  لمع  دنامیم ، هچنآ  تشذگ ، دھاوخ  اھنیا  رکب - ای  ورمع  ای  دـیز   - شالت راک و  حابـص  دـنچ  نیا  یگدـنز ، حابـص  دـنچ 

، مدرم داحآ  مھ  درک . شالت  دیاب  نآ  یارب  دوب ، دیاب  نآ  رکف  هب  درک ؛ دھاوخ  لاوس  ییاھزیچ  زا  ام ، زا  ادرف  لاعتم  یادخ  هنع ؛ ادـغ  ینلاست  امب  ینلمعتـسا  و  میھدـب . باوج 

نیبتاکلامارک دزن  رد  دشاب  یاهنسح  ناشتکرح  رھ  هک  دننک  یراک  ناشناتسود ، ناشنارادفرط و  مھ  دندش ، دراو  یتاباختنا  یاھتباقر  یهصرع  رد  هک  ییاھدزمان  دوخ  مھ 

؟ دـش دـھاوخ  یک  نیا  دـنکب . نیعم  نآ  یارب  باوث  لاعتم  یادـخ  دوشب و  بوسحم  هنـسح  لاعتم  یادـخ  شیپ  اـھنآ  راـتفگ  اـھنآ ، راـتفر  اـھنآ ، لاـمعا  هک  دـننک  یراـک  یھلا ؛

، دـش روط ] ] نیا رگا  دـننکب ؛ ییادـخ  یاھتین  ار  اھتین  اما  تسا ، بوخ  دـننک ، راک  دـننک ، هزرابم  دـننک ، شـالت  همھ ] . ] میھدـب ماـجنا  ادـخ  یارب  ار  ناـمیاھراک  اـم  هک  یتقونآ 

همھ لاـحرھهب  دـمآ . دـھاوخ  شیپ  یھلا  قـیفوت  هب  تسا ، ناریا  تلم  عـفن  هب  هچنآ  داد و  دـھاوخ  تکرب  ناریا  تلم  هب  داد ، دـھاوخ  تکرب  راـک  هب  مھ  لاـعتم  یادـخ  تـقونآ 

. مینکب لمع  ار  نآ  میشاب و  دنبیاپ  ینوناق  طابضنا  نوناق و  هب  هک  میفظوم 

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

؛ دوبن یبوخ  یاھراک  اھنیا  دـنتفرگ ؛ رارق  ماھتا  دروم  روشک  نوگاـنوگ  یاھهاگتـسد  زا  یخرب  دـش ، ییاھیقالخادـب  یھاـگ  دـش ، هدز  ییاـھفرح  تارظاـنم ، رد  تاـغیلبت ، رد 

ینعی دـننکن ؛ رارکت  دـننک ؛ هاگن  ضامغا  مشچ  اب  تفرگ ، ماجنا  تاباختنا  رد  هچنآ  هب  دنـشاب : هتـشاد  هجوت  همھ  دـنکن . ادـیپ  همادا  اھنیا  یتسیاـب  تسا ؛ هتـشذگ  هتـشذگ ،

ناشن ملح  ناشدوخ  زا  دـنھدب ، ناشن  تیفرظ  ناـشدوخ  زا  دـیاب  تسا - هدرواـین  یار  اـھنآ  دزماـن  هک  یھورگ  نآ  هچ  تسا ، هدروآ  یار  اـھنآ  دزماـن  هک  یھورگ  نآ  هچ   - تلم

یتیفرظیب دنھدیم ، ناشن  یگبنجیب  دنوشب  مھ  هدنرب  یاهیـضق  کی  رد  رگا  هک  دنتـسھ  یـضعب  دـنھدن . ناشن  یگبنجیب  ندوب - رادهبنج  تیفرظ ، ینعی  ملح   - دـنھدب

زا دیـسرن ، هک  یتروص  رد  هچ  دیـسر ، تشاد  هک  یدوصقم  نآ  هب  دـش و  قفوم  ناسنا  هک  یتروص  رد  هچ  یتسیاب  هن ، روجنیمھ ؛ دـنوشب  مھ  هدـنزاب  رگا  دـنھدیم ، ناشن 

هک لاس ٨٨  فالخ  رب  دنداد ، ناشن  تیفرظ  دندشن  قفوم  هک  مھ  یناسک  نآ  دـنداد ، ناشن  تیفرظ  تاباختنا  نیا  رد  لاسما  هناتخبـشوخ  بخ ، دـھدب . ناشن  تیفرظ  دوخ 

. دندروآ دوجو  هب  روشک  یارب  ار  تالکشم  نآ 

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

یبوخ یاھراک  اھنیا  دنتفرگ ؛ رارق  ماھتا  دروم  روشک  نوگانوگ  یاھهاگتسد  زا  یخرب  دش ، ییاھیقالخادب  یھاگ  دش ، هدز  ییاھفرح  یتاباختنا ،] ] تارظانم رد  تاغیلبت ، رد 

؛ دـننکن رارکت  دـننک ؛ هاگن  ضامغا  مشچ  اب  تفرگ ، ماجنا  تاباختنا  رد  هچنآ  هب  دنـشاب : هتـشاد  هجوت  همھ  دـنکن . ادـیپ  همادا  اھنیا  یتسیاـب  تسا ؛ هتـشذگ  هتـشذگ ، دوبن ؛

ملح ناشدوخ  زا  دـنھدب ، ناـشن  تیفرظ  ناـشدوخ  زا  دـیاب  تسا - هدرواـین  یار  اـھنآ  دزماـن  هک  یھورگ  نآ  هچ  تسا ، هدروآ  یار  اـھنآ  دزماـن  هک  یھورگ  نآ  هچ   - تلم ینعی 

، دـنھدیم ناـشن  یگبنجیب  دـنوشب  مھ  هدـنرب  یاهیـضق  کـی  رد  رگا  هک  دنتـسھ  یـضعب  دـنھدن . ناـشن  یگبنجیب  ندوـب - رادهبنج  تیفرظ ، ینعی  مـلح   - دـنھدب ناـشن 

هک یتروص  رد  هچ  دیـسر ، تشاد  هک  یدوصقم  نآ  هب  دش و  قفوم  ناسنا  هک  یتروص  رد  هچ  یتسیاب  هن ، روجنیمھ ؛ دنوشب  مھ  هدـنزاب  رگا  دـنھدیم ، ناشن  یتیفرظیب 

قفوم هک  مھ  یناسک  نآ  دـنداد ، ناـشن  تیفرظ  تاـباختنا  نیا  رد  لاس ٩۶ ] یروھمج  تسایر  تاباختنا  ] لاسما هناتخبـشوخ  بخ ، دـھدب . ناشن  تیفرظ  دوخ  زا  دیـسرن ،

. دندروآ دوجو  هب  روشک  یارب  ار  تالکشم  نآ  هک  لاس ٨٨  فالخ  رب  دنداد ، ناشن  تیفرظ  دندشن 

ناریا  / ١۴٠٠/٠٢/١٢ تلم  هب  باطخ  ینویزیولت  ینارنخس 

« يتاباختنا قالخا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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ملاس ار  تاباختنا  دـمآرد ، تاباختنا  زا  اھنآ  بولطم  نآ  رگا  دـنھاوخیم ! اھنآ  هک  دـشاب  یزیچ  ناـمھ  تاـباختنا  یهجیتن  هک  دـنراد  لوبق  یتقو  ار  تاـباختنا  دنتـسھ  اھیـضعب 

؛ دننکیم مھتم  دنـشاب -]  ] یـشخب رھ  رد   - دندرک رازگرب  ار  تاباختنا  هک  ار  یناسک  دننکیم و  مھتم  ار  تاباختنا  دماینرد ، اھنآ  بولطم  هچنانچ  رگا  و  دـننکیم ؛ لوبق  دـننادیم و 

نیا دنتـسھ . روج  نیا  یـضعب  تسا . مرج  اھندرک  داجیا  شاشتغا  نآ  تسا ، یفاصنایب  اھندرک  مھتم  نآ  هتبلا  هک  دـنزادنایم ، هار  شاـشتغا  لاس ٨٨  لثم  مھ  یھاـگ 

. تسا هلئسم  کی  نیا  نیاربانب  داد . ماجنا  ار  راک  نیا  یتسیابن  ینعی  تسا ، طلغ 

، تسا هدـنبیرف  یاھفرح  تسین ، یبوخ  تاراھظا  تاراھظا ، نیا  هک  دـننکیم  یتاراـھظا  دـنوشیم  تاـباختنا  نادـیم  دراو  هک  یناـسک  زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  دـعب  یهلئـسم 

رظن رد  ار  روشک  تاناکما  هکنیا  نودب  دنیوگیم ، یزیچ  کی  دننکیم ، اعدا  یزیچ  کی  یروط  نیمھ  درادـن ؛ یاهمانرب  یهناوتـشپ  یرکف و  یهناوتـشپ  چـیھ  هک  تسا  ییاھفرح 

یهبـساحم الاح  هکنیا  نودب  دنـشابن ؛ مھ  علطم  یلیخ  دـیاش  روشک  یاھتیفرظ  زا  یرایـسب  زا  دـنوشیم ، دراو  نادـیم  نیا  رد  هک  ناردارب  زا  یلیخ  دـننادب . یتح  ای  دـنریگب 

یتسیاب هملک ؛ یعقاو  ینعم  هب  دوشب  هئارا  همانرب  یتسیاب  تسین ، بوخ  اھنیا  دـنھدیم . یاهدـعو  کی  دـننزیم ، یفرح  کـی  دـنیوگیم ، یزیچ  کـی  دـشاب ، هدـش  یتسرد 

یبوخ نقتم و  فرح  فرح ، نیا  هک  دننک  قیدصت  ناشلد  رد  مدرم ، اب  دنزیم  فرح  تسا و  بلطواد  هک  یسک  ندز  فرح  هب  دننکیم  هاگن  یتقو  ناسانشراک  هک  دشاب  یروج 

. تسا

یمالسا  / ١۴٠٠/٠٣/٠۶ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

یاـھدروخرب هک  تسا  لومعم  ییاـپورا  یاـھروشک  یـضعب  اـکیرمآ و  رد  هک  یزیچ  نآ  هب  دـینکن  هاـگن  دـیھدن . رارق  تردـق  گـنج  یهنحـص  ار  تاـباختنا  اـھدزمان . هب  هیـصوت ] ]

مدرم ندـناسرت  لباقم و  فرط  بیرخت  تمھت و  نیھوت و  تناھا و  شور  هریغ  ینویزیولت و  تارظانم  رد  اھدزمان  هک  یتقو  رھ  مھ  هتـشذگ  رد  ام  درب . ار  ناشیوربآ  زیمآتناـھا 

دھاوخ نینچ  دـیایب  وا  رگا  هک  میناـسرتب  بیقر  زا  ار  مدرم  هک  دـشابن  یروج  نیا  هدوب . روج  نیا  مھ  هتـشذگ  رد  درک ؛ ررـض  اـحنا  زا  یوحن  هب  روـشک  دـندرک ، لاـبند  ار  بیقر  زا 

دـیھدب و هقباسم  مھ  اب  کین  راک  یهلابند  ( ٨ (؛ تٰریخلا اوقبتـساف  دھدیم : روتـسد  ام  هب  نآرق  تسا . تمدخ  یهقباسم  نادیم  تاباختنا ، نادیم  دش . دھاوخ  نینچ  دـش ،

[. دشابن  ] نانچ نینچ و  تاماھتا  ینکارپترفن و  دننک . هاگن  تاباختنا  هب  یتسیاب  هاگن  نیا  اب  دیورب ؛ شیپ 

یمالسا  / ١۴٠٠/٠٣/٠۶ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

ییاھباوج لاوس و  دوشیم ، اھنآ  اب  هک  ییاھهبحاصم  رد  مھ  ناشتارظانم ، رد  مھ  ام ، تاباختنا  یاھدزمان  هچنانچ  رگا  اعقاو  ینعی  دوشب ؛ تیاعر  ادـج  یقالخا  تاظحالم 

یارب یقـشمرس  نیا  دننکیم ؛ تیاعر  دـنریگیم و  دای  ار  یقالخا  تاظحالم  مدرم  داحآ  هعماج ، رد  دوشیم  زیررـس  نیا  دـننکب ، تیاعر  ار  یمالـسا  قالخا  دوشیم ، اھنآ  اب  هک 

. دش دھاوخ  اھنآ 

لوق هب  ار  ماظن  زمرق  طوطخ  دننک ، ینکشراجنھ  هک  تسا  نیا  ناشلحهار  دنوشب ، هدینـش  رتشیب  دنوشب ، هدید  رتشیب  هکنیا  یارب  اھیـضعب  دننکن . مھ  ینکـشراجنھ  و 

صخش هب  طوبرم  اھنیا  تسا . صخشم  ماظن  یلصا  طوطخ  تسا ، هداتفااج  ماظن  کی  تسا ، اجرباپ  رقتـسم و  ماظن  کی  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هن ، دننکـشب ؛ ناشدوخ 

همھ نیا  لباقم  رد  هتسناوت  یمالسا  یروھمج  هک  هدوب  رارقتسا  نیمھ  هب  یهیکت  اب  تسا ؛ مدرم  داحآ  هب  یکتم  تسا ، ادخ  راک  اھنیا  تسین ؛ مھ  هدنب  لاثما  ریقح و  نیا 

یتیعقوم کی  ناـشدوخ  یارب  یمالـسا ، یروھمج  ماـظن  مھم  ( ٩) روغث دودـح و  نیا  نتـسکش  اب  دـننک  یعـس  هک  دـشابن  روج  نیا  دـنکب . تمواقم  اھلاس  نیا  رد  ینمـشد 

. دننک ییادخ  ار  ناشتین  دیآیمن . تسد  هب  مھ  تیعقوم  دوشیمن ، مھ  اپ  تسد و  هک  دننک ؛ اپ  تسد و 

الاح داد . دھاوخ  تکرب  ناشراک  هب  لاعتم  یادخ  دننک ، ییادخ  ار  ناشتین  رگا  دننکیم ، باختنا  هک  اھدزمان  زا  مادـک  رھ  زا  یرادفرط  رد  اھرادفرط  اھرادفرط . هب  هیـصوت  اما 

دھاوخ کرابم  اھنآ  یارب  راک  نیا  تسا و  یضار  اھنآ  زا  لاعتم  یادخ  دوشن ، رگا  ای  دش  دھاوخ  زوریپ  دش و  دھاوخ  قفوم  تسا  ناشرظن  دروم  هک  یسک  نآ  هک  تسا  نیا  ای 

یهساک یریبعت  هب  یدراوم ، رد  تاقوا  یھاگ  ینعی  دـنرادن ؛ ربخ  الـصا  اھـضراعت  نآ  زا  اھدزمان  دوخ  هک  دـنروآیم  دوجو  هب  ار  ییاھـضراعت  کی  اـھرادفرط  تاـقوا  یھاـگ  دوب .

. دنشاب تاھج  نیا  بقارم  اھدزمان  مرتحم  نارادفرط  منکیم  شھاوخ  نم  دیآیم ؛ دوجو  هب  شآ  زا  رتغاد 

« : یتاباختنا قالخا   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یدیعس  /   ٠٢/٠١/١٣٨۴ یدھمدیس  هدنسیون :  یتاباختنا /  قالخا 

« يتاباختنا قالخا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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