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 [ پا چـ تشگزاب ]  | [ ] 

1 هلاقم :  دادعت   ، 254 شیف :  دادعت  تریصب - 

1393/09/06 نیفعضتسم جیسب  ىلاع  عمجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

تخانـش ّتیولوا ، تخانـش  زاین ، تخانـش  نامز ، تخانـش  ىنعی  هچ ؟ ىنعی  .ىنیب  نشور تریـصب ، زا  تسا  ترابع  تسا ، ّلوا  ى  هیاپ لـّمکم  هک  تسھ  نیا  راـنک  رد  هک  هیاـپ  نیّمود 

اھنادیم ى  همھ رد  .درک  هزرابم  دوشیمن  حالس  کی  اب  هشیمھ  .تسا  تریصب  اھ ؛ تخانش نیا  درب ؛ راک  هب  دیاب  نمشد  لباقم  رد  هک  ىا  هلیسو تخانش  تسود ، تخانـش  نمـشد ،

دندش راتفرگ  هنتف  رد  هک  ىیاھ  هراچیب نیا  لثم  دنرادن -  تریصب  هک  ىیاھنیا  ما  هدرک ضرع  نم  اھراب  تسا ؟ اجک  نمشد  میزادنیب ؟ راک  هب  ار  حالس  مادک  .تفر  دوشیمن  حالس  کی  اب 

، ىماظن ىاھگنج  طیارـش  نیّلوا  زا  ىکی  تسا ؛ اجک  نمـشد  دـنادیمن  بخ  دـننزب ؛ ار  ىنمـشد  ار ، ىفلاخم  دـنھاوخیم  رابغ  رد  ظیلغ ، هم  رد  بش ، ىکیرات  رد  هک  دـنا  ىناسک لثم  - 

امـش اب  هک  دینزب  ار  ىـسک  تسا ؛ اجنآ  تسود  هک  دینزب  ار  ىیاج  تسا  نکمم  امـش  دیتفر ، عّالطا  نودب  رگا  .تسا  اجک  نمـشد  دینیبب  دینک و  بسک  عّالطا  دیورب  تسا ؛ تاعّالطا 

اھ و ىنادان تاھبـش و  ( ٨ (؛ ِسباوَّللا ِهَیلَع  ُمُجھَت  ـال  ِِهناـمَِزب  ُمِلاـعلا  دومرف : هک  نیا ؛ دوشیم  دوبن ، تریـصب  رگا  .دوشیم  ىروج  نیا ىھاـگ  دـینک ؛ کـمک  نمـشد  هب  تسین و  نمـشد 

مھ ّتیلوئـسم  ساسحا  نآ  رگا  ّىتح  دمآ ، دھاوخ  دوجو  هب لکـشم  دوبن ، نیا  رگا  .دـنکب  دـیاب  راک  هچ دـمھفیم  دـنروآ ؛ ىمن موجھ  تسا ، دوخ  نامز  هب  ملاع  هک  ىـسک  هب  اھ  ىمھفن

.دشاب

1393/09/06 نیفعضتسم جیسب  ىلاع  عمجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

زا دعب  دوب ؛ راوگرزب  ماما  ِىتازرابم  میظع  تکرح  ررـض  هب  هک  دـندرکیم  جرخ  ىیاج  دـننک ؛ جرخ  اجک  ار  نیا  دـندیمھفیمن  اّما  تازرابم  نارود  رد  دنتـشاد  ّتیلوئـسم  ساسحا  اھ  ىـضعب

؛ دننکیم جرخ  ىیاج  دب  دننکیم ؛ جرخ  طلغ  ار  هزیگنا  نیا  اّما  دنراد  هزیگنا  دننکیم ، ّتیلوئسم  ساسحا  دنراد ، ساسحا  اھ  ىـضعب .تسا  روج  نیمھ مھ  زورما  ات  روج ؛ نیمھ مھ  بالقنا 

، هلب تریـصب ! هک  دندرک  ىجک  نھد ىـضعب  تریـصب ؛ میتفگ  هنتف  ى  ّهیـضق رد  شیپ  لاس  دنچ  ام  الاح  .تسا  ىتریـصب  ىب رثا  رب  نیا  دنریگیمن ؛ هناشن  دیاب ، هک  ىیاجنآ  هب  ار  هحلـسا 

ىنیب نشور نودب  تریصب و  ىب مدآ  نیا  هب  تسین  رگید  ىنانیمطا  تسا ؛ رتشیب  رطخ  دشاب ، رتشیب  ساسحا  دشاب ، رتشیب  هزیگنا  ّتیلوئسم و  هک  هچرھ  دوبن ، هک  تریصب  تریـصب ؛

.تسا مزال  رایسب  رایسب  هک  ّمود  نکر  دش  سپ  نیا  .دنک  جرخ  ار  هزیگنا  نیا  ار ، ورین  نیا  ار ، ساسحا  نیا  دیاب  اجک  دمھفیمن  دسانش و  ىمن ار  نمشد  دسانـش ، ىمن ار  تسود  هک 

.دتفا ىم هھار  جک هب  و  دوشیم ، اطخ  راچد  مھ  شمامتھا  دروم  ِرما  دیآ ، ىمرد ىھابتشا  مھ  شداھج  دیآ ، ىمرد ىھابتشا  مھ  شفورعم  هب  رما  دشابن ، ّمود  نکر  نیا  رگا 

زا دشاب ، هدناوخ  ىیاج  رد  تسایـس  سرد  هکنیا  نودب  ىھلا ، تریـصب  نآ  نیب ، نشور نیبزیت و  مشچ  نآ  درک ؛ رکف  ار  اھزیچ  نیا  ى  همھ هک  راوگرزب  ماما  رب  ادـخ  ناوضر  ادـخ و  تمحر 

ار تھج  مھ  درک ، تسرد  ار  جیـسب  مھ  ماما  .دش  ماھلا  هزیکاپ  بلق  نآ  هب  تفرگ ؛ ماھلا  لاعتم  ىادـخ  زا  دوب ، مزال  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  ىیاھزیچ  نآ  ى  همھ دـشاب ، هتفرگارف  ىـسک 

.دیـشکب اکیرمآ  رـس  رب  دیراد  دایرف  هچرھ  تفگ  ام  هب  .دینک  راک  هچ  هک  تفگ  هن ، دیـشاب ؛ ىجیـسب  دینک ، ّتیلوئـسم  ساسحا  دیتفیب ، هار  دینک ، تکرح  تفگن  طقف  ماما  .داد  ناشن 

.داد دای  ام  هب  ار  نیا  دیریگب ؛ هناشن  ار  اجک  دیورب ، فرط  مادک  دینک ، راک  هچ  هک  نداد  دای  ىنعی  نداد ؛ تھج  ىنعی  نیا 

رازھ دوب -  ىرگید  لوئـسم  رگید  ىکی  مدوب ، روھمج  سیئر هدنب  روشک -  رد  میدوب  لوئـسم  اھام  .تسا  روما  سأر  رد  گنج  تفگ : ّررکم  سّدقم ، عافد  لاس  تشھ  رد  گنج ، نارود  رد 

اھناوج هب  مدرم ، هب  نیلوئسم ، هب  همھ -  هب  داد  ناشن  ار  هار  ماما  اّما ] ، ] دنکیم تلفغ  ىھاگ  تسھ ، شربورود  ىیارجا  ىاھراک  همھ  نیا هک  ىتقو لوئسم  رومأم و  .میتشاد  راک  روج 

.تسا مھم  نیا  راک ؛ نیا  غارس  دیورب  هک  همھ  هب  داد  تھج  .دوب  مھ  نیمھ  .تسا  روما  سأر  رد  گنج  هک ] - ]

1393/09/06 نیفعضتسم جیسب  ىلاع  عمجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

طرـش و  دینکب ، تکرح  جیـسب  ى  هصرع رد  دیھاوخیم  هک  امـش  ىارب  تسا  ىمکحتـسم  رایـسب  ِىرکف  ى  هبقع نیا  هک  تسا  ّتیلوئـسم  ساسحا  نآ  ّلوا ، ى  هجرد رد  ىرکف ، ى  هیاپ

نیا نم  اراگدرورپ ، ( ٩ (؛ ًاباسِتحا ًاربَص َو  ادـخ ، ىارب  ىنعی  ّتیلوئـسم -  ساسحا  نآ  .درک  تلفغ  دـیابن  هظحل  کی  زیچ  ود  نیا  زا  تسا ؛ تریـصب  دوشیم ، بوسحم  ّمود  ى  هیاپ هک  مزال 

اب ار  هزرابم  نیا  منکیم ، دـیز  هب  ار  کمک  نیا  مھدـیم ، ماجنا  ار  ىداصتقا  لمع  نیا  منکیم ، ار  هزرابم  نیا  منکیم ، قلخ  ار  ىرنھ  راک  نیا  منکیم ، ار  هعلاطم  نیا  منکیم ، ار  ىملع  فشک 

ىاج تسا ، اجک  ام  ىاـج  میتسھ ، اـجک  مینادـب  ىھاـگآ : مھ  دـعب  ىھلا ؛ دـّھعت  ساـسحا  ّتیلوئـسم و  ساـسحا  نیا  ىا -  هتـساوخ ّتیلوئـسم  نم  زا  نوچ  وت ؛ ىارب  منکیم ، ورمَع 

ّتیلاّعف ىاھ  هصرع مھ  دوشیم ، صّخشم  نایجیـسب  ى  هریاد مھ  هاگن ، نیا  اب  .ّمود  نکر  مھ  نیا  .درک  هزرابم  دیاب  ىحالـس  هچ  اب  نمـشد  اب  تسیک ، نمـشد  تسا ، اجک  نمـشد 

.دوشیم نشور  جیسب 

1393/08/26 شترا ىرسفا  ىاھ  هاگشناد نایوجشناد  ىگتخومآ  شناد مسارم  نیمتشھ  رد  تانایب 

زاس تشونرـس تازیھجت ، یماظن و  ی  هّدُع هّدِع و  ترثک  ای  ّتیعمج  دادعت  دشابن ، نمـشد  فوفـص  یاھتنا  هب  تّدمدنلب  هاگن  دشابن ، خسار  مزع  دـشابن ، تریـصب  دـشابن ، نامیا  رگا 

.دوب دھاوخن 

1393/06/13 ىربھر ناگربخ  سلجم  ىاضعا  اب  رادید  رد  تانایب 

ًالوا هک  دـنکیم  اطع  ار  ىتریـصب  تفرعم و  ام  هب  نالک ، هاگن  نیا  میـشاب ؛ هتـشاد  عماج  نالک و  هاگن  دـیاب  نامروشک ، لـئاسم  هلمج  زا  ىا و  هقطنم لـئاسم  ىناـھج و  لـئاسم  هب  اـم 

دیاب هچ  هدنیآ  ىارب  هک  دـھدیم  میلعت  ام  هب  مھ  دـعب  میراد ؛ رارق  ىعـضو  هچ  رد  میمھفب  مینک و  ىبایزاب  ىنونک  عضو  رد  ار  نامدوخ  هاگتـسیا  ار ، نامدوخ  هاگیاج  ار ، نامدوخ  تیعقوم 

.مینکب

ناسنا ار  نیا  تسا ؛ لیدـبت  رییغت و  لاح  رد  ایند  ىلبق  مکاح  رقتـسم  مظن  هک  دـنکیم  دروخرب  ىـساسا  ى  هتکن نیا  هب  ناـسنا  هقطنم -  هب  هلمج  زا  و  ناـھج -  لـک  هب  نـالک  هاـگن  رد 

.دنکیم هدھاشم  دمھفیم و 

1393/04/08 نآرق اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

؛ تسا نینمؤملاریما  هب  بوسنم  مالک  نیا  ىًمع ؛ ىف  ٍناصقن  َوا  ىًدُھ  ىف  ٍةَدَایِز  ٍناَصقُن  َوا  ةَدایِِزب  ُهْنَع  َماَق  ّالِا  ٌدـََحا  َنآرُقلا  اَذـَھ  ََسلاَج  اَم  .تسا َو  رون  باتک  تسا ، تفرعم  باتک  نآرق 

کی ىـشیازفا و  کی  .تسا  هدـش  مک  وا  زا  ىا  ىروک ىتفرعم و  ىب اـی  تسا  هدـش  نوزفا  وا  رد  ىتیادـھ  اـی  تساـخرب ، هک  تسـشن  نیا  زا  تسـشن ، نآرق  اـب  هک  ىـسکرھ  دومرف :

؛ دـنکیم ادـیپ  شیازفا  ناسنا  ىھاگآ  ناسنا ، تیادـھ  .دوشیم  مک  ناسنا  ىھارمگ  ىنعی  ىھارمگ ، رد  ناصقن  ىروک ، رد  ناصقن  تیادـھ و  رد  شیازفا  دـیآ ، ىم دوجو  هب وا  رد  ىناصقن 

بولطم تاوصا  نیا  لیکشت  فرِص  هک  میشاب  هتشاد  هّجوت  دناوخ ؛ هّجوت  اب  دیاب  ار  نآرق  .دوشیم  لصاح  نآرق  رد  ّربدت  هّجوت و  اب  ّهتبلا  نیا  تسا ؛ ىروج  نیا نآرق  اب  تساخرب  تسـشن و 

َنِم مُھُجِرخُی  اوُنَماء  َنیذَّلا  ُّىلَو  َُا  .دـنکیم  ادـیپ  ار  شدوخ  هار  ىمالـسا  ى  هعماج تقو  نآ  دـش ، نیا  رگا  دـناوخ ؛ ار  نآرق  دـیاب  ىنآرق  تادارم  هب  هّجوت  اب  ىناـعم ، هب  هّجوت  اـب  تسین ؛

، راگدرورپ هب  ّبرقت  رون  تفرعم ، رون  تیادـھ ، رون  روُّنلا ؛» َىِلا   » دوشیم جراخ  ناسنا  تامّھوت ، تملظ  زا  سرت ، تملظ  زا  اھ ، ىھارمگ تاملظ  زا  تافارخ ، تاملظ  زا  روُّنلا ؛ َىِلا  ِتامُلُّظلا 

.دراد جایتحا  نیا  هب  زورما  ىمالسا  تّما  میراد ؛ جایتحا  نیا  هب  ام  دیآ و  ىم دوجو  هب ناسنا  ىارب  نآرق  اب  سنا  نآرق و  اب  نتسشن  اب  هک  تسا ]  ] ىتّایـصوصخ اھنیا  .راگدرورپ  اب  سنا  رون 

ادیپ هبلغ  ام  رب  تسا و  ىوق  نمشد  هک  مینک  ساسحا  ام  هک  تسین  نیا  ىانعم  هب  اھشلاچ  هب  هّجوت  میدرک  ضرع  ّررکم  تسا ؛ ور  هبور ىّدج  ىاھشلاچ  اب  زورما  ىمالـسا  ى  هعماج

ىوس هب تکرح  ِىخیرات  ریس  لحارم  زا  دناوتب  مالسا  هکنیا  ىارب  تسا  ىتصرف  کی  اھشلاچ  اب  ى  هھجاوم تسا و  هجاوم  اھـشلاچ  اب  ىمالـسا  ى  هعماج .تسین  روج  نیا درک ؛ دھاوخ 

ىرادیب زا  لبق  ىمالسا و  بالقنا  ىزوریپ  زا  لبق  ىاھ  هرود رد  ام  .تسا  ىروج  نیا زورما  دورب ؛ شیپ  رگید  ى  هلحرم کی  رگید ، تکرح  کی  رگید ، ى  ّهلپ کی  هللاءاش  نا رظن ، دروم  ىالتعا 

؛ دیآ ىم ىمالسا  تّما  ىھاگآ  کمک  هب  دھدیم ، خر  مالسا  ىایند  رد  هک  مھ  ىثداوح  .تسا  ىھاگآ  لاح  رد  مالسا  ىایند  زورما  میدیدیم ؛ تلفغ  لاح  رد  ار  مالسا  ىایند  ىمالـسا ،
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تیوقت زور  هبزور دیاب  ار  تریصب  نیا  ام  دنکانمیب ؛ ىمالسا  تّما  نینمؤم و  تریصب  نیا  زا  مالسا  نانمـشد  .دنکیم  رت  صّخـشم ام  ىارب  ار  ام  فیاظو  دنکیم ، رت  نشور دنکیم ، رت  هاگآ ار  ام 

.میسانشب ار  اھشلاچ  نیا  هک  تسا  نیمھ  هلحرم  نیّلوا  مینکب ؛

1393/03/06 ىمالسا ىاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

زورما مالـسا  ىایند  .ندرک  لیلحت  تسرد  ندـیمھف ، تسرد  ار  لئاسم  ندیـشیدنا ، هب  ندرک  تداع  رکف ، هب  ندروآ  ىور  هشیدـنا ، هب  ندروآ  ىور  هب  دراد  جایتحا  زورما  مالـسا  ىاـیند 

اب اھناملسم  ام  زا  ىا  هعومجم هک  تسا  هدش  هدید  ىھاگ  .میسانشب  ار  نامناتسود  میسانشب ، ار  نامنانمشد  ىمالسا ؛ تما  نمشد  ى  هھبج ىقیقح  نتخانـش  هب  دراد  جایتحا 

؛ دنکیم فعض  راچد  دنکیم ، ىگتفـشآ  راچد  ار  ىمالـسا  تما  نیا  دنزیم ، همطل  ام  هب  نیا  بخ ، دوخ ! ناردارب  ندز  ىارب  دوخ ، ناتـسود  ندز  ىارب  میدش  تسدمھ  نامدوخ  نانمـشد 

َنِئافَد مُھَل  اوریثُی  َو  دراد : جایتحا  لوقع  نئافد  ى  هراثا هب  دراد ، جایتحا  هشیدنا  ربدـت و  نیا  هب  دراد ، جایتحا  تریـصب  نیا  هب  مالـسا  ىایند  زورما  .تسا  تریـصب  نتـشادن  زا  ىـشان  نیا 

ًةَدِحَو َو ًةَمُا  مُکُتَمُا  ِهِذھ  َِنا  داد : لیکـشت  هدحاو  تما  درک و  روبع  ىتدیقع  تافالتخا  ىا ، هقیلـس تافالتخا  ىئزج ، تافالتخا  زا  دیاب  تسا ؛ داحتا  مالـسا  ىایند  رگید  مھم  زاین  .لوقُعلا 

دحاو ى  هھبج ِنتـشاد  لباقمرد دحاو ، ى  هلبق دحاو و  ى  هبعک هب  داقتعا  دحاو ، ىادخ  هب  داقتعا  ربمایپ ، هب  داقتعا  نآرق ، هب  داقتعا  .دـیامرفیم  روج  نیا لاعتم  ىادـخ  نودـُبعاَف ؛ مُکُبَر  َاَنا 

ىـسارھ و ناریا زا  اھ  ىبرغ ى  هھبج اکیرمآ و  فدھ  دننکیمن ؟ کرد  ار  نشور  قیاقح  نیا  ىا  هدع ارچ  دنمھفیمن ؟ ىا  هدع ارچ  مالـسا ؟ ىایند  داحتا  ىارب  تسین  ىفاک  اھنیا  نمـشد ،

، دنک ىگدنز  ىگدوسآ  اب  دناوتب  دیاب  تسا -  میژر  نیا  دوجو  مالسا  ىایند  ى  هیلب نیرت  گرزب زورما  هک  بصاغ -  ِىتسینویھص  میژر  دننکیمن ؟ رکف  ار  نیا  ارچ  تسیچ ؟ ىـسارھ  هعیش

اھنآ نیب  دننک ، دنب  ار  اھناملـسم  رـس  هکنیا  رگم  دوشیمن  نیا  دیایب ؛ قئاف  دراد  دوجو  بصاغ  میژر  نآ  ناکرا  رد  هللادمحب  هک  ىا  هدننکدوبان لماوع  رب  دـیایب ، قئاف  شدوخ  تالکـشم  رب 

.دننک گرزب  اھنآ  ىارب  ار  کچوک  لئاسم  دنزادنیب ، فالتخا 

1393/02/31 مالسلا هیلع نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

، ار قیقحت  ار ، ملع  دینک  ىعـس  هاگـشناد  نیا  رد  .دیزاسب  ار  ناتدوخ  دینک ، هدامآ  ار  ناتدوخ  درک ؛ دیھاوخ  حتف  دینک و  حـتف  دـیاب  امـش  ار  اھقفا  تسا ؛ امـش  لام  هدـنیآ  زیزع ! ناناوج 

دیناوتیم تسا ، بوخ  ىلیخ  اھ  ىیاناوت تسا ، بوخ  ىلیخ  اھدادعتـسا  هللادمحب  دـنزومایب .]  ] دارفا کیاکی  ىمزر -  ىاھـشزومآ  ىور  رب  منکیم  هیکت  ار -  ىمزر  ىاھـشزومآ  ار ، تریـصب 

.دینک هدامآ  دشابن  رود  نادنچ  هللاءاش  نا هک  ىیاھ  هدنیآ رد  گرزب  ىاھراک  ماجنا  ىارب  ار  ناتدوخ  دیھدب ؛ ماجنا  ار  گرزب  ىاھراک 

1393/01/31 مالسلا مھیلع تیب  لھا  ناحادم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اھنیا ی  همھ تسا ؛ حدـم  یھاگ  تسا ، تبیـصم  یھاگ  دـنکیمن ؛ قرف  .دـشاب  هدـنزومآ  نآ  ی  هملک رھ  میناجنگیم ، نامدوخ  رعـش  رد  اوتحم  نومـضم و  ناونع  هب ار  هچنآ  مینک  یعس 

ّمرحم و زا  دـعب  هلـصافالب  هک  دوب  یّمرحم  دوب و  توغاط  نارود  ّمرحم  نیرخآ  هک  یّمرحم  رد  بالقنا ، ناجیھ  بالقنا و  روش  نارود  رد  .دـشاب  هدـنزومآ  هک  دوشب  باختنا  یروج  دـناوتیم 

درکیم و نشور  ار  مدرم  غیلب ، دنلب و  ی  هباطخ کی  ردق  هب اھ  هحون نیا  زا  کی  رھ  هک  دندناوخیم  ار  ییاھ  هحون فلتخم ، یاھرھـش  رد  یبھذم  تائیھ  داتفا ، قاّفتا  بالقنا  یزوریپ  رفص ،

.تسا یبلاج  باّذج و  رایسب  راک  دھدیم ، ماجنا  ناوخ  هحون هک  یراک  نیا  دینک .] اوتحمرپ   ] ار اھ  هحون دشاب ؛ روج  نیمھ هشیمھ  دیاب  .دادیم  تریصب  درکیم و  هاگآ 

1393/01/06 نوراک قرش  یادھش  نامدای  رد  تانایب 

روج نیا میربب ، دای  زا  ای  میـسانشن  ای  دندیرفآ  شقن  اھ  یراكادف نیا  رد  هك  ار  ییاھ  تیـصخش دورب ، نامدای  زا  اھ  یراكادف دورب ، نامدای  زا  سدـقم  عافد  ی  هیـضق دـنھاوخیم  نانمـشد 

هدرك نیعم  ار  ریسم  نآ  یھلا  ریصب  ی  هدنب میكح و  راوگرزب و  ماما  هك  ار  ریسم  نآ  ار و  یریگ  تھج نآ  دننك ، هئطخت  ار  اھمدآ  نآ  دننك ، هئطخت  ار  نارود  نآ  دنھاوخیم  یضعب  .دنھاوخیم 

.دراد یا  هدنزاس ِگرزب  تاریثأت  تسا و  یندشن  شومارف  ناریا  تلم  یارب  ثداوح ، نیا  زا  یا  هطقن رھ  یا و  هرذ رھ  هك  دننادیم  هكنیا  یارب  دننك ؛ هئطخت  دوب 

1393/01/06 نوراک قرش  یادھش  نامدای  رد  تانایب 

دیداد لیكشت  ار  رون  نایھار تكرح  میظع  ی  هعومجم زا  یـشخب  دیدمآ و  هطقن  نیا  هب  رود  یاھ  هار زا  هك  یزیزع  نارھاوخ  ناردارب و  امـش  زا  دیرمـشب ؛ منتغم  ار  رون  نایھار تكرح  نیا 

یھلا یونعم  راونا  اب  هارمھ  تریـصب و  یزومآ و  هبرجت اب  هارمھ  رُپ و  تسد  اب  هللاءاش  نا امـش  ی  همھ دیـشاب و  روجأم  امـش  ی  همھ هللاءاش  نا مراودیما  منكیم و  ركـشت  ریدـقت و  مھ 

.دیوشب ادج  هقطنم  نیا  زا  هللاءاش  نا

١٣٩٣1392/12/29 لاس  زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

میمـصت هدـنیآ  یارب  مینک و  رظن  هاگآ  لد  زاب و  مشچ  اب  هدـنیآ  هب  میریگب و  سرد  هتـشذگ  زا  دـشاب ؛ تریـصب  هبرجت و  بجوم  دـیاب  ام  یارب  نوگانوگ  یاھلاس  لدابت  اـھلاس و  ِتشذـگ 

یلاعت و تفرـشیپ و  یحور و  شمارآ  یناور ، ّتینما  باداـش ، حور  ملاـس ، نت  دـیدج ، لاـس  نیا  رد  اـم  زیزع  ناـیناریا  ی  همھ هب  هک  منکیم  تساوخرد  لاـعتم  دـنوادخ  زا  نم  .میریگب 

هب و  راختفارپ ، یاھ  هار ندومیپ  یارب  تسرد ، مکحتـسم و  مزع  هدارا و  تّمھ و  ام  نانز  نادرم و  هب  و  ییایوپ ، طاشن و  ام  ناناوج  هب  لاعتم  دـنوادخ  مراودـیما  .دـنک و  تمحرم  تداعس 

.دنک تیانع  تفلا  ّتبحم و  ّتینما و  ام  یاھ  هداوناخ هب  و  یتسردنت ، یدنسرخ و  ام  ناکدوک 

1392/11/23 یبالقنا ییوجشناد  یاھ  لکشت هب  یھافش  مایپ 

.دینك هدامآ  هصرع  نیا  یارب  ار  دوخ  دوجو ، مامت  اب  دبلطیم ؛ راورتشا  كلام یتماقتسا  هنوگراّمع و  یتریصب  مرن ، گنج  ی  هصرع دیتسھ و  مرن  گنج  ناوج  نارسفا  امش 

1392/10/29 یمالسا تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ّتلم اھنآ  مغر  یلع دنا ؛ هداد ماجنا  تسا ، هدـمآ  رب  ناشتـسد  زا  هچنآ  ناریا ، ّتلم  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  هیلع  تسا  لاس   ٣۵ نارگید ، اكیرمآ و  زا  معا  یرابكتسا  یاھ  هاگتـسد

رد .دش  دھاوخ  رتشیب  ّتوق  نیا  رارقتـسا ، نیا  ماكحتـسا ، نیا  هللاءاش  نا تسا و  هدـش  رتشیب  ِذوفن  یاراد  رتردـتقم و  رتراد ، هشیر رت ، یوق زور  هبزور یمالـسا  یروھمج  ماظن  ناریا و 

؛ تسا هتشذگ  زا  شیب  بتارمب  اھاج  یضعب  رد  تسا و  هتشذگ  زا  شیب  مالسا  ی  هدنیآ مالسا و  هب  تبسن  اھناوج  یھاگآ  اھلسن ، یھاگآ  زورما  هك  دنیبیم  ناسنا  مھ  مالسا  یایند 

.تسا شیپ  هب  ور  هللاءاش  نا یمالسا  تكرح  جوم  نیا  دید  میھاوخ  مینك ، هاگن  هك  تریصب  ّتقد و  اب  ام  اّما  دنكیم ، ییاھشالت  نمشد  ّهتبلا 

1392/10/19 مق مدرم  رادید  رد  تانایب 

ی هتـشارفارب مچرپ  زا  عاـفد  هب  تقیقح ، زا  عاـفد  هب  ماـما ، زا  عاـفد  هب  مق و  ناـبایخ  هچوك و  رد  دـندمآ  نمؤم  مدرم  نوگاـنوگ و  راـشقا  هبلطریغ و  هبلط و  زا  مق  یاـھناوج  هك  یزور  نآ 

زگرھ مدرم  نآ  شوحو  لوح زا  مدرم و  نآ  زا  سك  چیھ دش ، هتخیر  نابایخ  یاھتلافـسآ  یور  ناشنوخ  دنتفرگ و  رارق  توغاط  میژر  نارودزم  یاھ  هلولگ لباقم  رد  توغاط و  هیلع  ی  هزرابم

هك دندركیم  ركف  مق ] مدرم   ] .نادیم دندمآ  دـنتفرگ ، تسد  یور  دنتـشاد  هچنآ  ار و  ناشدوخ  یورین  دـندرك ، فیلكت  ساسحا  .تشاذـگ  دـھاوخ  یرثا  هچ  هثداح  نیا  هك  دركیمن  نامگ 

دنراد هك  یراك  دـندركیم  ركف  مق  مدرم  دـنك ؟ مامت  ار  راـك  مدرم و  یمومع  گرزب  شزیخ  هب  دوشب  یھتنم  دوشب و  تاـضارتعا  تازراـبم و  ی  هریجنز ِمیظع  ّلوحت  نیا  أـشنم  ید  هدزون 

یتسرد نامیا  یّتلم -  كی  گرزب ، سایقم  كی  رد  یتعامج -  كی  هك  تسا  نیا  یزوریپ  لماع  .نینِمؤُملا  ُرَصن  انَیلَع  اًّقَح  َناك  َو  اّما : دندركیمن ؛ ركف  دشاب ؟ هتـشاد  تكرب  ردق  نیا دننكیم 

یعطق ترصن  دش ، هتشاذگ  مھ  یور  یتقو  اھنیا  دشاب ؛ هارمھ  مادقا  لمع و  اب  تریصب  نامیا و  نیا  و  دشاب ، هارمھ  تریـصب  اب  نامیا  نیا  و  دشاب ، خسار  نامیا  نیا  و  دشاب ، هتـشاد 

نآ هب  دیابن  هك  تسا  یزیچ  هب  نامیا  تسا -  طلغ  نامیا  ای  تسا ، فیعض  نامیا  ای  هك  تسا  نیا  رطاخ  هب  دننكیمن ، ادیپ  ترصن  دنتسھ و  ینینمؤم  دینیب  یم امـش  هك  ییاجنآ  .تسا 

مزع هلب ، .دنیبیمن  ناسنا  ار  هار  تسا ؛ مشچ  نتشادن  لثم  تریصب  نتشادن  .تسین  ناشدوخ  شوحو  لوح لئاسم  ناھج و  لئاسم  هب  تبسن  تریـصب  اب  هارمھ  نامیا  ای  دوب -  نمؤم 

؛ تسا نیا  رطاخ  هب  دماین ، ناشـشوخ  اھ  یـضعب میدرك و  هیكت  تریـصب  یور  ید  هُن  ثداوح  ی  ّهیـضق باب  رد  همھ  نیا  هك  ام  .دیورب  دیاب  اجك  دینادیمن  اّما  دیراد ، مھ  هدارا  دیراد ، مھ 

ار هار  هك  دوشیم  تاقوا  یھاگ  درذگیم ، دراد  وا  نوماریپ  هچنآ  هب  درادن  تسرد  تریصب  درادن ، ملع  هك  یسك  .دناشكب  هھاریب  هب  ار  ناسنا  تسا  نكمم  نامیا  نامھ  دوبن ، تریـصب  رگا 

نامیا خسار و  نامیا  نامیا ، ساسا  رب  حلاص  لمع  .تسا  مزال  تریـصب  سپ  دناشكیم ؛ دناسریم و  ار  وا  هھار  جـك هب  هكلب  دوریم ، ردـھ  طقف  هن  وا  یورین  ی  همھ دـنكیم ؛ یط  یـضوع 

تـسرد ِنامیا  ای  تسین ، نامیا  ای  دنرادن : ار  اھنیا  زا  یكی  دنوشیمن ، زوریپ  هك  ییاھنیا  .تسا  یعطق  یزوریپ  دوب ، هچنانچ  رگا  تماقتـسا ، موادت و  و  تریـصب ، اب  هارمھ  نامیا  تسرد ،

نوچ دوب ، تسرد  وا  نامیا  درك ؛ مھارف  ار  طیارش  نیا  ناریا  ّتلم  .دنسریمن  هجیتن  هب  ًاعبط  تسا ؛ نتشاذگ  نیمز  رب  ار  راب  هار  همین رد  تسین ؛ تریصب  ای  تسین ، تماقتسا  ای  تسین ،

هب ار  هار  ّتنـس ؛ باتك و  هب  هاگآ  و  یـصخش ، ّیدام  عفانم  عماطم و  زا  ی  هدـیرب و  ناھج ، لئاسم  هب  هاگآ  هیقف  كی  دوب ؛ یریبخ  رھام و  یاـمنھار  دوب ، یقداـص  یاـمنھار  وا  یاـمنھار 
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.تسا روج  نیمھ مھ  الاح  َنینِمؤُملا ؛ ُرَصن  انَیلَع  اًّقَح  َناك  َو  دنداد ، ماجنا  ار  راك  نآ  دننكب ؛ دیاب  راك  هچ  هك  دندیمھف  دندرك ؛ تكرح  تریصب  اب  مھ  مدرم  دادیم ، ناشن  مدرم 

1392/10/19 مق مدرم  رادید  رد  تانایب 

.تسا نیمھ  مھ  زورما  میریگب ؛ سرد  نامدوخ  یاھّتوق  زا  نامدوخ و  یاھفعـض  زا  مینك و  لّمأت  ناـمدوخ  ی  هتـشذگ رد  ناـمدوخ ، راـتفر  رد  اـم  هك  تسا  نیا  تسا  مھم  اـم  یارب  هچنآ 

هچنانچ رگا  ینمشد  رھ  اھتنم  دنا ؛ هداتـسیا مھ  زورما  هن ، دنا ؛ هدش فرـصنم  زورما  دندوب ، هداتـسیا  اوق  ی  همھ اب  یمالـسا  بالقنا  لباقم  رد  هك  یناسك  نآ  هك  دنكن  مّھوت  یـسك 

نیا ایند  رد  هلئسم  زورما  دنوشیمن ؛ فرصنم  ینمشد  زا  اّما  دننكیم ؛ ینیشن  بقع راچان  ینیشن ، بقع هب  دیدرك  ناشراداو  دیدرك و  ناشروبجم  رگا  دنكیم ؛ ینیشن  بقع دش ، راچان 

یمالسا یروھمج  فدھ  درك ؛ شومارف  دیابن  ار  فدھ  دش ، نآ  ی  هتفیرف دیابن  تفرگ ، یّدج  دیابن  ار  نمشد  دنخبل  تخانش ، دیاب  ار  نمشد  ی  هھبج تخانش ، دیاب  ار  نمشد  .تسا 

درك و لابند  دیاب  درك ، شومارف  دیابن  ار  فدھ  نیا  .یونعم  ّیدام و  یگدنز  روما  رد  تفرشیپ  ینعی  رشب ، یونعم  ّیدام و  تداعس  ینعی  مالـسا ، یاھنامرآ  هب  ندیـسر  زا  تسا  ترابع 

، هزرابم ی  هھبج لمع و  نادیم  هب  تبسن  تریـصب  نمـشد و  هب  تبـسن  تریـصب  اب  یراج ، لئاسم  ینوماریپ و  روما  رد  تریـصب  اب  هار ، ی  همادا اب  خسار ، نامیا  اب  هك  تشاد  نیقی  دیاب 

مدرم هللادمحب  نوچ  تسا ؛ نیا  رطاخ  هب تسا ، ینـشور  قفا  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  دـید  قفا  منكیم  ضرع  ّرركم  هدـنب  هكنیا  .تشاد  هّجوت  تسیاب  ار  نیا  تسا ؛ یعطق  یزوریپ 

.دنراكتبا لھا  لمع و  لھا  راك و  لھا  مھ  دنسانش ، یم ار  نمشد  مھ  دنتریصب ، یاراد  مھ  دننامیا ، یاراد  مھ  ام ، نز  درم و  ام ، ناناوج  ام ،

1392/07/22 جح میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یونعم یزاسدوخ  رانك  رد  ار  زرو  هنیك نانمشد  ربارب  رد  تمواقم  و  صالخا ، افـص و  نامیا و  رانك  رد  ار  لمع  هشیدنا و  هك  دراد  زاین  ییاھناسنا  هب  زیچ  رھ  زا  شیب  زورما  یمالـسا  تّما 

یاھنامز زا  تریـصب ، نامیا و  مزع و  ِیتسـس  اب  ای  نمـشد و  تسد  هب  اراكـشآ  ای  هك  تسا  ییاھ  یراتفرگ زا  ناناملـسم  گرزب  ی  هعماج تاجن  هار  هناگی  نیا  .دنزاس  مھارف  یحور ، و 

.تسا هداتفاورف  اھنآ  رد  رود 

.تفایرد ناوتیم  ینشورب  زین  دنا  هدش ور  هبور نآ  اب  ناملسم  یاھروشك  هك  ییاھشلاچ  لالخ  زا  ار  تقیقح  نیا  تسا ؛ ناناملسم  یبای  ّتیوھ یرادیب و  نارود  ینونك ، نارود  كش  یب

ّتزع و دناسرب و  یزارفارـس  یزوریپ و  هب  اھـشلاچ  نیا  رد  ار  ناملـسم  یاھّتلم  دناوتیم  ریبدت ، تریـصب و  ّلكوت و  نامیا و  هب  یّكتم  ی  هدارا مزع و  هك  تسا  طیارـش  نیمھ  رد  تسرد 

.دنز مقر  نانآ  تشونرس  رد  ار  تمارك 

1392/07/22 جح میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یمالسا یروھمج  رد  هھد  هس  زا  شیب  رد  ار  نآ  میراد و  رواب  لد  قامعا  زا  تسا ، هداد  رارق  مدرم  یاھ  هدوت تریـصب  نامیا و  مزع و  رد  میكح  دنوادخ  هك  یتردق  اھّتلم و  ییاناوت  هب  ام 

ریذـپان یگتـسخ زارفارـس و  روشك  نیا  رد  ناـشناردارب  ی  هبرجت نیا  هب  ناملـسم  یاـھّتلم  ی  همھ ناوخارف  اـم ، تّمھ  میا ؛ هدومزآ دوخ  دوجو  ی  همھ اـب  هدـید و  دوخ  مشچ  هب  ناریا ،

.تسا

1392/06/26 یمالسا بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

هداتسیا هكنیا  رطاخ  هب دندوب ؛ شنمـشد  لد  هت  زا  اّما  دندوب ، لئاق  مارتحا  شیارب  دوبن ؛ ام  راوگرزب  ماما  نازورف  باتفآ  ناشخرد و  ی  هرھچ زا  رتروفنم  نانمـشد  نیا  مشچ  رد  سك  چیھ 

تفرـشیپ لباقم  رد  دوب  یّدس  داتـسیا -  یم عطاق  مھ  دیمھفیم ، تسرد  دیدیم و  بوخ  مھ  مامت - » ّتیعطاق   » و لماك » تریـصب   » ریظن یب ّتیـصوصخ  ود  اب  ماما  هكنیا  رطاخ  هب دوب ،

.دندوب نمشد  وا  اب  اذل  اھنیا ؛ ندز  هبرض  ندز و  شین  ندز و  نخان  لباقم  رد  اھنیا و 

1392/06/14 یربھر ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

رد ارچ  ام  دـنكیم ؟ ینمـشد  ارچ  تسیچ ؟ تسیك ؟ ام  لباقم  فرط  مینیبب  دـیاب  میتسھ ؛ ّهیـضق  فرط  كی  ام  اھ  یدـنب فص نیا  زا  یرایـسب  رد  ایند و  رد  دراد  دوجو  ییاـھ  یدـنب فص

ٍطارـِص یلَع  ًّایِوَس   » یانعم میقَتـسُم ؛ ٍطارـِص  یلَع  ًّایِوَس  یـشمَی  نََّما  یدَھا  ِهِھجَو  یلَع  ًّابِكُم  یـشمَی  نَمََفا  دومرف : .دـید  دـیاب  نالك  هاگن  كی  اب  ار  اھنیا  مینكیم ؟ تمواقم  وا  لباقم 

هار رس  رد  هك  یتّایعقاو  تسیچ و  فدھ  نیا  هب  ندیسر ]  ] هار تسیچ و  فدھ  هك  مینیبب  بناوج ، ی  همھ ی  هظحالم اب  شنیب ، اب  تریصب ، اب  زاب ، مشچ  اب  هك  تسا  نیمھ  میقَتسُم »

.مینكب تكرح  مینك و  یریگ  میمصت اھنیا  هب  هّجوت  اب  تسیچ ؟ اھنیا  دراد ، دوجو  ام 

1392/05/15 اھ هاگشناد دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

رثكا رب  لمتشم  یمالسا ، یروھمج  اب  ینمـشد  رد  جوجل  دونع و  ی  هھبج نیا  ایآ  .دراد  دوجو  ایند  یاھتردق  نایم  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  لباقم  رد  یدونع  نمـشد  ی  هھبج كی 

اب یمالسا و  یروھمج  ماظن  اب  یصاخ  لئالد  رطاخ  هب  هك  تسا  یدنمتردق  روشك  دنچ  هب  طوبرم  نیا  ًادبا ؛ تسا ؟ یبرغ  یاھروشك  رثكا  رب  لمتشم  ایآ  ًادبا ؛ تسا ؟ ایند  یاھروشك 

«، یملع یساملپید   » دنتفگ ناتسود  زا  یضعب  .تسا  یملع  ی  هنیمز رد  ینكـشراك  نیمھ  اھ ، ینكـشراك زا  یكی  دننكیم ؛ ینكـشراك  دنفلاخم و  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رادتقا 

هتكن نیا  یور  دراد ، هجوـت  صوـصخب  هتكن  نیا  یور  لـباقم  فرط  هك  دیـشاب  هتـشاد  هجوـت  اـما  ما ؛ هدرك مھ  قـیوشت  مراد ، نـیا  هـب  داـقتعا  مـھ  هدـنب  یھاگـشناد ؛» یـساملپید  »

ام دریگب ، ماجنا  راك  تریـصب ، اب  یھاگآ ، اب  هجوت ، اب  رگا  .دـننكیم  لابند  ار  ناشدوخ  فادـھا  دـننكیم و  یزیر  همانرب یملع » یـساملپید   » ی هطقن نیمھ  یور  رب  .دـننكیم  یزیر  هماـنرب

هك تسا  نیمھ  هب  طوبرم  دـینكیم ، هدـھاشم  اھنیا  لاثما  میرحت و  ی  هنیمز رد  زورما  هك  یئاھراك  نیا  زا  یـشخب  .دنتـسین  یـضار  مھ  ام  یملع  تفرـشیپ  زا  .میتسھ  قفاوم  ًالماك 

.تسا ازنورد  رادتقا  كی  یملع ، رادتقا  هك  دنك ؛ ادیپ  تسد  ازنورد  رادتقا  نیا  هب  یناریا  ی  هعماج دنھاوخیمن 

1392/05/12 ناریا یمالسا  یروھمج  تسایر ی  هرود نیمھدزای  ذیفنت  مکح  نتم 

گرزب تلم  هب  ار ، روشك  رد  یئارجا  نیگنـس  تیلوئـسم  تمدخ و  ی  هریجنز زا  یئ  هزات رود  زاغآ  شّمركم ، نادناخ  یمارگ و  ربمایپ  رب  دورد  ریدق و  میكح و  دـنوادخ  هاگرد  هب  ساپـس  اب 

نیمز رب  ركش  عوشخ و  ی  هھبج دیشخب ، تلم  نیا  هب  ار  رگید  یئ  هسامح داجیا  رد  یبایماك  ناوت و  مزع و  شتیادھ ، كمك و  هك  یھلا  ی  هنامیرك فاطلا  ربارب  رد  میوگیم و  كیربت  ناریا 

.میاس یم

رتزارفارـس و هرود ، رھ  رد  ار  شخبرمث  زبسرـس و  تخرد  نیا  هدوـمیپ و  طاـشن ، هزیگنا و  اـب  یپرد  یپ یاـھ  هرود رد  ار  یمالـسا  یرـالاسمدرم  ریـسم  هـك  تـسا  رختفم  ناریا  تـلم 

شالت چـیھ  زا  مدرم  ندرك  درـسلد  یارب  هك  نانمـشد  هب  تخاـس و  نیزم  دوخ  كراـبم  روضح  اـب  ار  نادـیم  تریـصب ، یھاـگآ و  اـب  ناریا ، تلم  زین  تبون  نیا  رد  .تسا  هدرك  رتراد  هشیر

ماظن هب  تمدخ  هھد  هس  زا  شیب  نومزآ  هك  یئ  هتـسیاش بختنم  ندـیزگرب  مدرم و  هدرتسگ  تكراشم  .داد  ینعمرپ  عطاق و  یخـساپ  دـندوب ، هدركن  راذـگورف  یتاغیلبت  یـسایس و 

، تسا هتخادرپ  بالقنا  نانمـشد  ربارب  رد  تمواقم  هب  تیناحور  رگنـس  زا  بالقنا ، یزوریپ  زا  سپ  اھ  هھد ات  یبالقنا  تازرابم  نارود  زا  هتـشاگن و  دوخ  همانراك  رد  ار  یمالـسا  یروھمج 

هب دامتعا  و  ورـشیپ ؛ عاجـش و  تیناحور  هب  دامتعا  مایپ  یمالـسا ؛ یروھمج  ماظن  هب  دیما  دامتعا و  مایپ  بالقنا ؛ هب  ریذـپان  هشدـخ یرادافو  مایپ  دـیناسر ؛ همھ  هب  نشور  یئاھمایپ 

.دنھاكب تالكشم  زا  هدوزفا و  اھتیقفوم  رب  هك  دننآرب  دوخ ، راكتبا  تمھ و  اب  هك  ینارازگتمدخ 

1392/05/06 نایوجشناد رادید  رد  تانایب 

لاؤس ام  راب  دص  دنھدیمن ؟ باوج  ار  نیا  ارچ  دندرك ؟ ینابایخ  یـشكودرا  بلقت ، اب  ی  هھجاوم یارب  ارچ  هدش ، بلقت  تاباختنا  رد  دـندركیم  ركف  هك  یناسك  نآ  لاس ٨٨ ، تاباختنا  رد 

هك مینكیم  فارتعا  ام  دنیوگیم  یـصوصخ  تاسلج  رد  دننكیمن ؟ یھاوخرذـع  ارچ  بخ ، .دـنرادن  باوج  اما  هدوب ؛ نداد  باوج  لباق  هك  یلكـش  هب  ریخن ، یمومع ، عماجم  رد  هن  میدرك ؛

كمك تلم  نیا  هب  لاعتم  یادـخ  رگا  دـیدرك ؟ تسرد  هنیزھ  روشك  یارب  ارچ  دـیدرك ؟ تاـعیاض  نیا  راـچد  ار  روشك  ارچ  دوب ، هداـتفین  قاـفتا  بلقت  رگا  بخ ، .دوب  هداـتفین  قاـفتا  بلقت 

هچ دـنریگیم ، رارق  مھ  لباقم  مدرم  یاھ  هورگ هك  یئاھاجنآ  هقطنم ، یاھروشك  رد  زورما  دـینیب  یم داتفا ؟ یم یقافتا  هچ  دـینادیم  دـنداتفا ، یم مھ  ناج  هب  مدرم  یاھ  هورگ دركیمن ،

.دنداد جرخ  هب تریصب  مھ  تلم  تشاذگن ، دنوادخ  دندرب ؛ یھاگترپ  نینچ  كی  بل  ار  روشك  دتفا ؟ یم دراد  یقافتا 

1392/05/06 نایوجشناد رادید  رد  تانایب 

یكی تسا ، لومعم  ایند  رد  زورما  هك  یناور  یاھگنج  رد  دینادیم ؛ بوخ  یلیخ  اھناوج  امـش  .دوشیم  ءاقلا  تیعقاو  ناونع  هب  هك  هچنآ  هن  دید ، هملك  یعقاو  یانعم  هب  ار  اھتیعقاو  دـیاب 
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هچنانچ رگا  تسین ؛ تیعقاو  هك  دـننزیم ، فرح  دـننكیم ، تسرد  هعیاش  درادـن ؛ تیعقاو  هك  دـننكیم  ءاقلا  تیعقاو  ناونع  هب  ار  یئاھزیچ  تسا ؛ یعقاو  ریغ  یاھتیعقاو  یاقلا  اـھراك  زا 

نانچنآ ار  اھتیعقاو  ناسنا  هك  تسا  نیمھ  تریصب  یاھدركراك  زا  یكی  .تسا  نیا  رطاخ  هب  تریـصب ، میئوگیم  ام  هكنیا  .دوشیم  هابتـشا  راچد  دشاب ، هتـشادن  انیب  زاب و  مشچ  یـسك 

.دنھدیمن ناشن  ًالصا  ار  رگید  یاھتیعقاو  زا  یضعب  هك  یلاح  رد  دنھدیم ؛ ناشن  رتگرزب  ربارب  نیدنچ  تسھ ، هك  هچنآ  زا  ار  یتیعقاو  كی  یھاگ  تاغیلبت  رد  .دنیبب  تسھ ، هك 

1392/04/05 هیئاضق ی  هوق نانکراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

یاھھاگتـسد هب  دـندنم ؛ هقـالع تسا ، نآ  نوتم  ناـكرا و  وزج  تاـباختنا  نیا  هك  یمالـسا ، یروھمج  ماـظن  هب  دـندنم ؛ هقـالع روشك  تشونرـس  هب  هك  دوـب  نیا  مدرم  روـضح  یاـنعم 

رانك رد  .تسا  یمھم  رایـسب  ی  هتكن دامتعا ، ی  هلئـسم نیا  .دـنروشك  ی  هدنورـشیپ ِرمتـسم  تكرح  هب  راودـیما  دـنراد و  داـمتعا  رظاـن -  هچ  یرجم ، هچ  تاـباختنا -  ی  هدـننكرازگرب

ار ناشماظن  مدرم  بخ  هك  میدرك  ضرع  نامزیزع  مدرم  هب  ام  هك  تسا  اجنیا  بلاج  .تسا  یمھم  رایسب  ی  هتكن مھ  یمومع  دامتعا  روضح ، نیا  رد  مدرم  تریصب  مدرم ، یدنمشوھ 

وا تسا ، لئاق  تیمھا  روشك  عفانم  شدوخ و  ِروشك  یارب  اما  درادن ، یفاص  لد  یلیخ  یمالسا  ماظن  اب  هك  تسھ  مھ  یـسك  ًانایحا  رگا  اما  دنھدیم ؛ یأر  دنیآ  یم دنرادیم ، تسود 

دامتعا ماظن  هب  دنتـسین ، مھ  ماظن  رادفرط  هك  یناسك  ّیتح  هك  تسا  نیا  ی  هدنھد ناشن تسیچ ؟ ی  هدنھد ناشن نیا  .دندمآ  دـندوب و  هعومجم  نیا  زا  اھ  یـضعب دـبال  .دـیایب  مھ 

.دنك عافد  نآ  زا  دنك و  ظفح  دناوتیم  ار  یلم  تزع  ار و  روشك  عفانم  یمالسا  یروھمج  ماظن  هك  دننادیم  مھ  اھنآ  دنراد ؛

1392/03/17 یمالسا یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

، یمالـسا یاھتلود  ی  همھ زا  یمالـسا ، یاھروشك  ی  همھ زا  مینكیم  توعد  ام  .تسا  نیرت  یرورـض نیرت و  یروف وزج  یراكمھ ، یلدـمھ و  قافتا ، داـحتا و  اھناملـسم ، یارب  زورما 

تسیچ و لابند  نمشد  دنمھفب  دننكن ؛ هابتشا  نمـشد  یاھ  هشقن تخانـش  رد  دننكن ، هابتـشا  نمـشد  تخانـش  رد  دنراد ؛ رارق  یك  لباقم  رد  هك  دننیبب  دنریگب ؛ راك  هب  ار  تریـصب 

.تسیچ رد  ناشاھتلم  تداعس  هك  دننادب 

1392/03/14 ینیمخ ماما  ترضح  تلحر  زورلاس  نیمراھچ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

نایاوشیپ رگا  هك  عاجـش ؛ شوھاب و  قیمع ، نامیا  اب  تسا  یتلم  تلم ، نیا  هك  تشاد  داقتعا  ماما  .تخانـشیم  هملك  یقیقح  یانعم  هب  ار  ناریا  تلم  راوگرزب ، ماما  مدرم ، هب  رواب  رد 

نیـسح ناطلـس  هاش  لثم  یقیالان  رـصنع  زور  كی  رگا  .تشاد  لوبق  ار  نیا  ماما  دـشخردب ؛ فلتخم  یاھنادـیم  رد  دیـشروخ  لثم  دـناوتیم  تلم  نیا  دـنوش ، ادـیپ  اھنآ  نایم  رد  یقیال 

، تعاجـش اب  دوشیم و  رھاظ  مدرم  نایم  رد  یتقو  نیوانع -  باقلا و  نآ  نودـب  یلقردان -  لـثم  یعاجـش  درم  یرگید ، زور  رد  اـما  دـنورب ، ورف  دوخ  كـال  رد  ناریا  تلم  هك  دـش  بجوم 

هدھاشم ار  نآ  رئاظن  دوب ، هدید  خیرات  رد  ماما  ار  نیا  دھد ؛ شرتسگ  هایـس  یایرد  ات  یلھد  زا  ار  دوخ  زیمآراختفا  تكرح  نادیم  دـناوتیم  تلم  نیا  دریگیم ، هدـھع  هب  ار  مدرم  یئاوشیپ 

نابلطایند ی  هتخادرپ هتخاس و  یاھدودـنا  ریز  رد  هك  مدرم  قیمع  ناـمیا  .تشاد  داـمتعا  ناریا  تلم  هب  تخانـشیم ، ار  ناریا  تلم  تشاد ؛ بلطم  نیا  هب  ناـمیا  داـقتعا و  دوب و  هدرك 

.دش تریصب  تماقتسا و  یوگلا  ناریا  تلم  تخیگنارب و  ار  مدرم  ینید  تریغ  درك ؛ افوكش  ار  ریذپانرییغت  ِقیمع  نامیا  نیا  راوگرزب  ماما  دوب ، هدش  ناھنپ  یفخم و 

1392/03/08 یمالسا یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

زا یـسایس ، لئاسم  اب  ام  مدرم  ینھذ  یئانـشآ  هك  تسا  نیا  هیـضق  تقیقح  اـما  میئوگب ؛ اـجیب  قلمت  میھاوخیمن  .دـنراد  یرایـشوھ  یھاـگآ و  ّهللادـمحب  اـم  روشك  رد  مھ  مدرم 

هچ دـیآ -  یم تسد  هب  ناھنپ  عبانم  راكـشآ و  عبانم  زا  دـننكیم و  شرازگ  ام  یارب  هك  اھروشك -  عضو  زا  میراد  عالطا  ام  هك  روطنآ  .تسا  رتالاب  ملاع  حطـس  رد  ایند  یاھروشك  طسوتم 

تریـصب ناریا و  مدرم  یھاگآ  اما  دراد ؛ یطـسوتم  كی  دراد ، دایز  مك و  دـنراد ، یفلتخم  یاھ  یھاگآ مدرم  یئایـسآ ، یاھروشك  هچ  یئاكیرمآ ، یاـھروشك  هچ  یئاـپورا ، یاـھروشك 

هاگن تسا ؛ یعقاو  تسا و  یلوبق  لباق  یاـعدا  نیا  اـما  مدرم ، داـحآ  یارب  مینك  تیموصعم  یاـعدا  میھاوخیمن  .تسا  رتـالاب  یناـھج  طـسوتم  زا  یـسایس ، لـئاسم  رد  ناریا  مدرم 

.دنھدیم صیخشت  دنراد ، تریصب  دننكیم ،

1392/02/18 نایگنھرف زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هك دـننك ؛ فارتعا  اھنآ  هب  هك  دـنرادن  یا  هراچ یناھج  عماجم  هك  تسا  یملع  یاھتفرـشیپ  شا  هنومن كی  تسین ؛ لاس  یـس  اب  بسانتم  هھد ، هس  نیا  رد  ناریا  تلم  یاھتفرـشیپ 

.میبقع یملع  ظاحل  زا  زونھ  ام  تفرـشیپ ، تعرـس  نیا  اب  لاح  نیع  رد  تسا ؟ یخوش  نیا  تسا ؛ یناھج  طسوتم  ربارب  هدزیـس  اـم  یملع  تفرـشیپ  تعرـس  .دـندرك  مھ  فارتعا 

نمشد هك  تسا  یشخب  نیا  .درك  ظفح  دیاب  ار  تعرس  نیا  سپ  .میبقع  زونھ  مینكیم ، تكرح  میراد  یناھج  تعرـس  طسوتم  ِربارب  هد  زا  شیب  هكنیا  اب  میدوب ! بقع  ردقچ  ام  دینیبب 

رد تسا ، روج  نیمھ  یعامتجا  ی  هنیمز رد  تسا ، روج  نیمھ  یسایس  ی  هنیمز رد  دنكیمن ؛ مھ  فارتعا  دنك ، فارتعا  دیابن  نمـشد  هك  تسھ  مھ  یئاھـشخب  كی  دننكیم ؛ فارتعا 

، دنیوگب دننادیمن  تحلصم  ناشتاراھظا  رد  ناشتاغیلبت ، رد  ام  نانمشد  ار  اھنیا  تسا ؛ روج  نیمھ  یمومع  تریصب  یھاگآ و  ی  هنیمز رد  تسا ، روج  نیمھ  روشك  ِیگدنزاس  ی  هنیمز

.راك نیا  تفرشیپ  هب  دننك  قیوشت  ار  ام  تلم  ادابم  هك 

1392/02/16 تاباختنا یرازگرب  ناراکردنا  تسد  رادید  رد  تانایب 

دنچ یس و  لوط  رد  رگا  .تسا  مدرم  تریصب  هشیدنا و  درخ و  هب  تسا ، مدرم  تاساسحا  فطاوع و  هب  تسا ، مدرم  یاھلد  هب  یمالـسا  یروھمج  رادتقا  یمالـسا و  یروھمج  ءاكتا 

رگم ثیبخ ، محر و  یب ملاظ و  یاھتردق  نیا  ربكتسم ، یایند  نیا  یدام ، یایند  نیا  ّالاو  تسا ؛ نیا  رطاخ  هب  دننك ، لزلزتم  ار  یمالـسا  یروھمج  دنتـسناوتن  شالت  همھ  نیا  اب  لاس ،

ریز دننكیم ؛ هچ  هداتفا ، هار  مالسا  مان  هب  اھنآ  رد  یتضھن  هك  یئاھروشك  اب  دینیب  یم دنامب ؟ هدنز  دراد ، یمالسا  یروھمج  ماظن  هك  یئاھ  هیعاد نیا  اب  یماظن  كی  دراذگب  دوب  نكمم 

دوخ یاھ  هتساوخ دھاوخیم  نمشد  .دنتسناوتن  دشن ؛ اھراك  نیا  یمالسا  یروھمج  رد  .دننكیم  راداو  ار  اھنآ  دننكیم ، لیمحت  اھنآ  رب  روز  هب ار  ناشدوخ  یاھ  هتـساوخ دنراذگیم ، راشف 

، مدرم روضح  اب  .دشاب  فیعض  یمالسا  یروھمج  هك  دتفیب  قافتا  دناوتیم  یتروص  رد  نیا  و  دھد ؛ رارق  دوخ  نامرف  هبرـس ار  یمالـسا  یروھمج  دنك ، لیمحت  یمالـسا  یروھمج  رب  ار 

عورـش تاباختنا  هیلع  نمـشد  تاغیلبت  تاباختنا ، ماگنھ  زا  لبق  اھلاس ، نیا  لوط  رد  ام ، یاھتاباختنا  ی  همھ رد  اذـل  دـشاب ؛ رادـتقا  نیا  دـنھاوخیمن  دریگیم ؛ ّتوق  یمالـسا  یروھمج 

نیمھ مھ  هعفد  نیا  تسا ؛ هدرك  عورش  تسا و  هدرك  یحارط  نمشد  ندرك ، راك  تاباختنا  یارب  دننك  عورش  ام  تاعوبطم  ام و  یاھ  هناسر ام و  نیلوئـسم  هكنآ  زا  لبق  ینعی  هدش ؛

.تسا روج 

یحارط دـنراد  شیپ  یتدـم  زا  دـندرك -  راك  یمالـسا  یروھمج  هیلع  دنتـسناوت ، تقو  رھ  هك  نمـشد -  ی  هدـش هتخانـش  یمـسر و  یاھ  هناسر مھ  هعفد  نیا  هك  میراد  عالطا  اـم 

اھفرح نیا  زا  رت  عیسو یلیخ  ناش  یزیر همانرب اھتنم  دنا ، هدرك مھ  عورش  دننك ؛ درـس  تاباختنا  هب  تبـسن  ار  مدرم  لد  هكنیا  یارب  دننكیم ، یزاس  همانرب دننكیم ، یزیر  همانرب دننكیم ،

روضح رگا  .دننكیم  شالت  اذل  دنـشابن ؛ هنحـص  رد  مدرم  دنھاوخیم  دنوشن ؛ میھـس  روشك  تیریدم  روشك و  ی  هرادا رد  مدرم  دنھاوخیم  دـنیاین ؛ قودنـص  یاپ  مدرم  دـنھاوخیم  تسا ؛

هك تسا  مدرم  روضح  .دشخبیم  تینوصم  ام  زیزع  روشك  هب  یمالـسا و  ماظن  هب  هك  تسا  مدرم  روضح  .دـننك  ربارب  نیدـنچ  ار  ناشدوخ  مجاھت  دـنناوتیم  یتحارب  اھنآ  دـشابن ، مدرم 

اھلاس نیا  لوط  رد  هك  نانچمھ  دنكیم -  تفرـشیپ  ام  تیریدم  یاھراكوزاس  دنكیم ، تفرـشیپ  ام  تریـصب  دنكیم ، تفرـشیپ  ام  ملع  دنكیم : تیوقت  ام  نورد  رد  ار  ّتوق  تردق و  لماوع 

.دننك قنور  یب ار  تاباختنا  دننكیم  یعس  اذل  دشابن ، اھ  هزیگنا نیا  دنھاوخیم  تسا ؛ مدرم  یاھ  هزیگنا رطاخ  هب  تسا ، مدرم  روضح  رطاخ  هب  نیا  تسا -  هدرك  تفرشیپ 

1392/02/10 شرورپ شزومآ و  ماظن  رد  لوحت  داجیا  یلک  یاھ  تسایس غالبا 

 ... روشک شرورپ  شزومآ و  ماظن  رد  لوحت  داجیا  یلک  یاھ  تسایس 

: رد هژیوب  یمالسا  تیبرتو  میلعت  هفسلف  رب  ینتبم  شرورپ  تیبرت و  هب  مامتھا  - 5

.اھ هداوناخ  یونعم  ءاقترا  یارب  شالت  نازومآ و  شناد  ناملعم و  یقالخا  یونعم و  یلاعت  دشر و  یارب  ینید  تریصب  تفرعم و  ءاقترا  - 1-5

1392/02/09 یمالسا یرادیب  املع و  یناھج  سالجا  رد  تانایب 

دنتـسناد تمکح  تربع و  لھا  دنک ، حتف  ساسح  رایـسب  ی  هقطنم نیا  یاھروشک  نیرتساسح  زا  یکی  رد  ار  مزینویھـص  اکیرمآ و  ژد  تسناوت  دش و  زوریپ  ناریا  رد  مالـسا  هک  زور  نآ 

.دیسر  ارف  و  دیسر ؛ دھاوخ  ارف  یپرد  یپ رگید  تاحوتف  دنریگ ، راک  هب  ار  تریصب  ربص و  رگا  هک 

هدمآ تسد  هب  دنوادخ  زا  دادمتـسا  تمواقم و  ربص و  یھلا و  ی  هدعو هب  دامتعا  ی  هیاس رد  همھ  دننکیم ، فارتعا  نادـب  ام  نانمـشد  هک  یمالـسا  یروھمج  رد  ناشخرد  یاھتیعقاو 
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.تسا

1391/11/28 ناجیابرذآ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هدوب هدننک  نییعت ناریا ، تلم  تکرح  رد  زورما ، ات  لبق  لاس  هاجنپ  دص و  لاس ، دص  زا  ام ، ی  هتشذگ یاھنارود  ی  همھ رد  هقطنم ، نآ  یاھرھش  رگید  زیربت و  ناجیابرذآ و  روضح  ًاتقیقح 

رد ار  تلم  نیا  روشک و  نیا  تزع  دـیا  هتـسناوت ناتدوخ ، خـسار  مزع  اب  ناتدوخ ، نامیا  اب  ناتدوخ ، تریغ  اب  ناتدوخ ، تمھ  اـب  هک  دـیتسھ  اھامـش  .تسا  روج  نیمھ  مھ  زورما  .تسا 

، ناجیابرذآ .درذگیم  لاس ۵۶  نمھب  زا ٢٩  لاس  جنپ  یس و  .تسا  هدش  رتشیب  نوگانوگ  یاھ  هصرع رد  ناجیابرذآ  ی  هولج تسا ، هتشذگ  هک  مھ  زور  رھ  .دینک  ظفح  نانمشد  لباقم 

تاساسحا ندرک  ادج  یارب  یھاوخدب  همھ  نیا  هئطوت ، همھ  نیا  .تسا  رتولج  مھ  زاس  تشونرس مھم و  نارود  نآ  زا  ّیتح  یگداتسیا ، تریـصب و  تماقتـسا ، نامیا ، تھج  زا  زورما 

نیا شمارآ  رگنل  هک  دیتسھ  امـش  عقاو  رد  .دیـشاب  ورـشیپ  ماگـشیپ و  هشیمھ  دیتسناوت  هک  دیدوب  امـش  .تسا  هدوب  سکعب  تسرد  شرثا  تلم ، نیا  فلتخم  یاھـشخب  اھـضعب و 

.دیروشک

1391/11/28 ناجیابرذآ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نمھب نیا  مھ  لاسما  .دـیآ  یم دورف  نافلاخم  نانمـشد و  رـس  رب  ینمھب  لثم  دـنکیم ؛ دراو  نانمـشد  رب  یا  هبرـض ناریا  تلم  نمھب ، یود  تسیب و  لاس  رھ  .تسا  ناریا  تلم  نیا ،

نیا لباقم  رد  .منک  یرازگـساپس  هنادـنمتزع  هوکـشرپ و  روضح  نیا  رطاخ  هب  ناریا  تلم  زا  تسین -  یدایز  دوش ، رارکت  مھ  راب  دـص  ات  رگا  هک  ًاددـجم -  منادـیم  مزـال  هدـنب  .دـمآ  دورف 

.تسا ناریا  تلم  نیا ، .دنک  میظعت  دیاب  ناسنا  تریصب ، نیا  لباقم  رد  ساسحا ،

رد نمـشد  تسین ؛ روجنیا  هن ، دنراد ، رارق  لاعف  عضوم  رد  اھنآ  هک  دوشیم  دومناو  هک  هچنآ  فالخرب  .منکب  ضرع  امـش  هب  نم  ار  نیا  دنلاعفنا ؛ راچد  تیعـضو ، نیا  لباقم  رد  نانمـشد 

رد دنکیم ؛ لمحت  مامت  ِتعاجـش  اب  مھ  ار  اھ  یتخـس تسا ، دلب  مھ  ار  هار  دھاوخیم ، هچ  دنادیم  نامیا ، اب  تریـصب ، اب  خسار ، مزع  اب  یتلم  .تسا  لاعفنا  عضوم  رد  ناریا  تلم  لباقم 

یقطنم ریغ  تاکرح  دنلاعفنا ، لاح  رد  نوچ  نانمشد  .تسا  لاعفنا  لاح  رد  نمشد  اذل  تسا ؛ دْنک  یداصتقا  یتینما و  یماظن و  یـسایس و  نوگانوگ  یاھ  هحلـسا تلم ، نیا  لباقم 

.دننکیم

1391/11/28 ناجیابرذآ مدرم  رادید  رد  تانایب 

اب هدنب  هن ، نداد ؛ راعش  نآ  نیا و  هیلع  دننک  انب  دنتفیب ، هار  یا  هدع کی  الاح  هک  دوشن  بجوم  مدرک ، یرازگ  هلگ روشک  نارس  نالوئـسم و  زا  یـضعب  زا  مدز و  زورما  نم  هک  یفرح  نیا 

، دننزب مھ  هب  ار  سلجم  دـنھدب ، راعش  وا  هیلع  دنتفیب  هار  یا  هدع کی  دعب  دینک ، صخـشم  هچ ، دض  تریـصب ، دـض  تیالو ، دـض  ناونع  هب  ار  رفن  کی  امـش  هکنیا  .مفلاخم  مھ  راک  نیا 

روجنیا اب  هدنب  داتفا ، قافتا  ماما  دقرم  رد  هک  یئاھراک  نآ  .مفلاخم  اھراک  روجنیا  اب  هدـنب  داتفا ، قافتا  مق  رد  هک  یئاھراک  نیا  .میوگب  حیرـص  نم  ار  نیا  مفلاخم ؛ مھ  اھراک  نیا  اب  هدـنب 

.مفلاخم اھراک 

1391/11/23 نمھب زا ٢٢ دعب  هقف  جراخ  سرد  هسلج  رد  بالقنا  ربھر  تانایب 

نیا هب  بالقنا  درگلاس  لاس ، هس  لاس ، ود  زا  دعب  دننک ، تّدـح  یلیخ  دـننکیم ؛ رازگرب  هنوگچ  ار  بالقنا  یاھدرگلاس  اھنیا  دـینیبب  دـندرک ، بالقنا  هک  یئاھروشک  هب  دـینک  هاگن  امش 

نابحاص ار  دوخ  مدرم ، تسا ؛ مدرم  دوخ  شود  یور  راک  اجنیا  .اھنیا  لاثما  حلـسم و  یاھورین  دننام  دنورب ؛ هژر  اھنیا  یولج  دـنیایب  مھ  هدـع  کی  دنتـسیاب ، اجنآ  یا  هدـع کی  هک  تسا 

یانعم هب  هن  دننک -  رکشت  ًاعقاو  هک  تسا  هدنب  لاثما  هدنب و  ی  هفیظو هک  مینکیم -  رکشت  مدرم  کیاکی  زا  ام  هکنیا  .دنتسھ  هک  دننادیم ، روشک  نابحاص  دنتسھ ؛ هک  دننادیم ، بالقنا 

هب قلعتم  روشک  تسا ، مدرم  نیا  دوخ  لام  بالقنا  هن ، دـیدرک ؛ کمک  ار  بالقنا  هک  مینکیم  رکـشت  مدرم  زا  اذـل  تسا ، مدرم  تبـسن  زا  رتکیدزن  بـالقنا ، هب  اـم  تبـسن  هک  تسا  نیا 

اب تریـصب ، اـب  تعاجـش ، اـب  دـننادیم ؛ ار  نیا  مدرم  هک  تسا  نیا  هتـسجرب  گرزب و  رنھ  راـک و  نسُح  .تسا  مدرم  نـیا  هـب  قـلعتم  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  تـسا ، مدرم  نـیمھ 

ناشن ار  ناشدوخ  روضح  دـیاب  هک  یئاج  نامھ  رد  تسرد  دـننکیم ؛ تیاـمح  تساـھنآ ، لالقتـسا  تزع و  ی  هیاـم هک  دوخ ، میظع  تورث  نیا  زا  دوخ ، ی  هتـشاد نیا  زا  یـسانش ، عقوم

یلیخ نیا  تسا ، یبیجع  ی  هدیدپ یلیخ  نیا  دـندش ؛ نادـیم  نیا  دراو  دـندمآ  دوجو  ی  همھ اب  مدرم  ناریا ، رـسارس  رد  نارھت ، رد  زورید  دـیدرک  هظحالم  هک  دـنھدیم ؛ ناشن  دـنھد ،

هجوت نآ  تیمھا  هب  اذل  تسا ، یمتح  زیچ  کی  نیا  هک  مینکیم  لایخ  میا و  هدرک تداع  دیشروخ  عولط  هب  هک  نانچمھ  میا ؛ هدرک تداع  اھ  هدیدپ زا  یلیخ  هب  ام  .تسا  یمھم  ی  هثداح

یاھاج ناوج ، ریپ ، نز ، درم ، دـنیآ ؛ یم روجنیا  دنرـضاح ، هنحـص  رد  مدرم  روجنیا  نمھب ، یود  تسیب و  نیلوا  زا  لاس  راـھچ  یـس و  تشذـگ  زا  دـعب  هک  دراد  تیمھا  یلیخ  .مینکیمن 

زاب دنک ، رکـش  نیا  یارب  ار  رمع  ی  همھ دناوتب  ناسنا  رگا  هک  تسا  یھلا  تمعن  نیرتگرزب  ًاعقاو  نیا  دننکیم ؛ ادیپ  روضح  سک ، همھ  اج ، همھ  روج ، همھ  فلتخم ، یاھرـشق  فلتخم ،

، تلم نیا  نانمـشد  هک  یتقو  نامھ  رد  تسرد  .اجب  تقوب و  دنداد ، ماجنا  یگرزب  راک  ًاتقیقح  مینک ؛ رکـشت  دیاب  مدرم  کیاکی  زا  نینچمھ  .دیایبرب و  یھلا  رکـش  یادا  زا  دناوتیمن  مھ 

یمالـسا و ماظن  مدرم و  نیب  یئادج  و  دنھدن ، خساپ  یمالـسا  یروھمج  یادن  بالقنا و  یادن  هب  مدرم  هک  دنتـشاد  راظتنا  تلم  نیا  تزع  نانمـشد  تلم ، نیا  لالقتـسا  نانمـشد 

نیا .دنمھفیم  اما  دنرواین ، ور  هب  دننکیم  یعـس  نانمـشد  تاغیلبت ، رد  هتبلا  .دندرک  سویأم  ار  نمـشد  دـندرک ، ماکان  ار  نمـشد  ناشدوخ  روضح  اب  مدرم  دـننک ، هدـھاشم  ار  مالـسا 

.دش هجاوم  تلم  نیا  اب  دوشیمن  هک  دنسریم  هجیتن  هب  اذل  دننکیم ؛ لیلحت  دنمھفیم و  دننیب ، یم مھ  اھنآ  دندیرفآ ، مدرم  هک  یمیظع  یاھ  هنحص رد  دیدید  زورید  امش  هک  ار  یزیچ 

1391/11/19 ناریا یمالسا  یروھمج  شترا  یئاوھ  یورین  نانکراک  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

هب هک  تسا  نیا  اھنآ  راک  یذا ؛» ّالا  مکوّرضی  نل  : » دیامرف یم لاعتم  یادخ  نیا ، زا  لبق  ِزور  دنچ  مدرک  ضرع  .دیآ  یمنرب وا  زا  یراک  رازآ  تیذا و  زج  اما  دنکیم ، رازآ  دنکیم ، تیذا  نمشد 

رد هچرھ  دندرک ، یناوخزجر  ناریا  تلم  هیلع  لاس  یس  نیا  لوط  رد  اھ  ییاکیرمآ همھ  نیا  .دندنبب  ار  امـش  هار  دنناوتیمن  دننک ، دس  ار  امـش  یولج  دنناوتیمن  اما  دنناسرب ، رازآ  امش 

هـشیمھ زا  یھلا  لضف  هب  ناریا  تلم  زورما  هک  تسا  هدـش  نیا  هجیتن  دـنتفرگ ؛ راـک  هب  ناریا  تلم  هیلع  ار  یا  هناـسر ثیبخ  یروطارپما  دـندرک ، غیلبت  دـندرک ، دـنتفگ ، دنتـشاد  ناوت 

بالقنا زا  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  زا  ار  تلم  هک  تسا  هدوب  نیا  اھنآ  یعـس  دنکیم ؛ هدـھاشم  دراد  ار  فلتخم  یاھ  هصرع رد  رتشیب  ییافوکـش  رت ، لاعف رت ، مزاج رت ، مزاع رت ، باداش

ادـج ار  تلم  هک  تسا  نیا  ناش  یعـس دـندرک ؛ ماکان  ار  نمـشد  یبالقنا ، یلم و  یمومع  شیامن  ی  هصرع نیا  رد  ناشدوخ  روضح  اـب  ناریا  تلم  نمھب ، رد 22  لاس  رھ  .دننک  ادـج 

ناریا تلم  میھدـب ؛ رارق  یمالـسا  یروھمج  ماظن  لباقم  رد  ار  ناریا  مدرم  هک  میراذـگیم  نیا  یارب  ار  اھمیرحت  نیا  ام  هک  تفگ  ًاحیرـص  اکیرمآ  یلبق  ی  هبرجت یب  ی  هجراـخ ریزو  .دـننک 

 ... .درک دـنھاوخ  ماکان  ار  نمـشد  رگید  راب  کی دوخ ، ی  هدـنبوک تکرح  اـب  ناریا  تلم  نمھب ، زور 22  رد  دـید  دـیھاوخ  دـنا و  هداد دوخ  یاھ  ییامیپھار رد  دوخ ، تاکرح  رد  ار  اـھنآ  باوج 

هدرک ذاختا  ار  تسایـس  نیا  نمـشد  ارچ  دـمھفیم  دـنکیم ؛ یبای  تھج ار  نمـشد  تاکرح  دـمھفیم ، ار  نمـشد  راک  یانعم  تسا ، رادـیب  تسا ، ریـصب  تلم  هک  تسا  نیا  راک  نسُح 

شدوخ روضح  دھدیم ، ناشن  ار  شدوخ  دھدیم ، ناشن  یلم  تزع  میظع  ی  هصرع نیا  رد  ار  دوخ  روضح  دنکیم ، یراشفاپ  دوخ  یاھ  هتـشاد رب  دنکیم ، تکرح  وا  لباقم  ی  هطقن تسا ،

راچد دننکیمن ، هابتشا  ار  هار  اھتسینویھص -  اھ و  ییاکیرمآ همھ  زا  رتشیب  دننکیم -  نانمـشد  هک  یتاغیلبت  لباقم  رد  مدرم  یمومع  تریـصب  .تسا  هیـضق  نسُح  نیا  دنکیم ؛ تابثا  ار 

.تسا ام  نالک  یلم و  میظع  یایاضق  نسُح  نیا  دنوشیمن ؛ راچد  دوشب ، نآ  راچد  ناریا  تلم  هک  تسا  نآ  یپ  رد  نمشد  هک  ییاطخ  یھابتشا و  نآ 

1391/11/19 ناریا یمالسا  یروھمج  شترا  یئاوھ  یورین  نانکراک  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

ملح لھا  ناریا  تلم  تسا ؛ تملاسم  لھا  ناریا  تلم  میدرک ؛ رارقرب  طابترا  میتسب ، داد  رارق  میدرک ، هرکاذـم  دـنرادن ، دنتـشادن و  ناریا  هیلع  زیمآ  هئطوت تکرح  هک  ییاھروشک  اـب  اـم 

.تسا تیرشب  عفانم  یارب  یمالسا و  تما  عفانم  یارب  یلم ، عفانم  یارب  دھدیم  ماجنا  ناریا  تلم  هک  هچنآ  زورما  تسا ؛ تیرـشب  یمومع  عفانم  تمدخ  رد  ناریا  تلم  تدحو  تسا ؛

هللاءاش نا دـنداد و  ناشن  دوخ  نشور  هار  نیا  رد  هک  یا  یگداتـسیا نیا  اب  خـسار ، مزع  نیا  اـب  تریـصب ، نیا  اـب  ناریا  مدرم  .تسا  ناریا  تلم  رـس  تشپ  یھلا  کـمک  دـیدرت  نودـب  و 

؛ مینک ظفح  ار  تریـصب  نیا  هک  تسا  نیا  شھار  .دنناسرب  راختفا  ی  هلق جوا  هب  ار  یمالـسا  تما  هللاءاش  نا ار ، ناریا  تلم  طقف  هن  تسناوت  دھاوخ  درک ، دنھاوخ  لابند  ار  نیا  هشیمھ 

.دننک ظفح  ار  روشک  حلاصم  روشک  نیلوئسم  هک  تسا  نیا  شھار  مینک ؛ ظفح  ار  نامدوخ  داحتا  هک  تسا  نیا  شھار 

1391/10/24 اپورا نایوجشناد  یمالسا  یاھ  نمجنا ی  هیداحتا ی  هنالاس تسشن  نیمتفھو  لھچ هب  مایپ 

یاھماگ دوش و  هرادا  قیال ، گرزب و  یناریدم  تسد  هب  دیاب  یلمع ، یملع و  یاھ  هتخودنا زا  یمیظع  تورث  اب  ادرف ، ِناریا  .دیروشک  ی  هدنیآ ناریدـم  ناناوج ، امـش  زیزع  نایوجـشناد 
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ی هطقن رھ  رد  ناریا  تلم  زیزع  نادنزرف  ناناوج و  ی  همھ امش و  .درادرب  امش  لاثما  تعاجـش  تریـصب و  نامیا و  تمھ و  اب  ار ، هدش  میـسرت  یاھزادنا  مشچ یوسب  باتـشرپ  دنلب و 

.دینک هدامآ  زارت ، نیا  رد  ینیرفآ  شقن یارب  ار  دوخ  دیاب  ناھج ،

1391/10/19 مق مدرم  رادید  رد  تانایب 

، نیا اھتنم  دوش ؛ رازگرب  ملاس  دیاب  تاباختنا  هک  منکیم  دیکأت  مھ  هدنب  هتبلا  .درادن  ار  مزال  تمالـس  تاباختنا  هک  دوش  نیقلت  دوش ، هتفگ  مدرم  هب  هک  تسا  نیا  رگید  ی  هلئـسم کی 

لمع ینوناق  ریغ  قرط  زا  دنھاوخب  یناسک  هتبلا  .تسا  هدش  ینیب  شیپ تاباختنا  تمالس  ظفح  یارب  یبوخ  رایـسب  ِینوناق  یاھ  هار ام ، نیناوق  رد  یمالـسا ، یروھمج  رد  .دراد  هار 

ناشدوخ یارب  دندرک ، تسرد  تمحز  بابـسا  مدرم  یارب  دندرک ، هنیزھ  راچد  ار  روشک  دـندش ، دراو  ینوناق  ریغ  یاھ  هار زا  لاس 88  رد  هکنیاامک  دننکیم ؛ روشک  ررـض  هب  بخ  دننک ،

تیاعر اب  لماک ، تمالـس  اب  دیاب  تاباختنا  هک  مراد  رارـصا  مھ  هدـنب  هلب ، .دراد  دوجو  یبوخ  ِینوناق  یاھ  هار .دـندش  یلعا  ألم  رد  نیمز و  رد  یگتـسکشرس  یتخبدـب و  بابـسا  مھ 

اوقت لامک  تیاعر  اب  لماک ، تقد  اب  نوناق ، قبط  دیاب  همھ  دنتسھ ، لوئسم  دنراکردنا و  تسد تاباختنا  راک  رد  هک  یتلود  ریغ  نیلوئسم  یتلود و  نیلوئسم  .دریگب  ماجنا  لماک  ِتناما 

.دش دھاوخ  نینچ  مھ  ًانئمطم  و  دیایب ؛ شیپ  یملاس  تاباختنا  ات  دننک  لمع  یتسدکاپ  و 

یارجام کی  دـننک ؛ تسرد  یئارجام  کی  دـنروایب ، شیپ  یا  هثداح کـی  دـننک ؛ مرگ  یرگید  زیچ  کـی  هب  ار  مدرم  رـس  تاـباختنا ، ماـیا  رد  دـننک  یعـس  هک  تسا  نیا  مھ  اـھ  هار زا  یکی 

اب هک  تسا  نیا  زا  رت  شوھاب رتریصب و  رایـسب  ناریا  تلم  هک  منئمطم  هدنب  اما  تسا ، نمـشد  یاھ  هشقن وزج  مھ  نیا  هتبلا  .یتینما  یارجام  کی  یداصتقا ، یارجام  کی  یـسایس ،

یروشرپ بوخ و  تاباختنا  راگدرورپ ، لضف  هب  یھلا ، ی  هوق لوح و  هب  ّهللا ، نذا هب  تاباختنا  ّهللاءاش  نا هن ، دروخب ؛ بیرف  نانمشد  لماوع  ای  نانمـشد  ی  هنامـصخ یاھدنفرت  نینچ  کی 

.دش دھاوخ 

1391/09/21 یمالسا یرادیب  مالسا و  ناھج  یاھ  هاگشناد دیتاسا  یناھج  سالجا  رد  ناگدننک  تکرش رادید  رد  تانایب 

.تسا مدرم  رایتخا  رد  مھ  یقیقح  تردـق  .دـنراد  یئاھزاین  دـنراد ، یتاـعقوت  مدرم  .دـنوش  عطقنم  مدرم  زا  دـیابن  تسا ؛ یمدرم  یاـھ  یناـبیتشپ ظـفح  مھم ، لـئاسم  زا  رگید  یکی 

تسا یئاج  اجنآ  دنتسیا ، یم روشک  ناربھر  نالوئـسم و  رـس  تشپ  یتھجمھ  لدمھ و  ِمدرم  کی  هک  یئاجنآ  دنوشیم ، لدمھ  مدرم  هک  یئاجنآ  دننکیم ، عامتجا  مدرم  هک  یئاجنآ 

، ناگدنـسیون نارکفنـشور ، ی  هدھع زا  دیآ ؛ یمرب اھامـش  ی  هدھع زا  نیا  و  تشاد ؛ هگن  دیاب  درک ، ظفح  دـیاب  ار  مدرم  .دـننکب  دـنناوتیمن  یطلغ  چـیھ  مھ  اکیرمآ  زا  رتگرزب  اکیرمآ و  هک 

یاجک رد  هک  دننک  نییبت  دنھاوخیم ، هچ  هک  دننک  نشور  دننک ، نییبت  مدرم  یارب  دنراد ؛ هدھع  رب  ینیگنس  ی  هفیظو هک  دنتـسھ  نید  یاملع  رترثؤم ، همھ  زا  .نید  یاملع  نارعاش ،

.دوش دراو  دناوتیمن  یا  همدص چیھ  تقو  نآ  دنراد ، هگن  تریصباب  هاگآ و  ار  مدرم  تسیک ؛ نمشد  تسیچ ، عناوم  هک  دننک  نییبت  دنراد ، رارق  هار  نیا 

1391/09/01 « نیحلاص  » حرط نالاعف  نایجیسب و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؛ منکب ضرع  نم  ار  نیا  .تسھ  شرد  دـیجمت  نیـسحت و  ی  هبنج کی  هک  تسا  یلئاسم  نامھ  زا  یکی  مھ  نیا  تسھ ، یمالـسا  یاروش  مرتحم  سلجم  رد  نالا  هک  مھ  یراک  نیا 

تھج ود  زا  نیا  یئارجا ، نالوئسم  ریاس  زا  ای  روھمج  سیئر  زا  ای  الاح  دننکب ، لاوئس  روشک  نالوئسم  زا  هک  ینیا  دیـشاب ؛ هتـشاد  هجوت  ام  زیزع  تلم  زیزع و  نارھاوخ  ناردارب و  امش 

هک تسا  نیا  رگید  ی  هبنج .تسا  تبثم  نیا  روشک ؛ لئاسم  هب  تبسن  دننکیم  تیلوئـسم  ساسحا  هننقم  ی  هوق رد  مدرم  ناگدنیامن  هک  دھدیم  ناشن  هکنیا  یکی  تسا : یتبثم  راک 

نالوئسم مھ  .تسا  تبثم  مھ  نیا  دننک ؛ نایب  ار  تالاوئـس  نیا  دنھدب ، حیـضوت  دنیایب  هک  دنتـسھ  هدامآ  دنیوگیم  نیـسحت  لباق  تعاجـش  اب  سفن و  هب  دامتعا  اب  روشک  نالوئـسم 

هچ ناسنا  .دنراد  دامتعا  دنراد و  نانیمطا  ناشدوخ  تقادص  ناشدوخ و  لمع  تحص  هب  هک  دنھدیم  ناشن  ام  هیرجم  ی  هوق نالوئسم  مھ  دننکیم ، لمع  هفیظو  هب  ام  ی  هننقم ی  هوق

اب دھاوخیم  دیوگیم  یتلود  هاگتـسد  تسا ؛ هفیظو  ساسحا  نیا  دسرپب ، دھاوخیم  دـیوگیم  سلجم  ینعی  تسا ؛ هداتفا  قافتا  راک  نیا  الاح  .تسا  نیا  رتھب ، همھ  زا  رگید ، دـھاوخیم 

ود نیا  هک  مدـقتعم  نم  نکل  تسا ، بوخ  هیـضق  ود  رھ  تسھ ؛ نیـسحت  لباق  مھ  نیا  دـنتفگ -  مھ  ام  هب  ار  نیا  هک  دـیآ -  یمرب خـساپ  ی  هدـھع زا  دـھدب و  خـساپ  سفن  هب  دامتعا 

ناحتما کی  تسا ، هداد  یبوخ  ناحتما  کی  سلجم  .ار  هیضق  دننک  مامت  اج  نیمھ  دننکب ؛ شمامت  اج  نیمھ  .دنکن  ادیپ  همادا  رگید  دعب  هب  اجنیا  زا  هتفرگ ، ماجنا  اجنیا  ات  تبثم  ی  هطقن

نانمـشد هک  تسا  یزیچ  نامھ  راک  نیا  ی  همادا .دـنھدیم  صیخـشت  دـنمھفیم ، مدرم  دنتریـصب ، اب  مھ  مدرم  .دوب  یبوخ  ناـحتما  ناـحتما ، نیا  دـنا ؛ هداد یئارجا  نیلوئـسم  یبوخ 

یا هدـع کی  فرط ، نآ  زا  تاساسحا  ریثأت  تحت  یا  هدـع کی  فرط ، نیا  زا  تاساسحا  ریثأت  تحت  یا  هدـع کـی  دـنھدب ؛ رارق  مھ  لـباقم  رد  ار  هوق  ود  نیا  دـنرادیم  تسود  دـنھاوخیم ؛

هچ نیلوئـسم ، ی  همھ .شمارآ  هب  دراد  جاـیتحا  روشک  هن ، .دـننک  تسرد  یغولـش  یاـضف  کـی  دـنریگب و  راـک  هب  هریغ  یتـنرتنیا و  هاـگیاپ  رد  هماـنزور و  رد  ار  غیلبت  لـئاسو  اـھملق و 

، دوب سلجم  ی  هفیظو هک  هچنآ  .دنراد  تسود  ار  شمارآ  مھ  مدرم  دنراد ، مزال  شمارآ  دنھدب ، ماجنا  ار  دوخ  راک  هکنیا  یارب  ارجا ، نیلوئسم  هچ  اضق ، نیلوئسم  هچ  نینقت ، نیلوئـسم 

ناردارب و نآ  زا  نم  ـالاح  زا  .تسا  هدـننک  دنـسرخ  فرط  ود  رھ  زا  نیا  داد ؛ ناـشن  ار  مزـال  سفن  هب  داـمتعا  تسا ، سلجم  ی  هـفیظو هـک  هـچنآ  لـباقم  رد  مـھ  تـلود  تـفرگ ؛ ماـجنا 

ی هوق هننقم و  ی  هوق نیلوئسم  مھ  یتلود ، نیلوئسم  مھ  ًالمع  دنھدب  ناشن  دننک و  مامت  ار  هیضق  منکیم  اضاقت  دندرک ، عورـش  ار  راک  نیا  هک  سلجم  رد  یرفن  هد  دنچ  ی  هعومجم

.دنراذگیم مارتحا  روشک  شمارآ  تلم و  نیا  تدحو  هب  زیچ  همھ  زا  شیب  هک  هیئاضق 
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؛ هداتفا هار  هب  رگید ، فرط  زا  اکیرمآ  ربکتـسم  تلود  و  فرط ، کی  زا  ناریا  تلم  نیب  هزرابم  کی  لاس -  تصـش  دودـح  لوط  رد  ینعی  میتسھ -  لاس 92  کیدزن  هک  نالا  ات  لاس 32  زا 

، تسا هدـش  زوریپ  هک  نآ  اجنیا  رد  هک  میدـیمھف  ام  یتقو  .تسا  لمأت  روخ  رد  نیا  تسا ؟ نادـیم  نیا  زوریپ  یک  زورما  ات  .تسا  یمھم  ی  هثداح یلیخ  نیا  تسین ، یکچوک  زیچ  نیا 

دیدـج ی  هفـسلف یخیرات ؛ تالوحت  ی  همھ رد  دوشیم  یلـصا  کی  نیا  اھتلم ؛ ی  همھ یارب  دوشیم  یـسرد  نیا  تسادـخ ، هب  لکوت  نامیا و  اب  هارمھ  تلم  کی  عطاق  میمـصت  هدارا و 

ناریا تلم  ینعی  تسا ؛ هداتفا  قافتا  تیعقاو  نیا  و  دریگیم ؛ رارق  همھ  لوبق  دروم  دوشیم و  نیودت  دنیـشن ، یم راب  هب  هثداح ، نیا  هب  ندرک  هاگن  اب  یمالـسا ، لوصا  رب  ینتبم  خـیرات ،

؛ دنام بالقنا  اما  دنربب ، نیب  زا  ار  بالقنا  دنتـساوخیم  اھنیا  هک  تسا  نیا  شلیلد  دـینک ؛ هاگن  ناریا  فرط  هب  لیلد ؟ هچ  هب  .تسا  میظع  نادـیم  نیا  زوریپ  زورما ، ات  تدـم و  نیا  مامت  رد 

هزیگنا و نامھ  اب  تسا ، هدیدن  ار  ماما  تسا ، هدوبن  یلیمحت  گنج  ی  هرود رد  تسا ، هدوبن  بالقنا  نامز  رد  هک  ام  ناوج  لسن  زورما  .دـش  رت  یوق زور  هبزور هکلب  دـنام ، طقف  هن  بالقنا 

هدنز زراب  یاھ  هناشن اھنیا  .دروآ  دوجو  هب  ار  بالقنا  میمـصت ، مزع و  نآ  اب  بالقنا  نارود  ناوج  هک  دشکیم  سفن  دنکیم و  یگدنز  دنکیم ، راک  دـناوخیم ، سرد  یمیمـصت  مزع و  نامھ  اب 

.تسا بالقنا  ندوب 

راداو دوخ  تمظع  لباقم  رد  ار  اھتلم  درک ، لقتنم  ایند  هب  ار  شدوخ  فرح  دیناود ، هشیر  درک ، ادیپ  ماکحتسا  یمالسا  ماظن  دینک ؛ هظحالم  ار  یمالسا  ماظن  اھنیا ، ی  همھ رب  ی  هوالع

تلم .تسا  هبتریلاع  میظع و  تیصخش  کی  دوخ ، نانمـشد  مشچ  رد  ّیتح  ام  راوگرزب  ماما  .درک  گرزب  ناملـسم  ریغ  ناملـسم و  یاھتلم  مشچ  رد  ار  دوخ  درک ، فارتعا  ناعذا و  هب 

.دنک لوحتم  ار  روشک  هتسناوت  یمالسا  ماظن  روشک ، رد  تسا و  هدش  یفرعم  ایند  رد  تریصباب ، تلم  کی  نمؤم ، تلم  کی  مواقم ، تلم  کی  نیدالوپ ، تلم  کی  ناونع  هب  ناریا 

اب .دوب  راکتبا  یب ِتلم  کی  دوب ؛ هدش  شومارف  ِروشک  کی  دوب ؛ هدـنام  بقع ِروشک  کی  بالقنا ، زا  لبق  نارود  ِناریا  .تسین  بالقنا  زا  لبق  نارود  ِناریا  دـینیب ، یم امـش  زورما  هک  یناریا 

رد هن  تشاد ، ایند  تسایـس  ی  هنحـص رد  هن  تشاد ، ایند  ملع  ی  هنحـص رد  هن  یروھظ  زورب و  چیھ  تلم  نیا  ینغ ، گنھرف  نیا  اب  یخیرات ، ثیراوم  همھ  نیا  اب  دادعتـسا ، همھ  نیا 

قطانم کی  زجب  روشک ، لـخاد  رد  .دوب  ضحم  عباـت  تشاد ؛ اـیند  لـئاسم  هقطنم و  لـئاسم  ی  هنیمز رد  یراـکتبا  هن  تشاد ، اـیند  یارب  یئون  فرح  هن  تشاد ، اـیند  یرواـنف  ی  هنحص

همھ دـسریم ، ناماسبان  ربخ  کی  روشک  ی  هشوگ کی  زا  زورما  .دوب  ینادابآان  راچد  یناریو و  راچد  روشک  قطاـنم  ی  هیقب دوب ، میژر  نارادمدرـس  نالوئـسم و  هجوت  دروم  هک  یدودـعم 

.دندوبن رادروخرب  یگدنز  لئاسو  زا  دنتـشادن ، هداج  دنتـشادن ، قرب  دنتـشادن ، بآ  دنتـشادن ، یگدنز  مدرم  دوب ، ناماسبان  دوب ؛ یروجنآ  روشک ، طاقن  بلغا  زور  نآ  .دنوشیم  ساسح 

نیا اھراک ، نیا  دراد ؛ ار  اھتفرـشیپ  نیا  زورما  ِناریا  .دـندرکیم  یگدـنز  تبکن  رد  تسا ؛ ربخ  هچ  دنتـسنادیمن  ًالـصا  مھ  یرایـسب  دـندرکیم ؛ هاگن  ترـسح  اـب  دنتـسنادیم ، هک  یئاـھنآ 

، دنام هدنز  بالقنا  .تسا  یزوریپ  نیا  هتفر ؛ شیپ  روشک  .تشادـن  دوجو  نامز  نآ  اھفرح  نیا  .اھـشخب  ی  همھ رد  یوق  روضح  یگدـنزاس و  ملع و  نادـیم  رد  اھناوج  زورب  نیا  تاراکتبا ،

ایند لـئاسم  زا  لیـصحت ، نارود  یاـھناوجون  یناتـسریبد و  یاـھناوج  امـش  زورما  هک  یرادـقم  نآ  .دـش  رتـشیب  شا  یھاـگآ زور  هبزور تلم  دـش ، رتراد  هشیر رتروراـب و  زور  هبزور ماـظن 

یـسایس و لیلحت  یھاگآ و  تریـصب و  زورما  .دوبن  مھف  لباق  ناشیارب  رادقم  نیا  دندیمھفیمن ؛ رادـقم  نیا  اھرکفنـشور  زا  یلیخ  زور  نآ  دـینکیم ، لیلحت  دوشیم ، ناترـس  دـیمھفیم ،

.یونعم یاھ  هصرع رد  روضح  نیا  یونعم ، تاھجوت  نیا  میتفر ؛ شیپ  یونعم  ی  هنیمز رد  میتفر ، شیپ  یدام  ی  هنیمز رد  میتفر ؛ شیپ  اـم  .هدـش  یناـگمھ  روشک  رد  لـئاسم  رد  قمع 
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، روج کی  ناضمر  هام  روج ، کی  فاکتعا  مایا  .ناوج  همھ  دندوب ؟ هفرع  یاعد  مسارم  رد  یناسک  هچ  .دوب  ربخ  هچ  هفرع  یاعد  مسارم  روشک  رـساترس  رد  هتـشذگ  ی  هتفھ رد  دـیدید 

.تریصب تسایس و  ی  هصرع نآ  بھذم ، ی  هصرع نیا  ملع ، ی  هصرع نآ  .روج  کی  یداش  روج ، کی  یرادازع  روج ، کی  مرحم  مایا 
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ام دنکیم ؛ رت  یوق زور  هبزور ار  وا  تسا و  شزرو  تلم  کی  یارب  یئامزآروز ، شلاچ و  درادن -  مھ  یبیع  دش ، دھاوخن  مھ  مامت  تسا -  هدشن  هک  مامت  یناھج  رابکتسا  اب  ام  یاھشلاچ 

ار اھنیا  رگا  .تسیچ  فیرح  اب  ی  هلباقم هار  هک  دـیمھف  دـنکب ، دـھاوخیم  راک  هچ  فیرح  هک  دـیمھف  تسھ ، شلاچ  هک  دـیمھف  دوب ، بقارم  دـیاب  نکیل  میوشیم ؛ یوق  اھـشلاچ  نیا  اـب 

 - دیداتسیا رگا  .درادن  یدنواشیوخ  یسک  اب  هک  ادخ  میروخیم ؛ تسکـش  میدرک ، تلفغ  تاحـضاو  تاّنیب و  زا  رگا  میدش ، یبلط  تحار راچد  رگا  میدش ، یمھفن  راچد  رگا  میدیمھفن ،

بخ مینکن ، هجوت  تمظع  نیا  اب  ی  هزرابم کی  ِمزال  طئارـش  هب  رگا  میتسیان ، ام  رگا  اما  دـیوشیم ؛ زوریپ  ًاعطق  دـیدوب ، ادـخ  نید  ادـخ و  هب  یکتم  و  دـیا -  هداتـسیا زورما  ات  هک  نانچمھ 

، دنتـسیاب هک  دوشیم  یئاھتلم  لماش  ادخ  ینابیتشپ  ادخ ، تیانع  ادـخ ، فطل  .دـنکیمن  یھجوت  ریقح ، لئاسم  مرگرـس  یاھتلم  هب  لبنت ، یاھتلم  هب  لاعتم  یادـخ  هک  تسا  مولعم 

.دننک تکرح  دنھدب ، صیخشت  دنشاب ، هتشاد  تریصب  دنمھفب ،

1391/08/04 جح میظع  ی  هرگنک هب  مایپ 

شالت یعس و  یدبا ؛ راوتسا و  ِروحم  کی  درگ  رب  اھلد  اھمسج و  فاوط  هوکشرپ ؛ هیاریپ و  یب ی  هبعک .تسا  عامتجا  درف و  یگتخیمآ  ترخآ و  ایند و  یگتخیمآ  رد  جح ، رئاعـش  یگژیو 

موجھ دشخبیم ؛ توارط  افص و  میظع ، رشحم  نیا  رد  ار  اھلد  هک  یروضح  لاح و  و  رعشم ، تافرع و  ِیزیخاتـسر  یاھ  هصرع هب  یناگمھ  چوک  اھتنم ؛ أدبم و  کی  نایم  مظنم  موادم و 

...تیادـھ یاھ  هناـشن ینعم و  زا  زیربل  زاروزمررپ و  مسارم  نیا  ی  همھ رد  نوگ ، همھ  گـنر و  همھ  اـج و  همھ  زا  همھ ، یماـگمھ  هاـگنآ  و  ناطیـش ؛ داـمن  اـب  هلباـقم  یارب  یناـگمھ 

.تسا نومضمرپ  ینعمرپ و  ی  هضیرف نیا  یراصحنا  یاھیگژیو 

تما ّعونتم  عمج  رد  هدروآ و  نوریب  یدوخ  راصح  زا  ار  درف  مھ  و  دزاسیم ، نشور  نامیا  اوقت و  رون  هب  ار  یمدآ  لد  تولخ  دنزیم و  دنویپ  ادخ  دای  اب  ار  اھلد  مھ  هک  تسا  یمـسارم  نینچ 

رد .دزیگنا  یمرب وا  رد  ار  اھتوغاط  اھناطیش و  هب  مجاھت  ی  هیحور مھ  دناشوپیم ، وا  رب  تسا ، هانگ  دولآرھز  یاھناکیپ  زا  وا  ناج  ظفاح  هک  ار  یراگزیھرپ  سابل  مھ  دنکیم ؛ لح  یمالـسا 

یارب مھ  و  ددـنب ، یم دـیما  هدـنیآ  هب  مھ  و  دربـیم ، یپ نآ  یئاـناوت  تیفرظ و  هب  دـنیب و  یم مشچ  هب  ار  یمالـسا  تما  ی  هدرتـسگ ی  هنماد زا  یا  هنومن مھ  رازگ ، جـح هک  تساـجنیا 

یارب ددـنبیم و  زیزع  مالـسا  اب  مکحتـسم  یقاثیم  نأشلا و  میظع ربمایپ  اب  هرابود  یتعیب  دـبایرد ، ار  یھلا  کمک  قیفوت و  رگا  زین  مھ  و  دـنکیم ، یگدامآ  ساسحا  نآ  رد  ینیرفآ  شقن

.دنیرفآ یم دوخ  رد  خسار  یمزع  مالسا ، ی  هملک ءالعا  تما و  حالصا  دوخ و  حالصا 

، لّمأت ربدت و  لھا  یارب تریصب ، یزرودرخ و  زا  یریگ  هرھب ینید و  فئاظو  رد  یرگنفرژ  اب  نآ ، یاھراکھار  .تسا  ریذپان  لیطعت ی  هضیرف ود  تما -  حالصا  دوخ و  حالصا  ینعی  ود -  رھ  نیا 

.تسین راوشد 

ندرک رثا  یب یارب  تدـھاجم  و  وا ، یاھ  هشقن نمـشد و  تخانـش  زا  تما ، حالـصا  و  دوشیم ؛ زاـغآ  هاـنگ  زا  زیھرپ  یارب  شـشوک  یناـطیش و  یاھـسوھ  اب  هزرابم  زا  شیوخ ، حالـصا 

.دریگیم ناماس  یمالسا ، یاھتلم  ناملسم و  داحآ  یاھنابز  اھتسد و  اھلد و  دنویپ  زا  هاگنآ  و  وا ، یاھ  ینمشد اھ و  هعدخ اھ و  هبرض

1391/07/25 یلامش ناسارخ  ناتسا  نالوئسم  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

تیریدم تحت  ای  دنراد ، یونش  فرح امش  زا  هک  یداحآ  ی  هعومجم هب  دیاب  ار  نیا  اھرشق ! ناگدیزگرب  فلتخم ! یاھشخب  نالوئـسم  نم ! نازیزع  دراد ؛ شالت  راک و  هب  زاین  روشک  زورما 

راک بترم ، مظنم و  راک  هدش ، یزیر  همانرب راک  مینک ؛ راک  تخـس  دیاب  مینک ، راک  دـیاب  .دراد  راک  هب  جایتحا  روشک  دـینک : لقتنم  لمع ، هب  مھ  نابز ، هب  مھ  دـننکیم ، شالت  دـنراد  امش 

.بوخ

یارب مینکیم  هدھاشم  روشک  حطـس  رد  ار  یرثؤم  تکرح  کی  ام  تقو  رھ  هک  نانچمھ  دـنریگیم ؛ هیحور  ام  ی  هدروخدـنگوس نانمـشد  مینکب ، یفعـض  ساسحا  کی  ام  هک  یتقو  رھ 

، ار یللملا  نیب لئاسم  هک  یناسک  .دیآ  یم دوجو  هب  نیا  ندرک  یثنخ  یارب  نمشد  یوس  زا  یـشالت  کی  مینیب  یم ًاروف  مدرم ، یئازفا  تریـصب مدرم و  عیجـشت  مدرم و  نداد  تکرح 

ضرف ًالثم  دریگیم -  ماجنا  یمھم  راک  روشک  رد  تقو  رھ  .دـننکیم  تفایرد  یبوخب  ار  نیا  دـننکیم ، دـصر  ار  یللملا  نیب نوگانوگ  یاھدروخرب  ار ، یربخ  لـئاسم  ار ، یـسایس  لـئاسم 

؛ دنھد رارق  عاعـشلا  تحت ار  راک  نیا  دننکیم  یعـس  اھنآ  ًاروف  تلود -  رد  رثؤم  مھم و  مادقا  کی  یتعنـص ، یملع و  گرزب  تیقفوم  کی  گرزب ، تاباختنا  کی  گرزب ، یئامیپھار  کی  دـینک 

ماظن نیفلاخم  تسا : نیا  ایند  رد  شلمعلا  سکع ًاروف  دـینکیم  هظحـالم  مینک ، یگتـسخ  راـھظا  مینک ، فعـض  راـھظا  اـم  یتقو  کـی  رگا  نینچمھ  .دـننک  یزاـس  هلئـسم یروج  کـی 

ار شالت  راک و  ًالوا  هک  دزومآ  یم ام  هب  نیا  .تشاد  هجوت  اھنیا  هب  دیاب  .دننک  هلمح  دنھاوخیم  سفن  هزات هنأک  دـننکیم ؛ فعـش  ساسحا  دـنریگیم ، هیحور  مالـسا  نیفلاخم  یمالـسا و 

قیرزت مینک ، تیوقت  دنتـسھ ، ام  راک  ی  هزوح رد  دنونـشیم ، ام  زا  هک  یناسک  ی  همھ رد  ار  دـیما  ی  هیحور شـالت ، ی  هیحور راـک ، ی  هیحور مینک  یعـس  ًاـیناث  میھدـن ؛ تسد  زا  زگرھ 

روشک تفرـشیپ  ررـض  هب  تسا ، روشک  حلاصم  ررـض  هب  کشالب  دشاب ، فالتخا  تلالم و  یگدرـسفا و  یگتـسخ و  سأی و  ی  هدنھد ناشن هک  ینخـس  رھ  .تسا  هفیظو  نیا  مینک ؛

.تسا یلم  تزع  ررض  هب  تسا ،

تسا نیا  تیعقاو  دھاش  نیرتمھم  .دراد  تیعقاو  اھنیا  هکلب  میناوخب -  زجر  میھاوخیمن  اعدا -  کی  ناونع  هب  هن  تسالاب ؛ ام  یاھ  یئاناوت .تسا  رپ  ام  تسد  نانمشد ، اب  ی  هلباقم رد 

هدش طقاس  الاح  ات  دیاب  دوب ، هدش  کشخ  الاح  ات  دیاب  تخرد  نیا  بخ  میدوب ، فیعض  ام  رگا  دننزیم ؛ هبرض  دننزیم ، گنس  دننزیم ، هشیت  دنراد  بترم  هک  تسا  لاس  هس  یس و  هک 

؟ تسا هدش  اّھبر » نذاب  نیح  ّلک  اھلکا  یتؤت   » ارچ تسا ؟ هدرک  دشر  ربارب  هد  ارچ  دوب ؛
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، بلطواد یاھناوج  .دـش  بالقنا  ندـمآ  دـیدپ  بجوم  اـی  دـش ، بـالقنا  یزوریپ  بجوم  دوخ  مدرم ، یجیـسب  روضح  هک  تفگ  دوشب  اـنعم  کـی  هب  دـیاش  .تسا  بـالقنا  دازمھ  جیـسب 

رساترس رد  اھشالت  نیا  .دندرک  ادیپ  رثؤم  روضح  دندرک ، یگداتسیا  دندش ، دراو  یئاھ  هصرع رد  مراد -  عالطا  هدنب  هک  درونجب  رھش  نیمھ  رد  اج -  همھ  رد  بالقنا  زا  لبق  دنم ، هقالع

هک ینونک -  لکـش  هب  جیـسب  بالقنا ، یزوریپ  اب  اما  تسا ؛ بالقنا  تدالو  زا  لـبق  جیـسب ، تدـالو  اـنعم ، نیا  هب  نیارباـنب  .ناریا  تلم  یبـالقنا  میظع  تکرح  دـش  دـش ، عمج  روشک 

.درک یفرعم  بالقنا  دازمھ  ار  جیسب  ناوتیم  نیاربانب  .تفای  دلوت  درک -  مھاوخ  ضرع  ار  روآ  تفگش ی  هدیدپ نیا  درف  هبرصحنم تایصوصخ 

رد ارچ ، تسا ؟ ریظن  یب ی  هدـیدپ کـی  جیـسب  روضح  دـیئوگیم  امـش  هک  دنتـشادن ، یمدرم  روضح  رگید ، یاـھبالقنا  رگید ، یاـھتلم  اـیآ  .تسا  یریظن  یب ی  هدـیدپ هدـیدپ ، نیا  بخ ،

، دینک هاگن  ار  خیرات  رگا  .یراذگریثأت  قیمع و  رایـسب  یاھتوافت  اب  اھتنم  دنتـشاد ؛ روضح  مدرم  ی  هدوت تسا ، هدمآ  دوجو  هب  ناھج  یاھروشک  رد  هک  یگرزب  ثداوح  رد  رگید ، یاھبالقنا 

اھنیا یود  رھ  رد  .تسا  یوروش  رد  یتسینومک  بالقنا  یکی  تسا ، هسنارف  ریبک  بالقنا  یکی  تسا ؛ فورعم  ایند  رد  ام  بالقنا  دـح  رد  ریخا  نرق  هس  ود  نیا  رد  بالقنا  ود  دـینیب  یم

ضرع ار  یجیـسب  روضح  تایـصوصخ  زا  یکدـنا  الاح  نم  .تسا  توافتم  ام  بالقنا  رد  یجیـسب  روضح  اـب  دوب -  مھ  هوبنا  مجحرپ و  هک  اـھبالقنا -  نآ  رد  مدرم  روضح  اـما  دـندوب ، مدرم 

.منکیم

هار یمدرم  میظع  تکرح  نیا  هک  نیا  هب  درک  کمک  یھدـنامزاس  نیا  .تسا  درف  هبرـصحنم تیـصوصخ  کی  نیا  دوب ؛ یھدـنامزاس  یاراد  لوا  زا  یمدرم  ِیمومع  ی  هعومجم نیا  ًالوا 

زا یور ، هدایز زا  یوردنت ، زا  اما  تسھ ؛ مدرم  ی  هدارا تسھ ، یریگ  میمصت رد  زکرمت  تسھ ، نآ  رد  تریـصب  تسھ ، نآ  رد  تیادھ  ینعی  دوب ، یھدنامزاس  یتقو  .دنکن  مگ  ار  شدوخ 

.دنکیم یریگولج  شحاف ، یاھاطخ  زا  یورجک ،
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صیخشت ار  نمشد  اب  یریگرد  طخ  امش  هک  تسا  نیا  یانعم  هب  اھنارود  ی  همھ رد  نارود و  نیا  رد  تریصب  منکب ؛ ضرع  امش  هب  نم  .تسا  تریصب  ی  هلئـسم مھم ، لئاسم  زا  یکی 

، تسین نمشد  اجنآ  هک  یا  هطقن کی  تمس  هب  دننکیم  شتآ  ار  ناشدوخ  ی  هناخپوت هراپمخ و  دننکیم ؛ هابتـشا  ار  یریگرد  ی  هطقن اھ  یـضعب تسا ؟ یریگرد  نمـشد  اب  اجک  دیھد ؛

هک یحانج  بیقر  تسا ؛ مسینویھـص  ربکا  ناطیـش  تساکیرمآ ، ربکا  ناطیـش  دـنروآ ! یم باسح  هب  ربکا » ناطیـش   » ار ناـشدوخ  یتاـباختنا  بیقر  اـھ  یـضعب .تسا  تسود  اـجنآ 
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دیز و هک  یلاح  رد  تبـسانم ؟ هچ  هب  ارچ ؟ منادب ؟ ناطیـش  ار  امـش  نم  یئورمع ؛ رادفرط  امـش  مدـیز ، رادـفرط  نم  .تسین  ربکا  ناطیـش  هک  یتاباختنا  بیقر  تسین ، ربکا  ناطیش 

، تسا یدوخ  سابل  رد  یرفن  کی  هک  تسھ  یھاگ  .مینک  صخشم  ار  نمـشد  اب  یریگرد  طخ  .دنبالقنا  تمدخ  رد  مالـسا و  تمدخ  رد  دننکیم ، مالـسا  بالقنا و  یاعدا  ود  رھ  ورمع 

تسانب رگا  .میوشیم  ادج  .لصاف  طخ  دنک : فیرعت  زرم  دح و  دیاب  وا  اب  ناسنا  درکن ، لمع  تحیصن  اب  رگا  درک ؛ تحیصن  دیاب  ار  وا  بخ ، دنکیم ! رارکت  ار  نمـشد  نخـس  وا  ی  هرجنح اما 

، ینزب فرح  یتسیاب و  یمالـسا  یروھمج  لباقم  رد  یھاوخب  یرگید -  تایبدا  کی  اب  ولو  دراد -  یمالـسا  یروھمج  هب  تبـسن  یتسینویھـص  میژر  هک  یتاساسحا  نامھ  اـب  اـمش 

، ینک لماعت  یمالسا  یروھمج  اب  قطنم  نآ  اب  یھاوخب  امش  دنکیم ، لمع  یمالسا  یروھمج  لباقم  رد  اکیرمآ  هک  یقطنم  نامھ  اب  رگا  یراد ؟ یقرف  هچ  یتسینویھص  میژر  اب  بخ 

مھ یگرزب  تافالتخا  دـشاب ، مھ  یقیمع  تافالتخا  تافالتخا ، تسا  نکمم  .تسین  یروجنیا  هن ، هک  تسھ  تقو  کی  اما  .تسادـج  هلئـسم  نیا  .یرادـن  یقرف  اکیرمآ  اب  امـش  بخ 

صخشم درک ، میسرت  دیاب  ار  نمشد  اب  یریگرد  طخ  .دراد  یرگید  باسح  نمـشدریغ  دراد ، یرگید  باسح  نمـشد  دنک ؛ هابتـشا  دیابن  نمـشدریغ  اب  ار  نمـشد  ناسنا  اما  دشاب ،

.تسا نیا  مینکیم ، ضرع  ام  هک  یتریصب  .دھاوخیم  تریصب  نیا  درک ؛

ی هرجنح زا  نوچ  دنـسانشیمن ، مھ  ار  نمـشد  دایرف  دـننکیم ، تسود  ی  هلماعم مھ  نمـشد  اب  یا  هدـع کی  .دـنتفا  یم فرط  نیا  زا  یا  هدـع کی  دـنتفا ، یم فرط  نآ  زا  یا  هدـع کی 

.تسا تسرد  طخ  نآ  تسا ؛ طسو  طخ  نآ  تریصب ، دنراذگیم ! نمشد  باسح  هب  دراد ، اھنآ  اب  یا  هقیلس فالتخا  کدنا  هک  یسکرھ  فرط ، نیا  زا  مھ  هدع  کی  دیآ ؛ یم رد  یرگید 
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رد ناتـسا و  نیا  رد  ام  زیزع  مدرم  تریـصب  یھاگآ و  یدنمـشوھ و  اـم و  زیزع  تلم  شـالت  هک  تسا  نیا  منک ، ضرع  یناوریـش  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  امـش  هب  ملیاـم  نم  هک  هچنآ 

نیا ناشاھحالس  زا  یکی  رگزواجت ، وگروز و  نادنمتردق  .تسا  یگرزب  تمعن  نیا  دشاب ؛ رادروخرب  یرمتسم  یسایس  تابث  کی  زا  ام  روشک  هک  تسا  هدش  بجوم  روشک ، رـساترس 

نادنمتردق هک  دینیب  یم .گرزب  یایند  نیا  رگید  قطانم  رد  مھ  و  نامدوخ ، ی  هقطنم رد  مھ  دینکیم ؛ هدھاشم  امش  ار  نآ  ی  هنومن هک  دننک ، داجیا  یتابث  یب یئاھروشک  رد  هک  تسا 

روشک اب  روشک  نآ  مدرم  ای  روشک  نآ  مدرم  نیب  دننک ، رقتـسم  قطانم  نآ  رد  اھروشک و  نآ  رد  ار  دوخ  ی  هطلـس هکنیا  یارب  دنا ، هدیزرو یعمط  یروشک  رد  اج  رھ  دنا ، هتـسناوت اج  رھ 

، دـننک هدافتـسا  یزاس  هحلـسا تاجناخراک  یتابث ، یب نیا  زا  دـیایب ؛ دوجو  هب  اھماظن  رد  یتابث  یب ات  دـندرک ، یریگرد  داجیا  دـندرک ، فالتخا  داجیا  دـندرک ؛ داجیا  یتابث  یب هیاسمھ ،

رد تقو  نآ  .تسا  یتابث  یب داجیا  رابکتسا ، یاھ  هاگتسد یاھتسایس  زا  یکی  زورما  .دننک  هدافتسا  برغ  یسایس  هاگتسد  رب  مکاح  ِیداصتقا  گرزب  یاھ  هاگنب اھتـسارت و  اھلتراک و 

، نانمشد مشچ  یروک  هب  تسا  هتـسناوت  دراد ، دوجو  ام  تلم  رد  یھلا  لضف  هب  هک  یتریـصب  تکرب  هب  مدرم ، امـش  نامیا  تکرب  هب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یطئارـش ، نینچ  کی 

.دروایب دوجو  هب  رارقتسا  تابث و  اب  روشک  کی 

، تسھ روشک  یـسایس  ماظن  رد  هک  یرارقتـسا  تابث و  نیا  ی  هدـیاف نیرتشیب  ًالباقتم  هتبلا  و  دراد ؛ دوجو  روشک  رد  هک  دنتـسھ  یرارقتـسا  تابث و  نیا  ی  هناوتـشپ تلم  داحآ  دوخ 

ادیپ تصرف  تلم  نآ  دنـشاب ، رادروخرب  ماظن  تیمکاح  یاھ  هاگتـسد شمارآ  زا  دنـشاب ، هتـشاد  یـسایس  تابث  دنـشاب ، هتـشاد  تینما  رگا  تلم  کی  .تسا  مدرم  دوخ  دیاع  هجوتم و 

کی دیاوع  نیرتدیفم  اھ و  هتساوخ نیرتمھم  وزج  روشک ، کی  یارب  شمارآ  تینما و  .دنـشاب  زاتـشیپ  دنوش و  دراو  یرـشب  گرزب  ی  هقباسم هب  نوگانوگ ، یاھنادیم  رد  هک  درک  دنھاوخ 

.تسا تلم 
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؛ دننک ظفح  ار  روشک  یـسایس  شمارآ  هک  دـشاب  نیا  نیلوئـسم  ی  همھ تمھ  دـیاب  تاباختنا ، دوخ  رد  تاباختنا و  زا  لبق  ات  .میراد  ار  تاباختنا  ی  هلئـسم نیا ، زا  دـعب  هام  دـنچ  رد  ام 

.دشخبب ققحت  ار  نیا  دناوتب  دیاب  ّهللاءاش  نا روشک  نالوئسم  یدنمشوھ  هک  تسا  یئاھزیچ  وزج  نیا  دوش ؛ مطالتم  یلاجنج و  روشک ، یسایس  یاضف  دنراذگن 

ی هبرجت نیا  دنا ؛ هدرک هاگن  یتسرد  رظن  اب  روشک  حلاصم  هب  هشیمھ  مدرم  ی  هماع مدرم ؟ تریـصب  یرایـشوھ و  نیا  لابق  رد  دیوگب  هچ  ناسنا  .دنریـصب  رایـشوھ و  ًاعقاو  مدرم  هتبلا 

رود ناشدوخ  ِروضحلا  مزال یاھنادیم  زا  ار  مدرم  دنتساوخ  نانمـشد  .دنا  هداد ماجنا  ار  نآ  هجو  نیرتھب  هب  تسا ، هدوب  مدرم  هجوتم  یتیلوئـسم  اج  رھ  هھد ، هس  نیا  لوط  رد  .تسام 

زا مدرم  .دنتـسناوتن  دـنوش ، لفاغ  روشک  تفرـشیپ  روشک و  حـلاصم  زا  دـنریگب ، ار  رگیدـکی  نابیرگ  هک  دـننک ، فالتخا  دـننک ، ءارآ  تتـشت  راـچد  ار  مدرم  دنتـساوخ  دنتـسناوتن ؛ دـننک ،

هجوتم دننمؤم ، مدرم  .تسا  یھلا  ی  هدارا روھقم  اھ  هدارا تسادخ ، تسد  اھلد  .تسادخ  راک  مھ  نیا  تسا ؛ یندز  لاثم مدرم  تریـصب  ًافاصنا  ًاقح و  .دـنداد  ناشن  تریـصب  ناشدوخ 

هب هک  ار  یا  هنینأمط رارقتسا و  شمارآ و  نیا  دناوتن  نمشد  دنشاب  بقارم  تسا ؛ نوگانوگ  ناریدم  هب  تسا ، نارادمتسایس  هب  تسا ، نیلوئـسم  هب  رتشیب  ام  شرافـس  دنقیاقح ؛ هب 

.دیایب دوجو  هب  مطالت  دنراذگن  دننک ؛ ظفح  ار  رارقتسا  شمارآ و  نیا  دننک  یعس  دنزب ؛ مھ  هب  هتسناوتن ، دنزب و  مھ  هب  ار  نیا  هدرک  یعـس  نمـشد  دراد و  دوجو  روشک  رد  یھلا  لضف 

.دنشاب بقارم  یلیخ  دیاب  دوشیم ؛ یسایس  طیحم  رد  مطالت  بجوم  اجبان ، مادقا  کی  یھاگ  هدیجنسن ، لمع  کی  یھاگ  فرح ، کی  یھاگ 
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یعـس نانمـشد  .تسا  خـسار  ی  هدارا مزع و  اب  مأوت  تریـصب و  اب  هارمھ  روضح  کی  اھنآ  روضح  دـنا ؛ هنحـص رد  طاشناب و  لاحرـس و  هدنزرـس و  ناریا  مدرم  یھلا ، فطل  اب  ّهللادـمحب 

هنافسأتم هتبلا  .دنکیم  تواضق  هناضرغم  نمشد  دیوگیم ؛ غورد  نمشد  هک  دنھدیم  ناشن  دنراد  ناشدوخ  ِتاکرح  اب  مدرم  .دنھد  ناشن  دیمون  لولم و  هتسخ و  ار  ناریا  مدرم  دننکیم 

هتـسخ مدرم  دنا ! هتـسخ مدرم  دنیوگیم  دـنا ، هدـش هتـسخ  ناشدوخ  اھ  یـضعب .دـننزیم  فرح  ًاتلفغ -  ًادـمع ؛ میئوگیمن  نمـشد -  لیم  قبط  رب  مھ  لخاد  یاھراد  نوبیرت زا  یـضعب 

دوجو یا  هفیظو دننک  ساسحا  هک  یئاج  رھ  مدرم  هک  دینیب  یم تقو  نآ  درک ، زاب  درک ، هدامآ  مدرم  یارب  ار  نادیم  دیاب  .دنراک  ی  هدامآ دنرـضاح ؛ هنحـص  رد  نادیم و  رد  مدرم  .دنتـسین 

.دنا هدش دراو  مھ  زورما  هک  نانچمھ  دنوشیم ؛ دراو  یخسار  مزع  هچ  اب  یمامتھا ، هچ  اب  یا ، هزیگنا هچ  اب  دراد ،
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تردق و ساسحا  مینکیمن ؛ یناوتان  ساسحا  ام  .دنکیمن  فعض  ساسحا  روشک  یئورایور ، ی  هصرع نیا  رد  دراد و  روضح  عناوم  اب  یگرزب  یئورایور  ی  هصرع کی  رد  ام  تلم  ام ، روشک 

اھنآ اـب  درک و  دروخرب  دـیاب  یلکـش  هب  یعیبـط  عناوم  نیا  اـب  تسا ؛ یعیبـط  عناوم  عـناوم ، زا  یخرب  .درب  نیب  زا  ار  عـناوم  نیا  ی  همھ ناوـتیم  شـالت  اـب  هک  مینادـیم  مینکیم ؛ یئاـناوت 

داـجیا عناـم  تروص  هب  مدرم  نیا  هار  ربارب  رد  روشک  نیا  تفرـشیپ  نانمـشد  هک  تسا  یتالکـشم  تسا ، یـسایس  عناوم  تسا ، یلیمحت  عـناوم  عـناوم ، زا  یـضعب  .درک  یئاـمزآروز 

.درک دروخرب  دیاب  یرگید  لکش  هب  اھنیا  اب  دننکیم ؛

تلم تدحو  .زیزع  مدرم  امش  ینیب  نشور تریـصب و  هدارا و  میمـصت و  زا  تسا  ترابع  دشاب ، هدننک  نییعت دناوتیم  هک  هچنآ  اھ ، هدارا گنج  یناسنا و  مزر  یئورایور و  ی  هصرع نیا  رد 

نآ دناوتیم  دناسرب ؛ یرتشیب  یاھتفرشیپ  هب  ار  ام  دناوتیم  مدرم  داحآ  یسانش  تیلوئسم یسانش و  هفیظو فلتخم ، یاھ  هاگتـسد یراکمھ  روشک ، نالوئـسم  ی  هملک داحتا  ناریا ،

.دروایب دوجو  هب  ام  یارب  تسا ، دادعتسااب  زیزع و  تلم  نیا  روشک و  نیا  اب  بسانتم  هک  ار  یا  هرھچ

1391/07/22 نیارفسا مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

رایـشھ ام  هک  تسا  ققحت  لباق  یتروص  رد  طقف  تسام ، لباقم  رد  هک  یباذـج  اویـش و  اـبیز و  قفا  نیا  میدرک ، میـسرت  هک  ینـشور  ی  هدـنیآ نیا  میدرک ، ضرع  هک  یتفرـشیپ  نیا 

هب هاگن  زا  میشاب ، نامدوخ  یصخش  یاھراک  لوغشم  طقف  تحار  لایخ  اب  تسا ؛ هار  هبور زیچ  همھ  الاح  هک  مینکن  لایخ  میوشن ، تلفغ  راچد  میشاب ، هجوتم  میـشاب ، رادیب  میـشاب ،

.مینک تلفغ  روشک  ی  هدنیآ

یکی یلامش  ناسارخ  ناتسا  .تسا  مھم  یلیخ  نیا  تسا ؛ نوگانوگ  یاھتاباختنا  رد  زیزع  مدرم  نیا  یالاب  تکرش  درک ، بلج  ار  هدنب  رظن  نیارفسا  دروم  رد  هک  یتایصوصخ  زا  یکی 

.تسا تریـصب  تسا ؛ یھاگآ  تاباختنا ، رد  روضح  .تسا  نیارفـسا  هقطنم ، نیا  رد  لوا  رھـش  یلامـش ، ناسارخ  ناتـسا  رد  تقو  نآ  دراد ؛ ار  تاباختنا  رد  تکرـش  یالاب  یاـھ  هبتر زا 

اب هک  یرگید  یاھرادید  رد  رفـس ، نیا  رد  هللاءاش  نا تاباختنا  باب  رد  الاح  نم  .تسا  حـلاص  لمع  کی  تسا ؛ لمع  کی  تسین ؛ یراکیب  رـس  زا  یراک  کی  یأر ، قودنـص  یاپ  رد  روضح 

هب تبـسن  روشک  لک  رد  ناتـسا و  کی  رد  رھـش ، کی  رد  یا  هعومجم کـی  یمدرم ، کـی  هکنیا  دوخ  اـما  موشیمن -  هلوقم  نآ  دراو  درک -  مھاوخ  ضرع  یـضیارع  تشاد ، مھاوخ  مدرم 

تسا یتلفغ  نآ  دض  نیا  تسا ؛ یدنمشزرا  زیچ  دنک ، ادیپ  هنحص  رد  دورو  دنک و  تلاخد  نآ  رد  دھاوخب  دنک و  هفیظو  ساسحا  روشک  تیریدم  هب  تبسن  دنک ، هفیظو  ساسحا  هدنیآ 

ی هیحور داصتقا ، لئاسم  تبـسانم  هب  ار ، نواعت  یراکمھ و  ی  هیحور ار ، تکرـش  ی  هیحور ار ، روضح  ی  هیحور درک ؛ ظفح  دـیاب  ار  هیحور  نیا  .دـنک  لیمحت  ام  رب  دـھاوخیم  نمـشد  هک 
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.موشیمن هلوقم  نآ  دراو  اجنیا  رد  هک  تسا  یمھم  تالوقم  زا  یکی  مھ  نیا  هک  ار ؛ یلخاد  فرصم 

1391/06/27 رھشون ینیمخ  ماما  ییایرد  مولع  هاگشناد  رد  تانایب 

رد یریگارف  لیصحت و  زاغآ  نینچمھ  و  ار ، ناریا  یمالسا  یروھمج  شترا  رد  ّحلسم  یاھورین  ی  هزیگنااب طاشنرپ و  نارـسفا  زیزع و  ناناوج  امـش  یلیـصحّتلا  غراف منکیم  ضرع  کیربت 

نآ نآ ، زا  یھاگآ  اب  نآ ، هب  هاگن  اب  یا  هدازآ ناسنا  رھ  هک  تسا  یھار  امش  هار  تسا ؛ راختفارپ  یھار  امش  هار  .دننکیم  زاغآ  زورما  ار  هار  نیا  هک  یناناوج  یارب  ار  یماظن  یاھ  هاگشناد

ساّسح و شخب  رد  مھ  نآ  دـیدش ، دراو  هار  نیا  رد  امـش  .تسا  یتایح  یرورـض و  یمتح و  زاین  کی  رـشب  یارب  هک  یمالـسا  دـنلب  یاھنامرآ  زا  عافد  هار  دـنکیم ؛ شیاتـس  لد  رد  ار 

اب هزیگنا ، اب  ار  نادیم  نیا  ام  زیزع  ناناوج  .دننازرو  هنیک ناھاوخدب و  نانمشد ، اب  ی  هلباقم رد  یمالسا  یھلا و  نّدمت  یھلا و  یمالسا و  ماظن  ناکیپ  کون  ّحلـسم ، یاھورین  .نآ  رطخرپ 

یشخب رھ  رد  دینادب ؛ ار  هار  نیا  ردق  تسا ؛ یتکربرپ  ِینارون  هار  نم ! نازیزع  .دنوشیم  زئاح  ار  یھلا  یورخا و  رجا  یویند و  راختفا  دننکیم و  یط  تریـصب  یھاگآ و  اب  هقالع ، قشع و 

داد و دھاوخ  رجا  امش  هب  نآ  یارب  لاعتم  یادخ  هک  دینادب  یا  هنسح ار  نآ  دوب ، دیھاوخ  ای  دیتسھ  تمدخ  ّتیلاّعف و  لوغـشم  ناریا  یمالـسا  یروھمج  شترا  زا  ّحلـسم و  یاھورین  زا 

.دوب دھاوخ  ترخآ  ایند و  رد  امش  ی  هرھچ ندش  ینارون  بجوم 

1391/04/21 « یمالسا یرادیب  نانز و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننک  تکرش رادید  رد  تانایب 

میراودیما تسامش و  هب  قلعتم  تسامش ، ی  هناخ اجنیا  یمالـسا ؛ یاھروشک  رـسارس  ی  هبخن ناوناب  مزیزع ، نارتخد  زیزع ، نارھاوخ  امـش  ی  همھ هب  منکیم  ضرع  دماشوخ  ًالوا 

.دیامرف کرابم  مالسا  تما  یارب  ار ، رادید  نیا  ار ، سالجا  نیا  لاعتم ، دنوادخ 

نیا .یمالـسا  یرادیب  یارب  سالجا  کی  تیمھا  زا  شیب  دراد  یتیمھا  مالـسا ، یایند  برغ  قرـش و  زا  هبخن  ناوناب  عامتجا  .تسا  تیمھا  زئاح  رایـسب  نم  رظن  هب  امـش  عامتجا  نیا 

دـص .تسا  مھم  رایـسب  نیا  .تسا و  هدش  مھارف  سالجا  نیا  رد  مالـسا ، یایند  ی  هبخن ناوناب  یارب  رگیدکی  ندرک  ادـیپ  رگیدـکی ، ییاسانـش  تصرف  هک  تسا  تھج  نیا  زا  تیمھا 

لیمحت نانز  نایم  رد  یمالسا  عماوج  رب  ار  یبرغ  یگدنز  بولـسا  ار و  یبرغ  گنھرف  دنکیم  یعـس  یـساملپید ، حالـس و  روز و  لوپ و  ی  هناوتـشپ هب  یبرغ  گنھرف  هک  تسا  لاس 

یاھ هدـنبیرف هحلـسا ، تاغیلبت ، لوپ ، تسا : هتفر  راک  هب  تردـق  یراذـگرثا و  لماوع  مامت  .دـننک  هناگیب  دوخ  تیوھ  زا  ار  ناملـسم  نز  هکنیا  یارب  تسا  هدـش  شالت  لاس  دـص  .دـنک 

یوناب امش  رگا  زورما  .دننک  رود  دوخ  یمالـسا  تیوھ  زا  ار  ناملـسم  نز  هکنیا  یارب  دنا  هدرک مادختـسا  ار  اھنیا  ی  همھ ناسنا ؛ یـسنج  یعیبط  زئارغ  زا  ی  هدافتـسا یدام ، نوگانوگ 

نیا .دیدرک  یمالـسا  تمارک  تزع و  هب  یمالـسا و  یرادـیب  هب  یمالـسا و  تما  هب  ار  تمدـخ  نیرتگرزب  دـینادرگرب ، ناملـسم  نز  هب  ار  تیوھ  نیا  هک  دـینک  شالت  یمالـسا  ی  هبخن

رب هک  دیھدب  رارق  راگدنام  گرزب و  تکرح  کی  ی  همدقم ار  رادید  نیا  دینکن و  افتکا  ندرک  وگتفگ  زور  دنچ  رگیدکی و  رود  نتـسشن  هب  .دشاب  هار  نیا  رد  یرثؤم  دنلب و  ماگ  دناوتیم  عامتجا 

یمالـسا و یرادیب  یور  رب  شریثأت  نز ، ی  هعماج نایم  رد  تریـصب  یھاگآ و  ناوناب ، نایم  رد  تیوھ  تیـصخش و  ساسحا  نانز ، یرادیب  .دراذگب  رثا  دناوتیم  دراذـگب و  رثا  مالـسا  یایند 

.تسا فعاضم  ریثأت  کی  یمالسا  تزع 

1391/04/21 « یمالسا یرادیب  نانز و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننک  تکرش رادید  رد  تانایب 

اھنآ .میدرک  میرحت  ار  ناریا  ام  هکنیا  هب  تسا  هدش  هجوتم  یناھج  تاغیلبت  یادص  رس و  یناھج و  یاھلاجنج  زورما  .رابکتـسا  یاھ  ینمـشد اب  میا  هجاوم تسا  لاس  هس  یـس و  ام 

هبرـض ام  هب  میرحت  .میرحت  لباقم  رد  میدش  هنیـسکاو  ام  .میمیرحت  تسا  لاس  یـس  ام  .دندرک  هنیـسکاو  میرحت  لباقم  رد  ار  ام  تسا  لاس  یـس  هک  دـننکیمن  کرد  دـنمھفیمن و 

رتیوق و ربارب  دص  لبق  لاس  یس  هب  تبسن  ام  زورما  .داتـسیا  نمـشد  یاھ  هئطوت لباقم  رد  دوخ  نازیزع  نیرتزیزع  اب  دوخ ، لام  اب  دوخ ، ناج  اب  ناریا  تلم  .داتـسیا  ناریا  تلم  .دنزیمن 

رد نیا  بالقنا و  لوا  یاھزور  زا  میتسھ  رتولج  بتارمب  یمدرم ، قیمع  تریصب  رد  روشک ، تیریدم  رد  داصتقا ، نادیم  رد  تسایـس ، نادیم  رد  ملع ، نادیم  رد  ام  زورما  .میتسھ  رتولج 

.تسا هدش  لصاح  ناریا  تلم  یارب  نانمشد ، ینمشد  اب  شلاچ 

1391/04/21 « یمالسا یرادیب  نانز و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننک  تکرش رادید  رد  تانایب 

کی یعامتجا  تکرح  رد  ناـنز  رگا  منک ، ضرع  امـش  هب  نم  .یمالـسا  میظع  یرادـیب  تکرح  نیمھ  رد  اـھبالقنا ، رد  تسا ؛ یعاـمتجا  تـالوحت  رد  ناـنز  شقن  دروم  رد  رگید  یبلطم 

نآ تریـصب ، یور  زا  هناھاگآ و  یدج و  روضح  کی  دـننکب ، ادـیپ  روضح  تکرح  کی  رد  نانز  رگا  .دـش  دـھاوخن  قفوم  دیـسر ، دـھاوخن  یئاج  هب  تکرح  نآ  دنـشاب ، هتـشادن  روضح  یتلم 

ار دوخ  نارسمھ  هک  دنتسھ  نانز  .دنک  ادیپ  همادا  دیاب  تسا و  لیدب  یب  شقن  کی  نانز ، شقن  یمالسا ، یرادیب  ِمیظع  تکرح  نیا  رد  .درک  دھاوخ  تفرـشیپ  فعاضم  روط  هب  تکرح 

، زورما ات  بالقنا  یزوریپ  زا  دـعب  نینچمھ  ناریا و  رد  توغاط  اب  هزرابم  نارود  رد  ام  .دـننکیم  عیجـشت  دـننکیم و  هدامآ  اھ  هھبج اھنادـیم و  نیرتکانرطخ  رد  روضح  یارب  ار  دوخ  نادـنزرف  و 

ی هصرع رد  گنج ، نادیم  رد  ام  روشک  ناوناب  ام ، نانز  دش ، لیمحت  ام  رب  لاس  تشھ  هک  یگنج  رد  رگا  .میدید  میدرک و  هدھاشم  سوملم  حضاو و  روط  هب  ار  نانز  شقن  یگتـسجرب 

ارسا نارسمھ  نازابناج ، نارسمھ  ادھش ، نارسمھ  ادھـش ، ناردام  دندرک ، زوریپ  ار  ام  اھنز ، .میدشیمن  زوریپ  تنحم  رپ  راوشد و  شیامزآ  نیا  رد  ام  دنتـشادیمن ، روضح  یلم  میظع 

رسارس رد  نیا  و  درکیم ؛ قیوشت  هناممصم  روضح  هب  ار ، نادرم  ار ، اھناوج  اضف  نآ  هک  دندروآ ، دوجو  هب  یدودحم  ی  هقطنم کی  رد  ار  ییاضف  کی  دوخ  ربص  اب  اھنیا  ناردام  ام ؛ ناگدازآ  و 

رد زورما  .میدش  زوریپ  .ناج و  زا  تشذگ  دش ؛ تشذگ  یراکادف و  یاضف  دـش ، تدـھاجم  یاضف  هرـسکی  ام  روشک  یاضف  هک  دـش  نیا  هجیتن  .دوب  هدرتسگ  دـش و  هدرتسگ  روشک 

، دـنھدب همادا  دـننک و  تیوقت  ار  ناشدوخ  روضح  مدـقم  فوفـص  رد  اھنز  رگا  .رگید  ی  هطقن رھ  رد  نمی ، رد  نیرحب ، رد  یبیل ، رد  رـصم ، رد  سنوت ، رد  تسا ؛ نیمھ  مھ  مالـسا  یاـیند 

.تسین یدیدرت  چیھ  نیا  رد  .دش  دھاوخ  اھنآ  بیصن  یرگید  زا  سپ  یکی  اھ  یزوریپ

1391/03/07 یمالسا یاروش  سلجم  ی  هرود نیمھن  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

قیاقح دزاس و  یم بطاخم  نآ  اب  ار  رصاعم  ناھج  ناریا ، تلم  هک  تسا  یتردقرپ  مایپ  ریدق - میکح و  دنوادخ  تساوخ  هب   - یمالسا یروھمج  رد  یراذگ  نوناق ی  هرود نیمھن  شیاشگ 

شقن یمالسا ، بالقنا  زا  هتـساخرب  ِماظن  ِمکحتـسم  راوتـسا و  ِتخاس  اھ ، ینمـشد هوبنا  مجح  رب  ّیلم  مزع  ِیزوریپ  .دنک  یم تبث  اھ  تلم یمومع  راکفا  ی  هظفاح رد  ار  یراگدنام 

، نابز اب  هن  ار  یمالسا  یرالاس  مدرم راب  نیتسخن  یارب  هک  یّتلم  زا  نیتسار  ریوصت  هاگ ، نآ ّتلم و  کی  تشونرس  یگدنز و  ریسم  هب  یھد  لکش رد  تریـصب  نامیا و  لیدب  یب هناگی و 

.تسا راگدنام  راذگرثا و  قئاقح  نیا  ی  هلمج زا  هتخاس ، لطاب  ار  یعامتجا  یگدنز  زا  نید  یاوزنا  ِیوعد  هدروآ و  نادیم  هب  دوخ  راوشد  تدھاجم  اب  هک 

1391/02/23 روشک رسارس  ناحادم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مھ امـش  ما ؛ هتـشاد اھحادم  اب  هشیمھ  نم  ار  گرزب  طرـش  نیا  اھتنم  مینادیم ؛ شزرااب  ار  ناتراک  میرادیم ، تسود  ار  اھامـش  میراد ، صالخا  اھحادـم  امـش  هب  ام  هک  دـینادیم  امش 

بوخ رعش  یتقو  .دراذگیم  مھ  رثا  رعش  رنھ  دوخ  .ابیز  رعش  هتبلا  زغمرپ و  رعش  بوخ ، رعش  دینک : لابند  هللاءاش  نا تسا ، هناردپ  ِتحیـصن  دیتسھ ؛ ام  نادنزرف  یاج  دیناوج ، ناتبلغا 

.دروآ یم الاب  مھ  ار  مدرم  رکف  مدرم و  نھذ  حطس  هک  هوالعب  تسھ ؛ مھ  رتشیب  شریثأت  بوخ -  نومضم  اب  بوخ ، ِرعش  دوب -  بوخ  رعش ، ظافلا  رعش ، یدنب  ناوختسا یتقو  دوب ،

یفخم دیتریـصباب -  دـیمھفاب ، دـیداوساب ، دـمحلا  هک  اھناوج -  امـش  لاثما  یارب  زورما  هک  تسین  یئاھزیچ  اھنیا  دراد ؟ جایتحا  یزیچ  هچ  هب  هعماج  دـینیبب  دـینک ، هاگن  هعماـج  هب 

مدرم زورما  .دنراد  جایتحا  یزیچ  هچ  هب  مدرم  دینادیم  امش  .روج  نیمھ  مھ  حادم  ی  هعماج امش  دراد ؛ یرکف  غولب  ام  تلم  تسالاب ، ناشرکف  حطـس  هللادمحب  ام  مدرم  زورما  .دشاب 

رشحم رد  اھیلع ) مالس هللا   ) ارھز ی  همطاف دیئوگیم  هکنیا  .میراد  جایتحا  نام  همھ دنراد ؛ جایتحا  ترخآ  تخانش  هب  ایند ، تخانش  هب  تریـصب ، هب  خسار ، نامیا  هب  قالخا ، هب  نید ، هب 

تفرعم اھنیا  مینادـب ؛ رـشحم  رد  ار  یھلا  لالج  تبیھ  میـسانشب ، ار  تمایق  میـسانشب ، ار  رـشحم  دـیاب  دریگیم ، رارق  ربمغیپ  رتخد  تمظع  ریثأت  تحت  رـشحم  یاضف  دوشیم ، دراو 

امـش رد  هک  یرنھ  نامھ  اب  رعـش ، نابز  اب  ار  اھنیا  .روج  نیمھ  مھ  تایاور  دـھدیم ، ناشن  ام  هب  ار  یناـعم  نیا  هک  یتاـنایب  زا  تسا  رپ  مھ  نآرق  دـھاوخیم ؛ یھاـگآ  اـھنیا  دـھاوخیم ،

.دینک نایب  تسھ ،

1391/02/13 روشک رسارس  ناملعم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ار نامدوخ  یاھنمشد  لاس ، هس  یس و  نیا  رد  .تسھ  مھ  سانش  نمشد ّهللادمحب  تسا ؛ سانش  عقوم تسا ، تریصباب  هناتخبـشوخ  تسا ، هدامآ  تسا ، هنحـص  رد  ناریا  تلم 

نیا رد  گرزب ، یایند  نیا  رد  هکنیا  یارب  .دننمـشد  اما  دـننکب ، مھ  یتسود  هب  رھاـظت  هنازادرپ  غورد هناراـکایر و  تسا  نکمم  یھاـگ  هک  دنتـسھ  یناـسک  هچ  میدـیمھف  میتخاـنش ؛
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هنحـص رد  دشاب ، رایـشوھ  دشاب ، رادیب  دیاب  دنک ، عافد  یدعب  یاھلـسن  زا  دنک ، عافد  دوخ  ی  هدنیآ زا  دنک ، عافد  دوخ  قح  زا  دـناوتب  ناریا  تلم  ایند ، یدام  یاھتردـق  نایم  شکمـشک 

.دراد یدایز  یاھ  هنومن هتبلا  و  تسا ، تاباختنا  نیمھ  شیاھ  هنومن زا  یکی  دشاب ؛

1390/12/18 یربھر ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رایـسب ماگنھب و  عقومب و  روضح  نیا  رطاخ  هب  منک ، لیلجت  اھنآ  زا  منک ، ریدـقت  منک ، رکـشت  نامزیزع  مدرم  زا  ما ، هدرک تشادداـی  هک  منک  ضرع  ار  یبلاـطم  هکنآ  زا  لـبق  منادـیم  مزـال 

زا یشان  تردق  مدرم ، نانمشد  روشک و  نانمشد  نافلاخم و  ی  هھبج اب  ییورایور  ی  هصرع رد  دنتشاذگ و  مامت  گنـس  ام  زیزع  مدرم  ًاتقیقح  .دنتـشاد  تاباختنا  نیا  رد  هک  یراذگرثا 

، دننک لحمضم  گنرمک و  ار  دنفسا  هدزاود  زور  هکنیا  یارب  دش  نانمشد  یوس  زا  یشالت  هچ  هتشذگ  یاھ  هام نیا  لوط  رد  دنادب  هک  یـسک  رھ  .دندروآ  نادیم  هب  ار  تریـصب  نامیا و 

، دنراذگب ریثأت  مدرم  لمع  رد  دننک و  لقتنم  مدرم  نھذ  هب  ار  اھنیا  ات  دندرک  یزاس  هلمج رکف  یاھقاتا  رد  ردقچ  دندرک ، یحارط  ردقچ  دندرک ، مادختـسا  ردقچ  دندرک ، جرخ  ردقچ  دنادب 

.دوب یمیظع  تکرح  تکرح ، دوب و  یگرزب  راک  مدرم  راک  ردقچ  هک  دمھفیم 

رکشت مدرم  زا  دوجو  ی  همھ اب  دیاب  ناسنا  هاگنآ  .تسا و  راگدرورپ  لضف  تمحر و  یھلا و  ی  هدارا زا  یشان  تسوا ، هب  قلعتم  تسوا ، زا  نوچ  دنکب ؛ ار  ادخ  رکش  یتسیاب  ًالوا  ناسنا 

ام کتمحر .» تابجوم  کلئـسا  ّینا  ّمّھللا  : » هک میناوخیم  اعد  رد  .دوشیمن  هداد  یروشک  هب  یتما ، هب  یتلم ، هب  یـسک ، هب  تھج  نودب  ببـس و  یب یھلا ، تمحر  نیا  نوچ  دـنک ؛

مدرم روضح  .دندرک  مھارف  ار  یھلا  تمحر  تابجوم  ام  مدرم  .دیراب  دھاوخ  ام  رس  رب  یھلا  لضف  تمحر و  یاسآ  لیس ضایف و  ناراب  تقو  نآ  مینک ، مھارف  ار  تمحر  تابجوم  یتسیاب 

زا مھ  .تسا  لاعتم  یادخ  هب  قلعتم  زاب  مھ  تابجوم  نیا  ندروآرب  ِقیفوت  .دوب  یھلا  تمحر  تابجوم  همھ  اھنیا  ناشتریصب ، نانمشد ، ی  همجھ لباقم  رد  ناش  یگداتسیا هنحص ، رد 

هب لماک  یفاک و  شاداپ  دنوادخ  هک  میراودیما  مینکیم و  رکـشت  دوجو  ی  همھ اب  نامزیزع  مدرم  زا  مھ  میراذگیم ، کاخ  رب  ساپـس  ی  هھبج وا  لباقم  رد  میرازگـساپس و  لاعتم  یادـخ 

.دنک تیانع  مدرم 

1390/12/18 یربھر ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

زا دیدیدیم  امش  .دنتشاد  لیلحت  دنداد ؛ یأر  دندش و  تاباختنا  دراو  لیلحت  اب  مدرم  .دوب  مدرم  یرکف  یلاعت  تریصب و  دوب ، دوھشم  دیدیم و  تاباختنا  نیا  رد  ناسنا  هک  یرگید  ی  هتکن

هک دوبن  نیا  فرـص  دندرکیم ؛ رکذ  یلیلد  کی  دنتـشاذگیم ، نآ  یاپ  یلیلحت  کی  دیھدیم ، یأر  ارچ  امـش  هک  درکیم  لاؤس  اھنآ  زا  سک  رھ  لاسنھک ، نز  درم و  نآ  ات  یّلوا  یأر  ِناوج  نآ 

هک دـنا ؛ هدرک نیمک  هنـسرگ  یاـھگرگ  نوـچ  تسا ، هدرک  نیمک  اـم  نمـشد  نوـچ  میھدـب : یأر  میھاوـخیم  هچ  یارب  دـنتفگیم  هن ، میھدـب ؛ یأر  میئاـیب  دـیاب  تسا ، تاـباختنا  بخ ،

تسا ریـش  دننادیمن  شدیرد ؛ دوشیم  تسا و  هّرب  نیا  هکنیا  لایخ  هب  ندیرد ، ندیعلب و  یارب  دنتفرگ  نیمک  اھنیا  هنوگچ  هک  درک  مھاوخ  حیرـشت  یرگید  راتفگ  کی  رد  هدنب  ّهللاءاش  نا

نیا و  دندش ؛ دراو  لیلحت  اب  دندش ، دراو  تریـصب  اب  اذل  ار ؛ دناعم  ی  هھبج نمـشد و  یراذـگفدھ  دـندید  ار ، اھ  ینمـشد دـندید  ار ، هھبج  نیا  دـندید  مدرم  دـش ! شکیدزن  دوشیمن  و 

.تسا مھم  یلیخ 

1390/11/26 ناجیابرذآ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ایند و یطاـبترا  یاـھ  هاگتـسد ی  همھ هک  ریرـش  ِدونع  ِنمـشد  ی  هھبج کـی  .دراد  جاـیتحا  روضح  نیا  هب  شزیزع  مالـسا  شماـظن ، شروشک ، هک  درک  ساـسحا  لاـسما  ناریا  تلم 

، ناراد تسارت ناراد ، لتراک ناراد ، هیامرـس ی  هھبج ینعی  دنتـسھ ، ریرـش  ی  هھبج نیا  ی  هدناشن تسد برغ  یایند  نارادمتـسایس  زا  یرایـسب  تسوا و  تشم  رد  ایند  یاھ  هناسر

ینویزیولت و یاھلاناک  نیا  لثم  زورما  ِنردم  قوف  یاھ  هناسر ایند و  یاھ  هناسر ِبلغا  هک  یناھج  تسینویھص  ی  هکبـش اھتـسینویھص ، راوخنوخ و  ناراد  هیامرـس گرزب ، ناراد  یناپمک

هب تبـسن  ناریا  تلم  هک  دـندرک  زکرمتم  هطقن  نیا  یور  ار  دوخ  تاغیلبت  لبق  اھ  هام زا  لبق ، اھتدـم  زا  اھنیا  .تساھنآ  هب  قلعتم  تساھنیا ؛ رایتخا  رد  یتنرتنیا  یاھلاناک  همھ  زا  رتشیب 

دندرک دیدشت  ار  هلمح  نیا  ناشدوخ  یتاغیلبت  یاھقوب  رد  موادم  روط  هب  دندرک و  غیلبت  یھ  ار  نیا  .تسا  هدش  تسس  هدش ، مالعا  یاھفدھ  هب  تبـسن  مالـسا ، هب  تبـسن  ماظن ،

تخـس و یاـھ  هصرع رد  ناریا  ی  هداد ناـحتما تلم  ناریا ، نمؤم  تلم  ناریا ، عاجـش  تلم  ًـالمع  هک  دوب  نیا  فدـھ  دوب ؟ یچ  فدـھ  .ار  گرزب  غورد  نیا  دـنناروابب  اـم  زیزع  تلم  هب  هک 

نودـب اـیند  رد  یا  یـسایس ی  هعومجم چـیھ  .دـننامیم  اـھنت  نیلوئـسم  دوبن ، هنحـص  رد  تلم  یتـقو  دوشیم ؛ عاـفد  یب روشک  دـش ، تسـس  تلم  یتـقو  .دوـشب  تسـس  گرزب ،

ار یتاغیلبت  یاھ  هلیح ماسقا  عاونا و  دندرک ، هیکت  مھ  نمھب  یود  تسیب و  صوصخ  یور  .دنتـشاد  ار  ضرغ  نیا  اھنیا  .دنورب  شیپ  دننک ، راک  دـنناوتیمن  ناشدوخ  یاھتلم  ی  هناوتـشپ

رد ار  ناسنا  هک  هچنآ  دنکیم ، راداو  باجعا  هب  ار  ناسنا  هک  هچنآ  .دندیمھف  ار  نیا  مدرم  دننک ؛ قنور  یب دننک ، شوماخ  دننک ، تولخ  ار  روضح  ی  هنحـص نیا  دنناوتب  دیاش  ات  دندرب  راک  هب 

.تسا ناریا  تلم  یسانش  عقوم تریصب و  نیمھ  تسا ، تمظع  اب  تلم  نیا  ردقچ  هک  دنکیم  کچوک  تلم  نیا  تمظع  لباقم 

دیمھف ناریا  تلم  .تسا  هدرک  ظفح  ار  روشک  هک  تسا  نیا  تسا ، هتشاد  هگن  ار  تلم  هک  تسا  نیا  .دنکیم  باجعا  راچد  ار  ناسنا  یسانش  عقوم نیا  یمدرم ، ریظن  یب تریـصب  نیا 

رد درم ، نز و  هداتفاراک ، زا  ِلاـسنھک  ریپ ، ناوج ، ناوجون ، .درک  یثنخ  ار  نمـشد  تاـغیلبت  دوخ ، روضح  اـب  دز ؛ نمـشد  نھد  یوت  دوخ ، لـمع  اـب  دراد ؛ ار  فدـھ  نیا  نمـشد  زورما  هک 

هدرتسگ لکش  نیمھ  اب  تارھاظت  نیا  روشک  رھـش  هاجنپ  دصتـشھ و  رد  ًالقا  قثوم -  شرازگ  دنداد -  نم  هب  هک  یـشرازگ  قبط  .روضح  ی  هنحـص هصرع و  یوت  دندمآ  روشک  ی  همھ

تـسکش تلم  نیا  .تسا  تلم  نیا  روضح  یـسانش و  عقوم نیا  تسا ، تریـصب  نیا  تسا ، ناریا  تلم  نیا  .دـھدب  ناـشن  ار  همھ  نیا  تسین  رداـق  نویزیولت  هک  تسا  هتـشاد  دوجو 

ربخ هچ  ناریا  رد  دـندیمھف  اھنآ  دـنتخپیم ، رـس  رد  ناریا  تلم  یارب  یتالایخ  دوخ  ی  هدـید تفآ ِیلکلا  یاھزغم  رد  هک  یئاھنآ  .دـنتفرگ  دـنریگب ، ار  مایپ  دـیاب  هک  یئاـھنآ  .دروخ  دـھاوخن 

رد یلـصا  ناراذگتـسایس  ام و  نانمـشد  یتاعالطا  یاـھ  هاگتـسد .دـیمھف  دـمھفب ، دـیاب  هک  ینآ  اـما  دوشب ، سکعنم  تقیقح  نیا  دـنراذگن  دـندرک  یعـس  تاـغیلبت  رد  هتبلا  .تسا 

.تسا رضاح  نادیم  طسو  روج  نیا  تسا ؛ هنحص  رد  روجنیا  ناریا  نامرھق  تلم  هک  دندیمھف  یمالسا ، یروھمج  اب  ضراعم  یاھروشک 

1390/11/26 ناجیابرذآ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یبوخ ناگدنیامن  .دوشب  مدرم  بیـصن  یبوخ  سلجم  یھلا  قیفوت  هب  ات  تفرگ  دھاوخ  ماجنا  مدرم  ناوارف  روضح  اب  تریـصب ، اب  ساسحا ، اب  روش ، رپ  مھن  سلجم  تاباختنا  هَّللاءاش  نا

.دنوشب تمدخ  نادیم  نیا  دراو  دنوشب ، راک  نادیم  نیا  دراو  دنیایب و  مدرم  امش  باختنا  هب  هَّللاءاش  نا

1390/11/21 یمالسا تدحو  سنارفنک  نیمجنپ  تسیب و  رد  هدننک  تکرش یجراخ  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رادید  رد  تانایب 

نید و طاسب  هک  دندرکیم  روصت  هلاس  اھ  هد یاھشالت  اب  یدام  رگ  هطلس یاھتردق  یدام و  یایند  هک  یزور  نآ  رد  مالـسا ؛ یارب  دوب  یدیدج  تدالو  کی  عقاو  رد  یمالـسا  بالقنا  دلوت 

، دمآ دوجو  هب  روشک  نیا  رد  یخیرات  راگدنام  گرزب و  ویرغ  نیا  میظع ، یادـص  نیا  یطئارـش  نینچ  کی  رد  دـندرک ، عمج  اھناسنا  یگدـنز  ی  هصرع زا  ار  مالـسا  صوصخب  ار و  تیونعم 

ی همھ رد  ار  تریصباب  هاگآ و  یاھناسنا  دنمشوھ و  ناتسود  مھ  ار ؛ تیرشب  نانمشد  ار ، اھتلم  لالقتسا  نانمشد  ار ، مالسا  نانمشد  درک ، هدز  تشھد ار  نانمـشد  مھ  دش ؛ دنلب 

کی رد  یا ، هقطنم نینچ  کی  رد  مھ  نآ  روجنیا ، دناوتب  مالسا  مچرپ  هک  درکیمن  نامگ  گرزب  یایند  نیا  رد  سک  چیھ  دمآ ، دیدپ  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  هک  یزور  نآ  .درک  راودیما  ایند 

سک چیھ  دنک ؛ تمواقم  دناوتب  اھ  ینمشد لباقم  رد  دنک ، ادیپ  دشر  دنامب ، یمالـسا  تکرح  نیا  دیایب و  رد  زازتھا  هب  دوب ، نارگ  هطلـس رایتخا  رد  تسبرد  روط  هب  هک  یروشک  نینچ 

.درکیمن رکف  ایند  فارطا  رد 

1390/11/14 یبرع هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھ  هبطخ

رد ار  دوخ  یمئاد  روضح  دنداد ؛ جرخ  هب تریصب  دنداد ، ناشن  تعاجش  دندرک ، راثیا  دندرک ، تشذگ  دنداد ، جرخ  هب یدرمناوج  دندرک ، یرادافو  تسا ؛ ناریا  تلم  زا  رکشت  مود ، رکـشت 

ی هرجـش نامھ  لثم  زورما  .دش  رت  هدنلاب دش ، رتروراب  دش ، رتدنمونت  زور  هبزور تالکـشم ، ی  همھ اب  اھرطخ ، ی  همھ اب  لاھن  نیا  هک  دندرک  ظفح  نانچنآ  لاس  هس  یـس و  نیا  لوط 

.دوشیم لصاو  لئان و  رتاوتم  روط  هب نآ  راثآ  تارمث و  تسا و  هدناود  هشیر  تیرشب  یگدنز  نیمز  رد  ءامّسلا ،» یف  اھعرف  تباث و  اھلصا   » هک یا  هبیط

1390/11/14 یبرع هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھ  هبطخ

هدافتـسا یتاباختنا  یاھـشنیزگ  رد  نیدتم  ریـصب و  دارفا  زا  دنـسانشیمن ، رگا  دـننک ؛ لمع  ًامتح  ناشدوخ  صیخـشت  قبط  دنـسانشیم ، ار  یتاباختنا  یاھدزمان  ناشدوخ  رگا  مدرم 

.دننک
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1390/10/19 ید زورلاس ١٩  تبسانم  هب  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یرادـیب و یھاگآ و  ًانیقی  .درک  رطعم  ار  هینیـسح  نیا  یاضف  رگید  راب  کی  ید ، مھدزون  تبـسانم  هب  مق ، ناناوج  طاشناب  یاـھلد  مرگ و  یاھـسفن  هک  میرازگـساپس  ار  لاـعتم  یادـخ 

.دنام دھاوخ  تسا و  خیرات  لوط  رد  راگدنام  ی  هثداح کی  دنداد ، ناشدیلقت  عجرم  هب  هیملع و  ی  هزوح هب  ناشدوخ  دوجو  ی  همھ اب  اھنآ  هک  یخساپ  مق و  زیزع  مدرم  تریصب 

1390/10/19 ید زورلاس ١٩  تبسانم  هب  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

، هار ندرکن  هابتشا  هار ، ندرکن  مگ  ینعی  تریـصب  .ربص  تریـصب و  لماع  ود  زا  یـشان  ِتیقفوم  ی  هبرجت تسا ؛ هداد  رارق  رگید  یاھتلم  لباقم  رد  زورما  ار  گرزب  ی  هبرجت نیا  ناریا  تلم 

.دنھدیم لیوحت  رگیدکی  هب  تسد  هب  تسد  اھلسن  .یگداتسیا  ینعی  ربص  .فدھ و  راک و  ندرکن  هابتشا  ناسانخ و  ی  هسوسو زا  نتفریذپن  ریثأت  ندشن ، اھ  هھارجک اھ و  هھاریب راچد 

اب هیحور ، نامھ  اب  لاح  نیع  رد  اـما  تسا ، هدرکن  کرد  تسرد  ار  گـنج  نارود  تسا ، هدـیدن  ار  بـالقنا  نارود  هک  دراد  روضح  اـم  روشک  رد  یناوج  لـسن  یھلا  ی  هوق لوح و  هب  زورما 

تریصب نیا  یگداتسیا و  نیا  لماوع  دیاب  .تسا  یمالسا  بالقنا  رنھ  نیا  تسا ، مھم  یلیخ  نیا  تسا ؛ هداتسیا  نادیم  رد  عطاق ، میمصت  نامھ  اب  هزیگنا ، نامھ  اب  ساسحا ، نامھ 

.مینک تیوقت  نامدوخ  نایم  رد  ار 

1390/10/19 ید زورلاس ١٩  تبسانم  هب  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

رگ هبساحمدب یاھ  هایسور نیا  .دنتسناوتن  اما  دنزادنیب ؛ اپ  زا  ار  اھنآ  اھناملسم ، یداصتقا  ی  هرصاحم بلاط و  یبا بعِش  اب  هک  دیـسر  ناشرظن  هب  نانمـشد  مالـسا ، ردص  رد  زور  کی 

ام تلم  هک  میتسھ  یطئارش  رد  ام  .میربیخ  ردب و  طئارش  رد  ام  میتسین ؛ بلاط  یبا بعِش  طئارـش  رد  زورما  ام  .تسین  روجنیا  .میبلاط  یبا بعـِش  طئارـش  رد  زورما  ام  دننکیم  لایخ 

یداصتقا ی  هرصاحم زا  ار  ام  مدرم  زورما  .تسا  هدرک  ادیپ  تسد  یزارفارس  اب  یزوریپ ، لحارم  زا  یرایسب  هب  تسا ؛ هدش  کیدزن  اھنآ  هب  تسا ؛ هدید  مشچ  هب  ار  یزوریپ  یاھ  هناشن

لق « ؟ دننک داجیا  لالتخا  نیلوئـسم  ی  هدارا رد  دنھاوخیم  زورما  تسا ؟ نکمم  یزیچ  نینچ  رگم  دننک ؟ نوریب  هنحـص  زا  ار  مدرم  دنھاوخیم  اھدنفرت  نیا  اب  اھفرح ، نیا  اب  دـنناسرتیم ؟

تـسا یھار  نیا  تسا ، هدش  زاب  تدھاجم  اب  هک  تسا  یھار  نیا  تسا ، هدش  باختنا  تریـصب  اب  هک  تسا  یھار  نیا  ینعّبتا ؛» نم  انا و  ةریـصب  یلع  یلا هللا  اوعدا  یلیبس  هذـھ 

یاھ هلق هب  مھ  زورما  ات  یلو  میوریم ؛ شیپ  هللاءاش  نا میوشیمن ، فقوتم  اـم  .میدرک  ادـیپ  تسد  مھ  یئاـھ  هلق هب  میتفر ، هار  نیا  زا  اـم  .تسا  هدـش  راومھ  اـھنیرتزیزع  نوخ  اـب  هک 

فعـض و اجک ، ناشزور  نآ  ِتورب  داب و  هنمیھ و  یمالـسا ، یروھمج  نانمـشد  اجک ؟ لبق  لاس  یـس  لاس و  تسیب  اجک ، زورما  یمالـسا ، یروھمج  .میا  هدرک ادیپ  تسد  یرایـسب 

 - تسا ترخآ  ایند و  تداعـس  هار  تسا ، نید  هار  تسادـخ ، هار  هک  مالـسا -  هار  ی  همادا رد  ریخن ، .دـنکیم  قیوشت  ار  ناریا  تلم  هک  تسا  یئاھ  هناشن اھنیا  اجک ؟ ناشزورما  راسکنا 

.دوب دنھاوخ  میظع  تکرح  نیا  تباث  یاپ  هدنیآ ، رد  زورما و  مھ  مدرم  دنام ؛ دھاوخ  مکحتسم  نانچمھ  نیلوئسم  ی  هدارا

1390/09/21 ید تشادگرزب ٩  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ِمیظع روضح  نآ  ام و  بالقنا  لصا  رب  دوب  مکاح  هک  یحور  نامھ  ینعی  .بالقنا  تیھام  بـالقنا و  تیوھ  هب  ددرگیمرب  هتکن  نآ  تسا و  یـساسا  هتکن  کـی  لاس 88  ید  ی 9  هیضق رد 

هداد ناشن  یزراب  لکش  هب  ید  رد 9  نکیل  هدش ، هداد  ناشن  مھ  رگید  ِنوگانوگ  یایاضق  رد  هکنیاامک  دـش ؛ هداد  ناشن  ید  یارجام 9  رد  حور  نامھ  لاس 57 ، رد  یخیرات  ِریظن  یب

سپ .دوب  مدرم  یاھلد  رب  مکاح  ِتناید  حور  دوب ؟ هچ  حور  نآ  .دراذگن  یقاب  نارگید  نانمـشد و  ناتـسود و  ناھاوخدب و  زا  سک  چیھ  یارب  لمأت  دیدرت و  راکنا و  یاج  هک  یروط  هب  دـش ؛

دراو دننک و  لمع  دنھدب ، جرخ  هب  تریصب  دننک ، تمھ  هچنانچ  رگا  یا ، هعماج رھ  رد  یروشک ، رھ  رد  مدرم  هک  تسا ؛ مدرم  رصنع  رصنع ، کی  میراد : مھ  رانک  رد  رـصنع  ات  ود  ام  اجنیا 

یراکشآ تقیقح  کی  نیا  .دننک  اج  هباج ار  گرزب  یاھ  هوک دنناوتیم  دوریم ؛ نیب  زا  مدرم  روضح  لباقم  رد  اھ  هوک نیرتگرزب  ینعی  .دننک  لح  ار  تالکـشم  ی  همھ دنناوتیم  دنوشب ، نادیم 

.میدرک سمل  ار  نیا  ام  دندرکن ؛ کرد  دندرکن ، سمل  تسرد  ار  نآ  اھروشک  رگید  یمالسا و  یاھروشک  رد  یعامتجا  نارگلیلحت  زا  یرایسب  هک  تسا 

1390/09/06 روشک رسارس  جیسب  هنومن  راشقا  رادید  رد  تانایب 

قیاقح دنشابن ، رادروخرب  تریصب  زا  یتما  یمدرم ، رگا  .دش  هدیشاپ  تریـصب  رذب  تساروشاع -  ی  هثداح تایـصوصخ  زا  یکی  نیا  دش -  هدیـشاپ  تفرعم  رذب  هنیدم ، زا  تکرح  زاغآ  زا 

مھم تایصوصخ  زا  یخیرات ، ی  هدنیازف تکرح  کی  رذب  ندیشاپ  یسانش ، عقوم صالخا ، نیاربانب  .دش  دھاوخن  هدوشگ  اھنآ  تالکشم  زا  هرگ  درک ؛ دھاوخن  حالـصا  ار  اھنآ  راک  نوگانوگ ،

نیمھ مھ  نیا  زا  دعب  .تسا  شرتسگ  شیازفا و  هب  ور  نانچمھ  هک  دش ، عورـش  خیرات  رد  ینایرج  کی  اروشاع  رھظ  زا  عقاو  رد  دـشن ؛ مامت  اروشاع  رھظ  رد  طقف  ارجام  .تساروشاع 

روط هب  ناسنا  هک  تسا  یتایـصوصخ  زا  یخرب  نیا  .دروآ  نادیم  هب  ار  دوخ  یاھ  هتـشاد ی  همھ قلخ ، تاجن  یارب  قح و  ی  هملک یالعا  یارب  مالـّسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  .دوب  دھاوخ 

.دھدب ناشن  دنیبب و  دناوتیم  اروشاع  یارجام  رد  یلک 

1390/09/06 روشک رسارس  جیسب  هنومن  راشقا  رادید  رد  تانایب 

دبعتم نیدتم و  ًاقیمع  جیسب  تسین ؛ یطارفا  تسین ، طابضنا  یب اما  تسا ، دھاجم  جیسب  تسین ؛ یحانج  تسین ، راک  یسایس تسین ، هدز  تسایس اما  تسا ، یسایس  جیسب 

؛ تسین لوصا  رد  حماست  لھا  اما  یرثکادح -  بذج  میا  هتفگ تسا -  بذج  لھا  جیـسب  تسین ؛ یـضاردوخزا  اما  تسا ، تریـصباب  جیـسب  تسین ؛ یفارخ  تسین ، رجحتم  اما  تسا ،

ندرکدابآ راک  رد  جیسب  تسین ؛ راکایر  اما  تسا ، یمالسا  قالخا  هب  قلختم  جیسب  تسین ؛ هدز  ملع اما  تسا ، ملع  رادفرط  جیـسب  تسا ؛ لصاف  طوطخ  رادساپ  تسا ، رویغ  جیـسب 

.تسین ایند  لھا  دوخ  اما  تسایند ،

1390/08/11 نایوجشناد نازومآ و  شناد رادید  رد  تانایب 

لاح اب  نابآ  زور 13  ضارتعا ، نیا  رطاخ  هب  داتسیا و  دندوب -  هراک  همھ ناریا  رد  زور  نآ  هک  اھ -  یئاکیرمآ تینوصم  نویسالوتیپاک و  حرط  لباقم  رد  ام ، خیرات  ی  هناگی درم  نآ  ام ، زیزع  ماما 

دندوبر و شا  هناخ زا  ار  ماما  اما  دوب ؛ ماما  اب  مدرم  یاھلد  هتبلا  .دوبن  ماما  رانک  رد  سک  چیھ  دیعبت ، نیا  رد  زور و  نآ  رد  .دش  دیعبت  ناریا  زا  اکیرمآ  نارودزم  ی  هلیسو هب  یئاھنت ، تبرغ و 

یبالقنا ناناوج  ینعی  ماما ، نادـنزرف  درذـگیم -  قرب  لثم  تسین ؛ یدایز  نامز  لاس ، هدزناپ  دـعب -  لاس  هدزناپ  .دـندرک  دـیعبت  ناریا  زا  لاس 43  نابآ  زور 13  رد  ار  وا  لـماک ، تبرغ  رد 

یھلا و ی  هدارا هب  یکتم  ِیمدرم  تکرح  لاعفنا  لعف و  دینیبب  .دـندرک  دـیعبت  ناریا  زا  ار  اکیرمآ  دـندرک ؛ ریخـست  ار  نارھت  رد  اکیرمآ  یـسوساج  ی  هنال دـنتفر  نابآ  زور 13  رد  وجشناد ،

ساسحا درک ؛ رادیب  ار  مدرم  ماما  .درک  هنحص  دراو  دروآ  رورمب  مک و  مک ار  مدرم  درک و  لابند  ار  هار  تماقتسا  لامک  اب  داتـسیا ، دیعبت  رد  تبرغ  نآ  رد  ماما  .دنکیم  راک  هچ  یھلا ، تردق 

زا ار  هاش  بالقنا ، رد  مدرم  .دش  زوریپ  بالقنا  دندمآ و  نادیم  هب  مدرم  .درک  هدنز  مدرم  رد  درادـن ، دوجو  یـسرت  فوخ و  چـیھ  نآ  رد  هک  یتدـھاجم  اب  هارمھ  ِیھاوخ  نامرآ لالقتـسا و 

اب حیحـص و  تیادـھ  اب  تسرد ، هار  رد  یتقو  تلم  کی  ینعی  .تسا  تربع  کی  نیا  .لوا  بالقنا  زا  رتگرزب  یبالقنا  دومرف : ماما  اذـل  .دـندنار  ناریا  زا  ار  اـکیرمآ  ناـبآ ، رد 13  دندنار ؛ ناریا 

رازھ و ود  ِیتنطلس  تموکح  .دمآ  یم رظن  هب  لاحم  هلئسم ، نیا  .دش  هتشادرب  اھعنام  ی  همھ .درادن  تمواقم  بات  وا  لباقم  رد  یتردق  چیھ  دنکیم ، تماقتسا  یگداتسیا و  تریـصب ،

ار لاحم  رما  نیا  ماما ، یربھر  هب  ناریا  تلم  ینامیا  یمالـسا و  ی  هدارا اما  دوب ؟ یندرکرواب  دوش ؟ هدـیچرب  ناریا  زا  ایند ، یدام  یاھتردـق  ی  همھ ینابیتشپ  اب  مھ  نآ  هلاـس ، دـصناپ 

ناریا ماب  زا  اکیرمآ  ی  هناربکتم ی  هناملاظ ِطلـست  مچرپ  رتالاب ، نیا  زا  .دندرک و  سمل  ار  نآ  دندید و  حوضوب  ار  نیا  ناشمـشچ  لباقم  رد  همھ  .دـش  عقاو  یندـشن ، رما  نیا  درک ؛ نکمم 

هک دنتشونیم  دنتفگیم ، دندرکیم ، لیلحت  .دیسریم  رظن  هب  نکممان  راک  کی  مھ  نیا  .دیـسریم  رظن  هب  یندشن  مھ  نیا  .دش  لامدگل  ام  نمؤم  یاھناوج  یاپ  ریز  دش ؛ هدیـشک  نیئاپ 

زا یلیخ  .دادیم  ناشن  ار  نیا  تفگیم ، ار  نیا  یدام  یاھلیلحت  .دوشیم  ینیـشن  بقع هب  روبجم  دروخیم و  تسکـش  ًاعطق  سپ  تسا ، هداتـسیا  اکیرمآ  لباقم  رد  نوچ  یمالـسا  ناریا 

یروھمج دش ، زوریپ  مالسا  دش ؛ سکعب  اما  .دندرکیم  لیلحت  روجنیا  دنتـسنادیم ، ثداوح  زا  جاتنتـسا  ثداوح و  ندرک  ور  ریز و  یـسایس و  لیلحت  لھا  ار  دوخ  هک  ام  نایامنرکفنـشور 

.دش ینیشن  بقع هب  روبجم  اکیرمآ  دش ، زوریپ  یمالسا 

1390/08/11 نایوجشناد نازومآ و  شناد رادید  رد  تانایب 

اذل تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  تکرح ، نیا  یزکرم  ینوناک و  ی  هطقن دننیب  یم دننکیم ، یـسررب  دـننکیم ، هعلاطم  دننیـشن  یم ناشرکف  یاھقاتا  رد  ناشدوخ -  لوق  هب  نارگلیلحت - 

دنراد مامت  ِدیما  اب  هدنیآ و  هب  ینیبشوخ  اب  ادخ ، هب  لکوت  اب  تردـق ، اب  تأرج ، اب  ار  هار  نیا  دنداتـسیا و  مکحم  هک  ام  نالوئـسم  هجوتم  ام ، یاھناوج  هجوتم  دـنوشیم ؛ اھامـش  هجوتم 

ناریا تلم  یارب  یا ، هئطوـت رھ  رد  هتبلا  .دـننکیم  هئطوـت  ناریا  تلم  هیلع  دـنراد  هک  تسا  لاـس  ود  یـس و  .دـننکب  بخ ، دـننکیم ؛ هئطوـت  ناریا  تـلم  هـیلع  تـقو  نآ  .دـنھدیم  هـمادا 
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هب یراشف  میرحت  تسا  نکمم  .دـننکیم  میرحت  ار  ام  .هتفر  رتالاب  هلپ  کی  ناریا  تلم  هدـش ، یثنخ  هک  یا  هئطوت رھ  زا  سپ  تسا و  هدـش  زوریپ  ناریا  تلم  اـما  دـندرک ، یئازفا  تمحز

زا ناشدوخ  یناریا  ناناوج  اما  دنتـسب ، یناریا  یاھناوج  یور  رب  ار  یروانف  ملع و  ناشدوخ  لایخ  هب  .دـنکیم  رتشیب  ار  وا  یئاناوت  دربیم ؛ ولج  هجرد  کـی  ار  ناریا  تلم  اـما  درواـیب ، دوجو 

یئاج هب  اھنآ  ی  هزرابم .تسا  ربارب  اھ  هد تسا ؛ ربارب  هس  ربارب و  ود  تفگ  دوشیمن  هتـشذگ ، هب  تبـسن  ام  تفرـشیپ  یرواـنف ، ملع و  ی  هنیمز رد  زورما  .دندیـشوج  ناـشدوخ  نورد 

زوریپ ناریا  تلم  اما  دنروخیم ، تسکش  اھنآ  دسریمن ؛ یئاج  هب  دنھار ، نیا  رد  رادیاپ  ادخ و  هب  یکتم  شناناوج  هک  یتلم  هاگآ ، تلم  روبص ، تلم  ریصب ، تلم  کی  اب  ی  هزرابم .دسریمن 

.دش دھاوخ 

1390/07/25 هواپ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

؛ تسا یرادنید  تیصوصخ  تیصوصخ ، کی  دنکیم : نیسحت  هب  راداو  ار  ناسنا  هک  دراد  دوجو  هواپ  ی  هقطنم رد  تیصوصخ  ود  .تسھ  مھ  زورما  دوب ، مدرم  نیا  تایـصوصخ  زا  یرادنید 

 - مدرک هظحالم  ار  یقیقد  یاھـشرازگ  مراد و  عالطا  نم  هک  یروطنآ  هقطنم -  نیا  ناناوج  .تسا  یرکفنـشور  مود ، تیـصوصخ  .تعیرـش  ینید و  ینابم  ینید و  تفرعم  هب  یدـنبیاپ 

رد یا  یناحور روجنیا  .رکفنشور  مھ  ملاع و  مھ  ِیناحور  یرداق ؛ اتسومام  بانج  نیا  دھاجم ، ملاع و  درم  نیا  هب  ددرگیمرب  تازایتما  نیا  زا  یمھم  شخب  .دنتسھ  یرکفنشور  ناناوج 

رانک هک  یا  یناحور .دشاب  نادیم  طسو  مھ  دعب  دنک ، کرد  دھدب ، صیخشت  ار  لئاسم  تریصباب ، هناھاگآ ، دیآ ؛ یم یمدرم  یاھتعامج  راک  هب  ساسح ، عطاقم  ی  همھ رد  هرود و  نیا 

دیاب یناحور  .دیورب  دیوگب  هکنیا  هن  میورب ؛ دیوگب  دتفیب ، هار  هک  تسا  قفوم  یا  یناحور نآ  .درب  دھاوخن  یئاج  هب  هار  دینک ، مادقا  دینک ، تکرح  دـیورب  امـش  دـیوگب  مدرم  هب  دنیـشنب ،

.میا هدید میا و  هدرک هدھاشم  یدرک  ی  هقطنم تیناحور  رد  ار  شددعتم  یاھ  هنومن ام  هناتخبشوخ  .دشاب  مادقا  لھا  مدرم و  یولج  نادیم ، طسو 

1390/07/25 هواپ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

یاھتکرح هک  زورما  صوصخب  .تسین  یمک  زیچ  نیا  دسانـشیم ؛ فلتخم  یاھنادـیم  رد  تفرـشیپ  یماگـشیپ و  تریـصب و  یھاگآ و  اب  هارمھ  ِیناملـسم  هب  ار  ناریا  تلم  اـیند  زورما 

.دنک ءافیا  شقن  دناوتیم  ناریا  تلم  تسا ، هدش  زاغآ  مالسا  یایند  رد  یمالسا 

1390/07/25 هواپ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

یھاگآ ینید ، یھاگآ  دـنک ؛ ادـیپ  همادا  شرتسگ و  هَّللاءاش  نا دـیاب  دراد ، دوجو  یزراب  روط  هب  هواپ  رد  هَّللادـمحب  هک  یگنھرف  ینید و  یاـھ  یھاـگآ ی  ّهیور نیمھ  منکیم ؛ دـیکأت  نم 

اھنیا و  دیدرک ؛ لقتنم  رگید  لسن  هب  یلسن  زا  ار  تمواقم  دیدرک ، تمواقم  دیدرک ، ربص  امش  دندرک ؛ ربص  ناریا  تلم  .هعماج  یاھتیعقاو  هب  تبسن  تریصب  یمالسا ، یھاگآ  یخیرات ،

شوماخ دنربب و  نیب  زا  هقطنم  رد  ار  یمالـسا  یاھ  یرادیب اھمایق و  نیا  ی  هریجنز دنناوتیم  هک  دننکن  لایخ  ناربکتـسم  .تسا  هدـش  رادـیب  یمالـسا  تما  تسا ، هدیـشخب  رثا  زورما 

.تسا مدرم  نیا  راظتنا  رد  یرتھب  ی  هدنیآ درک و  دھاوخ  ادیپ  همادا  یرادیب  تکرح  نیا  کش  نودب  .ادبا  دننک ؛

1390/07/24 هاشنامرک نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

ار ینیگنس  راب  دیتسھ ، امش  هک  مھ  ی 90  هھد ناوج  تسین ؛ ی 60  هھد ناوج  صوصخم  نیا  .تشاد  دھاوخ  مھ  هدنیآ  رد  دراد و  تسا و  هتشاد  شود  رب  ار  بالقنا  راب  ناوج ، لسن 

دنھاوخ لزنم  هب  هللاءاش  نا دنربیم و  شیپ  یبوخب  ار  راب  نیا  هدرکلیصحت ، وجـشناد و  ناناوج  صوصخب  ام ، روشک  ناوج  هللادمحب  هک  منکیم  هدھاشم  منیب و  یم نم  .دیراد و  شود  رب 

.دناسر

ناناوج امش  شود  رب  فلتخم  یاھ  هصرع رد  یدایز  یاھتیرومأم  اھتیلوئـسم و  هک  هدنیآ  رد  مھ  و  تسا ، بالقنا  هاگرذگ  رد  ربص  تریـصب و  یگداتـسیا و  تدھاجم و  زور  هک  زورما  مھ 

شقن یگدـنز -  یاھ  هصرع ی  همھ ینف و  یداصتقا و  یاھ  هصرع رد  یـساملپید ، یاـھ  هصرع رد  یعاـمتجا ، ی  هصرع رد  یـسایس ، ی  هصرع رد  یملع ، ی  هصرع رد  دوب -  دـھاوخ 

، نانآ زا  ندینش  نانآ و  اب  نتفگ  ناناوج ، اب  رادید  نیاربانب  .دوب  دھاوخ  نینچ  هدنیآ  رد  هللاءاش  نا مھ  دیتسھ ، شالت  لوغشم  لوئـسم و  زورما  مھ  امـش ، سپ  .تسا  هتـسجرب  ناناوج 

.تسا تیمھا  یاراد 

1390/07/22 هاشنامرک ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

اب .تسا  مزال  نآ  هن ؛ هن ، مینک ؛ تلفغ  ماما -  زا  دعب  ِینویلیماھ  هد ای  تفگ -  ماما  هک  یا  ینویلیم تسیب  ِجیسب  زا  هک  تسین  نیا  شیانعم  تسھ ، جیـسب  اج  همھ  میئوگیم  ام  یتقو 

زا ام  هک  تساذـل  .یروآون  اب  هارمھ  راکتبا ، اب  هارمھ  دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  دـیاب  هشیمھ  تسا و  مزال  یعاـفد  یگداـمآ  دراد ، اـم  تلم  هک  یا  هنارظندـنلب یاـھ  هاـگن لاـمآ و  اـھوزرآ و 

؛ دننک تکرح  هناھاگآ  دـننادب ، ام  زیزع  ناناوج  ینعی  .دریگب  رارق  هظحالم  دروم  دـیاب  اھ  یھدـنامزاس نیا  رد  مھ  تریـصب  رکف و  قمع  .مینکیم  تیامح  ًالماک  جیـسب  یاھ  یھدـنامزاس

.دنتسھ هچ  لابند  دننادب 

1390/07/21 هاشنامرک نارگراثیا  ادھش و  یاھ  هداوناخ عمج  رد  تانایب 

ناگدازآ و نازابناج ، ادھـش ، .تسین  فراعت  دراد ، یعقاو  یانعم  دشاب ؛ هتـشاد  یئانعم  دیاب  یرالاس  مدرم .یمالـسا  یرالاس  مدرم تسا ؛ یرالاس  مدرم تسا ، یمالـسا  ِیروھمج 

، دـندادیم ناشن  یربص  یب اھ  هداوناـخ رگا  .دراد  شزرا  یلیخ  دـنداد ، ناـشن  نادیھـش  یاـھ  هداوناـخ هک  یمیظع  ربص  نیا  .دـنداد  ار  شیاـمزآ  نیرتھب  هار ، نیا  رد  اـھنآ  یاـھ  هداوناـخ

یاھلاس .دنداد  ناشن  ربص  اھ  هداوناخ .دنامیمن  یقاب  یرگراثیا  یراکادف و  قاتـشم  اھلد  دشیم ؛ درـس  تدـھاجم  یاضف  دـندادیم ، ناشن  یتریـصب  یب دـندادیم ، ناشن  یتفرعم  یب

یداو نوگانوگ  یاھتبسانم  هب  هک  دنوشیم  ینازیزع  رادغاد  یئاھ  هداوناخ مینکیم  هدھاشم  مھ  زاب  هدشن ؛ هتسب  تداھش  باب  اما  تسا ، هتـشذگ  سدقم  عافد  نارود  نآ  زا  یدامتم 

.دیدرون دھاوخرد  ار  اھ  هلق تلم  نیا  دیدرت  نودب  دشاب ، یتلم  رد  ربص  نیا  تریصب و  نیا  رگا  .دنوریم  دنیاشگیم و  رپ  اھنآ  دنکیم ، زاب  رد  اھنآ  یور  رب  تداھش 

رون زا  یلاخ  ار  ام  یاھلد  هاگچیھ  لاعتم  یادخ  .مینکیم  رکـش  ار  ادخ  میدرکن ؛ کش  نامدوخ  ِهار  رد  میدشن ؛ دیدرت  راچد  زگرھ  اھفدھ ، نیا  هب  ِهار  نییعت  ناماھفدـھ و  صیخـشت  رد  ام 

زیچ چـیھ  رھاظب  دـندرکیم ، هاـگن  هنحـص  هب  یناـسک  یتقو  هک  دوب  یزور  کـی  .دوب  یتسرد  یاھدـیما  دوبن ؛ یھاو  یاھدـیما  اھدـیما ، نیا  هک  میدـید  تیعقاو  رد  .تشاذـگن و  دـیما 

لیلحت هب  رداق  اما  میدرکیم ، شوگ  ًادبعت  ام  یھاگ  .دندادیم  دیون  دـندادیم ، دـیما  ام  هب  راوگرزب -  ماما  همھ ، سأر  رد  ریـصب -  نامدرم  اما  دـمآ ؛ یمن مشچ  هب  هنحـص  رد  یـشخبدیما 

ی هلاس ود  یـس و  ی  هبرجت هب  یتقو  زورما  .درک و  ادیپ  ققحت  ینامـسآ  دیون  نیمھ  یھلا ، دیما  نیمھ  میدیدیم  دعب  دش ؛ روج  نیمھ  میدیدیم  دـعب  میدرکیم ، لوبق  ًادـبعت  .میدوبن 

.مینیب یم ار  یمالسا  یروھمج  ماظن  یاھتیقفوم  یپرد  یپ مینکیم ، هاگن  بالقنا 

1390/07/20 هاشنامرک مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

، بالقنا یزوریپ  لوا  لاس  زا  .تسین  یا  هزات زیچ  ام  یارب  میرحت  دـنیوگیم ؛ میرحت  زا  نخـس  زورما  .دوب  اھمیرحت  یداصتقا و  یاـھراشف  شلاـچ  نیمھ  گرزب ، یاھـشلاچ  زا  رگید  یکی 

زا جراخ  زا  میتساوخیم  ام  ما ؛ هتفگ یتقو  کی  نم  .دیسر  دوخ  جوا  هب  اھتیدودحم  اھمیرحت و  نیا  گنج ، لوط  رد  دش و  عورش  یئاپورا  یاھروشک  اکیرمآ و  فرط  زا  هبناجکی  یاھمیرحت 

هن الاک  الاح  ناریا ! دیایب  دنک ، روبع  وا  کاخ  لخاد  زا  الاک  نیا  هک  دادیمن  هزاجا  قباس -  یوروش  درکیم -  روبع  اجنآ  زا  دیاب  رادراخ  میس  نیا  هک  یروشک  .مینک  هیھت  رادراخ  میس  روشک 

؛ دندوب میرحت  داجیا  لابند  هب  یداصتقا  یاھ  هنیمز ی  همھ رد  .دندروآ  دوجو  هب  ام  روشک  هیلع  تیدودحم  ردقنیا  تسا ! رادراخ  میـس  تسا ؛ یمجاھت  حالـس  هن  تسا ، یماظن  یالاک 

اھتـسایس و نآ  ی  همھ مدرم ، امـش  تریـصب  ربص و  کـمک  هب  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  اـما  دـنروایب ؛ رد  وناز  هب  ار  ماـظن  دـنروایب ، رد  وناز  هب  ار  ناریا  تلم  هک  دوب  نیا  مھ  ناشـضرغ 

.دروآرد وناز  هب  ار  ناراذگتسایس 

1390/06/09 رطف دیعس  دیع  زامن  یاھ  هبطخ

هام رد  ام  ی  هعماج هناتخبشوخ  .ندرک  تکرح  تریصب ، تفرعم و  ملع و  ساسا  رب  و  تریصب ، تفرعم و  ملع و  نتفای  یھلا ؛ میقتسم  طارص  رد  تکرح  یارب  دوخ  زا  تبقارم  ینعی  اوقت 

.تشاد رایسب  دننک ، بسک  ار  تاکرب  نیا  دنتسناوت  هک  یتداعساب  دارفا  نیا  زا  ناضمر 

1390/06/09 رطف دیعس  دیع  زامن  یاھ  هبطخ

رکشت و سدق  زور  یئامیپھار  رد  هوکشاب  دنمـشزرا و  روضح  رطاخ  هب  نامزیزع  فیرـش و  تلم  زا  منادیم  مزال  ًالوا  .ایند  عضو  نامدوخ و  عضو  هب  مینکب  یا  هراشا کی  مود ، ی  هبطخ رد 

مدـق تسرد  دـندرک و  ناـشدوخ  یارب  تسا ؛ مدرم  دوخ  هب  قلعتم  متـسین ؛ مھ  یزیچ  بحاـص  منک ؛ رکـشت  اـی  ریدـقت  گرزب  تلم  نیا  زا  مھاوخب  هک  متـسین  لـباق  نم  .منک  ریدـقت 
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رایسب زور  سدق ، زور  لاسما  .ناملسم  درم  نز و  یاھلد  رد  ی  هدرتسگ ی  هزیگنا نیا  یمومع ، تمھ  نیا  یمومع ، تریصب  نیا  رطاخ  هب  مینک ، رکش  ار  ادخ  تسا  مزال  ام  .دنتشادرب 

تکرح نیا  رد  گرزب ، شیامزآ  نیا  رد  هتـشذگ  یاھلاس  زا  شیب  لاسما  مھ  رگید  ِناملـسم  یاھتلم  یخرب  دـش  بجوم  تسا ، هداتفا  قاـفتا  هقطنم  رد  هک  یثداوح  .دوب  یھوکـشرپ 

.دنک هاتوک  مک و  هقطنم  رس  زا  ناینیطسلف و  رس  زا  ار  راوخنوخ  ملاظ و  یاھتسینویھص  دوجو  ّرش  لاعتم  دنوادخ  میراودیما  .دننک  یھارمھ  یرابکتسا  دض  ِمیظع 

1390/05/11 ینآرق دیتاسا  ناظفاح و  نایراق و  رادید  رد  تانایب 

لاعتم یادخ  تسین -  رتشیب  مھ  مدق  کی  ًاعقاو  میدرک ، تکرح  نآرق  تمس  هب  ام  هک  هچنآ  هک  میتشادرب -  ینآرق  فراعم  تمس  هب  نآرق ، تمس  هب  مدق  کی  ام  هک  هزادنا  نیمھ  هب 

یاـھتلم نیرت  یوق نیرت و  هدـنز زا  یکی  زورما  اـم  تلم  .تسا  هدیـشخب  ّتوـق  تردـق و  اـم  هب  تسا ، هداد  تریـصب  یھاـگآ و  اـم  هب  تسا ، هداد  تاـیح  اـم  هب  تسا ، هداد  تزع  اـم  هب 

نیسحت ار  ام  تلم  مھ  رگید  یاھتلم  .تسا  یروجنیا  ام  روشک  عضو  زورما  فلتخم ؛ یاھ  هصرع رد  اھتفرشیپ  یپرد  یپ ی  هدھاشم یگدامآو و  ناشوج  مکارتم و  دادعتسا  .تسایند 

.دننکیم

1390/05/01 سابعردنب رد  بالقنا  ربھر  اب  هاپس  شترا و  ییایرد  یاھورین  یاھ  هداوناخ نانکراک و  رادید 

رـس تشپ  ار  نمـشد  هتفر و  شیپ  هب  دوخ  تریـصب  داحتا و  نامیا ،  اب  اھ ، نآ لماوع  یناھج و  رابکتـسا  یاھ  هئطوت اـھراشف و  همھ  دوجو  اـب  هتـشذگ ، لاـس  لوـط 33  رد  ناریا  تلم 

.تسا هتشاذگ 

1390/04/13 نارادساپ هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

، هاپـس ددـجتم  یاھلـسن  متفگ  هک  تسا  نیا  نآ  منکیم و  یا  هراشا طقف  تسا ؛ مھم  هتکن  نآ  هک  مدرک  ضرع  ار  یا  هتکن کی  متـشاد ، یھاپـس  نازیزع  اب  هک  یرادـید  نیرخآ  رد  نم 

تکرح تکرح ، تسا ؛ لماکت  هب  ور  تسا ، دشر  هب  ور  مَلاع  ینعی  .دنرادرب  هتـشذگ  یاھلـسن  زا  رتالاب  رتولج و  مدق  کی  دـننک  یعـس  دـیاب  هاپـس  ی  هدـنیآ یاھلـسن  هاپـس ، لدـبتم 

، یراک هب هدامآ یراکادف ، یھاگآ ، تریـصب ، تفرعم ، ظاحل  زا  زورما ، ِهاپـس  رد  ی  هدـش دراو  ِناوج  هک  میـشاب  هتـشاد  عقوت  میـشاب ، هتـشاد  راظتنا  ام  رگا  دراد  اج  سپ  تسا ، یلماکت 

زا ار  هاپـس  مدـق  کی  تسا ـ  هداد  ناشن  اھلاس  نیا  لوط  رد  شدوخ  زا  هاپـس  هک  تسا  یتایـصوصخ  اھنیا  هک  نداد ـ  ماجنا  راک  ماگنھب  نداد ، ماجنا  راک  اجب  نداد ، ماـجنا  راـک  تسرد 

.تسا نکمم  ًالماک  هن ، .تسا  نکمم  یزیچ  نینچ  روطچ  دیئوگن  تسھ ؛ مھ  نکمم  نیا  .تسالاب  تیفیک  هک  دـنیبب  دـنک ، هاگن  ناسنا  هک  زورما  ِهاپـس  هب  .دربب  رتالاب  هتـشذگ  لسن 

مھ دعب  هچ  حلسم ، بالقنا  دض  روضح  هلاس ، تشھ  یلیمحت  گنج  زا  لبق  هچ  ام ؛ کاخ  رد  نمشد  روضح  تشاد و  دوجو  یگنج  دوب : زور  نآ  هک  یطئارش  هب  دینک  هاگن  امش  ینعی 

کی تسین ؛ گنج  نآ  زورما  .روشرپ  بیجع و  ی  هنحص نآ  لخاد  دروآ  یم دادیم و  تکرح  مھ  ار  توافت  یب یاھمدآ  هک  دوب  یا  یوق ی  هزیگنا لماع و  کی  نیا  دوخ  دش ، عورـش  گنج  هک 

دنتسھ نادیم  نیا  دراو  یناسک  زورما  میدید  ام  رگا  .دبلطیم  ار  یرتشیب  یدنمـشوھ  رتشیب و  یئاناوت  کی  گنج  نیا  قامعا  زا  یھاگآ  .یرت  کانرطخ هتبلا  تسھ و  یرت  فیرظ گنج 

مھ رتھب  دنک ، لمع  رتھب  رگا  .تسین  وا  زا  رتمک  لمع ، ظاحل  زا  هزیگنا ، ظاحل  زا  نیا  میئوگب  هک  دراد  اج  سپ  دنتسیا ، یم نادیم  طسو  رد  تریـصب  اب  دننکیم و  هزرابم  دننکیم و  شالت  و 

.داد رارق  دیاب  نیا  ار  تمھ  دشاب ؛ دناوتیم  روج  نیمھ  مھ  هدنیآ  رد  .تسھ 

1390/04/13 نارادساپ هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

دنیب و یم ار  اج  همھ  تسا و  هدنز  دنکیم و  تکرح  دراد  دراد و  دوجو  ماظن  رد  اھـشزرا  لوصا و  ینابم و  هب  دنبیاپ  تدشب  هدنورـشیپ ، توارطاب ، طاشنرپ ، هدنز ، ی  هعومجم کی  یتقو 

یارب ًاـنیع  ار  فرح  نیا  نم  تسین ؛ مھ  هاپـس  صوـصخم  نیا  هتبلا  تشاد ـ  دـھاوخ  هدـننک  نییعت  رثا  هعوـمجم  دربـشیپ  رد  ًارھق  نـیا  دراذـگیم ، ریثأـت  دراد و  تریـصب  دراد و  یھاـگآ 

هاپـس ی  هرابرد ًالعف  الاح  .دنراد  ینزو  دنراد ، یھاگیاج  مادک  رھ  تسین ؛ ناسکی  مھ  اب  اھنیا  نزو  اھ و  هزادنا اھتنم  میوگیم ، مھ  یتلود  یاھداھن  یارب  میوگیم ، مھ  هیملع  یاھ  هزوح

.تسا تکرح  نیا  هب  دنمزاین  زورما  مالسا ، ینعی  .میراد  مربم  جایتحا  لماکتم  هدنورشیپ و  هدنزاس و  تکرح  نیا  هب  ام  و  مینکیم ـ  تبحص 

1390/04/13 نارادساپ هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

هار دراد ، ار  شدوخ  ی  هویش طلغ ، فرح  هب  نداد  باوج  .تسا  مولعم  هلب  بخ ، هن ؟ ای  دھدب  باوج  وا  هب  دیاب  یسک  ایآ  دز ، یطلغ  فرح  کی  یسک  کی  رگا  هک  تسا  نیا  هلئسم  کی 

نیا ینالف  اقآ ، هک  مینک  راعش  مینک ، ولبات  ار  طلغ  فرح  نیا  اجدص  ًالثم  میئایب  ام  دز ، یطلغ  فرح  کی  یـسک  هک  الاح  هک  تسھ  تقو  کی  .تسا  شدوخ  صاخ  راک  دراد ، ار  شدوخ 

مدنم و هقالع هکلب  مرادن ، یتفلاخم  چیھ  یداھن ، رھ  یوس  زا  یسک ، رھ  یوس  زا  هنارگنشور  تکرح  اب  نم  .تساطخ  تسا ، هابتـشا  هک  تسا  نیا  .دننادب  همھ  ات  دز ، ار  طلغ  فرح 

تافالتخا هب  ام  هک  تسین  نیا  شیانعم  نیا  اما  تسا ؛ مزال  نییبت  .تسا  هدوب  نییبت  ی  هلئـسم لوا ، زا  ام  راـک  یـساسا  یاـھدربھار  وزج  ًالـصا  ینعی  .نییبت  ی  هلئـسم هب  مدـقتعم 

یا هقیلـس یرکف و  نوگانوگ  یاھنایرج  رد  یـسایس ، یاھنایرج  رد  .دشاب  بقارم  هاپـس  .هاپـس  صوصخب  دنـشاب ؛ بقارم  دیاب  همھ  ار  نیا  .دیـشاب  بقارم  .مینزب  نماد  یھ  ینورد ،

هک دینیب  یم تسھ ، روشک  یوت  هک  ار  یعاضوا  نیمھ  نالا  دیراد و  ربخ  تانایرج  زا  دبال  دیھاگآ ، دیریصب ، نات  همھ دمحلا  اھامش  الاح  .تسین  بسانم  اضف  ندرک  لعتشم  ًاقلطم 

یاھوزرآ دنتفر )!( نیب  زا  دندش ، دوبان  داتفا ، فالتخا  ناشنیب  هلب ، شیور : دنراذگیم  لیلحت  دننکیم ؛ یا  یلاحشوخ هچ  یجراخ  یاھ  هاگتـسد و  نیا ؛ هیلع  نآ  نآ ، هیلع  نیا  هنافـسأتم 

هجوت دیاب  ار  اھنیا  .دنک  ادیپ  شیازفا  ای  دنک  ادـیپ  همادا  فعـض  هطقن  نیا  میراذـگب  دـیابن  .تسام  فعـض  ی  هطقن هلئـسم  نیا  هک  تسادـیپ  بخ ، .دـننکیم  رارکت  ًابترم  یھ  ار  ناشدوخ 

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

یرگید زیچ  کی  دنتـشادن ؛ داقتعا  نییبت  هب  اھنآ  درک ، نییبت  دـیاب  میتفگیم  اـم  هک  دوب  نیمھ  رـس  دـندرکیم ، هزراـبم  تقو  نآ  هک  یئاـھ  تسیـسکرام اـھ و  یپچ اـب  اـم  فـالتخا  مھ ،

مھ ار  یقطنم  فرح  دش ، دراو  لاجنج  وھ و  رگا  .دوب  لاجنج  وھ و  زا  رود  لدتسم و  یقطنم ، نایب  یرگنـشور ، نییبت ، اب  ساسا  زا  بالقنا  راک  .دنتـشاد  یرگید  ریـسفت  کی  دنتفگیم ،

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

1390/04/09 ثعبم دیع  زور  رد  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نیا یزوریپ  شیادیپ و  زاغآ  زا  .دنروآ  یم تسد  هب  ار  ناشدوخ  تمارک  یدازآ و  دننکیم و  تکرح  دنراد  ناملسم  یاھتلم  مینیب  یم هک  نیا  زا  میتقوشوخ  لاحـشوخ و  مھ  ناریا  تلم  ام 

مـسینویھص دض  رب  تسا ، رابکتـسا  دض  رب  تکرح  هک  یئاج  رھ  .تسا  هدوب  نشور  هقطنم ، یاھمایق  هقطنم ، یاھتکرح  هقطنم ، لئاسم  هب  تبـسن  بالقنا  عضاوم  ناریا ، رد  بالقنا 

نیا هیلع  تساکیرمآ ، هیلع  تکرح  اـج  رھ  .تساـم  دـییأت  تیاـمح و  دروم  لوبقم و  تکرح  تکرح ، نیا  تسا ، نیطـسلف  زیزع  روشک  رد  یتسینویھـص  بصاـغ  تلود  دـض  رب  تسا ،

اب ام  تساھتلم ، قح  قاقحا  یارب  تسا ، یلخاد  یاھ  یروتاتکید هیلع  تکرح  اج  رھ  تسا -  هدروآ  دوجو  هب  یللملا  نیب یروتاتکید  کی  اکیرمآ  زورما  هک  تسا -  یللملا  نیب ِیروتاتکید 

.میقفاوم اھنآ 

رارق نامدوخ  راک  رایعم  ار  تریصب  .تسا  هدیچیپ  تسا ، عونتم  نانمشد  یاھ  هلیح سئاسد و  دننادب  دنشاب ؛ رایشوھ  اھتلم  مھ  میشاب ، رایـشوھ  ام  مھ  دنـشاب ؛ رایـشوھ  همھ  دیاب 

دوجو هب  یرادیب  اھنآ  رد  هک  ار  یئاھروشک  دننک ؛ فرحنم  ار  اھبالقنا  دننکیم  یعـس  ناشناھارمھ  ناشنارودزم و  اھتـسینویھص و  اھ و  یئاکیرمآ دنـشاب ؛ هتـشاد  هجوت  اھتلم  .میھدـب 

.دننک فرحنم  ار  اھتلم  نیا  تکرح  دننکیم  شالت  دنناوتیم ، هچرھ  دنھدیم ؛ رارق  هجوت  دروم  تسا ، هدمآ 

هنافـسأتم مینیب  یم ام  .درادـن  انعم  اھنیا  نیب  کیکفت  تسا ؛ نیمھ  هیـضق  مھ  اجنآ  تسا ؛ نمی  تلم  لثم  تسا ، سنوت  تلم  لـثم  تسا ، رـصم  تلم  لـثم  مھ  نیرحب  مولظم  تلم 

یزاس هیبش یارب  اکیرمآ  زورما  .دننکیم  لابند  دنراد  ار  تکرح  نیا  اھتلم  نیا  نانمـشد  هک  دـننکیم  ار  یتکرح  دـنوریم ، ار  یھار  دـننک ، هجوت  اھتلم  لد  فرح  هب  هکنیا  یاج  هب  یناسک 

هیـضق تیھام  .دنک  لکـشم  راچد  تسا -  تمواقم  طخ  رد  هک  ار -  هیروس  هک  تسا  هدش  هجوتم  تسا ، هتفرگ  ماجنا  اھنیا  لاثما  یبیل و  رد  نمی و  رد  سنوت و  رد  رـصم و  رد  هک  یراک 

؛ تسا دوھـشم  راکـشآ و  اـکیرمآ  تسد  هیروس  رد  اـما  دوب ، مسینویھـص  دـض  اـکیرمآ و  دـض  تکرح  اـھروشک  نیا  رد  .تسا  تواـفتم  اـھروشک  نیا  رد  هیـضق  تیھاـم  اـب  هیروـس  رد 

یمدرم لیصا و  تکرح  تکرح ، نآ  تسا ، مسینویھص  دض  اکیرمآ و  دض  تکرح  هک  یئاجنآ  .مینک  شومارف  ار  رایعم  دیابن  ام  .مینک  هابتشا  دیابن  ام  .دنتسھ  هیضق  لابند  اھتسینویھص 
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.درک میھاوخ  ظفح  ار  یرگنشور  نیا  ار ، نایب  نیا  ار ، قطنم  نیا  ام  .تسا  یفارحنا  تکرح  اجنآ  تسا ، مسینویھص  اکیرمآ و  عفن  هب  اھراعش  هک  یئاجنآ  تسا ؛

1390/04/06 هیئاضق هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

لثم یتیـصخش  روشک ، تیریدم  هاگتـسد  بلق  رد  .ماظن  یارب  روشک و  یارب  دوب  یا  هدـنھد ناکت  خـلت و  ی  هثداح کی  هبرـض و  کی  ًاتقیقح  دوب ؛ یعقاو  تنحم  کی  ریت  متفھ  ی  هثداح

هب یا  هثداح نینچ  کی  یملع ، ناگبخن  زا  یسایس ، ناگبخن  زا  تلود ، زا  یمالـسا ، یاروش  سلجم  زا  هیئاضق ، ی  هوق زا  نالاعف  ناگرزب ، رگید  یتشھب و  هللاةیآ  موحرم  مولظم  دیھش 

هک تسا  نیا  نآ  تسا و  سمل  هدـھاشم و  لباق  هتکن  نیا  خـیرات ، لوط  رد  هک  دراد  دوجو  یا  هتکن کی  اجنیا  رد  اـھتنم  .دوب  تنحم  ًاـعقاو  دـھدب ، خر  یا  هعجاـف نینچ  کـی  دـیایب ، دوجو 

.تمعن هب  دوشیم  لیدـبت  وا  یارب  تنحم  نآ  داد ، جرخ  هب  تریـصب  ربص و  دوشیم ، دراو  تلم  نآ  رب  ای  درف  نآ  رب  ای  عمج  نآ  رب  هک  یتنحم  کی  لباقم  رد  یدرف  یتعامج ، یتلم ، هاـگرھ 

نیا تیمکاح  تحت  هک  یئاھتلم  یدراوم  رد  و  یھلا ، ماظع  یایبنا  .تسا  هتکن  نیمھ  رـشب  نایم  رد  خـیرات  لوط  رد  دـیحوت  راشتنا  قح ، راشتنا  قح ، ی  هملک یزوریپ  قح ، یزوریپ  زار 

هدش دوبان  یلکب  خلت  ثداوح  دابدنت  ریز  رد  اھنآ  هار  اھنآ ، ی  هدیا اھنآ ، رکف  دیاب  دشاب ؛ هدنامن  ناربمغیپ  مایپ  زا  یمان  خیرات  لوط  رد  دیاب  دندرک ؛ لمحت  ار  تنحم  همھ  نیا  دندوب ، ناگرزب 

.تسا هدش  رت  هدنز مدرم ، راکفا  رد  مدرم ، نایم  رد  اھتوبن  مایپ  هدمآ ، رتولج  خیرات  هچرھ  ینعی  تسا ؛ سکعب  دینیب  یم امـش  .دشاب  هتفر  نیب  زا  دشاب ، هدش  هدـیچیپ  مھ  رد  دـشاب ،

.اھتنحم لباقم  رد  تریصب  ربص و  تسا : هتکن  نیمھ  شزار 

دنسرتب و نمشد  زا  هکنیا  یاج  هب  دنھدب ، تسد  زا  ار  ناشدوخ  سفن  هب  دامتعا  هکنیا  یاج  هب  دنوش ، دیماان  هکنیا  یاج  هب  دنداد : جرخ  هب  ار  رنھ  نیا  ریت  تفھ  ی  هیـضق رد  ام  مدرم 

مدرم نایم  رد  دشیم و  قیرزت  اھنآ  رد  راوگرزب  ماما  ی  هلیسو هب  مئاد  روط  هب  دنتشاد و  هک  یتریـصب  رطاخ  هب  ام  تلم  مازھنا ، راسکنا و  فعـض و  یاج  هب  دننزب ، وناز  نمـشد  لباقم  رد 

.دندنادرگرب نمشد  هیلع  ار  جوم  دندرک و  یگداتسیا  دندرک ، ربص  دشیم ، هدز  نماد 

هک مدینش  یتقو  نکیل  مدوب -  شوھیب  همین  شوھیب و  مدوبن -  یلومعم  یداع و  لاح  رد  نم  ریت ، تفھ  زا  دعب  یاھزور  ریت و  تفھ  ِزور  نآ  رد  .مدینش  اھدعب  ار  ریت  تفھ  یاھربخ  نم 

نیا .دننک  ظفح  ار  نیا  دیاب  ام  مدرم  .مدش  هدز  تفگـش دنکیم ، هاگن  نوریب  زا  هک  یرظان  کی  لثم  ًاتقیقح  دـندرک ، دروخرب  نآ  اب  هنوگچ  مدرم  تسا و  هدوب  هچ  تسا ، هداتفا  قافتا  هچنآ 

.مینک ظفح  میداد -  سپ  خیرات  هب  ار  نآ  میدرک ، لمع  ار  نآ  هک  یسرد  سرد -  کی  ناونع  هب  ام  دیاب  ار 

ًارھق تسا ، هدش  نادـیم  دراو  ملاع -  رد  نآ  راشتنا  هعماج و  رد  مالـسا  ینابم  ققحت  یمالـسا و  یاھـشزرا  هب  ندیـسر  یئالاو -  فدـھ  نینچ  کی  اب  هک  ناریا  تلم  لثم  یتلم  یارب 

رد ّیتح  تسا ، فلاخم  نایوگروز  نانمـشد و  لباقم  رد  اھتلم  نتفر  راب  ریز  اب  تسا ، فلاخم  روز  اب  تسا ، فلاخم  ملظ  اب  هک  دینکیم  لمع  یمالـسا  هب  امـش  بخ ، .تسا  دایز  هثداح 

، نارگرامعتسا ملاع ، نیملاظ  ملاع ، نایوگروز  دش ؟ دھاوخ  فلاخم  امش  اب  یک  تکرح ، نیا  ارجم و  نیا  لباقم  رد  .تسین  توافت  یب مھ  نارگید  هب  تبـسن  ایند  یاھ  یئوگروز لباقم 

اذل دنراد ؛ یتاغیلبت  تردق  دنراد ، یـسایس  تردق  دنراد ، هناسر  دنراد ، لوپ  اھنیا  .دـننکیم  یئارآ  فص امـش  لباقم  رد  همھ  اھنیا  نشخ ؛ ملاظ و  یاھروتاتکید  یللملا ، نیب نادبتـسم 

.تسا هدش  مھ  قفوم  هداد و  ار  ناحتما  نیا  ام  تلم  .داتسیا  دیاب  اھنیا  لباقم  رد  .دننکیم  تسرد  تنحم 

زا اھتلم ، رد  دیما  داجیا  یللملا و  نیب رابتعا  ظاحل  زا  نوگانوگ ، یاھ  یئاناوت ظاحل  زا  تفرشیپ ، ظاحل  زا  رادتقا ، ظاحل  زا  ریت 1360  متفھ  اب  ی  هسیاقم رد  یمالسا  یروھمج  ماظن  زورما 

تنحم و هاگرھ  هک  میـشاب  هتـشاد  دای  هب  ریت  متفھ  ی  هثداح زا  ام  ار  لصا  نیا  سپ  .تسا  هدوب  ام  زیزع  تلم  یگداتـسیا  نیمھ  رطاخ  هب  نیا  تسا .  هدرک  تواـفت  نامـسآ  اـت  نیمز 

، دش و  تفرـشیپ ؛ یارب  ءاقترا و  یارب  جورع ، یارب  ینابدرن  هب  دوشیم  لیدـبت  تنحم  نآ  دوش ، هجاوم  ام  تریـصب  اب  ام ، تماقتـسا  اب  ام ، ربص  اب  دوشیم ، لیمحت  ام  رب  هک  یا  یتخس

.دش دھاوخ  مھ  نیا  زا  دعب  هللاءاش  نا

1390/03/14 ( هر ) ینیمخ ماما  درگلاس  نیمود  تسیب و  رد  تانایب 

غارچ نیا  دش ، دھاوخ  شوماخ  هلعش  نیا  جیردتب  تفر ، هک  ماما  دندرکیم  لایخ  اھنآ  .دش  دھاوخ  هدز  دیلک  سدقم  ماظن  نیا  یشاپورف  زاغآ  ماما ، تلحر  اب  دندرکیم  روصت  ام  نانمشد 

هد یزیر  همانرب کی  .درک  سویأم  ار  اھنیا  دندرک ، ناگربخ  هک  یراک  زا  تیامح  رد  مدرم  میظع  تکرح  نآ  مدرم ، تاساسحا  نآ  ماما ، ی  هزانج عییشت  مسارم  دعب ، .دش  دھاوخ  شوماخ 

نآ هک  لاس 78  .دھدب  هجیتن  هک  دندوب  راودیما  دعب  لاس  هد  دـنکیم -  تابثا  ام  یارب  ار  نآ  نئارق  هک  تسا  یلیلحت  تسین ؛ عالطا  یانعم  هب  نیا  تسا ، نم  لیلحت  نیا  دـندرک -  هلاس 

یزیر همانرب شیارب  اھلاس  هک  ار  نمـشد  ی  هئطوت اھنابایخ ، رد  دندمآ  مدرم  لاس 78  ریت  موس  تسیب و  زور  .دـندوب  مدرم  درک ، یثنخ  ار  ثداوح  نیا  هک  یـسک  نآ  دـمآ ، شیپ  ثداوح 

ار اھ  هنیمز ناشدوخ  لایخ  هب  .دـمآ  یم تسد  هب  یتصرف  ناشرظن  هب  لاس 88 .  ات  دوب  هلاس  هد یزیر  همانرب کی  زاب  مود ، جوم  .تشذگ  زور  نآ  .دـندرک  لطاب  زور  کی  رد  دـندوب ، هدرک 

هب لاس 88  یایاضق  نآ  اذل  دننک ؛ هدافتسا  دنناوتب  تابلاطم  نیا  زا  دندرک  رکف  دنماظن -  هب  رادافو  دنماظن ، هب  ی  هتسباو هک  یمدرم  دنتـشاد -  مدرم  مھ  یتابلاطم  .دندوب  هدرک  هدامآ 

هکنآ زا  دعب  .نادیم  یوت  دندمآ  مدرم  مھ  اجنیا  .دننک  لوغشم  ناشدوخ  هب  ار  اھنھذ  اھلد و  دنتسناوت  هام  هس  ود  ار -  نارھت  طقف  هتبلا  دندرک -  مطالتم  ار  نارھت  هام  هس  ود  .دمآ  دوجو 

دندمآ و نادیم  هب  ام  زیزع  مدرم  تساجک ، ات  ناشاھ  هتـساوخ قمع  اھنیا  هک  دندیمھف  اروشاع  زور  رد  تسیچ ، ناشلد  فرح  اھنیا  هک  دـندید  مدرم  سدـق  زور  رد  دـش ، رھاظ  اھنطاب 

ار هلئاغ  نادیم ، یوت  دندمآ  نمھب  یود  تسیب و  رد  هلصافالب  مھ  دعب  ید ، مھن  زور  رد  رفن  اھنویلیم  روشک ، رـسارس  رد  هکلب  نارھت ، رد  طقف  هن  .دنتخادنا  هار  هب  ار  ید  هُن  ی  هسامح

نامرآ نیمھ  ار و  طخ  نیمھ  ار و  هار  نیمھ  مدرم  یھلا ، قیفوت  هب  هَّللاءاش  نا .ناریا  هاگآ  ریصب و  زرابم و  نمؤم و  تلم  هب  دورد  .ناریا  مدرم  هب  دورد  .تسا  مدرم  رنھ  نیا ، .دندرک  متخ 

.داد دنھاوخ  همادا  رخآ  ات  ار  تمھ  مزع و  نیمھ  ار و 

1390/03/10 (ع) نیسح ماما  یرسفا  هاگشناد  رد  تانایب 

روضح نوگانوگ  یاھ  هنحـص رد  هاپـس  دـندوب ، هدروآ  دوجو  هب  نمؤم  یاھناسنا  هک  یمکحتـسم  ی  هدـعاق نامھ  تکرب  هب  لاس -  ود  یـس و  نیا  رد  یدامتم -  یاـھلاس  نیا  لوط  رد 

هب دندمآ ، لئان  تداھـش  ضیف  هب  اھنآ  زا  یـضعب  هتبلا  .داد  ناشن  ینـشورب  هعماج  نیا  یولج  هب  ور  یبالقنا و  تکرح  دـنور  رد  ار  شدوخ  ریثأت  درک و  لمع  بوخ  دیـشخرد و  تشاد و 

روشرپ و هنارکتبم و  ِداـھج  یاـھورین  هب  روشک  زاـین  روشک ، لـئاسم  نکیل  .دـندرک  ینیرفآ  شقن دـندنام و  هدـنز  هَّللادـمحب  مھ  یرایـسب  دـنتفای ، تسد  دندیـسر و  تداھـش  راـختفا 

.تسا شیازفا  هب  ور  زور  هبزور تریصب ، زا  ی  هتساخرب

1390/03/10 (ع) نیسح ماما  یرسفا  هاگشناد  رد  تانایب 

لاس یـس  رد  ناتدوخ  فالـسا  راک  زا  امـش  زورما  راک  ناسنا ، یعیبط  یلماکت  تکرح  تازاوم  هب  و  یرـشب ، یایند  رد  مولع  نونف و  تفرـشیپ  تازاوم  هب  هعماج ، تفرـشیپ  تازاوم  هب 

لاس یـس  هب  تبـسن  بالقنا ، نآ  زا  ی  هدـمآرب ماظن  ام و  بالقنا  زورما  هک  نانچمھ  .تسا  یتاذ  یاھراکتبا  اھ و  یئاناوت زاربا  تقد و  هب  رتدـنمزاین  رت و  فیرظ رت ، هدـیچیپ رتمھم ، لبق ،

؛ دنـشاب رتشیپ  دنـشاب ، رتولج  تبـسن  نیمھ  هب  یتسیاب  مھ  ماظن  نیا  مدـقم  فوفـص  رد  ماظن و  نیا  رد  دـھاجم  نارکتبم  ماظن ، نیا  نادرم  دراد ، رارق  یرتالاب  رایـسب  بتارم  رد  لبق 

.تسھ مھ  نیمھ  .دنشاب و  راختفارپ  ی  هتشذگ نآ  زا  رتریصب  رت و  عاجش رتبذھم ، رتملاع ،

لوا نارود  ِناناوج  نآ  زا  دـنکیم ، هدـھاشم  ناھج  یخیرات  تکرح  ام و  تلم  یخیرات  تکرح  رد  هک  یطئارـش  عاضوا و  رطاـخ  هب  اـم ، ریـصب  نمؤم  ناوج  زورما  منکب ؛ ضرع  امـش  هب  نم 

هدنیآ نآ  زورما  ِناوج  اما  دنتفریم ؛ شیپ  نشور  ی  هدنیآ هب  داقتعا  نامیا و  ی  هزیگنا اب  دندرکیم ، یناشفناج  بالقنا  نادیم  رد  هک  یناسک  نآ  بالقنا ، لوا  نارود  رد  .تسا  رتولج  بالقنا 

.دنیب یم دوخ  مشچ  لباقم  رد  دراد  ار 

1390/03/08 یمالسا یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

اـھ و یـشکطخ زا  دوخ  نشور  قیقد و  مھف  ناـنچمھ  هھد ، هس  نیا  لوط  رد  اـم  تلم  هک  تسا  هداد  قیفوت  تسا و  هدرک  لـضفت  هک  نیا  رب  درک  یرازگـساپس  ار  ادـخ  ًاـتقیقح  دـیاب 
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یاھ یراتفرگ تالکـشم و  زا  یکی  هک  تسا  نیا  مھ  تقیقح  .دشخبب  شیازفا  نآ  هب  زور  هبزور هکلب  دـنک ، ظفح  ار  اھنآ  فادـھا  اھ و  یدـنب حانج نیا  نومـضم  یناھج و  یاھ  یدـنب حانج

رگا .دنکیم  هابتشا  راچد  ار  اھنآ  یسایس ، تخس  دنت و  یاھچیپ  رس  دنزیم و  ررض  اھنآ  هب  نوگانوگ  ثداوح  رد  ملاع و  تالوحت  رد  هک  تساھنآ ، زا  تلفغ  ای  یھاگآ  نیا  نتـشادن  اھتلم ،

اھ یدـنب حانج نیا  رد  ار  اھفدـھ  دنـشیدنیب ، هناھاگآ  نآ  اب  دـشاب ، نشور  اھتلم  یارب  داصتقا ، ملاع  رد  تسایـس ، ملاع  رد  ایند  نالک  گرزب و  یاھ  یدـنب حانج ناھج ، یاھ  یدـنب حاـنج

تمدخ رد  زورما  یتاغیلبت ، یا و  هناسر یاھرازبا  ردقچ  دینکیم -  هظحالم  امـش  هک  یعیـسو  تاغیلبت  نیا  زا  فدھ  .دـش  دـھاوخ  دـنک  ملاع  نیربکتـسم  غیت  دنـشاب ، هتـشاد  رظندـم 

نیا ام  تلم  .دننک  ظفح  دنناوتن  ای  دنروایب ، تسد  هب  ار  تریصب  نیمھ  ار ، یھاگآ  نیمھ  دنناوتن  اھتلم  ات  تساضف ، ندرک  یربا  ندرکدولآرابغ و  ًاتدمع  تسا -  نیربکتسم  یاھتسایس 

.دراد یناوارف  ساپس  یاج  نیا  و  تسا ، هدرک  ظفح  ار 

1390/03/08 یمالسا یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

ریبادـت و نیا  اذـل  دنـشاب ؛ هتـشاد  ار  یتاراھظا  دـنیوگب ، ار  یئاـھزیچ  کـی  دـننکب ، ار  یئاـھراک  کـی  هک  دـنکیم  ءاـضتقا  یللملا  نیب نـالک و  مھم و  یاـیاضق  نیا  رد  نانمـشد  راـک  عون 

، رظن فالتخا  هقیلس ، فالتخا  .میشاب  رادیب  یتسیاب  ام  دننکیم ؛ قیرزت  دنناوتب ، یلکش  رھ  هب  ار  فالتخا  نیا  .دننک  داجیا  فالتخا  دنھاوخیم  .دنامیمن  هدرپ  رد  نانمشد  یاھتـسایس 

هاگن هناـنیبشوخ  رگا  هک  دوب  نیا  لاس 88  رد  نارگ  هنتف گرزب  هانگ  .دوش  یھتنم  روشک  رـصانع  نایم  روشک ، یاھحانج  نایم  شلاچ  هب  دـیابن  یـسایس ، لئاسم  رد  هدـیقع  فـالتخا 

؛ تسین مھ  ضامغا  لباق  گرزب ، هانگ  نیا  .دندرک  حرطم  یمالـسا  ماظن  یارب  شلاچ  داجیا  تروص  هب  ار  هشدخ  نیا  دوب ، ناشنھذ  رد  یا  هشدـخ یا ، هھبـش کی  اھنیا  میئوگب  مینک و 

دوشب و هدیـشوپ  ثداوح  نیا  زا  یلیخ  هک  دوشیم  بجوم  تلم  نیا  تریـصب  مھف و  رد  مزال  باصن  .تسا  یرادـیب  تلم  تلم ، هتبلا  .تسا  دوجوم  ام  ی  هعماج رد  نانچمھ  مھ  نآ  راـثآ 

هدیھوکن گرزب و  رایـسب  دب ، رایـسب  یاھراک  زا  یکی  قیمع ، فالتخا  داجیا  نتفرگ ، ار  رگیدـکی  نابیرگ  اوعد ، داجیا  .دـندز  هبرـض  نیمھ ، رطاخ  هب  اھنیا  نکیل  دوش ؛ لئاز  نآ  راثآ  جـیردتب 

.دھاوخیم نمشد  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  تسا ؛

1390/03/03 (ع) تیب لھا  نیرکاذ  نارعاش و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

متسین قفاوم  دوشب ، نآ  هب  یئوگدب  نیا ، هب  ضرعت  یھ  یحادم ، یاھربنم  رد  هک  نیا  اب  نم  هتبلا  .تسا  یگدنز  لئاسم  هب  تبسن  یاھ  یشخب تریـصب اھ و  یھاگآ مھ  شخب  کی 

یئاھ هئطوت هچ  وا  هیلع  دنادیم  ام  تلم  .دتسیاب  تسا  هتسناوت  هک  تسا  تریـصب  رثا  رب  ام  تلم  زورما  .دننک  ادیپ  یھاگآ  تسا ، بوخ  یـشخب  تریـصب اما  مرادیمن ؛ تسود  ار  اھنیا  و 

، مالـسا ناـمیا ، ی  هیحور هک  دـننادیم  ناریا  تلم  .دـننادیم  اـم  مدرم  ار  اـھنیا  دـنتحاران ؛ ناریا  تلم  زیچ  هچ  زا  تسیچ ، اـھ  هئطوـت نیا  زا  فدـھ  دـننکیم ، هئطوـت  یناـسک  هچ  تسھ ،

میدیمھف میتفرگ ، دای  نام  همھ جیردتب  مھ  ار  وا  یاھ  هویش .دنسانشیم  مھ  ار  نمشد  ام  مدرم  .هدرک  ینابصع  ار  نمشد  تسرد ، هار  رد  یگداتسیا  یبلط ، لالقتسا یھاوخیدازآ ،

ناشدوخ هک  یئاھنآ  هچ  دـننکیم ؛ نانمـشد  هک  مھ  یتاغیلبت  .دنداتـسیا  یمن ام  تلم  دوبن ، تریـصب  نیا  رگا  .تسا  یـشزرااب  زیچ  یلیخ  تریـصب  نیا  .تسیچ  نمـشد  یاھ  هویش

؛ دنریگب مدرم  زا  ار  تریصب  نیا  هک  تسا  نیا  تھج  رد  شا  همھ دننکیم ، شخپ  اھنآ  نابز  زا  دنمدیم و  ناش  یا هراجا یاھقوب  اھوگدنلب و  نابز  هب  هک  یئاھنآ  هچ  دننکیم ، غیلبت  ًامیقتسم 

کی بخ ، .دننک  رود  یگدنز  ثداوح  هب  تبسن  ناشتسرد  تفرعم  زا  هار ، نیا  رد  ناش  یگداتسیا زا  ناشتماقتسا ، زا  ناشمالسا ، زا  ناشنامیا ، زا  ار  اھنآ  دننک ؛ هبتشم  مدرم  رب  ار  رما 

ردق هب  هملک  کی  تاقوا  یھاگ  بسانم ، ی  هظحل کی  رد  .دینک  باختنا  ار  شتالمج  دینک ، ادیپ  ار  شرعـش  .دھد  صاصتخا  نیا  هب  ار  یـشخب  کی  دناوتیم  یحادم  ِیـسلجم  ی  همانرب

قیفوت ام  هک  یئاھ  همانرب نآ  الاح  دنا ؛ هتفر شیپ  یلیخ  تھج  نیا  رد  ًافاصنا  ناحادم  ی  هعماج زورما  هناتخبـشوخ  هک  منیب  یم نم  .دیراذگب  رثا  اھلد  رد  .دراذـگیم  رثا  اھلد  رد  باتک  کی 

.مینیب یم نویزیولت  زا  ًاضعب  ای  دوشیم ، رازگرب  اجنیا  ای  میونشب ، مینکیم  ادیپ 

1390/02/14 روشک رسارس  ناملعم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دیھـش تداھـش  درگلاس  رد  ار  ملعم  زور  هکنیا  منکب ؛ ضرع  نم  .میرادـب  یمارگ  دـیاب  ار  یرھطم  دیھـش  موحرم  نامرادـیاپ ، هدـنز و  هشیمھ  هتـسجرب و  ملعم  نامزیزع ، دیھـش  داـی 

هنانمؤم هناصلخم و  شالت  وا ، یگدنز  .دوب  هتسجرب  گرزب و  ناسنا  کی  یرھطم  دیھش  موحرم  ًافاصنا  ًاقح و  نوچ  دراد ؛ ینومضمرپ  زغمرپ و  نیدامن و  یانعم  کی  دنداد ، رارق  یرھطم 

بیصن ار  تداھـش  داد و  شاداپ  درک ، روجأم  ار  گرزب  درم  نیا  مھ  لاعتم  یادخ  .دوب  گنھرف  تفرعم و  ملع و  نادیم  رد  لماک  تریـصب  کی  اب  هارمھ  درد ، ساسحا  اب  هارمھ  هناملاع ، و 

، تسا هتخومآ  قیمع  روط  هب  هک  یشناد  تفرعم و  راب  هلوک اب  یتقو  مق ، ی  هیملع ی  هزوح ی  هدرکلیصحت جّرختم و  کی  مّھبر .« دنع  ءایحا  لب  » ؛ تشاد هگن  هدنز  ار  وا  عقاو  رد  درک ؛ وا 

.دوشیم تاکرب  أشنم  ردقنیا  دریگیم ، رارق  ناوج  لسن  یمومع و  تیبرت  میلعت و  گنھرف و  طیحم  لد  رد  دیآ  یم

1390/02/14 روشک رسارس  ناملعم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دھاوخ اپورا  بلق  ات  یرادیب  تکرح  نیا  دشاب ؛ هدمآ  دوجو  هب  یا  یرادیب تاکرح  میراد ، رارق  اجنآ  رد  ام  زورما  هک  ایسآ  برغ  ی  هقطنم اقیرفآ و  لامش  یاھروشک  رد  هک  تسین  نیا  طقف 

اکیرمآ و یداصتقا  یگنھرف و  یاھتـسایس  میلـست  هرـسکی  ار  اھنآ  هک  ینادنمتردق  نارادمامز و  نارادمتـسایس و  هیلع  یئاپورا  یاھتلم  نیمھ  هک  دـمآ  دـھاوخ  شیپ  یزور  نآ  .تفر 

.تسا یمیظع  تکرح  تساھنیا ؛ شقمع  دادتما و  ناریا ، تلم  تکرح  .تسا  یمتح  یرادیب ، نیا  .درک  دنھاوخ  مایق  دندرک ، مسینویھص 

.دالوف یاھ  هراپ لثم  میـشاب ؛ دیدحلا « ربزک   « دیاب ام  .میزاسب  ار  نامدوخ  یتسیاب  دشاب ، شخبرثا  دنک و  ادیپ  موادـت  راتفر  نیمھ  اب  باتـش و  نیمھ  اب  تکرح  نیا  دـیھاوخب  رگا  بخ ،

افوکـش هداد ، رارق  ام  نورد  رد  لاعتم  یادـخ  هک  ار  یئاھدادعتـسا  میربب ؛ شیپ  زور  هبزور ار  نامـشناد  مینک ؛ رتشیب  ار  نام  یھاگآ مینک ؛ داـیز  ار  نامتریـصب  مینک ؛ تیوقت  ار  ناـمنامیا 

.تسا مزال  اھنیا  میرشفب ؛ میراد ، هگن  مکحم  میداد ، مھ  هب  هک  یتدحو  داحتا و  تسد  مینک ؛

تیبرت تسرد  لکـش  هب  ار  هتـساخون  لسن  ار ، دشر  هب  ور  لسن  نیا  دیتسناوت  امـش  رگا  اما  دنوریم ؛ شیپ  بوخ  دنراد  ام  تلم  دـننکیم ، لمع  دـنراد  اھروج  نیمھ ام  تلم  هَّللدـمحلا 

بوخ و یاھناسنا  تکرب  هب  یوق ، یاھنامیا  تکرب  هب  دنلب ، یاھتمھ  تکرب  هب  ناریا  یمالـسا  یروھمج  دیـشاب  نئمطم  .تفر  دھاوخ  شیپ  رت  باتـشرپ رت و  عیرـس تکرح ، نیا  دـینک ،

.دنک حتف  یرگید  زا  سپ  یکی  ار  اھ  هلق تسناوت  دھاوخ  دنراد ، دوجو  ناوارف  ام  روشک  رد  هَّللادمحب  هک  یصالخا  اب  نمؤم و 

1390/02/07 نارگراک زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ی هزرابم یارب  نمشد  زورما  هک  تسا  نیا  نآ  و  روشک ؛ تیریدم  روشک و  ی  هرادا ی  هلئسم رد  تسا  یساسا  ی  هتکن کی  هجوتم  یداصتقا  داھج  .تسا  یداصتقا  داھج  لاس  لاسما 

ی هنیمز رد  تینما و  ی  هنیمز رد  گنھرف و  ی  هنیمز رد  هن ، دندرک ؛ شومارف  ار  رگید  یاھ  هصرع هکنیا  هن  .تسا  هدش  زکرمتم  داصتقا  ی  هلئسم یور  رب  یمالسا ، یروھمج  مالسا و  اب 

دننکیم ار  ناشدوخ  شالت  اھنآ  اما  تسا ؛ یرگید  بلطم  دنروخیم ، تسکش  الاح  دننکیم -  دیآ ، یمرب ناشتسد  زا  هچنآ  یمالسا  یروھمج  ماظن  هیلع  اھ  هنیمز ی  همھ رد  تسایس و 

رد هک  دنتـسھ  نیا  لابند  دـننک ، داجیا  فاکـش  هلـصاف و  دـننک ، ادـج  ماظن  زا  دـننک ، ادـج  تلود  زا  ار  مدرم  هکنیا  یارب  .تسا  یداـصتقا  لـئاسم  یور  رب  اـھنآ  ی  هدـمع زکرمت  نکیل  - 

، صلاخ دصق  اب  دوجو ، ی  همھ اب  ناوت ، ی  همھ اب  هنوگداھج ، اھتنم  راکیپ ، نیمھ  هزرابم ، نیمھ  ینعی  تسا ؛ مزال  یداصتقا  داھج  سپ  .دننک  داجیا  لکشم  روشک  یداصتقا  ی  هلئسم

.تسا نیا  شیانعم  یداصتقا  داھج  لاس  .مینکیم  راک  هچ  میراد  هکنیا  ِتریصب  مھف و  اب 

1390/02/03 سراف ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یاھتفرـشیپ رد  بدا ، رد  ملع ، رد  زاتمم ، ِیناسنا  یاھورین  ی  هتـسجرب ی  هلق تسام ؛ تلم  ام و  روشک  ی  هتـسجرب یاـھ  هلق زا  یکی  زاریـش  رھـش  سراـف و  ناتـسا  ًاـفاصنا  ًاـقح و 

ام یعامتجا  یایاضق  نیرت  یتایح نیرتساسح و  رد  زاریـش  مان  مینک ، هاگن  هک  مھ  بالقنا  یزوریپ  زا  لبق  ریخا  خیرات  هب  .نیدت  رد  داھج ، رد  تازرابم ، رد  یعامتجا ، تایح  روما  نوگانوگ 

نامھ رگا  هک  تسا ؛ حرطم  یزاریش  یازریم  مان  دوب ، برغ  طلست  هیلع  رب  هناھاگآ  یمدرم و  ی  هزرابم کی  زاغآرس  هک  وکابنت ، میرحت  یخیرات  ی  هیضق رد  دینک  ضرف  .تسا  هتـسجرب 

؛ داتفا قافتا  هک  دشیم  یزیچ  نآ  زا  ریغ  ناریا  تشونرس  دندرکیم ، لابند  ار  طخ  نامھ  روشک  ناگبخن  نارادمتسایس و  درکیم و  ادیپ  همادا  هیلع ) هَّللا  ناوضر   ) یزاریـش یازریم  تکرح 

اجنآ زاب  اھسیلگنا ، تلاخد  سیلگنا و  رامعتسا  اب  قارع  مدرم  یاھگنج  ی  هیضق رد  ای  .دندرک  عطق  ار  طخ  طسو ، دندمآ  دندرک ، هدافتسا  اھعمط  زا  اھتلفغ و  زا  اھرگرامعتسا  بخ ، یلو 
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دوخ رد  .دوب  دـیلقت  عجرم  ملاـع و  گرزب و  درم  نیا  یزاریـش -  مود  یازریم  هب  فورعم  یزاریـش -  یقت  دـمحم  ازریم  موـحرم  میظع ، تکرح  نیا  ربـھر  .تسا  حرطم  زاریـش  مسا  مھ 

و بالقنا ، یزوریپ  رد  هچ  و  یمالـسا ، بالقنا  تازرابم  نارود  رد  نآ  زا  دعب  هچ  هطورـشم ، نارود  تازرابم  رد  هچ  دندوب ؛ الاو  یاھناسنا  هتـسجرب و  یاھتیـصخش  گرزب ، یاملع  سراف ،

هب تسا ، تشھب  ِرد  تسین ؛ مھ  یتیمھا  مک باب  داھج ، باب  هئایلوا .» ةـّصاخل  هَّللا  هحتف  ةـّنجلا  باوبا  نم  باب  داھجلا   » هتبلا .تسا  تدـھاجم  باب  الاح  نیا ، .زورما  ات  نآ  زا  دـعب  هچ 

.تسا هدش  زاب  اھنآ  یور  باب  نیا  هک  دنتسھ  دنوادخ  یایلوا  زا  ام  دھاجم  مدرم  هک  دھدیم  ناشن  نیا  .دوشیم  زاب  ءایلوا  یور  هب  دوشیمن ؛ زاب  مھ  همھ  یور 

، یسایس لئاسم  رد  .تسا  ناورشیپ  زا  یکی  زاریش  ریخا -  یاھلاس  رد  صوصخب  بالقنا -  نارود  زا  دـعب  زاتمم  ِیملع  تکرح  رد  .تسا  روج  نیمھ  میوش ، دراو  ملع  ی  هنیمز رد  رگا 

هک دوشیم  هدـیچیپ  نانچنآ  یـسایس  ثداوح  یھاگ  .دـنیآ  یم باسح  هب  اھ  نیرت تریـصباب اھ و  نیرت هاگآ وزج  زاریـش  مدرم  هنوگزَغُل -  راوشد و  ثداوح  نیا  رد  یعاـمتجا - لـئاسم  رد 

.دنتسھ اھورشیپ  اھرتولج و  وزج  سراف  ناتسا  زیزع  مدرم  هلمج ، زا  و  دنرادیب ؛ دنرایشوھ ، ام  مدرم  هک  مینیب  یم اما  تسین ؛ سک  رھ  راک  شندرک  زاب  دوشیم ؛ زَغُل  هیبش 

1390/02/03 سراف ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

نیا .دننکن  کمک  یگتفشآ  نیا  هب  دننک  یعس  هک  تسا  نیا  دنراد ، راک  رس و  یتاغیلبت  لئاسم  اب  لخاد  رد  هک  ینارھاوخ  ناردارب و  هب  زوسلد ، مدرم  هب  یلخاد ، رصانع  هب  نم  ضرع 

نیلوئـسم تسا ، یردتقم  هاگتـسد  هَّللادمحب  هاگتـسد  هن ، دراد ؟ یموزل  هچ  چوپ ، چـیھ و  یارب  نیا ، هیلع  نآ  نآ ، هیلع  نیا  فرط ، نیا  زا  یکی  فرط ، نآ  زا  یکی  دـنراذگب ، لیلحت  هک 

ات متسھ ، هدنز  نم  ات  .میا  هداتسیا مکحم  نامدوخ  ِحیحص  عضاوم  رد  ام  هدرک ، کمک  لاعتم  یادخ  تراقح ، ی  همھ اب  متسھ  ریقح  ی  هدنب هک  مھ  یربھر  دنتسھ ، ناشراک  لوغشم 

اب تریصب ، اب  روعـش ، اب  روش ، اب  روجنیا  نامزیزع  مدرم  ات  .دوش  فرحنم  یا  هرذ اھنامرآ  یوس  هب  تلم  میظع  تکرح  نیا  تشاذگ  مھاوخن  یھلا  ی  هوق لوح و  هب  مراد ، تیلوئـسم  نم 

کی یرگید  نآ  روج ، کی  امـش  روج ، کی  نم  اھام -  .تسھ  یھلا  فطل  ی  هیاس میتسھ ، نادیم  یوت  ام  ات  .دـینادب  ار  نیا  تسا ؛ لماش  یھلا  فطل  دنتـسھ ، نادـیم  رد  خـسار  مزع 

.دش دھاوخ  مک  مھ  یھلا  کمک  هتبلا  مینک ، شومارف  ار  فادھا  میورب و  نامدوخ  یصخش  لئاسم  غارس  رگا  روج -  کی  یمراھچ  روج ،

مھ هناگ -  هس  یاوق  .روج  نیمھ  اھتیلکب  هناگ  هس  یاوق  روج ، نیمھ  نیلوئـسم  دنا ؛ هصرع رد  دـنا ، هنحـص رد  روشک  یاج  همھ  رد  هناتخبـشوخ  مدرم  هک  دـینکیم  هظحالم  زورما  اما 

تدـھاجم دـنراد  دـننکیم ، راک  دـنراد  دـننکیم ، شالت  دـنراد  منیب ؛ یم منکیم ، هدـھاشم  کیدزن  زا  مراد  نم  دـننادیم ؛ دراو  ًاعقاو  هیئاـضق -  ی  هوق مھ  هیرجم ، ی  هوق مھ  هننقم ، ی  هوق

.تسین یکچوک  یاھراک  تسا ؛ ینیگنس  یاھراک  اھراک  .دیآ  یم رد  ناشقرع  دننکیم ،

1389/11/19 شترا ییاوھ  یورین  نانابلخو  ناھدنامرف  رادیدرد  تانایب 

ی هقرفت ماظن ، نوگانوگ  یاھـشخب  نایم  ی  هقرفت نیلوئـسم ، نایم  ی  هقرفت تلم ، داحآ  نایم  ی  هقرفت تسا ؛ هقرفت  فالتخا و  تسا ، تفرـشیپ  اب  یفانم  ًاعطق  هک  یئاـھزیچ  زا  یکی 

ِمرن گنج  رد  هک  یئاھراک  نیرتمھم  زا  یکی  .دوش  یرادساپ  نآ  زا  دوش ، ظفح  یـسدقم  سومان  کی  لثم  دیاب  داد ، ام  هب  بالقنا  هک  یا  یگچراپکی ماجـسنا و  نیا  .مدرم  ماظن و  نایم 

هعیش و نیب  دننکیم : شالت  راک  نیا  یارب  .دننک  داجیا  فاکش  دننک ، داجیا  یلزلزت  کی  داحتا  نیا  رد  هک  تسا  نیا  دراد -  دوجو  مھ  زورما  هتشاد ، دوجو  هشیمھ  دراد -  دوجو  نمـشد 

، دـننک داجیا  ینامزاس  تافالتخا  دـننک ، داجیا  یا  هقطنم تاـفالتخا  دـننک ، داـجیا  یموق  تاـفالتخا  نارگید  درُک و  کرت و  برع و  سراـف و  نیب  دـننک ، داـجیا  یبھذـم  تاـفالتخا  ینس 

.دننک داجیا  یبزح  تافالتخا 

قرف .میسانشب  دیراد ، روضح  نآ  رد  امـش  زورما  هک  ار  یرگنـس  نیا  .میئاجک  مینادب  .تریـصب  میئوگیم  نآ  هب  ام  هک  یزیچ  نامھ  ینعی  درک ؛ هلباقم  لماک  هجوت  اب  دیاب  اھنیا  ی  همھ اب 

نامھ رد  هک  یسک  نآ  نیب  و  دنادیم ، ار  دوخ  هاگیاج  دوخ و  راک  تیمھا  تسا ، ساسح  ردقچ  وا  رگنـس  هک  دنادیم  هتفرگ و  رارق  یـساسح  رگنـس  کی  رد  هک  یزابرـس  نآ  نیب  تسا 

ردـقچ ناریا  تلم  هاگیاج  مینادـب  .دـنکیم  اوعد  شا  یرگنـسمھ اب  رگنـس  لخاد  رد  دـنکیم ، اھر  ار  رگنـس  دـنکیم ، تلفغ  دربیم ، شباوخ  تسا ؛ مھم  ردـقچ  دـنادیمن  اما  تسا ، رگنس 

.تسا ساسح 

1389/10/19 ید مایق ١٩  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یدنبیاپ و یاھ  هناشن رفس ، نآ  رد  مق ، نز  درم و  مق ، یاھناوج  مق ، زیزع  مدرم  هک  دتفا  یم قافتا  مق  رفس  زا  یمک  ی  هلـصاف اب  رادید  نیا  هکنیا  زا  ملاحـشوخ  منکیم و  رکـش  ار  ادخ 

نآ هب  دننامب و  تکاس  نآ  لباقم  رد  دنتـسناوتن  مھ  ناریا  تلم  نانمـشد  ّیتح  هک  دـنداد  زورب  نانچنآ  ار  تریـصب  یاھ  هناشن ار و  یمالـسا  ماظن  هب  ار ، نید  هب  ار ، مالـسا  هب  یرادافو 

.دندرک فارتعا 

1389/10/19 ید مایق ١٩  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

ساسحا نارگید  زا  رتدوز  مق  مدرم  .تسا  ید  مھدزون  نیمھ  هدروخ ، یلیس  هک  یدراوم  زا  یکی  .تسا  هدروخ  یلیس  مق  زا  ناریا  تلم  دض  ی  هھبج مالـسا ، دض  ی  هھبج رابکتـسا ،

فیلکت ساسحا  مھ  دھاوخیم -  تریـصب  تسا -  مھم  عاضوا  نتخانـش  مھ  .تسا  مھم  یلیخ  اھنیا  دندمآ ؛ نادیم  هب  دندرک و  سح  ار  تیلوئـسم  دنتخانـش ، ار  عاضوا  دندرک ، فیلکت 

ساسحا اما  ار ؛ نمـشد  یاھ  هشقن دننیب  یم ار ، هدـنھد  ناکت ثداوح  دـننیب  یم دنتـسھ ، یـضعب  .دـنک  فیلکت  ساسحا  ناسنا  هک  دـھاوخیم  نامیا  دـھعت و  حور  تسا ؛ مھم  ندرک 

؛ مینک فیلکت  ساسحا  لباقم ، رد  مھ  ام  دیاب  دیارآ ، یم هھبج  نمشد  یتقو  بوخ ، .تسا  هدرک  یئارآ  هھبج نمشد  هک  دننیب  یم دنتـسھ ، یـضعب  .دنروخیمن  ناکت  دننکیمن ، فیلکت 

راد هشیر دش ، تیوقت  یمالسا  تضھن  یمالـسا و  تکرح  اب  دوب ، هیحور  نیا  ناریا  زیزع  تلم  رد  هتبلا  .دنرادن  ار  ساسحا  نیا  یـضعب  .تسا  نامیا  ی  همزال تسا ، دھعت  ی  همزال نیا 

دوبن یناسآ  نادیم  مھ  نادیم  بوخ ، .نادیم  یوت  دندمآ  دندرک و  فیلکت  ساسحا  ید  هدزون  رد  .دندوب  ولج  اھ  یمق .دندوب  فلتخم  اھاج  نکیل  داد ؛ ناشن  ار  شدوخ  بالقنا  رد  دـش و 

.نادیم لخاد  دندمآ  اھ  یمق اما  دندرکیمن ؛ محر  یسک  هب  دوب ، توغاط  میژر  تینما  سیلپ و  هاگتسد  نشخ  بوکرس  اب  ی  هھجاوم دوب ، هلولگ  اب  ی  هھجاوم دوب -  یتخس  نادیم  - 

فرط نآ  زا  دش ، دنلب  دزی  رد  فرط  نآ  زا  دش ، دنلب  زیربت  زا  شخساپ  ناھگان  هک  دوب  نیمھ  نانمشد ؛ هب  دوب  یمکحم  یلیس  نادیم ، رد  روضح  نیا  فیلکت ، ساسحا  نیا  تریصب ، نیا 

یلیس یتقو  نمشد  .تسا  یلیـس  نیا  دمآ ؛ دوجو  هب  دوب ، هدرک  هدامآ  لاس  نیدنچ  لوط  رد  ام  راوگرزب  ماما  ار  شیاھ  هنیمز هک  میظع  تکرح  نیا  اذل  دش ؛ دنلب  رگید  یاھرھـش  رد 

دیاب ام  دھدیم ، ناشن  نادند  تدشب  ام  لباقم  رد  نمـشد  یتقو  .مینک  هبـساحم  دیاب  مینک ، یبایزرا  ار  نامدوخ  میھاوخیم  هک  ام  الاح  .دـنکیم  هلباقم  دریگیم و  لد  هب  هنیک  دَروخیم ،

.مینزب هبرض  نمشد  نیا  هب  میناوتیم  تسالاب ؛ ام  یاھ  یئاناوت سپ  هک  مینک  ساسحا 

؛ دوب نمـشد  رب  یلیـس  دنداد ، ماجنا  اھناوج  دنداد ، ماجنا  املع  دنداد ، ماجنا  هیملع  ی  هزوح دنداد ، ماجنا  ریقح  ی  هدـنب نیا  ی  هزور دـنچ  رفـس  رد  مق  زیزع  مدرم  هک  یتکرح  نیمھ 

.تسا سرد  ناریا  تلم  ام  یارب  نیا  دنریذپ ؛ بیسآ مدرم  ی  هبناج همھ روضح  نیا  تریصب ، نیا  یئامن ، تردق نیا  لباقم  رد  هک  دنداد  ناشن  اھنآ  .دمآ  ناشدرد 

دراو میدرک و  تیلوئـسم  دـھعت و  ساسحا  میدرک ، فیلکت  ساسحا  نآ  لابند  هب  و  تریـصب -  ناـمھ  ینعی  میھدـب -  صیخـشت  تسرد  میمھفب ، تسرد  میتسناوت  اـم  هک  یئاـج  رھ 

نوچ ارچ ؟ دیتسھ ؛ هدنرب  امـش  تسامـش ، اب  هبلغ  دیدش ، هھجاوم  نادـیم  دراو  تریـصب  اب  نامیا و  اب  یتقو  نوبلاغ .» مّکناف  هومتلخد  اذاف  « ؛ تسا هدوب  ام  اب  هبلغ  میدـش ، نادـیم 

مھ اھنادرگ  هنحص اھراد و  هشقن دوخ  دنا ؛ هدروخ بیرف  دنرودزم ، دنتسھ ، وا  ینادیم  لماوع  هک  یناسک  نآ  .درادن  یونعم  قیمع  ی  هزیگنا درادن ، نید  درادن ، نامیا  امـش  لباقم  فرط 

.تسا هبرجت  ناریا  تلم  یارب  نیا  دیا ؛ هدنرب امش  دیوشیم ، نادیم  دراو  نامیا  اب  یتقو  .دنتسھ  ینامیا  یب نامدرم  هک 

1389/10/19 ید مایق ١٩  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یزوریپ طقف  هن  .دش  زوریپ  ناحتما  نیا  رد  تلم  دوب ؛ گرزب  ناحتما  کی  یلیمحت ، گنج  ناحتما  .تسا  هدش  زوریپ  یرایسب  یاھناحتما  رد  تسا ، هدرک  عورش  ار  یھار  کی  ناریا  تلم 

ار دوخ  یگدامآ  ار ، دوخ  یراکادـف  ار ، دوخ  تریـصب  داد ، ناشن  ار  دوخ  ِراثیا  داد ، ناشن  ار  دوخ  ِربص  نوچ  دوب ؛ یھلا  یونعم و  یاھرایعم  رد  یزوریپ  نآ ، زا  رتمھم  دوب -  نآ  هک  گـنج -  رد 

ار قیاقح  نیا  دنیآ ، یم ناریا  تلم  فاصم  هب  هک  ینانمـشد  .تسا  نیمھ  مھ  نیا  زا  دـعب  .زورما  ات  درب ، الاب  داد و  یقرت  ار  تلم  نیا  لاعتم  یادـخ  .داد  ناشن  ادـخ  هار  رد  تکرح  یارب 

.دننکیمن کرد  دنمھفیمن و 
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1389/10/08 نالیگ ناتسا  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اھنیا .دنداد  ناشن  نارگید  زا  رتدوز  ار  هنحص  رد  روضح  هب  زاین  ساسحا  نیا  ار ، مزع  نیا  ار ، تریصب  نیا  ار ، یھاگآ  نیا  نالیگ  مدرم  تسا -  زور  نآ  اب  فداصم  زورما  هک  ید -  متشھ  زور 

.تشاد هگن  دیاب  ار  اھنیا  تسا ؛ یھاگآ  یرادیب و  ی  هناشن مزع ، ی  هناشن تریصب ، ی  هناشن هک  تسا  یئاھزیچ  نیمھ  تلم  کی  یساسا  یاھ  هیامرس .درک  ظفح  دیاب  ار 

1389/09/04 ریدغ دیع  زور  رد  یجیسب  رازھ  عمج ١١٠  رد  تانایب 

.تسا تریـصب  ی  هیحور صالخا و  ی  هیحور لوا ، ی  هجرد رد  هک  میتفگ  اھراب  زیزع ! ناناوج  مینک  تیوقت  نامدوخ  رد  زور  هبزور ار  ناکرا  نیا  دـیاب  ام  ی  همھ .دراد  یناـکرا  ندوب  یجیـسب 

ار امش  تریصب  لاعتم  یادخ  دینک ، لمع  رت  هناصلخم هچرھ  .دنکیم  رتکیدزن  لمع  صالخا  هب  ار  امش  دشاب ، رتشیب  امـش  تریـصب  هچرھ  .دنراذگیم  رثا  مھ  یور  تریـصب  صالخا و  نیا 

رتشیب ار  قیاقح  دش و  دھاوخ  رتشیب  امـش  تریـصب  دیوش ، رتکیدزن  ادـخ  هب  هچرھ  .تسامـش  یلو  ادـخ  رّونلا ؛» یلا  تامّلظلا  نم  مھجرخی  اونما  نیذـّلا  ّیلو  هَّللا   » .دـنکیم رتشیب 

نم مھنوجرخی  توغّاطلا  مھئایلوا  اورفک  نیّذلاو  « ؛ دنیبب دناوتیمن  مھ  ار  تایعقاو  ناسنا  دشابن ، رون  یتقو  .دـنک  هدـھاشم  ار  قیاقح  تایعقاو و  دـناوتیم  ناسنا  دوب ، هک  رون  .دـینیب  یم

، دـنریگب ار  ام  مشچ  یولج  دـننوعرف -  زا  رتدـب  ام  دوخ  دوجو  رد  دـنا و  یقیقح توغاط  هک  سفن -  یاھ  یوھ یتقو  دریگب ، ار  ناـسنا  مشچ  یولج  ناـیغط  یتقو  تاـمّلظلا .» یلا  رّونلا 

.مینک هدھاشم  میناوتیمن  مھ  ار  تایعقاو  دنریگب ، ار  ام  مشچ  یولج  اھ  ینارتوھش اھ و  یتسرپ یوھ اھ و  یبلطایند اھتداسح و  اھ و  یبلط هاج یتقو 

دنتشاذگن دوب ؛ مدرم  مشچ  یولج  یقیاقح  لاس 88  ی  هدیچیپ ی  هدش یحارط ی  هنتف رد  .دنھدب  صیخشت  دنتسناوتن  دننیبب ، ار  مشچ  یولج  ِتایعقاو  دنتسناوتن  اھ  یـضعب دیدید 

یارب تردـق ، هب  نتفای  تسد  یارب  ناشدوخ ، یبلط  هاج یارب  هک  دـنوشیم  ادـیپ  ینارگ  هنتف روشک  کی  رد  یتقو  .دـندیمھفن  دـندیدن ، دـنمھفب ؛ دـننیبب ، ار  قیاـقح  نیا  یا  هدـع کـی 

دننکیم یراک  دننزب ؛ دگل  دننک و  تشپ  هار  کی  تیناقح  هب  روشک ، کی  تحلصم  هب  دنوشیم  رضاح  دندرک ، هتشابنا  مکارتم و  ناشدوخ  دوجو  رد  وزرآ  تروص  هب  هک  یفادھا  هب  ندیـسر 

هک تسین  یزیچ  نیا  تسا ؛ نشور  تقیقح  کی  نیا  دـننکیم ، تیامح  اھنآ  زا  دـنیآ و  یم قوش  رـس  دـنیآ و  یم ناجیھ  هب  ناریا  تلم  کی  ی  هجرد نانمـشد  یبرغ و  نارادمدرـس  هک 

نیا هب  دنتسین  رـضاح  اما  دننکیم ، مھ  کرد  ّیتح  لد ، تملظ  رطاخ  هب  یـضعب  دننکیمن ؛ کرد  یـضعب  دننیب ، یمن یـضعب  دندیدن ، یـضعب  اما  دنیبن ؛ ار  نآ  ناسنا  تسھ ، رون  یتقو 

سدقم عرـش  هک  تسا  سوھ  یوھ و  ِتسم  لیف  نامھ  تسام ، ینورد  نوعرف  نامھ  یھن  رما و  ی  هجیتن همھ  اھنیا  تسا ؛ سفن  یاوھ  ضراوع  همھ  اھنیا  دـنھدب ؛ رثا  بیترت  مھف 

، دش دھاوخ  ینارون  ایند  تقو  نآ  مینک ، مارآ  نامدوخ  دوجو  رد  ار  نیا  میتسناوت  رگا  .دنک  مارآ  ار  وا  دـبوکب و  تسم  لیف  نیا  رـس  رب  هک  دـھدیم  نمؤم  تسد  هب  عرو  اوقت و  زا  یـشکچ 

یافـص اب  تسا ، ینارون  تسا ، کاپ  امـش  یاھلد  دیتسھ ، ناوج  دیتسھ ، یجیـسب  هک  امـش  .دنیب  یمن دشاب ، یتسرپ  یوھ یتقو  اما  دـنیب ؛ یم ام  مشچ  مینیب ، یم ار  زیچ  همھ 

.تسا ینارون  تسافصاب ، یجیسب  .دینک  تیوقت  ناتدوخ  رد  ار  تلاح  نیا  ار ، هیحور  نیا  دیناوتیم  ناتدوخ  ِنطاب 

تبظاوم مینک ، تبقارم  ار  نامدوخ  مئاد  هک  تسا  نیا  هب  فقوتم  ندنام  یجیـسب  .تسا  مھم  هار ، رد  یگداتـسیا  .دینامب  یجیـسب  اما  تسا ؛ کرابم  دیدش ، یجیـسب  نم ! نازیزع 

هدز بیھن  کی  تخاتیم ، درکیم و  تکرح  منھج  تمس  هب  هبساراھچ  اجکی و  هک  ار  یئایند  هک  تسا  نیا  گرزب  راک  .تسا  هداد  ماجنا  یگرزب  راک  ناریا  تلم  .میورن  نوریب  هار  زا  مینک و 

ار ریسم  تسا و  هداد  رییغت  ار  هار  ورـشیپ ، زاتـشیپ و  ناونع  هب  ناریا  تلم  دنا و  هدش تقیقح  هجوتم  ایند  مدرم  زا  یمیظع  یاھتیعمج  زورما  .تسا  هدرک  ادج  ار  یـشخب  کی  تسا ،

راک نیا  ناریا  تلم  امش  هک  تسا  یھیدب  بوخ ، .دشاب  تقیقح  تمـس  هب  دیاب  دشاب ، تشھب  تمـس  هب  دیاب  دشاب ، ادخ  تمـس  هب  دیاب  یناسنا  عماوج  ریـسم  .تسا  هدرک  ضوع 

رـس رب  ندز  دگل  هب  ی  هتـسباو تسا ، ملظ  هب  ی  هتـسباو تسا ، قحان  لطاب و  هب  ی  هتـسباو ناشدوجو  هک  یناسک  نآ  .دننیـشن  یمن تکاس  هک  لطاب  لھا  .دـیا  هداد ماجنا  ار  گرزب 

.دننکیم هضراعم  اھنیا  دنک ؛ رادیب  ار  تیرشب  دنک ، رادیب  ار  ایند  دھدب ، تیادھ  تقیقح و  دایرف  ناریا  تلم  هک  دننیشن  یمن مارآ  هک  اھنیا  تساھتلم ،

هداد رارق  یناسک  یارب  ار  ترـصن  دیدرت  نودب  قیقحت و  هب لاعتم  یادخ  هرـصنی .» نم  هَّللا  ّنرـصنیل  و  « ؛ دراد ینـشور  تیاھن  هضراعم  نیا  میھد ، همادا  ار  نام  یگداتـسیا ام  رگا  هتبلا 

هب ناریا  تلم  اما  دننکیم ؛ راک  دننکیم ، شالت  دنراد  ناریا  تلم  هیلع  نانمشد  هک  تسا  لاس  یس  .میا  هدرک هبرجت  ار  نیا  ام  و  دننکیم ؛ توعد  دننکیم و  تکرح  قح  فرط  هب  هک  تسا 

رتشیب شیپ  لاس  تسیب  زا  اـم  یگداتـسیا  تردـق  زورما  .تسا  هدـش  رت  فیعـض زور  هبزور مھ  نمـشد  تسا ؛ هدـش  رت  یوق زور  هبزور دوخ ، ناـمیا  تکرب  هب  دوخ ، یگداتـسیا  تکرب 

دوجو شلاچ  یریگرد و  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  اما  .تسا  نیملـسم  مالـسا و  یزوریپ  هزرابم ، نیا  تیاھن  سپ  .تسام  ی  هبرجت نیا  تسا ؛ رتشیب  شیپ  لاس  یـس  زا  تسا ،

زمر نیا  دینامب ؛ یجیـسب  دیـشاب و  یجیـسب  زور  هب دیراد ، هگن  زور  هب ار  ناتـصالخا  دـیراد ، هگن  زور  هب ار  ناتتریـصب  دـیراد ، هگن  زور  هب ار  ناتدوخ  دـیراد ، هگن  هدامآ  ار  ناتدوخ  دـیاب  دراد ؛

.تسا یناریا  میظع  ی  هعماج ناریا و  تلم  تیقفوم 

1389/09/04 ریدغ دیع  زور  رد  یجیسب  رازھ  عمج ١١٠  رد  تانایب 

نمشد تسا ؛ هدش  رت  یوق زور  هبزور دوخ ، نامیا  تکرب  هب  دوخ ، یگداتسیا  تکرب  هب  ناریا  تلم  اما  دننکیم ؛ راک  دننکیم ، شالت  دنراد  ناریا  تلم  هیلع  نانمشد  هک  تسا  لاس  یس 

، هزرابم نیا  تیاھن  سپ  .تسام  ی  هبرجت نیا  تسا ؛ رتشیب  شیپ  لاس  یـس  زا  تسا ، رتشیب  شیپ  لاس  تسیب  زا  ام  یگداتـسیا  تردق  زورما  .تسا  هدـش  رت  فیعـض زور  هبزور مھ 

هگن زور  هب ار  ناتتریـصب  دیراد ، هگن  زور  هب ار  ناتدوخ  دیراد ، هگن  هدامآ  ار  ناتدوخ  دیاب  دراد ؛ دوجو  شلاچ  یریگرد و  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  اما  .تسا  نیملـسم  مالـسا و  یزوریپ 

.تسا یناریا  میظع  ی  هعماج ناریا و  تلم  تیقفوم  زمر  نیا  دینامب ؛ یجیسب  دیشاب و  یجیسب  زور  هب دیراد ، هگن  زور  هب ار  ناتصالخا  دیراد ،

1389/08/26 نابرق دیع  زور  رد  ناھفصا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

نیا نآ  رتمھم  یانعم  هکلب  تسا ؛ یوق  ناریا  تلم  دـندیمھف  همھ  الاح  هک  تسین  نیا  طقف  شیانعم  نیا  .درک  روبع  هنتف  کی  زا  درک ، روبع  ناحتما  کی  زا  ناریا  تلم  هتـشذگ  لاـس  رد 

مدـق هب  مدـق  ناسنا ، رمع  لوط  مامت  .دـمآ  دوجو  هب  وا  رد  یا  هزات یئاناوت  کی  درک ؛ ادـیپ  یدـیدج  عضو  کی  تلم  نیا  تنحم ، هنتف و  زا  روبع  رب  تردـق  نیا  اـب  تکرح ، نیا  اـب  هک  تسا 

رد نیا  میھد ، ماجنا  ار  نآ  تسیچ و  مزال  راک  مینادب  میسانشب ، ار  عقوم  میناوتب  میریگب ، راک  هب  ار  دوخ  تریـصب  میناوتب  میئایب ، بلاغ  دوخ  سفن  یاوھ  رب  میناوتب  ام  رگا  .تساھناحتما 

ار یتلاح  نینچ  تسا ، دامن  کی  هتـسجرب و  زور  کی  هک  نابآ  مجنپ  تسیب و  زور  نیاربانب  .تسا  یقرت  کی  تسا ، یلاعت  کی  نیا  دروآ ؛ یم دوجو  هب  تایح  زا  یدـیدج  ی  هبترم کی  اـم 

.دراد ناھفصا  مدرم  یارب 

1389/08/12 نابآ هناتسآ ١٣  رد  نازومآ  شناد رادید  رد  تانایب 

هکنیا یارب  دنداد ، راعش  نابآ  هدزیس  هیلع  نارھت ، یاھنابایخ  یوت  دندمآ  یتخبنوگن  دودحم  تیعمج  کی  نابآ  هدزیـس  زور  رد  لاس 88 -  هتشذگ -  لاس  دینکب ؛ یلمأت  کی  امـش  الاح 

اھنآ دوب ؟ یچ  اھنآ  تکرح  رس  تشپ  دینیبب  اما  دوب -  حضاو  نیا  دنروخیم -  تسکش  دوب  مھ  مولعم  دندروخ ، تسکش  اھنآ  هتبلا  .دنشکب  نجل  هب  ار  گرزب  تبسانم  نیا  دنناوتب  دیاش 

ی هنمیھ دنتـساوخیم  .دـندرکیم  هلباقم  میھافم  نیا  اب  اھنآ  عقاو  رد  .دـندرکیم  هلباقم  تسھ ، گرزب  میھافم  نیا  نآ  رـس  تشپ  هک  داـمن  نیا  اـب  دـندرکیم ؟ هلباـقم  دنتـشاد  یچ  اـب 

ریز گرزب  ملظ  نآ  لباقم  رد  ار  ناریا  تلم  میظع  تکرح  دنتـساوخیم  اھنآ  .دنـشکب  هدرپ  اکیرمآ  یبلط  تلاخد یبلط و  هطلـس یور  رب  دنتـساوخیم  اھنآ  .دننک  هدنز  رگید  راب  ار  یئاکیرمآ 

.دنربب لاؤس 

نیا .تسیچ  ناشاھفدھ  دنا و  یچ دنا ، یک دننک ، بارخ  ار  نابآ  هدزیـس  دنتـساوخیم  ناشدوخ  لایخ  هب  هک  یناسک  نآ  دمھفیم  تسیچ ، نابآ  هدزیـس  یانعم  دمھفیم  ناسنا  یتقو 

.درک تقد  درک ، لمأت  دیاب  .تسا  نیا  مینکیم ، دیکأت  مینکیم ، رارکت  ام  هک  یتریصب 

1389/08/04 مق ناتسا  ناناوج  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

اھفرح نیا  لابند  یگنھرف  یـسایس و  زکارم  رکف ، یاھنوناک  رکف ، زکارم  تسین -  اجنیا  شحرط  یاـج  تدـمدنلب  ی  هماـنرب نیا  هتبلا  .میـشاب  هتـشاد  تدـمدنلب  یزیر  هماـنرب دـیاب  اـم 

هک تسھ  تدمدنلب  یاھ  یزیر همانرب یارب  یـساسا  ی  هنیمز کی  هک  تسا  نیا  منک ، ضرع  مناوتیم  هعومجم  رد  نم  هک  یزیچ  نآ  مھ -  دننکیم  دننکب و  دـیاب  ار  اھراک  نیا  دنتـسھ و 

.تسا نتفای  تریصب ی  هلئسم نآ ، منک و  تبحص  رتشیب  شا  هرابرد یردق  کی  منادیم  مزال  مھ  اجنیا  مداد ، رکذت  اھراب  نم  ار  نیا 
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نم .دنداد  ماجنا  هنیمز  نیا  رد  یبوخ  یاھراک  مھ  اھناوج  زا  یـضعب  مدـید  دـنتفگ ؛ یدایز  لئاسم  مھ  نارگید  مدرک ؛ تبحـص  یلیخ  نآ  زا  لبق  ریخا و  لاس  رد  هدـنب  تریـصب ، باب  رد   

دیورب تسامـش ، شود  رب  راک  دیرادنادیم ، ناتدوخ  دـیبطاخم ، ناتدوخ  هک  امـش  هک  تسا  هزیگنا  نیا  اب  عقاو  رد  نم  دـیکأت  نیا  .منک  دـیکأت  مھ  زاب  تریـصب  ی  هلئـسم یور  مھاوخیم 

رگا ناسنا  نابایب  کی  یوت  .تسامن  بطق امن و  هلبق تریـصب ، تسا ؛ نکفارون  تریـصب ، .دـینک  نیمأت  ار  مھم  زاین  نیا  دراد ؛ طابترا  نتفای  تریـصب اب  هک  یئاھ  یزیر هماـنرب اـھراک و  غارس 

تالکـشم و راچد  تریح ، ینادرگرـس و  زا  هک  دراد  دوجو  یرتشیب  لامتحا  تسا ؛ فیعـض  شلامتحا  نکیل  دسرب ، مھ  یئاج  کی  هب  ًافداصت  تسا  نکمم  دنک ، تکرح  امن  بطق نودـب 

رارق نمـشد  ی  هرـصاحم رد  گربوزاس  یب دـینیب  یم امـش  تقو  کی  دوبن ، امن  بطق رگا  .تسھ  ناسنا  یولج  نمـشد  یتقو  صوصخب  تسا ؛ مزال  اـمن  بطق .دوش  یداـیز  یاـھبعت 

.دھدیم ناشن  ام  هب  ار  هار  تریصب  .تسا  رگنشور  تریصب  کیرات ، یاضف  کی  رد  .تسا  نکفارون  امن و  بطق تریصب ، سپ  .دیآ  یمنرب امش  تسد  زا  یراک  رگید  تقو  نآ  دیا ؛ هتفرگ

؛ تسا مزال  مھ  یرگید  طئارـش  تیقفوم ، یارب  .تسین  تیقفوم  ی  همات تلع  اھام ، یگبلط  ریبعت  هب  .تسین  یفاک  طرـش  اما  تسا ، مزال  طرـش  تریـصب  لماک ، تیقفوم  یارب  هتبلا   

هب ندیـسر  دشابن ، تریـصب  دشاب ، رگید  یاھزیچ  نآ  ی  همھ رگا  .تسا  مزال  طرـش  تریـصب  اما  .منکیم  یا  هراشا تبحـص  رخآ  رد  دنام ، مدای  دش و  لاجم  هَّللاءاش  نا رگا  دـعب  الاح  هک 

.دوب دھاوخ  راوشد  رایسب  تیقفوم ، فدھ و 

هاگن اب  یدـیحوت ، میھافم  یـساسا  مھف  ینیب و  ناھج باختنا  رد  ناسنا  .تسا  تریـصب  نیریز  ی  هیال یلوصا و  حطـس  حطـس ، کی  .مینک  فیرعت  میناوتیم  حطـس  ود  رد  ار  تریـصب   

ی هعومجم کی  تسا ، دنم  ماظن ی  هعومجم کی  ناھج  نیا  یدیحوت ، هاگن  اب  تسا : نیا  رد  یدام  هاگن  یدیحوت و  هاگن  نیب  قرف  .دنکیم  ادیپ  یتریـصب  کی  تعیبط ، ناھج  هب  یدـیحوت 

هاگن ی  همزال نیا ، .میدماین  ایند  هب  فدھ  یب تسا ؛ رادفدھ  نام  یگدنز نامـشیادیپ و  نامدوجو ، میتسھ ، تعیبط  نیا  زا  یئزج  هک  مھ  ام  تسا ؛ رادـفدھ  تعیبط  تسا ، رادـم  نوناق

شالت کی  وجتـسج ، نیا  دوخ  .میئآ  یمرب فدـھ  نآ  یوجتـسج  رد  هاگنآ  میتسھ ، رادـفدھ  میدـیمھف  یتقو  .تسا  نیا  رداق  ملاع و  دـنوادخ  دوجو  هب  داقتعا  یاـنعم  .تسا  یدـیحوت 

ی همھ تروص  نیا  رد  .فدھ  نآ  هب  ندیـسر  یارب  دوشیم  عورـش  یـشالت  تسیچ ، فدھ  میدیمھف  میتفای ، ار  فدھ  هک  دعب  .مینک  ادیپ  ار  فدـھ  نآ  مینکیم  شالت  .تسا  هناراودـیما 

هجیتن هب  ًاعطق  ار  ناسنا  فدـھ ، هار  رد  یتدـھاجم  شالت و  هنوگ  رھ  یدـیحوت ، هاگن  اـب  هک  مینادـیم  مھ  ار  نیا  فرط  نآ  زا  .رادـفدھ  رادـتھج و  شـالت  مھ  نآ  شـالت ؛ دوشیم  یگدـنز 

امـش یتقو  .درادن  ینعم  یگدرـسفا  یگدروخرـس و  یدیماان ، سأی ، رگید  ناسنا  یگدنز  رد  هاگن ، نیا  اب  .دناسریم  بولطم  ی  هجیتن کی  هب  ًانیقی  دراد ؛ یبتارم  جئاتن  نیا  .دـناسریم 

زا .دینکیم  شالت  وپاکت و  فدھ ، نآ  هب  ندیسر  یارب  دیدرگیم و  فدھ  نآ  لابند  تسا ، هدرک  ادیپ  ققحت  یفدھ  کی  اب  امـش  سفنت  امـش ، تایح  امـش ، شیادیپ  امـش ، دوجو  دینادیم 

، یدیحوت هاگدـید  رد  هک  تسا  نیا  .دیدیـسر  فدـھ  هب  عقاو  رد  دیدیـسر ، هک  یا  هطقن رھ  هب  .دراد  شاداپ  رجا و  مھ  وپاکت  نیا  دوخ  تسا ، یتسھ  ی  هدـننیرفآ هک  لاعتم  یادـخ  رظن 

ای تسا ؛ نیرتھب  نیا  هک  میوشیم ، هتشک  هار  نیا  رد  ای  تسام ؛ راظتنا  رد  نیرتھب  ود  زا  یکی  نیینسحلا ؛» یدحا  ّالا  انل  ام  : » دومرف .تسین  روصتم  ًالـصا  نمؤم  یارب  ررـض  تراسخ و 

.درادن دوجو  یررض  اجنیا  رد  سپ  .تسا  نیرتھب  مھ  نیا  هک  میسریم ، دوصقم  هب  میرادیمرب و  هار  رس  زا  ار  نمشد 

ایند رد  هتبلا  .تسا  هدمآ  ایند  هب  هچ  یارب  دنادیمن  ًالـصا  دـنادیم ؛ فدـھ  نودـب  ملاع  رد  ار  ناسنا  دوجو  ار ، ناسنا  شیادـیپ  ًالوا  یدام  هاگن  .تسا  یدام  هاگن  لباقم ، ی  هطقن تسرد   

شدوخ یارب  دناوتیم  اھفدھ  نیا  زا  دسرب ؛ یملع  یاھتذل  هب  دسرب ، یمـسج  یاھتذل  هب  دسرب ، ماقم  هب  دسرب ، قشع  هب  دـسرب ، لوپ  هب  دـنکیم -  فیرعت  یئاھفدـھ  شدوخ  یارب 

زج دوشیم ؛ ینعم  یب مھ  تلادع  دوشیم ، ینعم  یب مھ  تایقالخا  دوبن ، ادخ  هب  داقتعا  یتقو  .تسین  وا  دوجو  اب  مزالم  تسین ، یعیبط  یاھفدـھ  مادـکچیھ  اھنیا  اما  دـنک -  فیرعت 

دوس هب  رگا  .هدرک  تراسخ  هدرک ، ررض  دید ، بیسآ  دروخ و  گنس  هب  شیاپ  یصخش  دوس  هب  ندیـسر  هار  رد  ناسنا  رگا  .دنکیمن  ادیپ  انعم  یرگید  زیچ  چیھ  یـصخش ، دوس  تذل و 

تفرعم یدام ، هاگن  یدـیحوت و  هاگن  نیب  قرف  دـینیبب  سپ  .دـسریم  ندز  تسد  لوقعم  ریغ  یاھراک  هب  یـشکدوخ و  یدـیماان و  سأی و  هب  تبون  دـنک ، شالت  تسناوتن  رگا  دیـسرن ،

.تسا تریصب  یاھ  هیاپ نیرت  یساسا نیا ، .تسا  نیا  یدام  تفرعم  یھلا و 

.تسین یھاوخدب  ینیبدب و  ساسا  رب  هزرابم  ًالـصا  .تسا  روج  نیمھ  دنکب ، مھ  هناحلـسم  گنج  رگا  تسا ؛ سدقم  شالت  کی  هزرابم  نیا  دنکیم ، هزرابم  ناسنا  یتقو  هاگن ، نیا  اب   

نیا رد  تکرح  دراد و  یئابیز  ی  هرھچ یگدـنز  هاگن ، نیا  اب  .دوش  لئان  عیفر  تاماقم  لماکت  هاـفر و  لاـمک و  ریخ و  هب  وا -  دوخ  صخـش  طـقف  هن  تیناـسنا -  هک  تسا  نیا  یارب  هزراـبم 

نیا .تسا  تریصب  یـساسا  ی  هیاپ تسا ؛ تفرعم  یـساسا  ی  هیاپ نیا ، .دوشیم  فرطرب  فدھ  دای  اب  لاعتم و  یادخ  دای  اب  ناسنا  یگتـسخ  .تسا  نیریـش  راک  کی  عیـسو ، نادیم 

.تریصب حطس  کی  نیا  .تسا  هعماج  رد  یناسنا  تازرابم  اھشالت و  ی  همھ ی  هنیمز تقیقح  رد  تریصب  .مینک  نیمأت  نامدوخ  رد  ام  دیاب  ار  نیا  تسا ؛ یمزال  زیچ  یلیخ  تریصب 

هب تریصب  نیا  .دنک  ادیپ  تریصب  دیاب  ناسنا  .دوش  ناسنا  ضراع  یتریصب  یب تریصب و  تسا  نکمم  مھ  نوگانوگ  ثداوح  رد  تریصب ، قیمع  ی  هیال تریـصب و  عیـسو  حطـس  نیا  زجب   

هیکت نآ  یور  مھ  نینمؤملاریما  تاملک  رد  تایاور و  رد  تسا و  مزال  ثداوح  رد  هک  یتریصب  نیا  درک ؟ ادیپ  ار  تریصب  نیا  دوشیم  یروج  هچ  دنک ؟ ادیپ  تریـصب  هچ  ینعی  تسانعم ؟ هچ 

هب ثداوح  زا  دنک  یعـس  دنک ؛ ربدت  دـنکیم ، ادـیپ  طابترا  وا  هب  تسوا و  یور  شیپ  هک  یثداوح  رد  درذـگیم و  وا  نوماریپ  هک  یثداوح  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  یانعم  هب  هدـش ، دـیکأت  و 

 - دجنسب ار  لئاسم  ربدت  اب  ینعی  .دنک  رابتعا  رکف ، نیا  ساسا  رب  دنک و  رکف  ربتعاف ؛» رّکفت  ءرما  هَّللا  محر  : » دنک رابتعا  نینمؤملاریما ، ریبعت  هب  دنکن ؛ روبع  یحطـس  هنایماع و  لکش 

دنکیم و داجیا  یئانیب  ینعی  دنکیم ؛ داجیا  تریصب  ناسنا  رد  ندرک ، ربدت  اھنآ  رد  ندیجنس ، تسرد  ندرک ، هاگن  تسرد  ار  ثداوح  .دنک  ادیپ  تریصب  شجنس ، نیا  اب  رصبأف - » ربتعا  «و 

.دوشیم زاب  تقیقح  هب  شمشچ  ناسنا 

؛ ددنبن اھادص  رب  ار  دوخ  شوگ  دونشب ، هک  تسا  یـسک  نآ  ریـصب  رـصبأف ؛» رظن  رّکفتف و  عمـس  نم  ریـصبلا  اّمناف  : » دیامرفیم رگید  یاج  رد  مالـّسلا ) ةالـّصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما  

ار دوخ  مشچ  دنک ، هاگن  ینعی  ََرَظن  رصبأف .» رظن  رّکفتف و  عمس  نم  ریصبلا   » .دیشیدنا دیاب  درک ؛ لوبق  ای  درک  در  ندینش  فرص  هب  دوشیمن  ار  یا  هدینش رھ  .دشیدنیب  دینـش ، یتقو 

ناسنا .دنتسب  حضاو  قیاقح  کی  رب  ار  ناشدوخ  مشچ  دندرکن و  هاگن  هک  تسا  نیا  دندش ، نوگنرس  دندیزغل و  یتریصب  یب یاھ  هاگشزغل رد  هک  یناسک  زا  یرایسب  راک  داریا  .ددنبن 

هاگن دنتـسین  رـضاح  ًالـصا  هک  ار  ینیفرحنم  دنیب  یم ناسنا  .مینک  هاگن  ار  یئاھزیچ  کی  میتسین  رـضاح  ًالـصا  تاقوا  یلیخ  ام  .دید  دھاوخ  هاگنآ  درک ، هاگن  هک  یتقو  دـنک ؛ هاگن  دـیاب 

دراو دانع  اب  دنراد و  هزیگنا  هک  دنتـسھ  اھ  یـضعب ّاولع - » املظ و  مھـسفنا  اھتنقیتسا  اھب و  اودـحج  و  « ؛ درک مھاوخ  ضرع  ًادـعب  ار  نیا  الاح  میرادـن -  راک  ار  دونع  نمـشد  نآ  .دـننک 

دیاب مینک ؛ زاب  ار  مشچ  دیاب  مینک ، ادیپ  تریصب  میھاوخب  رگا  ام  .میتسھ  هصرع  یوت  هک  تسامش  نم و  رس  رب  ثحب  تسین ؛ وا  رـس  رب  ثحب  رگید ؛ تسا  نمـشد  بوخ ، دنوشیم ؛

.مینکیم هابتشا  ًاعبط  مینیبن ، ار  اھنآ  مینک ، روبع  یحطس  اھنآ  زا  ام  رگا  .تسا  ندید  لباق  هک  تسھ  یئاھزیچ  کی  .مینیبب 

ناشدوخ تاجن  یارب  هک  یا  هلیح .دوش  مزھنم  مدھنم و  یلکب  هک  دوب  هدـنامن  یزیچ  دـش ؛ ندروخ  تسکـش  هب  کیدزن  هیواعم  رکـشل  نیفـص  گنج  رد  .منزب  خـیرات  زا  لاثم  کی  نم   

.دشاب مکح  امش  ام و  نیب  نآرق  هک  انعم  نیا  اب  نادیم ، طسو  دندروآ  دندرک ، هزین  رـس  ار  نآرق  یاھ  هقرو .نادیم  طسو  دنروایب  دننک و  اھ  هزین یور  رب  ار  اھنآرق  هک  دوب  نیا  دندیـشیدنا ،

نایم زا  دندیـشک ، ریـشمش  نینمؤملاریما  یور  دندش و  جراوخ  اھدعب  هک  یا  هدع کی  .دوب  یگنـشق  دنـسپ  ماوع راک  بوخ ، .مینک  لمع  نآ  قبط  رب  دیوگیم ، نآرق  هچرھ  دیئایب  دنتفگ 

ندیزغل اجنیا  تسا ؛ ندروخ  بیرف  اجنیا  دینیبب ، .مینک  مکح  ار  نآرق  میئایب  دنیوگیم  دننزیمن ؛ یدب  فرح  هک  اھنیا  تسا ؛ یبوخ  فرح  هک  نیا  دنتفگ  دـندرک ، هاگن  نینمؤملاریما  رکـشل 

.هدـیدن شدوخ  یاپ  ریز  ار  هزبرخ  تسوپ  هدرکن ، هاگن  ار  شیاپ  ریز  هکنیا  رطاخ  هب  دزغلب ، رگا  دـشخبیمن  ار  ناسنا  سک  چـیھ  .دـنکیمن  هاگن  ار  شیاپ  ریز  ناسنا  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب 

تیاضر میھدب و  نت  نآرق  تیمکح  هب  دیئایب  دیوگیم  دـنکیم و  توعد  دراد  هک  یـسک  نیا  .دوب  ناشمـشچ  یولج  تقیقح  دـنمھفب ، ار  تقیقح  دنتـساوخیم  رگا  اھنآ  .دـندرکن  هاگن  اھنآ 

صوصنم ربمغیپ  فرط  زا  ام  رظن  زا  هکنیا  زا  ریغ  بلاط  یبا نب یلع نینمؤملاریما  تسا ؟ دقتعم  نآرق  هب  روطچ  وا  دگنجیم ! هعاطلا  ضرتفم ِبختنم  ماما  اب  دراد  هک  تسا  یسک  میھدب ،

؛ دندرک لوبق  ار  وا  تفالخ  دندرک ، تعیب  وا  اب  مدرم  ی  همھ موس ، ی  هفیلخ زا  دعب  زور  نآ  هک  دنتشاد  لوبق  ار  هلئسم  نیا  دنتـشادن ، لوبق  ار  نیا  هک  مھ  یناسک  نآ  اما  دوب ، بوصنم  و 

نیا رگا  بوخ ، .دننک  هلباقم  وا  اب  هک  دوب  اھناملسم  ی  همھ ی  هفیظو دیشکیم ، ریـشمش  وا  یور  دیگنجیم ، وا  اب  سک  رھ  .یمالـسا  ی  هعماج ی  هعاطلا ضرتفم مکاح  دش  ماما ، دش 

نم اقآ  دیوگب  دربب ، الاب  ار  شیاھتسد  دیاب  تسا ، دقتعم  نآرق  هب  ًاعقاو  رگا  .یگنجیم  یلع  اب  ارچ  وت  هک  دیوگیم  نآرق  تسا ، دقتعم  نآرق  هب  ًاتقیقح  هدرک ، هزین  رس  ار  نآرق  هک  یـسک 

رگا .یتریصب  یب دوشیم  نیا  .دندرک  یھاتوک  دیمھف ؟ دوشن  هک  دوب  یلضعم  نیا  دوب ؟ یلکشم  بلطم  نیا  .دندیمھفیم  دیاب  دندیدیم ، دیاب  ار  نیا  .دزادنیب  ار  شریشمش  مگنجیمن ؛

هیواعم دوخ  نارایتسد  لماوع و  نامثع ، لتق  رد  هک  دندوب  هدید  دندوب ؛ نینمؤملاریما  باحـصا  هنیدم  رد  ناشدوخ  اھنیا  نوچ  دندیمھفیم ؛ ار  تقیقح  نیا  دندرکیم ، لمأت  ربدت و  یکدـنا 

اما دندوب ، ناشدوخ  رـصقم  دندرک ، ار  راک  نیا  ناشدوخ  اھنآ  .دندرک  دنلب  یھاوخنوخ  ناونع  هب  ار  نامثع  نھاریپ  لاح  نیع  رد  نامثع ؛ ندش  هتـشک  هب  دـندرک  کمک  اھنآ  دـندوب ؛ رثؤم 

.تسا حضاو  تقیقح  کی  یور  رب  نتسب  مشچ  زا  یشان  تسا ؛ ندرکن  هاگن  زا  یشان  تسا ؛ یتقد  یب زا  یشان  یتریصب  یب نیا  دینیبب ، .دنتشگیم  رصقم  لابند 
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رگا .تسا  حضاو  شھار  نیا  بوخ ، دوشیم ؛ تمظعاب  گرزب و  تاباختنا  کی  رد  بلقت  یاعدا  .دوب  یتریـصب  یب رثا  رب  نیا  دـندرک ؛ هابتـشا  یا  هدـع کی  ریخا ، ی  هنتف یایاضق  نیمھ  رد   

تیاکـش دناوتیم  تسا ؛ هدرک  نیعم  ار  هار  نوناق  درواین ، ای  دروآ  لیلد  هچنانچ  رگا  مھ  دعب  بلقت ؛ دوجو  رب  دروایب  لیلد  دنک ، لالدتـسا  دیاب  ًالوا  تسا ، بلقت  هب  دقتعم  یـسک  هچنانچ 

تفرن و هار  نیا  راب  ریز  یـسک  هچنانچ  رگا  .رگید  تسا  نیا  شھار  هدشن ؛ ای  هدش  بلقت  دوش  مولعم  ات  دننک  هاگن  دنیایب  یفرط  یب یاھمدآ  دوش ؛ ینیبزاب  دوش ، یـسرزاب  دیاب  .دنک 

 ... .دنکیم درمت  دراد  دننک -  شرامش  نویزیولت  یاھنیبرود  یولج  دنیایب  دارفا  دوخ  میتفگ  ّیتح  مدرک ؛ دیدمت  هدنب  ار  ینوناق  تدم  میدرک : مھ  یدایز  یاھکمک  ام  هکنیا  اب  درکن -  لوبق 

دیدید دیدرک  هاگن  امـش  رگا  .تسین  یراوشد  راک  ندرک ، ادـیپ  تریـصب  سپ  .مینزب  لاثم  میھاوخیم  مینک ؛ رظنراھظا  هتـشذگ  یایاضق  هب  عجار  هک  تسین  نیا  دوصقم  .دـیئامرفب  هجوت 

اب هنالداع ، هاگن  اب  بوخ ، تسا ، تلم  عفانم  هب  ی  هبرض تسا ، رضم  روشک  یارب  هک  دنکیم  یراک  دچیپیمرس و  ینوناق  لوقعم  هار  نآ  زا  یـسک  دراد و  دوجو  یا  ینوناق لوقعم  هار  کی 

رما کی  ی  هبلاطم تریـصب ، ی  هبلاطم دـینیبب  سپ  .تسا  یحـضاو  تواضق  کی  تسا ، ینـشور  زیچ  کی  نیا  تسا ؛ موکحم  وا  هک  تسا  مولعم  هنارادـبناجریغ ، هاگن  اب  فراـعتم ، هاـگن 

یاوھ اھ ، ینمـشد اھ ، یتسود زا  نوگانوگ ، یاھماد  ریـسا  ناسنا  هک  دراد  مزال  هزادنا  نیمھ  ندرک  ادیپ  تریـصب  .تسین  یتخـس  راک  ندرک ، ادیپ  تریـصب  .تسین  نکممان  راوشد و 

هاگن نیمھ  ی  هبلاطم تسا ؛ ربدت  نیمھ  ی  هبلاطم تریصب ، ی  هبلاطم .دنک  ادیپ  ار  تیعقاو  دناوتیم  دنک ، ربدت  دنک و  هاگن  ردق  نیمھ  ناسنا  .دوشن  نوگانوگ  یاھ  یروادشیپ اھ و  سفن

، دانع رطاخ  هب  هن  یضعب  هتبلا  .دننک  ادیپ  تریصب  دنناوتیم  همھ  تسا ؛ همھ  راک  ندرک ، ادیپ  تریـصب  هک  دیمھف  دوشیم  بیترت  نیا  هب  .تسین و  یرتشیب  زیچ  ی  هبلاطم تسا ؛ ندرک 

، دوش ترپ  شـساوح  هظحل  کی  مھ  یگدننار  لاح  رد  تسا  نکمم  یھاگ  اما  دراد ، تسود  یلیخ  ار  شدوخ  ناج  هکنیا  اب  ناسنا  .دـننکیم  تلفغ  یھاگ  هک  یھاوخدـب ، رطاخ  هب  هن 

یتریـصب یب رگید  نیا  دنک ، ادـیپ  موادـت  هچنانچ  رگا  اما  تسناد ؛ هانگ  دوشیمن  ار  اھنیا  دـیآ ، یم شیپ  هنیمز  نیا  رد  هک  یئاھـشزغل  .دـیایب  شیپ  یا  هعیاض کی  دـنزب ، ترچ  هظحل  کی 

.تسا لوبق  لباق  ریغ  رگید  نیا  تسا ،

راک رد  هک  یدارفا  .تسا  نیا  نمـشد  راـک  نیرتمھم  زورما  .دیـشاب  هتـشاد  هجوت  ار  نیا  تسا ؛ روشک  یـسایس  یاـضف  رد  ینکارپراـبغ  مرن ، گـنج  رد  نمـشد  ی  هدـمع راـک  زورما   

رد دشاب ، ناشاھکناب  رد  ی  هتـشابنا یاھتورث  رد  دشاب ، ناش  یا هتـسھ بمب  رد  هک  هچنآ  زا  شیب  اھتردقربا  تردق  زورما  دننادیم  دنعلطم ، دندراو و  یـسایس  ی  هلئـسم یـسایس و 

هچ اھ -  یبرغ زورما  .دنا  هدرک مھ  تفرشیپ  ًافاصنا  تاغیلبت  راک  رد  .دندلب  بوخ  مھ  ار  یتاغیلبت  یاھ  هویش .دسریم  اج  همھ  هب  هک  تساھنآ  دنلب  یادص  رد  تساھنآ ، یتاغیلبت  تردق 

تسا نیا  اھنآ  یاھراک  نیرت  یساسا زا  یکی  .میبقع  تھج  نیا  رد  ام  دنا ؛ هدش دلب  دنا و  هتفرگ دای  ار  یا  هتفرشیپ رایـسب  نردم و  یاھ  هویـش تاغیلبت ، راک  رد  اکیرمآ -  رد  هچ  اپورا ، رد 

هتکن نیا  هب  دیاب  دنراذگب ؛ ریثأت  دننک و  نوگرگد  ار  عماوج  یاضف  دننکیم  یعس  عقاو ، فالخ  یاھفرح  هوبنا  نداتـسرف  اب  لاجنج ، اب  یغیلبت ، یاھ  هویـش نیا  اب  .دندلب  ار  ندرک  غیلبت  هک 

ینوماریپ طیحم  اضف و  دـیاب  هکلب  دـیھد ، صیخـشت  ار  تقیقح  دـیاب  ناتدوخ  طـقف  هن  .تسا  نیگنـس  تھج  نیا  زا  اـم  یاـھناوج  ی  هفیظو زورما  .دوب  بقارم  ار  نیا  دـیاب  تشاد ، هجوت 

.دینک نشور  ار  ایاضق  مھ  اھنآ  یارب  دینک و  تریصباب  مھ  ار  ناتدوخ 

1389/08/04 مق ناتسا  ناناوج  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

؛ دراد دوجو  یلماوع  اجنیا  رد  .تسا  مزال  طرش  تسین ، تیقفوم  یارب  یفاک  طرش  تریصب  میتفگ  هک  دنکیم ؛ ادیپ  همادا  هابتشا  اطخ و  لاح  نیع  رد  اما  دراد ، دوجو  مھ  تریصب  یھاگ 

قح زا  عافد  قح و  عضوم  رد  نداتسیا  یارب  دنریگیمن ؛ میمصت  راھظا  یارب  دنریگیمن ؛ میمصت  مادقا  یارب  اما  دننادیم ، ار  یقیاقح  اھ  یضعب .تسا  هدارا  مزع و  دوبن  ی  هلئسم شا  یکی

.دنریگیمن میمصت 
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لباقم رد  ار  ناتدوخ  ی  هفیظو مھ  دینک ، دنلبرـس  ار  ناتخیرات  زیزع و  نھیم  تلم و  مھ  ینعی  دـیزاسب ، ار  یمالـسا  ناریا  هکنیا  یارب  امـش  منک ؛ ضرع  اھناوج  امـش  هب  مھاوخیم  نم 

مالـسا هب  مھ  تسا ، هدرک  تمدخ  دوخ  خیرات  هب  دوخ ، تلم  هب  دوخ ، نھیم  هب  مھ  دنک ، شالت  یمالـسا  ناریا  یدنلبرـس  یارب  یـسک  رگا  زورما  هک  دیھد -  ماجنا  تمظعاب  ِمالـسا 

راچد دیشاب  بظاوم  .دیھد  رارق  ناتدوخ  راک  روحم  ار  تریصب  دیاب  دیشاب ، هنحص  رد  دیاب  دیشاب ، رایشوھ  دیاب  دیـشاب ، رادیب  دیاب  هدرک -  تمدخ  تسا ، تیرـشب  تاجن  ی  هیام هک  زیزع 

.دیوشن یتریصب  یب
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گرب زاس و  تروص  نیا  رد  دورب ؛ شیپ  تریصب  اب  دنک ؛ دادمتسا  ادخ  زا  دنک ؛ لکوت  لاعتم  یادخ  هب  تفرـشیپ ، هار  رد  دنک ؛ زھجم  ار  دوخ  دنک ؛ هدامآ  ار  دوخ  دیاب  یناریا  ناملـسم  ناوج 

هدرک میـسرت  مالـسا  بالقنا و  نیا  هک  یئاھوزرآ  اھنامرآ و  ی  همھ هب  هَّللاءاش  نا درک و  دـھاوخ  ادـیپ  تسا ، جـئار  مکاح و  ایند  رد  هک  یطلغ  ی  هویـش اـب  ی  هھجاوم یارب  ار  بساـنتم 

.دیسر دھاوخ  تسا ،
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رد تریـصباب  ِقداص  ِنمؤم  ِروشرپ  ِناوج  اھنویلیم  روضح  زج  میتشادیمن  یرگید  لیلد  چیھ  ماظن  نیا  ندوب  ولج  هب  ور  ندوب ، راد  فدـھ ندوب ، هدارااب  ندوب ، لاعف  ندوب ، هدـنز  یارب  ام  رگا 

نمشد یاھتکرح  نیرت  کانرطخ اھ و  هئطوت نیرت  هدیچیپ ربارب  رد  ناریا  تلم  میظع  تکرح  نیا  ماظن و  نیا  دھدب  ناشن  هکنیا  یارب  دوب  یفاک  نیمھ  جیسب ، ناونع  ریز  روشک  رـسارس 

.تسا یقطنم  لالدتسا  هب  یکتم  فرح  کی  تسین ؛ راعش  نیا  هتبلا  .تسا  ریذپان  بیسآ

اطع مالـّسلا ) مھیلع  ) همئا زا  دعب  مالـسا  خیرات  ریظن  یب ای  ریظن  مک تیـصخش  نآ  هب  گرزب ، درم  نآ  هب  حلاص ، ی  هدنب نآ  هب  لاعتم  یادـخ  هک  تسا  یھلا  تردـق  تایآ  زا  یکی  جیـسب   

لیدبت ات  درک  یرایبآ  ار  لاھن  نیا  داتـسیا ، رکف  نیا  رـس  تشپ  ناوت  ی  همھ اب  درک و  لمع  درک و  حرطم  ار  نآ  راوگرزب  ماما  هک  نیفعـضتسم  جیـسب  یمومع ، جیـسب  شزادرپ  رکف  .درک 

ماما تریصباب  مشچ  .دوب  راگدرورپ  عشاخ  دبع  نآ  حلاص و  ی  هدنب نآ  گرزب و  درم  نآ  هب  تبـسن  یھلا  فاطلا  زا  یکی  اّھبر ،» نذاب  نیح  ّلک  اھلکا  یتؤت   » هک یا  هبیط ی  هرجـش هب  دش 

کمک هچ  نیا  هک  میھدیمن  صیخـشت  مینیب ؛ یمن تسرد  ار  اھنآ  اما  مینکیم ، سمل  ار  یھلا  یاھکمک  یھاگ  هک  تسا  نیا  اھام  بیع  .دیدیم  ار  یھلا  تناعا  تردق و  یاھ  هناشن نیا 

.دیدیم وا  اما  دنکیم ؛ ام  هب  دراد  ادخ  هک  تسا  یگرزب 
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ترابع دـشاب ، حرطم  صخاش  ناونع  هب  دـیاب  دنتـسھ ، راک  لوغـشم  هک  میظع  ی  هصرع نیا  زا  یا  هطقن رھ  رد  اـھناوج  یارب  زیزع ، نایجیـسب  ی  همھ یارب  اـم ، ی  همھ یارب  هک  هچنآ 

صخاش ام  یارب  دیاب  هناگ  هس رصانع  نیا  .دیشاب  هتشاد  رظن  رد  دینک و  مأوت  رگیدکی  اب  هشیمھ  ار  رصنع  هس  نیا  .هزادنا  هب  ماگنھب و  لمع  صالخا ، تریصب ، رصنع : هس  نیا  زا  تسا 

.هزادنا هب  ماگنھب و  لمع  صالخا ، تریصب ، دشاب ؛

دوخ و رکف  دوخ و  نھذ  رد  دنا  هتـسناوت عاضوا  یگدیچیپ  لابق  رد  نایجیـسب  هک  دـنتفگ  تسرد  یلیخ  یمارگ  مرتحم و  رادرـس  نیا  .تسا  تریـصب  دـنکیم ، صخـشم  ار  هار  هک  هچنآ   

هک یناسک  نآ  رثکا  هچرگا  دندرک ؛ هابتـشا  مھ  اھ  یلیخ دننک و  هابتـشا  اھ  یلیخ دوب  نکمم  .داد  ناشن  ار  نیا  لاس 88  یایاضق  دنسانشب ؛ دننک و  داجیا  یگدیچیپ  دوخ  تیـصخش 

روط نامھ  درکن ؛ هابتشا  درک ؛ ظفح  دوخ  یارب  ار  تریصب  مچرپ  نیا  تریصب و  صخاش  نیا  جیسب ، میظع  تکرح  اما  دندرک ؛ حیحصت  ار  هابتشا  یمک  ی  هلـصاف هب  دندوب ، هدرک  هابتـشا 

، تسا لوبق  دروم  تسا ، مرتحم  هجوم  ی  هرھچ کی  .داد  صیخـشت  ار  قح  دوشیمن  اھ  هرھچ اـب  لاـّجرلاب ؛» ّقحلا  فرعی  ـال  : » دوب هدومرف  مالـّسلا ) ةالـّصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما هک 

ار هار  دیاب  تخانش ، ار  قح  دیاب  .دننکیم  هابتشا  دنوریم ، یضوع  ار  هار  ربمغیپ  ی  هباحص زا  یضعب  لثم  یھجوم  ی  هرھچ یھاگ  .دشاب  قح  صخاش  دناوتیمن  وا  اما  تسا ؛ میرکت  دروم 

ِنمؤم ِناوج  تعاـمج  .تخانـش  دـیاب  ار  قح  .تسا  دودرم  تفرن ، قح  هار  زا  هک  رھ  تسا ؛ قـح  تفر ، هار  نیا  زا  هک  رھ  .لـطاب  اـی  تسا  قـح  صخـش  نیا  میمھفب  اـت  داد  صیخـشت 

دیاب لیلحت  تردق  .دشاب  روج  نیمھ  دیاب  مھ  هدنیآ  رد  .تسا  لوا  رصنع  تریصب ، .دنتریصباب  دنداد  ناشن  دنداد ؛ ناشن  ار  تریصب  نیا  جیسب ، مچرپ  جیسب و  فقـس  ریز  رد  ی  هدمآدرگ

، موش ادج  مالسا  زا  نم  رگا  دندومرف  تشاد -  میظع  تکرح  نیا  هعماج و  ندرگ  هب  تایح  قح  دوب ، نایرج  نیا  ی  همھ ردپ  هک  یسک  ماما -  .درک  ادیپ  دیاب  صیخـشت  تردق  درک ، ادیپ 

تکرح میھدب ، صیخـشت  ار  هار  هک  داد  دای  ام  هب  وا  .تسا  هیلع ) هَّللا  ناوضر   ) ماما فرح  نیا  دنتـسین ؛ صاخـشا  صخاش ، تسا ؛ مالـسا  صخاش ، .دنادرگ  دنھاوخرب  ور  نم  زا  مدرم 

، تریـصب سپ  .تسوا  دض  رد  راک  مادک  تسا و  نمـشد  طخ  رد  نمـشد و  تھج  رد  راک  مادک  میمھفب  میناوتب  ات  میناوخب  میمھفب و  ار  نمـشد  ی  هشقن میھدب ، صیخـشت  ار  حیحص 
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.درک شومارف  دیابن  ار  تریصب  .تسا  لوا  رصنع 

1389/08/02 مق ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

یتاغیلبت نارابمب  ار  جیسب  .دنتفگ  دنتسناوت ، هچنآ  .دش  زکرمتم  جیسب  هیلع  یناھج ، نوگانوگ  تاغیلبت  رد  تسھ -  شیب  مک و  شیاھ  هلابند مھ  زورما  هک  یا -  هھرب کی  رد  نمـشد 

زور هبزور هَّللادمحب  جیـسب  اذل  دنامب ؛ ناھنپ  نشور  تقیقح  نیا  دراذگیمن  لاعتم  یادخ  هتاملکب .» ّقحلا  هَّللا  ّقحی  « ؛ دنتـسناوتن اما  دنزادنیب ، مدرم  مشچ  زا  ار  وا  هکنیا  یارب  دـندرک ،

؛ دننکیم هاگن  هدارا  مزع و  رھظم  ِتمظعاب  ی  هدنـشخرد تیوھ  کی  مشچ  هب  جیـسب  هب  فلتخم ، یاھـشخب  رد  اھناوج  روشک ، رـساترس  رد  .تسا  هدش  رتشیب  ام  روشک  رد  شیوربآ 

.دینک تیوقت  هزادنا -  هب  ماگنھب و  لمع  رـصنع  صالخا ، رـصنع  تریـصب ، رـصنع  دش -  هتفگ  هک  یرـصنع  هس  نامھ  هب  هجوت  اب  ار  نیا  دینک ؛ تیوقت  یتسیاب  اھ  یجیـسب امـش  ار  نیا 

؛ تسا رضم  هزادنا  نامھ  هب  مھ  زیمآ  طارفا لمع  تسا ، رضم  ًانیقی  ندرکن  لمع  .طیرفت  هک  دنزیم  ررـض  هزادنا  نامھ  مھ  طارفا  هک  دینک  هجوت  .دشاب  دیابن  مھ  طیرفت  دشاب ، دیابن  طارفا 

هار رـس  رب  هک  یتالکـشم  نوگانوگ  یاھ  هوک نیا  .دنک  ادیپ  شیازفا  امـش  نم و  یاھلد  رد  زور  هبزور دـیاب  یبالقنا  ی  هزیگنا .داد  شھاک  دـیابن  یکدـنا  ار  یبالقنا  روش  .دیـشاب  بقارم 

ی هعماج هکلب  مالسا ، یایند  .تسین  روشک  عضو  هب  نداد  ناماس  رـس و  طقف  فدھ  .دش  دھاوخن  هتـشادرب  نمؤم  نیدالوپ  ی  هدارا مزع و  تردق  اب  زج  دراد ، رارق  ملاع  نیفعـضتسم 

.تسا یمالسا  تما  مالسا و  یوس  زا  اھنآ  هب  کمک  دنمزاین  تیرشب 

.دـنک ادـیپ  شیازفا  زور  هبزور دـیاب  یبالقنا  روش  نیا  دـنامب ، یقاب  دـیاب  هدارا  مزع و  نیا  .تسا  مزال  تسدرود  هب  هاگن  تسا ، مزال  هدارا  مزع و  تسھ ؛ هار  رـس  رد  یداـیز  تالکـشم   

یبالقنا روش  نیا  .مینک  تیوقت  هار  نیا  زا  ار  نامدوخ  دـشاب ؛ زاب  هشیمھ  ام  یور  هب  یتسیاب  رکفت  هار  عوشخ ، هار  تدابع ، هار  یھلا ، یایلوا  هب  کسمت  راـگدرورپ ، هب  هجوت  لـسوت و 

.دراد تریصب  یھاگآ و  رکفت ، لمأت ، هب  جایتحا  نیا  دوشن -  فرصم  اجبان  دوش -  فرصم  دوخ  یاج  رد  شزرااب  ِیبالقنا  ناجیھ  روش و  نیا  دیشاب  بظاوم  اما  دشاب ، یقاب  دیاب 

1389/07/29 مق هیملع  هزوح  دیتاسا  الضف و  بالط و  رادید  رد  تانایب 

یھاگآ یرادیب و  تریصب و  تفرعم و  نوخ  دیابیم  دناوتیم و  هک  تسا  یکرحتم  لاعف و  بلق  مق  نارود ، نامھ  لثم  مھ  زورما  .تسا  مق  رھش  مالـسا ، یایند  یتفرعم  زکرم  مھ  زورما 

.دنک ژاپمپ  یمالسا  تما  رکیپ  رساترس  رد  ار 

1389/07/29 مق هیملع  هزوح  دیتاسا  الضف و  بالط و  رادید  رد  تانایب 

؛ مینک لوبق  ار  یکی  مینک ، تابثا  ار  یکی  مینک ، در  ار  یکی  هک  تسین  هداس  روجنیا  هلئـسم  .دنک  کرد  ار  هنامز  طئارـش  یاھ  یگدیچیپ دیاب  دشاب ، انیب  دیاب  دشاب ، ریـصب  دیاب  یبالقنا 

؛ دینکن مھ  یماخ  دیاب  اما  دیوشن ، نادرگور  مھ  نارگید  قد  نعط و  زا  دـیاب  دـیزاسب ، مھ  تالکـشم  اب  دـیاب  دـینک ، ظفح  ار  یبالقنا  روش  دـیاب  دیـشاب ، قیقد  دـیاب  .دوشیمن  یروجنیا 

هروک زا  ار  امش  دنکن ، ینابصع  ار  امش  دراد ، ضارتعا  یاج  امش  رظن  هب  هک  یناسک  زا  یضعب  راتفر  دیشاب  بظاوم  دینک و  تقد  اما  دینامب ؛ هنحص  رد  دیوشن ، سویأم  .دیشاب  بقارم 

.تسا یمزال  زیچ  کی  یئالقع  یقطنم و  راتفر  .دربن  رد 

1389/07/27 مق مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

ناشن ار  دوخ  هراومھ  لاس  دنچ  یس و  نیا  لوط  رد  هک  تسا  یمھم  رایسب  تاکن  نآ  زا  یکی  مق  مدرم  تریصب  .تسا  تریصب  رھـش  تسا ، داھج  رھـش  تسا ، ملع  رھـش  مق  رھش 

رارق ناشدوخ  تنوکس  لحم  ار  هقطنم  نیا  دندمآ  هک  نویرعشا  نادناخ  ینعی  .تریـصب  اب  مأوت  یداھج و  تکرح  کی  زا  دوب  یـشان  مھ  مق  رھـش  شیادیپ  هک  تسا  بلاج  .تسا  هداد 

رد داھج  دنیایب ، مق  هب  هکنآ  زا  لبق  نویرعـشا  .دندرک  عورـش  اجنیا  رد  ار  یگنھرف  تدھاجم  کی  مالـّسلا ؛) مھیلع  ) تیب لھا فراعم  رـشن  یارب  دندرک  یھاگیاپ  ار  اجنیا  عقاو  رد  دـنداد ،

اھنیا رب  فسوی  نب جاجح هک  دوب  اذل  دوب ؛ هدرک  هزرابم  مالـّسلاامھیلع )  ) یلع نبدیز بانج  باکر  رد  نویرعـشا  ِگرزب  دندوب ؛ هدرک  مھ  یماظن  داھج  دـندوب ؛ هداد  ماجنا  مھ  دربن  نادـیم 

ی همطاف ترـضح  هک  دـش  بجوم  مھ  نیمھ  .دـنھدب  رارق  ملع  ی  هقطنم دوخ ، شناد  اب  دوخ ، تریـصب  اـب  دوخ ، شـالت  اـب  ار  هقطنم  نیا  دـنیایب و  دـندش  روبجم  اـھنیا  تفرگ و  مشخ 

ترضح دندرک ، لابقتسا  ترضح  زا  دنتفر  اھنآ  .نویرعشا  ناگرزب  نیمھ  ندوب  ِرطاخ  هب  دنیایب ؛ مق  هب  هک  دندرک  لیامت  راھظا  دندیسر ، هیحان  نیا  هب  یتقو  اھیلع ) هَّللا  مالـس   ) هموصعم

نآ زا  دندوب ، یگنھرف  میظع  تکرح  نیا  ی  هدنروآ دیدپ  هک  مق  مدرم  .دنکیم  یناشفارون  رھـش  نیا  رد  راوگرزب  نیا  تافو  زا  دعب  زا  زور و  نآ  زا  ینارون  هاگراب  نیا  دندروآ و  رھـش  نیا  هب  ار 

هب ملع  مق ، زا  .دنداتسرف  مالسا  یایند  برغ  قرش و  هب  ار  ینآرق  یمالسا و  ماکحا  ّنیبم  رسفم و  ثدحم ، ملاع ، اھدص  دنداد و  لیکـشت  رھـش  نیا  رد  ار  تیب  لھا فراعم  هاگیاپ  زور 

.دش تریصب  داھج و  ساسا  رب  مق  شیادیپ  هک  تسا ؛ مق  مدرم  ِزور  نآ  تریصب  نیا ، .تفر  تاماش  قارع و  یاصقا  ناسارخ و  یاصقا 

یا همشچرس گرزب ، یاملع  روضح  تریصب و  تدھاجم و  تکرب  هب  دش و  یھلا  یمالسا و  فراعم  نیرترب  هاگیاپ  مق  ینعی  داتفا ؛ قافتا  هلئـسم  نیمھ  ًانیع  مھ  ام  رـصاعم  نارود  رد   

.دنا هدش دنم  هرھب نآ  زا  مالسا  یایند  برغ  قرش و  هک  دیشوج  هطقن  نیا  رد 

1389/07/27 مق مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

نمـشد .دندش  نادیم  دراو  یندز  لاثم  ِتریـصب  اب  افـص و  قدص و  اب  صالخا ، اب  هک  دنتـسھ  یمدرم  مدرم  نیا  عطاقم ، ی  همھ رد  زاب  بالقنا ، یزوریپ  زا  دعب  ِلاس  یـس  نیا  لوط  رد 

رد هیملع  ی  هزوح روضح  مدرم و  یرادیب  .دوب  یکانرطخ  یاھحرط  مق ، ی  هرابرد نانمشد  یاھحرط  دندوبن ، تریصباب  دندوبن ، رادیب  مق  مدرم  رگا  تشاد ؛ حرط  تشاد ، همانرب  مق  یارب 

.دشاب تریصب  هاگیاپ  رھش  نیا  هک  تسا  هدش  بجوم  رھش  نیا 

موحرم یناگیاپلگ ، هَّللا  ةـیآ موحرم  ریخا ؛ عجارم  ات  یدرجورب  هَّللاةـیآ  موحرم  دنتـشاد ؛ روضح  رھـش  نیا  رد  هیملع -  ی  هزوح سـسؤم  یرئاـح -  هَّللا  ةـیآ موحرم  ناـمز  زا  یگرزب  عجارم 

ی هیام هیملع  ی  هزوح دنتـسھ ؛ یا  هتـسجرب یالـضف  دنراد ، روضح  رھـش  نیا  رد  یگرزب  عجارم  هَّللادمحب  مھ  زورما  .تجھب  هَّللا  ةیآ موحرم  یـشعرم ، هَّللا  ةیآ موحرم  یکارا ، هَّللاةیآ 

ناشن ار  دوخ  روضح  مزال  ماگنھ  رد  دـنادیم ، ار  تیناحور  ردـق  دـنادیم ، ار  هزوح  ردـق  هک  تسا  هداد  ناشن  هَّللا  لیبس  یف  دـھاجم  تریـصب و  یاراد  قداـص و  رھـش  نیا  تسا و  تکرب 

.تسا بالقنا  دیما  هاگیاپ و  ینیمخ ، ماما  ترضح  نارود ، گرزب  درم  نآ  نتساخرب  رطاخ  هب  هک  تسا  یرھش  نامھ  نیا  .دھدیم و 

1389/07/27 مق مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

کی عقاو  رد  .دنتفر  یأر  یاھقودنـص  یاپ  روشک  مدرم  نویلیم  لھچ  تاباختنا ، رد  هتـشذگ  لاس  .تسا  هدروخ  تسکـش  یمالـسا  ماظن  زا  مدرم  ندرک  ادـج  رد  نمـشد  دـیدرت  نودـب 

ار نیا  اما  دنربب ، نیب  زا  ار  نآ  رثا  هنتف  اب  دنتـساوخ  .درک  ینابـصع  ار  نمـشد  هک  دوب  نیمھ  تفرگ ؛ ماجنا  تاباختنا  عفن  هب  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  عفن  هب  ینویلیم  لھچ  مودنارفر 

، دراذگب رثا  دناوتیم  هک  یا  یعامتجا یسایس و  یاھبورکیم  دض  رب  ار  مدرم  درک ؛ هنیسکاو  ار  روشک  لاس 88  ی  هنتف .دنداتسیا  مھ  هنتف  لباقم  رد  مدرم  .دنھد  ماجنا  دنتسناوتن  مھ 

.درک رتشیب  ار  مدرم  تریصب  درک ؛ زھجم 

1389/07/27 مق مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

هک تسا  یراک  نیا  تخانش ؛ دیاب  ار  نمشد  یاھشور  تخانش ، دیاب  ار  نمشد  .دننک  شالت  هنیمز  نیا  رد  دیاب  اھناوج  دوخ  .تسا  یئازفا  تریصب یارب  ناناوج  شالت  رگید ، ی  هلئـسم

.تساھناوج دوخ  ی  هدھع رب 

1389/06/31 یگدنزاس جیسب  نارگداھج  رادید  رد  تانایب 

رابغ اھروشک  نیرت  هتفرـشیپ رد  دننارذگیم ؟ ار  اھبنارگ  زیزع و  نارود  نیا  دنراد  یئاھتیلاعف  هچ  یتامھوت ، هچ  یتاساسحا ، هچ  نایم  رد  امـش  لاس  نسمھ و  یاھناوج  ایند  رد  زورما 

؛ تسھ ناشدوخ  یارب  یدام  ریقح  کچوک و  یاھوزرآ  هب  ندیسر  ناشفدھ  طقف  ناناوج  زا  یرایـسب  تسا ؛ هدناشوپ  ار  یناوج  یابیز  یگدنز  یور  یفدھ ، یب یگدرـسفا ، یدیماان ،

فدھ ًالصا  هکلب  دنرادن ، الاو  یاھفدھ  طقف  هن  یرایسب  و  دننکیم ؛ جرخ  تسھ  نآ  ی  هتسیاش هک  یھار  رد  ار  یناوج  ِبایمک  میظع و  یورین  هن  دنـشچیم ، ار  قلخ  هب  تمدخ  تذل  هن 

تمدـخ و قشاع  نمؤم و  ناوج  کی  هک  یونعم  ئلألتم  حور  نآ  زا  دـننکیم ؛ یط  هدـننک  هدرـسفا  رذـگدوز و  تاوھـش  رد  قرغ  تایدام ، رد  قرغ  هرمزور ، تروص  هب  ار  یگدـنز  دـنرادن و 

هطبغ روخ  رد  مھ  دنـشاب -  هتـشاد  تریـصب  مشچ  رگا  یئاھناسنا -  نینچ  کی  یارب  امـش  ِیناوج  .دنمھفیمن  یزیچ  اھنآ  تسا ، رادروخرب  تقیقح  یئابیز و  قشع و  أدـبم  هب  هجوتم 

.تسا ندروخ 

1389/06/31 یگدنزاس جیسب  نارگداھج  رادید  رد  تانایب 
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ساسحا زا  هک  یناسنا  .دـنک  ریوصت  دـناوتیمن  دوخ  تکرح  یارب  یروحم  درادـن ، نامیا  هک  یناسنا  .نامیا  قشع و  .تسا  یلـصا  یاھنوتـس  اھنیا  تمھ ؛ تریـصب و  ناـمیا ، قشع و 

؛ دنکیم ءافتکا  دودـحم  یاھزارف  هب  کچوک ، یاھراک  هب  درادـن ، تمھ  هک  یناسنا  .دـشخب  رارمتـسا  دـھد و  همادا  ار  تکرح  نیا  دـناوتیمن  تسین ، رادروخرب  یبلق  قیمع  هناقـشاع و 

قشع و .دوریم  هھارجک  دنکیم ، فرـصم  طلغ  هار  رد  ار  نآ  تسھ ، وا  رد  مھ  ینامیا  قشع و  رگا  دوریم ؛ یـضوع  ار  هار  درادن ، تریـصب  هک  یناسنا  .دزودـیمن  اھ  هلق نیرترب  هب  مشچ 

الثم هَّللا  برض  فیک  رت  مل  أ  : » تسا هدش  هدرب  مان  نآ  زا  نآرق  رد  هک  یا  هبیط ی  هرجـش نامھ  دش  بالقنا  اذل  داد ؛ ام  ی  هعماج ام و  مدرم  هب  بالقنا  ار  اھنیا  تریـصب ؛ تمھ و  نامیا ،

«. ةّبیط ةرجشک  ةّبیط  ةملک 
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ار اجنآ  دش و  تسـس  ناماپ  دش و  ادیپ  یبوخ  ی  هناخ هوھق یا ، همـشچ کی  یراز ، هزبس هار  رد  رگا  میـسرب ، یفدھ  هب  یلحم ، هب  هک  میتسھ  نآ  یپ  رد  ام  هک  یتقو  ریـسم  کی  رد 

هب مھ  ار  نارگید  دمآ ، یـضعب  ِرـس  هک  دوب  یئالب  نیا  .دـنام  میھاوخ  هار  زا  تفر ؛ دـھاوخ  دای  زا  فدـھ  مینارذـگب ، شوخ  ار  هظحل  نیا  هکنیا  هب  دـش  شوخ  ناملد  میدرک ، ضرف  فدـھ 

تاساسحا هب  یکتم  تساھنامیا ، هب  یکتم  تسا ، یئادـخ  تقیقح  کی  بالقنا  .دـندرکیم  هابتـشا  دـش ؛ شومارف  ماما  دـنتفگ  دـش ، مامت  بالقنا  دـنتفگ  دـندرک ، ساـیق  ناـشدوخ 

رگا لوا  لسن  ناناوج  زا  تسا ، بالقنا  موس  لسن  هک  ام  زورما  ناوج  لـسن  میوگیم : مھ  نـالا  ما ، هتفگ اـھراب  نم  اذـل  دوشیم ؟ ماـمت  رگم  .تسا  تریـصب  هب  یکتم  تسا ، هناقـشاع 

.دنتسین رت  بقع ًانیقی  دشابن ، رت  نشور ناشتریصب  دشابن ، رتروشرپ  دشابن ، رت  یوق ناشنامیا 

1389/06/31 یگدنزاس جیسب  نارگداھج  رادید  رد  تانایب 

؛ هدـشن هنھک  ام  رد  بالقنا  یریگتھج  بالقنا ، حور  بالقنا ، تیادـھ  .تسا  رتشیب  بتارمب  لبق  لاس  یـس  زا  نامنوگانوگ  یاـھ  یئاـناوت مھ  نامتریـصب ، مھ  ناـمتمھ ، مھ  اـم  زورما 

رد هک  هاگآ  تمھاب و  تریـصباب و  ی  هدـنلاب ایوپ و  لسن  نیا  دـیتسھ ؛ زیزع  ناناوج  امـش  نیمھ  اھدـھاش  نیرتھب  .اھناوج  نیمھ  لیلد : دـھاش و  .دنتـشاد  ار  شدـیما  اھنآ  هک  یزیچ 

.تسا رضاح  نوگانوگ  یاھ  هنحص

1389/06/25 یربھر ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ات دروخیم  هک  تسا  یئاھگنز  نآ  اھنیا  تسا ؛ هدـننک  رادـیب  ثداوح  اکیرمآ ، روشک  رد  زیزع  فیرـش و  نآرق  هب  تناھا  نیگنن  ی  هثداح نیمھ  فلتخم ، یاـھ  همجھ نوگاـنوگ ، ثداوح  نیا 

میتشاد و ثداوح  هنوگنیا  زا  بالقنا  لوط  رد  خیرات و  لوط  رد  ام  .تسا  یگرزب  تمعن  نیا  دوشن ؛ لفاغ  دوخ  نوماریپ  زا  دوشن ، نیگنـس  ناسنا  باوخ  دورن ، ورف  تلفغ  باوخ  رد  ناسنا 

.دندرک هدافتسا  اھ  نمشد ینمشد  زا  دندرک ؛ هدافتسا  نیا  زا  رایشوھ  ریصب و  نمؤم و  دارفا 

1389/04/30 نادھاز نموم  مدرم  زا  یعمج  تداھش  زور  نیمتفھ  یپ  رد  تیلست  مایپ 

لوئـسم یاھ  هاگتـسد .دـننک  ینکفا  فالتخا ناملـسم  ناردارب  نایم  نآ ، لاثما  تیباھو و  مان  ریز  یناـھج  رابکتـسا  یداـَیا  هک  داد  دـھاوخن  هزاـجا  یلاـعت  هللا نذاـب یمالـسا  یروھمج 

دوخ لامَعا  یازـس  هب  ار  نارگ  هنتف دننک و  هلباقم  ّتیدج  تیعطاق و  اب  روشک  تدحو  ّتینما و  نانمـشد  نیا  اب  دوخ  یاھ  تیلوئـسم ربارب  هناگ  هس یاوق  زا  کیرھ  رد  دنفظوم  یتموکح 

.دنناسر یرای  دوخ  فئاظو  ماجنا  رد  ار  روشک  نالوئسم  نارومأم و  ّهیور ، یب تکرح  عون  رھ  زا  زیھرپ  اب  دننک و  ظفح  ار  دوخ  تریصب  شمارآ و  دیاب  زین  داھن  کاپ نمؤم و  مدرم  .دنناسرب 

1389/04/05 (ع) یلع ماما  دالیم  زور  رد  رھشوب  مدرم  رادید  رد  تانایب 

هدـش یرپس  دـنروایب ، راشف  دـننک و  هدایپ  ورین  دـنیایب  تفرگ ، قلعت  ناش  هدارا تقو  رھ  دـننک و  ریقحت  دـننک ، دـیدھت  ار  هقطنم  نیا  یاھتلم  هنادازآ  دنتـسناوتیم  اھتردـق  هک  یزور  نآ 

ربارب رازھ  ام  نانمشد  هک  تسین  تاغیلبت  یاھرازبا  تسین ، حالس  تسین ، لوپ  ی  هلئـسم هلئـسم ، .تسا  هدش  هتخانـش  ایند  رد  ردتقم  تلم  کی  ناونع  هب  ناریا  تلم  زورما  .تسا 

.تسا دوخ  قح  هب  دوخ و  هاگیاج  هب  دوخ ، نأش  هب  تلم  کی  یھاگآ  تسا ، تریصب  تسا ، خسار  مزع  تسا ، نامیا  ی  هلئسم هلئسم ، دنراد ؛ ار  اھزیچ  نیا  ام 

1389/04/05 (ع) یلع ماما  دالیم  زور  رد  رھشوب  مدرم  رادید  رد  تانایب 

دعب هن  ترضح و  نآ  زا  لبق  هن  هک  تسا -  هبعک  فوج  رد  وا  تدالو  .تسا  یئانثتسا  تیصخش  کی  راودا ، نیا  ی  همھ رد  تداھش ، ماگنھ  ات  تدالو  ی  هظحل زا  نینمؤملاریما  تیصخش 

تسا داھج  نینمؤملاریما  یگدنز  ی  همھ مھ ، هطقن  ود  نیا  نیب  .تسا  تدابع  بارحم  دجسم و  رد  مھ  راوگرزب  نآ  تداھش  تسا -  هداتفین  قافتا  یزیچ  نینچ  زورما  ات  ترـضح  نآ  زا 

کی ناسنا و  کی  کین  یاھتلـصخ  ی  همھ لماش  هک  نینمؤملاریما -  یاھراتفر  نایم  رد  هک  یزیچ  نآ  .تسا  سرد  اپ  اـت  رـس  نینمؤملاریما  یگدـنزو  تسا  تفرعم  تسا و  هَّلل  ربص  و 

ینعی دنراد ؛ تریـصب  هب  زاین  هک  تسا  یناسک  هب  یھد  تریـصب یـشخب و  تریـصب ی  هلئـسم تسام ، زورما  یارب  تایـصوصخ  نیا  ِنیرترب  دنکیم و  هدھاشم  ناسنا  تسا -  رادـمامز 

.تسا هتفر  راـک  هب  مدرم  ناـمیا  مدرم و  ی  هشیدـنا هب  نداد  قـمع  مدرم ، ندرک  هاـگآ  تمدـخ  رد  میظع ، یراکادـف  نیا  ناـیاپ ، یب تعاجـش  نیا  راودا ، ی  همھ رد  .اـضف  ندرک  نشور 

.تسا یھلا  یاضر  هار  رد  تکرح  تسا و  تریصب 

1389/04/05 (ع) یلع ماما  دالیم  زور  رد  رھشوب  مدرم  رادید  رد  تانایب 

هدـھاشم ناسنا  تسا -  رادـمامز  کی  ناسنا و  کی  کین  یاھتلـصخ  ی  همھ لماش  هک  نینمؤملاریما -  یاھراتفر  نایم  رد  هک  یزیچ  نآ  .تسا  سرد  اپ  اـت  رـس  نینمؤملاریما  یگدـنز 

، راودا ی  همھ رد  .اضف  ندرک  نشور  ینعی  دنراد ؛ تریصب  هب  زاین  هک  تسا  یناسک  هب  یھد  تریصب یـشخب و  تریـصب ی  هلئـسم تسام ، زورما  یارب  تایـصوصخ  نیا  ِنیرترب  دنکیم و 

.تسا هتفر  راک  هب  مدرم  نامیا  مدرم و  ی  هشیدنا هب  نداد  قمع  مدرم ، ندرک  هاگآ  تمدخ  رد  میظع ، یراکادف  نیا  نایاپ ، یب تعاجش  نیا 

1389/04/05 (ع) یلع ماما  دالیم  زور  رد  رھشوب  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یاھرازبا اب  دـنوشیم ، دراو  نید  یاھرازبا  اب  مالـسا ، تدـحو  نانمـشد  مالـسا ، یایند  نانمـشد  زورما  .میراد  جایتحا  تریـصب  نیا  هب  ام  زورما  .تسا  نداد  تریـصب  لھا  نینمؤملاریما 

هک یئاجنآ  دنروآ ؛ یم ار  یسارکومد  مان  دنروآ ، یم ار  رشب  قوقح  مان  دنھدب ، بیرف  ار  ناملسمریغ  مدرم  یمومع  راکفا  دنھاوخیم  هک  یئاجنآ  .دوب  رایشھ  دیاب  دنوشیم ؛ دراو  قالخا 

یداقتعا رـشب  قوقح  هب  هن  دنراد ، یداقتعا  نآرق  مالـسا و  هب  هن  هک  یلاح  رد  دنروآ ؛ یم ار  مالـسا  مان  دنروآ ، یم ار  نآرق  مان  دنھدب ، بیرف  ار  مالـسا  یایند  یمومع  راکفا  دنھاوخیم 

.دنادب دیاب  یمالسا  تما  ار  نیا  .دنراد 

1389/04/05 (ع) یلع ماما  دالیم  زور  رد  رھشوب  مدرم  رادید  رد  تانایب 

قیاقح مدرم  ی  هدوت هک  دنکیم  هدھاشم  ناسنا  تاقوا  یلیخ  .تسا  هدش  لح  مدرم  تریصب  اب  روشک ، نیا  تالضعم  زا  یرایسب  .دنتسھ  یرایشھ  تلم  بالقنا ، تکرب  هب  ناریا  تلم 

.تسا گرزب  یاھتمعن  زا  نیا  .تسا  رتمک  ناشتاقلعت  نوچ  دنمھفیم ؛ رتھب  دننیب و  یم رتھب  ناگبخن  صاوخ و  زا  یضعب  زا  ار 

1389/04/05 (ع) یلع ماما  دالیم  زور  رد  رھشوب  مدرم  رادید  رد  تانایب 

دنا و هدرک تفرشیپ  دنا ، هدرک تکرح  هار  نیا  رد  ناریا  تلم  .دنشاب  رادتقا  تزع و  یاراد  قالخااب و  لامکاب ، هفرم ، دنمتداعـس ، تلم  کی  مالـسا ، ی  هیاس ریز  رد  دنھاوخیم  ناریا  تلم 

یاھراعش ندش  یمتح  ندش و  لجسم  نیا  ناوارف ، تاناکما  نیا  اھ ، یئاناوت نیا  اھتفرشیپ ، نیا  دینکیم -  هدھاشم  ام  ینونک  عضو  رد  زورما  هک  هچنآ  .دنا  هداد ماجنا  یگرزب  یاھراک 

همادا ناریا  تلم  ار  هار  نیا  یھلا  قیفوت  هب  دـندروآ و  تسد  هب  ناشدوخ  تریـصب  اب  ناشدوخ ، یاھ  یئاناوت اب  ار  اھنیا  ناریا  تلم  تسا ؛ هدـماین  تسد  هب  ناسآ  اھنیا  بـالقنا -  یلـصا 

ام یاھناوج  .دنک  فرحنم  فرصنم و  دنکیم ، تکرح  نآ  رد  هک  یھار  نیا  زا  ار  تلم  نیا  تسناوت  دھاوخن  ناھاوخدب  رکم  نانمـشد و  دیک  .تسا  ناریا  تلم  هب  قلعتم  هدنیآ  .داد  دنھاوخ 

تابث نیا  .درک  رتشیب  زور  هبزور یتسیاب  ار  نیا  دنھدیم ؛ ماجنا  دنراد  ار  یگرزب  یاھراک  ام  یاھناوج  فلتخم ، یاھ  هصرع رد  .تسا  یبوخ  رایـسب  تریـصب  هَّللادـمحب  ناشتریـصب  زورما 

تیب لـھا ی  هریـس هب  کـسمت  نآرق و  هب  کـسمت  مالـسا و  یاھراعـش  هب  کـسمت  .درک  رتـشیب  زور  هبزور یتسیاـب  ار  یلم  یگتـسبمھ  ماـئتلا و  نیا  ار ، یگداتـسیا  نـیا  ار ، مدـق 

.دوش رتشیب  دیاب  زور  هبزور نینمؤملاریما  تاملک  هب  و  مالّسلا ) مھیلع )

1389/04/02 اھ هاگشناد یملع  تأیھ  یجیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دوب هداد  حیضوت  هک  دوب  راون  نیا  رد  ینارنخس  تعاس  ود  .دوب  نارمچ  موحرم  اب  ام  یئانشآ  ی  هطـساو هطبار و  نیلوا  نیا  هک  دیـسر  ام  تسد  دھـشم  رد  نارمچ  موحرم  زا  یراون  کی 
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اب یک  تسا ، ربخ  هچ  غولش  ی  هنحص نآ  یوت  هک  هصرع -  مھف  فافش و  ًالماک  ِیـسایس  هاگن  نشور ، شنیب  اب  دوب ؛ بلاج  یلیخ  ام  یارب  .تسا  ربخ  هچ  نانبل  هک  ار  نانبل  ی  هنحص

تسد هک  دوب ، هداتـسرف  دوب و  هدرک  رپ  ناشیا  یراون  کی  رد  تعاس  ود  فرظ  رد  ار  اھنیا  دشاب -  هتـشاد  همادا  توریب  رد  ینورد  راتـشک  نیا  هک  دنراد  هزیگنا  اھ  یک تسا ، فرط  یک 

ار اضف  ظیلغ ، هم  کی  لثم  هنتف  .دراد  مھ  ار  هنتف  نارود  ِنکـش  هم غارچ  نآ  یـسایس و  مھف  یـسایس و  هاگن  هک  دش  مولعم  دـعب  .تفرگ  شتـسد  گنفت  اجنآ و  تفر  .دیـسر  مھ  ام 

.اجنیا دناسر  ار  شدوخ  دش ، زوریپ  بالقنا  هک  دعب  دیگنج ؛ اجنآ  .تسا  تریصب  نامھ  هک  تسا  مزال  نکش  هم غارچ  دنکیم ؛ صخشمان 

1389/04/02 اھ هاگشناد یملع  تأیھ  یجیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

مھ هعومجم ، دوخ  رد  مھ  تریصب -  داجیا  ِمھم  شقن  .دنشاب  هتشاد  شخب  شمارآ رگتیادھ و  یونعم و  روضح  کی  اھنآ  نھذ  یاضف  رد  نایوجشناد و  لد  رد  دنناوتیم  یجیسب  دیتاسا 

.دنکیم ءافیا  شقن  یلیخ  تریصب  .تسا و  مھم  رایسب  یاھراک  زا  یکی  دنتسھ -  نایوجشناد  هک  امش  بطاخم  ی  هعومجم رد 

1389/04/02 اھ هاگشناد یملع  تأیھ  یجیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رد مھ  یلمع ، داھج  رد  مھ  یملع ، داھج  رد  مھ  ار  امـش  هَّللاءاش  نا .دنک و  رتشیب  ار  امـش  تریـصب  زور  هبزور درادب و  قفوم  دنک و  ظفح  ار  امـش  ی  همھ لاعتم  یادـخ  هک  مراودـیما 

.دنک رت  قفوم زور  هبزور هعماج -  طیحم  رد  نینچمھ  هاگشناد و  طیحم  ملع و  طیحم  رد  ینکارپ -  تریصب داھج 

1389/03/14 ( هر  ) ینیمخ ماما  مرح  رد  نارھت  ی  هعمج زامن  یاھ  هبطخ

ًاقح و دنداد ، جرخ  هب  تعاجش  دنداد ، جرخ  هب  تریـصب  ام  تلم  .مینکیم  تکرح  بالقنا  نیا  تھج  رد  ام  هک  تسا  لاس  یـس  .تسا  مھم  یلیخ  نیا  تسیچ ؟ ام  بالقنا  رد  صخاش 

بالقنا نیا  دنکیم  یعس  دنیشن ؛ یمن راکیب  ماما  نمشد  بالقنا ، نمشد  .دراد  دوجو  رطخ  اما  دیربیم ؛ ولج  دیراد  امـش  تسا  لاس  یـس  ار  بالقنا  نیا  .دنداد  جرخ  هب  تقایل  ًافاصنا 

.میشاب هتشاد  صخاش  ام  تسا  مزال  نیاربانب  .بالقنا  هار  ندرک  فرحنم  اب  روج ؟ هچ  .دروایب  رد  اپ  زا  ار 

1389/02/01 روشک هنومن  ناراتسرپ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نوزفازور نامیا  هَّللاءاش  نا .دننکیم  شالت  ام  یاھناوج  .دینادب  ار  نیا  تفر ؛ میھاوخ  شیپ  یھلا ، لضف  هب  یھلا ، کمک  هب  یھلا ، قیفوت  هب  اھ ، هصرع ی  همھ رد  نمـشد ، مغر  یلع ام 

 - دش هدید  لاس 88  رد  هک  هچنآ  لیبق  زا  روشک -  یلخاد  عاضوا  نتخیر  مھ  هب  یارب  هک  یئاھدنفرت  رب  مھ  دمآ ، دھاوخ  قئاف  اھدیدھت  نیا  رب  مھ  ام ، تلم  نوزفازور  تریـصب  اھناوج و 

.دمآ دھاوخ  قئاف  دندرب ، راک  هب 

ار ام  تلم  دیازفیب و  تریـصب  نیا  رب  زور  هبزور هادـف ) انحاورا   ) هَّللاةـیقب ترـضح  ی  هیکاز ی  هیعدا تکرب  هب  لاعتم  دـنوادخ  میراودـیما  .تسا  ینامیااب  تلم  تسا ، یریـصب  تلم  ام  تلم 

هب ار  اھتردقربا  نیمھ  زاین  و  ار ، ناتروشک  تفرـشیپ  ار ، ناتروشک  تمظع  یرود ، نادنچ  هن  ی  هدنیآ رد  هَّللاءاش  نا اھناوج  امـش  دـنک و  زارفارـس  زوریپ و  اھنادـیم  ی  همھ رد  هَّللاءاش  نا

.دینیبب دینک و  سح  ناتدوخ 

1389/02/01 روشک هنومن  ناراتسرپ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یمالـسا ی  هعماج عضو  زا  میظع  لیلحت  کی  تسین ؛ گرزب  تیـصخش  کی  یلومعم  رظنراھظا  تسین ، یلومعم  ندز  فرح  کی  هفوک  رازاب  رد  یربک  بنیز  یندشن  شومارف  ی  هبطخ

لبق زور  ود  .تسا  یوق  تیـصخش  نیا  ردقچ  دینیبب ؛ ار  تیـصخش  ّتوق  .تسا  هدش  نایب  طئارـش  نآ  رد  میھافم  نیرت  ینغ نیرت و  قیمع اب  تاملک و  نیرتابیز  اب  هک  تسا  هرود  نآ  رد 

رد دنا  هدروآ دـنا ، هدرک ریـسا  ار  ناکدوک  نانز و  ی  هرفن هد  دـنچ  عمج  نیا  دـنا ، هدرب نیب  زا  اھنیا  نادـنزرف و  ناناوج و  نازیزع و  همھ  نیا  اب  ار  وا  ربھر  ار ، وا  ماما  ار ، وا  ردارب  نابایب ، کی  رد 

دیـشروخ نیا  ناھگان  ینارحب ، طئارـش  نینچ  کی  رد  دننکیم ؛ هیرگ  مھ  یـضعب  دننکیم ، هلھلھ  یـضعب  دننکیم ، اشامت  دنراد  دـنا  هدـمآ مدرم  تراسا ، رتش  یور  مدرم ، مشچ  لباقم 

اب تاملک ، روج  نامھ  اب  دـنزیم ؛ فرح  روج  نامھ  دربیم ؛ راک  هب  دوخ  تما  لباقم  رد  تفالخ  ربنم  یور  رب  نینمؤملاریما  شردـپ  هک  دربیم  راـک  هب  ار  ینحل  ناـمھ  دـنکیم ؛ عولط  تمظع 

هک دیدرک  مھ  رواب  ناتدوخ  دیاش  دیدرک ! رھاظت  هک  یناسک  یا  اھرگ ، هعدـخ یا  لتخلا ؛» ردـغلا و  لھا  ای  هفوکلا ، لھا  ای  : » انعم نومـضم و  یدـنلب  نامھ  اب  تغالب ، تحاصف و  نامھ 

زمغ ءامالا و  قلم  بذـکلا و  فنـّشلا و  بجعلا و  فلـّصلا و  ّالا  مکیف  لھ   » .دـیداد ناشن  یروک  روجنیا  هنتف  رد  دـیدروآ ، مک  روجنیا  ناحتما  رد  اما  دـیتسھ ؛ تیب  لھا مالـسا و  ور  هلاـبند

وریپ نانچمھ  دـیدرک  لایخ  دـیتسھ ، یبالقنا  نانچمھ  دـیدرک  لایخ  دـیراد ، نامیا  دـیدرک  لایخ  دـیدش ، رورغم  ناتدوخ  هب  .دوبن  ناسکی  ناـتلد  اـب  ناـتنابز  ناـتراتفر ، امـش  ءادـعالا ؛»

نم اھلزغ  تضقن  یّتلا  لثمک  مکلثم   » .دیھد تاجن  ار  ناتدوخ  دیتسناوتن  دیئایبرب ، هنتف  اب  ی  هلباقم ی  هدھع زا  دـیتسناوتن  .دوبن  نیا  هیـضق  عقاو  هک  یلاح  رد  دـیتسھ ؛ نینمؤملاریما 

اب یتریـصب ، یب اب  .هدیـسیرن  ی  هبنپ ای  مشپ  نامھ  هب  دنکیم  لیدبت  دنکیم ، زاب  هرابود  ار  اھخن  دعب  دنکیم ، خن  هب  لیدبت  دسیریم ، ار  مشپ  هک  دیدُش  یـسک  نآ  لثم  اثاکنا ؛» ةّوق  دـعب 

، کوپ نطاب  نطاب ، اما  یرگیبالقنا ؛ یاعدا  زا  رپ  ناھد  نامیا ، رھاظ  رھاظ ، .دـیدرک  لطاب  ار  ناتدوخ  ی  هتـشذگ ار ، ناتدوخ  یاھ  هدرک لطاب ، قح و  ندادـن  صیخـشت  اب  اضف ، نتخانـشن 

.فلاخم یاھداب  لباقم  رد  تمواقم  یب نطاب 

1389/01/22 یماظتنا یماظن و  دشرا  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

بیرف نمـشد ؛ اب  دروخرب  عون  رد  یتاعالطا ، یاھ  یحارط رد  یتایلمع ، یاھ  یحارط رد  هدرکن ؛ هبرجت  هدومزاین و  ار  اھنآ  ایند  هک  یئاھراک  لابند  دـیورب  یراکتبا ، یاھراک  لاـبند  دـیورب 

مدـق طارـص  نیا  رد  شترا  مھ  هاپـس و  مھ  هناتخبـشوخ  .منکیم  دـیکأت  حلـسم  یاھورین  یھدـنامزاس  عون  یور  نم  صوصخب  .تسا  یمھم  یاھراک  اھنیا  روج ؛ کی  ریبدـت  روج ، کی 

راک رھ  هتبلا  .یراکتبا  یاھراک  لابند  دیورب  یروج -  شترا  رد  یروج ، هاپـس  رد  هتـشاد -  دوجو  الاح  ات  یتنـس  یھدنامزاس  رد  یروآون  .دننکیم  راک  دننکیم و  رکف  دـنراد  دـنا ، هتـشادرب

ِفلتخم یاھـشخب  رد  مھ  الاح  ات  هک  نانچمھ  دیورب ؛ یراکتبا  یاھراک  لابند  .تسا  بولطم  دشاب ، هارمھ  نومزآ  تقد و  لماک ، ی  هظحالم اب  هک  یدیدج  راک  .تسین  بولطم  یدیدج 

نیا رد  ناوارف  ددعتم و  یاھتیلاعف  هاپـس ، رد  .دنداد  ماجنا  ار  یگرزب  یاھراک  هچ  شیپ  لاس  یـس  زا  هک  تسا ، شا  هنومن کی  شترا  یئافکدوخ  داھج  هدوب ؛ نیمھ  حلـسم  یاھورین 

.داد ماجنا  دوشیم  ار  یگرزب  یاھراک  دنیب  یم مدآ  تسین .  یلاخ  نیرفآدیما  شخبدیما و  یاھ  هبرجت زا  نامتسد  هَّللدمحلا  .هتشاد  دوجو  اھ  هنیمز

ار شدوخ  دـنک و  ادـیپ  رولبت  ققحت و  امـش  یاھراک  رد  امـش ، یاھ  همانرب رد  تسام ، یاھوزرآ  وزج  میتفگن و  ای  میتفگ و  هک  یئاـھزیچ  نیا  ی  همھ هَّللاءاـش  نا .تساـم  ضئارع  اـھنیا 

لاعف و بوخ و  ناردارب  راک  رد  هک  تسا  ینید  یاھرواب  ینید و  تاداقتعا  قیمعت  ینید و  تریـصب  تیونعم و  زا  ترابع  حور  نآ  هک  دراد  مھ  حور  کـی  اـھنیا  یھمھ  بوخ ، .دـھد  ناـشن 

نیمھ یتسیاب  مھ  ناردارب  نیا  .دـھدیم  ناشن  ار  شدوخ  وحن ، کی  هب  رگید  یاھاج  هاپـس و  رد  هیقف  یلو یاھ  یگدـنیامن رد  وحن ، کی  هب  اـھ  یـسایس یتدـیقع -  رد  اـم  شکتمحز 

رد یداـقتعا  یلمع و  قمع  ینید و  رھاوظ  اـب  رتشیب  اـم  زور  هبزور هَّللاءاـش  نا اـت  دـنربب  راـک  هب  ار  فعاـضم  تمھ  نیمھ  ون و  یاـھ  هار نیمھ  اـھراکتبا و  نیمھ  اـھتیولوا و  ی  هلئـسم

.میشاب هارمھ  حلسم  یاھورین 

1389/01/11 نیبملا حتف یتایلمع  هقطنم  رد  تانایب 

دنچرھ ار  نانمـشد  ی  همھ دناوتیم  امـش  تعاجـش  تیعطاق و  یگداتـسیا و  امـش ، تریـصب  یدنمـشوھ و  امـش ، خسار  مزع  هشیمھ  تسا ؛ روط  نیمھ  هشیمھ  زیزع ! یاھناوج 

هک دـسرب -  ترخآ  اـیند و  تداعـس  جوا  هب  دـھاوخب  رگا  ناریا  تلم  .تسا  روج  نیمھ  مھ  ادرف  تسا ؛ روـج  نیمھ  مھ  زورما  .دـناشکب  تسکـش  هب  دنـشاب ، دـنمورین  گرزب و  رھاـظب 

نامیا نامیا ، رب  یکتم  اھنیا  ی  همھ و  درم ؛ نز و  یوس  زا  مکحتـسم  ی  هدارا خسار ، مزع  ریبدـت ، تریـصب ، تعاجـش ، زا  تسا  ترابع  شھار  دیـسر -  دـھاوخ  هَّللاءاش  نا دـھاوخیم و 

نیا دنتـشاد ؛ رواب  ار  ادخ  لباقم  رد  یناسنا  تیلوئـسم  ار ، تمایق  ار ، ادخ  ار ، نید  .دوب  ناش  یبلق نامیا  دوب ، ام  ناگدنمزر  رد  خـسار  تمھ  مزع و  نیا  نماض  هک  یزیچ  نآ  .یمالـسا 

.دننک تمواقم  دنناوتیم  دنکیم ؛ ریذپان  بیسآ ار  وا  دشاب ، هتشاد  دوجو  یا  هعماج رھ  رد  یتلم ، رھ  رد  رواب 

1389/01/11 نیبملا حتف یتایلمع  هقطنم  رد  تانایب 

تابثا ار  ناتدوخ  یگداتسیا  دیداد ، ناشن  ار  ناتدوخ  یدرمیاپ  اھناوج  امش  تریصب ، نادیم  یلم و  یگتـسبمھ  نادیم  راک ، شالت و  نادیم  تسایـس ، نادیم  ملع ، نادیم  رد  مھ  زورما 

، یتینما یـسایس و  یاھ  هصرع گنج  رد  هک  داد  ناشن  ناریا  تلم  .تسا  یـسایس  یاھ  هصرع رد  گنج  زا  رتناسآ  تسا ؛ یرکف  گنج  زا  رتناسآ  یماظن  گنج  تاقوا  یھاگ  .دـیدرک 

.تسین رتمک  یماظن  گنج  رد  یگداتسیا  زا  شا  یگداتسیا شتریصب و 

1389/01/01 یوضر رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 
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بولطم جئاتن  هب  تسا ، مزال  هعماج  کی  یارب  ایند  رد  هک  هچنآ  لمع و  ملع و  ظاحل  زا  ینعی  تفرـشیپ ، .دـندنمزاین  نآ  هب  اھناسنا  هک  تسا  یا  هتـساوخ ود  تلادـع »  » و تفرـشیپ » »

، تسا تیرشب  نیرید  یلصا و  یساسا و  یاھ  هتساوخ وزج  هتساوخ ، ود  رھ  .دشابن  ملظ  دشابن ، یتلادع  یب دشاب ، هتشادن  دوجو  ضیعبت  اھناسنا  نایم  ینعی  مھ  تلادع  .دسرب 

هب دوشیم  یِک  هک  تسا  نیا  مھم  داد ؛ دوشیم  ار  اھراعش  نیا  .تلادع  تفرشیپ و  تسا : هدوب  اھناسنا  یلصا  ی  هتـساوخ هتـساوخ ، ود  نیا  تسا ، هتـشاد  دوجو  رـشب  خیرات  ات  هک 

یانعم هب  دوشیم  ار  تفرـشیپ  .میتفای  راعـش  ود  نیا  هب  ندیـسر  تھج  رد  لمع  یارب  بسانم  ماگنھ  ار  مراھچ  ی  هھد نیا  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  رد  ام  .درک  لـمع  اھراعـش  نیا 

صیخشت ار  فادھا  دنا ، هتخانش ار  عناوم  دنا ، هدرک ادیپ  هَّللادمحب  ام  مدرم  هک  یتریـصب  یھاگآ و  اب  تسھ ، ام  ی  هعماج رد  هک  یدشر  اب  مھ  ار  تلادع  دروآ ؛ تسد  هب  هملک  یقیقح 

هتبلا .دنک  مھارف  ار  لماک  تلادع  رارقتـسا  تامدقم  ام  ی  هعماج رد  دناوتیم  دشاب ، تلادع  یپ  رد  یلوئـسم  رگا  دنھدیم ، صیخـشت  ام  یاھناوج  زورما  ار  نمـشد  تسود و  دـنا ، هداد

..تسا تدمدنلب  ِراک  تسین ، تدم  هاتوک ِراک  نیا 

1389/01/01 یوضر رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

تلم یگچراپکی  .روج  نیمھ  مھ  ید  هُن  دوب ؛ یمیظع  راک  نمھب ، مود  تسیب و  رد  ناریا  تلم  راـک  .درک  دراو  نمھب  یود  تسیب و  ید و  مھن  زور  رد  تلم  ار  هبرـض  نیرخآ  نیرت و  یوق

تبسن تسیچ ، نمشد  دیلپ  فادھا  دندیمھف  یتقو  تسا ، هنحص  رد  نمشد  دندید  یتقو  دندوب ، هداد  یأر  یدزمان  رھ  هب  یـسایس  ی  هصرع رد  هک  یناسک  ی  همھ .دش  راکـشآ 

کی اب  همھ  تلم  نمھب ، یود  تسیب و  رد  .تسا  نیا  میقتـسم  طارـص  تسا ، نیا  بالقنا  هار  هک  دـندیمھف  دـندرک ؛ رظن  دـیدجت  دـندوب ، مھ  نیبشوخ  اھنآ  هب  ًالبق  هک  یناسک  نآ  هب 

تسیب ات  دادرخ  مود  تسیب و  زا  .دوب  تلم  یزوریپ  نیا  داتسیا ؛ تلم  .دنتسناوتن و  اما  دننک ؛ داجیا  یگتسدود  تلم  نیب  دنناوتب  دیاش  دندرک ، شالت  یلیخ  .دندش  نادیم  دراو  راعش 

.دش هدوشگ  ناریا  تلم  تریـصب  رد  یا  هزات لصف  .دـمآ  دوجو  هب  یدـیدج  یھاگآ  .دـش  سرد  کی  نیا  دوب ؛ ناریا  تلم  یارب  یتربعرپ  راختفارپ و  لصف  کی  هام -  تشھ  نمھب -  مود  و 

.مینک تکرح  هنیمز ، نیا  ساسا  رب  دیاب  .تسا  یمھم  رایسب  ی  هنیمز کی  نیا 

1389/01/01 « فعاضم راک  فعاضم و  تمھ   » لاس لاس 1389 /  زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

ی هطقن کی  تشادـن و  هقباس  ام -  روشک  ینالوط  خـیرات  رد  هتبلا  و  اـم -  بـالقنا  خـیرات  رد  هک  دـندرک  یھدـناماس  ار  یتاـباختنا  دوخ  ی  هقباـس یب روضح  اـب  مدرم  لاس 88  زاـغآ  رد 

، دوخ یگداتـسیا  دوخ ، ی  هدارا دوخ ، روضح  زاس ، تشونرـس میظع و  یتکرح  رد  گرزب ، یناحتما  رد  مدرم  مھ  تاباختنا  زا  دعب  یاھ  هام لوط  رد  .دـمآ  یم باسح  هب  جوا  هتـسجرب و 

.دنداد ناشن  ار  دوخ  تریصب  دوخ و  یلم  مزع 

یس تشذگ  زا  دعب  یمالسا  یروھمج  ماظن  نانمشد  روشک و  نانمشد  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  درک ، هئارا  دوش  یم هام  دنچ  لوط  رد  تاباختنا  زا  دعب  ثداوح  زا  هک  یھاتوک  ریـسفت 

تکرح نیا  گرزب ، ی  هئطوت نیا  لباقم  رد  تلم  .دـنھدب  تسکـش  نورد  زا  ار  بالقنا  نیا  دـنناوتب  هکنیا  یارب  دـنا  هدرک زکرمتم  ار  دوخ  یاھورین  دوخ و  ناوت  دوخ و  شالت  ی  همھ لاـس ،

نیا رب  نمھب  مود  تسیب و  ات  تاباختنا  زا  دعب  هام  تشھ  نیا  رد  هک  یا  هبرجت .دناشکب  تسکش  هب  ار  نمشد  تسناوت  یریظن  یب ِیگداتسیا  مزع و  تریصب و  یھاگآ و  اب  هنامـصخ ،

.تسا ناریا  تلم  یدنلبرس  ی  هیام ًاتقیقح  تربع و  زا  رپ  سرد ، زا  رپ  یا  هبرجت تشذگ ، روشک  نیا  رب  تلم و 

1388/12/06 یربھر ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

زا دعب  لئاسم  تاباختنا و  ی  هلئسم ی  هناھب هب  یناسک  دندید  نوچ  دندرک ؛ رطخ  ساسحا  نوچ  دندمآ ؟ رت  مکارتم رت و  مرگ هتشذگ  لاس  زا  نمھب  یود  تسیب و  رد  لاسما  مدرم  ارچ 

مھ ار  ماظن  بالقنا و  ماما و  مان  هک  دوب  نیا  اھنآ  کانرطخ  راتفر  .دننزیم  ماظن  ی  هرھچ هب  هجنپ  دنراد  دننکیم ، هضراعم  دنراد  دنروآ ، یم دوجو  هب  هشدـخ  ماظن  لصا  رد  دـنراد  تاباختنا ،

.دـندرک ساسحا  ار  نیا  مدرم  تسا ؛ بالقنا  فادـھا  بالقنا و  یاشمم  بالقنا و  شور  لباقم  ی  هطقن تسرد  ناشکیرحت ، ناشمادـقا ، ناشلمع ، ناـشفرح ، اـما  دـنروآ ، یم یھاـگ 

دوخ روضح  دنیآ  یم دنوشیم ، نادیم  دراو  روجنیا  ساسحا ، نیا  زا  دعب  مدرم  هکنیا  و  تسا ؛ مھم  یلیخ  نیا  تسا ، یئالاب  تریصب  نیا  دننکیم ، ساسحا  دنمھفیم و  ار  نیا  مدرم  هکنیا 

یرادنید شلماع  .میـسانشب  ار  شلماع  دیاب  مینادب و  ردـق  دـیاب  مینیبب ، ار  اھنیا  دـیاب  ام  .تسا  مھم  یلیخ  اھنیا  دـھدیم ؛ ناشن  ار  یئالاب  مزع  تمھ و  یلیخ  نیا  دـننکیم ، مالعا  ار 

.تسا هلئسم  نیرت  یساسا نم  رظن  هب  نیا  .ملاع  راگدرورپ  زا  تعاطا  ینعی  تسا ؛ یمالسا  ماظن  رد  یلصا  کالم  نیمھ  شلماع  تسا ؛ مدرم 

1388/12/06 یربھر ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

اب هک  یئاھ  ینمشد زا  دوشیم  تلفغ  تاقوا  یھاگ  .تسا  نیا  رطاخ  هب  منکیم ، رارکت  صاوخ  یارب  ار  تریصب  ی  هلئسم هدنب  هکنیا  .تسا  نیا  ام  لکشم  .تخانش  ار  اھ  ینمشد دیاب 

نم هک  دـندوب -  یگرزب  یاملع  مھ  هطورـشم  ردـص  رد  .میتشاد  ار  انعم  نیمھ  هنافـسأتم  مھ  هطورـشم  ردـص  رد  ام  .یئزج  لئاسم  هب  دـننکیم  لمح  ار  اھنیا  دوشیم ؛ دراد  ساسا 

، دندوب برغ  تارکفت  بولغم  دندوب ، برغ  ریثأت  تحت  هک  ینارکفنـشور  حالطـصا  هب  ناگدزبرغ و  زور  نآ  هک  ار  یا  هئطوت دـندیدن  اھنیا  هک  دـنفورعم -  دیـسانشیم ، همھ  مروآ ؛ یمن مسا 

، دندرکن هجوت  ار  نیا  تسا ؛ مالـسا  اب  ی  هزرابم دنـسیونیم ، ناشتاعوبطم  رد  ای  دننزیم ، نامز  نآ  ِیلم  یاروش  سلجم  رد  دنراد  اھنیا  هک  یئاھفرح  هک  دندرکن  هجوت  دندرکیم ؛ یحارط 

دعب دندرکن ؛ ادیپ  یتیـساسح  اھنیا  دش و  هدز  راد  هب  اھنآ  مشچ  یولج  یرون -  هَّللا  لضف خیـش  موحرم  لثم  دیمھفیم -  تسنادیم و  هک  یـسک  هک  دش  نیا  هجیتن  .دندرک  تاشامم 

زا ار  ناشناج  یضعب  دندروخ ؛ ار  اھنآ  یلیس  دنتفرگ و  رارق  اھنآ  کتھت  لواطت و  ضرعت و  دروم  هَّللا  لضف خیش  زا  دعب  دندوب ، هدادن  اھب  تیمھا و  تیساسح  نیا  هب  هک  مھ  یئاھنآ  دوخ 

.میھدب ماجنا  دیابن  ام  ار  هابتشا  نیا  تفرگ ؛ ماجنا  اجنآ  هک  تسا  یھابتشا  نیا  .دنداد  تسد  زا  ار  ناشیوربآ  یضعب  دنداد ، تسد 

1388/12/06 یربھر ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نیا اب  تیلوئـسم ، ساسحا  نیا  اب  .تسا  ریظن  یب ًاتقیقح  یمالـسا ، ماظن  لابق  رد  مدرم  تیلوئـسم  ساـسحا  مدرم ، تریـصب  مدرم ، یھاـگآ  دـنیب  یم دـنکیم ، هاـگن  یتقو  ناـسنا 

ام یاھناوج  سدقم  عافد  رد  هک  زور  نآ  زا  دـندشیم ، نادـیم  دراو  هک  یناسک  دـمآ ، یم شیپ  ام  روشک  رد  سدـقم  عافد  ی  هثداح لثم  یا  هثداح کی  زورما  رگا  ًانیقی  یگدامآ ، ساسحا 

.دنکیم ساسحا  یمدرم  میظع  تکرح  نیا  زا  ار  نیا  ناسنا  .دوب  دھاوخن  رتمک  دوب و  دھاوخ  رتشیب  دندمآ ، یم

1388/11/28 ناجیابرذآ مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هلمج زا  دش ، یزیگنا  هنتف فلتخم  یاھاج  رد  هک  بالقنا  لوا  ی  هنتف یایاضق  نآ  رد  .دندوب  هتخانش  بوخ  ار  زیربت  مدرم  اما  دنتشادن ، یکیدزن  یئانـشآ  زیربت  اب  هکنیا  اب  ام  راوگرزب  ماما 

نآ تسناوتیمن  یرگید  زیچ  تریـصب ، یھاگآ و  تمھ و  تریغ و  نامیا و  یورین  زج  .دش  روج  نیمھ دنداد ؛ و  داد ، دنھاوخ  ار  نارگ  هنتف باوج  زیربت  مدرم  دوخ  هک  دندومرف  ماما  زیربت ، رد 

.دنک شوماخ  ار  اھشتآ  نآ  اھ و  هنتف

، دندیدن دندش ، دیھش  هک  ار  زور  نآ  راکادف  یاھتیصخش  دندیدن ، ار  اھ  « یرکاب ، » دندیدن ار  هلاس  تشھ  عافد  نارود  دندیدن ، ار  ماما  هک  یزیزع  یاھناوج  .تسا  روج  نیمھ  مھ  زورما 

ِیلیمحت گنج  نارود  لوط  رد  دش و  نادیم  دراو  نمھب  مھن  تسیب و  رد  یزیربت  ناوج  زور  نآ  هک  دنوشیم  رضاح  هنحص  رد  یتریصب  نامھ  اب  تماقتـسا و  نامھ  اب  تردق ، نامھ  اب  اما 

..دنروج نیمھ  ام  یاھناوج  زورما  .داد  ناشن  یراکادف  یروالد و  دوخ  زا  فلتخم  یاھ  هھبج رد  هلاس ، تشھ 

1388/11/28 ناجیابرذآ مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، دناعم نافلاخم  هچ  نافلاخم -  نانمشد و  درک ، هریخ  ار  اھمشچ  یمدرم  میظع  روضح  نیا  داد ، ناشن  ار  دوخ  یھلا  میظع  ی  هزجعم نیا  هک  لاسما  ِنمھب  مود  تسیب و  ی  هیضق رد 

تسیب ی  هثداح هک  دننک  یراک  دندرک ، شالت  شیپ  اھتدم  زا  .دنتشاد  رـس  رد  یرگید  تالایخ  دندوب ، هدرک  یحارط  یرگید  ی  هشقن دندوب ، هدرک  رکف  یرگید  روج  لفاغ -  نافلاخم  هچ 

ار نیا  دـماجنیب ؛ مدرم  نیب  یریگرد  هب  هک  دـننک  یراـک  رگید  یاھرھـش  رد  هچ  نارھت ، رد  هـچ  دـننک ؛ بارخ  تـسا ، بـالقنا  نـیا  ِیمدرم  روـضح  رھاـظم  زا  یکی  هـک  ار  نـمھب  یود  و 

گنج ناریا  رد  دنتـشاد  راظتنا  هک  دندوب  هدرک  راک  هچ  دـینیبب  دـش ! دـھاوخ  عورـش  ناریا  رد  یلخاد  گنج  نمھب  مود  تسیب و  زور  هک  دـنتفگ  ناشیاھفرح  رد  .دـندوب  هدرک  ینیب  شیپ

دومناو روجنیا  دنھدب ؛ ناشن  نمھب  مود  تسیب و  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هیلع  یفلاخم  ی  هرھچ دنناوتب  هک  دندوب  راودـیما  مھ  یـضعب  دـنتفگیم ، روجنیا  یـضعب  .دوشب  یلخاد 

یھاگآ اب  ناریا  تلم  .دندوب  هدرک  باسح  یروجنیا  دندوب ، هدرک  رکف  یروجنیا  دنا ؛ هتفرگ رارق  نآ  لباقم  رد  دـنا ، هدـیرب یمالـسا  یروھمج  ماظن  زا  دـنا ، هدـیرب بالقنا  زا  مدرم  هک  دـننک 

.دندرک مامت  همھ  رب  ار  تجح  دندیبوک و  تشم  نافلاخم  نیا  ی  همھ ناھد  هب  درک ، رادیب  ار  اھنآ  یاھلد  هک  یھلا  تردق  تسد  اب  دوخ ، تمھ  اب  دوخ ، تریصب  اب  دوخ ،

converted by Web2PDFConvert.com



یروھمج ماظن  اب  ناریا  مدرم  «. » میناریا مدرم  رادـفرط  ام  : » دـندزیم ناریا  مدرم  زا  مد  یھ  وا ، لثم  ینارگید  اکیرمآ و  روھمج  سیئر  .دنـشاب  هدـش  رادـیب  دـیاب  مھ  یجراخ  نانمـشد 

زا نمشد ، یارب  یھلا  نالذخ  دندش ؟ یلاح  هچ  دندید ، اھنابایخ  یوت  نمھب  یود  تسیب و  زور  ار  ناریا  مدرم  یتقو  اھنیا  دینیبب  .دندرک  رارکت  اھراب  ار  اھفرح  نیا  دنفلاخم .» یمالـسا 

یروھمج ماظن  هیلع  یھ  ینمشد ، دانع و  یور  زا  یضعب  یلقع ، یب یور  زا  یضعب  تلفغ ، یور  زا  یـضعب  لخاد ، رد  مھ  هدع  کی  رتالاب ؟ نیا  زا  نمـشد ، یارب  یئاوسر  رتالاب ؟ نیا 

.دنیوگیم هچ  دنھاوخیم ، هچ  دنیاجک ، مدرم  هک  داد  ناشن  نمھب  یود  تسیب و  .مدرم  نیا  بوخ ، مدرم ! مدرم ، مدرم ، دنتفگ : یھ  دندز ؛ فرح  ماظن  یلک  تکرح  نیا  هیلع  یمالسا ،

یود تسیب و  زور  .دنتـسش  تسد  ماما  زا  مدرم  دنتـسش ، تسد  بالقنا  زا  مدرم  هک  دـندز  ینادان  هب  ار  ناشدوخ  ای  دـندرک  لایخ  .دـش  ءاقلا  اھنآ  هب  هک  یئاـھمّھوت  هب  دـندش  هّرغ 

.داد اھنآ  هب  یا  هدنبوک خساپ  دش ، مدرم  لاح  لماش  هک  یھلا  قیفوت  مدرم و  نامیا  مدرم ، تمھ  مدرم ، تریصب  یھاگآ و  نمھب ،

1388/11/22 نمھب ییامیپھار 22  رد  مدرم  هوکشرپ  روضح  یپ  رد  رکشت  مایپ 

نالد و دب  اب  ییورایور  هنحص  زاین ، ی  هظحل رد  هشیمھ  هک  ناتیاتمھ  یب تریصب  خسار و  مزع  رب  ادخ  دورد  نات ، یگدازآ  تمھ و  مچرپ  داب  دنلبرـس  ناتراوتـسا ، یاھماگ  دابم  هتـسخ 

.دیارآ یم  تمظع  تزع و  زا  یھاگشیامن  دزاسیم و  قح  یزوریپ  ی  هصرع ار  ناھاوخدب 

، یمالسا یروھمج  دلوت  زورلاس  نیمکی  یس و  رد  تخاس و  نایامن  امـش  تریـصب  نامیا و  مزع و  رد  ار  دوخ  تردق  تسد  هک  ار  یتسھ  ی  هدننیرفآ ناج ، لد و  یافرژ  زا  یـساپس  و 

.دیشک نانمشد  خُر  هب  هشیمھ  زا  شیب  تسا ، هدز  هیکت  نھک  یتلم  سفن  هب  دامتعا  نامیا و  رب  هک  ار  ماظن  نیا  یگدنزرس  یدنمورین و 

میھفت نانآ  هب  ار  یمالـسا  ناریا  رب  هرطیـس  یارب  شالت  یگدوھیب  دنک و  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  نانآ  هک  تسین  یفاک  وگروز  ّربکتم و  تلود  دنچ  یاطخ  نومزآ و  لاس  کی  یـس و  ایآ 

؟ دیامن

، دننزیم مدرم »  » زا مَد  هناراکایر  هاگ  هک  ار  یلخاد  ناگدروخ  بیرف  نادـناعم و  هک  تسین  یفاک  بالقنا  یگلاس  کی  یـس و  نشج  رد  هزیگنا  رُپ  ریـصب و  ناسنا  نویلیم  اھھد  روضح  ایآ 

؟ دھد ناشن  نانآ  هب  تسا ، راوگرزب  ماما  هار  هلآ و  هیلع و  ّیلص هللا  یدمحم  بان  مالسا  میقتسم  طارص  نامھ  هک  ار  مدرم  تساوخ  هار و  دروآ و  دوخ  هب 

1388/10/19 ید مایق ١٩  درگلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

ًاتقیقح دراد ؛ مھ  اج  .دنـشکیم  ملاع  ناربکتـسم  خر  هب  رادـنابز ، ایوگ و  ِیخیرات  عطقم  کی  نوچمھ  مق ، تریـصباب  زیزع و  مدرم  صوصخب  ناریا ، تلم  ی  همھ ار  ید  مھدزون  لاـس  رھ 

.تسا یندیشک  نمشد  خر  هب  ید ، مھدزون  لثم  یا  هثداح  مھ 

داعبا اھنیا  یراکادف ؛ مادقا و  تدھاجم و  مھ  یسانش ، نمشد  مھ  یسانش ، عقوم مھ  دنزیم ، جوم  هثداح  نیا  رد  تریصب  مھ  تسا : لمأت  هجوت و  لباق  یفلتخم  داعبا  زا  هثداح  نیا 

نایرج کی  تکرح ، کی  لوحت ، کی  أدبم  هثداح ، نیمھ  رگید ، فرط  زا  .تسا  هتسویپ  عوقو  هب  لبق -  لاس  ود  یس و  ینعی  لاس 56 -  ید  مھدزون  رد  هک  تسا  یمیظع  ی  هثداح نیا 

ِیناحور ریغ  یناحور و  یادھش  دای  ار و  هثداح  نآ  دای  امش  هک  مھ  زورما  تشاذگ ؛ ریثأت  مھ  زور  نآ  .تسا  یمھم  ی  هثداح ًاتقیقح  هثداح ، سپ  .دش  ناریا  تلم  رد  یرادتھج  میظع و 

.دھدیم ناشن  ام  هب  ار  تکرح  تھج  دھدیم و  تریصب  دھدیم ، سرد  دراذگیم ؛ ریثأت  زاب  دیرادیم ، یمارگ  ار  هثداح  نآ 

ار نآ  دـشکیمرب و  رگید  یاـھزور  ناـیم  زا  ار  یزور  کـی  هک  تساھتدـھاجم  اـھ و  هدارا نیا  دنتـسھ ، اـھناسنا  نیا  دـنمھ ؛ لـثم  همھ  دوخ  یدوخ  هب  یعیبط و  روط  هب  لاـس ، یاـھزور 

نیا درادن ؛ یقرف  رگید  یاھزور  اب  هسفن  یف  مرحم -  مھد  اروشاع -  زور  .دشاب  نارگید  یامنھار  ات  درادـیم  هگن  یمچرپ  کی  لثم  دـنکیم و  توافتم  دـنکیم ، زیامتم  دـنکیم ، صخـشم 

نیا هب  هک  تسا  مالّسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  نارای  یاھتدھاجم  نیا  دربیم ؛ الاب  شرع  ات  ار  وا  دھدیم ، انعم  دھدیم ، ناج  زور  نیا  هب  هک  تسا  مالـّسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح 

هک دـنمدرم  نیا  درادـن ؛ یقرف  ید  مھد  اب  ید  مھن  .تسا  لـیبق  نیمھ  زا  مھ  لاـسما  ِید  مھن  زور  تسا ، روج  نیمھ  مھ  ید  مھدزون  زور  .دـشخبیم  ار  تیمھا  تروطخ و  نیا  زور ،

زا تسا ، یـسانش  نمـشد زا  تسا ، تریـصب  زا  هتـساخرب ی  ینعی  داد ؛ لیکـشت  ار  مق  ِید  مھدزوـن  هک  تسا  یلماوـع  ناـمھ  زا  هتـساخرب  تکرح  نآ  هک  تکرح -  کـی  اـب  ناـھگان 

.دننکیم زیامتم  مھ  ار  ید  مھن  زور  تسا -  هنادھاجم  هصرع ی  رد  روضح  زا  تسا ، یسانش  تقو

 - تساضف ِیگدولآرابغ  طئارش  هک  ینونک -  طئارش  رد  هک  تفگ  دوشب  انعم  کی  هب  دیاش  .دش  یزیامتم  زور  کی  مھ  نیا  دنام ؛ خیرات  رد  مھ  لاسما  ِید  مھن  زور  هک  دیـشاب  نئمطم 

نب نیـسح  حور  ار ، تیالو  حور  ار ، تردـق  تسد  ار ، لاعتم  یادـخ  تسد  دـنکیم ، رکف  ایاضق  نیا  فارطا  رد  ناسنا  هچرھ  .دوب  یگرزب  راک  تشاد ؛ یفعاـضم  تیمھا  مدرم  تکرح  نیا 

تیعقوم کی  رد  ماما  هک  روط  نامھ  تسا ؛ یھلا  تردق  تسد  نیا  تسادخ ، راک  نیا  دریگب ؛ ماجنا  ام  لاثما  ی  هدارا اب  هک  تسین  یئاھراک  اھراک  نیا  .دنیب  یم ار  مالّسلا ) هیلع   ) یلع

نآ تریـصباب ، ِذفان  درم  نآ  دید  تسرد  مدید .» ایاضق  نیا  تشپ  رد  ار  یھلا  تردق  تسد  تدـم ، نیا  مامت  رد  نم  : » دـندومرف هدـنب  هب  ما -  هدرک لقن  ار  نیا  اھراب  نم  هک  یـساسح - 

.ادخ درم 
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اھنآ رد  رھاوظ  دـندناوخیم ، مھ  نآرق  دـندناوخیم ، مھ  زامن  هک  دـندوب  یا  هھبج نینمؤملاریما  لباقم  ی  هھبج تشادـن ؛ رارق  هک  رافک  لـباقم  رد  نینمؤملاریما  نیفـص ، گـنج  رد  دـینیبب 

شلد دناوخیم ، ناسنا  هک  ار  نیفص  گنج  خیرات  .دندشیم  لزلزتم  ًاتقیقح  اھ  یضعب  دھد ؟ ناشن  مدرم  هب  ار  قئاقح  دنک و  یرگنشور  اجنیا  دیاب  یک  .دوب  تخـس  یلیخ  دوب ؛ ظوفحم 

؛ داتفا یم قافتا  لزلزت  دوب ، هتفرگ  رارق  هیواعم  لباقم  رد  تاماش -  رد  ساسح -  هقطنم ی  نآ  ات  دوب و  هتخادـنا  هار  نایرکـشل  ناونع  هب  نینمؤملاریما  هک  یمیظع  فص  نیا  رد  .دزرلیم 

ام اقآ  هکنیا  هب  تسا  هدرک  عورش  تسا ؛ هدش  ادیپ  شیارب  یا  هھبـش  یرفن  کی  هھبج ، نالف  رد  هک  دندروآ  یم ربخ  تقو  کی  .دیـشک  لوط  ایاضق  مھ  هام  دنچ  داتفا ؛ قافتا  نیا  اھراب 

نینمؤملاریما زا  دندوب و  هارمھ  نینمؤملاریما  اب  مالسا  لوا  زا  هک  یصلاخ  صاخ و  باحصا  عقاو  رد  ینعی  نینمؤملاریما -  باحـصا  اجنیا  .هچ  هچ ، دراد ؟ هدیاف  هچ  میگنجیم ؟ میراد  ارچ 

دینیبب .درک  لالدتـسا  دوب -  رامع  ًارھاظ  رـسای -  رامع  تاعفد  زا  یکی  .درکیم  ناشیا  ار  راک  نیرتمھم  هک  هیلع ) هَّللا  مالـس   ) رـسای رامع  بانج  هلمج  زا  دنداتفا ؛ یم ولج  دندشن -  ادج 

دناسر ار  شدوخ  دنا ؛ هدش هھبـش  راچد  یا  هدع کی  دید  ناشیا  .دشاب  هتـشاد  تسد  رد  هدـنز  یاھلالدتـسا  ناونع  هب  ار  اھنیا  هشیمھ  دـناوتیم  ناسنا  هک  تسا  یئاھلالدتـسا  هچ 

لوسر لباقم  رد  ردب  دحا و  زور  رد  نم  ار  مچرپ  نیا  دینیب ، یم لباقم  ی  هھبج رد  امش  هک  یمچرپ  نیا  تفگ : هک  دوب  نیا  ینارنخـس  نیا  رد  وا  یاھفرح  زا  یکی  .درک  ینارنخـس  اجنآ ،

رگید صاعورمع و  مھ  هیواعم ، مھ  دحا ، گنج  رد  .صاعورمع  هیواعم و  دنا ؛ هداتسیا  مھ  زورما  هک  دندوب  هداتسیا  زور  نآ  یناسک  نامھ  مچرپ ، نیا  ریز  هیما -  ینب  مچرپ  مدید -  ادخ 

رد مچرپ  نیمھ  ریز  اھنیمھ  دنا ، هداتسیا فرط  نآ  مچرپ ، نیا  ریز  رد  دینیب  یم  امش  هک  یئاھنیا  تفگ : .دوب  هیما  ینب مچرپ  مھ  مچرپ  دنتشاد ؛ رارق  ربمغیپ  لباقم  رد  هیما  ینب  نارس 

زور نآ  مشاھ -  ینب مچرپ  ینعی  دراد -  نینمؤملاریما  زورما  هک  یمچرپ  نیمھ  تسھ ، نینمؤملاریما  هک  یفرط  نیا  .مدید  مدوخ  مشچ  هب  ار  نیا  نم  دندوب و  هداتسیا  ربمغیپ  لباقم 

دینیبب رتھب ؟ تمالع  نیا  زا  .دندوب  هداتسیا  مچرپ  نیمھ  ریز  مھ  زور  نآ  شنارای ، بلاط و  یبا نب یلع ینعی  دنا ، هداتـسیا شریز  زورما  هک  یناسک  نیمھ  دوب و  دحا  ردب و  گنج  رد  مھ 

رد رگید ، ی  هھبج رد  دنیاھمدآ  نامھ  اھمدآ  تسا ؛ دحا  گنج  مچرپ  نامھ  مچرپ ، .هھبج  کی  رد  دنیاھمدآ ، نامھ  اھمدآ  تسا ؛ دحا  گنج  مچرپ  نامھ  مچرپ ، .تسا  یبوخ  تمالع  هچ 

نآرق و رادفرط  دنملـسم و  هک  دـننکیم  اعدا  مچرپ  نآ  ریز  اھنامھ  زورما  دـنرفاک ، هک  دـندرکیم  راختفا  دـندوب و  فرتعم  دـندرکیم و  اعدا  اھنآ  زور  نآ  هک  تسا  نیا  شقرف  .لباقم  ی  هھبج

.نیا ینعی  تریصب ، تریصب  مینکیم  ضرع  ام  هک  ردقنیا  .تسا  تریصب  اھنیا  بوخ ، .تسا  مچرپ  نامھ  مھ  مچرپ  دنیاھمدآ ، نامھ  اھمدآ  اما  دنربمغیپ ؛

نیربکتسم تشاد ، رارق  مچرپ  نآ  ریز  رد  سیلگنا  تشاد ، رارق  مچرپ  نآ  ریز  رد  اکیرمآ  دنداتسیا ؟ بالقنا  ماما و  اب  ی  هزرابم مچرپ  ریز  اھ  یک یدامتم ، یاھلاس  لوط  رد  بالقنا و  لوا  زا 

زا لبق  زا  دینک  هاگن  امـش  مھ  نالا  .تسا  روج  نیمھ  مھ  نالا  دـندوب ؛ عمتجم  مچرپ  نآ  ریز  رد  همھ  هطلـس ، رابکتـسا و  ماظن  هب  ی  هتـسباو نیعجترم  دنتـشاد ، رارق  مچرپ  نآ  ریز  رد 

یاھحانج لخاد ، رد  دنا ؟ هداتسیا  اجک  یتسینویھص  یاھ  یرازگربخ تسا ؟ هداتـسیا  اجک  سیلگنا  تسا ؟ هداتـسیا  اجک  اکیرمآ  زورما  ات  هام  تشھ  تفھ  نیا  رد  لاس 88 ، تاباختنا 

گنس دندرک ، ینمـشد  ماما  اب  بالقنا و  اب  بالقنا  لوا  زا  هک  یناسک  نامھ  ینعی  دنا ؟ هداتـسیا اجک  اھ  نید یب  عاونا  ماسقا و  ی  هیقب ات  بلط ، تنطلـس ات  ریگب  یا  هدوت زا  نید ، دض 

رد ماما  هاگتماقا  یولج  دـندمآ  اھمـسا  نیمھ  اب  اـھمدآ  نیمھ  دوب ، هتـشذگ  نمھب  یود  تسیب و  رد  بـالقنا  یزوریپ  زا  زور  هس  .دـنتخادنا  هار  مسیرورت  دـندرک ، یلاـخ  هلولگ  دـندز ،

اکیرمآ ناشرـس  تشپ  دوب ، پچ  ناشمـسا  .هدشن  ضوع  یزیچ  دنھدیم ! راعـش  بالقنا  هیلع  ماظن و  هیلع  نابایخ ، یوت  دنیآ  یم  نالا  اھنامھ  نداد ؛ راعـش  دـندرک  انب  ناریا ، نابایخ 
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زورما دندوب ! هدیشک  فص  ایند  گرزب  کچوک و  دادبتسا  رابکتـسا و  عاجترا و  یاھ  هاگتـسد ی  همھ ناشرـس  تشپ  دوب ، بلط  یدازآ  دوب ، لاربیل  دوب ، تسیلایـسوس  ناشمـسا  دوب ؛

شقح دنکب ، ار  ادخ  رکش  راب  اھدص  رگا  ناسنا  هک  تسا  یزیچ  نیا  دمھفیم ؛ ار  اھـصخاش  نیا  تلم  هک  تسا  نیا  مھم  و  تسا ؛ صخاش  اھنیا  تسا ، تمالع  اھنیا  .تسا  نیمھ  مھ 

.مینک رکش  ی  هدجس تسا ؛ هدرواین  اج  هب  ار 

رد ید  هُن  زور  منکیم  ضرع  نم  هک  ینیا  .تسا  یمھم  گرزب و  زیچ  یلیخ  ار ؛ هنحـص  دنـسانشیم  هنحـص ، هب  دننکیم  هاگن  روشک  رـسارس  رد  فلتخم  یاھرـشق  زا  میظع  تلم  نیا 

تـسا نیمھ  تسا ؛ هدرک  ظفح  ار  ناتبالقنا  هک  تسا  نیمھ  نم ! نازیزع  تسا  هتـشاد  هگن  ار  امـش  روشک  هک  تسا  نیمھ  دنرادیب ؛ مدرم  .تسا  نیا  رطاخ  هب  تسا ، راگدنام  خیرات 

اما دننکیم ؛ یتاغیلبت  نارابمب  ولج ، دنشکیم  ار  رکب  ورمع و  دیز و  تاغیلبت ، رد  الاح  .دنـسرتیم  دننک ؛ هلمح  ناریا  تلم  هب  دنھاوخب  هک  تسا  هتفرگ  اھنآ  زا  ار  رابکتـسا  نارـس  تأرج  هک 

ینید تریغ  نـیمھ  اـھنآ  یقیقح  نمـشد  تـسا ، ناریا  تـلم  تریـصب  ناـمیا و  اـھنآ  یقیقح  نمـشد  تـسا ، ناریا  تـلم  اـھنآ  یقیقح  نمـشد  .تـسا  یرگید  زیچ  هیـضق  تـقیقح 

.هنحص یوت  دنیآ  یم تسا ، هنحص  رد  روضح  تقو  هک  یئاجنآ  مھ  تقو  کی  اما  دننکب ؛ مھ  دیاب  دننکیم ، مھ  ربص  دنراذگیم ، رگج  یور  نادند  مھ  یتقو  کی  .دشوجیم  هک  تساھناوج 

هک تسام ، روشک  هب  طوبرم  مھ  یـشخب  .تسا  لصتم  مھ  هب  اھنیا  هقطنم ، ثداوح  ملاع ، ثداوح  .دـشاب  ادـج  ملاع  ثداوح  زا  هک  تسین  یلیلحت  نامروشک  یراـج  ثداوح  لـیلحت 

هچ یناسنا  ی  هعومجم کـی  تلم و  کـی  هک  دـھدیم  ناـشن  نیا  و  دـنیب ؛ یم  اـجنیا  زا  ار  دوخ  راـک  یگنل  رابکتـسا  هک  تسا  نیا  مھ  تلع  .تسا  یـساسا  یلـصا و  شخب  نآ  هتبلا 

تابساحم ی  همھ دناوتیم  روجنیا  دوشیم ، رادیب  یتقو  تلم  کی  .تسا  تقیقح  نیا  هب  هجوت  اب  مالسا ، تما  هب  درکیم  باطخ  یھ  ام  راوگرزب  ماما  هک  ینیا  .دنک  ءافیا  دناوتیم  یـشقن 

تلم کی  یرادیب  ار  دیلوت  طخ  نیا  دـندروآ ، دوجو  هب  ناشدوخ  ِیرابکتـسا  فادـھا  ندـناسر  رمث  هب  یارب  هک  یدـیلوت  طخ  دـندرک ، تسرد  اھنآ  هک  یا  هناخراک .دزیرب  مھ  هب  ار  رابکتـسا 

ادیپ ار  روضح  نیمھ  ار ، یگدامآ  نیمھ  ار ، تریـصب  نیمھ  ناملـسم  یاھتلم  ی  همھ رگا  دوشیم ! هچ  نادیم ، یوت  دنیایب  ناملـسم  یاھتلم  ی  همھ رگا  .دـنکیم  فقوتم  ای  دـنُک  روجنیا 

دنمھفن رگید  یاھتلم  هک  دننک  یراک  دنھاوخیم  .دسرن  رگید  یاھتلم  شوگ  هب  دوشب و  شوماخ  امـش  نم و  یادص  دنھاوخیم  .دنـسرتیم  نیا  زا  دـتفا ! یم  ایند  رد  یقافتا  هچ  دـننک ،

.تسا ردقچ  ملاع  ثداوح  رد  تلم  کی  تریصب  یرادیب و  ریثأت 
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نیا نوقباس  ناورـشیپ و  هک  دندوب  اھنآ  هک  نامزیزع  یادھـش  کاپ  ناور  رب  دنوادخ  تمحر  و  دوب ؛ وا  میظع ، تکرح  نیا  نابنج  هلـسلس هک  نامراوگرزب  ماما  کاپ  ناور  رب  دنوادخ  تمحر 

هک زیزع ، ناناوج  امـش  رب  زیزع ، مدرم  امـش  رب  ادخ  تمحر  و  دـندرک ؛ راومھ  دـندرک ، زاب  ار  هار  هک  دنتـسھ  اھنیا  نوبرقملا ؛» کئلوا  .نوقباسلا  نوقباسلا  و   » هک دـندوب ، میظع  تکرح 

.دینکیم سویأم  ناتبالقنا  ناتماظن و  ناتروشک و  هب  یزادنا  تسد  زا  ار  نمشد  دیھدیم و  ناشن  ناتدوخ  زا  ار  یگدامآ  تریصب و  روجنیا 

1388/09/22 نویناحور بالط و  زا  یعمج  اب  رادید  رد  تانایب 

یئوجشناد میظع  ی  هعومجم طابترا  .تسا  ندناسر  نتخاس و  ی  هلئسم هلئسم ، مھ  اجنیا  .تسا  هاگشناد  هزوح و  دنویپ  هک  تسا ، موس  تبسانم  نآ  مھ  هیـضق  یزورما  دعُب  کی 

هزوح و تدـحو  .تسھ  نآ  یارب  تبـسانم  نیا  ینعی  تسا ؛ تبـسانم  نیا  رد  بولطم  هک  تسا  یزیچ  ینید ، غیلبت  ینید و  تفرعم  هار  رد  لغاش  ناـناوج  اـب  نید ، یاـملع  اـب  روشک 

راذگرثا ی  هعومجم ود  نیب  یقیقح  دنویپ  نیا  ینعی  تسا ؛ هاگشناد  هاگشناد ، تسا ، هزوح  هزوح ، .درادن  انعم  هک  نیا  .دوبن  هک  یجراخ  ینیع و  تدحو  دارم  ّالاو  .نیا  ینعی  هاگشناد 

زا هزوح  دنامب ، رود  مالـسا  زا  هاگـشناد  دنراد : هگن  ادج  دنراد و  هگن  رود  مھ  زا  ار  ود  نیا  هک  دوب  نیا  رب  اھتـسایس  دش ، زاربا  دـش و  نایب  زیزع  ماما  یوس  زا  هک  زور  نآ  ات  هک  یمھم  و 

تیمھا .غیلبت  ی  هلئـسم هب  ددرگیمرب  نیا ، .دنـشابن  گنھامھ  دـننکن ، شالت  مھ  اب  لاب  ود  نیا  ینعی  دـنوشب ؛ رود  مھ  زا  اھنیا  دریگب ؛ هلـصاف  یملع  یاھتفرـشیپ  یناھج و  تالوحت 

رد هچ  ینید ، ماـکحا  ی  هنیمز رد  هچ  ینید ، فراـعم  ی  هنیمز رد  هچ  ـالاح  میناـسرب ؛ مینک ، غـالبا  ار  یھلا  ماـیپ  میناوتب  هک  تسا  نیا  یارب  میناوخیم ، هک  مھ  سرد  .تسا  نیا  غیلبت ،

.یھلا قالخا  ی  هنیمز

رب دشاب و  هتشاد  دوجو  هنادھعتم ، یبلق  نامیا  نامھ  ینعی  نیقی ، .دشاب  تریصب  دیاب  .نیقی  تریصب و  اب  هارمھ  لمع ، هب  تسا  رظان  غیلبت ، ی  هلئسم لصا  نیا  اھتبسانم و  نیا  سپ 

تریصب و نودب  اما  دش ، غیلبت  یزیچ  رگا  .تسا  هدشن  غیلبت  تسین ؛ بولطم  نیا  تفرگن ، ماجنا  یراک  اما  دوب ، نیقی  دوب ، تریـصب  رگا  .دریگب  ماجنا  تکرح  نیقی ، تریـصب و  نیا  ی  هیاپ

نونمؤملا ّهبر و  نم  هیلا  لزنا  امب  لوسّرلا  نماء   » هک تسا  یزیچ  نامھ  نیقی  نیا  .دمآ  دـھاوخن  تسد  هب  بولطم  تسا و  بارخ  هیاپ  کی  دـشاب -  مک  اھنیا  زا  مادـک  رھ  نیقی -  نودـب 

ذوفن درک ، دـھاوخن  ادـیپ  هلابند  راک  دوبن ، نیا  رگا  .تسا  روآ  مایپ ِدوخ  دـنکیم ، ادـیپ  قیمع  نامیا  داقتعا و  ماـیپ ، هب  هک  یـسک  ْلوا ینعی  هلـسر ؛» هبتک و  هتکئـالم و  هَّللاـب و  نماء  ّلـک 

نیّذلا ّنا   » ینعی .حلاص  لمع  دوشیم  نیا ، .تسا  نشور  تسا و  هدش  هتفگ  یبلاطم  تریـصب  ی  هرابرد الاح  هک  ینانچمھ  دشاب ؛ هارمھ  تریـصب  اب  دیاب  مھ  نامیا  نآ  .درک  دـھاوخن 

هک ار  یا  هتکن نیا  .درک  راک  دـیاب  درک ، رکف  دـیاب  غیلبت ، باب  رد  سپ  .دریگب  دـیاب  ماجنا  هک  تسا  غیلبت  نیمھ  حـلاص ، لمع  ّمتا  قادـصم  حـلاص و  لمع  ًاعقاو  تاحلّاصلا ،» اولمع  اونماء و 

، بخ .تسا  هدش  لیکشت  نید  غیلبت  باب  رد  یحارط  یارب  یزکرم  دنتفگ  هک  تسا  یمھم  ی  هتکن نم  یارب  مدوب و  هدینـشن  نم  دندرک ، رکذ  ناشنایب  رد  ًاریخا  یئادتقم  یاقآ  بانج 

.دریگب ماجنا  دیاب  راک  نیا  هک  منک  هبلاطم  متساوخ  نم  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا 

1388/09/22 نویناحور بالط و  زا  یعمج  اب  رادید  رد  تانایب 

دنچ رگا  .داتفا  دھاوخ  اطخ  هب  هدنور ، هدننک و  ریـس  نیا  تسا ، پچ  فرط  ای  تسا  تسار  فرط  تساجک ، زا  اج  نالف  ِهار  دـھدب  ناشن  هک  دـشابن  یئولبات  یھار  ود  رـس  هچنانچ  رگا 

نانمـشد راک  ساسا  هک  یئایند  رد  .دنوشن  هارمگ  دنناوتب  ات  داد  رارق  همھ  مشچ  لباقم  حضاو  یتسیاب  ار  هراشا  تشگنا  درک ، ّنیعم  دیاب  صخاش  .دش  دھاوخ  هارمگ  دشاب ، یھار 

نیا ار ، اھزیام  نیا  ار ، اھصخاش  نیا  دننک و  رت  هتسجرب دنناوتیم ، هچرھ  ار ، یئامنھار  ار ، تریـصب  هک  دشاب  نیا  رب  تسیاب  تقیقح  نارادفرط  راک  ساسا  تسا ، یزاس  هنتف رب  تقیقح 

.دنوشن هارمگ  دنھدب و  صیخشت  دنمھفب ، مدرم  هک  دنھدب ، رارق  مدرم  مشچ  لباقم  رد  رت  نشور رت ، حضاو رتشیب ، ار  قیرطلا  ملاعم

1388/09/22 نویناحور بالط و  زا  یعمج  اب  رادید  رد  تانایب 

، دـننکیم یگدـنز  نآ  رد  اھناملـسم  هک  یا  هقطنم نوچ  .تساھناملـسم  نیب  رد  یبھذـم  تافالتخا  دنتـسھ ، شلاـبند  دـجب  اـیند  رد  زیگنا  هنتف یاھتـسد  زورما  هک  یئاـھراک  زا  یکی 

کی یتسیاب  سپ  .تسا  محازم  مھ  مالـسا  دـنراد ؛ جایتحا  اجنیا  هب  اھنآ  تسا و  تفن  ی  هقطنم تسا ، یدربھار  ی  هقطنم تسا ، یا  هدـیاف رپ  ی  هقطنم تسا ، یـساسح  ی  هقطنم

یزیچ هچ  .یبھذم  تابـصعت  مھ  فالتخا  ی  هلیـسو تساھناملـسم ؛ نیب  فالتخا  داجیا  دنا ، هدرک ادیپ  هک  یبوخ  یاھ  هار زا  یکی  .دننک  لح  ناشدوخ  یارب  ار  مالـسا  لکـشم  یروج 

.نداتفین نمشد  ماد  رد  حیحص ، غیلبت  یرگنشور ، تریصب ، دنکب ؟ یگداتسیا  نیا ، لباقم  رد  دناوتیم 

1388/09/15 ریدغ دیع  تبسانم  هب  مدرم  رادید  رد  تانایب 

.ناملسم درف  رھ  یارب  مھ  یمالسا ، تموکح  یمالسا و  مکاح  یارب  مھ  تسا ؛ عفترم  ی  هلق کی  مالّسلا ) ّةیحّتلا و  فالآ  هیلع   ) بلاط یبا نب  یلع  نینمؤملاریما 

، ندرک عاـفد  دوجو  ی  همھ اـب  نآ  زا  ندـیود ، نآ  لاـبند  هب  نتخانـش ، ندـید ، ار  تقیقح  تریـصب ، تقادـص و  افـص و  اـب  روجنآ  مالـسا ؛ تما  یاـھناوج  یارب  تسوگلا  راوگرزب ، نآ  یناوج 

لابند لوسّرلا ؛» وذح  وذـحی  ، » نتـشاد ربمغیپ  هب  مشچ  ندـشن ، فرحنم  نزوس  رـس  کی  حیحـص  هار  زا  نتـشاگنا ، چـیھ  هب  نتفرگ و  هدـیدن  ار  رطخ  ندرک ، یط  ار  رطخ  یاھنادـیم 

رد ندرک  قبطنم  دوخ  ملع  اب  ار  لمع  ندوزفا ، دوخ  شناد  رب  هظحل  هب  هظحل  لاح  نیع  رد  ندوب ، ضحم  میلـست  ربمغیپ  رماوا  یھلا و  رما  لباقم  رد  ندرک ، تکرح  مدق  هب  مدق  ربمغیپ 

.یگدنز تانآ  ی  همھ

1388/09/15 ریدغ دیع  تبسانم  هب  مدرم  رادید  رد  تانایب 

دروخرب اب  تلم  کی  ی  هدھع زا  دننیب  یم یتقو  .دنکیم  راک  هچ  دراد  نمشد  دنمھفب  دیاب  ساسح  دراوم  رد  ناشدوخ ، ریسم  رد  اھتلم  .دوب  رایـشوھ  دیاب  دوب ؛ هاگآ  دیاب  دوب ؛ ریـصب  دیاب 

، ینمـشد داـجیا  فـالتخا ، داـجیا  .میمھفب  ار  نـیا  ندرک ؛ لـالخا  رگید  قرط  زا  دـننکیم  عورـش  تـقو  نآ  دـنیآ ، یمن رب  زیمآ  باـعرا زیمآدـیدھت و  یاـھدروخرب  اـب  دـنیآ ، یمن رب  یماـظن 
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.یئوج هناھب

1388/09/15 ریدغ دیع  تبسانم  هب  مدرم  رادید  رد  تانایب 

ینمادـکاپ نینمؤملاریما ، یاوقت  نینمؤملاریما ، ملع  .تساھناوج  امـش  یوگلا  تسوگلا ؛ نینمؤملاریما  .دـینکن  اھر  ار  تریـصب  دـینکن ، اھر  ار  راـک  زیزع ! ناـناوج  دـینکن ، اـھر  ار  شـالت 

زا روشک  نیا  یادرف  هک  دینادب  دـینکن و  اھر  دراد -  ار  شدوخ  بسانتم  داھج  ینادـیم ، رھ  هک  ار -  ادـخ  هار  رد  شالت  ار ، ادـخ  هار  رد  داھج  .دـینکن  اھر  ار  اھنیا  .تسوگلا  نینمؤملاریما ،

.دوب دھاوخ  رتھب  هَّللاءاش  نا بتارمب  روشک  نیا  زورما 

1388/09/04 روشک نایجیسب  زا  یریثک  عمج  رادید  رد  تانایب 

هب ار  وا  دشوجیم ، وا  لد  زا  نامیا  .نامیا  تسا و  تریصب  جیسب ، رایعم  .تسا  هتسباو  الاب  زا  روتسد  هب  هن  تسا ، هتسباو  لالج  هاج و  ناونع و  هب  هن  تسا ، هتسباو  لوپ  هب  هن  جیسب 

.تسا یجیسب  یانعم  نیا  .دنک  یط  هنوگچ  ار  هار  دھدب ، صیخشت  هنوگچ  ار  اھرایعم  دنک ، تکرح  هنوگچ  هک  دنکیم  میھفت  وا  هب  مھ  تریصب  دنکیم ؛ راداو  راک 

1388/09/04 روشک نایجیسب  زا  یریثک  عمج  رادید  رد  تانایب 

داجیا مدرم  نیب  هناھب  نیا  اب  دننک ، ادیپ  یا  هناھب کی  دننک ؛ داجیا  فالتخا  دننک ، لددب  دننک ، نیبدب  رگیدکی  هب  تبسن  هعماج  کی  رد  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  مرن  گنج  رد  اھرازبا  زا  یکی 

رد یراک  روجنیا  .دنتریـصباب  ام  مدرم  هناتخبـشوخ  .دندرک  یفالتخا  داجیا  مدرم  نیب  دندرک ، تسرد  یا  هناھب کی  دیدید  هک  لاسما  تاباختنا  زا  دعب  یایاضق  نیمھ  لثم  دـننک ؛ فالتخا 

دیدرت داجیا  دنشکب ، شیپ  ار  تاباختنا  ی  هناھب لثم  یا  هناھب کی  رگیدکی ؛ هب  تبـسن  مدرم  یاھلد  رد  ینکفادیدرت  رگید ، یاھاج  رد  درک ؛ ضوع  یلکب  ار  روشک  عاضوا  رگید  یاھروشک 

روشک نیلوئـسم  دننک و  راداو  فالخ  یاھراک  هب  ار  دناعم  ِضرغم  ِزومآ  تسد رـصانع  هنایم ، رد  دعب  دنھدب ؛ رارق  مھ  لباقم  رد  ار  مدرم  دننک ، نیکرچ  رگیدـکی  هب  تبـسن  ار  اھلد  دـننک ،

.دننکیم لابند  ار  یراک  روجنیا  .تسا  یساسا  یاھحرط  وزج  نیا  .دش  هچ  دوب ، یچ  دوب ، یک  دنھدب  صیخشت  دنناوتن 

یقافتا هچ  دننادب  مدرم  .نیمھ  رطاخ  هب  منکیم ، هیکت  تریصب  یور  رب  اھراب  هدنب  .تریصب  تسا ؟ مھم  ناسنا  یارب  همھ  زا  شیب  یزیچ  هچ  یتیعضو  نینچ  کی  رد  دینیبب  امش  بوخ ،

یزومآ تسد هدناشن و  تسد رصنع  کی  ینئاخ ، رصنع  کی  مدرم ، یاھ  یغولش لالخ  رد  ات  دنکیم  غولش  ار  هنحص  دنکیم ، ینادرگ  هنحـص دراد  هک  ار  یتسد  نآ  دننیبب  دتفا ؛ یم دراد 

دناوتب دوشب ، یھتنم  تریـصب  هب  هک  یمادقا  رھ  .دھدب  ماجنا  دھاوخیم  نمـشد  هک  تسا  یراک  نیا  درک ؛ ادیپ  مدرم  یوت  ار  وا  دوشن  دھدب و  ماجنا  دنھاوخیم ، اھنآ  هک  ار  یراک  دـیایب 

هب تبسن  ار  اھناسنا  دنک ، شوشم  دنک ، شوشغم  ار  اضف  هک  یمادقا  رھ  .تسا  بوخ  نیا  دنک ، صخشم  ار  وا  دنک ، ادج  مدرم  ی  هدوت مدرم و  داحآ  زا  ار  هاوخدب  رصنع  ار ، نئاخ  رصنع 

.تسا فلاخم  تسا ، رضم  اضف  نیا  دنوشب ، طولخم  نآ  رد  مرجم  ریغ  مرجم و  دشاب ، دولآ  تمھت یاضف  دنک ، ددرم  رگیدکی 

1388/09/04 روشک نایجیسب  زا  یریثک  عمج  رادید  رد  تانایب 

رد نابھگن ، یاروش  راک  رد  دوب ؛ روشک  یمسر  نیلوئسم  راک  رد  ینکفادیدرت  دش ، هک  یراک  نیلوا  تاباختنا -  زا  دعب  ی  هنتف نیا  تاباختنا -  زا  دعب  ثداوح  نیمھ  لئاوا  رد  امـش  دیدید 

مھ اب  ار  همھ  اھنیا  ار ، اھرایعم  نیزاوم و  تیاعر  ار ، هزیگنا  ار ، تریصب  ار ، نامیا  دیاب  یجیسب  ناناوج  .دھاوخیم  ار  نیا  نمشد  تسا ؛ رضم  یلیخ  اھ  ینکفادیدرت نیا  .روشک  ترازو  راک 

.دننک هظحالم 

1388/08/12 نابآ هناتسآ ١٣  رد  نازومآ  شناد رادید  رد  تانایب 

اب .درک  هزرابم  دوشیم  روج  کی  یا  هدـیدپ رھ  اب  .تسا  هدـیچیپ  مھم و  رما  کی  هزرابم  .یناـھج  رابکتـسا  اـب  ی  هزراـبم زور  دـندرک : یراذـگمان  اـم  نیلوئـسم  اـم و  تلم  ار  ناـبآ  زور 13 

کی ساسا  هک  ینمـشد  اب  درک ؛ هزرابم  دیاب  روج  کی  دربیم ، راک  هب  ار  یتینما  یاھ  هویـش هک  ینمـشد  اب  درک ؛ هزرابم  دـیاب  روج  کی  دـنکیم ، هلمح  روشک  هب  اھزرم  رد  هک  ینمـشد 

، حیحـص ی  هزرابم کی  .درک  هزرابم  دـیاب  روج  کی  مھ  دربیم  راک  هب  ار  اھـشور  عاونا  دزرویم و  ینمـشد  تلم  کی  اـب  نادـند  ِنب  زا  دـنکیم و  دـیدھت  ار  روشک  کـی  هعماـج و  کـی  ار ، تلم 

: زیچ دنچ  هب  دراد  جایتحا  عطاق ، لاح  نیع  رد  لوقعم و  یقطنم و 

زا یشان  ی  هزیگنا مھ  نآ  دشوجب ؛ لد  زا  هزیگنا  دیاب  .راوشد  نادیم  کی  رد  ِیگداتـسیا  هب  درک  راداو  ار  یناناوج  ار ، یتلم  دوشیمن  روتـسد  اب  .تسا  نامیا  زا  هتـساخرب  ی  هزیگنا یکی 

رد هک  یزور  نآ  زا  ام  یاھناوج  زورما  منکیم : ضرع  نامناوج  رـشق  نامناوج و  لسن  اب  یئانـشآ  اب  منکیم ، ضرع  عالطا  اب  نم  دراد ؛ دوجو  یفاک  دح  هب  زورما  ام  یاھناوج  رد  نیا  .نامیا 

.تسین رتمک  تسا و  رتشیب  ناش  ی هزیگنا تخیر ، ار  اھنآ  نوخ  درک و  هلمح  اھنابایخ  نیمھ  وت  ام  ناناوج  هب  اکیرمآ -  ی  هدناشن تسد میژر  یولھپ -  میژر  لاس 57 ،

رتشیب رگا  تسین ؛ رتمک  ناش  هزیگنا ام  ناناوج  زورما  دـندرک ، ریخـست  دوب  هدـش  بالقنا  هیلع  ی  هئطوت هاگیاپ  زکرم و  هک  ار  اکیرمآ  ترافـس  دـنتفر  ناوج  هدـع  کـی  هک  مھ  یزور  نآ  زا 

اھ هبرجت نیا  اما  تسا ؛ هدیدن  ار  اھزور  نآ  ولو  ناوج ، زاب  مشچ  ناوج ، رادیب  نھذ  .تسا  هدش  تبث  تلم  نیا  خیرات  رد  مکارتم  هبرجت ، لاس  یس  نوچ  تسا ؛ حضاو  مھ  تلع  .دشابن 

یبالقنا هدـع  کی  زا  رظن  فرـص .دـنرادن  رـسک  یچیھ  هزیگنا  ظاحل  زا  ام  زورما  ناناوج  سپ  .دوشیم  رتدـیفم  رت و  قیمع رت ، ینغ تلم  کی  یاھ  هبرجت لسن  هب  لسن  .دریگیم  لـیوحت  ار 

ناوج مھ  تیرثکا  هک  تلم  ی  هدوت روشک ، ِناوج  دنتسنادن ، بیع  ار  ندیصقر  نمشد  زاس  هب  ای  دنداد ، حیجرت  ار  شزاس  ار ، تحار  یگدنز  نوگانوگ ، لئالد  هب  هک  نامیـشپ  ی  هدوسرف

هھبج و هب  ناناوج  موجھ  دنک ، زورُب  ام  روشک  رد  دـمآ ، شیپ  لاس 59  رد  هک  یلیمحت  گنج  لثم  یا  هثداح زورما  رگا  منک : ضرع  امـش  هب  نم  .دـنراد  ار  قیمع  ی  هزیگنا نیا  دنتـسھ ،

.دوب دھاوخ  رتشیب  بتارمب  لاس 59 و 60  زا  ور ، هب  ور  راکشآ و  ِنمشد  اب  ی  هھجاوم یارب  اھنآ  یبلطواد 

نیا یارب  منکیم ، هیکت  تریصب  یور  رب  مدرم ، فلتخم  یاھرشق  نایوجـشناد ، اھناوج ، رادید  رد  ررکم  هدنب  دینکیم  هظحالم  هک  ینیا  .تسا  تریـصب  تسا ، مزال  هک  یرگید  رـصنع  کی 

جایتحا یمومع  تریـصب  کی  هب  یمومع  تکرح  هنوگرھ  تسا -  یزاتمم  تیعقوم  هک  ایند  رد  زورما  اـم -  زیزع  روشک  یئانثتـسا  تیعقوم  اـیند و  ِزورما  مھم  رایـسب  عضو  رد  هک  تسا 

، دـینادیم زورما  امـش  ار  اھزیچ  یلیخ  .تسا  رتشیب  ًانیقی  بالقنا ، یانثا  رد  بالقنا و  لوا  ِراگزور  نآ  ناناوج  زا  مھ  ام  یاھناوج  تریـصب  زورما  میوگب : امـش  هب  مھ  ار  نیا  نم  هتبلا  .دراد 

دیکأت نم  لاح  نیع  رد  .تسالاب  تریصب  دننادیم ؛ ار  اھنیا  ام  یاھناوج  زورما  اما  میدرکیم ؛ نایب  میدادیم ، حرـش  ار  اھنآ  اھناوج ، یارب  دیاب  اھزور  نآ  هک  تسا ، تاحـضاو  وزج  امـش  یارب 

.تریصب یور  رب  منکیم 

.درک هزرابم  نآ  اب  دیاب  هک  تسیچ  رابکتسا  نیا  هک  تسا  نیا  تریصب  ی  هلئسم نیلوا  الاح 
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تریصب اب  نم  ربمغیپ ! یا  دیامرفیم : هکم  راوشد  نارود  نآ  رد  شربمغیپ  هب  لاعتم  یادخ  زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و  دینیبب  .منک  ضرع  بالقنا  روشک و  یلک  لئاسم  هب  عجار  بلطم  کی 

لام نیا  .تریصب  اب  مھ  ربمغیپ  رکف  ناعفادم  ناوریپ و  ناعبات و  دنکیم ، تکرح  تریـصب  اب  ربمغیپ  ِدوخ  ؛» ینعّبتا نم  انا و  ةریـصب  یلع  هَّللا  یلا  اوعدا  یلیبس  هذھ  لق  « ؛ منکیم تکرح 

هک ینیا  یلوا . قیرط  هب  هنیدم ، نارود  رد  دوب ؛ مزال  تریصب  تشادن ، دوجو  یراوشد  تیریدم  تشادن ، دوجو  یا  هعماج تشادن ، دوجو  یتموکح  زونھ  هک  یتقو  نآ  تسا ؛ هکم  نارود 

هناھاگآ دنراد ، تریصب  یتقو  روشک  کی  ناناوج  ی  هعومجم دراد ، تریصب  هک  یتلم  کی  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  ما ، هدرک دیکأت  تریصب  یور  رب  هشیمھ  هتشذگ  لاس  دنچ  لوط  رد  نم 

هب ار  اھنآ  دنک ، هارمگ  ار  اھنآ  دناوتیمن  هنتف  یگدولآرابغ  دوب ، یتقو  تریـصب  .تسا  نیا  تریـصب  .دوشیم  دنک  اھنآ  لباقم  رد  نمـشد  یاھغیت  ی  همھ دنرادیمرب ، مدـق  دـننکیم و  تکرح 

امن بطق رگا  دیشابن ، دلب  یناوخ  هشقن رگا  دیشابن ، دلب  ار  هار  رگا  گنج  ی  هھبج رد  امـش  .دراذگیم  مدق  دب  هار  رد  یھاگ  بوخ ، تین  اب  ولو  ناسنا  دوبن ، تریـصب  رگا  .دزادنیب  هابتـشا 

تریصب نامھ  امن  بطق نیا  .دوشیم  طلسم  امش  رب  نمشد  دیا ، هدمآ یضوع  ار  هار  دیا ؛ هتفرگ رارق  نمشد  ی  هرصاحم رد  دینیب  یم دینکیم  هاگن  تقو  کی  دیـشاب ، هتـشادن  رایتخا  رد 

.تسا

رد دوجوم  نادھعتم  یناحور ، ناملعم  .دنھدب  شیازفا  ار  ناشدوخ  تریصب  دنشیدنیب ، دننک ، رکف  دیاب  اھناوج  .درک  تکرح  دوشیمن  تریصب  نودب  زورما ، ِیعامتجا  ی  هدیچیپ ِیگدنز  رد 

رد تریصب  نمشد ، تخانش  رد  تریصب  هلیسو ، رد  تریصب  فدھ ، رد  تریصب  دنھدب ؛ تیمھا  تریصب  ی  هلئسم هب  دیاب  یوزوح ، یھاگشناد و  زا  گنھرف ، داوس و  لھا  زا  ام  ی  هعماج

رازبا دیفرط ، یِک  اب  دینادیم  امش  تقونآ  دوب ، تریـصب  یتقو  .تسا  مزال  اھتریـصب  نیا  عناوم ؛ نیا  نتـشادرب  عناوم و  نیا  زا  یریگولج  یاھ  هار تخانـش  رد  تریـصب  هار ، عناوم  تخانش 

دیورب دیھاوخیم  زور  کی  اما  دز ؛ مدق  نابایخ  وت  تفر  دوشیم  مھ  یئاپمد  کی  اب  یلومعم ، سابل  اب  بوخ ، دینزب ، مدق  نابایخ  وت  دـیھاوخیم  امـش  زور  کی  .دـیرادیمرب  ناتدوخ  اب  ار  مزال 
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.دیشاب هتشاد  ناتدوخ  اب  دیاب  هچ  دینادب  ات  دیھاوخیم ، هچ  دینادب  هکنیا  ینعی  تریصب  .دھاوخیم  ار  شدوخ  تازیھجت  رگید  وا  دینک ، حتف  ار  دنوامد  ی  هلق
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هب ندیـشخب  قمع  رد  دوخ ، تریـصب  شیازفا  رد  دیناوتیم  هچ  رھ  زیزع ! ناناوج  .ساسح  قطانم  نیا  صوصخب  دـنروشک ، مدرم  ی  همھ ناناوج ؛ صوصخب  دـنمدرم ، مومع  نم  بطاخم 

.تقیقح سابل  رد  لطاب  لطاب و  لکـش  هب  تقیقح  دنک ، هولج  تسود  لکـش  هب  نمـشد  دننک ؛ هدافتـسا  ام  یتریـصب  یب زا  نانمـشد  دیراذگن  دـیراذگن ، دـینک و  شالت  دوخ ، تریـصب 

، هبطخ نیمھ  رد  هَّللا .» باتک  اھیف  فلاخی  عدتبت  ماکحا  عّبتت و  ءاوھا  نتفلا  عوقولا  ءدب  اّمنا  : » درامشیم ار  نیمھ  هعماج  تالکشم  نیرتمھم  ی  هلمج زا  یا  هبطخ کی  رد  نینمؤملاریما 

، دھدب ناشن  راکـشآ  روط  هب  ار  شدوخ  مھ  لطاب  رگا  .دنک  زاب  قح  هیلع  نابز  دناوتیمن  یـسک  دوشب ، رھاظ  راکـشآ و  مدرم  لباقم  رد  حـضاو  روط  هب  قح  رگا  دـیامرفیم : نینمؤملاریما 

؛ دنروآ یمن صلاخ  تروص  هب  ار  لطاب  دننکب ، هارمگ  دنھاوخیم  ار  مدرم  هک  یناسک  نآ  ناجزمیف .» ثغض  اذھ  نم  ثغض و  اذھ  نم  ذخؤی  نکل  و   » .تفر دنھاوخن  لطاب  تمـس  هب  مدرم 

تسا نیا  .دوشیم  هبتشم  مھ  قح  نارادفرط  یارب  قح ، هئایلوا ؛» یلع  ناطیّشلا  یلوتسی  کلانھف   » هک دوشیم  نیا  هجیتن  تقو  نآ  دننکیم ، جوزمم  دننکیم ، هتخیمآ  ار  قح  لطاب و 

.دوشب هبتشم  لطاب  قح و  میراذگن  .ام  ی  هفیظو نیلوا  دوشیم  تریصب  هک 

رد تسینویھص  تسا ؛ فوفـص  نآ  بلق  رد  یناھج  رابکتـسا  دنا ؛ هتفرگ رارق  یفوفـص  تسا ، مالـسا  یایند  رد  یبلط  مالـسا ی  هلق ًالعف  هک  یمالـسا  یروھمج  ماظن  لباقم  رد  زورما 

عفن هب  هک  میدرک  یراک  میدرک ، یتکرح  رگا  .رایعم  کی  دش  نیا  .دنا  یمالسا یروھمج  ینوخ  نانمشد  سپ  دنمالسا ، ینوخ  نانمـشد  حیرـص ، روط  هب  اھنیا  .تسا  فوفـص  نآ  بلق 

هک مینادب  دنکیم ، نیگمـشخ  ار  نمـشد  نیا  میدید  هک  میدرک  یتکرح  رگا  .میوریم  طلغ  هار  میراد  هک  مینادـب  میوشب ، رایـشوھ  میلفاغ ، رگا  مینادـب  دـیاب  تفرگ ، ماجنا  نمـشد  نیا 

دینیبب امش  .دوشیم  نیگمشخ  یمالسا  ماظن  ماکحتسا  زا  دوشیم ، نیگمشخ  امش  یاھتیقفوم  زا  دوشیم ، نیگمشخ  ناریا  تلم  تفرـشیپ  زا  نمـشد  .تسا  تسرد  ِهار  نامھار 

هدز قوذ دنکیم ، فوعـشم  ار  نمـشد  هک  یزیچ  نآ  .تسا  تسرد  طخ  نامھ  نیا  دنکیم ، نیگمـشخ  ار  نمـشد  هک  یزیچ  نآ  دوشیم ؛ نیگمـشخ  نمـشد  ام  یاھراک  زا  کیمادک  زا 

اھرایعم نیا  .دیشاب  هتشاد  رظن  رد  ار  اھرایعم  نیا  .تسا  یراد  هیواز نامھ  نیا  تسا ؛ جک  طخ  نآ  نیا  یزرو ، تسایس رد  تاغیلبت ، رد  دنک ؛ هیکت  یھ  وا  یور  رب  دنکیم  یعـس  دنکیم ،

.درک فرطرب  ار  هابتشا  نآ  دوشیم  اھرایعم  نیا  اب  دیآ ، یم شیپ  یھابتشا  هک  یئاج  نآ  دراوم  زا  یرایسب  رد  .درک  دھاوخ  نشور  ار  قیاقح 

رد هک  یناسک  نآ  هرـصنی ؛» نم  هَّللا  ّنرـصنیل  و  : » تسا هدرک  هدعو  لاعتم  یادخ  .تشاد  نظ  نسح  دیاب  لاعتم  یادخ  هب  درک ، دامتعا  دیاب  ادخ  هب  درک ، لکوت  دیاب  لاعتم  یادـخ  هب 

دوجو یترـصن  میباوخب ، هناخ  ی  هشوگ میھدن ، ماجنا  مھ  یراک  میـشاب ، ادخ  نید  رادفرط  هلب ، .دھدیم  ترـصن  ار  اھنآ  ادخ  دـننک ، تکرح  یتقو  دـننکیم ، تکرح  ادـخ  ِنید  ترـصن  هار 

یاھـشلاچ رد  زورما ، ات  بالقنا  لوا  زا  هک  یناـنچمھ  تسا ؛ یعطق  ترـصن  اـما  دـشاب ، هتـشاد  مھ  هنیزھ  تسا  نکمم  ادـخ ، نید  ترـصن  یارب  مینکیم  تکرح  هک  یتقو  اـما  درادـن ؛

ام اب  دـنتفرگ و  رارق  ام  نمـشد  رـس  تشپ  زور ، نآ  حرطم  یایند  ی  همھ ًاـبیرقت  لاـس ، تشھ  یلیمحت ، گـنج  رد  .تسا  یھلا  ترـصن  نیا  تسا ؛ هدـش  زوریپ  ناریا  تلم  نوگاـنوگ ،

لباقم رد  اھنیا  ی  همھ دنداد و  تاناکما  دنداد ، لوپ  دندرک ؛ کمک  اھنآ  هب  فاصنا  یب ناگیاسمھ  درک ، کمک  اھنآ  هب  وتان  درک ، کمک  اھنآ  هب  یوروش  درک ، کمک  اھنآ  هب  اکیرمآ  دندیگنج ؛

یتیافک یب هب  ار  یمالسا  یروھمج  دنناوتب  هک  دوب ، نیمزرس  فرـصت  ناشدصق  دوب ، ناتـسزوخ  ندرک  ادج  ناشدصق  دوب ، ناریا  ی  هیزجت ناشدصق  دنتفرگ و  رارق  یمالـسا  یروھمج 

ینیـشن بقع هک  درک  دراو  یا  هبرـض نانچنآ  نانمـشد  هب  دوخ ، تریـصب  اب  دوخ ، یگداتـسیا  اب  دوخ ، ربص  اب  ناریا  تلم  دز و  اھنآ  نھد  وت  لاعتم  یادخ  اما  دننک ؛ طقاس  دـننک و  مھتم 

.تسامش رایتخا  رد  هشیمھ  ناکما  نیا  .دندرک 
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رتدـب و مھ  متا  بمب  زا  تسا و  حالـس  ِنیرت  یوق نیا  زورما  .تسا  یا  هناسر تاطابترا  حالـس  تسا ؛ تاغیلبت  حالـس  نیفلاـخم ، نانمـشد و  هیلع  یللملا  نیب حالـس  نیرترثؤم  زورما 

لھا هک  یناسک  هب  درکیم و  لابند  ار  ام  یایاضق  هظحل ، هب  هظحل  حالـس ، نیمھ  اـب  نمـشد  دـیدیدن ؟ تاـباختنا  زا  دـعب  یاـھاولب  رد  امـش  ار  نمـشد  حالـس  نیا  .تسا  رتکاـنرطخ 

ار نمشد  روضح  رگید ؛ تسا  نمـشد  روضح  نیا  بوخ ، .دندرکیم  ءاحیا  ناشدوخ  ءایلوا  هب  مئاد  مکولداجیل ؛» مھئایلوا  یلا  نوحویل  نیطایـّشلا  ّنا  و   » .دادیم دومنھر  دندوب ، تنطیش 

؟ درک ضرف  دوشیم  رت  نشور رت و  حضاو نیا  زا 

هجاوم تریصب  اب  نمـشد ، طوطخ  نیا  اب  ثداوح ، نیا  اب  هک  تسا  نیا  دراد ، راظتنا  یـسایس  یاھ  هورگ یـسایس و  تانایرج  هعماج و  ناگبخن  زا  ناسنا  هک  هچنآ  .تشاد  تریـصب  دیاب 

یور زا  اھراک  زا  یضعب  .دوب  دھاوخ  رتھب  تیعضو  تقونآ  دنکب ؛ ادیپ  رییغت  تسا  نکمم  ام  یاھراتفر  زا  یلیخ  تشاد ، دوجو  هلباقم  مزع  تشاد و  دوجو  تریصب  رگا  .تریـصب  اب  دنوشب ؛

.تسا یتریصب  یب

رگا هک  میناـجنگب ، ناـمدوخ  تابـساحم  رد  ار  اـھنیا  دـیاب  مینک و  هبـساحم  دـیاب  ناـمدوخ  تاراـھظا  رد  ناـمدوخ و  لـمع  رد  اـم  ار  نمـشد  طوـطخ  نیا  دـش  ضرع  هک  یئاـھروحم  نیا 

نم رظن  هب  نیا  .هن  ای  مینکیم  کمک  نمـشد  هب  میراد  ایآ  مینیبب  دشاب ؛ اھنیا  هب  هجوت  اب  مینکب ، میھاوخیم  یمادقا  لمع و  دشاب ؛ اھنیا  هب  هجوت  اب  مینکب ، میھاوخیم  مھ  یرظنراھظا 

.تسا یمھم  زیچ 
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هب للخ  مھ  مھف  رد  یتح  دوبن ، تعاجش  رگا  تسھ ؛ تعاجـش  هب  جایتحا  هناھیقف ، مھف  رد  .میراد  تعاجـش  هب  جایتحا  مھ  مھف  رد  میراد ، تعاجـش  هب  جایتحا  لمع  رد  طقف  هن  ام 

زا ینید و  تاعوضوم  زا  نید و  ینابم  زا  حیحـص  کرد  نیا  .دنکیم  هابتـشا  تایرغـُص  رد  دمھفیم ، تسرد  ار  تایربُک  ناسنا  یھاگ  تایرغـُص ؛ تایربُک و  زا  نشور  کرد  .دمآ  دھاوخ  دوجو 

سرت ناملام ، زا  سرت  ّالاو  میشاب ؛ هتشادن  سرت  میشاب ، هتشاد  تعاجش  ام  هکنیا  هب  دراد  جایتحا  تایرغُص  تایربُک و  ینعی  یمومع  یلک و  میھافم  نآ  اب  قبطنم  ِیجراخ  تاعوضوم 

دنھاوخ ام  هب  ار  هکل  نالف  مینزب ، ار  فرح  نیا  رگا  دوب ؛ دـنھاوخ  اـم  هیلع  مینزب ، ار  فرح  نیا  رگا  اـضف ؛ زا  سرت  ّوج ، زا  سرت  نمـشد ، لـباقم  رد  لاـعفنا  ناـمیوربآ ، زا  سرت  ناـمناج ، زا 

تسرد ار  هلئسم  دناوتیمن  دمھفیمن ؛ تسرد  ار  هلئسم  ِتروص  تاظحالم ، نیا  رطاخ  هب  اھـسرت ، نیا  رطاخ  هب  ناسنا  یھاگ  .دنکیم  لتخم  مھ  ار  ناسنا  مھف  اھـسرت  نیا  دنابـسچ ؛

نوشخی هنوشخی و ال  هَّللا و  تالاسر  نوّغلبی  نیّذلا   » ی هفیرـش ی  هیآ نیا  رد  تسا ؛ مھم  یلیخ  هَّللا » ّالا  ادحا  نوشخی  و ال   » اذل .دش  دھاوخ  هابتـشا  بجوم  دنکب ؛ لح  دنکب و  کرد 

نکمم منکب ، ار  راک  نیا  رگا  اقآ ! یئوگیم : هَّللا .» ّالا  ادحا  نوشخی  و ال  : » هک تسا  تیشخ  مدع  نیمھ  غیلبت ، غالبا و  غالب و  طرش  دوشیم  مولعم  ابیـسح ؛» هَّللاب  یفک  هَّللا و  ّالا  ادحا 

نوگانوگ یاھ  یرواد مدرم ، یاھتواضق  یاورپ  رگا  .دنک  هبساحم  ناتیارب  ادخ  دیراذگب  دینک و  راذگاو  ادخ  هب  ار  هبـساحم  ابیـسح ؛» هَّللاب  یفک  و  ، » بوخ .دورب  هالک  مرـس  ایند  رد  تسا 

مھ یناقرف  تقونآ  دش ، نیزگیاج  مدرم  سرت  میتشاذگ و  رانک  ار  نیا  رگا  .تساوقت  لاعتم  یادخ  زا  یاورپ  نوچ  دش ؛ دھاوخ  تسرد  لکشم  میتشاذگ ، ادخ  زا  یاورپ  یاج  هب  ار  مدرم 

نیا نم  رظن  هب  .تساوقت و  درواتسد  ناسنا ، یارب  تقیقح  ندش  نشور  تساوقت ؛ زا  یشان  ناقرف  نیا  اناقرف ؛» مکل  لعجی  هَّللا  اوّقتت  نا  « ؛ دش دھاوخن  ادیپ  هتفگ ، لاعتم  یادخ  هک 

تسا مھم  هلئـسم  نیا  ردقنیا  تسا ؛ مھم  یلیخ  اھنیا ، اھتمھت و  اھثیدح و  اھفرح و  اھ و  همزمز وربآ و  مدرم و  فرح  ناج و  لام و  زا  تیـشخ  ی  هلئـسم تسا ؛ مھم  یلیخ  هلئـسم 

هَّللا ام  کسفن  یف  یفخت  هَّللا و  ّقتا  کجوز و  کیلع  کسمأ  هیلع  تمعنا  هیلع و  هَّللا  معنأ  یذـّلل  لوقت  ذا  و  : » درادـیم رذـحرب  ار  وا  دـنکیم و  باـطخ  شربمغیپ  هب  لاـعتم  یادـخ  هک 

نا ّقحا  هَّللا  و  « ؛ درک دـیابن  درک ، دـنھاوخ  هک  ار  یزیچ  ی  هظحالم دز ، دـنھاوخ  هک  یتمھت  نیا  ی  هظحالم مدرم ، فرح  ی  هظحالم هاشخت ؛» نأ  ّقحا  هَّللا  ساـّنلا و  یـشخت  هیدـبم و 

، یـسایس تاحوتف  یونعم ، تاحوتف  یملع ، تاـحوتف  هک  دوب ، وا  تعاجـش  نیمھ  تشاد ، راوگرزب  نآ  ینازرا  ار  ماـما  نوگاـنوگ  تاـحوتف  هک  یئاـھزیچ  زا  یکی  نم  رظن  هب  هاـشخت .»

هرخالاب .درکیمن  ار  یزیچ  چیھ  ی  هظحالم هک  دوب  نیا  راوگرزب  نآ  تعاجـش  .دروآ و  دوجو  هب  دوب -  یبیجع  زیچ  ًاعقاو  هک  ار -  راوگرزب  نآ  هب  اھلد  ندش  بوذـجم  نیا  یعامتجا ، تاحوتف 

مھل لاق  نیّذلا  « ؛ دوشب هدیـسرت  اھنآ  زا  هک  دنلیام  ینعی  دنناشنب ؛ ادخ  زا  تیـشخ  یاج  هب  صاوخ ، ناگبخن و  لد  رد  ار  ناشدوخ  زا  فوخ  ار ، ناشدوخ  تیـشخ  هک  دـنلیام  هنتف  لھا 

«، مھوشخاف مکل  اوعمج  دق  سّانلا  ّنإ   ! » اقآ دـنیوگیم : ام  هب  دـنراد  ًامئاد  هکنیا  ینعی  لیکولا .» معن  هَّللا و  انبـسح  اولاق  انامیا و  مھدازف  مھوشخاف  مکل  اوعمج  دـق  سّانلا  ّنإ  سّانلا 
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نیا کرد ، نیا  ساسحا ، نیا  ی  هجیتن ءوس .» مھـسسمی  مل  لضف  هَّللا و  نم  ةمعنب  اوبلقناف  : » تسا نیا  مھ  شا  هجیتن لیکولا .» معن  هَّللا و  انبـسح  اولاقف  : » تسا نیمھ  شباوج 

.تشاد ار  تعاجش  نیا  یتسیاب  نیاربانب ، ءوس .» مھسسمی  مل  لضف  هَّللا و  نم  ةمعنب  اوبلقناف  : » هک تسا  نیمھ  یونعم  یحور و  تقیقح 

.تسا صاوخ  نمـشد ، جامآ  تسا ؛ صاوخ  نمـشد ، یاھ  هئطوت جامآ  فدھ و  نم ، نامگ  هب  زورما  مھ  هدـمع  دـنکیم ؛ ار  تیلاعف  ماسقا  عاونا و  دـنکیم ؛ ار  راک  ماسقا  عاونا و  نمـشد 

زا یکی  نم  رظن  هب  .دنراد  هملک  ذوفن  مدرم  مومع  رد  دنراذگیم و  ریثأت  صاوخ  نوچ  دـنناشکب ؛ ار  مدرم  دـنناوتب  هکنیا  یارب  دـننک ؛ ضوع  ار  صاوخ  نھذ  ات  دـننکیم  یحارط  دننیـشن  یم

.مینکب دایز  مھ  ار  نامدوخ  ناعمتسم  نابطاخم و  تریصب  هَّللاءاش  نا میناوتب  مینک و  تیوقت  نوگانوگ  لئاسم  رد  ار  نامدوخ  تریصب  ام  تسا : نیمھ  امش ، ام و  زورما  یلصا  فئاظو 

هَّللا ناوضر   ) ماما لوق  زا  اھراب  نم  هک  روط  نیمھ  تسام ؛ نابیتشپ  مھ  لاعتم  یادخ  و  دراد ؛ یمکحتسم  ناکرا  یلیخ  تسا ؛ یوق  یلیخ  تسا ؛ راد  هشیر یلیخ  یمالـسا ، بالقنا 

ار نیا  و  تسا ؛ روج  نیمھ  ًاتقیقح  .دربیم  شیپ  ار  اھراک  دراد  یتردق  تسد  کی  مدرک -  ساسحا  ای  مدید -  میدـش ، هیـضق  نیا  دراو  هک  یلوا  زا  نم  دـندومرف : هک  ما  هدرک لقن  هیلع )

هَّللا اورـصنت  نإ  «، » هل هَّللا  ناک  هَّلل  ناک  نم   - » درادـن اـم  اـب  یا  یـشیوخ موق و  یھلا ، تردـق  تسد  نیا  هتبلا  .دـنیب  یم ار  یھلا  تردـق  تسد  نیا  ناـسنا  .دـندومرف  نم  هب  ناـشیا 

هار نیا  یارب  ار  نامراک  نامـشالت و  مینک ؛ میدقت  هار  نیا  یارب  نادیم و  میروایب  میراد ، هک  هچنآ  هناصلاخ ؛ میـشاب ؛ هار  نیا  تمدخ  رد  دـیاب  هرـصنی - » نم  هَّللا  ّنرـصنیل  و  «، » مکرـصنی

شریت هتـشگرب ؛ شدوخ  یوس  هب  نمـشد  گنـس  هدرک و  لضفت  لاعتم  یادخ  هدش و  راک  نیمھ  مھ  زورما  درک ؛ دـھاوخ  فطل  درک ؛ دـھاوخ  لضفت  مھ  لاعتم  یادـخ  .مینک  میدـقت 

.دندنبب یفرط  دندرک ، هک  یا  هئطوت زا  دنتسناوتن  و  شدوخ ؛ فرط  هب  هدرک  هنامک 

انشآ یناھج  لئاسم  اب  روشک و  لئاسم  اب  هک  میھف  یاھناسنا  زا  یـسک  رھ  اب  ناسنا  ینعی  .دوب  هدش  یزیر  همانرب هاگآ ، هربخ و  یاھمدآ  رظن  هب  تاباختنا ، زا  دعب  یاھاولب  نیا  ًاعطق 

راک نیا  هک  دـنمھفیم  ار  نیا  همھ  ینعی  ً.اعطق  دـنتفگ : ناشیا  .دوب  هدـش  یزیر  همانرب اھنیا  متفگ  مدرک ؛ ضرع  ار  نیمھ  ناشیا  هب  نم  زوریرپ  .دـمھفیم  دراذـگیم ، ناـیم  رد  دنتـسھ ،

یزکرم کی  زا  دوب ؛ هدش  یزیر  همانرب راک  نیا  هن ، دز ؛ یفرح  دش  دنلب  یسک  ًاتعفد  ًالثم  .هدمآ  شیپ  یزیچ  کی  میئوگب  میھاوخب  هک  دوبن  یعفد  راک  کی  نیا  هدوب و  هدش  یزیر  همانرب

.دننکیم هئطوت  دنراد  مئاد  اھتنم  .درک  دھاوخ  ادیپ  مھ  همادا  ناش  تسکش نیا  هَّللاءاش  نا رگید ؛ دندروخ  تسکش  بوخ ، .دشیم  تیادھ 

هک تسا  نیا  شیانعم  دننکیم  لایخ  دنمھفیم و  دب  ار  بلحیف » عرض  بکریف و ال  رھظ  نوّبللا ال  نباک  ةنتفلا  یف  نک   » ی هلمج نیا  هنتف ، یاضف  رد  اھ  یـضعب مینکب ؛ ضرع  مھ  ار  نیا 

زا دنک ؛ هدافتـسا  وت  زا  دناوتن  رگ  هنتف هجو  چیھ  هب  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  رانک .» شکب  : » هک تسین  نیا  هلمج  نیا  رد  ًالـصا  رانک ! شکب  دـش ، هبتـشم  عاضوا  دـش و  هنتف  یتقو 

.دوب دیاب  بقارم  دشودب ؛ ار  وت  دناوتب  هن  دوشب ، راوس  دناوتب  هن  بلحیف ؛» عرض  بکریف و ال  رھظ  ال   » .هار چیھ 

؛ فلتخم یاھ  هورگ اب  رکشل ، فرط  نآ  رکشل ، فرط  نیا  تسا ؛ ینارنخس  لوغشم  دینک -  هاگن  ار  نیفص  راثآ  مئاد -  رسای  رامع  بانج  هک  میراد  ار  رامع  فرط  نآ  زا  ام  نیفـص  گنج  رد 

، تفریم فرط  نیا  دوب ؛ یرگنشور  لوغشم  مئاد  رامع  .دندوب  هبتـشم  یا  هدع کی  دوب ؛ یمیظع  ی  هنتف دنتفرگ ؛ رارق  مھ  لباقم  رد  ناملـسم  هورگ  ود  رگید ؛ دوب  هنتف  ًاعقاو  اجنآ  نوچ 

 ...« دوعسم نب  هَّللا  دبع  باحصا  نم  رفن   » هک یا  هدع نآ  مھ  فرط  نآ  زا  تسھ -  خیرات  رد  همھ  هدش و  طبض  اھنیا  هک  درکیم -  ینارنخـس  فلتخم  یاھ  هورگ یارب  تفریم ، فرط  نآ 

ام .میدرک  کش  ام  لاتقلا ؛» اذھ  یف  انککش  دق  ّانا  تسا -  نینمؤملاریما  هک  دنتشاد  مھ  لوبق  ینعی  نینمؤملاریما -  ای  : » دنتفگ ترـضح و  تمدخ  دندمآ  هک  دراد  تیاور  رد  دنتـسھ ،

رانک ندرک ، توکـس  یھاگ  بکرُی ! هک  تسا  یرھظ  نامھ  بلحُی ؛ هک  تسا  یعرـض  نامھ  شدوخ  ندیـشک ، راـنک  نیا  بوخ ، میـشابن ! لـخاد  لاـتق  نیا  رد  هک  تسرفب  اـھزرم  هب  ار 

ار امش  ار و  ام  لاعتم  یادخ  هَّللاءاش  نا میراودیما  .دنشاب  هتشاد  تریصب  یتسیاب  همھ  دننک ؛ یرگنشور  یتسیاب  همھ  هنتف  رد  .تسا  هنتف  هب  کمک  شدوخ  ندزن ، فرح  ندیـشک ،

.دنک قفوم  دنک ؛ لماع  میراد ، تین  هچنآ  هب  میئوگیم ، هچنآ  هب 

1388/06/26 ناتسدرک رد  یتسیرورت  نینوخ  ی  هثداح یپ  رد  تیلست  مایپ 

درم نآ  هدش و  هدولآ  یربھر  ناگربخ  سلجم  ی  هدنیامن مالسالا  خیش  اتسومام  بانج  رازگتمدخ  یناحور  دھاجم و  ملاع  نوخ  هب  عاجترا  رابکتسا و  نارودزم  راکھنگ  راکتیانج و  تسد 

ی هعمج ماما  هلمج  زا  رگید  دنمـشزرا  یناحور  رـصنع  دنچ  زور  دـنچ  نیا  رد  .تسا  هدیـسر  تداھـش  هب  لطاب  دونج  تسدـب  قح ، زا  حیرـص  عافد  لاس  اھھد  زا  سپ  مودـخ  فیرش و 

کرابم هام  رد  یراوخنوخ  تواقش و  هریجنز  نیا  هب  دنا ، هدیـشون  تداھـش  تبرـش  ای  حورجم و  راوگرزب  نیا  زا  شیپ  هک  ناتـسا  نآ  مرتحم  یئاضق  نالوئـسم  زا  نت  و 2  جدننس  تقوم 

یم کتھ  ار  رھـش هللا  مارتحا  طقف  هن  یبھذـم ، بصعت  یرادـنید و  یاعدا  دوجو  اب  ناراکتیانج  نیا  هک  تسا  نآ  ی  هدـنھد ناشن  نیطـسلف ، تلم  زا  عافد  زور  ی  هناتـسآ رد  ناـضمر و 

یروھمج ماظن  هب  یگتـسبلد  .دـنا  هتـسب  نآ  اب  ینمـشد  رمک  هقطنم  هایـسور  یاھتلود  یخرب  رابکتـسا و  هاگتـسد  هک  تسا  یزیچ  نامھ  لصا ، رد  نانآ  ی  هلمح جامآ  هکلب  دـننک ،

شنم نوراق  تفص و  نوعرف  نابابرا  راکتیانج و  نارودزم  نیا  رظن  زا  زیزع  ناحورجم  نادیھش و  نیا  یندوشخبان  مرج  فیرش  سدق  ی  هلأسم یمالـسا و  یاھنامرآ  زا  عافد  یمالـسا و 

نونکا دادبتسا  رابکتـسا و  هاگتـسد  دنکفا ، نینط  راید  نآ  رد  هشیمھ  زا  شیب  یمالـسا  تدحو  زاون  لد  شوگ و  یادن  نآ  رد  هک  ناتـسدرک  لاسما  رطعم  تشھبیدرا  زا  سپ  .تساھنآ 

یناحور هب  یتح  نانآ  ی  هنیک رپ  دیلپ و  لد  .دـنک  یمن  توافت  ینـس  هعیـش و  سراف و  درک و  لدگنـس ، نانمـشد  نآ  یارب  .دنناتـسا  نآ  مولظم  بیجن و  مدرم  زا  یریگ  ماقتنا ددـصرد 

ینابیتشپ و یلصا  زکارم  ناراوخنوخ و  نآ  رب  نانمؤم  لوسر و  ادخ و  تنعل  .دیاشگ  یم متس  تسد  تواقش  تواسق و  اب  زین  مالسالا  خیش  اتسومام  مولظم  دیھـش  نوچ  یلاسنھک 

یاھ همانرب ردص  رد  ار  براحم  ناشکمدآ  نیا  اب  هنادنمتردق  هلباقم  ناتسا  تینما  نالوئسم  دنسانشب و  ار  دوخ  نانمـشد  لماک ، تریـصب  اب  ناتـسدرک  زیزع  مدرم  .داب  نانآ  یھدنامرف 

.دنھد رارق  دوخ 

1388/06/08 اھ هاگشناد دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

تـسناوت روشک  ماظن و  ی  همـضاھ دندرک ، هراشا  ناتـسود  زا  یـضعب  هک  روط  نامھ  تفرگ و  رارق  یا  هدـننک نییعت  رایـسب  یـسایس  نومزآ  کی  ضرعم  رد  نامز  زا  یا  هھرب رد  روشک 

، منکب مھاوخب  یرتـقیقد  ریبـعت  رگا  ـالاح  ینعی  .تسین  راـظتنا  فـالخ  چـیھ  اـم  یارب  یثداوح  نینچ  زورب  متفگ ، مھ  ًـالبق  نم  .دـیایب  قئاـف  دـنک و  مضھ  شدوـخ  نورد  رد  ار  ثداوـح 

یارب هک  یتلاسر  میلئاق ، ماظن  یارب  هک  یتلاسر  نوگانوگ : لیالد  هب  تسھ ، لیبق  نیا  زا  یثداوح  راـظتنا  یداـیز  دودـح  اـت  ینعی  .تسین  راـظتنا  فـالخ  چـیھ » « ؛ میئوگن نادـنچ » »

نام و مدرم یدنمـشوھ  هدرک ، لاس  یـس  نیا  لوط  رد  ام  یارب  شدوخ  زا  یمالـسا  یروھمج  هک  یفیرعت  میراد ، نامنھذ  رد  یمالـسا  یروھمج  یارب  هک  یئانعم  میلئاـق ، مالـسا 

؛ تسین یکیتکات  ی  هلئسم کی  یدازآ  هب  ام  داقتعا  میراد -  داقتعا  نآ  هب  ام  دشاب و  روشک  رد  یدازآ  نیا  دیاب  مالسا  مکح  هب  هک  ریزگان  یدازآ  دوجو  هدیـسر ، هبرجت  هب  هک  نام  ناناوج

هک یئاجنآ  .تسا  فارحنا  ام  رظن  هب  نآ ، هک  دـننکیم ، فیرعت  اھ  یبرغ هک  یئانعم  هب  هن  دـنکیم ، فیرعت  یمالـسا  یروھمج  هک  یئانعم  نامھ  هب  یدازآ  .تسا  یعقاو  ی  هلئـسم کی 

ار یدازآ  ام  .مینکیمن  ریگ  مھ  برغ  یتسیابردور  وت  میرادن ؛ لوبق  ًاقلطم  ام  ار  نآ  تسھ ! یدازآ  تسا و  هتسسگ  اھدیق  دشاب ، تیدودحم  دیاب  هک  یئاجنآ  تسین ؛ دشاب ، یدازآ  دیاب 

مھم هک  هچنآ  .تسین  راظتنا  فـالخ  نادـنچ  ثداوح  نیا  تسھ -  رکف  یدازآ  تسھ ، راـتفر  یدازآ  تسھ ، ناـیب  یدازآ  نآ  وت  هتبلا  هک  میراد ، لوبق  شدوخ  یمالـسا  موھفم  ناـمھ  اـب 

تـسا یزیچ  نآ  نیا ، .تسا  مھم  نیا ، دنکب ؛ دیاب  راک  هچ  ثداوح  روج  نیا  رد  هک  دنادب  یمالـسا ، یروھمج  یالاو  فادھا  هب  دقتعم  نمؤم ، فرـش ، اب  ناسنا  کی  هک  تسا  نیا  تسا 

زور دنچ  رد  منزب -  فرح  ًالیـصفت  هنیمز  نیا  رد  مرادن  مھ  انب  منکیم ، تبحـص  هاتوک  هتبلا  نم -  هک  دـنکیم ، یمازلا  صاخ  ی  هلئـسم نیا  رد  ار  نایھاگـشناد  امـش  اب  نم  ی  هبطاخم هک 

یوس زا  مرن  ی  هزرابم اب  مرن ، گنج  اب  ام  هک  متفگ  اھنآ  هب  اـھناوج -  زا  دوب  یعاـمتجا  تسھ ، عاـمتجا  ـالاح  هک  روط  نیمھ  هینیـسح  دـندوب -  اـجنیا  وجـشناد  یاـھناوج  هک  مھ  شیپ 

هک دوب  نیا  مدرک  هفاضا  نم  هک  ینآ  .دنتسنادیم  ار  نیا  همھ  دنتفگ و  یھ  مھ  اھنآ  میوگب ، هدنب  هکنیا  زا  لبق  ررکم  دنتفگ ؛ یھ  ار  نیمھ  مھ  اھناوج  دوخ  هتبلا  هک  میھجاوم ، نمـشد 

دیایب ایب ، بقع  ولج ؛ دورب  شیپ ، دـنیوگب  وا  هب  هک  تسا  رظتنم  طقف  زابرـس  نوچ  نازابرـس ، میتفگن  .دـیا  هھبج نیا  ناوج  نارـسفا  وجـشناد ، یاھناوج  امـش  مرن ، گنج  نیا  رد  متفگ :

اھنآ نوچ  گرزب ، یاھناگی  اھ و  هاگرارق حارط  ِناھدنامرف  مھ  میتفگن  .دـنک  لمع  دـیوگیم ، هدـنامرف  هچ  رھ  دـیاب  درادـن و  هدارا  یریگ و  میمـصت شدوخ  زا  هنوگچیھ  زابرـس  ینعی  .بقع 
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اھنیا اذل  .دـیامزآ  یم ار  هنحـص  دوخ  ناج  دوخ و  مسج  اب  دـینیب ؛ یم تسرد  ار  هنحـص  مھ  دـنکیم ، لمع  روتـسد  هب  مھ  تسا ؛ هنحـص  وت  ناوج  رـسفا  .دـننکیم  ار  نالک  یاھ  یحارط

راک مھ  بوچراھچ  رد  دـننیب ، یم مھ  ار  عاضوا  دـنراد ، روضح  مھ  هنحـص  وت  دـنراد ، مھ  لمع  دـنراد ، مھ  رکف  ناوج ، نارـسفا  ًاتقیقح  .تسا  نیا  شـشقن  وجـشناد  دـنناوج ؛ نارـسفا 

تریـصب هب  زاب ، مشچ  هب  هک  یئاھزیچ  نآ  روشک ، لئاسم  یـسایس ، لئاسم  یعامتجا ، لئاسم  یاھ  هنیمز رد  رگا  دراد ؟ یا  هبتر هچ  هاگـشناد  داتـسا  فیرعت ، نیا  اب  بوخ ، .دننکیم 

؛ دینیبب ار  نالک  لئاسم  دـیاب  هک  دـیتسھ  یا  هدـنامرف امـش  دـیناوج ؛ رـسفا  ِرتالاب  ی  هبتر دـیتسھ ، وا  داتـسا  هک  امـش  تسا ، ناوج  رـسفا  ام ، یوجـشناد  ناوج  دراد ، جایتحا  یفاک 

دینکب و نالک  یحارط  وا ، ساسا  رب  دیشکب و  رس  دنادن ، وا  دوخ  هک  ینانچنآ  نمشد ، یاھ  هاگرارق هب  ًانایحا  دینکب ؛ فشک  ار  نمشد  یاھفدھ  دینکب ؛ یئاسانـش  تسرد  ار  نمـشد 

.دننکیم افیا  ار  اھشقن  نیا  الاب  ِناھدنامرف  فلتخم ، یاھ  هبتر رد  .دینک  تکرح  نالک ، یحارط  نیا  رد 

هیجوت ار  ناتیاھناوج  .تسا  نیا  مرتحم  دیتاسا  زا  عقوت  .تسا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ی  هدـنیآ لاح و  ی  هتـسیاش داتـسا  نآ  دـنک ، افیا  ار  شقن  نیا  دـناوتب  هک  یداتـسا  الاح  بوخ ،

، اھزیچ نیا  رکب و ...  ورمع و  دیز و  زا  ندروآ  مسا  .متـسین  یلیخ  مھ  قفاوم  نم  ًالـصا  هن ، .دینک  یفرعم  ناشیارب  ار  یـسایس  ورمع  دـیز و  دینیـشنب  هک  تسین  نیا  مروظنم  .دـینک 

سرد و طیحم  یاضف  ار ، سالک  یاضف  .ندیـشخب  دیما  اب  نداد ؛ دیما  اب  روج ؟ هچ  .دیھدب  راک  طاشن  راک و  ناوت  اھنیا  هب  .دیھدب  لیلحت  تردق  اھنیا  هب  .دـنکیمن  لکـشم  لح  هب  یکمک 

؟ دراد هدیاف  هچ  اقآ ! دنیوگیم : هکنیا  .تسا  سأی  تسا ، یدیماان  دیایب ، روشک  کی  رد  لسن  کی  رـس  رب  تسا  نکمم  هک  یئالب  نیرتدب  .هدنیآ  هب  دیما  دـینک ؛ دـیما  یاضف  ار  هاگـشناد 

یاھتیلاعف یملع ، یاھتیلاعف  ّیتح  هچ  یـسایس ، یعامتجا و  یاھتیلاعف  هچ  تساھتیلاعف ؛ ی  همھ کلھم  مس  هدنیآ -  زا  سأی  درادـن - » یا  هدـیاف  » ی هیحور نیا  .درادـن  یا  هدـیاف

نآ دیما ، .دندیـسریمن  اجنیا  هب  ًاعطق  دندوب ، هجیتن  زا  دـیماان  رگا  اھنیا  دـنداد ، ماجنا  نوگانوگ  یاھـشناد  یبرجت و  مولع  یاھ  هنیمز رد  ار  گرزب  تایفـشک  هک  یناسک  نیا  .یـشھوژپ 

ی هدـنیآ زا  شا ، یملع ی  هدـنیآ زا  شھاگـشناد ، زا  شتلود ، زا  شا ، هدـنیآ زا  شبـالقنا ، زا  شروـشک ، زا  دـننک  دـیماان  ار  اـم  ناوـج  .دربـیم  شیپ  ار  ناـسنا  هـک  تـسا  یمیظع  یورین 

یارب ار  طیحم  .تسا  نیا  یـساسا  یاھراک  زا  یکی  نم  رظن  هب  .دراد  دوجو  ماـظن  نیفلاـخم  اـم و  نانمـشد  یاـھ  هماـنرب وت  هک  تسا  یراـک  نیا  .تسا  رـضم  یلیخ  نیا  .شا  یلغش

.دیھد رارق  ولج  هب  تکرح  طیحم  دیما ، طیحم  طاشن ، طیحم  وجشناد ،

1388/06/04 یملع ناگبخن  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

زکارم ام ، یاھسالک  ام ، یاھ  هاگشیامزآ ادابن  دوش ؛ لزلزتم  هاگشناد  یملع  راک  ادابن  دریگب ؛ رارق  ریثأت  تحت  هاگشناد  ادابن  ریقح  کچوک و  یسایس  یایاضق  نیا  یوت  دیـشاب  بظاوم 

هک دنرادیم  تسود  یلیخ  اھنمشد  .تساھ  هاگـشناد رد  یملع  تکرح  ظفح  امـش ، یور  شیپ  رد  مھم  لئاسم  زا  یکی  ینعی  .دشاب  ناتـساوح  دنوشب ؛ بیـسآ  راچد  ام  یتاقیقحت 

زا مھ  تسا ، بولطم  ناشیارب  یـسایس  ظاحل  زا  مھ  تسا ؛ بولطم  ی  هطقن کی  ناشیارب  نیا  دشاب ؛ ینوگانوگ  یاھلالتخا  جنـشت و  یلیطعت و  راچد  لقاال  یتدـم  کی  ام  هاگـشناد 

.دیشابن ملع  لابند  هک  تسا  نیا  بولطم  اذل  تساھنآ ؛ ررض  هب  تدمدنلب  ظاحل  زا  امش  ملع  نوچ  تدمدنلب ؛ ظاحل 

دیدرگب ناتدوخ  بوخ ، تسیچ ؛ ینونک  رارض  دجسم  بیرخت  رد  نایوجشناد  ام  شقن  هک  دیـسرپن  نم  زا  دیتسھ ، مرن  گنج  اب  ی  هلباقم ناوج  نارـسفا  میتفگ  هک  یناناوج  امـش  الاح 

تـسا نیا  هزماب  الاح  .تسا  یروج  هچ  دراد ، هبعـش  دنچ  تلادع  منکب ، یفـسلف  ثحب  کی  منیـشنب  میایب  اجنیا  نم  .تلادع  فیرعت  ای  دیدج ، قافن  اب  ی  هلباقم ای  .دینک  ادیپ  ار  شقن 

مھ یراصنا  خیش  دنوشیم و  الم  دنناوخیم و  سرد  اھ  هبلط دید  .فجن  دوب  هدروآ  ار  شرسپ  یراصنا  خیش  نامز  یرفن  کی  تسا  فورعم  .دینک  نایب  هلمج  کی  یوت  دنیوگیم  ناشیا  هک 

میتفیب هار  میھاوخیم  هک  ادرف  ات  منکیم  شھاوخ  ما و  هدروآ نم  ار  ناوجون  نیا  انخیش ! تفگ  یراصنا ، خیش  شیپ  هب  دمآ  .دنک  هبلط  ار  شرـسپ  درک  سوھ  دوب ؛ یگرزب  صخـش  بوخ ،

! دینک هیقف  ار  وا  امش  میورب ،

هب نات  یضعب دروم  رد  نم  دینیبب ، .دشاب  هنانیبشوخ  ناتھاگن  .تسا  هناراودیما  هنانیبشوخ و  هاگن  شا  یکی مرن ، گنج  ی  هھبج نیا  رد  امش  تسرد  تیلاعف  یلصا  طرش  نم ! نازیزع 

هاگن هدنیآ ، هب  ناتھاگن  دیشاب  بظاوم  ینیبشوخ -  زکرم  دیناوج -  امش  .تریصب  یور  زا  هکلب  مھوت ، یور  زا  هن  تسا ؛ هنانیبشوخ  هدنیآ ، هب  مھاگن  نم  .متـسھ  امـش  گرزبردپ  یاج 

، یکرحت یب شلابند  هب  یلمع ، یب شلابند  هب  دش ، دراد » یا  هدیاف هچ   » هاگن دش ، هنانیبدب  هاگن  دش ، هنادیمون  هاگن  رگا  .هنادیمون  هاگن  هن  دشاب ، هناراودـیما  هاگن  دـشابن ؛ هنانیبدـب 

.دھاوخیم نمشد  هک  تسا  ینامھ  تشاد ؛ دھاوخن  دوجو  یتکرح  رگید  ًاقلطم  تسا ؛ ءاوزنا  شلابند  هب 

1388/05/12 یروھمج تسایر  هرود  نیمھد  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

مھ دنریگب ، یدج  نالوئـسم  مھ  میریگب ؛ یدج  نام  همھ ار  هبرجت  نیا  هکنیا  رب  مراد  رارـصا  نم  هک  دوب  ام  نالوئـسم  ام و  تلم  یارب  هبرجت  کی  .تشاد  تاباختنا  نیا  مھ  یئاھ  هبرجت

.طئارـش نیرتھب  رد  یتح  تسھ ؛ یمالـسا  ناریا  نانمـشد  بالقنا و  نانمـشد  یوس  زا  ندز  هبرـض  ناکما  هشیمھ  هک  مینک  رواب  هک  تسا  نیا  هبرجت  نآ  .دنریگب و  یدج  مدرم  داحآ 

نامھ نیا  .دیشاب  رایشھ  .تسا  یکانرطخ  زیچ  دوش ، دراو  یا  هبرـض ناریا  تلم  یمومع  تکرح  هب  تسا  نکمم  هکنیا  زا  تلفغ  .میـشاب  هتـشاد  رظن  رد  ار  نمـشد  نیمک  هشیمھ 

وت رگا  .دربن  نامباوخ  اھرگنس  تشپ  رد  میوشن ؛ یگدولآ  باوخ راچد  یسایس  یگدنز  ی  هصرع رد  هنع .» منی  مل مان  نم  و  : » دومرف هک  تسا  هیلع ) مالس هللا   ) نانمؤم ریما  ی  هیصوت

دیاش دندرک ، شالت  دندرک ، یعس  یمالسا  یروھمج  ماظن  نانمشد  .تسا  عالطا  میئوگیم ، ام  هک  تسین  لیلحت  نیا  .دشاب  رادیب  تسا  نکمم  نمـشد  هک  ینادب  دیاب  درب ، تباوخ 

، دنتخادنا راک  هب  ار  یدایز  یاھ  هناسر دندرک ، جرخ  لوپ  دندرک ، یعس  .دننک  تسرد  رسدرد  هغدغد و  مدرم  یارب  تسا ، هداد  مدرم  هب  یمالـسا  ماظن  هک  یا  یدازآ یاضف  رد  دنناوتب 

ناریا تلم  هیلع  یتیعضو  دمآ ، یم باسح  هب  یلم  گرزب  نشج  کی  دمآ ، یم باسح  هب  دیع  کی  ناریا  تلم  یارب  هک  یتیعضو  نیا  زا  دنناوتب  دیاش  دندرک ، جیسب  ار  یرایـسب  لماوع 

هب یعامتجا  یـسایس و  یگدـنز  ی  هنحـص رد  ام  رگا  .دـشاب  یا  هدـنھدرادشھ ی  هبرجت مدرم -  داحآ  ی  همھ ام ، ی  همھ ام -  یارب  یتسیاب  هبرجت  نیا  .دـش  شـالت  دـننک ؛ تسرد 

شومارف رگا  میشاب ، هتـشادن  تریـصب  رگا  مینکن ، رکف  رگا  .دمآ  دھاوخ  شیپ  ام  یقیقح  نانمـشد  یارب  تصرف  نیا  مینک ، هاگن  رگیدکی  هب  نمـشد  مشچ  هب  میـشاب ، نیبدب  رگیدمھ 

.دش هبرجت  ام  یارب  نیا  دروخ ؛ میھاوخ  هبرض  دنبالقنا ، نیمک  رد  ینانمشد  هک  مینک 

1388/05/05 رما یلو  تظافح  هاپس  یربھر و  رتفد  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رثا رب  دراوم  زا  یرایـسب  رد  دوشیم ، دراو  اـھتلم  رب  هک  یئاـھالب  .تریـصب  دـینک ؛ داـیز  ار  ناـتدوخ  تریـصب  هک  دوب  دـھاوخ  نیا  هیـصوت  نآ  منکب ، امـش  هب  هیـصوت  کـی  مھاوـخب  نم  رگا 

الاح هک  ناگبخن  .دننکیم  یئاھاطخ  ناگبخن ، زا  رتشیب  مدرم و  ی  هماع زا  یضعب  یھاگ  مھ  نامدوخ  ی  هعماج رد  دینیب  یم دننکیم -  دارفا  زا  یضعب  هک  یئاھاطخ  .تسا  یتریـصب  یب

میئوگیمن شیاھ ، یلیخ تسا ؛ یتریـصب  یب رثا  رب  تسا -  مدرم  ی  هماع یاھاطخ  زا  رتشیب  ًافیک  دشابن ، رتشیب  مھ  ًامک  رگا  ناشیاھاطخ  یھاگ  دـننک ، اطخ  رتمک  هک  تسھ  راظتنا 

.شا همھ

ملعلا اذھ  لمحیال  الا و  : » دومرف هک  مدرک  نایب  اھراتفگ  رد  نیفـص  گنج  رد  مرظن  هب  ار  نینمؤملاریما  ی  هلمج نیا  ررکم  نم  .دیربب  الاب  ار  ناتدوخ  یھاگآ  دیربب ، الاب  ار  ناتدوخ  تریـصب 

مچرپ ریز  رد  دوب ؛ مولعم  مھ  تسود  دوب ، مولعم  نمشد  ربمغیپ  مچرپ  رد  نوچ  دوب ؛ رتشیب  یتاھج  زا  ربمغیپ ، مچرپ  زا  نینمؤملاریما  مچرپ  یتخس  دینادیم ، رّبصلا .» رـصبلا و  لھا  ّالا 

هاگودرا وت  دندناوخیم ، نینمؤملاریما  هاگودرا  وت  هک  ار  تعامج  زامن  نامھ  دنزیم ؛ تسود  هک  دزیم  ار  یئاھفرح  نامھ  نمـشد  .دندوبن  حـضاو  نانچنآ  تسود  نمـشد و  نینمؤملاریما 

نیا اب  ِا ، دیئوگیم : امـش  .تسا  لطاب  لباقم ، ِفرط  نیا  اقآ ! دنیوگیم : امـش  هب  دینکیم ؟ راک  هچ  دیـشاب ، امـش  الاح  .دندناوخیم  ناورھن -  نیفـص و  لمج و  گنج  رد  مھ -  لباقم  فرط 

یکی دید  درک ، روبع  جراوخ  هاگودرا  زا  درک و  هدافتـسا  بش  یکیرات  زا  نینمؤملاریما  .یلیخ  تشاد ؛ گنر  بآ و  ناشتدابع  مھ  یلیخ  هک  جراوخ  لثم  ناش  یـضعب تدابع ! نیا  اب  زامن ،
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ای تفگ : دوب ، ترـضح  رانک  رفن  کی  یا -  هدنھد ناکت  مرگ و  یلیخ  یادـص  اب  دـناوخیم ؛ دراد  بش  هفـصن  ار  نآرق  ی  هیآ لّیللا - » ءاناء  تناق  وھ  نّمأ  : » دـناوخیم یـشوخ  یادـص  اب  دراد 

مھ نم  ًانیقی ؛ ًامتح ، دوریم ؛ تشھب  هب  وا  نوچ  مدوب ؛ وا  ندب  رد  یئوم  کی  نم  شاک  یا  .دناوخیم  یگنشق  نیا  هب  ار  هیآ  نیا  دراد  هک  یـسک  نیا  لاح  هب  شوخ  هب ! هب  نینمؤملاریما !

روط نیمھ  نمشد ، یاھ  هتـشک رـسالاب  دمآ  نینمؤملاریما  دندش ، بولغم  دندش و  هتـشک  نانمـشد  هک  دعب  .دش  عورـش  ناورھن  گنج  تشذگ ، نیا  .موریم  تشھب  هب  وا  تکرب  اب 

تفگ ار  یکی  .دنونـشب  باحـصا  تساوخیم  اما  دندوب ، هدرم  اھنآ  .دزیم  فرح  اھنیا  اب  ترـضح  دندرکیم ، دنلب  دینک ؛ ناشدنلب  دندوب ، هداتفا  ور  هب  هک  ار  اھ  یـضعب تفگیم  درکیم و  روبع 

زا وم  کی  یدرک  وزرآ  وت  هک  تسا  یسک  نامھ  نیا  تفگ : .هن  تفگ : یسانشیم ؟ ار  صخش  نیا  دومرف : ترضح  دوب ، شھارمھ  بش  نآ  هک  یسک  نامھ  هب  .دندرک  دنلب  دینک ، دنلب 

! دشکیم ریشمش  دتـسیایم ، نّیلـصملا ) تاولـص  لضفا  هیلع   ) نینمؤملاریما قطان ، نآرق  لباقم  رد  اجنیا  دناوخیم ! کانزوس  نحل  نآ  اب  ار  نآرق  نآ  تشاد  بش  نآ  هک  یـشاب ، وا  ندب 

.دمھفب ار  عاضوا  دناوتیمن  تسین ، تریصب  تسین ؛ تریصب  نوچ 

لامتحا دـشابن ، ناترایتخا  رد  نیمز  ی  هسدـنھ یماظن ، گنج  ی  هھبج وت  امـش  رگا  .گنج  ی  هھبج هب  منزیم  لاثم  ار  یـسایس  یاھ  هنحـص یـسایس و  یاـھ  هھبج نیا  اـھراب  هدـنب 

: دننیبب دنورب  ار  نیمز  هک  کیدزن ، زا  یئاسانـش  تسا ؛ یئاسانـش  یماظن ، لمع  رد  مھم  یاھراک  زا  یکی  .دـنوریم  یئاسانـش  هک  تسھ  مھ  نیمھ  یارب  .تسھ  گرزب  یاھاطخ 

، دسانشن ار  نادیم  دشاب ، هتشادن  ار  یئاسانش  نیا  یسک  رگا  .دننکب  دیاب  راک  هچ  دنمھفب  ات  تسا ، هنوگچ  شضراوع  تسا ، هنوگچ  شعضاوم  تسا ، یروج  هچ  تساجک ، نمشد 

.رگید دـنادیمن  .نمـشد  ِفرط  هن  تسا ، تسود  ِفرط  فرط ، نیا  ًاقافتا  هک  یفرط ، هب  دـنکیم  شتآ  ار  شا  هناخپوت ار ، شا  هراـپمخ دراد  هک  دـینیب  یم تقو  کـی  دـنکب ، مگ  ار  نمـشد 

تفگ و امـش و  تاغیلبت  ی  هناخپوت شتآ  دینیب  یم تقو  کی  دیـسانشن ، ار  نمـشد  دیـسانشن ، ار  تسود  دیـشاب ، هتـشادن  تریـصب  رگا  .تسا  روج  نیمھ  ًانیع  یـسایس  ی  هصرع

نییبت تسا ، مزال  تریصب  اذل  .مینکن  اطخ  نمشد  تخانش  رد  دسانشب ؛ ار  نمشد  مدآ  .نانمشد  هن  دنعمتجم ، ناتسود  اجنآ  هک  تسا  یتمسق  فرط  هب  امش  لمع  امش و  دونش 

.تسا مزال 

حانج و .تسا  رـضم  اھنیا  .هدـنیوگ  نآ  لد  رب  یھورگ و  یحانج و  تاقلعت  تیمکاح  نودـب  دـننک ؛ نشور  بصعت  نودـب  ار  قئاقح  تسا ؛ نییبت  صاوخ ، ناگبخن و  مھم  یاـھراک  زا  یکی 

تاغیلبت دوب ، هیواعم  حانج  هک  لباقم  حانج  نآ  نوچ  .دوب  تقیقح  نییبت  رـسای  رامع  بانج  مھم  یاھراک  زا  یکی  نیفـص  گنج  رد  .دـیمھف  ار  تقیقح  دـیاب  تشاذـگ ، رانک  دـیاب  ار  اـھنیا 

گنج نیا  رد  دندوب  رھام  مھ  یلیخ  .هدوب  لوا  زا  نیا  هدرک ؛ قرف  شاھ  هویش تسین ، دیدج  تاعارتخا  وزج  نیا  دنیوگیم ، یناور  گنج  نآ  هب  زورما  الاح  هک  ینیمھ  .دنتشاد  ینوگانوگ 

کی ینظءوس  دنیوگب ، یزیچ  امـش  هب  یتقو  .تسا  نھذ  ریمعت  زا  رتناسآ  مھ  نھذ  بیرخت  .دندوب  رھام  یناور  گنج  رد  هک  دـنیب  یم ار ، ناشیاھراک  دـنکیم  هاگن  مدآ  .یلیخ  یناور ؛

یسک نیا  .دوب  یناسآ  راک  دندرکیم ؛ دراو  ار  نظ  ءوس  دندرکیم ، ینکفا  هھبـش اھنآ  اذل  .تسا  تخـس  نھذ  زا  شندرک  کاپ  تسا ، ناسآ  نھذ  هب  نظ  ءوس  ندش  دراو  دینک ، ادیپ  اج 

فرط نیا  زا  بسا  اب  هک  دراد  نیفص  گنج  یایاضق  رد  هک  دوب ، رسای  رامع  بانج  دنک ، تمواقم  دتسیاب و  یناور  گنج  نیا  لباقم  رد  هک  دوب  هتسناد  فظوم  ار  شدوخ  فرط ، نیا  زا  هک 

لباقم رد  دیـسریم ، مادک  رھ  هب  دندوب ، مھ -  زا  یادـج  ادـج  یاھپیت  ای  اھنادرگ  زورما ، ِریبعت  هب  هک -  ار  یئاھ  هورگ نیا  روط  نیمھ  تفریم و  یدوخ  فوفـص  هھبج و  فرط  نآ  هب  هھبج ،

وگم وگب  دندش ، دیدرت  راچد  یا  هدع کی  هدش ، ادیپ  فالتخا  دیدیم  اج  کی  .تشاذگیم  ریثأت  درکیم و  نشور  اھنآ  یارب  ار  یقئاقح  درکیم ؛ تبحـص  اھنآ  یارب  یغلابم  داتـسیا و  یم اھنآ 

.درکیم زاب  ار  اھ  هرگ نیا  درکیم ؛ نییبت  درکیم ، تبحص  دزیم ، فرح  ناشیارب  دناسریم و  اجنآ  تعرسب  ار  شدوخ  تسھ ، اھنآ  یوت 

زا یـضعب  هنافـسأتم  هک  دنیب  یم یھاگ  مدآ  .دنروایب  دوجو  هب  نارگید  رد  ناشدوخ ، رد  طقف  هن  ار  تریـصب  نیا  هک  تسا  نیا  مھ  صاوخ  ناگبخن و  شقن  .تسا  مھم  تریـصب  نیاربانب ،

یمالسا یروھمج  یانب  یدوبان  شتمھ  هک  یا  هھبج عفن  هب  دننارپیم ؛ نمشد  عفن  هب  وھکی  یفرح  کی  .دنتسین  تفتلم  ًالصا  دنمھفیمن ؛ دنا ؛ یتریصب یب راچد  مھ  ناشدوخ  ناگبخن 

صوصخب ار  یتریصب  یب نیا  .رگید  تسا  یتریصب  یب .رگید  تسا  نیا  اما  دنرادن ؛ مھ  یدب  تین  دنتسین ، مھ  یدب  یاھمدآ  دنتـسھ ، مھ  صاوخ  دنتـسھ ، مھ  هبخن  .یوحن  هب  تسا 

نیب زا  مھاوخیمن -  نم  ار  نیا  هن ، .دـینک  لوبق  امـش  تفگ ، هچ  رھ  هک  یدـیلقت -  یوگتفگ  هن  هتخپ ، دامتعا و  دروم  یاھناسنا  اب  وگتفگ  اب  لمأت ، اب  بوخ ، راثآ  ندـناوخ  اب  اـھناوج  اـمش 

تضھن و عورش  رد  رازبا  نیا  زا  مھ  مالّسلا ) هیلع  ) نیسحلا هَّللادبع یبا ترضح  ّیتح  .دننک و  عناق  ار  ناسنا  نھذ  دننک ؛ عناق  ار  مدآ  لالدتـسا ، اب  دنناوتیم  هک  دنتـسھ  یناسک  .دیربب 

: میشاب هدرک  ضرع  ار  هلمج  نیا  تسا ، مالّسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هب  طوبرم  مایا  نوچ  الاح  .درک  هدافتسا  تضھن  ی  همادا رد 

نامھ رد  نوگانوگ  لئاسم  حیضوت  وا ، رکنم  زا  یھن  وا ، فورعم  هب  رما  وا ، نییبت  هب  .تسا  نیسح  ماما  داھج  زا  شخب  کی  نآ  تخانش ؛ دیابن  اروشاع  زور  ِگنج  هب  طقف  ار  نیـسح  ماما 

نادیم البرک و  ی  هصرع دوخ  رد  مھ  البرک ، تمس  هب  هار  رد  مھ  دعب  تسا -  طبض  تبث و  اھباتک  وت  هک  دراد  یبیجع  تانایب  ترضح  ناگبخن -  هب  باطخ  املع ، هب  باطخ  تافرع ، ینم و 

راوگرزب نیا  یتصرف  رھ  زا  اما  دنزیرب ، ار  مھ  نوخ  دنرظتنم  تسا ، گنج  نادیم  الاح  .دندرکیم  تبحص  دنتفریم ، دندوب ، نییبت  لھا  ترـضح  البرک  ی  هصرع دوخ  رد  .تخانـش  دیاب  البرک ،

رادیب مھ  رخآ  دندوب و  هدز  باوخ  هب  ار  ناشدوخ  یـضعب  دندش ؛ رادیب  دندوب ، باوخ  یـضعب  هتبلا  .دننک  رادیب  ار  اھنآ  دـنناوتب  هکلب  دـننکب ، تبحـص  اھنآ  اب  دـنورب  هک  دـندرکیم  هدافتـسا 

.تسا نکمم  ریغ  تاقوا  یھاگ  تسا ، لکشم  اھنآ  ندرک  رادیب  دننزیم ، باوخ  هب  ار  ناشدوخ  هک  یئاھنآ  .دندشن 

1387/10/19 ید مھدزون  مایق  تبسانم  هب  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

منتغم تسا ، هدـش  تلم  نیا  بیـصن  هک  ار  یرادـیب  یھاگآ و  نیا  درامـشب ؛ منتغم  ار  تریـصب  نیا  دراد ؛ هگن  دوخ  لد  رد  دوخ ، نھذ  رد  ار  خـسار  مزع  نیمھ  دـیاب  ام  ناملـسم  تلم 

تمواقم و نآ ، یارب  تسا و  هداتسیا  دوخ  زیتس  ملظ عضاوم  رس  رب  یمالسا  یروھمج  هک  دنک  مالعا  ایند  هب  دھدب و  ناشن  اراکشآ  ار  دوخ  عضاوم  دنک ؛ ظفح  ار  دوخ  روضح  درامشب و 

ام و زیزع  نادیھش  رھطم  حور  ًانئمطم  .دوب و  دھاوخ  رتدنمـشزرا  رتاھبنارگ و  بتارمب  داد ، دھاوخ  تسد  زا  هک  هچنآ  زا  دروآ ، دھاوخ  تسد  هب  هک  هچنآ  ًاملـسم  درک و  دھاوخ  یراکادف 

نادـنچ هن  یاھ  هدـنیآ رد  ناملـسم  یاھتلم  ی  همھ ار  یزوریپ  هَّللاءاش  نا دوب و  دـنھاوخ  هناناج  یاھعافد  اھتدـھاجم و  نیا  نابیتشپ  ناریا و  تلم  نابیتشپ  ام  راوگرزب  ماـما  رھطم  حور 

.تفرگ دنھاوخ  نشج  یرود 

1387/09/24 تعنص ملع و  هاگشناد  رد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

زا اھراب  هدـنب  تریـصب .»  » و ربص »  » .درک ار  شدوخ  راک  دوب -  یریظن  یب تیـصخش  ًافاصنا  ًاقح و  هک  ماما -  لـثم  یریظن  یب تیـصخش  ِیربھر  مدرم ، تمھ  یمالـسا ، میظع  تضھن 

.ندشن هتسخ  یراشفاپ ، تماقتسا ، ینعی  ربص ؛ و  یھاگآ -  تریصب -  رّبصلا ؛» رصبلا و  لھا  ّالا  ملعلا  اذھ  لمحیال  : » ما هدرک لقن  ار  نیا  مالّسلا ) ةالـّصلا و  هیلع   ) نینمؤملاریما مالک 

تلم .ناریا  تلم  ِیخیرات  ِتدمدنلب  زاین  هب  دوب  یخساپ  یمالسا ، یروھمج  ماظن  لیکشت  عقاو  رد  .دش  زوریپ  بالقنا  درک و  ار  شدوخ  راک  دش و  ادیپ  ناریا  تلم  رد  تیـصوصخ  ود  نیا 

نیا دراد ، هشیر  مدرم  نیرید  یاھوزرآ  رد  روجنیا  یماظن  کی  هک  یتقو  تسا  یھیدب  بوخ ، .دندرک  اپ  رس  دندرک و  ملَع  ار  یمالـسا  یروھمج  ناشدوخ ، یخیرات  یاھوزرآ  لد  زا  ناریا 

.داتفا قافتا  نیا  .تسین و  ناسآ  ماظن  نیا  اب  ینمشد  دناودیم و  هشیر  دراد ، دشر  تیلباق  دراد ، ءاقب  تیلباق  ماظن  نیا  تسا ؛ یندنام  ماظن 

1387/08/08 نابآ هدزیس  زورلاس  ی  هناتسآ رد  نایوجشناد  نازومآ و  شناد زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ظاحل زا  دیزاسب ، یملع  ظاحل  زا  دیزاسب ؛ ار  دوخ  هک  دوشب ؟ هچ  هک  دینک  تیلوئسم  ساسحا  .تسا  دنمزاین  امش  زورما  تیلوئسم  ساسحا  هب  تلم ، نیا  یادرف  روشک ، نیا  یادرف 

یتیعمج امـش  ی  همھ رگید ، لاس  هدزاود  رگید ، لاس  هد  .دیھدب  شیازفا  ادرف  زورید و  زورما و  هب  تبـسن  ار  ناتدوخ  یاھ  یھاگآ دینک ، دایز  ار  ناتدوخ  تریـصب  دـیزاسب ، اوقت  نامیا و 

رد یئاھتیلوئسم  اھامش  زا  یرایسب  دش و  دنھاوخ  ناریا  تلم  یگدنز  ی  هصرع نادیم  دراو  هک  دنتسھ  یا  هدرک لیصحت ناناوج  روشک ، رـساترس  رد  امـش  رئاظن  دیتسھ و  اجنیا  هک 

نیـسیروئت دنرکفتم ، دنزیر ، همانرب دنحارط ، هک  یناسک  نآ  هدنیآ -  فلتخم  یاھـشخب  نوگانوگ  ناگتـسجرب  هدنیآ و  ناریدم  هدنیآ ، یارزو  هدنیآ ، روھمج  یاسؤر  .دوب  دـھاوخ  ناترایتخا 

، نیدتم دیاب  هملک  یقیقح  یانعم  هب  مھ  دنـشاب ، ملاع  دیاب  مھ  نازیر ، همانرب نیا  ناریدم و  نیا  .دنزیخیمرب  اھامـش  نایم  زا  دنیآ ؛ یم دیدپ  اھامـش  نایم  زا  دنتـسھ -  روشک  ی  هرادا
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.دینک  هدامآ  ار  ناتدوخ  الاح  زا  امش  هکنیا  رگم  دوشیمن ، نیا  .دنشاب  ریصب  نمادکاپ و 

1387/06/29 نارھت هعمج  زامن  یاھ  هبطخ

.تساھ یبلطایند نیمھ  زا  یشان  اھنیا  هنادرمناوجان ؛ یاھ  یزاب تسایس نیغورد ، تاغیلبت  اھگنج ، دننكیم ؛ داجیا  هنتف  هعماج  رد  دنسرب ، ناشدوخ  دصاقم  هب  هكنیا  یارب  نابلطایند 

ناسنا یھاگ  هك  تسا  دولآ  هم دولآرابغ و  ِطیحم  لثم  مدرم  ینھذ  یاضف  دـمآ ، دوجو  هب  یا  هعماج رد  هنتف  یتقو  و  تسا -  دولآراـبغ  طـیحم  یاـنعم  هب  هنتف  طـیحم  هنتف -  طـیحم  رد 

یاھبـصعت .دنھدیم  تسد  زا  ار  ناشتریـصب  دننكیم ، هابتـشا  اھ  یلیخ هك  تسا  یتیعـضو  نینچ  كی  رد  .دیآ  یم دوجو  هب  یعـضو  نینچ  كی  .دـنیبب  مھ  ار  شدوخ  یرتم  ود  دـناوتیمن 

یاھفدھ تھج  رد  هنتف  رطاخ  هب  دنتـسین ، مھ  ایند  لھا  هك  یناسك  هدع  كی  اما  دننابلطایند ، روحم  دینیب  یم تقو  نآ  .دنكیم  ادیپ  دشر  یئاضف  نینچ  رد  یلھاج  یاھتیبصع  دوخیب ،

.تسا ناھانگ  ی  همھ ایاطخ و  ی  همھ سأر  رد  ایند ، هب  نتسب  لد  ایند ، بح  ةئیطخ .» ّلك  سأر  اینّدلا   » نیاربانب .دوشیم  روجنیا  ایند  عضو  دننكیم ؛ تكرح  اھنآ 

1387/05/22 ییوجشناد هاوخ  تلادع شبنج  اب  طبترم  یاھ  لکشت یرسارس  تسشن  نیمھدزناپ  هب  مایپ 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

زیزع ناناوج 

.دنا هدیشک شود  رب  نانآ  نیتسار  ناوریپ  یھلا و  ناربمایپ  هراومھ  ار  یھاوخ  تلادع مچرپ 

ًالّوا هک  تسا  نآ  تسا  یتایح  یرورض و  تکرح ، نیا  تامازلا  ی  همھ رانک  رد  هچنآ  .تسا  یھلا  نالوسر  زا  یوریپ  ی  هناشن نیرت  هناقداص مچرپ ، نیا  ریز  رد  تدھاجم  هشیمھ  زورما و 

.دریگن ماجنا  تلفغ  ای  لھج  رس  زا  هنافصنم  ریغ  یتکرح  یبلط ، تلادع مان  هب  ًایناث  و  دننکن ؛ رازبا  ار  قح  راعش  نیا  رگید ، یاھ  هزیگنا اب  یناسک  دوش  تبقارم 

.منک یم تلأسم  لاعتم  دنوادخ  زا  یئوجشناد  زیزع  یاھ  لکشت رگید  امش و  یارب  ار  تریصب  ربص و 

1387/05/10 نایوجشناد یمالسا  هعماج  هیداحتا  هرگنک  هب  مایپ 

هرھب یرکف  یونعم و  یالتعا  یارب  یناوج  تصرف  زا  اھ و  تصرف نیا  زا  .دـنک  رتکیدزن  هچرھ  تسا ، زورما  رو  شناد ناوج  زاین  هک  ربص  تریـصب و  هب  ار  امـش  ییامھدرگ ، نیا  میراودـیما 

.تسا دنمزاین  رت  شیب هشیمھ  زا  زیچ و  همھ  زا  هزیگنا ، رپ دنم و  شیدنا نموم و  ناوج  لسن  هب  امش  روشک  .دیریگب 

1387/05/09 ص)  ) مظعا لوسر  ترضح  ثعبم  تبسانم  هب  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

لاـس هسو  تسیب نیا  ماـمت  تسا ؛ یناـسنا  میظع  ی  هولج کـی  تسا ؛ سرد  کـی  تسا ؛ هثداـح  کـی  یگدـنز  نیا  ی  هظحل رھ  .درک  هعلاـطم  دـیاب  یرتم  یلیم  ار  ربـمغیپ  یگدـنز 

دمآ دوجو  هب  تمظع  نیا  هب  یتما  دینیب  یم امش  رگا  .تسا  هداتفا  یقافتا  هچ  دننیبب  دنناوخب و  دنتـسم  مکحم و  عبانم  زا  ار  ربمغیپ  یگدنز  خیرات  دنورب  ام  یاھناوج  .تسا  روجنیمھ 

شرتسگ دمآ ، دوجو  هب  روج  نیا  تسا -  یمالسا  تما  ی  هعومجم نیمھ  یوت  تیرشب  یارب  اھوراد  نیرت  شخبافش اھسرد ، نیرتگرزب  اھھار ، نیرتھب  اھفرح ، نیرتھب  مھ  زورما  هک  - 

گنج رد  مدرک -  لقن  راوگرزب  نآ  زا  ار  هلمج  نیا  نم  اھراب  نینمؤملاریما -  .یگداتـسیا  اب  هارمھ  قح  میوریمن ؛ شیپ  ام  دـشاب ، ام  اب  قح  هکنیا  فرـص  ّـالاو  .دـش  راد  هشیر درک و  ادـیپ 

ًایناث تسیچ ؛ فدھ  تسیچ ، هیـضق  دنمھفب  دنـشاب ، هتـشاد  تریـصب  ًالوا  هک  دننک  دنلب  دنناوتیم  یناسک  ار  مچرپ  نیا  رّبصلا .» رـصبلا و  لھا  ّالا  ملعلا  اذـھ  لمحی  ال  : » دومرف نیفص 

.میریگب سرد  تثعب  زا  دیاب  ام  ار  نیا  .یئاجرباپ  یگداتسیا ، تماقتسا ، نیمھ  ینعی  ربص  .دنشاب  هتشاد  ربص 

1387/05/09 ص)  ) مظعا لوسر  ترضح  ثعبم  تبسانم  هب  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یلم ماجسنا  رب  دنک ، هفاضا  دوخ  یاھیئاناوت  رب  دنک ، هفاضا  دوخ  ملع  رب  دنک ؛ مادقا  تکرح و  تریصب  اب  هناھاگآ و  دنادب ؛ ثوعبم  ار  دوخ  دنکب ؛ تثعب  ساسحا  دیاب  یمالسا  تما  زورما 

.تسا مھم  یلیخ  هملک  دیحوت  ناشیا  نیب  .دنک و  هفاضا  دوخ  یمالسا  للملا  نیب ماجسنا  و 

1387/05/09 ص)  ) مظعا لوسر  ترضح  ثعبم  تبسانم  هب  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یعامتجا و یلم و  ی  هبناج همھ میظع  ی  هعـسوت شنوگانوگ ، یاھتراھم  شا ، هبرجت شا ، یروانف شملع ، تسین و  لبق  لاس  تسیب  ِناریا  تلم  اب  ی  هسیاقم لباق  ناریا  تلم  زورما 

تثعب سرد  نیا  .تسا  تماقتـسا  نیمھ  رثا  رب  نیا ، .تسین  شیپ  لاس  جـنپو  تسیب شیپ و  لاس  تسیب  اب  ی  هسیاقم لباق  هقطنم ، رد  شرادـتقا  ذوفن و  شا ، یروشک یداـصتقا و 

دیاب یمالسا  تما  زورما  .تسا  یمالسا  تما  تثعب  زورما  دوب ، مرکم  یبن  تثعب  زور  نآ  هک  مینادب  میوش ؛ انـشآ  ربمغیپ  خیرات  اب  میمھفب ؛ مینادب و  ام  کت  کت  یتسیاب  ار  نیا  تسا ؛

للملا نیب ماجـسنا  یلم و  ماجـسنا  رب  دنک ، هفاضا  دوخ  یاھیئاناوت  رب  دنک ، هفاضا  دوخ  ملع  رب  دنک ؛ مادقا  تکرح و  تریـصب  اب  هناھاگآ و  دـنادب ؛ ثوعبم  ار  دوخ  دـنکب ؛ تثعب  ساسحا 

نشور ام  یارب  مھ  قفا  .تسا و  یمالـسا  یروھمج  ماظن  مایپ  یمالـسا ، بالقنا  مایپ  ناریا ، تلم  مایپ  نیا  .تسا  مھم  یلیخ  هملک  دیحوت  ناشیا  نیب  .دنک و  هفاضا  دوخ  یمالـسا 

.ندرک درگبقع  هن  نداتسیا و  هن  تسا ؛ نتفر  هطقن ، نآ  هب  ندیسر  هار  هک  مینادیم  دیسر و  میھاوخ  اجک  هب  مینادیم  مینکیم ،  میراد  راک  هچ  مینادیم  یھلا  قیفوت  هب  .تسا 

1385/08/02 رطف دیعس  دیع  زامن  یاھ  هبطخ رد  تانایب 

دروم ی  هربخ دارفا  مدرم  تاباختنا ، نیا  اب  هک  تسا  نیا  رد  دـشابن -  تیـساسح  تیمھا و  زا  ی  هجرد نیا  هب  روشک  یاھتاباختنا  زا  مادـک  چـیھ  دـیاش  هک  ناـگربخ -  تاـباختنا  تیمھا 

تریـصب اب  دننیـشنب و  دـیاب  تلم  دامتعا  دروم  ی  هعومجم نیا  .روشک  رد  یربھر  نادـقف  ساسح  ی  هظحل یارب  دنـشاب  راک  هب  ی  هدامآ اھنیا  ات  دـننک  یم باختنا  ار  ناـشدوخ  داـمتعا 

.دننک یفرعم  مدرم  هب  دننک و  باختنا  دنناد ، یم یربھر  فیلاکت  یادا  رب  رداق  هک  ار  یربھر  لماک ،

1385/08/02 رطف دیعس  دیع  زامن  یاھ  هبطخ رد  تانایب 

نیا هب  تبـسن  ار  مدرم  ات  دـندرک  عورـش  ار  دوخ  تاغیلبت  هناگیب  یاھویدار  تاباختنا ، زا  لبق  هام  دـنچ  زا  دوب -  ناگربخ  سلجم  تاباختنا  هک  لـبق  لاـس  تشھ  ینعی  لـبق -  ی  هرود رد 

روشک رد  تیحالـص  بحاص  هاگتـسد  نیا  ات  دنروآ  دوجو  هب  روشک  رد  ار  گرزب  هرگ  لضعم و  نیا  هک  دوب  نیمھ  اھنآ  فدـھ  .دـننکن  تکرـش  تاباختنا  رد  نانآ  ات  دـننک ، درـسلد  تاباختنا 

تکرش تاباختنا  ی  هصرع رد  روشرپ  یوق و  روضح  کی  اب  دنتـساوخ ، یم نانمـشد  هک  هچنآ  فالخرب  یھلا ، تیادھ  یریگتـسد و  هب  یھلا و  قیفوت  هب  ام  مدرم  .دشاب  هتـشادن  دوجو 

تسا و مھم  رایـسب  تاـباختنا  نیا  مھ  زورما  دـینادب : نارھاوخ  ناردارب و  .دـندرک  باـختنا  درب -  یم رـس  هب  دوخ  ی  هرود رخآ  رد  هک  ار -  ناـگربخ  ینوـنک  سلجم  یاـضعا  نیا  دـندرک و 

هدـش نیمـضت  رتشیب  روشک  ی  هدـنیآ دـشاب ، رتانیب  رتریـصب و  رترادـیاپ ، رتربتعم ،  ، رتیوق سلجم  نیا  هچ  رھ  .دـنک  یم ادـیپ  طابترا  روشک  تلم و  یـساسا  حـلاصم  هب  نآ ، رد  تکرش 

رب دـننک و  یم یفرعم  ار  اھنآ  دامتعا  دروم  صاخـشا  ای  دیـسانش  یم ناتدوخ  هک  ار  یداـمتعا  یدروم  دارفا  دـینک ؛ تکرـش  لـماک  تریـصب  اـب  ماـمت و  روش  اـب  تاـباختنا ، نیارد.تسا 

ی هدنیآ دـنامب و  تسا ، هدرک  نیعم  نآ  یارب  نوناق  هک  یرادـتقا  ماکحتـسا و  نامھ  اب  هراومھ  سلجم  نیا  ات  دـیتسرفب ؛ ناگربخ  سلجم  هب  ار  اھنآ  دـنھد ، یم تداھـش  اھنآ  تیحالص 

یور زا  همھ  .دنا  هدش سویأم  دراذگب ، رثا  مدرم  رد  اھنآ  فرح  هکنیا  زا  نوچ  لبق ؛ لاس  تشھ  مجح  هب  هن  اما  تسھ ، رانک  هشوگ و  رد  یتاغیلبت  مھ  زورما  هتبلا.دوش  نیمـضت  روشک 

.دننک تکرش  هفیظو  فیلکت و  ساسحا 

1385/08/02 رطف دیعس  دیع  زامن  یاھ  هبطخ رد  تانایب 

بیرخت و تناھا ، اما  تسا ؛ بوخ  یلیخ  یور ، هدایز فارـسا و  نودب  فراعتم و  دح  رد  تاغیلبت  .درادن  یعنام  نیا  دـنک ؛ تیامح  عافد و  دوخ  یتاباختنا  دزمان  دوخ و  زا  دراد  قح  سکرھ 

یگمیـسارس نودـب  تریـصب و  اب  صیخـشت ، اب  مارآ ، یاضف  کی  رد  مدرم  دـنراذگب  دـنراذگب ؛ رانک  ار  تسا -  یبرغ  یاھروشک  زا  یـضعب  ِتشز  موسر  وزج  هک  ییاھراک  نیا ییوگدـب - 

.دننک باختنا 
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1384/03/08 سلجم ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

لوا زا  دنتسھ ؛ مھ  ام  روشک  رد  دنتسھ ؛ اج  همھ دنـشاب ؛ هتـشادن  دوجو  تسین ، مکاح  ماظن  اب  ناشلد  هک  یرـصانع  لخاد ، رد  هک  ام -  روشک  هلمج  زا  تسین -  مھ  یروشک  چیھ 

هب نمـشد  دیما  مشچ  .دنتـسین  بوخ  ام  ماظن  اب  یی  هدـع .دوب  دـھاوخ  مھ  نیا  زا  دـعب  هدوب ، هشیمھ  شلـصا  نکیل  دراد ؛ روجاروج  ناھنپ و  ادـیپ و  دایز و  مک و  دـنا ؛ هدوب مھ  بالقنا 

، دـننک یم کمک  نمـشد  هب  هک  یناسک ی  همھ هک  تسین  روط  نیا .دراد  ینوگانوگ  یاھ  شور نمـشد  یریگزابرـس ، یریگرای و  یارب  اـھتنم  دنتـسھ ؛ لـخاد  رد  هک  تسا  یناـسک 

رگا هک  دنتسھ  مھ  یی  هدع هن ، دننک ؛ یم کمک  وا  هب  ادماع  املاع و  دنا و  هتسناد ماظن  هب  تبسن  ار  وا  نالک  یسدنھم  یلک و  ی  هشقن دنا و  هتخانش ار  نمشد  هک  دنشاب  یناسک 

فلاخم و نمـشد  اب  مھ  اعقاو  اھنیا  تسیچ ! اھفرح  نیا  دنیوگب  دننک و  هراپ  دنریگب و  ار  امـش  ناشدوخ و  ی  هقی دنرـضاح  دینک ، یم کمک  نمـشد  هب  دیراد  امـش  دوش  هتفگ  اھنآ  هب 

هتـساوخان هتـسنادان و  هک  نیا زا  دشاب ، شراتفر  دوخ و  بقارم  هجوتم و  سک  رھ  .دش  دھاوخ  زیھرپ  نیا  زا  دیـشاب ، هتـشاد  رظن  رد  ار  ماظن  نالک  یلک و  یـسدنھم  امـش  رگا  .دندب 

هناخ نیا  رد  دنراد  هک  یفرح  دنناد  یمن اھ  یضعب .دوش  تسرد  یترابع  دیاب  دوش ، یم هتـشاذگ  لودج  رد  یی  هلمج ای  هملک  فورح  یتقو  .درک  دھاوخ  زیھرپ  دشاب ، نمـشد  کمک 

یلالدتـسا لیلد و  اعنـص - » نونـسحی  مھنا  نوبـسحی  مھ  و   - » دنراذگ یم هناخ  نیا  رد  ار  فرح  نیا  دنیآ  یم اھنیا  دوش و  یم مھارف  یتادیھمت  .تسا  ترابع  نآ  لمکم  دـنراذگ ، یم

تسا و نیعم  اھاج  هک  لزاپ  کی  لثم  تسرد  درک ؛ کیدزن  ققحت  هب  مدق  کی  ار  لودج  یفرح  هدزناپ  ی  هلمج ای  هملک  نآ  فرح ، نیا  هک  دنرادن  هجوت  اما  دـننک ؛ یم تسرد  شیارب  مھ 

یتقو هک  نیا زا  لفاغ  درادن ؛ یلاکشا  منک  یم رکف  مھ  نم  مراذگب ؛ اج  نیا ار  هعطق  نیا  هک  دنھاوخ  یم یعون  نم  زا  هتسنادان  .دوش  هتشاذگ  دیاب  اجک  یی  هعطق هچ  هک  تسا  مولعم 

ققحت یارب  دھاوخب  نمشد  رگا  الثم  .دننک  یم لمع  یروط  نیا یضعب  ما ! هدوب نآ  لیکشت  هب  ی  هدننک کمک  نم  دوش و  یم رھاظ  لکش ، نآ  دش ، هارمھ  رگید  ءزج  دون  نآ  اب  ءزج  نیا 

، فالتخا داجیا  .دراد  یتامدـقم  ازجا و  یحارط ، اتعیبط  دـنک ، یحارط  تسا -  روشک  نیا  ی  هلق زا  مالـسا  مچرپ  ندروآ  نییاـپ  یمالـسا و  یروھمج  ینک  هشیر هک  دوخ -  گرزب  یوزرآ 

تیثیح زا  ار  شخبطابـضنا  طباض و  یاھ  هاگتـسد و  نالوؤسم ، هب  مدرم  ندرک  نیبدـب  داسف ، جـیورت  یتاقبط ، ی  هلـصاف ندرک  قیمع  مدرم ، یارب  تالکـشم  داجیا  یناـمیا ، یب داـجیا 

ءازجا وزج  همھ  نوگاـنوگ -  یاـھ  هاگتـسد نتخادـنا  تیثیح  زا  سلجم ، نتخادـنا  تیثیح  زا  ناـبھگن ، یاروش  نتخادـنا  تیثـیح  زا  هییاـضق ، ی  هوق نتخادـنا  تیثـیح  زا  لـثم  نتخادـنا - 

.تسا تریصب  مدع  رثا  رب  نیا  دننک ؛ هجوت  نارگید  اب  شخب  نیا  طابترا  هب  هک  نیا نودب  دننک ، یم کمک  شخب  نیا  هب  اھ  یضعب .تساھنیا 

رصبلا لھا  الا  ملعلا  اذھ  لمحی  و ال  : » دومرف یم ار  هلمج  نیا  ررکم  دشاب -  هدومرف  مھ  رامع  ی  هرابرد ار  هلمج  نیا  دیاش  نیفـص -  گنج  رد  نینمؤملاریما  هک  میا  هدرک ضرع  اھراب  ام 

رد دیاب  ار  تریـصب  .دنرادرب  ار  مچرپ  نیا  دنناوت  یم یرادـیاپ  تریـصب و  لھا  طقف  ابیز ! هچ  و  تساتود ؛ شبیکرت  تسا ، یکی  ربص  رـصب و  فورح  تسھ ؛ مھ  ییابیز  ترابع  هچ  ربصلاو .»

هب تبـسن  مدرم  یرگنـشور  رد  یمھم  تیعقوم  هاـگیاج و  هک  یمالـسا -  یاروش  سلجم  رد  مدرم  ناگدـنیامن  ناونع  هب  امـش  دوـش و  لـصاح  اـنعم  نیا  رگا  .مینک  تیوـقت  ناـمدوخ 

.دش دھاوخ  فرطرب  اھرابغ  اھ و  یکیرات اھألخ و  نیا  زا  یرایسب  دینک ، یراذگرثا  دیراد -  نمشد  یاھ  هشقن

1383/12/27 یربھر ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

حابص دنچ  تاباختنا ، یرازگرب  نامز  ات  هک  روھمج -  سیئر  باختنا  رد  اھتلود ، نییعت  رد  .دشاب  عمج  نامساوح  دیاب  تسین ؛ راعـش  کی  ام  یرادیب  .دشاب  رادیب  دیاب  یمالـسا  یروھمج 

اـھ و تیـصخش صاخـشا و  زا  کـی  رھ  .دـشاب  عمج  نامـساوح  دـیاب  دـننک ، تیلاـعف  تساـنب  روشک  یـسایس  ی  هنحـص رد  هک  یناـسک  شنیزگ  رد  و  هدـنامن -  یقاـب  رتشیب  رگید 

رگا دییامرفب  ضرف  .تسا  هدننک  نییعت  اھنآ  تیافک  ینادراک و  مھ  و  اھنآ ، ی  هدارا مزع و  مھ  اھنآ ، نامیا  مھ  دنا ؛ هدننک نییعت دنراد ، رارق  یراک  ی  هعومجم کی  سأر  رد  هک  ینالوؤسم 

، هن الاب ؛ سأر و  رد  تیریدم  طقف  هن  نوگانوگ ؛ یاھ  تیریدم هب  ددرگ  یمرب اھنیا  ی  همھ دیراد ، داریا  روشک  ینف  ی  هلأسم نالف  هب  رگا  ای  دـیراد ، داریا  یگنھرف  ی  هلأسم نالف  هب  عجار 

بولطم ی  هجیتن هب  راک  دنراذگ  یمن یھاگ  تسا -  مزال  اھنآ  راک  رب  هبتر  یلاع نالوؤسم  تراظن  فارـِشا و  هک  ینایم -  طسوتم و  یاھ  تیریدـم اھتنم  تسا ، بوخ  الاب  تیریدـم  یھاگ 

.دش دراو  لماک  ِتریصب  زاب و  مشچ  اب  بناوج و  ی  هظحالم تیلوؤسم و  ساسحا  اب  دیاب  اھ  هنیمز نیا  رد  .تسا  هدننک  نییعت اھ  شنیزگ نیا  نیاربانب ، .دسرب 

1383/08/24 رطف دیع  زامن  یاھ  هبطخ رد  تانایب 

یھاوخ و هدایز یبلط و  نوزفا لباقم  رد  دـیناوتب  هک  دـنک  یم کمک  امـش  هب  هک  تسا  یدرواتـسد  نیرتگرزب  یونعم ، یاھـشزرا  هب  امـش  کسمت  نیا  یگچراپکی و  نیا  تدـحو و  نیا 

یاھناوج نیمھ  هوکشرُپ ، یاھ  ییامیپھار نیمھ  میظع ، تاعامتجا  نیمھ  دیع ، یاھزامن  نیمھ  .دراد  شزرا  رایسب  نیا  دینک ؛ ظفح  ار  نیا  دینک ؛ یگداتسیا  رابکتـسا  زواجت  یدعت و 

هب کسمت  ورگ  رد  مدرم  امش  تردق  تزع و  .دشخبب  تزع  یمالـسا  تما  ی  همھ هب  تسا  هتـسناوت  مالـسا ، هار  رد  داھج  عافد و  مایق ، تکرح ، یارب  ی  هدامآ تلم  نیمھ  هزیگنارُپ و 

نیا روشک و  نیا  حلاصم  رکف  هب  همھ  نالوؤسم ، رانک  رد  مدرم  مدرم ، تمدخ  رد  نالوؤسم  .دینک  ظفح  ار  نیا  تسا ؛ ینیب  نشور تریـصب و  نیمھ  یگچراپکی ، نیمھ  تدـحو ، نیمھ 

ادخ زا  زورما  .دنک  دابآ  ار  مدرم  ترخآ  ایند و  دناوت  یم هک  دنـشاب  مالـسا ، هب  کسمت  ینعی  تسا ، یمالـسا  تما  تاجن  یلـصا  نماض  هک  یزیچ  نآ  هب  ناوارف  مامتھا  اب  همھ  و  تلم ،

.دنک ظفح  امش  رد  ار  یباداش  طاشن و  نیا  نامیا و  نیا  هیحور و  نیا  دیھاوخب 

1382/09/25 نیوزق مدرم  رادید  رد  تانایب 

یمومع عفانم  ی  هدننک نیمأت دھد ؛ ناشن  ایند  هب  ار  ام  یلم  ّتزع  یمالـسا و  ّتزع  دـناوت  یم تسام ؛ یلم  ّتزع  هاگّیلجت  تسا ؛ تلم  ی  هناخ تسا ؛ یّمھم  رایـسب  هاگیاج  سلجم 

نانمشد و ّضرعت  ربارب  رد  یمکحتـسم  ّدس  دناوت  یم دشاب ؛ یلم  تینما  ظفاح  دناوت  یم سلجم  .دنورب  شیپ  دننک و  تکرح  دنناوت  یم نالوؤسم  هک  تسا  سلجم  نیناوق  اب  .تسا 

، دننیب یم وا  رد  ار  مزال  طیارش  هک  ار  یسک  تریصب ، اب  زاب و  مشچ  اب  دننک و  تکرـش  تاباختنا  رد  مدرم  یتقو  .تسا  نیا  بولطم  سلجم  کی  تایـصوصخ  .دشاب  ناگناگیب  یزرو  عمط

رد مدرم  یتقو  .تسا  تلم  لیاضف  ی  هراصع دـندومرف -  ماما  هک  روط  نامھ سلجم -  .دـنک  افیا  ار  یگرزب  شقن  نینچ  تسناوت  دـھاوخ  سلجم  دنتـسرفب ، سلجم  هب  دـننک و  باختنا 

.دنک یم ادیپ  یناسر  تمدخ ناوت  دوش و  یم رتشیب  سلجم  رابتعا  یدمآراک و  دننک ، تکرش  رتشیب  تاباختنا 

1382/06/29 البرک رکشل ٢۵  نایھاپس  نایجیسب و  رادید  رد  تانایب 

مجح .تسا  ینارون  کاپ و  نمؤم و  لد  دنک ، یم ظفح  نیمضت و  نانمـشد  زیمآ  لاجنج تاغیلبت  رابغ  ریز  نوگانوگ و  ثداوح  رد  فلتخم و  یایاضق  رد  ار  ناسنا  شنیب  تریـصب و  هک  هچنآ 

ی هدامآ هتفرگ و  تسد  فک  رب  ناج  هک  ام  ِنمؤم  ناوج  .تسا  زیگنا  تریح ًاتقیقح  دـنا ، هدرب راک  هب یتاغیلبت  نوگانوگ  یاھدـنفرت  اب  بالقنا  هیلع  اھلاس  لوط  رد  نانمـشد  هک  یتاـغیلبت 

گنراـگنر تاـغیلبت  یارو  رد  دـنیب و  یم ار  تقیقح  اریز  دـنازغلب ، ار  وا  دـناوت  یمن هدـننازغل  هدـننک و  هارمگ  ِتاـغیلبت  نیا  اـما  دراد ؛ رارق  تاـغیلبت  نیا  دابدـنت  ضرعم  رد  تسا ، تدـھاجم 

ار نآ  یتیفیک  چـیھ  هب  دـناوت  یمن نمـشد  هک  تسا  یا  هطقن نیا ، .تسا  نشور  وا  یارب  دـنزادنا ، یم هار  هب  ار  تاغیلبت  نیا  هک  یزکارم  اھروحم و  ثیبخ  یناملظ و  نطاب  نانمـشد ،

.دوش یمن هارمگ  نانمشد  تاغیلبت  اب  تسا ، لمع  هشیدنا و  رد  اوقت  أشنم  تسا و  رادروخرب  نامیا  زا  هک  یلد  .دنک  هلباقم  نآ  اب  جالع و  یبالقنا  نمؤم  ناملـسم و  ناوج  هب  تبـسن 

تلم کی  یتقو  هک  دـنا  هدـیمھف بوخ  یلیخ  اھنآ  .دـنک  فیعـضت  ناریا  گرزب  تلم  رد  ار  تمواقم  یگداتـسیا و  حور  دـناوتب  هک  تسا  هدـش  زکرمتم  نیا  یور  رب  ًابلاغ  نمـشد  تاغیلبت 

حور هک  تسا  نیا  ناش  یعـس .دـنا  هدـیمھف مھ  تسرد  دـنا و  هدـیمھف ار  نیا  درادـن ؛ ییآراک  وا  لباقم  رد  ییورین  چـیھ  دتـسیاب ، رابکتـسا  یھاوخ  هدایز لباقم  رد  دریگ  یم میمـصت 

.دنربب نیب  زا  ناریا  تلم  رد  ار  تمواقم  یگداتسیا و 

1382/06/29 البرک رکشل ٢۵  نایھاپس  نایجیسب و  رادید  رد  تانایب 

دوجو ام  هیلع  نمشد  ی  هئطوت رطخ  هشیمھ  تسین ؛ یمالـسا  یروھمج  کرابم  رمع  یاھلاس  رد  اھنامز  ی  هیقب زا  شیب  گنج  رطخ  زورما  .دوب  گنج  رظتنم  شقن ، یافیا  یارب  دیابن 

زا یکی  جیـسب  هاپـس و  نازیزع  امـش  تسا و  تمواـقم  نادـیم  رد  ندوـب  رـضاح  یرادـیب و  یگداتـسیا و  دوـش ، یم نمـشد  ی  هبلغ گـنج و  هئطوـت ، زا  عناـم  هـچنآ  .تـسا  هتـشاد 

تریـصب و تسا ؛ تریـصب  تکرب  هب  .دـینک  تیوقت  دـیناوت  یم هچرھ  ار  ناـتنامیا  تسا ؛ ناـمیا  تکرب  هب  تمواـقم  نیا  .دـیتسھ  تمواـقم  یگداتـسیا و  نیا  یاـھرھظم  نیرت  هتـسجرب
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هدمآرد و زازتھا  هب  ناریا  رد  مالـسا  مچرپ  .دینک  لابند  رتشیب  دیناوت  یم هچرھ  ار  گرزب  لماع  نیا  تسا ؛ یگتـسبمھ  تدحو و  تکرب  هب  .دینک  رتشیب  دـیناوت  یم هچرھ  ار  یھاگآدوخ 

.دیرادھگن مکحتسم  دیھدن ؛ تسد  زا  ار  مچرپ  نیا  .تسا  هدرک  بذج  دوخ  هب  ار  ناسنا  نویلیم  اھدص  لد  مالسا و  یایند 

1381/09/15 رطف دیع  زامن  یاھ  هبطخ رد  تانایب 

ناونع هب  یمالسا ، ماظن  ناونع  هب  تلود ، ناونع  هب  تسام  فیلکت  نیا  .دشاب  تیمورحم  هعماج  رد  دیابن  .تسا  هعماج  رد  رقف  ندرک  نک  هشیر یمالسا ، ماظن  ناونع  هب  ام  ی  هفیظو

، راک نیا  .تسا  ناضمر  هام  سرد  نیا  .مینک  مک  ار  یور  هداـیز فارـسا و  لـّمجت و  یوحن  هب  مادـک  رھ  .تسا  همھ  ی  هفیظو نیا  هتیعر ؛» نع  لوؤسم  مّکلک  عار و  مّکلک   » .مدرم داـحآ 

.میھاوخب کمک  لاعتم  یادخ  زا  .دھاوخ  یم یھاگآ  تریصب و  تشذگ و  تّمھ و 

1381/04/05 ییاضق هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یدمآراک تمالس و  اب  تلادع ، قّقحت  نیمضت  میتلادع ، ی  هنشت ام  رگا  .تسا  یمالـسا  ماظن  رد  اھنآ  قوقح  نیمأت  مدرم و  داحآ  ماظن و  نالوؤسم  لمع  تّحـص  نماض  ّهییاضق  ی  هّوق

تعاجـش و ّتوق ، اب  ار  دوخ  راک  دـناوتب  ّهییاضق  ی  هّوق هک  تسا  نیا  ورگ  رد  قوقح ، نیا  نیمأت  میلئاق ، کی  ی  هجرد شزرا  اھنآ  قوقح  مدرم و  یارب  ام  رگا  .تسا  رـّسیم  ّهییاـضق  ی  هّوق

.تسا میظع  لیدب و  یب نینچ  نیا  ّهییاضق ، ی  هّوق شقن  .دھد  ماجنا  تریصب 

1381/04/05 ییاضق هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یاھزیچ یلیخ  زا  لوپ  ِروز  هک  تسا  هدش  تباث  ایند  رد  .تسا  نیا  گرزب  رایسب  تارطخ  زا  یکی  .دینک  زیھرپ  دیـشاب و  رذحرب  تّدش  هب دیاب  ّهییاضق  ی  هّوق لخاد  رد  رادلوپ  لوپ و  ذوفن  زا 

هک تسا  نیا  دنتـسھ ، ییانبم  هب  دقتعم  هک  ییاھتموکح  تارطخ  نیرتگرزب  زا  یکی  .دوش  یم لامعا  لوپ  تردق  اب  ایند  رد  یتسینویھـص  یاھفدھ  زا  یلیخ  زورما  .تسا  رتشیب  رگید 

رد .دش  دھاوخ  عیاض  تفرگ ، رارق  نادنمتورث  نادنمرز و  ریثأت  تحت  رگا  ماظن  زا  یـشخب  رھ  .دننک  یم بارخ  ار  زیچ  همھ  اھنیا  .دننک  ذوفن  لامعا  تموکح  ناکرا  رد  دـنناوتب  لوپ  نابحاص 

دنناوتن دنراد ، هک  ییاھـشور  اب  دنمتورث ، رادلوپ و  لوپ و  دیاین و  شیپ  هّوق  نیا  یارب  یزیچ  نینچ  هدرکن  یادخ  دیـشاب  بقارم  یلیخ  دیاب  .تسا  ّهییاضق  ی  هّوق رتدب  همھ  زا  هنیمز ، نیا 

دیابن یـسایس  تانایرج  یـسایس و  یاھ  هزیگنا یـسایس ، یاھھاگتـسد  .تسا  روط  نیمھ مھ  یـسایس  یاھذوفن  .تسا  ماکحتـسا  لیاسو  زا  یکی  مھ  نیا  .دـننک  ذوفن  لاـمعا 

نآ لابند  هب  ییاضق  هاگتـسد  هک  ار  یدوصقم  نامھ  دـشاب ، یّکتم  دوخ  ناکرا  نیرت  هدـمع رد  تراھط  یکاـپ و  تریـصب و  شناد و  هب  رگا  ییاـضق  هاگتـسد  .دوش  داـجیا  ذوفن  دـنراذگب 

.تشاد هّجوت  دیاب  هتکن  نیا  هب  .درک  دھاوخ  نیمأت  یدایز  نازیم  هب  تسا ،

1381/04/05 ییاضق هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هب نیـسح  ماما  زا  لبق  هک  تسا  یـسک  نیرخآ  سّابعلا  لضفلاابا  هلاس -  هدزای  ی  هچب ای  هھام ، شـش  کدوک  زا  ریغ  روآ -  مزر نادرم  زا  دـیآ ، یم تسد  هب  نیارق  عومجم  زا  هک  روط  نآ

همئا زا  هک  یتاملک  تارایز و  رد  .تسا  نیـسحلا -  هَّللادـبعابا  یاھ  همیخ ناگنـشت  بل یارب  بآ  ندروآ  ینعی  گرزب -  لمع  کی  هار  رد  زاـب  مھ  تداھـش  نیا  و  تسا ؛ هدیـسر  تداـھش 

، ینیـسح نارای  ی  همھ تساجک ؟ سّابعلا  لضفلاابا  تریـصب  .افو  یکی  تریـصب ، یکی  تسا : هدـش  دـیکأت  هلمج  ود  یور  تسا ، هدیـسر  سـاّبعلا  لـضفلاابا  هب  عجار  مالـّسلا  مھیلع

وا هب  دـندمآ  ینعی  دـھد ؛ تاجن  الب  نیا  زا  ار  دوخ  وا  هک  دـش  ادـیپ  یتصرف  هک  یتقو  یرـصع ، زورما  لثم  اعوسات ، زور  رد  .داد  ناشن  رتشیب  ار  تریـصب  وا  اما  دـندوب ؛ تریـصب  ناـبحاص 

! امش رب  یاو  موش !؟ ادج  نیسح  زا  نم  تفگ : .دومن  نامیشپ  ار  نمـشد  هک  درک  یا  هنادرمناوج دروخ  رب  نانچ  میھد ؛ یم ناما  ار  وت  ام  دنتفگ  دندرک و  همان  ناما میلـست و  داھنـشیپ 

هک نیا ات  دننک ؛ تدھاجم  دنورب و  نادیم  هب  وا  زا  لبق  هک  داد  روتسد  دندوب ، وا  اب  هک  مھ  شناردارب  زا  رفن  هس  هب  هک  دوب  نیا  وا  تریـصب  ِرگید  ی  هنومن امـش ! ی  همان ناما امـش و  رب  فا 

یارب دوخ  مشچ  لباقم  رد  ار  شناردارب  ناسنا  .نامثع  هَّللادـبع و  رفعج ، رتگرزب -  ردارب  سّابعلا -  لضفلاابا  دـندوب : رداـم  کـی  زا  ردارب  راـھچ  اـھنآ  هک  دـیناد  یم .دندیـسر  تداھـش  هب 

دشابن مھ  شدوخ  ریغص  نادنزرف  یتسرپرـس  رکف  هب  دشاب ؛ شوخلد  مردام  هک  نیا ات  دورب  ناردارب  زا  یکی  دیوگب  هک  دشابن  مھ  شرادغاد  ردام  رکف  هب  دنک ؛ ینابرق  یلع  نب نیـسح

.تسا تریصب  نامھ  نیا  دنتسھ ؛ هنیدم  رد  هک 

1377/11/13 ( ناناوج یمالسا و  بالقنا  زور   ) رجف هھد  زا  زور  نیمود  رد  ناناوج  اب  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

اھراک یّدصت  لوغـشم  دندرک و  هضبق  ار  اھراک  دندمآ و  دندوب ، ماما  ی  هعومجم زا  جراخ  هک  یناسک  مھ  دـندوب و  ماما  ی  هعومجم رد  هک  یناسک  مھ  دـش ، زوریپ  بالقنا  هک  نآ زا  دـعب 

.دنھاوخ یم هچ  هک  دنتسناد  یم دوب و  مولعم  ناش  هویش دوب ، نشور  ناشھار  ماما  هک  دیشاب  هتـشاد  هّجوت  ار  نیا  نکیل  تفرگ -  ماجنا  رورم  هب  هک  یتاحالـصا  تارییغت و  اب  دندش - 

روط هب یشور  نینچ  .دوخ  نابطاخم  رد  رکف  لّمأت و  یھاگآ و  تریصب و  اب  هارمھ  قیمع ، رواب  نامیا و  قیرزت  ینعی  دندومیپ ؛ یم ار  نآ  ناربمایپ  هک  یا  هویـش زا  دوب  ترابع  ماما  ی  هویش

.دھد یم شرورپ  ار  اھرداک  دنک و  یم افوکش  ار  اھدادعتسا  یعیبط 

1377/11/13 ( ناناوج یمالسا و  بالقنا  زور   ) رجف هھد  زا  زور  نیمود  رد  ناناوج  اب  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

اب ًاعبط  یا  هدنز ناسنا  رھ  .دش  دیھاوخ  هجاوم  لئاسم  زا  یرایـسب  اب  دوب -  دھاوخ  ینالوط  داب و  ینالوط  هَّللاءاش  نا هک  ناناوج -  امـش  رمع  یاھ  هرود ی  همھ رد  هدنیآ و  یاھلاس  رد 

هبرجت هتـشذگ  یاھ  هھد رد  ًاضرف  ار  نآ  ام  هک  دوب  دـھاوخ  یلئاسم  زا  رتراوشد  تشاد ، دـھاوخ  دوجو  هدـنیآ  یاھلاس  رد  هک  یلئاسم  نیا  ایآ  الاح  .دوش  یم هجاوم  یناوارف  لـئاسم 

ار نیا  ام  ریخن ، میتشاد ؛ هتشذگ  رد  هک  هچنآ  زا  دوب  دھاوخ  رتراوشد  ام  ی  هدنیآ لئاسم  هک  تفگ  نالا  دوش  یمن ینعی  .تسین  صیخشت  لباق  مھ  نیا  دوب ؛ دھاوخ  رتناسآ  ای  میدرک ،

؛ دنک تیلوؤسم  ساسحا  دیاب  ًالّوا  ناوج  هک  تسا  نیا  منک ، شرافـس  ناناوج  امـش  هب  مناوت  یم نم  هک  نآ اما  دشابن -  تسا  نکمم  دـشاب ، تسا  نکمم  مییوگب -  ًانیقی  میناوت  یمن

شقن نامیا  دنک -  تکرح  نامیا  اب  ًایناث  .دشابن  ثداوح  جاوما  رد  یھاک  رپ  لثم  دنک و  تکرح  دربب و  شیپ  شدوخ  یاپ  اب  ار  یگدنز  هک  دـھاوخب  دـنادب و  لوؤسم  ار  شدوخ  ًاعقاو  ینعی 

 - دننک نیمأت  ناشدوخ  رد  ار  تیصوصخ  هس  نیا  ناناوج  رگا  .دشاب  هتشاد  یھاگآ  تریـصب و  ًاثلاث  دراد -  عناوم  ی  همھ رب  یزوریپ  زین  اھنادیم و  ی  همھ رد  تفرـشیپ  رد  یّمھم  رایـسب 

اھنّدمت رازاب  ی  هصرع هب  نوگانوگ  یاھنّدمت  دنک ، تفرشیپ  تاطابترا  دنک -  ادیپ  ایند  یعـضو  رھ  هک  منک  یم لایخ  نم  تسھ -  نکمم  رایـسب  اما  تسین ؛ یناسآ  نادنچ  راک  هتبلا  هک 

هتشادن دشاب ، هتشاد  نارگید  اب  هریغ  یسایس و  یداصتقا و  لئاسم  رد  ینوگانوگ  یاھشلاچ  ناریا  دیآ ؛ دوجو  هب یدیدج  تردق  دورب ، نیب  زا  ایند  رد  یگرزب  تردق  دنراذگب ، اپ  ایند  رد 

میوگ یم هک  نم  دینیبب ؛ .دیروآ  دوجو  هب ناتدوخ  رد  متفگ ، نم  هک  ار  یتیصوصخ  هس  نیا  دینک  یعـس  .دینک  نیمـضت  ار  ناتدوخ  ّتیقفوم  دیناوت  یم امـش  اھ  هنیمز ی  همھ رد  دشاب - 

یقیفوت هرخالاب  دنک ، یعـس  یـسک  رھ  هک  تسا  نیا  مرگید  داقتعا  اما  تسین ؛ ّقفوم  مھ  هزادنا  کی  تسین ، هزادنا  کی  اھیعـس  هک  تسا  نیا  مداقتعا  دیروآ ، دوجو  هب دـینک  یعس 

.تشاد دھاوخ 

1377/11/13 ( ناناوج یمالسا و  بالقنا  زور   ) رجف هھد  زا  زور  نیمود  رد  ناناوج  اب  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

.دیـسانشب ار  یزیچ  دیروآ و  دوجو  هب ناتدوخ  یارب  ینھذ  یدنبعمج  کی  هعماج  یاھتیعقاو  زا  دیناوتب  هک  یتردق  دینک ؛ داجیا  ناتدوخ  رد  لیلحت  تردق  .دـینک  داجیا  تریـصب  ناتدوخ  رد 

هک هدوب  روط  نیمھ میدروخ ، هک  یتابرض  مھ  مالسا  ردص  رد  .دوب  لیلحت  تردق  فعـض  زا  میدروخ ، ناناملـسم  ام  خیرات  لوط  رد  هک  یا  هبرـض رھ  .تسا  ّمھم  یلیخ  لیلحت  تردق  نیا 

رد هنوگژاو  ار  یتیعقاو  دنک و  هدافتـسا  ام  یھاگآان  یتریـصب و  یب زا  نمـشد  هک  دـیراذگن  .تسا  روط  نیمھ مھ  رگید  نوگانوگ  یاھ  هرود رد  .دراد  یدایز  یریـسفت  یاھثحب  اھنیا  الاح 

.دھد هولج  ناممشچ 

1377/10/28 رطف دیع  زامن  یاھ  هبطخ رد  تانایب 

.دوب مالسا  درک ، زیزع  ار  امـش  هک  هچنآ  .تسا  مالـسا  تکرب  هب  نیا  دینادب ؛ ردق  ار  مالـسا  ناھج  یارب  ندش  وگلا  نیا  ّتزع و  نیا  مالـسا و  نیا  بالقنا و  نیا  زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و 
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زاب ار  اھتریـصب  اھمـشچ و  دیرپسب ، ادخ  هب  ار  اھلد  دیھدب ، رگیدکی  هب  ار  اھتـسد  .دوب  هملک  تدحو  درک ، زیزع  ار  امـش  هک  هچنآ  .دوب  ادخ  هار  رد  تدـھاجم  درک ، زیزع  ار  امـش  هک  هچنآ 

ی همھ زا  تسناوت  دھاوخ  هَّللاءاش  نا تمدخ ، قشاع  سرتادخ و  نمؤم و  زوسلد و  نالوؤسم  رس  تشپ  هملک ، قاّفتا  تدحو و  ی  هیاس رد  ناریا  تلم  .دیرادرب  مدق  ادخ  هار  رد  دینک و 

نآ هب  ادخ  تسا و  یھلا  تیانع  فطل و  ظوحلم  مھ  جنر  تمحز و  نآ  دشاب ، نآ  رد  مھ  یجنر  تمحز و  رگا  تسا ؛ ینشور  هار  ادخ ، هار  .درذگب  راوشد  یاھمخ  چیپ و  راوشد و  یاھھار 

داحآ نینمؤم و  ام -  ناملسم  مدرم  هک  دوش  یم ساسحا  هَّللادمحب  لاسما  .تساخ  دھاوخ  رب  امـش  یاپ  شیپ  زا  تالکـشم  اھجنر و  دشاب ، تمواقم  ربص و  رگا  .داد  دھاوخ  رجا  مھ 

همدص نآ  هب  دننک ، یم راد  هشدخ ار  تدحو  اھیـضعب  هتبلا  .تشاد  دنھاوخ  ساپ  ار  تدـحو  نیا  دـنا ، هتـشاد هتـشذگ  یاھلاس  لوط  رد  هک  یطاشن  روش و  نامھ  اب  روشک -  نیا  مدرم 

.دنھد یم همادا  ار  دوخ  هار  هملک  تدحو  اب  تما ، روشک و  نایامنھار  تلم ، ناگتسجرب  تلم ، ناگدیزگرب  تلم ، نتم  هَّللادمحب  اما  دنیوگ ؛ یم هدوھیب  دنسیون ، یم هدوھیب  دننز ، یم
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.رفک نامیا و  فص  تشاد : دوجو  صّخشم  ِفوفـص  ربمایپ ، نامز  رد  هک  دوب  نیا  شکرابم ، تایح  تموکح و  نارود  رد  مرکا  ربمایپ  اب  دوخ  تموکح  نارود  رد  نینمؤملاریما  ی  هدمع توافت 

اھنآ لباقم  رد  ار  نینمؤم  درک ؛ یم زارد  اھنآ  یوس  هب  ار  هراشا  تشگنا  تشاد ؛ یم رذـح  رب  دـندوب  هعماج  لخاد  رد  هک  نیقفاـنم  زا  ار  دارفا  نآرق ، تاـیآ  ًاـمئاد  هک  دـندنام  یم نیقفاـنم 

توغاط و رفک و  رادفرط  رفن  کی  دندوب : مھ  لباقم  رد  صّخشم  فوفص  .دوب  راکشآ  زیچ  همھ ربمایپ ، نامز  رد  یمالسا  ماظن  رد  ینعی  درک ؛ یم فیعضت  ار  اھنآ  ی  هیحور درک ؛ یم تیوقت 

رد .دوب  صّخـشم  فوفـص  نکیل  دوب -  یمدآ  هنوگ  همھ مھ  نامز  نآ  دـندوب -  یمدرم  هنوگ  همھ مھ  اج  نآ هتبلا  .تیونعم  دـیحوت و  مالـسا و  نامیا و  رادـفرط  مھ  رفن  کی  دوب ؛ ّتیلھاج 

یتیصخش اب  هلباقم  رد  یسکرھ  .دندوب  یھّجوم  یاھ  هرھچ نیثکان - »  » ینعی مود -  هورگ  نامھ  هک  نیا رطاخ  هب دوبن ؛ صّخشم  فوفص ، هک  دوب  نیا  راک  لاکشا  نینمؤملاریما ، نامز 

ّیتح .دوب  ترضح  نآ  هب  کیدزن  ربمایپ و  ی  هّمع رـسپ  اھ و  هتـسجرب اھتیـصخش و  وزج  ربمایپ ، نامز  رد  هک  دوب  یـسک  ریبز  نیا  .دش  یم دیدرت  راچد  هحلط ، بانج  ای  ریبز ، بانج  لثم 

هب ار  نام  همھ تبقاع  ادخ  تسا !» تبقاع  رب  همھ  یتسم  یروتسم و  مکح  « ؛ هلب .درک  ضارتعا  هفیقس  هب  نینمؤملاریما ، زا  عافد  یارب  هک  دوب  یناسک  وزج  مھ  ربمایپ  نارود  زا  دعب 

هب تبـسن  ناسنا  هک  دروآ  یم دوجو  هب اھتیـصخش  زا  یخرب  رد  ییاھرییغت  نانچ  نآ  دراذگ ، یم ییاھرثا  نانچ  نآ ایند ، یاھ  هولج نوگانوگ و  عاضوا  یبلط ، ایند  تاقوا  یھاگ  .دـنک  ریخ 

، دـندیگنج دنداتـسیا و  دـندوب و  نینمؤملاریما  ِرب  رود و  هک  ییاھنآ  .دوب  تخـس  ًاعقاو  زور  نآ  نیاربانب ، .یماع  مدرم  یارب  دـسرب  هچ  دوش ؛ یم لاکـشا  راچد  تاقوا  یھاگ  مھ  صاوخ 

اب هک  تسا  مولعم  .تسا  مزال  تریصب  ّلوا ، ی  هجرد رد  رّبصلا .» رصبلا و  لھا  الا  ملعلا  اذھ  لمحی  ال  : » دومرف هک  ما  هدرک لقن  نینمؤملاریما  زا  اھراب  هدنب  .دنداد  جرخ  هب تریـصب  یلیخ 

ردـص رد  .دـندز  یم طلغ  یاھفرح  دـندیگنج و  یم نینمؤملاریما  اب  مالـسا ، یاّعدا  رب  هیکت  اـب  هک  ییاـھراتفرجک  نآ  اـی  .دوب  هنوگچ  نینمؤملاریما  تالکـشم  ییاـھیریگرد ، نینچ  دوجو 

کی هک  هرقب  ی  هروس دینیبب  امـش  .هنیدم  نارود  رد  هچ  هکم و  نارود  رد  هچ  درک ؛ یم در  ار  راکفا  نآ  ًاحیرـص  دـش و  یم لزان  نآرق  ی  هیآ اما  دـش ؛ یم حرطم  یلیخ  طلغ  راکفا  مالـسا ،

یتح دزادرپ ؛ یم مھ  تایئزج  هب  تسا ؛ دوھی  اب  نیقفانم و  اـب  ربماـیپ  نوگاـنوگ  یاـھیریگرد  اھـشلاچ و  حرـش  ًاتدـمع  دـنیب  یم دـنک ، یم هاـگن  ناـسنا  یتقو  تسا ، یندـم  ی  هروس

هک فارعا -  ی  هکرابم ی  هروس زاب  .لیبق و  نیا  زا  و  انعار » اولوقتال  « ؛ دـنک یم رکذ  نآرق  رد  مھ  ار  اھنآ  دـندرب ، یم راک  هب ربماـیپ  یناور  ّتیذا  یارب  زور  نآ  رد  هنیدـم  دوھی  هک  ییاھـشور 

، یعقاو تاّمرحم  هب  تبـسن  ار  اھنیا  هک  اھتـشوگ  عاونا  اھتـشوگ و  ندرک  لالح  مارح و  ی  هلأسم نیا  .دـگنج  یم تافارخ  اـب  دـنک و  یم رکذ  ار  یعبـشم  لـصف  تسا -  ّیکم  یا  هروس

نالف و و  هریحب »  » و هبئاس »  » دیتفر امـش  هک  ییاھنآ  هن  تساھنیا ، مارح  نطب .» ام  اھنم و  رھظ  ام  شحاوفلا  یبر  ّمرح  اّمنا  لق  : » دندرک یم یّقلت  چوپ  تاّمرحم  نیغورد و  تاّمرحم 

زا مھ  اھنامھ  دـندرک ؛ یم هدافتـسا  نآرق  زا  مھ  نافلاخم  نامھ  نینمؤملاریما ، نامز  رد  اما  درک ؛ یم هزرابم  ًاحیرـص  راکفا  هنوگ  نیا  اب  نآرق  .دـیدرک  تسرد  مارح  ناتدوخ  یارب  ار  نالف 

.دنارذگ اھیتخس  نیا  اب  ار  دوخ  هاتوک  تموکح  نارود  نینمؤملاریما  .دوب  رتراوشد  تھج  نیا  زا  بتارم  هب  نینمؤملاریما  راک  اذل  .دندرب  یم هرھب  نآرق  تایآ 
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لثم راّمت ، مثیم  لثم  رکب ، یبا نبدـّمحم لثم  سّابع ، نب هَّللادـبع لثم  رتشا ، کلام لـثم  راـّمع ، لـثم  یناـسک  .یوق  ًاـتقیقح  ی  هھبج کـی  تسا ؛ یلع  ِدوخ  ی  هھبج اـھنیا ، لـباقم  رد 

شالت تھج  زا  ابیز  هتبلا  نینمؤملاریما -  نارود  یابیز  یاھـشخب  زا  یکی  دنتـشاد ! شقن  ردقچ  مدرم  راکفا  تیادھ  رد  هک  یھاگآ  ریـصب و  نمؤم و  یاھتیـصخش  دندوب ؛ یدـع  نبرجُح 

لاثما ریبز و  هحلط و  هک  یتقو  .تسا  هرـصب  هفوک و  هب  اھنیا  تکرح  ی  هرظنم نیا  دندیـشک -  اھنیا  هک  ییاھ  هجنکـش اھجنر و  تھج  زا  خـلت  لاح  نیعرداما ناـگرزب ؛ نیا  ی  هنادـنمرنھ

رد اھنآ  هک  ییاھفرح  دندرک ، مدرم  اب  اھنآ  هک  یتارکاذم  .داتـسرف  ار  باحـصا  زا  یـضعب  نسح و  ماما  ترـضح ، دنتفر ، هفوک  غارـس  دنتفرگ و  ار  هرـصب  دـندرک و  ییارآ  فص دـندمآ  اھنیا 

نانمـشد یاھمجاھت  ی  هدـمع هک  دـینیب  یم امـش  اذـل  .تسا  مالـسا  ردـص  خـیرات  زغمرپ  اـبیز و  ناـجیھرپ و  یاھـشخب  نآ  زا  یکی  دـندرک ، اـھنآ  هک  ییاـھ  هّجاـحم دـنتفگ ، دجـسم 

نآ ی  همھ هیلع  .دوب  هئطوت  رکب ، یبا نبدـّمحم هیلع  دوب ؛ اـھ  هئطوت نیرتشیب  رـسای ، راـّمع  هیلع  دوب ؛ اـھ  هئطوت نیرتشیب  رتـشا ، کـلام  هیلع  .دوب  اـھنیمھ  هّجوتم  مھ  نینمؤملاریما 

ِماسقا عاونا و  نانمشد ، فرط  زا  دنراد ، یتریصب  هچ  راوتسا و  مکحتسم و  یاھنامیا  هچ  هک  دندوب  هداد  ناشن  دندوب و  هداد  یناحتما  نینمؤملاریما  یارجام  رد  راک  ّلوا  زا  هک  یناسک 

هب اھیماش  ی  هلیح اب  رکب  یبا نبدّمحم نکیل  دش ؛ دیھـش  گنج  رد  راّمع  .دـندش  یم دیھـش  مھ  ناشبلغا  اذـل  دـش و  یم دـصق  ءوس  اھنآ  ناج  هب  دـیدرگ و  یم باترپ  تمھت  ماھس 

نینمؤملاریما تموکح  یگدنز و  عضو  نیا  .دندیـسر  تداھـش  هب  یدیدش  وحن  هب  اھدعب  اما  دـندنام ، مھ  رگید  یـضعب  .دـش  دیھـش  اھیماش  ی  هلیح اب  رتشا  کلام  .دیـسر  تداھش 

دوخ ناـمز  رد  مھ  ینعی  .دوب  زوریپ  هناـمولظم و  لاـح  نیعردو هناردـتقم  تموکح  کـی  نارود  تموکح ، نیا  نارود  هک  مینک  ضرع  دـیاب  هنوـگ  نیا مینک ، یدـنبعمج  میھاوـخب  رگا  .تسا 

وزج تّدم ، نیا  رد  نینمؤملاریما  یاھلد  نوخ هتبلا  .دشاب  خیرات  زارف  رب  یلعـشم  لثم  تسناوت  خیرات  لوط  رد  شا ، هنامولظم تداھـش  زا  دـعب  مھ  دروآرد ، وناز  هب  ار  نانمـشد  تسناوت 

.تسا خیرات  یاھارجام  ثداوح و  نیرت  تنحمرپ

1377/09/02 نایجیسب نارادساپ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، دھد یم بیرف  دنک و  یم ماخ  ار  اھناسنا  هک  تاغیلبت  لماع  اب  دنک و  یم بوعرم  دـناسرت و  یم ار  اھناسنا  هک  حالـس  لماع  اب  دـنک ، یم هدرب  ار  اھناسنا  هک  لوپ  لماع  اب  هلباقم  یارب 

نامھ تسا ؛ هتـشاد  مھ  بالقنا  ّلوا  زا  دراد و  ام  تلم  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  .تریـصب  اب  نامیا  نشور ، نامیا  دتـسیاب ؟ اـھنیا  لـباقم  رد  دـناوت  یم یزیچ  هچ  .درک  دـیاب  راـک  هچ 

مـسلط دنکـشب ؛ ار  تسکـش  لـباق  ریغ  مسلط  کـی  تسا  هتـسناوت  مالـسا  تکرب  هب  تلم  نیا  هک  تسا  نیا  اـم  روـشک  رد  هلأـسم  .تسا  ّزیمتم  نآ  هب  یجیـسب  هک  تسا  یزیچ 

ی هطلـس ریز  هک  ییاھروشک  دینکن  لایخ  امـش  .دنربب  نیب  زا  ار  نآ  دنناوت  یمن اما  دـنلان ؛ یم اکیرما  ی  هطلـس زا  هک  دنتـسھ  اھروشک  زا  یـضعب  .اکیرما  ی  هطلـس هناگیب ، ی  هطلس

نیا دـنناوت  یمن دـنتحاران و  اھنآ  زا  یلیخ  دـنریگ -  یم هوشر  تسا و  نیا  رد  ناشعفانم  نوچ  دنلاحـشوخ ؛ یـضعب  هتبلا  دنلاحـشوخ -  ناـشیاھتلود  ّیتح  مدرم و  ی  همھ دـنیاکیرما ،

.دنک هاتوک  ار  نمشد  تسد  دنکشب و  ار  مسلط  نیا  ًّالک  تسا  هتسناوت  تلم  نیا  اما  دنربب ؛ نیب  زا  ار  اکیرما -  ّطلست  نیگنس  ی  هشال نیا  ناشندب -  یور  هداتفا  ِکتخب 

یناسآ نیا  هب  اذل  دراد ؛ یشیجلا  قوس ّمھم  رایسب  تیعقوم  تسا و  یگنھرف  تورث  زا  راشرس  تسا ؛ تورث  زا  راشرس  تسا ؛ ینغ  عبانم  زا  راشرس  تسا ؛ یـساّسح  یاج  ناریا 

یتاغیلبت لماع  یماظن و  لماع  لوپ و  .دنربب  روشک  نیا  زا  ار  عورشمان  عفانم  نامھ  دننک و  ادیپ  هطلس  ًادّدجم  دندرگرب و  هک  دننک  یم شالت  .دنشکب  تسد  نآ  زا  هک  دیآ  یمن ناشلد 

.دنا هداتسیا همھ  دنا ؛ هداتسیا مھ  نالوؤسم  تسا ، هداتسیا  مھ  تلود  دنا ، هداتسیا مھ  نمؤم  یاھورین  تسا ، هداتسیا  مھ  جیسب  تسا ، هداتسیا  مھ  تلم  .دنا  هتخادنا راک  هب  ار 

، اـم ناریپ  اـم ، ناـناوج  ی  همھ زورما  دـھد ؟ ماـجنا  یتـکرح  دننمـشد -  مالـسا  نمـشد  اـب  دـنھاوخ و  یم ار  مالـسا  هک  مدرم -  نـیا  رظن  فـالخ  رب  دـنک  یم تأرج  یـسک  زورما  رگم 

هک دنا  هدیمھف دنـشاب -  هتـسب  برغ  نیغورد  ِیباعل  گنر و  یاھیگدنز  هب  لد  هک  یردن  ّذش و  نم  رگم  ام -  فلتخم  یاھرـشق  ام و  ناکچوک  ام ، ناگرزب  ام ، نویناحور  ام ، نایوجـشناد 

جیسب نامھ  نیا  .دننک  عفد  ار  اھینمشد  دنھاکب ، اھینمـشد  زا  دنناوتب  ات  دنریگ  راک  هب ار  نآ  دنمھفب و  یدنمدرخ  ینیب و  نشور اب  تریـصب و  اب  ار  مالـسا  هک  تسا  نیا  رد  ناشتداعس 

.نیا ینعی  دندومرف ، ماما  هک  ینویلیم  تسیب  شترا  .نیا  ینعی  جیسب  تقیقح  تسا ؛
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یاھناسنا یگتـسجرب  .دـنا  هدروآ دوجو  هب  دوخ  رد  ای  دـنا و  هتـشاد هارمھ  دوخ  اـب  ار  تایـصوصخ  زا  یخرب  یناوجون ، نارود  زا  هکلب  یناوج ، نارود  زا  ًاـبلاغ  خـیرات ، میظع  یاھتیـصخش 
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هتکن نیا  بیشن ، زارفرپ و  یگدنز  نیا  یدنبعمج  رد  نم  .مینیب  یم مالـّسلا  هیلع نینمؤملاریما  یگدنز  رد  ام  ار  نیا  تسا و  یّکتم  تّدم  دنلب  شالت  کی  هب  ًالومعم  گرزب ، هتـسجرب و 

هارمھ دوخ  اب  ار  یرادیاپ -  یرادیب و  ربص - »  » و تریـصب »  » تفـص ود  گرم ، ماگنھ  ات  یناوجون  لیاوا  زا  مالـّسلا  هیلع نینمؤملاریما  هک  منک  یم ضرع  امـش  هب  منک و  یم هدھاشم  ار 

هتشارفارب ربمایپ  تسد  هب  مالسا  مچرپ  رون ، هوک  ارح و  راغ  زا  هک  یتقو  نامھ  زا  .دشن  اھتیعقاو  نداد  صیخشت  دب  یرکف و  فارحنا  یمھف و  جک  تلفغ و  راچد  هظحل  کی  وا  .تشاد 

نیا یاپ  داد ؛ صیخـشت  مالـّسلا  هیلع بلاط  یبا نب  یلع ار  ناشخرد  تیعقاو  نیا  دـیدرگ ، زاغآ  تلاسر  توبن و  تکرح  دـش و  یراج  راوگرزب  نآ  ناـبز  رب  هَّللاـالا » هلاـال  » ی هملک دـش و 

ناج تساوخ ، یم یناشفناج  رگا  درک ؛ ار  هزرابم  نآ  تشاد ، مزال  هزرابم  رگا  داد ؛ ماجنا  مھ  ار  شالت  نآ  تشاد ، مزال  شالت  رگا  تخاس ؛ مھ  نآ  تالکشم  اب  داتسیا و  مھ  صیخـشت 

ادـج وا  زا  هظحل  کی  وا ، یرادـیب  تریـصب و  .داد  ماجنا  ار  نآ  تساوخ ، یم یرادروشک  یراد و  تموکح تیلاعف  یـسایس و  راک  رگا  درب و  نادـیم  هب  تشاذـگ و  صـالخا  قبط  رد  ار  دوخ 

هک یناسنا -  سفن  یاھاوھ  اھ و  هتساوخ بولغم  ندشن ، هتسخ  ندیزرو ، تماقتـسا  نیا  .دیزرو  تماقتـسا  میقتـسم ، طارـص  راوتـسا و  هار  نیا  رد  درک و  یرادیاپ  ربص و  مود ، .دشن 

.تسا یمھم  ی  هتکن ندشن ، دناوخ -  یم ارف  راک  ندرک  اھر  یلبنت و  هب  ار  ناسنا 
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طیحم رد  ام  هک  یگرزب  یاھناسنا  زا  مادک  رھ  .تسین  سک  چیھ  اب  هسیاقم  لباق  مالّسلا  هیلع نینمؤملاریما  تیصخش  .تسین  دیلقت  لباق  مالـّسلا  هیلع نینمؤملاریما  تمـصع  یرآ ؛

ود نیا  اما  دنتـسین -  هسیاقم  لباق  تسا -  باتفآ  اب  هّرذ  ی  هسیاقم لثم  دنوش ، هسیاقم  مالـّسلا  هیلع نینمؤملاریما  اب  دـنھاوخب  رگا  میا ، هدرک هدـھاشم  مھ  نامدوخ  خـیرات  رد  ای  و 

 - یرادـیاپ یرادـیب و  ینعی  تریـصب -  ربص و  مالـّسلا  هیلع نینمؤملاریما  رگا  هک  دـیوگب  دـناوت  یمن یـسک  .تسا  یوریپ  لباق  دـیلقت و  لباق  مالـّسلا  هیلع نینمؤملاریما  رد  تیـصوصخ 

ناشدادعتـسا تمھ و  هچ  رھ  دننک ؛ کیدزن  مالـّسلا  هیلع نینمؤملاریما  هب  ار  ناشدوخ  هک  دـننک  یعـس  دـیاب  تیـصوصخ  نیا  رد  همھ  .دوب  نینمؤملاریما  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب تشاد 

.دشاب
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صیخشت ار  اھتیعقاو  دنوش ، یم تلفغ  راچد  ای  .ربص  مدع  ای  تریصب ، مدع  ای  تسا : ود  نیا  زا  یکی  رثا  رب  دیآ ، یم شیپ  رشب  تاعامتجا  ای  دارفا  یارب  هک  یتالکـشم  مامت  نم ! نازیزع 

گرزب یاھتنحم  زا  رُپ  رـشب  خیرات  ود ، رھ  ای  ود ، نیا  زا  یکی  رطاخ  هب  هک  تساذل  .دنوش  یم هتـسخ  یگداتـسیا  زا  تّایعقاو ، ندیمھف  دوجو  اب  ای  دنمھف ، یمن ار  اھقیاقح  دـنھد ، یمن

هدوب گرزب  تردق  کی  راوخناھج و  کی  تسایـس  روھقم  تلم  کی  لاس -  اھدـص  یھاگ  لاس -  اھھد  .تسا  لفاغ  سّفنلا و  فیعـض یاھتلم  رب  ملاع  نایوگروز  ی  هبلغ زا  رُپ  تساھتلم ؛

یرادیب ای  ینعی  دنا ؛ هدوب ار  مزال  ربص  دقاف  دوخ ، یھاگآ  نآ  هار  رد  دنا ، هتشاد تریصب  رگا  ای  دنا ، هتـشادن تریـصب  ای  نکیل  دنا ؛ هدوب ناسنا  هلب ، دنا ؟ هدوبن ناسنا  اھنیا  رگم  ارچ ؟ .تسا 

.دنا هتشادن یرادیاپ  ای  دنا ، هتشادن
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رد ار  هناگیب  یاھتردـق  فرط  زا  ریقحت  ییوگروز و  هطلـس و  مکاح و  تاقبط  زا  نوگانوگ  یاھراشف  یتخبدـب ، ّتلذ ، تنحم ، دـیورب ، بقع  امـش  هچرھ  بالقنا ، زا  لبق  یاھلاس  لوط  رد 

میمـصت هچرھ  اھییاکیرما ، یدامتم  یاھلاس  تیاھن  رد  و  ود ، رھ  یدامتم  یاھلاس  اھـسور ، یداـمتم  یاـھلاس  اھیـسیلگنا ، یداـمتم  یاـھلاس  روشک ، نیا  رد  .دـینیب  یم اـم  روشک 

هراتس لثم  ناناوج  امش  یاھدادعتسا  نوگانوگ ، یاھنادیم  رد  هَّللادمحب  زورما  هک  تشاد -  ار  اھدادعتسا  نیمھ  دوب و  تلم  نیمھ  ام  تلم  .دنداد  ماجنا  تلم  نیا  هب  تبسن  دنتفرگ ،

هعماج نایاناد  هعماج ، ناگرزب  هعماج ، ناھاگآ  نامز ، زا  یا  هھرب رد  یتقو  .دوب  مک  شربص  تریصب و  طلغ ، یاھتیبرت  رطاخ  هب بابان و  یاھتموکح  رطاخ  هب  اما  دشخرد -  یم دیـشروخ  و 

دوجو هب ناشورخ  یایرد  نیا  دندرک ، جیار  هعماج  رد  ار  ربصلابوصاوت » قحلاب و  اوصاوت  و  ، » دندرک راداو  ربص  هب  ار  مدرم  دندیمد ، تریصب  مدرم  رد  دندش ، ادیپ  راوگرزب  ماما  لثم  یسک  و 

.درادرب نایم  زا  روشک  نیا  رب  ار  ناگناگیب  ّطلست  دنک و  عطق  ار  تنحم  ّتلذ و  اپاترس  خیرات  نآ  تسناوت  دمآ و 
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اھتلم و یدادعت  رگا  .تسا  ناریا  تلم  تلم ، نآ  تسین ، نآ  رب  یجراخ  ی  هطلس چیھ  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  تلم  کی  رگا  دینک ، یم هاگن  ناھج  یـسایس  قفا  رد  یتقو  زورما  امش 

ی هلیسو هب  تلم ، نیا  ناناوج  ی  هلیـسو هب  مدرم ، نیا  ی  هلیـسو هب  نوچ  ارچ ؟ .تسا  ناریا  تلم  ناریا و  اھروشک ، نآ  سأر  رد  زاب  دنـشاب ، هتـشاد  دوجو  تیـصوصخ  نیا  اب  اھروشک 

ایند رد  مھ  زورما  تسا ! ّمھم  ردق  نیا  تیصوصخ  ود  نیا  .دش  هتخومآ  مالـّسلا  هیلع نینمؤملاریما  زا  ربص  تریـصب و  تلم ، نیا  نارگتیادھ  ناربھر و  ی  هلیـسو هب  تلم ، نیا  نالوؤسم 

یوجدوس میظع  یاھ  هکبـش یتاغیلبت و  ی  هنوگ ناطرـس یاھھاگتـسد  سأر  رد  ای  یداصتقا ، یاھیناپمک  سأر  رد  اـی  رگ ، هلخادـم وگ و  روز  یـسایس  یاھتردـق  سأر  رد  هک  یناـسک 

 - دنریگب اھنآ  زا  ار  اھنآ  تریصب  دنراد و  هگن تلفغ  رد  ار  اھتلم  دننک  یم یعس  ای  .دننک  یم ییوگروز  دننار و  یم مکح  اھتلم  رب  تیصوصخ  ود  نیا  زا  یکی  قیرط  زا  دنا ، هتفرگ رارق  تاغیلبت 

هعماج نآ  رد  ار  اھناسنا  تریصب  اھتلم و  یرادیب  دننک  یم یعس  تسا ، ّمھم  ناشیارب  صاخ  ی  هلأسم کی  هک  دروم  کی  رد  دننک ، بلس  ار  تریـصب  اھنآ  زا  ّیلک  روط  هب  دنناوتن  مھ  رگا 

؛ تسا ینیقلت  رما  کی  مھ  یربص  یب نیا  .دـنوش  یم یربص  یب راچد  تسرد  هار  کی  رد  ناسنا ، ی  هعومجم کی  تلم و  کی  یھاگ  .دـننک  یربص  یب راچد  ار  اـھنآ  اـی  دـنیامن -  بلس 

ای تسرد ، صیخشت  زا  ای  ار  اھنآ  هک  اھتلم ، رد  اھزیچ  نیمھ  نیقلت  یارب  دوش ، یم جرخ  رالد  اھدرایلیم  یتاغیلبت ، یاھ  هکبش رد  هک  دینادب  امش  زورما  .درک  نیقلت  اھتلم  هب  دوش  یم

فلاخم یمالسا  یروھمج  اب  یمالسا و  بالقنا  اب  اکیرما  ی  هدحّتم تالایا  میژر  یرابکتسا ، یاھتردق  سأر  رد  رابکتـسا و  هک  نیا ِّتلع  .دننک  رود  دنزادنیب و  رود  لماک  حیحـص و  ربص  زا 

زورما یسایس  یاھشخب  نارگلیلحت  هک  دیشاب  هدینش  امش  دیاش  .درک  یزاس  هنیمز یحّارط و  ار  یناھج  یرادیب  کی  یمالـسا ، بالقنا  یمالـسا و  یروھمج  هک  تسا  نیا  تسا ،

؟ تسا لکشم  نیرتگرزب  ارچ  .تسا  یمالسا » بالقنا   » ام یارب  لکشم  نیرتگرزب  زورما  هک  دنا  هدروآ نابز  رب  ار  هملک  نیا  هژیو ، تاسلج  رد  یصّصخت و  یاھرانیمس  رد  اکیرما ، روشک 

اھتلم تلفغ  زا  رابکتسا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب ندوب  لکشم  تسیچ ؟ رطاخ  هب  شندوب  لکـشم  اما  تسا ؛ هدرک  ادج  وگروز  تلود  نیا  هار  زا  ار  شدوخ  هار  یتلم  هک  تسا  نیا  رثکاّدح 

نآ دندروآ ، تسد  هب  یلمع  ی  هبرجت کی  دندش ، ییامنھر  یھار  هب  دندش ، رادیب  اھتلم  درک ، هدنکارپ  ناھج  رد  ار  یرادیب  هک  دمآ  دوجو  هب  ایند  رد  یا  هطقن یتقو  .دـنک  یم هدافتـسا 

یمالـسا یروھمج  ماظن  یمالـسا و  بالقنا  ناریا و  تلم  .تسا  نیمھ  تقیقح  هلب ؛ .دـننامب  تلفغ  رد  باوخ و  رد  اـھتلم  دـنھاوخ  یم هک  ییاھتـسایس  نآ  نمـشد  دوش  یم زکرم 

زا یلیخ  دوب ، هدشن  هنحـص  دراو  ناوترپ  طاشن و  اب  دازآ و  اھر و  روط  نیا  تلم  نیا  دوب و  هدماین  شیپ  میظع  بالقنا  نیا  هک  ینامز  نآ  رد  .دنوش  رادـیب  رگید  یاھتلم  هک  دـندش  بجوم 

ار ناشیاھرـس  دندوبن ؛ روط  نیا  دنا ، هدش رازیب  ناشروشک  رد  اکیرما  یاھتلاخد  زا  دنا و  هدرک دنلب  اکیرما  اب  ینمـشد  دایرف  دنا ، هدرک دـنلب  یھاوخمالـسا  دایرف  زورما  هک  ییاھروشک 

یا هدیاف دوش ، یمن اقآ  دـنتفگ : یم دز ، یم یفرح  هملک  کی  اھنآ  هب  دـش و  یم ادـیپ  اھنآ  نایم  رد  یملاع  رکفنـشور و  مھ  تقو  کی  رگا  دـندرک ! یم یگدـنز  دـندوب و  هتخادـنا  نییاپ 

اھتلم دید  یگدـنز و  قفا  زا  ار  سأی  ربا  نیا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  .دـندوب  سویأم  دوش ؛ یمن دـنتفگ  یم دـھد ؟ تاجن  ار  شدوخ  یـسک  اکیرما  ی  هطلـس ریز  زا  دوش  یم رگم  درادـن ؛

مالسا تسا ؛ مولعم  دراد ؟ رابکتسا  یارب  یررض  هچ  دنروایب ، ور  مالسا  هب  اھتلم  یتقو  .دندرک  ادیپ  شیارگ  مالسا  تمـس  هب  ناناوج  دندش و  راودیما  رادیب و  اھتلم  زا  یرایـسب  دودز ؛

.تسا روط  نیا  ناریا  رد  هک  نیاامک دراذگ ؛ یمن مالسا  .تسا  فلاخم  ناملسم  تلم  رب  یرابکتسا  تردق  کی  ی  هطلس اب 

1377/07/08 نایوجشناد یمالسا  هعماج  هرگنک  نیمود  یرازگرب  تبسانم  هب  مایپ 

تامکحم تاّنیب و  زا  هک  نشور  یاھفدھ  اب  ار  نآ  دیھد ، مظن  دوخ  راک  هب  هاگشناد ، یمالسا  یاھلکشت  رگید  امش و  .تسا  رجارُپ  ناجیھرُپ و  نیگنس ، امش  ی  هفیظو طیارـش  نیا  رد 

اھرگ هنتف اھیرگ و  هنتف دیزاس ، مھارف  نایوجشناد  مومع  دوخ و  یارب  شا  هنازرو هنیک یاھشور  نمشد و  تخانش  یارب  ار  ذفان  دید  مزال و  تریصب  دیشخب ، تھج  هدش ، هتفرگ  بالقنا 

دوخ تاین  لامعا و  رظان  رـضاح و  لاح  همھ  رد  ار  ادخ  دیناسرب ، لقادح  هب  ار  ینامزاس  نورب ینامزاس و  نورد تافالتخا  دـینک ، یثنخ  ییاسانـش و  ییوجـشناد  طیحم  رد  صوصخب  ار 

.تسین یھلا  یاضر  زا  رتالاو  رت و  هتسیاش ناسنا ، یارب  یفدھ  چیھ  هک  دینادب  و  دینادب ،

1376/09/05 نایجیسب زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 
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ییاج رد  روضح  اب  تقیقح ، زا  عافد  یھاگ  .تسا  نابز  اب  عافد ، یھاگ  .تسا  ندـیمھف  اب  عافد ، یھاگ  .تسین  گنفت  اب  تسین ، تشم  اب  تسین ؛ ّهیرھق  تالآ  اب  هشیمھ ، مھ  عاـفد 

انـشآ روشک  لئاسم  اب  ار  همھ  و  درک ، زاب  ار  اھمـشچ  درک ، یـسایس  ار  اھنھذ  درک ، زاب  ار  اھنھذ  هک  دوب  نیا  درک ، ناریا  تلم  هب  بالقنا  هک  یتامدـخ  نیرتگرزب  زا  یکی  دـیاش  .تسا 

دنتـسھ هدامآ  همھ  روشک ، نیلوؤسم  دینادب  امـش  .دھد  ماجنا  دناوت  یمن یراک  چیھ نمـشد  دوشب ، نیا  رگا  .دوش  رتدایز  رتشیب و  زور  هبزور دـیاب  تریـصب ، نیا  ییانـشآ و  نیا  .درک 

.دنھد ماجنا  یھجو  نیرتھب  هب  ار  ناشدوخ  فیاظو  هک  نیا یارب 

1376/02/03 سدقلا قیرط رونام  رد  رضاح  یاھورین  رادید  رد  تانایب 

لاس هاجنپ  زا  شیپ ، لاس  دص  زا  دوخ ، کیدزن  خیرات  دوخ ، خیرات  لئاسم  .ددـنب  یمن هتـشذگ  رب  ار  دوخ  مشچ  دـنک ، یم هاگن  تریـصب  اب  ار  دوخ  ی  هتـشذگ هک  نیا رطاخ  هب  ناریا  تلم 

بیرق دیاش  لوط  رد  اکیرما -  ی  هدـحّتم تالایا  میژر  یلعف ، عضو  رد  و  رابکتـسا -  میژر  هک  تسا  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناریا  تلم  .دـنک  یم هاگن  ّتقد  اب  ار  شیپ  لاس  یـس  زا  شیپ ،

تسد .تسا  هدید  هتسناد و  هدیمھف و  ار  نیا  ناریا ، تلم  .تسا  هدرک  یدب  یلیخ  وا  هب  هتشاد ، یسایس  ّطلـست  روشک  نیا  رب  یولھپ  سوحنم  میژر  نامز  رد  هک  لاس  جنپ  یس و 

.تسا هتشغآ  مدرم  نوخ  هب  اھنیا 

1375/10/19 مق مدرم  رادید  رد  تانایب 

زامن تعکر  دنچ  طقف  دجسم ، رد  هک  دنک  لایخ  یسک  رگا  .دنروآ  باسح  هب  یلم  تماقتسا  یرگنشور و  ینیب و  نشور  تفرعم و  هاگیاپ  درامشب و  منتغم  ار  دجاسم  دیاب  ناریا  تلم 

سّدقم ّعِرَـشُم  نابز  هب  هک  زامن  ِدوخ  دوش ، هاگن  تریـصب  مشچ  اب  مھ  زامن  تعکر  دنچ  نامھ  رگا  ًالّوا  .تسین  روط  نیا .تساطخ  دراد ، یریثأت  هچ  نیا  دـنیآ و  یم نوریب  دـنناوخ و  یم

.دنک یم کیدزن  یراکادف  صولخ و  هب  رود و  داسف  زا  ار  اھناسنا  زامن  .دنک  یم راداو  هَّلل  ِمایق  هب  ار  تلم  کی  زامن  .دوش  یم یدایز  تاکرب  ی  هیام تسا ، حالف  لمعلاریخ و  ناذا ، زامن و 

1375/08/09 نازومآ شناد نایوجشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مگ تلم  هار  دوش ، مگ  هدرـسفا و  راعـش ، نیا  دوشن و  ظفح  هتـشارفارب  ِملَع  نیا  رگا  نوچ  ارچ ؟ .دـنک  ظفح  یلعـشم  مچرپ و  ناونع  هب  دـیاب  ار  رابکتـسا  اب  هزرابم  راعـش  ناریا ، تلم 

راکشآ شینمـشد  هک  نیا دوجو  اب  مھ ، راکـشآ  ِنمـشد  تسین و  یفخم  تریـصب ، لھا  یارب  تسا و  راکـشآ  نمـشد ، نآ  ِینمـشد  نوچ  .دراد  مھ  یحـضاو  لالدتـسا  .دش  دھاوخ 

ام رگا  .دنتخانـشن  تسرد  ار  نمـشد  یاھـشور  هک  دندرک  هابتـشا  اج  نیا زا  دندرک ، هابتـشا  هک  ییاھتلود  دـندروخ و  بیرف  هک  ییاھتلم  بلاغ  .دراد  بیرف  یارب  ییاھ  هویـش تسا ،

ینعی ددنسپ ؛ یم نمشد  هک  تفر  میھاوخ  ار  یھار  هک  تسا  یھیدب  میدرپس ، یشومارف  هب  دنک ، دوبان  ار  ام  دھاوخ  یم هک  ینمشد  اب  هزرابم  میتخانشن و  ار  نمـشد  یاھـشور 

.داسف هار  یناریو ، هار  یدوبان ، هار 

1375/03/29 یمالسا یاروش  سلجم  هرود  نیمجنپ  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

دنتـساوخ و یم هشیمھ  زا  شیب  دوـخ ، یـسایس  یتاـغیلبت و  یاـھ  هلمح ی  هریاد ندرک  گـنت  اـب  روـشک ، نیا  تلم و  نیا  نانمـشد  هک  دـش  لیکـشت  یطیارـش  رد  مـجنپ  سلجم 

تاباختنا رد  مدرم  روضح  ای  دوشن ، لیکشت  تقو  رس  سلجم ، نیا  هک  دندرک  یم وزرآ  .دنھد  رارق  ناشدوخ  رکم  دیک و  فیعـضت و  دروم  یوحن  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  هک  دنھاوخ  یم

رطاخ هب  روشک  یاضف  ای  دوش و  عقاو  فورعم  یاھ  هرھچ نارادـفرط  نایم  صاوخ و  نایم  مدرم ، ناـیم  ییاـھیریگرد  ناگدـنیامن ، باـختنا  لـحارم  رد  اـی  دـشابن ، یریگمـشچ  روضح  نآ ،

چیھ هک  مینک  رکش  ار  لاعتم  یادخ  دیاب  دوجو  ی  همھ اب.دوب  نمشد  یاھوزرآ  اھنیا  .ددنبب  اھیزوسلد  اھتریصب و  رب  ار  هار  رگیدکی ، هب  تبـسن  یزرو  هنیک ّوج  ددرگ و  رات  هریت و  تاباختنا ،

یاھرابغ درگ و  نودب  کاپ و  ینادیم  تاباختنا ، نادـیم  فلتخم ، یا  هقیلـس یرکف و  یاھحانج  روضح  دوجو  اب  دـندرک و  تکرـش  رتشیب  هشیمھ  زا  مدرم  .درکن  ادـیپ  قّقحت  اھنیا  زا  کی 

دـینک و یم هظحـالم  دـنرادروخرب ، تکازن  نّدـمت و  زا  هک  دـننک  یم اـّعدا  یبزح  یاـھھورگ  مدرم و  صاوخ  داـحآ و  هک  ییاـج  نآ  رد  .تفرگ  ماـجنا  اـیند  رد  نوگاـنوگ  تاـباختنا  ِیلومعم 

رد .دـنوش  یم تاباختنا  ثداوح  نیھر  یتّدـم ، ات  اھروشک  دریگ و  یم تروص  اھجّنـشت  دوش ، یم اھلتق  دـنتفا ! یم رگیدـکی  ناج  هب  روطاس  اب  تاباختنا ، رطاخ  هب  مدرم  هک  دیونـش  یم

هک داد  ناشن  درک و  تباث  یمالـسا  سّدـقم  ماظن  رگید  راب  کی  دـندمآ و  نوریب  دنلبرـس  ْناحتما  نیا  زا  مدرم  تفرگ و  ماجنا  یھجو  نیرتھب  هب  یھلا  ناحتما  نیا  هَّللادـمحب  اـم  روشک 

.تساراد ار  هناراوگرزب  یناسنا و  شنم  هلصوح و  رکف و  رثکاّدح  یریگراک  هب  دارفا و  ِیرادنتشیوخ  طابضنا و  مظن و  اب  هارمھ  روشک ، ی  هرادا ییاراک 

1375/03/20 ص)  ) هللا لوسر دمحم  رکشل 27  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

مھ هیلاع  تالیـصحت  هک  یناسک  اسب  یا  .تسین  نیا  ماوع »  » یانعم هک  متفگ  هن ! دیـشاب ؛ هیلاع  تالیـصحت  بسک  یپ  رد  ًاـمتح  هک  تسین  اـنعم  نیدـب  نتفرگن ، رارق  ماوع »  » وزج

نم و ِدوخ  ِتسد  ندوب ، ماوع  .دنماوع  وزج  اما  دنا ؛ ینغ ای  ریقف  هک  یناسک  اسب  یا  .دنماوع  وزج  اما  دـنا ؛ هدرک مھ  ینید  تالیـصحت  هک  یناسک  اسب  یا  .دـنماوع  وزج  اما  دـنا ؛ هدرک

نآرق دینیب  یم اذل ، .تسا  ماوع  دنک ، یمن راک  تریصب  یور  زا  هک  سک  رھ  .دشاب  تریـصب  یور  زا  مینک  یم یراک  رھ  ینعی  .میدنویپن  هگرَج  نیا  هب  هک  میـشاب  بظاوم  دیاب  .تسامش 

دینیبب ّلوا  سپ ، .میور  یم شیپ  میزادرپ و  یم توعد  هب  مینک ، یم لمع  تریـصب  اب  مناوریپ  نم و  ینعی  .یِنَعَبَّتا » ِنَم  َاَنا َو  ٍةَریـِصَب  یلَع  ِهَّللا  َیِلا اوُعْدَا  : » دـیامرف یم ربمغیپ  ی  هراـبرد

.دیبای تسد  تفرعم  هب  دیھد و  صیخشت  دینک ؛ ادیپ  لیلحت  تردق  دیشوکب  .دینک  جراخ  هورگ  نآ  زا  ار  ناتدوخ  تعرس  هب  دیماوع ، هورگ  وزج  رگا  .هن  ای  دیماوع  هورگ  وزج 

1375/03/14 ( هر ) ینیمخ ماما  دقرم  نارئاز  عامتجا  رد  تانایب 

! ورن : » دنیوگ یم ای  .مور » یم ار  هار  دراد !؟ یعنام  هچ  موش ! هجنکـش  : » دیوگ یم یوق  ِناسنا  بوخ ؛ .یوش » هجنکـش  تسا  نکمم  ورن ؛ ار  هار  نیا  : » دنیوگ یم یـسک  هب  تقو  کی 

.تسین ندیشک  تیمورحم  ندش و  هجنکش  ندش و  هتـشک  ِتبحـص  تقو  کی  اما  دراد »!؟ تیمھا  هچ  موش ! هتـشک  بوخ ؛ : » دیوگ یم گرزب  ناسنا  .یوش » هتـشک  تسا  نکمم 

نادرم و نانز و  زا  یرایسب  تسا  نکمم  ورن ؛ : » تسا نیب  رد  نارگید  ناج  یاپ  رگید  اج  نیا .دنوش » هتـشک  وت  تکرح  نیا  رطاخ  هب مدرم ، زا  یھورگ  هک  تسا  نکمم  ورن ؛ : » دنیوگ یم

یلعا دح  رد  ًالّوا  هک  دزرل  یمن شیاپ  یسک  نآ  .دزرل  یم ناشیاپ  تسین ، ّمھم  ناشیارب  ندش  هتـشک  هک  یناسک  رگید  اج  نیا .دنـشکب » یتخـس  وت ، نتفر  شیپ  رطاخ  هب  ناکدوک ،

ناشن البرک  رد  مالّسلا  هیلع نیسح  ماما  ار  تیـصوصخ  ود  نیا  .دریگن  سفن  ِفعـض  دشاب و  هتـشاد  سفن  تردق  ًایناث  .دھد  یم ماجنا  یگرزب  راک  هچ  دمھفب  دشاب و  هتـشاد  تریـصب 

.دیشخرد دھاوخ  مھ  رھّدلادبا  ات  و  دشخرد ، یم مھ  زونھ  دیشخرد ؛ خیرات  کرات  رب  یدیشروخ  لثم  البرک  ی  هثداح اذل ، .داد 

1375/03/14 ( هر ) ینیمخ ماما  دقرم  نارئاز  عامتجا  رد  تانایب 

یاپ .دیآ » شیپ  مالسا  ملاع  رد  فالتخا  ینعی  .دننک » کیرحت  دنناروشب و  امش  هیلع  ار  عجارَم  گرزب و  یاملع  ی  همھ تسا  نکمم  دیھد ، همادا  ار  هار  نیا  رگا  : » دنتفگ ماما  هب  یزور 

میژر لباقم  رد  یگداتسیا  هب  ار  ناریا  تلم  امـش  : » دش هتفگ  ماما  هب  اھراب  .دیـسر  بالقنا  ِیزوریپ  ی  هقطن هب  ات  داد  همادا  ار  هار  دیزرلن و  ماما  یاپ  اما  .دزرل  یم اج  نیا ناسک ، یلیخ 

زا یکی  .دـنداد  رارق  ار -  ناناوج  یاھنوخ  ار -  اھنوخ  هیلع ، هَّللا  ناوضر ماـما  لـباقم  رد  ینعی  دـھد »؟ یم یـسک  هچ  دزیر  یم نیمز  رب  هک  ار  ییاـھنوخ  باوج  .دـینک  یم قیوشت  یولھپ 

نیرتھب هک  دندش  هتـشک  ناسک  یلیخ  دندرک ، ار  تکرح  نیا  ماما -  ینعی  ناشیا -  هک  دادرخ  هدزناپ  رد  : » تفگ .تفگ  ار  بلطم  نیا  هدـنب  دوخ  هب  ای 43 ، لاس 42  رد  گرزب ، یاملع 

، ماما اما  .دـنک  فرـصنم  تکرح  ی  همادا زا  ار  یـسک  رھ  دوب  نکمم  دروآ و  یم راشف  اـھرکف  زرط  نیا  .دوب  اـھرکف  زرط  نیا  داد »؟ دـھاوخ  یـسک  هچ  ار  اـھنیا  باوج  .دـندوب  اـم  ناـناوج 

.دش یم هدید  اھاج  نیا رد  دوب ، مکاح  وا  رب  هک  یتریصب  تمظع  وا و  حور  تمظع  .دیزرو  تماقتسا 

1375/02/04 جح میظع  ی  هرگنک هب  مایپ 

یوتف و هنوگ  رھ  .دـننک  یم در  ار  مسینویھـص  رابکتـسا و  نینوخ  ی  هجنپ زا  نانآ  تاجن  ناناملـسم و  لالقتـسا  تزع و  عقاو  رد  دـننک ، یم در  یفن و  ار  جـح  تیعماج  کرحت و  هک  ناـنآ 

رداص نیملـسم  روما  رد  مزال  تریـصب  زاب و  مشچ  نتـشادن  طیحم و  ناھج و  قیاقح  هب  لـھج  یور  زا  داـیز ، ناـمگ  هب  هک  تسا  هَّللا  لزنا  اـم  ریغ  هب  مکح  هراـب ، نیا  رد  ینید  ی  هیرظن

.دوش یم
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1374/03/25 اروشاع رونام  رد  رضاح  یاھ  ناگی رادید  رد  تانایب 

دروم ی  هطقن رد  یوق  هبناج و  همھ  یروضح  هاتوک ، رایسب  یتّدم  رد  هک  هدرک  ادیپ  ار  تردق  ییاناوت و  نیا  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  راگدرورپ ، لضف  هب  یمالـسا ، یروھمج  رد 

ی هیحور نامھ  گنج ، نادـیم  ی  هیحور نامھ  نیا ، .دزیخ  یمرب نامیا  قشع و  زا  هک  تسا  یا  هدارا ی  هیاس رد  ناـمیا و  تکرب  هب  نیا ، .تسا  راـختفا  ی  هیاـم نیا ، .تسا  هتـشاد  رظن 

.تسا نامھ  هیام ، .تسا  نادابآ  رـصح  نتـسکش  و  سّدـقملا » تیب «، » نیبملا حـتف  » نامھ تسا ؛ دـنورا »  » زا روبع  ی  هدارا ناـمھ  نیا ، .تسا  تشھ » رجفلاو   » و جـنپ » یـالبرک  »

زور نآ  .دـنرتدنم  هقالع رتانـشآ و  یماظن ، راک  ِتعیبط  هب  اھورین ، تسا و  رتریـصب  رتھاگآ و  یھدـنامرف ، رتّمظنم و  رتیوق و  یھدـنامزاس  زورما  هک  تسا  نیا  هدـش ، ادـیپ  هک  یتواـفت 

ام مھل  اوّدـعا  و   » هک تسا  نآرق  ی  هیآ .تسا  هفیظو »  » ِروضح دـناوخ ، یم ارف  تکرح  هب  ار  همھ  هک  یزیچ  زورما ، .دـناوخ  یم ارف  تکرح  هب  ار  یـسک  رھ  هنحـص ، رد  نمـشد  روـضح 

ار ناتسود  دناسرت و  یم ار  نانمشد  نیا ، .دندرک  هدھاشم  یلیمحت  گنج  نارود  رد  ام ، تلم  روشک و  هک  تسا  یزیچ  نآ  ِلضفا  ی  هبترم نیا ، .لیخلا » طابر  نم  ةّوق و  نم  متعطتسا 

ّرطعم یوبـشوخ  ِلگ  یمالـسا ، یروھمج  هک  دھد  یم ناشن  نیا ، .درک  ریگلفاغ  ناوت  یمن رگید  ار  یمالـسا  یروھمج  هک  دھد  یم ناشن  نیا ، .دنک  یم نئمطم  راودـیما و  دنـسرخ ،

مھ هـک  یمَدود  ریــشمش  تـسا ؛ راـقفلاوذ  ریــشمش  نـیا ، .دــنک  رپرپ  ار  نآ  دوـش و  زارد  لواـطت  هـب  فرط  رھ  زا  نمــشد ، تـسد  هـک  دــنا  هتــشاذگن عاـفد  یب ناـنچ  نآ  ار ، اـبیز 

امش هک  یتعاس  رھ  .نمشد  یزرو  عمط زا  یریگشیپ  یارب  مھ  تسا و  رطخ  ماگنھ  رد  مزال  یگدامآ  داجیا  یارب  مھ  .نانمشد  ی  هدنناسرت مھ  تسا ، ناتسود  ی  هدننک لاحـشوخ

اج نآ هب  لماک  ِتمالـس  اب  هَّللاءاش  نا هک  یتقو  ات  دیدش ، جراخ  دوخ  رھـش  هناخ و  زا  هک  یتقو  زا  ینعی   ) دـینارذگ یم رونام  نیرمت و  ماگنھ  رد  هژر ، ماگنھ  رد  ناس ، فص  رد  اج  نیا رد 

 - روشک نیا  رسارس  رد  رشتنم  ی  هدنمزر ِمیظع  ِتعامج  نآ  ی  همھ دوجو  .تسا  فدھ  ّتین و  نآ  یارب  هقدص و  هنـسح و  امـش  مدق  رھ  .تسا  هقدص  هنـسح و  شا  همھ دیدرگرب ،)

نآ یارب  فدھ و  نآ  هار  رد  نیا ، .تسا  هقدص  هنـسح و  دنـشاب - » یماظن  انعم  نیا  هب  دیاب  شدارفا  ی  همھ تسا ، یمالـسا  هک  یتکلمم   » دومرف ناش  هرابرد تما  نیا  ِزیزع  ماما  هک 

ماجنا بوخ  مھ  لاح  هب  ات  تسا و  هیـضق  یلکـش  ی  هبنج زا  نیا ، .دنـشاب  هتـشاد  ار  اھیگدامآ  نیا  اج  همھ رد  دیاب  شترا ، هاپـس و  رـضاح و  اج  همھ  رد  ِجیـسب  ناگدـنمزر ، .تسا  راک 

هک دوش  یم یّحلـسم  یورین  نآ  داجیا  هار  رد  هریخذ  کی  امـش  یارب  نیا  دریگ و  یم ماجنا  هجو  نیرتھب  هب  امـش ، یرایـشوھ  ّتقد و  اب  مھ ، رونام  رخآ  اـت  هَّللاءاـش ، نا .تسا  هدـش 

.دراد مھ  اب  ار  ّینف  یھلا و  ی  هبنج

1374/02/06 ( تدحو میکحت  رتفد   ) نایوجشناد یمالسا  یاھ  نمجنا هیداحتا  ی  هنالاس تسشن  هب  مایپ 

هتبلا لئاح و  راوشد و  ربعم  کی  زا  رضاح  لاح  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  هک  دمھف  یم ینشور  هب  دشاب  هتـشاد  یتریـصب  بالقنا ، ینونک  لئاسم  یناھج و  یراج  لئاسم  رد  سک  رھ 

یعطق هجیتـن  نیا  هب  یتسینویھـص  یرابکتـسا و  زکارم  ناـھج  حطـس  رد  مییوگب  دـیاب  مینک  هصـالخ  هلمج  دـنچ  رد  ار  لـئاسم  نیا  میھاوخب  رگا  .تسا  روبع  لاـح  رد  هدـننک  نییعت 

یرادـیب ی  هدـنیازف جوم  تسناوت  دـنھاوخن  رگید  هداد و  تسد  زا  ار  راک  هتـشر  رـس  دایز ، لامتحا  هب  دـنھدب  تسکـش  شا  ینونک هلحرم  رد  ار  بالقنا  نیا  دـنناوتن  رگا  هک  دـنا  هدیـسر

تسا هتفای  مھ  یفاک  قمع  لاس ، هدزناش  نیا  رد  هک  میظع  جوم  نیا  .دننک و  راھم  یمالسا  یونعم  میھافم  هب  هکلب  تیونعم  هب  ار  ناملسم  ریغ  یاھتلم  شیارگ  یتح  یمالـسا و 

.دوب دھاوخ  یبرغ  یگنھرف  هطلس  هیلع  ًاصخشم  یرابکتسا و  تیمکاح  هیلع  یدج  یدیدھت 

1374/01/16 جح نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

.دـشاب هتـشاد  کرد  تردـق  تفرعم و  مھف ، تریـصب ، دـیاب  ناسنا  هتبلا  .دـینیب  یم حوضو  هب  ار  نیا  دـینک ، هاگن  نید  زا  یرثا  هب  امـش  هک  اج  رھ  .درادـن  نتـشون  هک  تسھ  ییاھزیچ 

فالخ هب  دوش !؟ هدیـشک  رفک  خر  هب  دیحوت  مالـسا و  هک  تسا  نیا  یارب  میظع ، عامتجا  نیا  هک  دمھفن  دنیبب و  جح  رد  ار  نیملـسم -  تدحو  تیونعم و  راعـش  دـیحوت -  هک ، تسیک 

.دنک یم رپس  هنیس  کرش  لباقم  رد  دیحوت  جح ، رد  دنھاوخ ، یم نانمشد  زورما  هچنآ 

1373/03/17 دمحاریوب هیولیگھک و  نویناحور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، دـندوب رادروخرب  یگژیو  نیا  زا  وجـشناد  ناناوج  بالقنا -  زا  لبق  زورید -  رگا  .تسا  زاب  ناشنھذ  ناناوجریغ -  یتح  و  درم ، نز و  اـت  هتفرگ  رـسپ  رتخد و  زا  روشک -  ناـناوج  ِمومع  زورما 

نیا ام  زورما  ی  هعماج رد  یگنھرف  ی  هثداح زا  مھم  ِشخب  کی  .دـنمھفب  دـنھاوخ  یم دـننک و  یم هاگن  راصبتـسا  اب  تریـصب و  مشچ  اب  ار  لئاسم  همھ ، تسین و  اـھنآ  صوصخم  زورما 

تفگ دوش  یم رگم  .دنزادرپ  یم هھبش  یاقلا  هب  امش  نم و  ِرکف  ِنیرکنم  هن ؛ مھ  نانمـشد  .دننک  یم اقلا  هھبـش  نانمـشد  ینعی  .دنریگ  یم رارق  تاھبـش  ضرعم  رد  اھنیا  هک  تسا 

دنزادرپ یم دیدرت  داجیا  هب  دننکارپ ، یم بلطم  دننز ، یم فرح  لاحرھ  هب تفگ ؟ روط  نیا دوش  یم رگم  دنکن ؟ اقلا  یا  هھبش چیھ  و  دنزن ، فرح  دوش ، لال  درادن ، لوبق  ار  ام  رکف  سکرھ 

.دنکن دایز  ار  نآ  دشاب و  هھبش  ی  هدننک فرطرب  دییوگ ، یم امش  هک  یبلطم  هک  تسا  نیا  مھم  .دننک  یم تسرد  تاھبش  و 

1371/08/27 جیسب ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هناروکروک و تعاطا  اب  دندنبب و  ار  ناشیاھمـشچ  دنیایب و  یا  هدع تسا  هتـساوخن  زگرھ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  اج  نیا رد  .تسا  یھاگآ  رب  یمالـسا ، یروھمج  رد  جیـسب  ساسا 

تمحر ناوضر و  یروھمج -  نیا  ماما  یمالـسا و  یروھمج  .میتساوخن  ام  ار  نیا  .دنراذگب  ندیگنج  یانب  دنـشکب و  ار  اھ  هحلـسا دنورب و  نادیم  هب  دـتفا ، یم قافتا  هک  هچنآ  زا  ربخ  یب

زا لبق  یلیمحت و  گنج  لاس  تشھ  رد  دربن ، یاھ  هھبج رد  هک  یناسک  .دیگنج  نادیم  نآ  رد  درک و  باختنا  ار  نادیم  داتفا ، هار یھاگآ  اب  ام  تلم  .دندرک  تکرح  نیا  سکع  وا -  رب  ادخ 

، ام یجیسب  ناناوج  .دننک  یم عافد  هچ  زا  دنگنج و  یم ارچ  دنگنج ، یم یسک  هچ  اب  دننک ، یم هچ  هک  دندیمھف  .دندیگنج  ٍةریصب  یلع  دندیگنج ، دنداتـسیا و  نآ  زا  دعب  یرادقم  نآ و 

ناشنابز زا  ررکم  رد  ررکم  دندوب -  هکرھ  دندوبن -  هبتر  یلاع صصختم  رگا  دندوبن ، یھاگشناد  رگا  دنتشادن ، یلیصحت  کردم  رھاظلا  یلع رگا  دندوب ، ییاتسور  رگا  دندوب ، یرھـش  رگا 

.تسا تفرعم  نامھ  نیا ، .میگنج » یم نامیاھنامرآ  فادھا و  یارب  ام  میگنج ؛ یمن نیمز  بجو  کی  یارب  ام  میگنج ؛ یمن کاخ  یارب  ام   » هک میدینش 

1371/08/27 جیسب ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ار ناتتریصب  .دریگب  ار  اھتریـصب  ولج  کچوک ، لئاسم  یدام و  یاھزاین  زا  یـضعب  دیراذگن  .دینک  دایز  زور  هبزور ار  تریـصب  نیا  دیتسھ ، هک  روشک  یاج  رھ  زیزع ! نایجیـسب  زیزع ! ناناوج 

تلم کی  رظن  رد  ار  یبالقنا  یاھوزرآ  دنک  یم یعس  نمـشد  .دروخن  بیرف  هک  دوش  یم قفوم  یتلم  نآ  و  دراد ؛ نوگانوگ  یاھدنفرت  نمـشد ، .دیـسانشب  ار  ناتنمـشد  دینک و  ظفح 

راثن شیارب  ناج  ادـخ ، هار  رد  هک  یتلم  تسین ! رتالاب  هک  ناج  زا  اما  تسا ، زاین  مھ  یدام  زاین  .دـنک  گرزب  وا  رظن  رد  ار  کچوک  یدام و  یاھزاین  دـنک  یم یعـس  .دـنک  کـچوک  نمؤم ،

! دینک هدھاشم  ار  ایند  زورید  زورما و  یاھتسایس  دینک ! هاگن  نالا  امش  دشاب ؟! هتشاد  دناوت  یم یریثأت  هچ  رگید  یاھزاین  تسا ، نمشد  اب  هزرابم  نادیم  هک  ییاج  نآ تسا ، یندرک 

دننک یم راھظا  ًانلع  .دنسرت  یم مالسا  عویش  زا  اھنآ  دشابن ؟ یناھج  دادبتسا  رابکتـسا و  نیتسآ  رد  ییاھ  هئطوت یمالـسا ، سدقم  ماظن  نیا  هیلع  هک  تسا  هدوب  ماگنھ  هچ  دینیبب 

هب .تسین  یوزنم  تلم  کی  ناریا  تلم  زورما  .تسا  تیعقاو  کی  نیا ، .مینیب  یم ار  نیا  مھ  ام  دوخ  .تسا  شرتسگ  هب  ور  یمالسا  یاھروشک  رد  یمالـسا ، یبالقنا  تاساسحا  هک 

ی هرـصاحم رد  هک  نیوگزرھ  ینـسوب  تلم  لثم  یتلم  روطچ  هک  دیونـشب  دیـسرپب و  دـنا  هتفر اج  نآ هب  هک  یناسک  زا  دـینک و  هاـگن  اـپورا  بلق  هب  ًـالثم  اـیند ، رد  نوگاـنوگ  یاـھروشک 

هک تسا  هدرک  ساسحا  روطچ  دینیبب  دنک ! یم دیلقت  اھدنب  یناشیپ نتـسب  رد  امـش ، زا  روطچ  دھد و  یم راعـش  یناریا ، ناناوج  امـش  مان  هب  تسا ، هتفرگ  رارق  تیناسنا  نانمـشد 

، تاساسحا نیا  نوناک  .دنک  یم ادیپ  شرتسگ  زور  هبزور هک  تسا  یمالسا  تاساسحا  نیا ، دھد ! تسکش  ار  نمشد  ات  دورب  ار  هار  نامھ  دیاب  دیتفر و  امش  هک  تسا  یھار  نآ  هار ،

اب رگا  ناسنا  هک  تسا  ییاھ  همانرب مھ  شیاھ  همانرب .دنک  یم یزیر  همانرب موادـم  روط  هب  رابکتـسا ، هک  تسور  نیا  زا  .تسھ  مھ  نالا  دوب و  امـش  یمالـسا  سدـقم  روشک  نیمھ 

.دسانشب ار  اھنآ  دناوت  یم دنک ، هاگن  تریصب 

1371/04/22 اروشاع یاھ  نادرگ ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

رد هک  دھد  یم سرد  .تشذـگ  دـیاب  زیچ  همھ  زا  نآرق ، هار  رد  هک  دـھد  یم سرد  .درک  یراکادـف  دـیاب  نید ، ظفح  یارب  هک  دـھد  یم سرد  اروشاع  .دراد  ییاھـسرد  اھمایپ و  اروشاع 
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ی همھ اب  نمـشد  ی  هھبج هک  دـھد  یم سرد  .دـنریگ  یم رارق  فص  کی  رد  مھ  اب  تیعر ، ماما و  عیـضو و  فیرـش و  ناوج ، ریپ و  درم ، نز و  گرزب ، کچوک و  لـطاب ، قح و  دربن  نادـیم 

و دید ، بیسآ  هنیدم  رد  دید ، بیسآ  ماش  رد  دید ، بیسآ  هفوک  رد  اروشاع ، ناریسا  ناوراک  هلیسو  هب  هیما ، ینب ی  هھبج هک  نانچمھ   ) .تسا ریذپ  بیـسآ رایـسب  یرھاظ ، یاھییاناوت 

بیرف اھتریصب  یب .تسا  مزال  تریصب  ناسنا ، یارب  رتشیب ، زیچ  همھ  زا  نید ، زا  عافد  یارجام  رد  هک  دھد  یم سرد  .دش ) یھتنم  ینایفس  ی  هھبج یانف  هب  ارجام ، نیا  مھ  هرخألاب 

اھتریـصب یب زا  یلو  دندوبن ، راجف  قاسف و  زا  هک  دـندوب  یناسک  دایز ، نبا ی  هھبج رد  هک  نانچمھ  .دـننادب  دوخ  هک  نیا نودـب  دـنریگ ؛ یم رارق  لطاب  هھبج  رد  اھتریـصب  یب .دـنروخ  یم

.دھد تسکش  ار  رابکتسا  رفک و  ی  هھبج دناوت  یم اھسرد  نیمھ  .دناسرب  تزع  هب  تلذ  زا  ار ، تلم  کی  هک  تسا  یفاک  اھسرد  نیمھ  هتبلا  .تسا  اروشاع  یاھسرد  اھنیا.دندوب 

1370/12/04 سلجم تاباختنا  رب  تراظن  یزکرم  تأیھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نیرتاسر نیرتمھم و  میشاب ، نئمطم  ماظن  تمالس  زا  یلک  روط  هب  هک  نیا یارب  ام  .تسا  هدیشخب  روشک  ماظن  هب  بالقنا  هک  تسا  یناگرا  هاگتسد و  نیرت  نئمطم نابھگن  یاروش 

، دش هتشاذگ  تیطورشم  ردص  رد  هک  یلوا  زارط  زا  رتمھم  یـشقن  ّیتح  نابھگن  یاروش  ام ، یـساسا  نوناق  رد  .تسا  نابھگن  یاروش  نیمھ  ام  ی  هعومجم نیرترثؤم  نیرتلاعف و  و 

لئاسم اب  دنتـسھ ، نابھگن  یاروش  رد  زورما  هک  یناسک  نیا  ًایناث  تشاد ؛ راک  عرـش  ی  هلأسم هب  طقف  تشادـن ؛ یراک  اھنیا  لاثما  یـساسا و  نوناق  لئاسم  هب  لوا ، زارط  ًالوا  .دراد 

زور نآ  رد  هک  میدـید  هتبلا  .دـننک  راک  لوا  زارط  شقن  رد  دنتـساوخ  یم زور  نآ  رد  هک  یناـسک  نآ  اـت  دـنرتفقاو ، تسھ ، بـالقنا  هار  رـس  رب  هک  یتالکـشم  بـالقنا و  لـئاسم  روشک و 

ناگرا نیا  دندرک و  رثا  یب ار  ناشنایعا  ِدوخ  دعب  ار ، ناشدوجو  لوا  دندرک ؛ جراخ  هنحص  زا  ار  اھنآ  دوز  هچ  دننک و  لمحت  ار  لوا  زارط  دنتسناوتن  ناریا  یدازآ  نانمشد  مالـسا و  نانمـشد 

زا ینعی  دش ؛ لیدبت  لوا  ی  هجرد یاھدادبتـسا  زارط  زا  یدادبتـسا  هب  هطورـشم  دش : هچنآ  دـش  درک و  ادـیپ  همادا  تیطورـشم  لاس  اھھد  لوا ، زارط  نودـب  دـندرک ! فذـح  یلکب  ار 

رد هاش  نیدلارصان  .تسا  نآ  زا  رتشیب  کشالب  هکلب  تسا ؛ رتمک  هاش  نیدلارـصان  دادبتـسا  زا  ناخاضر  دادبتـسا  هک  دیوگب  دناوت  یمن سک  چیھ  رتالاب ! یھاش  نیدلارـصان  دادبتـسا 

ریگتـسد ار  املع  درک و  بوکرـس  ار  مدرم  تکرح  دید ، ار  املع  مدرم و  تکرح  هک  یماگنھ  لاس 1314  رد  ناخاضر  اما  تسشن ؛ بقع  دید ، ار  مدرم  تکرح  هک  یتقو  وکابنت  ی  هیـضق

یساسا نوناق  ممتم  رد  ی  هدش ینیب  شیپ یاملع  رگا  ّالاو  تساج ؛ نآ رد  لوا  زارط  روضح  مدع  زا  یشان  اھنیا  ی  همھ ام ، داقتعا  هب  دروآ ! شیپ  ار  داشرھوگ  دجسم  ی  هعقاو دومن و 

روـضح هناتخبــشوخ  .میدوـب  رتوـلج  یلیخ  میتـسھ ، هـک  هـچنآ  زا  زورما  اـم  دــننک ، اـفیا  ار  ناــشدوخ  شقن  دنتــسناوت  یم دنتــشاد و  یم روـضح  دنــشاب -  لوا  زارط  ناــمھ  هـک  - 

یراک نامھ  نابھگن  یاروش  هب  تبسن  دنھاوخب  نانمشد  هک  دادن  هزاجا  دوب ، ناشیا  رد  هک  یتمکح  نآ  مزح و  نآ  تریـصب و  نآ  تیعطاق و  نآ  اب  بالقنا ، رد  هیلع ) یلاعت هَّللا ناوضر ) ماما

.دندرک لوا  زارط  اب  هک  دننکب  ار 

راچد نآ  هب  امـش  زورما  هک  یی  هیـضق نیا  لیبق  زا  یعرف -  یاـیاضق  رد  مھ  و  نیناوق ، ی  هیـضق رد  مھ  و  تسا ؛ یونعم  ینوناـق و  رادـتقا  جوا  رد  ناـبھگن  یاروش  هَّللادـمحب  مھ  زورما 

، دـنکب هلباقم  هضراـعم و  نآ  اـب  ددنـسپن و  ناـبھگن  یاروش  یارب  ار  تیعقوم  نیا  هک  سکرھ  .تسا  ماـظن  ناـبیتشپ  اھھاگتـسد و  هجوت  داـمتعا و  دروم  مدرم و  لوبق  دروم  دـیتسھ - 

نابھگن یاروش  .دروآ  راب  هب  یجیاتن  تفرگ و  ماجنا  یتامادقا  لوا  زارط  نآ  فذح  هار  رد  ناخاضر ، نامز  رد  ناخاضر و  زا  لبق  زور  کی  هک  هتفرگ  رارق  یطخ  نامھ  رد  هناھاگآان  ای  هناھاگآ و 

رد رفن  کی  تسا  نکمم  دنک ، یم تواضق  هک  یتقو  مھ  یلداع  یـضاق  رھ  .دننک  هاگن  نآ  هب  نیما  مشچ  هب  هک  دنفظوم  همھ  تسا و  نمتؤم  نیما و  شدوخ ، راک  مادـقا و  فرح و  رد 

دامتعا دروم  ًالمع  یتسیاب  تسا و  نمتؤم  نیما  کی  مکح  یـضاق ، مکح  اما  دشاب ؛ مھ  قحب  ضارتعا  نآ  و  تسین -  هک  تمـصع  اھام  نیب  نوچ  دشاب -  هتـشاد  ضارتعا  وا  هب  شلد 

یتسیاب مینک -  یم هدـھاشم  تاباختنا  باب  رد  اـم  هک  یلیبق  نیا  زا  ییارجا -  هبـش  ییارجا و  تافرـصت  رد  مھ  نیناوق ، رد  مھ  تسا ؛ روط  نیا ناـبھگن  یاروش  عضو  زورما  .دریگب  رارق 

نابھگن یاروش  یارب  نوناق  هک  یی  یونعم خماش  ماقم  تیعقوم و  نیا  زا  هک  دھدب  هزاجا  شدوخ  هب  دـیابن  سک  چـیھ  تسھ و  هَّللادـمحب  دـشاب و  مدرم  نامتئا  لوبق و  دامتعا و  دروم 

تبسن مینز و  یم فرح  نابھگن  یاروش  تافرصت  باب  رد  ام  هک  تسا  تیعقوم  نیا  هب  تریصب  تفرعم و  ملع و  اب  .دنک  دراو  یی  هشدخ نآ  هب  تبسن  دھدب و  ماجنا  ّیطَح  هدرک ، نیعم 

.مینک یم یریگ  میمصت نآ  هب 

1370/11/18 هاپس ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رشب یاھدرواتـسد  ی  همھ هک  نانچمھ  .دنک  یمن ظفح  ام  یارب  نازرا  ناسآ و  ار  نآ  دھدب ، رگا  و  دھد ؛ یمن نازرا  ناسآ و  ّیدام ، یاھتمعن  لثم  مھ  ار  یونعم  یاھتمعن  لاعتم  یادخ 

یسایس تدایـس  ای  یکیژولونکت  یملع و  یاھتفرـشیپ  ییاھتلم  هک  دینک  یم هدھاشم  رگا  .تسا  یراکادف  تدھاجم و  شالت و  عبت  هب  مھ  اھنآ  ظفح  تسا ، یریگیپ  شالت و  عبت  هب 

ام اھیف  هل  انلّجع  ةلجاعلا  دیری  ناک  نم   » هک تسا  یمالـسا  لوصا  زا  یکی  نیا  .تسا  شالت  عبات  تسھ ، هچرھ  دنا -  هدرک ادیپ  یتزع  دنا و  هدش دنمتورث  دـنا -  هدرک ادـیپ  یداصتقا  و 

نامھ هک  ار  یھلا  ترخآ  و  تسا ، ترخآ  نامھ  هک  ار  یـشزرا  یایند  دنتـسھ و  اھـشزرا  لابند  هک  یناسک  نآ  .دنھاوخ  یم ار  ایند  هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم  نیا  دـیرن ؛» نمل  ءاشن 

؛» ءالؤھ ءالؤھ و  ّدمن  ّالک  : » دیامرف یم دعب  اروکشم .» مھیعس  ناک  کئلواف  نمؤم  وھ  اھیعس و  اھل  یعس  ةرخألا و  دارا  نم  و  « ؛ دنروط نیمھ مھ  اھنآ  دنھاوخ ، یم تسا ، یھلا  باوث 

ندروآ تسد  هب  یارب  نازیم  رایعم و  شالت ، .دـنک  یم کمک  وا  هب  ادـخ  تسا ، هدرک  شالت  هک  یھار  نامھ  رد  درک ، شـالت  هک  سکرھ  .ار  اـھنآ  ار و  اـھنیا  مینک ؛ یم کـمک  ار  همھ  اـم 

یاج دنچ  رد  .تسام  لباقم  رد  تیرشب -  شخب  تریـصب ملعم  نآرق -  .تسام  لباقم  رد  خیرات  .دوش  یمن شالت  یب ینعی  تسا ؛ روط  نیمھ مھ  اھدرواتـسد  ظفح  .تساھدرواتـسد 

لاعتم یادخ  هک  دندرک  یراک  لیئارسا  ینب نیمھ  اما  مدیشخب ؛ تلیضف  نیملاع  ی  همھ رب  ار  امش  نم  نیملاعلا ؛» یلع  مکتلّضف  ّینا  و  : » دیامرف یم لیئارـسا  ینب هب  دنوادخ  نآرق 

رد اذل  تساھنآ ؛ تشونرس  ی  هدننک نییعت  هک  تساھناسنا  شالت  نیا  درادن ؛ یسک  اب  یـشیوخ  موق و  دنوادخ  هَّللا !» نم بضغب  وئاب  ةنکـسملا و  ّةلّذلا و  مھیلع  تبرـض  و  : » دومرف

یگدـنز و ناج و  لد و  رب  ینعی  دـندرک ؛ لمح  اھنآ  رب  ار  تاروت  اھولمحی .» مل  ّمث  ةـیرّوتلا  اولّمح  نیذـّلا  لثم  : » دـیامرف یم لیئارـسا  ینب نیمھ  ی  هرابرد هک  دـینیب  یم هعمج  ی  هروس

جراخ ناشیگدنز  ِعقاو  لد و  نھذ و  زا  ار  نآ  دنتـشادنرب و  ناشدوخ  اب  ار  تاروت  اھنیا  ًادادتما  ًادعب  نکیل  اھولمحی ؛» مل  ّمث   » اما دـندرب -  هرھب  تاروت  زا  اھنیا  سپ  دـندرک -  دراو  اھنآ  نھذ 

« رافسا لمحی  رامحلا  لثمک   » تقو نآ  دوبن ؛ رگید  تاروت  نطاب  اما  تشاد ، دوجو  تاروت  رھاظ  .دندرک 

1370/10/11 رھشوب ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یاھفدھ تمـس  هب  دنک و  یم ادیپ  انعم  ام  مادقا  تعاجـش و  تریـصب و  تفرعم و  هک  تسا  نآرق  ی  هیاس رد  .دـنزب  جوم  ینآرق  تاکرب  دـنک و  تموکح  نآرق  دـیاب  ام  یگدـنز  یاضف  رد 

هچ نیا  .دیھدب  خساپ  اھنآ  یادن  هب  دننک ، یم توعد  یعقاو  یگدنز  هب  تایح و  هب  ار  امـش  ادخ  ربمایپ  ادخ و  یتقو  نینمؤم ! یا  دـیوگ : یم نینمؤم  هب  نآرق  .دوش  یم هجوتم  تسرد 

.تسا ناسنا  ی  هتسیاش ِتایح  نیا  هملک ، کی  رد  دننک ؟ یم توعد  نآ  هب  ار  ام  ربمایپ ، ادخ و  هک  تسا  یتایح 

1370/10/11 رھشوب ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

.دنیامن ادیپ  تریصب  تفرعم و  دننک و  لیصحت  ات  درک  کمک  دیاب  تشاد ؛ زاب  ملع  لیصحت  زا  ار  نارتخد  نانز و  دیابن  .دنا  هتشاد تفرشیپ  ینوگانوگ  یاھنادیم  رد  ام  نانز  هَّللادمحب  زورما 

.دوشب ظفح  یھلا  ماکحا  یھلا و  دودح  دیاب  هتبلا  دنشاب ؛ نادرم  شوداشود  لئاسم ، ی  همھ رد  دنناوت  یم نانز 

1370/06/27 هاپس ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

انھف ناجزمیف  ثغـض  اذھ  نم  ثغـض و  اذھ  نم  ذـخؤی  نکلو  : » دـلان یم نیا  زا  نینمؤملاریما  دـینیبب  .دوشب  جوزمم  نآ  رد  لطاب  قح و  هک  تسا  ینارود  نآ  یبالقنا ، رھ  راوشد  نارود 

یناسک دندوب ؛ هکم  لھا  ناکرشم و  رافک و  فرط ، نآ  .دوب  ینشور  حیرص و  فوفص  فوفص ، ربمایپ ، نارود  رد  .دوبن  یروط  نیا ربمایپ ، نارود  رد  هئایلوا .» یلع  ناطیّشلا  یلوتـسی  کل 

ینارگ هئطوت دندوب ؛ دوھی  .دوبن  یی  هھبـش نیاربانب  درک ؛ تراغ  ار  نم  لاوما  وا  درک ، ینادنز  ار  نم  وا  دز ، خیرات  نالف  رد  ار  نم  وا  دنتـشاد : هرطاخ  اھنیا  زا  نیرجاھم  یکی  یکی هک  دندوب 

یـسک یوربا  هب  مخ  دندیرب ؛ رـس  ار  مدآ  یریثک  ی  هدع داد  روتـسد  ربمایپ  داتفا ، قافتا  هظیرق  ینب گنج  .دـندوب  انـشآ  اھنآ  یاھ  هئطوت اب  راصنا -  رجاھم و  زا  هنیدـم -  لھا  ی  همھ هک 

، نینمؤملاریما نارود  رد  اما  .تسا  ناسآ  مھ  نامیا  ظفح  تسا ؛ ناسآ  گنج  ییاج ، روط  نیا .دوبن  هنحص  رد  یرابغ  دوب ؛ ینشور  ی  هنحص هنحـص ، نوچ  ارچ ؛ تفگن  سک  چیھ دماین و 

وزج یی -  هدع لقن  هب  انب  یگرزب -  نیا  هب  یباحـص  دوعـسم ،» نب هَّللادبع  » هک دوب  ناسآ  دینک  یم لایخ  تسا ؟ یخوش  دینک  یم لایخ  دنتفرگ ؟ رارق  (ع ) یلع لباقم  رد  یناسک  هچ 
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هب هدـب  هزاجا  میتحاران ، لاتق  نیا  زا  ام  دـنتفگ  دـندمآ  نیفـص  گنج  رد  هک  ییاھنآ  و  میثخ » نب عیبر  » نیمھ دـمآ ؟ باسح  هب  نافرحنم  وزج  دـنامن و  نینمؤملاریما  تیالو  هب  یاھدـنباپ 

.تسا تخس  هیضق  هک  تساج  نیا دوعسم !» نب هَّللادبع باحصا  نم   » هک دراد  تیاور  رد  میوشن ، دراو  گنج  رد  میورب و  اھزرم 

نآ رـسای -  رامع  لثم  یناسک  دوب ؛ رتقیقر  رابغ  یردق  نینمؤملاریما ، نارود  رد  زاب  .داتفا  یقافتا  هچ  هک  دـینیب  یم امـش  و  نسح ؛ ماما  نارود  دوش  یم ددرگ ، یم رتظیلغ  رابغ  یتقو 

لقاال دندرک و  یم هیجوت  دندز ، یم فرح  دنتفر  یم هک  دندوب  ربمایپ  ی  هباحص زا  یناگرزب  رسای و  رامع  داتفا ، یم قافتا  یی  هثداح اجرھ  .دندوب  نینمؤملاریما -  هاگتـسد  گرزب  رگاشفا 

رب ار  اھراعـش  دـنناوت  یم هک  یناسک  اب  گنج  حیرـصریغ ، رفاک  اب  گنج  نارود  رد  هھبـش و  نارود  رد  .دوبن  مھ  نامھ  نسح ، ماما  نارود  رد  اما  دـش ؛ یم هدودز  اھرابغ  یی  هدـع یارب 

.دوب رایشوھ  دیاب  تسا ؛ راوشد  رایسب  رایسب  دننک ، قبطنم  ناشدوخ  یاھفدھ 

دھاوخ هنوگ  نیا هشیمھ  هک  دیشابن  نئمطم  اما  تسا ؛ نایامن  حضاو و  قیاقح ، لوصا و  زا  یلیخ  زونھ  تسا ؛ نشور  فوفص  زونھ  .میتسین  ینارود  نانچ  رد  زونھ  ام  هَّللادمحب  هتبلا 

.دیریگن مک  تسد  ار  نیا  دھاوخ ؛ یم تریصب  نیا ، .هن  ای  تسادخ  رایتخا  رد  ناتیوزاب  دینادب  دیاب  امش  .دیشاب  هتشاد  تریصب  مشچ  دیاب  امش  .دیشاب  هاگآ  دیاب  امش  .دوب 

ناونع هب  متـسناوت  نم  هچنآ  .متـشاد  یعیـسو  تاـعلاطم  دـمآ ، شیپ  هک  هچنآ  و  مالـّسلاوةّالصلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما تموـکح  ی  هلاـسجنپ ًاـبیرقت  یگدـنز  نارود  رد  تقو  کـی  نم 

زونھ مدرم  زا  یلیخ  ّالاو  .دوب  نیا  هلأسم  نیرتمھم  اما  دوب ؛ مھ  یرگید  لـماوع  دـعب ، ی  هجرد رد  هتبلا  .دوب  فیعـض  یـسایس » لـیلحت   » هک تسا  نیا  مرواـیب ، تسد  هب  یدـنب  عمج

.دوب طلغ  لیلحت  نیاربانب ، دندش ! هتشک  دندیگنج و  مالّسلا ) هیلع ) یلع لباقم  رد  نینمؤملا  ما جدوھ  یاپ  رد  هنانمؤم  اما  دندوب ؛ نمؤم 

نآ زا  یکی  شدوخ  یسایس -  یاھیدنب  هتسد رد  دورو  زا  رود  هب  هتبلا  یسایس -  لیلحت  تردق  یـسایس و  مش  یـسایس ، یرایـشوھ  نتفرگ ، رارق  نآ  رد  نتخانـش و  ار  دوخ  عضوم 

.دندوب هدومرف  ررکم  رد  ررکم  هک  مھ  ماما  مدرک ؛ ضرع  امش  هب  مھ  مایپ  رد  نم  هک  تسا  یفیرظ  طوطخ 

یتاباختنا ی  هثداح کی  ماما ، شیامرف  زا  هام  دنچ  تشذگ  زا  دعب  هک  تسھ  مدای  نم  تقو  نامھ  دننکن !؟ تلاخد  یـسایس  یاھراک  رد  ارچ  هن ، دمآ : یمن ناشـشوخ  هدـع  کی  هتبلا 

وا .مدرک  شوگ  نم  دـندروآ و  ار  شراون  اـھتقو  نآ  .دوب  هدرک  ینارنخـس  و  موشب -  کـیدزن  مھاوخ  یمن نوچ  اـجک ، میوگ  یمن هک  دوب -  هتفر  اھرھـش  زا  یکی  هب  یدـیز  دوـب و  شیپ  رد 

)!(؟ رتھب یسک  هچ  اھامش  زا  دنکب ؛ دیاب  دنکن ؟ تلاخد  تسایس  رد  هاپس  دییوگ  یم ارچ  اقآ ، هن  تفگ : یم

اما دندوب ؛ هتفگ  ًاحیرـص  ار  عوضوم  نیا  ماما  رتھب ؟ ام  زا  یـسک  هچ  هلب ، دیایب : ناجیھ  هب  یبالقنا ، نوخ  زا  رُپ  ِزرابم  ناوج  نیا  هک  تسا  ینیـشنلد  دـنیاشوخ و  یاھفرح  اھنیا  دـینیبب ،

ررـض هب  یکی و  عفن  هب  یـسایس و  یاھیدنب  حانج یـسایس و  تاضراعم  رد  تلاخد  نیب  و  تسا -  بوخ  نیا  هک  بالقنا -  ی  هنحـص رد  یـسایس  روضح  یـسایس و  یھاگآ  نیب  اھنیا 

طلخ دـینک -  شنوریب  هاپـس  زا  تسا ، یروط  نیا یـسک  هچ  دـینیبب  دـنتفگ  دـندرک و  رومأم  ار  یتأـیھ  ماـما  هک  تسا  یکاـنرطخ  رایـسب  دـب و  زیچ  ناـمھ  نیا  هک  ندرک -  راـک  یرگید 

.دندرک یم

1370/04/25 تمواقم تایبدا  رنھ و  رتفد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هک ار  نم » ی  هدـنامرف  » باتک نیا  .منک  یم تشاددای  نآ  تشپ  هدـمآ ، منھذ  هب  یزیچ  رگا  ینعی  مسیون ؛ یم یظیرقت  ای  تشاددای  شتـشپ  ًالومعم  مناوخ ، یم هک  ار  ییاھباتک  نم 

یتقو نم  .دنک  یم تراقح  ساسحا  ناسنا  اھتمظع  نیا  لباقم  رد  هک  مدید  ًاعقاو  هئّابحا .» هَّللاءایلوا و  ای  مکیلع  مالّسلا  : » متشون ار  همانترایز  زا  یشخب  شتـشپ  رایتخا  یب مدناوخ ،

.مدرک تراقح  ساسحا  ًاتقیقح  مدوخ  سفن  رد  مدید ، باتک  نیا  رد  ار  هوکش  نیا 

ردق امـش  رگا  ینعی  .دییامـش  وا ، تسا ؟ یـسک  هچ  وا ، .دھدب  ناشن  ام  هب  ار  نآ  دیاب  رفن  کی  یلو  دراد ، دوجو  هوکـش  نیا  دـھدب ؟ ناشن  ام  هب  ار  هوکـش  نیا  دـناوت  یم یـسک  هچ 

.تفر نیب  زا  هظحل  کی  داتفا و  قافتا  تقیقح  نآ  .دنک  یم بلقنم  ار  اھام  ًاعقاو  قیاقح  روط  نآ .دھد  یم ناکت  ار  اھناسنا  هک  دیشاب  یتینارون  نانچ  نآ لماح  دیناوت  یم دینادب ، ار  ناتدوخ 

ار هثداح  نیا  دـناوت  یم یزیچ  هچ  .تفر  دـش و  مامت  داتفا و  قافتا  یی  هثداح هظحل  کی  رد  ام ، ناکم  نامز و  باسح  تّیدام و  رد  توساـن و  ملاـع  رد  اـما  تسا ؛ یقاـب  توکلم  رد  هتبلا 

شقن نیا  رنھ  .تسا  رنھ  نآ ، دنکب ؟ میھفت  ناسنا  تریصب  لد و  هب  هثداح ، نآ  بایغ  رد  دنیب ، یمن روضح  رد  یداع  مشچ  ّیتح  هک  یی  هنوگ هب  ار  نآ  دناوت  یم یزیچ  هچ  دنک ؟ راگدنام 

.دھدب ماجنا  ار  راک  نیا  دناوت  یم دراد و  ار 

1370/04/23 جح نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

بجاو کی  مھ  هزور  دراد ، دوجو  بجاو  یلیخ  مالـسا  رد  .دوب  هتـشاذگ  تشگنا  یـساسا  یاھدنبرـس  رد  تسرد  ماما  .دوب  ماـما  تریـصب  نیا ، .تخانـش  ار  جـح  یمالـسا  یروھمج 

مایپ تشاد و  فرح  جـح  هب  تبـسن  لوا  لاس  زا  میاد  درک و  هیکت  یلیخ  مھم -  یاھدنبرـس  ساسح و  یاھـشخب  نآ  ینعی  جـح -  یور  هعمج و  زامن  یور  ماما  اما  تسا ؛ یـساسا 

تلود هک  نآ زا  دعب  و  یتیالو ، یتلایا و  یاھنمجنا  هب  طوبرم  ی  هیلوا تازرابم  نآ  زا  دعب  .دنداد  یم مایپ  جاجح  هب  لاس 41 -  ینعی  مھ -  لبق  زا  ناشیا  هک  تسا  مدای  نم  هتبلا  .داد  یم

.دش یی  هلصاف درک ، لوبق  ار  اھنمجنا 

1370/03/26 جح میظع  هرگنک  هب  مایپ 

رب نآ ، ریذپان  میلست ممصم و  ی  هرھچ یمالسا و  بالقنا  یزوریپ  اب  هک  یدیما  ی  هلعش داتفین و  رگراک  یتاغیلبت -  هچ  یلمع و  هچ  یرابکتسا -  یاھشالت  زا  کیچیھ  هک  رکش  ار  ادخ 

بلط رد  یمدرم  میظع  یاھتکرح  تروص  هب  یمالـسا ، یاـھروشک  زا  یدادـعت  رد  زورما  هک  تسا  نآ  هجیتن  درک و  ار  دوخ  راـک  دوب ، هدـنکفا  وترپ  نیملـسم  یاـھناج  مالـسا و  یاـیند 

نارکفنـشور و نادنمـشوھ و  ناربھر و  هب  ًاصوصخم  اھتلم و  نیا  هب  مناد  یم دوخ  ی  هفیظو برجم ، زوسلد و  یردارب  ناونع  هب  بناج  نیا نکیل  .دوش  یم هدھاشم  یمالـسا  تموکح 

دیکأت زیچ  همھ  زا  شیب  تریـصب  ربص و  رـصنع  ود  رب  دنک ، یم دـیدھت  ار  تکرح  یتریـصب  یب ای  یربص  یب ی  هیحان زا  یدایز  تارطخ  هک  هار  نیا  رد  ًالوا ، : منک یروآدای  نانآ  ینید  یاملع 

.دیزروب

1370/03/14 ( هر ) ینیمخ ماما  لاحترا  درگلاس  مسارم  رد  تانایب 

( مالـّسلاوةّالصلا هیلع  ) نینمؤملاریما هک  روط  نامھ تریـصب -  اـب  هارمھ  یتمواـقم  دوب -  ربص  تریـصب و  درک ، قفوم  گرزب  ی  هزراـبم نیا  هار  رد  ار  اـم  عاجـش  تلم  راوگرزب و  ماـما  هچنآ 

زا یادج  ازجم و  اھیدنب  فص و  نشور ، بلطم  ات  تسین ، صلاخ  کرـش  صلاخ و  رفک  اب  هزرابم  زورما  هک  تسا  نیا  مھ  نآ  تلع  رّبصلاو .» رـصبلا  لھا  ّالا  ملعلا  اذھ  لمحی  و ال  : » دومرف

.تسا هدرک  رُپ  ملاع  یاحنا  ی  همھ رد  ار  رابکتـسا  یاھوگدـنلب  هک  تسا  ییاھینزفال  اھینزغورد و  یلاـخوت و  یاھراعـش  ریوزت و  ییورود و  قاـفن و  اـب  هزراـبم  زورما  هکلب  دـشاب ؛ مھ 

.تسا رابکتسا  نارادمدرس  لیم  عبط و  باب  مالسا  اھنآ ، مالسا  .دنیوگ  یم غورد  دننز و  یم مالسا  زا  مد  یرایسب  .دنیوگ  یم غورد  دننز و  یم رشب  قوقح  زا  یرادفرط  زا  مد  یرایـسب 

روز رز و  تردق  رطاخ  هب  مھ  تسا ؛ راوشد  یی  هزرابم ینونک ، نارود  رد  هزرابم  نیاربانب ، .دنیوگ  یم دنتفگ و  یم غورد  دننز و  یم دـندز و  یم اھناسنا  یربارب  تاواسم و  زا  مد  یرایـسب 
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.شیدایا رابکتسا و  یاھقافن  اھییوگغورد و  رگ  هیجوت یتاغیلبت و  تردق  رطاخ  هب  مھ  و  رابکتسا ،

، ناریا رد  .دنا  هدادن صیخشت  ار  فص  دنا و  هتخانشن ار  نمـشد  دنا ؛ هدروخ بیرف  هک  دنتـسھ  یزوسلد  یاھمدآ  ایند  رد  مھ  زورما  نیمھ  .دنروخ  یم بیرف  دوز  تریـصب ، یب یاھناسنا 

نیرتگرزب مدرم ، رد  ربص  تریصب و  نیا  داجیا  رد  وا ، دوخ  .دیسر  تیقفوم  هب  درک و  یط  ار  هار  نیا  دوب -  هارمھ  اھنآ  تمواقم  ربص و  اب  هک  مدرم -  تریصب  تکرب  هب  ام ، نأشلا  میظع ماما 

یدنمـشوھ و اب  هار ، نیا  هک  دنادب  دیاب  دـنک ، یم تکرح  مدرم  یاھ  هدوت تاجن  یپ  رد  یزوسلد  ناسنا  دوش ، یم یتکرح  دریگ ، یم تروص  یی  هزرابم ملاع  یاحنا  رد  اجرھ  .دوب  رثؤم 

.ریغال و  تسا ، یندش  یط تمواقم  ربص و  اب  زین  تریصب و 

، دیھدن تسد  زا  ار  ناتتریـصب  دیـشاب  بظاوم  .مینکب  یورـشیپ  ربص  اب  دیاب  مھ  زاب  میدش ؛ زوریپ  ربص  اب  ام  .دیھدن  تسد  زا  ار  ناتربص  دیـشاب  بظاوم  نامزیزع : تلم  هب  هیـصوت  دنچ 

هب دزادنا ، یم نمـشد  هک  یی  هعیاش دنز و  یم نمـشد  هک  یفرح  دنک ، یم نمـشد  هک  یتاغیلبت  .دـیھدب  صیخـشت  تسرد  ار  وا  یاھدـنفرت  اھینمـشد و  دیـسانشب و  ار  نمـشد 

.دیامن یم یراج  نابز  رب  ار  هناقفانم  راھظا  نیا  دنک و  یم لقن  ار  غورد  ربخ  نیا  دنکارپ ، یم ار  هعیاش  نیا  دنز ، یم ار  فرح  نیا  یی  هزیگنا هچ  اب  نمشد  هک  دینک  هجوت  .دیایب  ناتمـشچ 

.تسا نمشد  نمشد ، لاحرھ ، هب

مکحتـسم فوفـص  نایم  مدرم ، یمومع  حلاصم  هب  هجوت  یب ای  هاوخدوخ ، ای  ربص ، مک ای  تریـصب ، مک یاھمدآ  نوگانوگ ، یاھ  هناھب هب  دیراذگن  .دـینک  ظفح  ار  ناتتدـحو  تریـصب و  ربص و 

هار ناربمایپ و  هار  نوچ  دیسر ؛ دھاوخ  فدھ  هب  هار  نیا  هک  دینادب  دیـشاب و  هاگآ  .دننک  نارگن  نیکرچ و  لد نالوؤسم  هب  تبـسن  ای  رگیدکی ، هب  تبـسن  ار  امـش  دنزادنیب و  هلـصاف  امش 

.دنزومایب امش  زا  دنھاوخ  یم دننک و  یم هاگن  امش  هب  رگید  یاھتلم  .تسا  هتشذگ  یاھنامز  ی  همھ لوط  رد  حلاص  نانمؤم  یوزرآ  ایصوا و 

1370/03/13 ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیمود  تبسانم  هب  مایپ 

نایوگنخـس لیم  اعدا و  فالخرب  هک  منک  مالعا  مناد  یم مزال  تسا ، جـیار  ام  مدرم  راشقا  نایم  رد  بالقنا  تکرب  هب  هَّللادـمحب  هک  لیلحت  تردـق  یرایـشوھ و  هب  نانیمطا  دامتعا و  اـب 

لاجنج تسین و  رییغت  لباق  مھ  زگرھ  هتفاین و  رییغت  تسا -  یبرغ » هن  یقرش و  هن   » لصا نآ ، ی  هدمع ی  هیاپ هک  یمالسا -  یروھمج  یجراخ  تسایـس  یلـصا  طوطخ  رابکتـسا ،

.دزاس فرحنم  تسا ، هدومیپ  تفرعم  اب  هدرک و  باختنا  تریصب  اب  هک  یھار  زا  ار  یمالسا  ناریا  تلم  تلود و  تسین  رداق  نانمشد  ی  هنارگیچوھ

1370/01/26 مدرم فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یسک رگا  بتعتـسا ؛» بغاش  بغـش  ناف  هیف  هَّللارماب  مھملعا  هیلع و  مھاوقا  رمالا  اذھب  سّانلا  ّقحا  ّنا  سانلا  اّھیا  : » تسا یبیجع  زیچ  دندومرف ، نینمؤملاریما  هک  یی  هلمج نیا 

«. لتوق یبا  ناف  « ؛ میشک یم ریشمش  شیور  درک ، ابا  رگا  اما  ددرگرب ؛ هک  مینک  یم شتحیصن  دنکب ، یرگبوشآ  یرگ و  هنتف ما ، هتفرگ شیپ  رد  نم  هک  یحیحص  ریسم  نیا  لباقم  رد 

هل سیل  ام  یّعدا  الجر  : » مگنج یم سک  ود  اب  نم  نیلجر ؛» لتاقا  ّیناو  الا  : » دیامرف یم هبطخ  نیمھ  رد  .دوش  یم هجاوم  یولع  ریشمش  اب  دنکب ، یطخت  قیرط  نیا  زا  یـسک  رگا 

یـسک مود  رفن  دریگب ؛ دزادنیب و  تسد  دھاوخب  درادـن -  قلعت  وا  هب  هک  ار  یقح  ار ، یماقم  ار ، یلام  تسین -  وا  هب  قلعتم  هک  ار  یزیچ  هک  یـسک  نآ  یکی  هیلع ؛» یذـّلا  عنم  رخا  و 

وا .دنکن  اما  دنک ، تکرـش  نیملـسم  عامتجا  رد  دیاب  دنکن ؛ اما  دنکب ، لام  یادا  دیاب  دورن ؛ اما  دورب ، داھج  هب  دیاب  ًالثم  .دـنکن  ادا  دـنکب ، ادا  دـیاب  تسوا و  ندرگرب  هک  ار  یقح  هک  تسا 

نامز .دـش  زاب  امـش  یور  رب  هلبق  لھا  اب  گنج  باب  رّبصلا ؛» رـصبلا و  لھا  ّالا  ملعلا  اذـھ  لمحیال  ةـلبقلا و  لھا نیب  مکنیب و  برحلا  باب حـتف  دـق  و   » .دومرف یم ار  بلاطم  نیا  هناعطاق 

؟ دوب یزیچ  نینچ  عقوم  هچ  ربمایپ ،

؛ دیگنج یم دیراد  یناسک  هچ  اب  امـش  هک  هدرک  هسوسو  هدمآ  رفن  کی  دید  دـناسر ، ار  شدوخ  .تسا  همھمھ  رکـشل  ی  هشوگ کی  رد  هک  دـش  تفتلم  نیفـص  گنج  رد  رـسای  رامع 

! دنراد تعامج  دنناوخ و  یم زامن  دنناملسم و  امش  لباقم  فرط 

ار ناشیاھبیج  یتقو  دـندروآ ، یم رگنـس  لخاد  هب  دـندرک و  یم ریـسا  ار  اھنآ  دـنتفرگ و  یم ار  نمـشد  یاھرگنـس  دـنتفر  یم ام  یاھ  هچب یتقو  یلیمحت ، گنج  رد  هک  تسا  ناـتدای 

نیا .درک  یم هدافتـسا  اھنآ  زا  ناطیـش  توغاط و  اما  دوب ؛ ناشبیج  رد  حیبست  رھم و  هک  دـندوب  یقارع  ی  هعیـش ناملـسم  ناناوج  اھنآ  دـندرک ! یم ادـیپ  حـیبست  رھم و  دنتـشگ ، یم

دیاـب هک  دوش  یم یتـسد  ناـمھ  درک ، تکرح  ناطیـش  ی  هدارا هب  تسد  نیا  رگا  .دـنک  تکرح  ادـخ  ی  هدارا هب  هک  تسا ، ناملـسم  تسد  دراد و  شزرا  یتـقو  اـت  ناملـسم  تسد 

.داد یم صیخشت  بوخ  نینمؤملاریما  ار  نیا  .درک  شعطق 

نومـضم نیا  اب  یی  هلمج رامع  .درک  اشفا  ار  هنتف  دناسر و  ار  شدوخ  هک  دوب  رامع  منامگ  هب  مھ  هعفد  رھ  دندروآ و  دوجو  هب  نیفـص  رکـشل  رد  راب  دـنچ  ار  هسوسو  نیا  لاح ، ّیا یلع

نالا هک  دـندوب  هداتـسیا  یناسک  نامھ  مچرپ ، نیا  ریز  دـمآ و  ربماـیپ  گـنج  هب  هک  مدـید  نم  تسامـش ، لـباقم  رد  هک  یمچرپ  نیا  .دیـسانشب  ار  تقیقح  دـینکن ، لاـجنج  هک  تفگ 

ارچ دندوب ؛ نینمؤملاریما -  ینعی  دنا -  هداتـسیا زورما  هک  یناسک  نامھ  ربمایپ و  نآ  ریز  دوب و  مچرپ  نآ  لباقم  رد  هک  نینمؤملاریما -  مچرپ  هب  هراشا  مدید -  ار  یمچرپ  و  دنا ؛ هداتـسیا

؟ دیسانش یمن ار  تقیقح  ارچ  دینک ؟ یم هابتشا 

یارب ار  شدوخ  رـسای  رامع  هک  ار  یدراوم  .مدید  رـسای  رامع  رد  ار  شقن  نیا  مدرک ، هاگن  هچرھ  خیرات  رد  نم  .تسا  یمھم  یلیخ  زیچ  تریـصب ، .دھد  یم ناشن  ار  رامع  تریـصب  نیا ،

نامز یارب  ربمایپ  نامز  زا  ار  درم  نیا  لاعتم ، یادـخ  .میاـمن  حرطم  اـج  نیا رد  منک و  ادـیپ  مھاوخب  هک  دوبن  متـسد  مد  اـما  ما ؛ هدرک تشادداـی  ییاـج  رد  نم  دوب ، هدـناسر  یرگنـشور 

.دزادرپب قیاقح  نایب  یرگنشور و  هب  تدم  نیا  رد  ات  درک ، هریخذ  نینمؤملاریما 

دنمھفب دنتسناوت  یمن دنتشادن ؛ لیلحت  تردق  نسح ، ماما  باحصا  .دروخ  دھاوخ  تسکش  بیرف و  دھدب ، تسد  زا  ار  شدوخ  لیلحت  تردق  یتلم  رگا  هک  ما  هتفگ ررکم  قباس  زا  نم 

تردق .دنتـشادن  لیلحت  تردق  جراوخ -  لثم  اھنآ -  زا  یلیخ  اما  دندوبن ؛ ضرغم  همھ  دندرک ، نوخ  ار  وا  لد  هک  ییاھنآ  نینمؤملاریما ، باحـصا  .درذـگ  یم دراد  هچ  تسیچ و  هیـضق  هک 

دیاب هشیمھ  هداج ، رد  .دـندرک  یم مگ  ار  صخاش  دـناشک ؛ یم فرط  کی  هب  ار  مدرم  دـش و  یم ادـیپ  راد  نابز مدآ  کی  سنجدـب ، مدآ  کـی  باـبان ، مدآ  کـی  .دوب  فیعـض  جراوخ  لـیلحت 

، یدنمـشوھ تریـصب ، لوا ، رّبصلا ؛» رـصبلا و  لھا  ّالا  ملعلا  اذـھ  لمحیال  و  : » دومرف یم نینمؤملاریما  .دـینک  یم هابتـشا  دوز  دـیدرک ، مگ  ار  صخاـش  رگا  .دـشاب  رظن  دروم  صخاـش 

.تسا یراوشد  هار  قح ، هار  .دوشن  بآ  شلد  دوز  ناسنا  دیآ ، یم شیپ  هک  هچنآ  زا  .یگداتسیا  تمواقم و  ربص و  دعب  و  لیلحت ، مھف و  تردق  ییانیب ،

1369/09/14 ماظن نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یلیخ .تشاد  یتریصب  ًاعقاو  وا  .دوب  هداد  درم  نیا  هب  ار  ةمکحلا » نامقل  انیتا  دقلو   » یقیقح یانعم  نامھ  هب  تمکح  لاعتم ، یادخ  .دوب  میکح  کی  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  هر ) ) ماما

.دوب یتمکح  نانچ  یلد و  نینچ  زا  ی  هتساخرب وا ، یاھفرح  .درک  یم هدھاشم  یداع  هاگن  رد  ار  اھنآ  وا  میدید ، یمن تقد  اب  یھاگ  ّیتح  اھام  هک  ییاھزیچ  زا 

1369/07/11 مدرم فلتخم  راشقا  ناگدازآ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نانچ درک و  یم نینچ  دوب ، هر ) ) ماما رگا  هک  دنزب  فرح  دیایب  سک  رھ  هک  نیا هن  دنناد ؛ یم دندوب ، ناشیا  اب  روشحم  رشاعم و  هک  یناسک  هربخ و  لھا  تریـصب و  لھا  ار  ماما  یاشمم 
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.دومرف یم

دوخ فوفـص  نایم  رد  دـناوتن  نمـشد  مینک ، یم توعد  تدـحو  هب  ار  مالـسا  یایند  ام  هک  یلاح  رد  دیـشاب ، بظاوم  .دـننک  لاـبند  ار  حیحـص  طـخ  نیا  هک  منک  یم هیـصوت  ار  همھ  نم 

یروھمج رد  .دنـشاب  مھ  اب  دـننک و  ظـفح  ار  مھ  مارتحا  یمالـسا ، یروھمج  رد  فلتخم  یاـھحانج  هک  تسا  نیا  اـھیزوریپ  طرـش  .دـنک  داـجیا  هقرفت  فـالتخا و  یمالـسا ، یروھمج 

هدیـسرن ناشماشم  هب  یزیچ  چـیھ نید ، ادـخ و  زا  هک  تسا  یبرغ  یاھیـسارکمد  هب  قلعتم  اھتباقر ، اھاوعد و  نیا  .یتاباختنا  تباـقر  هن  تسا ؛ حلـصا  باـختنا  باـختنا ، یمالـسا ،

.تسا

دراو تریصب  اب  زاب و  مشچ  اب  دیاب  مدرم  .حلـصا  باختنا  باختنا ، تسا و  یمالـسا  یاشمم  اشمم ، اج  نیا رد  .تسین  یمالـسا  یروھمج  باب  دنھد ، یم ماجنا  اھیـضعب  هک  ییاھراک 

.دوشب ضراعت  بجوم  دیابن  نیا  دنشابن ؛ عمج  نیا  رد  ورمع  دیز و  الاح  مریگ  .دننک  باختنا  دننک ، یم ادیپ  نانیمطا  هک  ار  ییاھمدآ  دنوشب و 

تیادھ ار  ام  ی  همھ دنک و  نیقلت  ام  ی  همھ هب  هَّللاءاش  نا ار  هار  نیا  رد  تریـصب  حیحـص و  هار  هک  نیا یارب  دنھاوخب ، کمک  لاعتم  یادـخ  زا  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  ی  همھ لاحرھ ، هب

یارب ًانئمطم  هدرک و  یطخت  بالقنا  زا  هک  دنادب  دنکب ، یطخت  فلخت و  یسک  رگا  تسا و  بجاو  همھ  رب  تدحو ، ظفح  یمالـسا و  ماظن  بالقنا و  یوربآ  تیثیح و  ظفح  زورما ، .دیامن 

.دوب دھاوخن  لمحت  لباق  دننک ، یم تیلوؤسم  ساسحا  هک  یناسک  روشرُپ و  ناناوج  نیا  مدرم و 

1369/06/21 ناتسدرک ناتسا  نارھت و  دھشم و  نازابناج  دھاش و  زاتمم  نادنزرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک یدارفا  قیال ، نمؤم ، حلاص ، دارفا  .دینک  یم باختنا  ار  یناسک  هچ  هک  دینیبب  دیھاوخب و  ددم  ادخ  زا  دینک ، زاب  ار  ناتیاھمـشچ  .دنک  لمع  تریـصب  اب  دـیاب  ناگربخ ، باختنا  رد  تلم 

ی هبرجت هک  ار  یناسک  یبالقنا و  ملاع ، دارفا  دراد ، یم زاب  شزغل  زا  ار  اھنآ  دنتـسھ و  یفاـک  یاوقت  یاراد  هک  یدارفا  دـنھدب ، صیخـشت  ار  مدرم  یاـیند  نید و  تحلـصم  دـنناوت  یم

.تسا یمھم  یلیخ  زیچ  نیا ، .دینک  باختنا  دنا ، هتخانش ار  تسرد  هار  دنا و  هدرک تکرح  تسرد  طخ  رد  هک  تسا  هداد  ناشن  هتشذگ  یاھلاس 

1369/05/24 مدرم فلتخم  راشقا  اھھاگشناد و  نایوجشناد  دیتاسا و  زا  یعمج  دیھش ، داینب  نالوؤسم  اب  رادید  رد  ینارنخس 

زورما دشاب ؟ مکاح  دیاب  یک  ات  تسا ، مکاح  ایند  رب  هک  یی  هطلس ِیمنھج  ماظن  نیا  دنشاب ؟ دنمتردق  یاھناسنا  صاخـشا و  ینارـسوھ  یارب  یی  هلیـسو دیاب  یک  ات  اھتلم  هرخالاب 

اکیرما و یناھج و  رابکتـسا  هب  هتـسباو  یاھتلود  .دوب  دھاوخ  یرگید  روط  ادرف  دنریگب ؛ رارق  راشف  ریز  تیوک ، تلم  قارع و  تلم  دوشب و  روشک  نیا  دراو  هک  تسا  تیوک  اب  مادص  یزاب 

تاجن هار  .دراد  دوجو  تاجن  هار  تسین ؟ یتاجن  هار  ایآ  تسیچ ؟ تاجن  هار  دننکب ؟ ناشدوخ  یاھتلم  اب  دنھاوخ ، یم هک  یراک  رھ  اھتلم ، حلاصم  نتفرگ  رظن  رد  نودب  دـیاب  یک  ات  برغ ،

ی هعدخ دنفرت و  دنـسانشب و  ار  یعقاو  نمـشد  دیاب  ناملـسم  یاھتلم  .تسا  یعقاو  نمـشد  هب  تبـسن  تریـصب  تاجن ، هار  .تسا  مالـسا  هب  تشگزاب  یمالـسا ، یاھروشک  رد 

.دننک کرد  ار  رابکتسا 

1369/05/07 امیس ادص و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

، یتعاس کی  یی ، هقیقد تسیب  ملیف  ًالثم  دنیوگب  هدننک  هیھت کی  هب  هک  دننکن  افتکا  نیا  هب  دنتسھ ، راک  نیا  لوؤسم  هک  ینایاقآ  .دوشب  تبقارم  دیاب  امیـس -  رد  صوصخب  دیلوت -  زا 

.دیآ یم رد  بآ  زا  یزیچ  هچ  دننیبب  دنشاب ، هتشاد  تبقارم  یتریصب  زا  راشرس  یاھشنیب  اھمشچ و  اھرازبا و  راک ، تدم  لوط  مامت  رد  دیاب  هن ، .نک  هیھت  عوضوم  نیا  رد  یتعاس  هد  ای 

نآ هک  دوشب  هدـناجنگ  یزیچ  همانملیف  رد  تسا  نکمم  دـیدرکن ، تبقارم  امـش  رگا  .دـش  دـھاوخ  بارخ  راک  دـشاب ، فیعـض  هرذ  کی  شتیلوؤسم  هدـننک ، هیھت کی  هدرکن  یادـخ  رگا 

زا تسین ؛ رَب  زا  منک ، یم حرطم  هک  ییاھنیا  .دوش  یم هدھاشم  مھ  یزیچ  نینچ  یھاگ  هک  نیاامک دیآ ؛ یم رد  بآ  زا  یدـب  زیچ  .دـنکب  ارجا  ار  نامھ  مھ  هراچیب  نکیزاب  نآ  نادرگراک و 

.درک رکذ  ار  ییاھ  هنومن دوش  یم تسا و  هدش  هدھاشم  هدید و  هک  تسا  ییاھزیچ  ینعی  تسور ؛

1369/03/10 ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیلوا  تبسانم  هب  مایپ 

شالت زا  سپ  هک  دش  هچ  هک  دنمھفب ، دنناوت  یمن یتسردب  نانآ  تسا و  ریخا  لاس  هد رد  یمالسا  ثداوح  لیلحت  مھف و  زا  زجاع  زونھ  ّیدام ، نارگلیلحت  لیلع  یاھزغم  هچرگ  هزورما 

اھروشک و نیا  رد  مدرم  لد  نھذ و  ی  هحفـص زا  ّیتح  یگدنز و  ی  هنحـص زا  مالـسا  ندنار  یارب  قفوم  ی  هویـش نارازھ  زا  سپ  یمالـسا و  یاھروشک  رد  رامعتـسا  ی  هلاس تسیود

افص هدمآ و  دیدپ  نید  رد  یرابرد  یاھدنوخآ  نیطالسلا و  ظاعو  ی  هلیسو هب  هک  یرامش  یب یاھفیرحت  زا  سپ  نانآ و  ِیدایا  یدادبتسا و  یاھتردق  ِیزومآدب  اھنرق  زا  سپ  نآ ، زا  رتمھم 

رب ار  دوخ  تمحر  ی  هیاس هدوشگ و  لاـبورپ  یمالـسا  نھیم  بلق  رد  مالـسا  هراـبود  زورما  دوب ، هدرک  لدـب  ناـج  یب یمـسج  رثا و  یب ییوراد  هب  هتخاـس و  شودـخم  ار  نآ  صولخ  و 

تسد هب  جیردتب  هک  مالـسا  هنوگچ  و  تسا ؟ هدیـشخب  دیما  طاشن و  حور و  نانآ  هب  هتفات و  نیملـسم  ی  همھ لد  رد  رگنـشور  یدیـشروخ  نوچ  هدرتسگ و  مالـسا  ناھج  رـساترس 

ناناوج و ًاصوصخم  ناملسم ، یاھتلم  نشور  دیما  هناگی  هب  نونکا  تخیگنا ، یمن رب  بات  یب دنمدرد و  یاھناسنا  رگوجتسج  لد  رد  ار  یدیما  چیھ  زگرھ  دش و  یم هدرپس  یـشومارف 

یعقاو ِتشذگرس  زا  ربخ  یب مالسا و  ِتقیقح  زا  هناگیب  یاھنھذ  اھزغم و  یارب  هچرگا  روآ ، تفگـش ثداوح  نیا  تسرد  لیلحت  مھف و  یرآ ، تسا ؟ هتفای  لیدبت  نادنمدرد  نالدرادیب و 

تسا نامھ  تسرد  وا ، یرادیاپ  ّتوق و  ی  هطقن هک  تسا  هتسناد  یبوخب  ناریا  تلم.بالقنا  ی  هزجعم تسا : هملک  کی  رد  خساپ  ، تریصب نابحاص  یارب  نکیل  تسا ، نکممان  مالـسا 

تاملک رد  هتفرگ و  همشچرس  مالسا  ینابم  زا  همھ  هک  بالقنا  یساسا  لوصا  هب  کسمت  ادخ و  هب  لکوت  ینعی  دنک ؛ یم فورصم  نآ  اب  هلباقم  رد  ار  دوخ  یورین  ی  همھ نمـشد  هک 

لوا زا  نمـشد ، یاھ  هناسر ی  هنامـصخ تاراھظا  رد  ییارگداـینب »  » ی هژاو ندربراـک  هب رد  هک  یزیمآداـنع  ظـیغ  مشخ و  .تسا  هدـش  دـیکأت  نآ  رب  هیلع ) هَّللا ناوضر ) بـالقنا ریبک  ربھر 

دنیحطـس حول و  هداس ردق  هچ.تسا بالقنا  یـساسا  لوصا  هب  ام  ماظن  تلم و  ربھر و  یدنبیاپ  ربارب  رد  نانآ  یگمیـسارس  یگدـنامرد و  زا  یـشان  تسا ، سوسحم  زورما  ات  بالقنا 

، دـنراد رایتخا  رد  ار  ناھج  یغیلبت  یربخ و  یاھ  هناسر اھیرازگربخ و  رثکا  هک  یتسینویھـص  عیـسو  ی  هتـسدوراد رابکتـسا و  ی  هھبج اکیرما و  ِینمـشد  دـننک  یم نامگ  هک  یناـسک 

قمعت مدع  زا  یکاح  نامگ ، نیا  .تسا  هدش  یوردنت  راچد  یناھج  لئاسم  رد  ای  هدادن و  ماجنا  ناتسود  بسک  یارب  ار  مزال  شالت  عقومب  یمالسا ، یروھمج  هک  تسا  نآ  زا  یـشان 

.تسا یسانش  نمشد رد  تریصب  مدع  یناھج و  یلخاد و  تانایرج  ثداوح و  رد 

1369/02/06 ( ناضمر کرابم  هام  ما  یس زور   ) مدرم فلتخم  راشقا  اب  رادید  رد  ینارنخس 

نامیا نآ  یھاگآ و  ریـشمش و  ًاعقاو  راک ، نیا  .دناباوخب  ار  هنتف  نیا  دنکب و  مدرک ، نم  هک  ار  یراک  نیا  تسناوت  یمن سک  چیھ دومرف : مالـّسلا ) هیلع ) نینمؤملاریما هک  تسین  دروم  یب

وت هب  ادرف  تسا -  هدـش  هک  یلقن  نیا  قبط  دومرف -  دوخ  ی  هباحـص نآ  هب  (ع ) نینمؤملاریما .دـندش  یم لزلزتـم  صاوخ  یھاـگ  ّیتـح  .تساوخ  یم ار  شدوخ  هار  شدوخ و  هب  یلع 

ی هظعوم تربع و  یارب  یی  هلیسو ناونع  هب  ترـضح  دندش ، هتـشک  گنج  رد  هیقب  دندنام و  هدنز  جراوخ  ی  هعومجم زا  رفن  هد  زا  رتمک  دش و  مامت  گنج  هک  یتقو  ادرف  .تفگ  مھاوخ 

ار نیا  تفگ ، ترـضح  .دندیـسر  دوب ، هداتفا  تشپ  هب  هک  اھ  هتـشک نیا  زا  یکی  هب  .دز  فرح  یتبـسانم  هب  ناـنآ  زا  یـضعب  اـب  داـتفا و  هار  اـھ  هتـشک نیب  رد  شدوخ ، باحـصا  ناراـی و 

وا دومرف : .نینمؤملاریما  ای  هن ، تفگ : یـسانش ؟ یم ار  وا  دومرف : دوب ، شکیدزن  نارای  زا  هک  یـسک  نیمھ  هب  دـعب  .دـندناشن  دـیناشنب ؛ ار  وا  دومرف ، دـیاش  .دـندنادرگرب  دـینادرگرب ؛

! دوب هدوبر  ار  وت  لد  دناوخ و  یم ار  تایآ  نآ  بشید  هک  تسا  یسک  نامھ 

یتقو هک  دـمھف  یم دـشاب ، انـشآ  نآرق  زاـمن و  تداـبع و  حور  اـب  ناـسنا  رگا  .تسا  تداـبع  حور  زا  یرود  نیا ، تسا !؟ یندرک  تداـبع  عون  هچ  نیا ، تسا !؟ یندـناوخ  نآرق  هچ  نیا ،

یرود نیا  .ددنویپ  یم وا  هب  دنک و  یم رود  شدوخ  زا  ار  اھ  هھبش ی  همھ تسا ، هتفرگ  رارق  فرط  کی  رد  تسا -  مسجم  بلاط  یبا نب یلع رد  هک  مالـسا -  ّبل  تقیقح و  تیدوجوم و 
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.دنک دنلب  ریشمش  (ع ) یلع یور  هب  ًاتجیتن  دھدب و  صیخشت  ار  عوضوم  نیا  دناوتن  یسک  هک  تسا  نید  زا  یرود  نآرق و  زا 

اھیـضعب .مینک  یم هدـھاشم  ار  نآ  سابع ، ینب هیما و  ینب تفالخ  نارود  لوط  رد  ام  هک  تسا  گرزب  هدـمع و  یاھھابتـشا  اھندیـشیدنین و  اھرجحت و  نیمھ  هیـضق ، فرط  کـی  سپ ،

؛ دندرک یم هابتـشا  اما  تسا ؛ هدش  تبث  یباسح  یاھمدآ  نویقالخا و  داّھز و  دّابع و  رامـش  رد  ناشمـسا  اھباتک  رد  دندوب و  دھز  لھا  تدابع و  لھا  نیدتم و  بآم و  سدـقم یاھمدآ 

هک تسا  نیا  تسین ، ششخب  لباق  هک  یھابتشا  نآ  .تسا  ششخب  لباق  کچوک ، یاھھابتشا  .تسا  نیا  اھھابتشا  نیرتگرزب  .لطاب  اب  قح  ی  هھبج هابتشا  تمظع  هب  یھابتشا 

.دسانشب ار  نآ  دناوتن  دنک و  هابتشا  لطاب  ی  هھبج اب  ار  قح  ی  هھبج یسک 

مگ ار  هھبج  دندشن و  هابتشا  راچد  یطیارش  چیھ  رد  هک  تسا  نیمھ  رد  مالّسلاوةّالصلا ) هیلع ) نینمؤملاریما صاخ  باحـصا  نآ  تمظع  .تسا  نیمھ  هب  رـسای ، رامع  لاثما  تمظع 

دروم یی  هتکن نینمؤم ، زا  یعمج  یارب  هک  ییاھاج  نآ زا  یرایـسب  رد  .تسین  مھ  نیفـص  گنج  صوصخم  هتبلا  ما ؛ هدید ار  تمظع  نیا  نیفـص ، گنج  رد  ددعتم  دراوم  رد  نم  .دـندرکن 

نینمؤملاریما ددعتم  یایاضق  رد  ناسنا  .دوب  رسای  رامع  درک ، یم فرطرب  اھنآ  نھذ  زا  ار  هھبش  دوخ ، رگنشور  نایب  اب  ذفان و  تریصب  اب  دمآ و  یم هک  یسک  نآ  تفرگ ، یم رارق  هابتشا 

.دنیب یم ار  ردقلا  میظع ِرگنشور  ِدرم  نیا  دوجو  ناشن  نیفص -  رد  هلمج  زا  - 

نآرق ّیتح  دـنناوخ ؛ یم نآرق  تعامج و  زامن  دـننک ، یم تدابع  دـنناوخ ، یم زامن  هک  دـندید  یم ار  دوخ  لباقم  دارفا  مدرم  .دوب  مھ  یبیجع  گـنج  دیـشک ؛ لوط  اـھھام  نیفـص  گـنج 

.دشکب ریشمش  دنناوخ ، یم زامن  هک  یدارفا  نیا  یور  یسک  هک  تساوخ  یم تأرج  لد و  یلیخ  دنرب ! یم هزینرس 

نیا .دـش  یمن مولعم  رخآ  ات  رگنایغط  دـب و  ی  هلبق لھا  فیلکت  دـیگنج ، یمن هلبق  لھا  اب  (ع ) نینمؤملاریما رگا  هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـّسلاوةّالصلا ) هیلع ) قداـص ماـما  زا  یتیاور  رد 

ریسا ار  اھنآ  دندش و  یم دراو  مجاھم  ی  هھبج یاھرگنـس  زا  یـضعب  هب  هک  یتقو  ام ، یاھ  هچب .درک  دیاب  راک  هچ هک  داد  ناشن  همھ  هب  دومن و  زاب  ار  هار  نیا  هک  دوب  بلاط  یبا نب یلع

مھ هدع  کی  ًاتجیتن  دندناوخ و  یم مھ  زامن  دنتشاد و  رارق  (ع ) نینمؤملاریما لباقم  هک  یناسک  نامھ  لثم  تسرد  هلب ، دندرک ! یم ادیپ  حیبست  رھم و  ناشیاھرگنس  رد  دنتفرگ ، یم

.تسا مزال  رسای  رامع  لثم  یسک  تسا و  یھاگآ  یرایشوھ و  نیا ، .دوب  رسای  رامع  تفر ، یم اھنیا  غارس  هک  یسک  نآ  .دنداتفا  یم هھبش  هب 

1369/01/10 نارھت ی  هعمج زامن  یاھ  هبطخ

لد زاب و  مشچ  یگدنز ، روما  ی  همھ رد  دیاب  نمؤم  .ددنـسپ  یمن یگدنز  روما  رد  ار  نمؤم  یرایـشوھان  ادخ ، .تسا  تریـصب  نودـب  تکرح  یھجوت و  یب تلفغ و  اوقت ، لباقم  ی  هطقن

ادخ تساوخ  فالخرب  دنک ، یم هک  یراک  دشاب ، هجوتم  هک  دراد  ار  هدیاف  رثا و  نیا  نمؤم  ناسنا  یارب  یگدنز ، روما  ی  همھ رد  رایشوھ  رادیب و  لد  زاب و  مشچ  نیا  .دشاب  هتشاد  رادیب 

یادخ هک  تسا  یی  یشم طخ  قبطرب  وا ، فرـصت  مادقا و  رھ  دوعق و  مایق و  توکـس و  لمع و  راتفگ و  هک  دمآ  دوجو  هب  ناسنا  رد  تبقارم  نیا  یتقو  .دشابن  نید  یاشمم  هقیرط و  و 

زیھرپ و تلاح  هک  تسا  نیا  یراگزیھرپ  زا  دوصقم  و  هدـش ، همجرت  یراگزیھرپ  هب  یـسراف  رد  هک  تساوقت ، ناسنا  رد  هبنت  هجوت و  یرایـشوھ و  تلاح  نیا  مسا  هدرک ، نیعم  لاعتم 

.تسا نیا  هزور  ی  هدیاف .دشاب  هدنز  ناسنا  رد  هشیمھ  ندوب ، رذحرب 

1368/12/02 نارھت ی  هیملع سرادم  مق و  ی  هیملع ی  هزوح بالط  املع و  زا  یریثک  عمج  رادید  رد  تانایب 

روضح لماک  ریثأت  طیارـش  دـننیبب  دوش -  یم ادـیپ  روفو  هب  تایـصوصخ  نیا  هَّللادـمحب  یناحور ، فلتخم  یاھرـشق  رد  هک  اھرتزوسلد -  اھرتریـصب و  اھرترادـیب و  صوصخب  نویناـحور و 

تسا و یدج  هتکن ، نیا  .دنیامن  عفر  ار  نآ  تسھ ، رگا  دننک و  یریگـشیپ  تافآ  نآ  زا  تسیچ ؛ تافآ  .دننک  نیمأت  ار  طیارـش  نآ  تسیچ ؛ نآ  یاھفدھ  تفرـشیپ  بالقنا و  یارب  تیناحور 

ملاع رد  یتوکلم  یادن  نیا  نادیم  ی  هعـس یمالـسا و  یروھمج  تردـق  مالـسا و  جوا  رب  زور  هبزور درک و  دـھاوخ  ادـیپ  موادـت  یزوریپ  دـش ، رگا  هک  تسا  یتکرح  نیا ، .تسین  راعش 

.دش دھاوخ  هدوزفا 

1368/12/02 نارھت ی  هیملع سرادم  مق و  ی  هیملع ی  هزوح بالط  املع و  زا  یریثک  عمج  رادید  رد  تانایب 

.تسین یکش  چیھ  نیا  رد  .تسا  هبرض  تلفغ ، نیا  لابند  دنرادن ، رب  هار  رـس  زا  ار  ریـسم  تافآ  دننکن و  یزیر  همانرب نآ  یارب  دنرگنن و  راک  نادیم  کی  مشچ  هب  هدنیآ  هب  نویناحور ، رگا 

رد مالـسا  دننکب ، نآ  هب  لمع  ی  هدامآ ار  ناشدوخ  ینیب و  شیپ ار  ناشفیاظو  دنیامن و  هدامآ  راب  نیا  لمح  ی  همادا یارب  ار  دوخ  دننک و  هاگن  ریـصب  زاب و  مشچ  اب  ار  هدنیآ  نویناحور ، رگا 

.تسین یدیدرت  چیھ  مھ  نیا  رد  .تفرگ  دھاوخ  ّتوق  زور  هبزور ناھج  حطس 

1368/11/20 نارھت ی  هعمج زامن  یاھ  هبطخ

بالقنا تیـصوصخ  نیا ، .دـنراد  روضح  مدرم  اج  همھ  .دـنریگب  ار  شیولج  دـنناوت  یم دندنـسپن ، ار  نآ  مدرم  هک  دـھدب  ماجنا  ار  یتکرح  دـھاوخب  نـالوؤسم  زا  یکی  اـی  تلود  زورما ، رگا 

.تسا ییانثتسا  نیا  میوگ و  یم کیدزن  زا  ِعالطا  تریصب و  یور  زا  ار  هتکن  نیا  .تسین  هنوگ  نیا  ایند ، رد  یبالقنا  چیھ  .تسام 

1368/11/19 شترا ییاوھ  یورین  لنسرپ  زا  یریثک  عمج  هدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

هیلع لوا  زور  زا  اھینمـشد ، نیا  .تسا  یندـشن  مامت  ِینمـشد  کی  ییاھراعـش ، نینچ  اب  یربھر و  تلود و  تلم و  نینچ  اب  اکیرما -  همھ  زا  شیب  و  تردـق -  نارادمدرـس  ِینمـشد 

یاراد هک  تسا  یناسک  یارب  تفرعم  تربع و  یاـھ  هنحـص زا  یکی  نیمھ ، تسا و  هدرک  ادـیپ  همادا  مھ  لاـس  هدزاـی  نیا  لوط  رد  هتـشاد و  دوجو  ماـما  روشک و  مالـسا و  بـالقنا و 

.دنتریصب ی  هدید

1368/07/24 یمالسا تدحو  سنارفنک  رد  هدننک  تکرش نانامھیم  رادید  رد  تانایب 

باسح هب  مھ  مالسا  جّورم  بحاص و  یناب و  ار  ناشدوخ  هک  دنتسھ  حیقو  وررُپ و  ردق  نآ  اھیضعب  دینیبب ؛ ار  مالـسا  جیورت  تیمالـسا و  ِیعدم  ِیمالـسا  یاھروشک  زا  یـضعب  امش 

ار اھنیا  دنریـصب ، هک  یناناملـسم  .دـننیب  یم ایند  مدرم  ار  نیا  دنتـسھ !! هریبک  ناھانگ  تاّمرحم و  أـشنم  طاـطحنا و  داـسف و  لوسپک  هک  لاـح  نیعرد دـننک  یم یفرعم  دـنروآ و  یم

تسا و مکاح  مالـسا  ًاتقیقح  هک  دش  دھاوخ  هجوتم  ییاج  نآ هب  یرھق  روط  هب  ناناملـسم  یاھلد  دش ، دـنلب  یمالـسا  تدـحو  مچرپ  رگا  تروص ، نیا  رد  هک  دـنناد  یم دـنمھف و  یم

اوتا ةولـّصلا و  اوماقا  ضرالا  یف مھّاّنکم  نا  نیّذلا  : » هک هفیرـش  ی  هیآ نیا  تسا و  ندوب  ناملـسم  تیلوؤسم ، تیریدم و  تیمکاح و  کالم  هدش و  هتفرگ  مالـسا  زا  اھرایعم  اھکالم و 

.دش دھاوخ  یمالسا  ناریا  هجوتم  ناشاھلد  دننیب و  یم ار  نیا  ایند ، مدرم  .تسا  قداص  رکنملا » نع  اوھن  فورعملاب و  اورما  ةوکّزلا و 

1368/04/20 دھشم ی  هیملع ی  هزوح بالط  الضف و  تعیب  مسارم  رد  تانایب 

: دننک یروآون  یھدنامزاس و  دنھد و  شیازفا  ار  ناشدوخ  کرحت  انبم  هس  رب  دیاب  هیملع  یاھ  هزوح

.تسا یھقف  یلوصا و  دعاوق  تھاقف و  تاررقم  هب  دیقم  هیقف  کی  رھظم  رھاوج ، بحاص  .دوب  نامراوگرزب  ماما  ریبعت  هک  تسا ، یرھاوج  یتنس و  هقف  لوا ، یانبم 

نایب زا  ینغتـسم  تمـسق ، نیا  .دـنک  یم رتلکـشم  ار  راک  دـیآ و  یم غارچ  اب  هک  تسا  یدزد  ی  هلأسم نامھ  دـشابن ، یوزوح  دارفا  رد  رگا  هک  تسا ، یقـالخا  ی  هیکزت مود ، یاـنبم 

.تسا
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طبترم تالاقم 

نایكشراوج سابع  هدنسیون :   ( هر  ) ماما ترضح  تیصخش  رد  تریصب  رصنع 

مینادن رگا  .دیوش  عقاو  دیفم  زورما  ِیمالسا  ی  هعماج یارب  دیناوتب  تسا  لاحم  دیسانشن ، ار  ناتنامز  یلو  دیشاب ، مھ  املع  ملعا  امشرگا  .تسا  یسایس  یاھیھاگآ  موس ، یانبم 

دراد و دوجو  یتالکشم  هچ  درذگ و  یم هچ  ام  ی  هعماج رد  هک  میشابن  هجوتم  رگا  و  دننک ، یم ذوفن  اجک  زا  دنتسھ و  یناسک  هچ  ام  نانمشد  دنکب و  دھاوخ  یم راک  هچ  رابکتـسا  هک 

.مینک افیا  ار  دوخ  یعقاو  شقن  میناوت  یمن میراد ، یھاگیاج  هچ  ناھج  زورما  یاھیدنب  هھبج رد  هک  میشاب  هتشادن  عالطا  رگا  و  تسیچ ، شجالع 

.دنھد یم رییغت  دوخ  عفن  هب  ار  یزاب  ی  هنحـص یلماوع  هچ  دتفیب و  دھاوخ  یم یقافتا  هچ  دننادن  دنریگ و  رارق  رگیزاب  ِحانج  ود  نیب  هک  دنروخ  یم یناسک  ار  یرـسوت  کتک و  هشیمھ 

؛ تسا یرورـض  دھد -  یم میلعت  رفن  دنچ  هب  ار  نید  ماکحا  هلحم  کی  رد  هک  یـسک  هچ  و  دـشاب ، ءاملعلا  ملعا هچ  یلماع -  رھ  یارب  اھتیعقوم  زا  هدافتـسا  نامز و  هب  ملع  تریـصب و 

.تسا موزل  دروم  یرتعیسو  رتشیب و  یاھیھاگآ  دشاب ، رتالاب  ماقم  هچرھ  اھتنم 

دیدپ رامعتسا  درک و  ادیپ  یدیدج  لکـش  ایند  هک  ریخا  لاس  تسیود  رد  صوصخب  میدروخ ؛ هبرـض  یلیخ  ایند ، تانایرج  قیاقح  زا  املع  یھاگآ  مدع  رطاخ  هب  عیـشت ، خیرات  لوط  رد  ام 

.دندرک ضرعت  یمالسا  یاھروشک  هب  دندش و  یناھج  تسایس  نادیم  دراو  ییاپورا  یاھتلود  دش و  ضوع  اھتسایس  دمآ و 

تلفغ یردق  هک  اج  نآ یلو  میدوب ؛ هدنرب  میدنام و  یم ظوفحم  نمشد  رش  زا  میتشاد ، یراصنا  خیش  یزاریش و  یازریم  لثم  یقیقد  گنرز و  شوھاب و  ّیقت و  نید و  مِلاع  ام  هاگرھ 

شرثا دراوم  یخرب  رد  هکلب  دش ؛ یمن دودحم  لاس  دنچ  لاس و  کی  رھش و  کی  هعومجم و  کی  هزوح و  کی  رفن و  کی  هب  ررض ، نآ  هک  میدرک ، یم ررـض  تسا ، هدوب  راک  رد  یھاگآان  و 

.داد یم رارق  راشف  تحت  ار  یمالسا  ی  هعماج مامت ، لاس  هاجنپ  ات 

ام هب  ات  دنرظتنم  اھنمشد  زورما.میھد  هعسوت  مینک و  یزاسزاب  ار  اھ  هزوح انبم ، هس  نآرب  دیاب  .مینک  تیوقت  نامدوخ  رد  ار  تریصب  یھاگآ و  دیاب  .میوش  اھیھاگآان  میلـست  دیابن  رگید 

(: (ع داجس ماما  هب  بوسنم  ی  هلمج نیا  تسا و  هدش  اشفا  اھتلم  رظن  زا  یناھج  رابکتسا  یاھ  هئطوت هک  تسا  یروط  زورما  هناتخبشوخ  .دشاب  عمج  نامساوح  دیاب  ام  دننز ؛ هبرض 

.دنک یم قدص  یدراوم  رد  ًاعقاو  ءاقمحلا ،» نم  انئادعا  لعج  یّذلا  هَّللدمحلا  »

1368/03/26 نازومآ شناد  ناملعم و  تعیب  مسارم  رد  تانایب 

باختنا نسح  اب  هک  دنیآ  یم نوریب  دنلبرس  ناحتما  نیا  زا  یناسک  .تسا  مھ  یھلا  یالتبا  مواقم ، نامرھق و  گرزب و  تلم  نیا  راشقا  ی  همھ ام و  مدرم  یارب  هعیاض ، تبیـصم و  نیا 

هچنانچ دنوش ، یم ور  هبور تبیـصم  نیا  اب  هک  یناسک  اما  تسا ، خلت  تخـس و  تبیـصم ، نیا  هچرگا  .دنزاسب  شیوخ  لماکت  یلاعت و  هار  رد  یی  هلپ خلت ، راب و  تبیـصم ثداوح  زا  دوخ ،

ناحتما اب  رگا  سکعب ، اما  .دش  دھاوخ  اھنآ  لماکت  یلاعت و  ی  هلیسو راب ، تبیصم خلت و  ی  هثداح نیمھ  دنھد ، ماجنا  باوص  حیحص و  راک  تسرد ، تکرح  باختنا و  میمـصت و  اب  دنناوتب 

هجاوم هثداح  اب  یرشب  یاھـصقن  اھفعـض و  هب  ندروآور  یھلا و  یاھتـصرف  زا  هدافتـسا  مدع  یمگردرـس و  هدارا و  فعـض  تریـصب و  مدع  اب  هعماج  دوشب و  دب  دروخرب  یھلا  یالتبا  و 

.دروآ دھاوخ  راب  هب  ار  یفعاضم  تبیصم  هکلب  درب ؛ دھاوخن  شیپ  تخاس و  دھاوخن  ار  اھنآ  هدراو ، تبیصم  دوش ،
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