
اھناتسا  / ١٣٧٩/١١/٢۵ نیمات  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

جامآ دیاب  هک  یزیچ  نآ  یهدمع  دوشیم ، هدید  نوگانوگ  یاھاج  اھزرم و  زا  یـضعب  رد  دراد و  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  یـضراوع  قاچاق و  لیبق  زا  یلئاسم  زا  ریغ  نم  رظن  هب 

نالووسم نھذ  زا  ار  نیا  دـنددصرد  دـننکیم ، جرخ  لوپ  نآ  یارب  لابند و  ار  زیمآتثاـبخ  رما  نیا  هک  یناـسک  تسا . یزادـنارب  یهلاـسم  دریگ ، رارق  امـش  لـمع  رکف و  نھذ و 

اھنیا تسیچ و  هیـضق  هک  دـنوشن  تفتلم  نالووسم  ات  دـنھدیمن -  رارق  باطخ  دروم  نادـنچ  ار  مدرم  هنیمز  نیا  رد  دـننک -  رود  نییاپ ، ات  الاب  یاـھهدر  زا  فلتخم ، یاـھهدر 

، دنک تبحـص  یجراخ  نمـشد  زا  ای  دنک و  ثحب  دراد ، دوجو  ناریا  تلم  بالقنا و  هیلع  یاهئطوت  هکنیا  یزادنارب و  یارب  شالت  زا  سک  رھ  اذل  دنھد . ماجنا  ار  ناشراک  دنناوتب 

دننکیم و حیرصت  ناشدوخ  یاھراتفگ  رد  اپورا  اکیرما و  رد  یمالسا  یروھمج  ماظن  دض  یاھھاگتسد  یتینما  یـسایس و  نالووسم  زورما  دنزادنایم . هار  یمیظع  لاجنج 

اب دـینادیم  هک  ییاھویدار  نیمھ  زا  یکی  زا  مدوخ  هدـنب  افداصت  ار  نیا  تسا -  یمالـسا  یروھمج  ماظن  اب  یهلباقم  یارب  نیا  دـنیوگیم  دـنھدیم و  لوپ  ویدار  داـجیا  یارب 

نآ یاھهناوتـسا  ماظن و  ساسا  اب  میھاوخیم  ام  هک  دننکیم  حیرـصت  اما  دـنمھفیم ؛ همھ  دـننکن ، مھ  حیرـصت  مدینـش -  دـمآ ، دوجو  هب  اکیرما  یتینما  یاھـسیورس  لوپ 

دیاب مارآ  یزادنارب  دنیوگیم  دننکیم و  فطل  اھتنم  دریگ ؛ ماجنا  یزادنارب  دیاب  هک  دننکیم  حیرصت  دوش ؛ ضوع  ماظن  یساسا  نوناق  دیاب  هک  دننکیم  حیرصت  مینک ؛ هلباقم 

جایتحا مینیبیم و  ار  شیاھهناشن  دراد ؛ دوجو  اعقاو  درادن !؟ دوجو  یزیچ  نینچ  هن ، مییوگب  میدـنبب و  ار  دوخ  مشچ  ام  هک  تسا  هنادنمـشوھ  هنادرخب و  نیا  ایآ  دریگ ! ماجنا 

. میدرگب یلامتحا  دھاوش  لابند  هک  میرادن 

هب ار  اھنیا  لاثما  هرجفنم و  داوم  هراپمخ و  دـنوشیم و  روشک  دراو  جراخ  زا  هک  ییاھیذوفن  ییاسانـش  زا  تسا  تراـبع  تاـعالطا  نـالووسم  یتینما  یاـھراک  زا  یکی  زورما 

هب درادـن و  طبر  مھ  هب  اھنیا  ایآ  تسیچ ؟ اھراک  نیا  یانعم  دـنھدیم ! اضما  اـھنیا  هب  اـپورا  یتلود  شخب  نالف  اکیرما و  یهرگنک  ناگدـنیامن  مھ  فرط  نآ  زا  دـنروآیم . لـخاد 

کی ییاپورا  روشک  نالف  رد  روط و  کی  اکیرما  یهرگنک  رد  هک  دنتـسھ  یناسک  نامھ  دنتـسرفیم ، لخاد  هب  دـنزادنایم و  هار  ار  اـھنیا  هک  یناـسک  تسین ؟ لـصتم  رگیدـکی 

نامـشچ دـیاب  ام  ارچ  تسیچ ؛ جراخ  اب  طابترا  یانعم  رگم  دـنریگیم . لوپ  قیوشت و  کمک و  اـضما و  دـییات و  سلجم  یهدـنیامن  زا  ریزو و  تسخن  زا  روھمج ، سیئر  زا  روط ،

تـسرد یـضرف  نمـشد  روشک ، لخاد  رد  ام  دنکیم ؟ نیـسحت  قیوشت و  ار  ام  یـسک  هچ  میـشابن ، وا  اب  یهلباقم  رکف  هب  مینیبن و  ار  دوخ  نمـشد  ام  رگا  میدنبب ؟ ار  دوخ 

روشک تسرد  یهرادا  یهمزال  نیا  ایآ  تسا !؟ ییالقع  نیا  ایآ  حانج ! نیا  هیلع  حانج  نآ  حانج ، نآ  هیلع  حانج  نیا  دـننکیم ؛ هدـمع  نمـشد  ار  رگیدـمھ  اـھحانج  مینکیم ؛

!؟ تسا

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

یرکف و یملع ، یعامتجا ، دشر  نیا  یشیدنادازآ ، نودب  تسا . یشیدنادازآ  شبعش  زا  یکی  هک  تسا  یھلا  یاھتمعن  نیرتگرزب  زا  یکی  یدازآ  درک . انعم  دب  دیابن  ار  یدازآ 

؛ تساـھاطخ نیرتـگرزب  زا  یکی  دروآ ، یم یا  هزاـت فرح  هک  یـسک  ندرک  وھ  یتاـعوبطم ، یگنھرف و  یاـھطیحم  هاگـشناد و  هیملع ، یاـھ  هزوح رد  درادـن . ناـکما  یفـسلف 

یاضف رد  دـنک و  دـیلوت  یمـس  زاگ  ابترم  هکنیا  یارب  لخاد  رد  ار  نمـشد  تسد  نتـشاذگ  زاب  نم  منک ؛ یمن دـییات  ار  یدازآ  زا  طـلغ  مھف  نم  هتبلا  دـننک . رکف  هنادازآ  دـیراذگب 

یگداـس و اـجنیا  رد  لـبق  لاـس  دـنچ  ناـشلماوع  دـنتفگ و  اـھییاکیرما  دوخ  هک  یناـنچ  نآ ار -  شوماـخ  یزادـنارب  نم  منک ؛ یمن دـییات  دـمدب ، روشک  یـسایس  اـی  یگنھرف 

. درادـن اـھنیا  هب  یطبر  مھف ، ملع و  هشیدـنا و  رکف و  شرورپ  یارب  نادـیم  ندوـب  اـھر  یدازآ و  ی  هعـسوت اـما  منک ؛ یم در  مباـت و  یمنرب دـندروآ -  ناـبز  هب  دـندرک و  یلقع  یب

. تسا ییارگلوصا  یلصا  ینابم  زا  یکی  یشیدنادازآ ، یدازآ و  دنکب . نیعم  ار  اھنیا  زرم  دسانشب و  زاب  رگیدمھ  زا  ار  هقطنم  ود  نیا  مدآ  هک  تسا  مزال  یتفارظ 

هن دـنراد -  یزیر  همانرب مھدزون  نرق  زا  هنایم  رواـخ  یور  اـھنیا  دیـشاب . هتـشادن  یدـیدرت  چـیھ  نیا  رد  تساـکیرما ؛ ی  هیحاـن زا  اـم ، یلیمحت  ینوریب  شلاـچ  نیرتمھم  زورما 

، دنھ سونایقا  تسا و  رگرامعتـسا  یاھتلود  رارقتـسا  لحم  هنارتیدم ، یایرد  . تسا دنھ  سونایقا  هنارتیدـم و  یایرد  نیب  لصاف  ی  هقطنم هنایمرواخ  نوچ  برغ -  اھییاکیرما ،

شذوفن ناریا و  یور  سیلگنا  یاھراشف  دنشاب . توافت  یب نآ  هب  تبسن  دنتسناوت  یمن هک  هتفرگ ، رارق  ساسح  ی  هقطنم ود  نیا  نیب  هنایم  رواخ  و  تارمعتـسم ؛ ی  هقطنم

. دراد میمعت  هنایم  رواخ  ی  همھ هب  تبـسن  نیا  و  میدـش ؛ دـنھ  ینابرق  زور  نآ  ام  تفرگ و  ماجنا  دوب -  ایناتیرب  تلود  وزج  زور  نآ  هک  دـنھ -  زا  تظاـفح  یارب  مھدزون ، نرق  رد 

ی هلئـسم لوا و  گنج  زا  دعب  ینامثع  تافرـصتم  میـسقت  ی  هلئـسم تفن ، ی  هلئـسم دش : ادیپ  مھ  یرگید  نوگانوگ  لماوع  دعب ، تساج . نیمھ زا  مھ  لیئارـسا  شیادـیپ 

نیا رد  ـالاح  دـنراد . یزیر  هماـنرب هناـیم  رواـخ  ی  هقطنم یور  اـکیرما -  برغ -  راوخ  ثاریم رخآ  رد  مھ  دـعب  برغ ، درک . دـیدشت  ار  عوضوم  اـھنیا ، ی  همھ هک  یوروش ، شیادـیپ 

لوصا اـب  یمالـسا ،» یروھمج   » ماـن هب  یتلود  ناـھگان  تسھ ، زیچ  همھ  یـسایس و  ییاـیفارغج و  کـیژتارتسا  یدربـھار و  ی  هقطنم تفن و  نآ  رد  هک  ساـسح  ی  هقطنم

تلم ار  اکیرما  جـل  دـیروآ ؟ یم رد  ار  اکیرما  جـل  ارچ  امـش  دـنیوگ : یم اھیـضعب  تسا . هدرک  دـنلب  رـس  اکیرما ، ی  هنازواجتم تسایـس  هناملاظ و  ینابم  اب  تیدـض  اـب  شدوخ و 

گنج تخس -  یزادنارب  ی  هئطوت اب  لوا ، ی  هلاس هد  ی  هرود نآ  رد  اھنآ  مینک ؟ شراک  هچ  هدمآرد ، اکیرما  جل  دیداد ، لیکـشت  ار  یمالـسا  یروھمج  دیدروآرد ؛ امـش  دندروآرد ؛

کی یمالـسا  یروھمج  ناریا و  تلم  یارب  یوحن  هب  مادـک  رھ  یداصتقا ، میرحت  یلیمحت و  گنج  دـننکب . یراک  دنتـسناوتن  اما  دـندرک ؛ عورـش  یداـصتقا -  میرحت  یلیمحت و 

میرحت درک ؛ راوتـسا  ممـصم و  ار  ام  گنج ، تشاد . یعفان  یاھناراب  ناریا  تلم  یارب  دوخ ، لد  رد  دنتخادنا ، هار  ناریا  تلم  رـس  یور  اھنآ  هک  یا  هریت یاھربا  نیا  دـش . تصرف 

هک یگنھرف -  نوخیبش  یگنھرف و  مجاھت  دندرک -  لابند  ار  مرن  یزادنارب  دعب ، ی  هرود رد  دروآ . ام  یارب  ار  تاکرب  نیا  ی  همھ تخادـنا و  دوخ  هب  یاکتا  رکف  هب  ار  ام  یداصتقا ،

یگنھرف مجاھت  تسادـیپ  هک  دـیآ ، یم راکرـس  لوصا  راعـش  اب  لوصا و  هب  یکتم  تلود  کی  ـالاح  هک  دـش  نیا  هجیتن  یداـمتم ، یاـھلاس  زا  دـعب  دیـسرن و  ییاـج  هب  مھ  نآ 

اب داحتا ، اب  تینوصم  نیا  زا  یـشخب  مینک . نوصم  ار  نامدوخ  دـیاب  ام  هک  تسا ، هار  رد  رگید  یاـھ  هئطوت مھ  نیا  زا  دـعب  دـنکب . دنتـساوخ ، یم اـھنآ  هک  یراـک  نآ  هتـسناوتن 

داحتا اب  عمج ، ساوح  اب  زاب ، مشچ  اب  دور ؛ یمن شیپ  یراک  دـتفیب ، هار  ددـنبب و  ار  مشچ  ناسنا  رگا  هک  منک  یم دـیکات  دـیآ . یم دوجو  هب  ملع  لقع و  یریگراک  هب  اب  نامیا ،

. دش دھاوخ  حتف  یرگید  زا  سپ  یکی  اھ  هلق دش ؛ دھاوخ  لح  یرگید  زا  سپ  یکی  تالکشم  ی  همھ تفر . شیپ  دیاب  اھتصرف  ی  همھ زا  هدافتسا  اب  هملک و 

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

نیا ی  هدـنیآ زا  یـشخب  ی  هدـننک هرادا  هوقلاـب  هنازرف و  ملع و  لـھا  ناوج  رـشق  صوصخب  تساـم ؛ ناوج  رـشق  میتسھ ، وا  سفن  هب  داـمتعا  دـنمزاین  تدـش  هب  اـم  هک  ینآ 

تروص هب  زورید  نم  هک  ار -  سفن  هب  دامتعا  هب  ی  هیصوت دیاب  رشق  نیا  یئارجا . یلمع و  ی  هدننک هرادا  هچ  یـسایس ، ی  هدننک هرادا  هچ  یملع ، ی  هدننک هرادا  هچ  روشک ؛

رارق کـالم  روحم و  ار  نآ  دوخ  یاـھتیلاعف  ی  همھ رد  دریذـپب و  لد  قاـمعا  زا  دونـشب و  شوگ  هب  تسرد  منزب -  فرح  نآ  ی  هراـبرد رتشیب  یردـق  مھاوخیم  زورما  متفگ و  ارذـگ 

. دھدب

؟ منک هیکت  ناـمناناوج  اـی  ناـمتلم  سفن  هب  داـمتعا  یور  مراد  رارـصا  هدـنب  هک  هداـتفا  یقاـفتا  هچ  روشک  رد  رگم  منکیم ؟ حرطم  الـصا  ار  سفن  هب  داـمتعا  ی  هلئـسم نم  ارچ 

دامتعا داجیا  رد  هک  منکیم  هراشا  دنام ، مدای  هللااش  نا رگا  دعب  الاح  هک  ماما -  ی  هژیو تیصخش  ریثات  رثا  رب  سدقم ، عافد  رثا  رب  بالقنا ، رثا  رب  ام  تلم  دراد . دوجو  یحیـضوت 

زا یلوبق  لباق  باصن  کی  هب  زورما  نوگانوگ ، یاھتفرشیپ  رثا  رب  و  تشاد -  ار  اھریثات  نیرتشیب  زا  یکی  وا ، تیصخش  ی  هدنھد لیکشت  رصانع  ماما و  صخش  یلم ، سفن  هب 

نیا ی  همادا رب  رارصا  رایسب  هک  ینانمـشد  ام و  نیب  مرن  گنج  حالطـصا  هب  یتاغیلبت و  یناور و  یاھگنج  ی  هصرع رد  هک  تسھ  نآ  میب  تسا . هتفای  تسد  سفن  هب  دامتعا 

هب نم  میھار . ی  همین رد  ام  دورن . شیپ  دراد ، جایتحا  نآ  هب  ام  تلم  هک  یدح  رد  لقاال  ای  دوشب  لزلزتم  دوشب ، فیعـضت  دنک ، ادیپ  هشدخ  ای  سفن  هب  دامتعا  نیا  دنراد ، دربن 

. هدیسرن مزال  باصن  دح  هب  زونھ  سفن  هب  دامتعا  نیا  نامروشک  ناگتسجرب  زا  یرایسب  لمع  نابز و  نھذ و  رد  هک  منیب  یم نایع 

« مرن گنج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 14هاگياپ  هحفص 1 
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تعنص  / ١٣٨٧/٠٩/٢۴ ملع و  هاگشناد  رد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

بالقنا لوا  یهھد  لوا ، یاھلاس  رد  هک  اتدوک  یزادـنارب و  یاھهئطوت  اھیرگیذوم و  زا  نوگانوگ ، یاـھهئطوت  هھد ؛ هس  نیا  رد  تسا  هتفرگ  ماـجنا  هک  هچنآ  یهمھ  مغریلع 

هتسیاش هک  درک  تباث  یمالسا  یروھمج  ناریا و  تلم  زورما ، ات  فرط  نیا  هب  گنج  نایاپ  زا  دعب  لوا و  یهھد  زا  دعب  زا  مرن  حالطصا  هب  یاھهئطوت  ات  یلیمحت ، گنج  ات  دوب ،

، دوب لاـھن  کـی  هک  یزور  نآ  هک  دـھدب ، ناـکت  ار  رواـنت  تخرد  نیا  تسناوت  دـھاوخن  ملاـع  نوگاـنوگ  ثداوـح  مھ  نیا  زا  دـعب  داتـسیا . تردـق  اـب  تسا ؛ ندـنام  یقاـب  قیـال  و 

نورد زا  هک  میـشاب  بقارم  نامدوخ  دیاب  ام  دنھدب . ناکت  دنناوتیمن  ار  یمالـسا  یروھمج  رادهشیر . روانت و  تخرد  کی  هب  هدش  لیدبت  زورما  دنروایب ، شرد  اج  زا  دنتـسناوتن 

ناشن ام  هب  یمالسا  یروھمج  مالسا و  هک  ار  یھار  میدرک ، ظفح  ار  نامدوخ  یونعم  تمالس  ام  هک  یتقو  نآ  ینوریب ، نمشد  زا  میوشن . هدیـسوپ  نورد  زا  میوشن ؛ کوپ 

. دنزب بیسآ  دناوتیمن  دنزیمن ؛ یبیسآ  ام  هب  میرادن ؛ یسرت  اقلطم  میدشن ، فرحنم  هار  نآ  زا  میتفر و  شیپ  هداد ،

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢٢ نارگراثیا  ادھش و  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

نیمھ دنکن ، دیدھت  ار  ام  یماظن  رطخ  تسا  نکمم  دنکیمن . دیدھت  ار  ام  یرطخ  دیـسر ، نایاپ  هب  تدھاجم  نارود  هک  دننک  ساسحا  دیابن  ام  درم  نز و  ام ، ناناوج  ام ، تلم 

؛ دـننک یماـظن  مجاـھت  تلم  نیا  هب  دـننکیمن  تئرج  هدرب ، ـالاب  رایـسب  ار  دوـخ  نانمـشد  یریذـپرطخ  هک  هدیـسر  رادـتقا  زا  یاهبتر  نآ  هب  ناریا  تلم  زورما  تسھ . مـھ  روـج 

نآ هب  نمشد  تسین . یماظن  مجاھت  طقف  مجاھت  اما  تسا ؛ نیئاپ  رایسب  یماظن  مجاھت  رطخ  نیاربانب  تسا . مواقم  تلم  نیا  هک  دننادیم  دش ؛ دنھاوخ  بوکرـس  دننادیم 

نادرم و تماقتسا  ربص و  یهیحور  نمشد  دھدیم . رارق  فدھ  ار  ینید  قیمع  نامیا  یلم و  تدحو  نمشد  تسام . یلم  تماقتسا  یهناوتشپ  هک  دوشیم  هجوتم  یطاقن 

. تسا رتکانرطخ  یماظن  مجاھت  زا  مجاھت  نیا  دھدیم ؛ رارق  فدھ  ار  ام  نانز 

ناتمـشچ لـباقم  رد  ار  نمـشد  امـش  مرن ، مجاـھت  یگنھرف ، مجاـھت  یونعم ، مجاـھت  رد  اـما  دـینیبیم ؛ ار  ناتنمـشد  دیـسانشیم ، ار  ناـتفرط  امـش  یماـظن  مجاـھت  رد   

یرایشوھ اب  منکیم  شھاوخ  اھناوج  زا  صوصخب  نازیزع ، امش  یهمھ  زا  نادیھـش و  یاھهداوناخ  زا  صوصخب  ناریا  تلم  یهمھ  زا  نم  تسا . مزال  یرایـشوھ  دینیبیمن .

مھم نیا  دنک ؛ هنخر  راچد  ار  اھنآ  دتفیب و  مدرم  ینامیا  یداقتعا و  یرکف و  یاھهیاپ  ناج  هب  یاهنایروم  لثم  نمشد  دیراذگن  دینک . تسارح  ار  یحور  یرکف و  یاھزرم  لماک 

. مینک ظفح  ار  نامدوخ  یحور  یاھزرم  ینامیا و  یاھزرم  میراد  هفیظو  همھ  تسا .

نانمـشد دوب ؛ نانمـشد  لام  اھیحارط  مھ ، بالقنا  لئاوا  هتـشذگ و  رد  دـننک . ادـیپ  روضح  ام  یاھزرم  تشپ  اـت  یتح  دناهتـسناوت  ناریا  تلم  نانمـشد  هنافـساتم  زورما   

نآ زا  دناهدروآ و  دوجو  هب  امـش  یئایفارغج  یاھزرم  رانک  رد  ار  یزکارم  اھهاگیاپ و  هدمآ ، شیپ  هقطنم  رد  هک  یتالوحت  اب  اھنامھ  زورما  اما  تسینویھـص ؛ رابکتـسا ، دنمتردق ،

: منکیم ضرع  اھناوج  هب  صوصخب  نم  و  دنشاب . رایشوھ  دیاب  همھ  دننکیم . هدافتسا  هنامصخ  رایسب  مرن و  یاھتیلاعف  یارب 

نادیم رد  زورما  دینک . دـصر  دـننک ، رود  دـنھاوخیم  تیمیمـص  تدـحو و  زا  ار  اھلد  هک  ار  یناسک  تاکرح  یرادـیب . هب  یھاگآ ، هب  دراد  جایتحا  زورما  امـش  نھیم  زیزع ! ناناوج   

یـسک رھ  دنروایب . دوجو  هب  هقرفت  فالتخا و  تلم  داحآ  نایم  یاهناھب ، رھ  هب  یاهلیـسو ، رھ  هب  دنھاوخیم  یناسک  منکیم : ضرع  مھ  امـش  هب  مدرک ، ضرع  همھ  هب  رھش 

راک نمـشد  یارب  دننمـشد ؛ تشگنارـس  اما  دننادن ، تسا  نکمم  دنادن . ای  دنادب  تسا ؛ نمـشد  تشگنارـس  هک  دینک  یرواد  وا  یهرابرد  دنکیم ، راک  هنیمز  نیا  رد  دیدید  هک 

رایشوھ دیاب  دنرادن . هجیتن  رد  یقرف  مھ  اب  دنکیم ، دراو  ار  هبرض  نامھ  هتسنادن  هک  یسک  نآ  اب  دنزیم ، هبرض  امـش  هب  هتـسناد  هک  یـسک  نآ  تسا . یکی  هجیتن  دننکیم .

. دوب رادیب  دیاب  دوب ؛

یملع  / ٠۴/١٣٨٨/٠۶ ناگبخن  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

تسھ و اھناوج  امش  یاھتبحص  یوت  مرن » گنج   » ریبعت نیمھ  مدید  هک  مرن -  گنج  نکیل  تسا ، هجاوم  یمیظع  گنج  کی  اب  یمالـسا  ماظن  یمالـسا و  یروھمج  زورما 

. دنایرکف ناگبخن  ملسم  ردق  دنیایب ؟ نادیم  دیاب  یناسک  هچ  مرن ، گنج  رد  الاح  بوخ ، تسا -  یلاحـشوخ  یهیام  ام  یارب  یلیخ  نیا  دیراد ؛ هجوت  تاکن  نیا  هب  دمحلا 

. دیمرن گنج  اب  یهلباقم  یهھبج  ناوج  نارسفا  امش  ینعی 

ماجنا ار  لمع  نیا  اقآ  میوگب  منک ، تسرھف  میاـیب  نم  هک  تسین  یئاـھزیچ  اـھنیا  دـینک ، نییبت  دـیاب  یروج  هچ  دـینک ، لـمع  دـیاب  یروج  هچ  دـینکب ، دـیاب  راـک  هچ  هک  ینیا 

نکیل دینک ؛ ادیپ  ار  اھراکھار  دینیـشنب ، ناترکف  یاھقاتا  رد  ناتیرکف ، ناتیلـصا ، عماجم  رد  دیاب  اھامـش  دوخ  هک  تسا  یئاھراک  اھنیا  دـیھدن ؛ ماجنا  ار  لمع  نیا  دـیھدب ،

میظع تاناکما  لوپ و  ریوزت و  روز و  هب  یکتم  یهبناجهمھ  تکرح  کـی  اـب  یهلباـقم  رد  تسا  یمالـسا  یروھمج  یمالـسا و  ماـظن  زا  عاـفد  فدـھ ، تسا : صخـشم  فدـھ 

. دوش هلباقم  کانرطخ  یناطیش  نایرج  نیا  اب  دیاب  یاهناسر . یملع  یهتفرشیپ 

ظاحل زا  ناھج  ساسح  رایـسب  یهطقن  کی  رد  تسا . یمات  لالدتـسا  اـھنآ  هاگدـید  زا  ناشلالدتـسا  نم  رظن  هب  دـنراد . لالدتـسا  یمالـسا  یروھمج  هب  یهلمح  یارب  اـھنآ 

یمالـسا تما  یهعومجم  رگید -  تسا  یمیظع  یهزوح  نیا  هنارتیدم -  زا  یـشخب  اقیرفآ ، لامـش  خرـس ، یایرد  سراف ، جـیلخ  هنایمرواخ ، یهطقن  نیا  ینعی  یئایفارغج ،

لاناک تسا ، زمرھ  یهگنت  تسا : هقطنم  نیا  یوت  شیات  هس  دراد ، دوجو  ایند  رد  هک  یتایح  ساسح  یبآ  هاگرذـگ  اـت  شـش  اـت ، جـنپ  نیا  زا  دـینیبب  امـش  نـالا  هدـش . عقاو 

دیھاوخ دینک ، هاگن  ناتیور  یولج  دیرادرب  ار  ناھج  یهشقن  امـش  تساھنیا . هب  فقوتم  یناھج  تراجت  هک  تسا  یمھم  یاھهاگرذگ  اھنیا  تسا . بدـنملاباب  تسا ، زئوس 

رایـسب یهقطنم  نیا  رد  الاح  تسا . یـساسح  یهقطنم  هقطنم ، نیا  نیاربانب ، تسا . مھم  اـیند  یداـصتقا  طاـبترا  یراـجت و  طاـبترا  یارب  ردـقچ  زکرم  اـت  دـنچ  نیا  هک  دـید 

یاھهکبـش اھیناپمک و  یاھهاگتـسد  یرابکتـسا و  یاھهتـساوخ  یهمھ  اب  تردق  نیا  دھدیم . ناشن  رتشیب  ار  شدوخ  زورهبزور  دشکیم و  دق  دراد  یتردـق  کی  ساسح ،

هاگتـسد یارب  یلیخ  نیا  بوخ ، تسا ؛ فلاخم  ملظ  اب  تسا ، فلاخم  یرگهطلـس  اب  تسا ، فلاـخم  هطلـس  ماـظن  اـب  تسا ؛ فلاـخم  ضرـالایف  دـسفم  یداـصتقا  میظع 

رابکتـسا هاگتـسد  تسین ؛ یئاپورا  روشک  نالف  ای  اکیرمآ  تلود  نالف  روھمج و  سیئر  نالف  ای  تسین ، اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  طقف  رابکتـسا  هاگتـسد  تسا . مھم  رابکتـسا 

اھنیا تسھ ؛ ایند  میظع  یلوپ  زکارم  تسھ ، یللملانیب  یـساسا  راجت  یهکبـش  تسھ ، یتسینویھـص  یهکبـش  تساھنیا ؛ لماش  هک  تسا  یرتمیظع  یهکبـش  کـی 

یئاپورا یاھتلود  تسھ ، هدحتم  تالایا  تلود  شیوت  هک  هعومجم  نیا  دنربیم . اھنیا  دنروآیم ، اھنیا  ار  اھتلود  دننکیم ؛ یحارط  دـنراد  ار  ایند  یـسایس  لئاسم  هک  دنتـسھ 

هچرھ نیاربانب  دنفلاخم ؛ تدشب  یـشکدق  لاح  رد  یالتعا  هب  ور  دشر  هب  ور  تردق  نینچ  کی  اب  دنتـسھ ، نامدوخ  یهقطنم  دـنمتورث  یاھراوختفن  نیا  زا  یلیخ  دنتـسھ ،

اھناوج امـش  دـینک ؛ تمھ  اھامـش  هک  یتقو  نآ  رگم  دـننامیمن ؛ راکیب  زاب  مھ  درذـگب  هچرھ  دـندنامن ، راکیب  مھ  لاس  یـس  نیا  یوت  دـننکیم . راـک  وا  یهلباـقم  رد  دـنناوتب ،

اھهئطوت دنـشکیم و  رانک  تقو  نآ  دـشاب ؛ رفـص  هب  کیدزن  شایریذـپ  بیـسآ  ناکما  هک  دـیناسرب  یاهطقن  هب  یتینما  ظاحل  زا  یداصتقا ، ظاحل  زا  یملع ، ظاـحل  زا  ار  روشک 

تعنـص و طاـبترا  یرازفامرن و  شبنج  یروآوـن و  شھوژپ و  قـیقحت و  ملع و  لـئاسم  هب  عـجار  بترم  اھهاگـشناد  هب  لاـس  دـنچ  نیا  یوـت  نـم  هـک  ینیا  دـش . دـھاوخ  ماـمت 

. تسا ملع  ناتتلم  روشک و  تدمدنلب  تینما  نکر  کی  هک  تسا  نیا  رطاخ  یارب  مدرک ، دیکات  همھ  نیا  اھنیا  هاگشناد و 

یملع  / ٠۴/١٣٨٨/٠۶ ناگبخن  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

ناتدوخ بوخ ، تسیچ ؛ ینونک  رارـض  دجـسم  بیرخت  رد  نایوجـشناد  ام  شقن  هک  دیـسرپن  نم  زا  دیتسھ ، مرن  گنج  اب  یهلباقم  ناوج  نارـسفا  میتفگ  هک  یناناوج  امش 

الاح تسا . یروج  هچ  دراد ، هبعش  دنچ  تلادع  منکب ، یفسلف  ثحب  کی  منیـشنب  میایب  اجنیا  نم  تلادع . فیرعت  ای  دیدج ، قافن  اب  یهلباقم  ای  دینک . ادیپ  ار  شقن  دیدرگب 

« مرن گنج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 14هاگياپ  هحفص 2 
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الم دنناوخیم و  سرد  اھهبلط  دـید  فجن . دوب  هدروآ  ار  شرـسپ  یراصنا  خیـش  نامز  یرفن  کی  تسا  فورعم  دـینک . نایب  هلمج  کی  یوت  دـنیوگیم  ناشیا  هک  تسا  نیا  هزماب 

شھاوخ ماهدروآ و  نم  ار  ناوجون  نیا  انخیش ! تفگ  یراصنا ، خیش  شیپ  هب  دمآ  دنک . هبلط  ار  شرسپ  درک  سوھ  دوب ؛ یگرزب  صخش  بوخ ، مھ  یراصنا  خیـش  دنوشیم و 

! دینک هیقف  ار  وا  امش  میورب ، میتفیب  هار  میھاوخیم  هک  ادرف  ات  منکیم 

دروم رد  نم  دینیبب ، دشاب . هنانیبشوخ  ناتھاگن  تسا . هناراودـیما  هنانیبشوخ و  هاگن  شایکی  مرن ، گنج  یهھبج  نیا  رد  امـش  تسرد  تیلاعف  یلـصا  طرـش  نم ! نازیزع 

بظاوم ینیبـشوخ -  زکرم  دـیناوج -  امـش  تریـصب . یور  زا  هکلب  مھوت ، یور  زا  هن  تسا ؛ هناـنیبشوخ  هدـنیآ ، هب  مھاـگن  نم  متـسھ . امـش  گرزبردـپ  یاـج  هب  ناتیـضعب 

هب دش ، دراد » یاهدیاف  هچ   » هاگن دش ، هنانیبدـب  هاگن  دـش ، هنادـیمون  هاگن  رگا  هنادـیمون . هاگن  هن  دـشاب ، هناراودـیما  هاگن  دـشابن ؛ هنانیبدـب  هاگن  هدـنیآ ، هب  ناتھاگن  دیـشاب 

. دھاوخیم نمشد  هک  تسا  ینامھ  تشاد ؛ دھاوخن  دوجو  یتکرح  رگید  اقلطم  تسا ؛ اوزنا  شلابند  هب  یکرحتیب ، شلابند  هب  یلمعیب ، شلابند 

اھهاگشناد  / ٠٨/١٣٨٨/٠۶ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

روشک ماظن و  یهمـضاھ  دـندرک ، هراشا  ناتـسود  زا  یـضعب  هک  روط  نامھ  تفرگ و  رارق  یاهدـننک  نییعت  رایـسب  یـسایس  نومزآ  کـی  ضرعم  رد  ناـمز  زا  یاهھرب  رد  روشک 

یرتقیقد ریبعت  رگا  ـالاح  ینعی  تسین . راـظتنا  فـالخ  چـیھ  اـم  یارب  یثداوح  نینچ  زورب  متفگ ، مھ  ـالبق  نم  دـیایب . قئاـف  دـنک و  مضھ  شدوخ  نورد  رد  ار  ثداوح  تسناوت 

ماظن یارب  هک  یتلاسر  نوگاـنوگ : لـیالد  هب  تسھ ، لـیبق  نیا  زا  یثداوح  راـظتنا  یداـیز  دودـح  اـت  ینعی  تسین . راـظتنا  فـالخ  چـیھ » « ؛ میئوگن نادـنچ » ، » منکب مھاوخب 

یـس نیا  لوط  رد  ام  یارب  شدوخ  زا  یمالـسا  یروھمج  هک  یفیرعت  میراد ، ناـمنھذ  رد  یمالـسا  یروھمج  یارب  هک  یئاـنعم  میلئاـق ، مالـسا  یارب  هک  یتلاـسر  میلئاـق ،

 - میراد داـقتعا  نآ  هب  اـم  دـشاب و  روشک  رد  یدازآ  نیا  دـیاب  مالـسا  مکح  هب  هک  ریزگاـن  یدازآ  دوجو  هدیـسر ، هبرجت  هب  هک  ناـمناناوج  ناـممدرم و  یدنمـشوھ  هدرک ، لاـس 

اھیبرغ هک  یئانعم  هب  هن  دنکیم ، فیرعت  یمالسا  یروھمج  هک  یئانعم  نامھ  هب  یدازآ  تسا . یعقاو  یهلئسم  کی  تسین ؛ یکیتکات  یهلئـسم  کی  یدازآ  هب  ام  داقتعا 

ام ار  نآ  تسھ ! یدازآ  تسا و  هتـسسگ  اھدیق  دشاب ، تیدودحم  دیاب  هک  یئاجنآ  تسین ؛ دـشاب ، یدازآ  دـیاب  هک  یئاجنآ  تسا . فارحنا  ام  رظن  هب  نآ ، هک  دـننکیم ، فیرعت 

راتفر یدازآ  تسھ ، ناـیب  یدازآ  نآ  وت  هتبلا  هک  میراد ، لوبق  شدوخ  یمالـسا  موھفم  ناـمھ  اـب  ار  یدازآ  اـم  مینکیمن . ریگ  مھ  برغ  یتسیاـبردور  وت  میرادـن ؛ لوبق  اـقلطم 

یروھمج یالاو  فادـھا  هب  دـقتعم  نموم ، فرـش ، اب  ناـسنا  کـی  هک  تسا  نیا  تسا  مھم  هک  هچنآ  تسین . راـظتنا  فـالخ  نادـنچ  ثداوح  نیا  تسھ -  رکف  یدازآ  تسھ ،

یمازلا صاخ  یهلئسم  نیا  رد  ار  نایھاگشناد  امش  اب  نم  یهبطاخم  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، تسا . مھم  نیا ، دنکب ؛ دیاب  راک  هچ  ثداوح  روج  نیا  رد  هک  دنادب  یمالسا ،

نیمھ هینیـسح  دندوب -  اجنیا  وجـشناد  یاھناوج  هک  مھ  شیپ  زور  دـنچ  رد  منزب -  فرح  الیـصفت  هنیمز  نیا  رد  مرادـن  مھ  انب  منکیم ، تبحـص  هاتوک  هتبلا  نم -  هک  دـنکیم ،

ار نیمھ  مھ  اھناوج  دوخ  هتبلا  هک  میھجاوم ، نمـشد  یوس  زا  مرن  یهزرابم  اب  مرن ، گنج  اب  ام  هک  متفگ  اھنآ  هب  اـھناوج -  زا  دوب  یعاـمتجا  تسھ ، عاـمتجا  ـالاح  هک  روط 

یاھناوج امـش  مرن ، گنج  نیا  رد  متفگ : هک  دوب  نیا  مدرک  هفاضا  نم  هک  ینآ  دنتـسنادیم . ار  نیا  همھ  دـنتفگ و  یھ  مھ  اھنآ  میوگب ، هدـنب  هکنیا  زا  لـبق  ررکم  دـنتفگ ؛ یھ 

زا هنوگچیھ  زابرس  ینعی  بقع . دیایب  ایب ، بقع  ولج ؛ دورب  شیپ ، دنیوگب  وا  هب  هک  تسا  رظتنم  طقف  زابرس  نوچ  نازابرـس ، میتفگن  دیاهھبج . نیا  ناوج  نارـسفا  وجـشناد ،

ار نالک  یاـھیحارط  اـھنآ  نوچ  گرزب ، یاـھناگی  اـھهاگرارق و  حارط  ناھدـنامرف  مھ  میتفگن  دـنک . لـمع  دـیوگیم ، هدـنامرف  هچ  رھ  دـیاب  درادـن و  هدارا  یریگمیمـصت و  شدوخ 

نارـسفا اھنیا  اذـل  دـیامزآیم . ار  هنحـص  دوخ  ناج  دوخ و  مسج  اـب  دـینیبیم ؛ تسرد  ار  هنحـص  مھ  دـنکیم ، لـمع  روتـسد  هب  مھ  تسا ؛ هنحـص  وت  ناوج  رـسفا  دـننکیم .

راک مھ  بوچراھچ  رد  دننیبیم ، مھ  ار  عاضوا  دنراد ، روضح  مھ  هنحـص  وت  دـنراد ، مھ  لمع  دـنراد ، مھ  رکف  ناوج ، نارـسفا  اتقیقح  تسا . نیا  شـشقن  وجـشناد  دـنناوج ؛

، زاب مشچ  هب  هک  یئاھزیچ  نآ  روشک ، لئاسم  یـسایس ، لئاسم  یعامتجا ، لئاسم  یاھهنیمز  رد  رگا  دراد ؟ یاهبتر  هچ  هاگـشناد  داتـسا  فیرعت ، نیا  اب  بوخ ، دـننکیم .

لئاسم دیاب  هک  دیتسھ  یاهدنامرف  امش  دیناوج ؛ رسفا  رتالاب  یهبتر  دیتسھ ، وا  داتـسا  هک  امـش  تسا ، ناوج  رـسفا  ام ، یوجـشناد  ناوج  دراد ، جایتحا  یفاک  تریـصب  هب 

ساسا رب  دیشکب و  رس  دنادن ، وا  دوخ  هک  ینانچنآ  نمشد ، یاھهاگرارق  هب  انایحا  دینکب ؛ فشک  ار  نمـشد  یاھفدھ  دینکب ؛ یئاسانـش  تسرد  ار  نمـشد  دینیبب ؛ ار  نالک 

. دننکیم افیا  ار  اھشقن  نیا  الاب  ناھدنامرف  فلتخم ، یاھهبتر  رد  دینک . تکرح  نالک ، یحارط  نیا  رد  دینکب و  نالک  یحارط  وا ،

ارعش  / ١۴/١٣٨٨/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

بوسحم اھنیا  گنھرف و  بدا و  لھا  الثم  هرذ  کی  الاح  هک  میئامـش  نم و  نآ  رکـشل  زا  یهشوگ  کی  الاح  تسین . هدـش  مامت  تکرح  کـی  یمالـسا ، بـالقنا  میظع  تکرح 

زا زاینیب  ینعی  بلغیال ، بلاغ  ینعی  زیزع  تسا -  زیزع  ادخ  ؛» امیکح ازیزع  ناک هللا  و  « ؛ دسانشیمن نامسآ  نیمز و  وا  رکشل  ضرالا ؛» تاوامـسلا و  دونج  و   « ؛ میوشیم

مامت اقلطم  تسین ؛ هدش  مامت  تکرح  کی  دش ، عورش  یمالسا  بالقنا  اب  هک  یمیظع  تکرح  نیا  میریگیم . تسد  رد  ار  راک  زا  یاهشوگ  کی  الاح  مھ  امـش  نم و  همھ - 

تـسار مرن ؛ گنج  دنیوگیم : همھ ، نابز  یوت  هاگداد و  یوت  تاغیلبت و  یوت  نویزیولت و  رد  اھنایب و  رد  هک  هدـش  لومعم  الاح  هک  ینیمھ  دراد . همادا  تکرح  نآ  تسین ، هدـش 

تلع اھراب . اھراب و  ماهتفگ ؛ ار  نیا  هشیمھ  لاس ۶٧ -  زا  گنج -  زا  دـعب  زا  نم  منزیمن ، زورما  نم  ار  فرح  نیا  هتبلا  تسا . گنج  نالا  ینعی  تسا ؛ تیعقاو  کی  نیا  تسا ،

، ار اـھیئارآفص  منیبیم  ار ، زیھجت  منیبیم  ار ، هنحـص  منیبیم  مراد  نم  ناـسنا !؟ دـنک  راـک  هچ  دـنیبیمن !؟ یـسک  رگا  منکب  هچ  منیبیم ؛ ار  هنحـص  نم  هک  تـسا  نـیا 

یناسک نآ  یهمھ  هیلع  اھنامرآ و  نیا  یهمھ  هیلع  ماما و  هیلع  بالقنا و  هیلع  هدش  هدرـشف  مھ  هب  ظیغ  اب  یاھنادند  هدـش و  هدوشگ  بضغ  دـقح و  اب  یاھناھد  منیبیم 

یگنھرف و یهعومجم  یهفیظو  میراد . هفیظو  همھ  هدشن ، مامت  نوچ  هدشن . مامت  نیا  دنک ؟ راک  هچ  بخ  دنیبیم ، دراد  ناسنا  ار  اھنیا  ار ؛ دناهتـسب  لد  تکرح  نیا  هب  هک 

یتسیاب ار  رنھ  دینک و  باختنا  بوخ  ار  بلاق  یتسیاب  منکیم : نیا  رب  هیکت  هشیمھ  نم  دیئوگب . بوخ  دیئوگب ، نییبت ؛ غالب ، تسا : یصخشم  یهفیظو  مھ  یرنھ  یبدا و 

. دنکب ار  شدوخ  رثا  ات  تشاذگ ، مک  دیابن  دیروایب ؛ نادیم  یوت  رایع  مامت 

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

، افعـض اتدـش ، تسا ؛ هدوب  هشیمھ  اما  تسا ، هدوب  نوگانوگ  هضراعم  لاکـشا  تسین . یدـیدج  زیچ  دراد ؛ بالقنا  نیا  رد  هلاـس  یـس  یهقباـس  کـی  ماـظن ، اـب  یهضراـعم 

 - دوخ لایخ  هب  دنتـسناوتیم -  هک  ار  یاهبرـض  دننک ، ادیپ  یرتیوق  روضح  دنناوتیم  دندرک  ساسحا  تقو  رھ  دـندرک و  ساسحا  اج  رھ  هدوب . لخاد  رد  ام  تیعـضو  اب  بسانتم 

یمالسا یروھمج  ماظن  روشک و  هللادمحب  زور  هب  زور  هکلب  هدشن ، فیعض  طقف  هن  تسا ؛ هداتـسیا  تابرـض  نیا  لباقم  رد  لاس  یـس  نیا  لوط  رد  مھ  بالقنا  و  دندرک . دراو 

میورب و رتـشیپ  مینک و  رتقیمع  ار  ناـمدوخ  یهشیر  میتـسناوت  یمالـسا ، یروھمج  ماـظن  رد  اـم  هچ  رھ  هک  تسا  نیا  وا  دراد و  دوـجو  هتکن  کـی  اـھتنم  هدـش . مھ  رتیوـق 

ار هدش  لیمحت  یاھـشلاچ  رب  یهبلغ  یهبرجت  ام  هک  تسا  تسرد  تشاد . هجوت  دـیاب  ار  نیا  تسا ؛ هدـش  رتهدـیچیپ  مھ  نمـشد  یهئطوت  مینکب ، رتهدـیچیپ  ار  نامیاھراک 

یلو تساھینمـشد -  اھهضراعم و  رب  اھـشلاچ و  رب  هبلغ  یهبرجت  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  یهبرجت  لاس ، یـس  نیا  ماـمت  رد  دروم ؛ ود  دروم و  کـی  رد  طـقف  هن  میراد - 

ام تسد  هب  ایند  یتینما  یسایس و  ساسح  زکارم  زا  هک  یئاھربخ  تسا ؛ رادیب  هنع ؛» منی  مل  مان  نم  ، » نمـشد دندومرف -  هراشا  هک  روطنامھ  هک -  درک  هجوت  یتسیاب 

، دنراد هک  یئاھهزیگنا  اب  دنتـسھ ؛ یمالـسا  یروھمج  ماظن  هب  هجوتم  مئاد  روط  هب  ینالک ، یاھهجدوب  اب  یاهدرتسگ ، یمیظع ، یاھهاگتـسد  هک  دھدیم  ناشن  دسریم ،

یمالـسا یروھمج  لباقم  رد  ار  یدـیدج  یهصرع  زور  رھ  دـنروآیم و  نادـیم  هب  ار  یحرط  زور  رھ  دـننکیم ؛ راک  دـنراد  امـش . ام و  یارب  تسا  مولعم  تسا و  هدـش  هتفگ  هک 

رد یـسایس ، یاـھهنیمز  رد  یـصخشم  یاـھباصن  هب  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  هک  یتقو  نآ  دـنوشب ؛ سویاـم  هک  یتـقو  اـت  درک ، دـھاوخ  ادـیپ  مھ  همادا  نیا  و  دـنیارآیم .

همادا اھنیا  تسا ، هدیـسرن  نیعم  یاھباصن  نیا  هب  یمالـسا  یروھمج  ات  دسرب . یقالخا  یاھهنیمز  رد  یملع ، یاھهنیمز  رد  یتینما ، یاھهنیمز  رد  یداصتقا ، یاھهنیمز 

یاهدیچیپ یهئطوت  نمـشد ، یهئطوت  زورما  لاح  رھ  هب  تفریذپ . دھاوخ  لماک  روط  هب  ار  تیعقاو  دش و  دھاوخ  سویام  اعبط  نمـشد  میدیـسر ، هک  اجنآ  هب  درک ؛ دھاوخ  ادیپ 

. تسا

، تسا یفتنم  یلکب  میئوگیمن  تسین -  لمتحم  یلیخ  ام  اب  یماظن  گنج  زورما  تسا . نیا  ام  یهفیظو  میناسانشب ؛ میسانشب و  ینشورب  ار  هئطوت  نیا  بناوج  دیاب  ام 

« مرن گنج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 14هاگياپ  هحفص 3 
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گنج رد  دھاوخیمن . رتمک  دھاوخن ، یرتشیب  طایتحا  رگا  تسین ؛ رتمک  دـشابن ، رتشیب  شرطخ  رگا  یماظن  گنج  زا  دراد ، دوجو  هک  یگنج  نکل  تسین -  لمتحم  یلیخ  اما 

گنج وا  هب  زورما  هک  هچنآ  یناور و  گنج  رد  دنک ؛ ذوفن  زرم  رد  دناوتب  ات  دنکب  مدھنم  دنکیم  یعس  ار  ام  یزرم  زکارم  دیآیم ، ام  یزرم  یاھرگنـس  غارـس  هب  نمـشد  یماظن 

کی ماظن و  کی  یساسا  ناکرا  اھهیاپ و  اھمزع ، اھتفرعم ، اھنامیا ، غارس  هب  دنک ؛ مدھنم  ار  اھنآ  هک  دیآیم  یونعم  یاھرگنس  غارـس  هب  نمـشد  ایند ، رد  دوشیم  هتفگ  مرن 

نیا دنک . لیدبت  دیدھت  هب  ار  ماظن  کی  یاھتـصرف  دنک ؛ لیدبت  فعـض  طاقن  هب  دوخ  تاغیلبت  رد  ار  توق  طاقن  دنکب و  مدـھنم  ار  اھنیا  هک  دـیآیم  اھنیا  غارـس  هب  نمـشد  روشک ؛

ار ینمشد  داعبا  نمـشد و  داعبا  دیاب  تسھ . ناشرایتخا  رد  مھ  یناوارف  رازبا  دننکیم ، دنراد  دایز  مھ  شالت  دنراد ، مھ  هبرجت  راک  نیا  رد  دننکیم ؛ دنراد  هک  تسا  یئاھراک 

، هنارایـشوھ هک  یمادام  ام  نکل  دـنکیم ؛ هدـھاشم  دراد  ناـسنا  ار  نیا  کـش ؛ نودـب  میراد  یبیغ  کـمک  میراد ، یھلا  ددـم  اـم  هتبلا  میئاـیب . قئاـف  وا  رب  میناوتب  اـت  مینادـب 

. دمآ دھاوخن  ام  غارس  هب  یھلا  کمک  میربن ، راک  هب  ار  مزال  ریبدت  میشابن ، نادیم  رد  هناھاگآ 

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

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

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

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

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

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

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

. مدرم یاھنھذ  اھلد و  رد 

نیب هناھب  نیا  اب  دننک ، ادیپ  یاهناھب  کی  دننک ؛ داجیا  فالتخا  دننک ، لددب  دننک ، نیبدـب  رگیدـکی  هب  تبـسن  هعماج  کی  رد  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  مرن  گنج  رد  اھرازبا  زا  یکی 

ام مدرم  هناتخبـشوخ  دـندرک . یفالتخا  داجیا  مدرم  نیب  دـندرک ، تسرد  یاهناـھب  کـی  دـیدید  هک  لاـسما  تاـباختنا  زا  دـعب  یاـیاضق  نیمھ  لـثم  دـننک ؛ فـالتخا  داـجیا  مدرم 

یهناھب لثم  یاهناھب  کی  رگیدـکی ؛ هب  تبـسن  مدرم  یاھلد  رد  ینکفادـیدرت  رگید ، یاھاج  رد  درک ؛ ضوع  یلکب  ار  روشک  عاضوا  رگید  یاھروشک  رد  یراک  روجنیا  دنتریـصباب .

هب ار  دناعم  ضرغم  زومآتسد  رصانع  هنایم ، رد  دعب  دنھدب ؛ رارق  مھ  لباقم  رد  ار  مدرم  دننک ، نیکرچ  رگیدکی  هب  تبسن  ار  اھلد  دننک ، دیدرت  داجیا  دنـشکب ، شیپ  ار  تاباختنا 

. دننکیم لابند  ار  یراک  روجنیا  تسا . یساسا  یاھحرط  وزج  نیا  دش . هچ  دوب ، یچ  دوب ، یک  دنھدب  صیخشت  دنناوتن  روشک  نیلوئسم  دننک و  راداو  فالخ  یاھراک 

مق  / ١٣٨٩/٠٨/٠٢ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

هولج نوگرگد  ار  نوگانوگ  ثداوح  دھد ، هولج  نوگرگد  ار  تایعقاو  هک  تسا  نیا  دـیآیم -  باسح  هب  مرن  گنج  مھم  رـصانع  زا  هک  نمـشد -  راک  یلـصا  طوطخ  زا  یکی  زورما 

مجح رب  دروآیم ، مک  دوشیم و  لکـشم  راچد  تیعقاو  نادـیم  رد  هک  اج  رھ  نمـشد  تسوا . فعـض  یهناشن  دـھدیم ، ماجنا  هنیمز  نیا  رد  نمـشد  هک  یتاـغیلبت  دوخ  دـھد .

ات یریوصت ، یتوص و  لئاسو  ات  هتفرگ  یتنرتنیا  لئاسو  زا  دـنک ؛ هظحالم  یتاـغیلبت  یاھهویـش  میظع  یهصرع  رد  ار  نمـشد  یاـھراک  یـسک  رگا  زورما  دـیازفایم . تاـغیلبت 

، هدننکسویام ار  روشک  عضو  دنھد ؛ هولج  نوگرگد  ار  روشک  ثداوح  هک  تسا  نیا  هدمع  ملق  کی  دنیبیم  دنراد -  مھ  لخاد  رد  دـنراد -  فلتخم  یاھاج  رد  هک  یئاھوگدـنلب 

. تسا تیعقاو  نادیم  رد  اھنآ  فعض  یهناشن  دوخ  هنیمز ، نیا  رد  اھنآ  دایز  شالت  دنھد . ناشن  تسبنب  هب  ور  طاطحنا ، هب  ور  لاوز ، هب  ور  هدننک ، دیماان 

ار بـالقنا  یاھراعـش  تسا ، راـک  رـس  رب  هک  یتلود  روشک و  نیلوئـسم  نوچ  زورما  تسا . رتشیب  زورما  هتبلا  تشاد ؛ ار  شـالت  نیا  هلاـس ، یـس  نارود  یهمھ  رد  نمـشد 

سنج زا  دـنمدرم ، اب  دـننکیم  ساسحا  نیلوئـسم  تسا ؛ گنررپ  هتـسجرب و  ـالماک  زورما  مدرم ، یارب  راـک  طـخ  بـالقنا ، طـخ  ماـما ، طـخ  دـنکیم ؛ حرطم  رتیدـج  رتگـنررپ و 

، دننکیم رظنراھظا  یداصتقا  لئاسم  رد  رگا  دینیبیم  دینک ، هاگن  نمـشد  تاغیلبت  هب  رگا  زورما  تسا . رتشیب  تاغیلبت  نیاربانب  دـننکیم ، ساسحا  ار  نیا  مھ  مدرم  دـنمدرم ،

دـننکیم و رواـب  ار  لـئاسم  نیا  مھ  یاهدـع  کـی  دـش . دـھاوخ  نینچ  ادرف  تسا ، ناوارف  تالاکـشا  تسا ، یندوشگاـن  هرگ  تسا ، تسبنب  هک  تسا  نیا  ناـشفرح  یهـمھ 

اقآ هک  دـندرکیم  هعجارم  ام  هب  دـنداد ، هنتف  رد  ار  ناشدوخ  ناحتما  ادـعب  هک  یناسک  زا  یـضعب  هنتف ، یایاضق  نآ  تاباختنا و  عورـش  زا  لبق  دـننکیم . رارکت  لخاد  رد  ار  اھنامھ 

؛ دـندادیم هولج  روبع  لباق  ریغ  لکـشم ، کـیرات ، گـنت ، ار  اـضف  تسا ؛ ناـنچ  تسا ، نینچ  یداـصتقا  ظاـحل  زا  لاس ٨٨ -  نامھ  ینعی  تسا -  یتخـس  لاـس  هدـنیآ ، لاـس 

. دندنام بقع  مدرم  نیلوئسم و  باتشرپ  میظع و  تکرح  نیا  زا  اھنآ  هک  تسا  نیا  یهناشن  تاغیلبت  نیا  روج . کی  ار  مدرم  دننک ، درسلد  دنتساوخیم  روج  کی  ار  نیلوئسم 

. دش دھاوخ  یذفان  هاگن  دش ؛ دھاوخ  یتسرد  هاگن  تیعقاو ، هب  ناسنا  هاگن  دش ، هتسناد  نمشد  یریگتھج  نیا  هچنانچ  رگا  سپ 

نالیگ  / ١٣٨٩/١٠/٠٨ ناتسا  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد لماک  ماکحتسا  اب  فرط  نیا  زا  ناریا  تلم  دروایب -  مسا  نارگهنتف  زا  نمشد  دروایب -  مسا  دنکب ، یسایس  کمک  دنک ، تیامح  فرط  نآ  زا  نمـشد  دوب : یمیظع  شلاچ 

، دش رضاح  اھهنحص  یهمھ  رد  داد ، ناشن  یراکادف  داد ، ناشن  تعاجش  داد ، ناشن  راکتبا  دوخ  زا  لاس  تشھ  یلیمحت  گنج  رد  ناریا  تلم  هک  روط  نامھ  دشاب . هنحص 

، دنک یسررب  ار  لئاسم  یرتالاب  قفا  کی  زا  دھاوخیم  دنکیم و  هاگن  لئاسم  هب  یتقو  ناسنا  داد . ناشن  تراھم  دوخ  زا  اتقیقح  ناریا  تلم  هام  تشھ  مھ  مرن  گنج  نیا  رد 

نیا تسامـش . اب  ادـخ  تسادـخ . راک  دـھدیم ؟ تکرح  شدوخ  فادـھا  تمـس  هب  ار  ام  یاھناج  ار ، اـم  یاـھلد  روجنیا  هک  تسا  یھلا  تردـق  تسد  هچ  نیا  دـنامیم : ریحتم 

. دنکیم تسرد  هار  هب  هجوتم  ار  امش  نم و  یاھلد  هک  تسادخ  نیا  دنکیم . تیادھ  ار  امش  هک  تسادخ 

شترا  / ١٣٨٩/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانابلخو  ناھدنامرف  رادیدرد  تانایب 

، ماظن نوگانوگ  یاھشخب  نایم  یهقرفت  نیلوئـسم ، نایم  یهقرفت  تلم ، داحآ  نایم  یهقرفت  تسا ؛ هقرفت  فالتخا و  تسا ، تفرـشیپ  اب  یفانم  اعطق  هک  یئاھزیچ  زا  یکی 

نیرتمھم زا  یکی  دوش . یرادـساپ  نآ  زا  دوش ، ظـفح  یـسدقم  سوماـن  کـی  لـثم  دـیاب  داد ، اـم  هب  بـالقنا  هک  یایگچراـپکی  ماجـسنا و  نیا  مدرم . ماـظن و  ناـیم  یهقرفت 

یارب دننک . داجیا  فاکـش  دـننک ، داجیا  یلزلزت  کی  داحتا  نیا  رد  هک  تسا  نیا  دراد -  دوجو  مھ  زورما  هتـشاد ، دوجو  هشیمھ  دراد -  دوجو  نمـشد  مرن  گنج  رد  هک  یئاھراک 

داجیا یاهقطنم  تافالتخا  دننک ، داجیا  یموق  تافالتخا  نارگید  درک و  کرت و  برع و  سراف و  نیب  دننک ، داجیا  یبھذم  تافالتخا  ینـس  هعیـش و  نیب  دننکیم : شالت  راک  نیا 

. دننک داجیا  یبزح  تافالتخا  دننک ، داجیا  ینامزاس  تافالتخا  دننک ،

، دـیراد روضح  نآ  رد  امـش  زورما  هک  ار  یرگنـس  نیا  میئاـجک . مینادـب  تریـصب . میئوگیم  نآ  هب  اـم  هک  یزیچ  ناـمھ  ینعی  درک ؛ هلباـقم  لـماک  هجوـت  اـب  دـیاب  اـھنیا  یهمھ  اـب 

و دنادیم ، ار  دوخ  هاگیاج  دوخ و  راک  تیمھا  تسا ، ساسح  ردـقچ  وا  رگنـس  هک  دـنادیم  هتفرگ و  رارق  یـساسح  رگنـس  کی  رد  هک  یزابرـس  نآ  نیب  تسا  قرف  میـسانشب .

اوعد شایرگنـسمھ  اب  رگنـس  لخاد  رد  دـنکیم ، اھر  ار  رگنـس  دـنکیم ، تلفغ  دربیم ، شباوخ  تسا ؛ مھم  ردـقچ  دـنادیمن  اـما  تسا ، رگنـس  ناـمھ  رد  هک  یـسک  نآ  نیب 

. تسا ساسح  ردقچ  ناریا  تلم  هاگیاج  مینادب  دنکیم .

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

هب ور  تسا ، دشر  هب  ور  ملاع  ینعی  دنرادرب . هتشذگ  یاھلسن  زا  رتالاب  رتولج و  مدق  کی  دننک  یعـس  دیاب  هاپـس  یهدنیآ  یاھلـسن  هاپـس ، لدبتم  هاپـس ، ددجتم  یاھلـسن 

، تفرعم ظاـحل  زا  زورما ، هاپـس  رد  یهدـش  دراو  ناوج  هک  میـشاب  هتـشاد  عـقوت  میـشاب ، هتـشاد  راـظتنا  اـم  رگا  دراد  اـج  سپ  تسا ، یلماـکت  تکرح  تکرح ، تسا ؛ لـماکت 

لوط رد  شدوخ  زا  هاپـس  هک  تسا  یتایـصوصخ  اھنیا  هک  نداد ـ  ماجنا  راک  ماگنھب  نداد ، ماجنا  راک  اجب  نداد ، ماجنا  راک  تسرد  یراـکهبهدامآ ، یراکادـف ، یھاـگآ ، تریـصب ،

دیئوگن تسھ ؛ مھ  نکمم  نیا  تسالاب . تیفیک  هک  دنیبب  دنک ، هاگن  ناسنا  هک  زورما  هاپس  هب  دربب . رتالاب  هتشذگ  لسن  زا  ار  هاپـس  مدق  کی  تسا ـ  هداد  ناشن  اھلاس  نیا 

« مرن گنج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 14هاگياپ  هحفص 4 
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زا لبق  هچ  ام ؛ کاخ  رد  نمـشد  روضح  تشاد و  دوجو  یگنج  دوب : زور  نآ  هک  یطئارـش  هب  دینک  هاگن  امـش  ینعی  تسا . نکمم  الماک  هن ، تسا . نکمم  یزیچ  نینچ  روطچ 

تکرح مھ  ار  توافتیب  یاھمدآ  هک  دوب  یایوق  یهزیگنا  لماع و  کی  نیا  دوخ  دش ، عورـش  گنج  هک  مھ  دعب  هچ  حلـسم ، بالقنا  دض  روضح  هلاس ، تشھ  یلیمحت  گنج 

یئاناوت کی  گنج  نیا  قامعا  زا  یھاـگآ  یرتکاـنرطخ . هتبلا  تسھ و  یرتفیرظ  گـنج  کـی  تسین ؛ گـنج  نآ  زورما  روشرپ . بیجع و  یهنحـص  نآ  لـخاد  دروآیم  دادـیم و 

، دنتـسیایم نادیم  طسو  رد  تریـصب  اب  دننکیم و  هزرابم  دننکیم و  شالت  دنتـسھ و  نادیم  نیا  دراو  یناسک  زورما  میدید  ام  رگا  دبلطیم . ار  یرتشیب  یدنمـشوھ  رتشیب و 

نیا ار  تمھ  دـشاب ؛ دـناوتیم  روج  نیمھ  مھ  هدـنیآ  رد  تسھ . مھ  رتھب  دـنک ، لمع  رتھب  رگا  تسین . وا  زا  رتمک  لمع ، ظاحل  زا  هزیگنا ، ظاحل  زا  نیا  میئوگب  هک  دراد  اج  سپ 

. داد رارق  دیاب 

نایوجشناد  / ١۶/١٣٩١/٠۵ رادید  رد  تانایب 

ضرع ام  درذـگب . تقو  مھاوخیمن  تسا ؛ ناذا  کیدزن  منیبیم  اھتنم  مدرک ، تشاددای  بلطم  یرادـقم  اجنیا  نم  میوگب . مرن  گـنج  یهلئـسم  هب  عجار  هلمج  کـی  ـالاح  نم 

یهزرابم نادیم  دیناوج ، امش  دیتسین . رفص  زابرس  دیرـسفا ؛ اھامـش  نادیم ، نیا  رد  هک  تسین -  فراعت  چیھ  نیا  تسا -  نیا  نم  داقتعا  مرن . گنج  ناوج  نارـسفا  میدرک 

مرن گنج  زورما  دـنیاھناوج . شیاھلوارقـشیپ  زاب  دـیایب ، شیپ  مھ  یماظن  گنج  یتقو  کی  رگا  میرادـن ؛ یماظن  گنج  هناتخبـشوخ  زورما  تسا . مرن  گنج  نادـیم  مھ  امش 

زا یکی  یناور  گنج  هک  یناور -  گنج  مرن و  گنج  رد  تسا : نیا  دشاب ، هجوت  دروم  دیاب  هک  یزیچ  نآ  مرن ، گنج  رد  تسا . حرطم  تسا  لاس  یس  زورما ، هن  تسا ؛ حرطم 

نیا نمـشد  فدھ  یماظن  گنج  رد  تسین . یماظن  گنج  لثم  مرن  گنج  دنک . ضوع  ار  لباقم  فرط  تابـساحم  هک  تسا  نیا  نمـشد  فدـھ  تسا -  مرن  گنج  یاھـشخب 

یاھتخاسریز هک  تسا  نیا  فدـھ  یداصتقا  گنج  رد  دـنک . فرـصت  ار  نیمزرـس  ای  دربب ، نیب  زا  دـنک و  دوبان  ار  هلمح  دروم  روشک  ای  لـباقم  فرط  هاـگیاپ  دـیایب  ـالثم  هک  تسا 

لد رد  هک  تسا  یزیچ  نآ  فدـھ  مرن ، گنج  رد  مرن . گنج  فدـھ  نآ  یارب  تسا  هلیـسو  یھاگ  اھزیچ  نیا  تسین ؛ اھزیچ  نیا  فدـھ  مرن ، گنج  رد  دربب . نیب  زا  ار  یداصتقا 

. دنک ضوع  ار  امش  یهدارا  دھاوخیم  نمشد  امش . یهدارا  ینعی  تسامش ؛ زغم  رد  تسامش ، نھذ  رد  تسامش ،

میھاوخیم دـنیوگیم  دـنروآیم . نابز  هب  دـنیوگیم و  ار  اھفرح  نیا  ام  نانمـشد  هک  تسا  یئاھتدـم  الاح  اما  دـنتفگیمن ، ار  اھفرح  نیا  لئاوا  تسین . ناھنپ  یاھفرح  اھنیا  هتبلا 

. میدرک باختنا  ار  یھار  کی  یاهبـساحم ، کی  اب  ام  دوش . ضوع  شتابـساحم  تسا -  ناـشرظن  دروم  ناریا  تلم  عقاو  رد  اـما  نیلوئـسم ، دـنیوگیم  اـھنآ  ـالاح  ناریا -  تلم 

؛ لالقتـسا هب  درک  لیدـبت  ار  یگتـسباو  یرـالاسمدرم ؛ مدرم ، تموکح  هب  درک  لیدـبت  ار  تنطلـس  دروآ ؛ دوـجو  هب  روـشک  نیا  رد  ار  یاهدـمع  تـالوحت  دـمآ  یمالـسا  بـالقنا 

. هدوب بالقنا  یاھراک  اھنیا  تزع ؛ ساسحا  سفن و  هب  دامتعا  هب  درک  لیدبت  ار  یگدشریقحت  دینیبیم -  دیراد  هک  تفرـشیپ -  هب  درک  لیدبت  ار  نمزم  یخیرات  یگدـنامبقع 

یاھمیمـصت روشک و  نیا  عبانم  روشک و  نیا  گنھرف  روشک و  نیا  تسایـس  روشک و  نیا  داصتقا  رب  بالقنا  زا  لبق  ات  هک  یدام  ردـتقم  هاگتـسد  نآ  ینعی  اـم ، نمـشد  بخ ،

نیلوئسم ناریا و  تلم  هک  تسا  نیا  رد  رـصحنم  هار ، اھنت  وا  یارب  دنک ؟ راک  هچ  دنک ؛ ضوع  ار  نیا  دھاوخیم  تسا ؛ تحاران  عضو  نیا  زا  هدوب ، طلـسم  روشک  نیا  نالوئـسم 

دھاوخیم دنک ؛ لیمحت  امش  نھذ  رب  ار  هبساحم  نیا  دھاوخیم  نمشد  تسین . ناشفرـص  هب  هار  نیا  یهمادا  دننک  ساسحا  هک  دنـسرب  یاهبـساحم  کی  هب  تیاھن  رد  ناریا 

مھ یلیخ  یداصتقا ، نوگانوگ  یاھلتراک  عبات  یـسایس  یاھهاگتـسد  لباقم  رد  رابکتـسا ، لباقم  رد  اکیرمآ ، لـباقم  رد  تسین  حالـص  هک  میـسرب  هجیتن  نیا  هب  امـش  نم و 

لو ار ، لیئارـسا  یهیـضق  دینک  لو  اقآ  دنتفگ  یناسک  یاهھرب  کی  رد  رگید . دـنتفگ  هکنیاامک  میـشکب ؛ تسد  دـیاب  اھفرح  زا  یـضعب  زا  مینک ؛ تمواقم  مھ  یلیخ  میتسیاب و 

نیا دیبسچب . ناتدوخ  هب  دیراد ؟ راک  هچ  ار ؛ اھفرح  نیا  دینک  اھر  ار ، هاوختلادع  یاھتلم  زا  تیامح  یناھج و  حطس  رد  تلادع  یهیضق  دینک  لو  ار ، نیطـسلف  یهیـضق  دینک 

؟ دنک تمواقم  هنوگچ  دنک . تمواقم  دیاب  مرن  گنج  رسفا  نیا ، لباقم  رد  دھاوخیم . ار  نیا  نمشد  تسا . تابساحم  رییغت  نامھ 

تفرعم فقـس  دیھدن ؛ رارق  نوگانوگ  یاھتیاس  رد  ندز  هسرپ  اھهمانزور و  قاروا  یـسایس و  یاھتیاس  ار ، ناتدوخ  تفرعم  فقـس  نم ! نازیزع  دـیربب . الاب  ار  ناتاھتفرعم  الوا 

نیا تـسرد ؛ یاھیدـنبهلمج  هداـتفااج ، تاریبـعت  هـتخپ ، یاـھفرح  بوـخ ، یاـھفرح  مدرب ؛ تذـل  اـتقیقح  دـندز ، هـک  یئاـھفرح  نـیا  زا  زورما  نـم  هـتبلا  تـسین . اـھنیا  اـمش 

اب یرھطم ، دیھـش  موحرم  تاجتـشون  اب  نآرق ، اـب  دـیربب . ـالاب  ار  تفرعم  حطـس  دـینک . راـک  شخب  نیا  رد  ـالوا  دـیناوتیم ، هچرھ  میوگب  مھاوخیم  نم  تسا . هدننکلاحـشوخ 

نیا رد  دـنناوتیم  هک  دنتـسھ  هیملع  یاھهزوح  رد  یناوج  یالـضف  زورما  دـیوش . انـشآ  دـنراد ، روضح  هیملع  یاھهزوح  رد  زورما  هناتخبـشوخ  هک  یگرزب  یالـضف  تاجتـشون 

امتح هک  تساھراک  زا  یکی  نیا  دورب ؛ الاب  ینید  تفرعم  حطس  دریگیم . ماجنا  دراد  مھ  یبوخ  یاھراک  هکنیاامک  دنھدب ؛ یرای  یھاگشناد  یاھناوج  یهعومجم  هب  تمسق 

. تسا یمالسا  تاعلاطم  دریگب ، ماجنا  تسا  مھم  هک  یراک  نآ  نم  رظن  هب  تسا . مزال 

چیھ هنادـقتنم  هاگن  درادـن . یلاکـشا  چـیھ  داقتنا  هک  مدرک  ضرع  مھ  البق  داقتنا . اب  هارمھ  تیعقاو ، ندرک  ادـیپ  لابند  هنارـسفتسم و  هاگن  روشک . عاضوا  هب  هجوت  تراـظن و 

دیتسھ و مھ  ناوج  دیدنت و  هدرخ  کی  امش  الاح  دوشیم . یفاصنایب  اھداقتنا ، زا  یضعب  رد  دنیبیم  یھاگ  مدآ  دوشن . یفاصنایب  تسرد ؛ داقتنا  اھتنم  درادن ، یلاکـشا 

ندز فرح  نتفگ و  ندرک و  نایب  رد  دـننکیم ؛ یفاصنایب  هک  دـنیبیم  ناسنا  تاقوا  یھاگ  هدـش ، مھ  دیفـس  ناشلیبس  شیر و  هک  یئاھنآ  اما  درادـن ؛ عقوت  مھ  یلیخ  مدآ 

یاھراک وزج  اھتیریدم ، رب  روشک ، عاضوا  رب  لداعتم  رمتـسم و  تراظن  رمتـسم ، دـقن  نیاربانب  دوشن . یفاصنایب  دـینک  تبقارم  دـننکیم . یگظحالمیب  نآ ، نیا و  هب  تبـسن 

. تسا یرگید  مزال  راک  مھ  نیا  نم  رظن  هب  هناداقن . هاگن  اما  یرگشاخرپ ؛ نودب  طارفا ، نودب  دشاب ، هارمھ  ارادم  اب  تینالقع و  اب  دیاب  هتبلا  تسا ؛ مزال  رایسب 

لیذ رد  مالـسا ، یایند  رد  زورما  منکیم . دـییات  مھ  هدـنب  دـندرک ؛ حرطم  اجنیا  رد  ناتـسود  زا  یکی  هک  تسا  یمزال  راک  مھ  مالـسا  ناھج  یئوجـشناد  یاھلکـشت  اـب  طاـبترا 

؛ دـندوب لاعف  مھ  البق  دنتـسھ ، یلاعف  یاھهعومجم  دـشابن -  مھ  ناسکی  ناـشهمھ  دـیاش  دنایلکـشت ، روج  هچ  ـالاح  یئوجـشناد -  یاـھهعومجم  یمالـسا ، یرادـیب 

؛ دننک کمک  امش  هب  دیاب  هنیمز  نیا  رد  روشک  نوگانوگ  یاھهاگتسد  دیشاب . هتشاد  طابترا  اھنیا  اب  نم  رظن  هب  دندرک . یساسا  ینیرفآشقن  اھتکرح  نیا  رد  ناشاھیـضعب 

. درک میھاوخ  شرافس  مھ  ام  هتبلا 

، هیضق نیا  تسین ؛ هھام  جنپ  راھچ  یهیضق  هیضق ، نیا  منکیم  ضرع  نم  هدادن . ماجنا  یراک  یربیاس  یلاع  یاروش  اما  هتشذگ ، هام  جنپ  راھچ  هک  دنتفگ  ناتـسود  زا  یکی 

هتـشاد عقوت  الاح  امـش  هکنیا  مینیبب . ار  شجئاتن  هللااشنا  لاس  جنپ  راھچ  زا  دعب  هک  تسا  نیا  هدنب  دوخ  عقوت  میدرک ، عورـش  ام  هک  یراک  نیا  تسا . هلاس  دـنچ  یهیـضق 

هدـبباوج اھنیا  اھیدوز  نیا  هب  هن ، نالف ؛ هدـمآ و  دوجو  هب  یلم  تنرتنیا  یهکبـش  هدـش و  حالـصا  روشک  یربیاس  لئاسم  هک  دـنیبب  مدآ  هام  شـش  جـنپ  زا  دـعب  هک  دیـشاب 

. درک هدافتسا  دیاب  دوجوم  تاناکما  نیمھ  زا  هرخالاب  تسین ؛

ار دیما  هک  تسا  نیا  دریگیم ، ماجنا  دراد  امش  نم و  هیلع  هک  یئاھراک  نیرتتخس  یهلمج  زا  منکب ؛ ضرع  امش  هب  نم  تسا . دیما  مھ  هیـضق  نیرتیـساسا  نم ! نازیزع 

شیپ دوشیم  هک  تسا  دیما  اب  دیراد . هگن  هدنز  ناتنابطاخم  لد  رد  ناتدوخ و  لد  رد  ار  دیما  یهلعش  دیناوتیم ، هچرھ  دیراد . هگن  هدنز  ار  دیما  دینک  یعـس  دنناریمب . اھام  رد 

. دھدیم دیون  نآ  یتسرد  هب  ار  ام  الماک  اھتیعقاو  هک  تسا  یدیما  تسین ؛ اجیب  دیما  مھ  دیما  تفر .

اھهاگشناد  / ٢٢/١٣٩١/٠۵ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

، قالخا تیونعم و  گنھرف  تسا ؛ نیمھ  یکی  دنتفگ ، ناتسود  هک  مھ  یبلاطم  یهلمج  زا  دنک . ادیپ  هعسوت  هاگشناد  رد  دیاب  قح  یهھبج  یارب  تدھاجم  شالت و  گنھرف 

ادیپ هعسوت  هاگـشناد  رد  دیاب  گنھرف  نیا  تسا . تسرد  الماک  نیا  شزرا ؛ یانعم  هب  یدنلبرـس ، یانعم  هب  یگدازآ ، یانعم  هب  رنھ  دندرک ، نایب  نایاقآ  زا  یکی  هک  نانچنآ  ای 

گنج ناھدـنامرف  دـیتاسا  متفگ  مدرک و  حرطم  ررکم  نم  هک  تسا  مرن  گنج  یھدـنامرف  ناـمھ  نیا  و  تسا ؛ یاهتـسجرب  رایـسب  شقن  دـیتاسا ، شقن  دروم ، نیا  رد  دـنک .

. دنمرن

نیارفسا  / ١٣٩١/٠٧/٢٢ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

نئمطم اما  دـتفین ؛ قافتا  تفرـشیپ  نیا  ات  دـننک  تسرد  عدار  عنام و  هدارااب ، گرزب و  تلم  نیا  لباقم  رد  دـنھاوخیم  ناشدوخ  لاـیخ  هب  دـننکیم ؛ یزیرهماـنرب  اـم  نانمـشد 

. دروخ دـنھاوخ  تسکـش  دوخ  یاھدـیک  اھرکم و  اـھهئطوت و  یهمھ  رد  اـم  نانمـشد  مھ  هدـنیآ  رد  میدرک ، هبرجت  زورما  اـت  بـالقنا  لوا  زور  زا  هک  ناـنچمھ  دـننادب  دنـشاب و 

ضغبرپ هنیکرپ و  لد  کی  اب  دـندمآ ، هک  مادـکرھ  رگید -  یاھروشک  یخرب  رد  سیلگنا ، رد  اکیرمآ ، رد  دـنتفر -  دـندمآ و  ام  ضراـعم  یاـھروشک  رد  یفلتخم  یاھرادمتـسایس 

« مرن گنج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 14هاگياپ  هحفص 5 
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لایخ هب  دنداد ؛ ماجنا  دنتشاد ، شالت  ناوت و  رد  هچرھ  دندرک ؛ یزیرهمانرب  دندرک ، یحارط  دندمآ ؛ یمالسا  یروھمج  ماظن  یمالسا و  بالقنا  یمالسا و  تکرح  هب  تبـسن 

هنحص رد  هللادمحب  یدنلبرس  یزارفارس و  اب  ناریا  تلم  اما  دش ؛ شومارف  مھ  ناشمان  یتح  یضعب  دنتفر ، اھنآ  دنروایبرد . وناز  هب  ار  ناریا  تلم  یمالسا و  یروھمج  هکنیا 

تـسا یگرزب  تلم  نیا  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  یهدنیآ  توق  یهدنھدناشن  نیا  دھدیم . همادا  ار  دوخ  هار  لوا ، زور  زا  رتخسار  میمـصت  رتیوق و  یهدارا  اب  تسا و  رـضاح 

. دناهدرک ینابیتشپ  نآ  زا  دناهتساوخ و  ار  ماظن  نیا  هک 

. دراد یگرزب  تارطخ  نمـشد ، رکم  دـیک و  زا  ندرکتلفغ  ندـشرورغم و  دوخ  هب  هک  منک  ضرع  دـیاب  مھ  ار  نیا  اھهسامح ، نیا  رکذ  رانک  رد  نم  میوشن . رورغم  دـیاب  اـم  هتبلا 

یاھھار زا  نمـشد  درک . تلفغ  نمـشد  زا  دیابن  دیراگنین . فیعـض  مھ  ار  نمـشد  اما  دیـشاب ، یوق  میوگیم  منکیم ، هیـصوت  هشیمھ  نیلوئـسم  هب  هدـنب  دـش . رورغم  دـیابن 

یوتاـن یگنھرف و  مجاـھت  تبحـص  زور  کـی  تسا ، مرن  گـنج  تبحـص  زور  کـی  تسا ، یماـظن  ضرعت  تبحـص  زور  کـی  تسا ، میرحت  تبحـص  زور  کـی  دوشیم ؛ دراو  فلتخم 

. دوب رایشھ  دیاب  دوشیم ؛ دراو  یفلتخم  یاھھار  زا  نمشد  تسا . یگنھرف 

نایوجشناد  / ١٣٩٢/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

تالکـشم یهمھ  میدش ، لباقم  فرط  میلـست  یاهتـسھ ، یهیـضق  رد  ام  رگا  هک  مدرم  یمومع  راکفا  هب  دـننک  اقلا  روجنیا  هک  تسا  نیا  اھییوگفالخ  اھدـنفرت و  زا  یکی 

لخاد رد  دـنھدیم ، طخ  یتاغیلبت  یهنارھام  الماک  یاھهویـش  اب  یجراخ  یاھیچتاغیلبت  هتبلا  دـننکیم . غیلبت  دـنراد  ار  نیا  دـش ؛ دـھاوخ  لح  هریغ  یتشیعم و  یداصتقا و 

میدمآ و هاتوک  هیضق  نیا  رد  ام  رگا  هک  دننکیم  غیلبت  دنراد  ار  نیمھ  ضرغ  یور  زا  اعقاو  مھ  یضعب  دنشاب ، هتشاد  یئوس  تین  هکنیا  نودب  یحولهداس و  یور  زا  یضعب  مھ 

امـش ملیام  نم  دراد . تلع  دـنچ  تسا ؟ اطخ  ارچ  تسا . اـطخ  نیا  دـش ؛ دـھاوخ  لـح  اـھنیا  دـننام  یداـصتقا و  تالکـشم  یهمھ  لـباقم ، فرط  لـباقم  رد  میدـش  میلـست 

رد ام  نازومآشناد  ام ، نایوجشناد  ام ، یهزیگنارپ  ناوج  ام ، هاگآ  ناوج  رـشق  ام ، دنمھرف  ناوج  رـشق  مھ  دیراد ، فیرـشت  هسلج  نیا  رد  هک  امـش  مھ  نامزیزع -  یاھناوج 

. لئاسم نیا  یور  دینک  رکف  دیمرن -  گنج  نارسفا  اھامش  متفگ  تقوکی  نم  هک  روشک  رساترس 

ام اب  اکیرمآ  یاوعد  هک  مینک  لایخ  رگا  تسا  اطخ  نیا  تسین ؛ یاهتسھ  روحم  لوح  الصا  یمالـسا  یروھمج  اب  ناریا و  تلم  اب  اکیرمآ  ینمـشد  هک  تسا  نیا  هلئـسم  کی 

. دوب بالقنا  لوا  زا  اھتفلاخم  نیمھ  اھینمشد ، نیمھ  دشاب ، حرطم  یاهتسھ  یهلئسم  هکنیا  زا  لبق  تسا ؛ هناھب  یاهتسھ  یهیضق  هن ، تسا ؛ یاهتسھ  یهیضق  رس 

یبالقنا  / ١٣٩٢/١١/٢٣ ییوجشناد  یاھلکشت  هب  یھافش  مایپ 

. دینک هدامآ  هصرع  نیا  یارب  ار  دوخ  دوجو ، مامت  اب  دبلطیم ؛ راورتشاکلام  یتماقتسا  هنوگرامع و  یتریصب  مرن ، گنج  یهصرع  دیتسھ و  مرن  گنج  ناوج  نارسفا  امش 

ماظن  / ١۶/١٣٩٣/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نمشد میشاب ،] نموم   ] ام رگا  نینموم ؛ متنک  نا  نولعالا  متنا  اونزحت و  اونھت و ال  و ال  تسا : یلاخ  نمشد  تسد  یماظن ، دیدھت  یهنیمز  رد  مھ  میرحت ، یهنیمز  رد  مھ 

هار تسیچ ؟ نمـشد  جالع  هار  تسا ، یلاخ  یراذـگریثات  زا  شتـسد  دـھدب و  ماجنا  دـناوتیمن  یعقاو  نادـیم  رد  یراک  هک  الاح  بخ ، دـنکب . دـناوتیمن  یراک  یعقاو  نادـیم  رد 

یاھـسامت اب  یـسایس ، راک  اب  تاغیلبت ، اب  مھ  ار  راک  نیا  ار ؛ امـش  نم و  یتابـساحم  هاگتـسد  دنک ؛ لالتخا  راچد  ار  لباقم  فرط  یهبـساحم  هاگتـسد  هک  تسا  نیا  جالع 

هک دننک  یراک  دنھاوخیم  دناوتیم ؛ تساوخ ،»  » رگا دھاوخن ؛ دیاب  تسا ؛ ناوت  یاراد  دوخ  یاھفدھ  هب  ندیـسر  یارب  یمالـسا  یروھمج  هک  دننادیم  دننکیم ؛ لابند  نوگانوگ 

؛ میدز فرح  میدرک ، ثحب  نآ  یهرابرد  نیا  زا  لبق  لاـس  دـنچ  زا  اـم  هک  تسا  یمرن  گـنج  ناـمھ  نیا  تسا و  اـکیرمآ  اـھنآ  سار  رد  رابکتـسا و  یاـیند  شـالت  زورما  دـھاوخن .

. دناهدرک ثحب  دناهتشون و  دناهتفگ و  مھ  نارگید 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

هاگن هک  مھدیم  هجوت  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  امـش  هب  نم  تسا . راوگرزب  ماما  ماظن و  یاھفدھ  ماظن و  اب  ام  یاھناوج  ام و  مدرم  یھارمھ  ام  یاھتـصرف  نیرتگرزب  زا  یکی 

یتوص و یاھهناسر  یهلیسوهب  زورهنابـش  هک  دنتـسھ  ییاھناوج  نامھ  اھناوج  نیا  دنتـسھ ؛ اھناوج  هدمع  نمھب ، مودوتسیب  ای  سدق  زور  یاھییامیپھار  نیا  رد  دینک 

رابتعا کی  اب  و  هناسر ، اھدـص  یریوصت ، یتوص و  یاھهناسر  یایند  رد  یزاـجم . یاـیند  رد  اـیند ؛ رد  تسا  ییاـغوغ  دـنراد ؛ رارق  بیرخت  ناراـبمب  ریز  رد  یتنرتنیا ، یریوصت و 

فرصنم یمالسا  ماظن  زا  ار  اھنآ  دننکیم  یعس  یضعب  دننادرگرب ، نید  زا  ار  اھناوج  دننکیم  یعس  اھنآ  زا  یضعب  دنتسھ ؛ ام  یاھناوج  راکفا  نارابمب  لاح  رد  هناسر ، اھرازھ 

هب ار  اھنآ  دننکیم  یعـس  یـضعب  دنریگب ، دوخ  ثیبخ  یاھفدھ  تمدـخ  رد  ار  اھنآ  دـننکیم  یعـس  یـضعب  دـننک ، راداو  فالتخا  داجیا  هب  ار  اھنآ  دـننکیم  یعـس  یـضعب  دـننک ،

لاح رد  یتنرتنیا  یریوصت و  یتوص و  یاھهناسر  اھهاگتـسد و  نیمھ  یهلیـسوهب  ام و  یاھناوج  رـس  یور  رب  مئاد  روطهب  ناراـبمب  نیا  دـنھدب ؛ قوس  یگراـکیب  یراـگنلو و 

زاربا دـنھدیم و  راعـش  دـنیآیم و  نمھب  مودوتـسیب  زور  رد  روـشک  رـساترس  رد  اـھناوج  نـیمھ  زا  نوـیلیم  اـھهد  دـینیبیم  دـینکیم  هاـگن  امـش  لاـحنیعرد  تـسا ؛ ماـجنا 

. تسا یگرزب  رایسب  تصرف  نیا  تسین ، یکچوک  زیچ  نیا  دننکیم ؛ تدارا  زاربا  یمالسا  ماظن  هب  تبسن  مالسا ، هب  تبسن  ماما ، هب  تبسن  دننکیم و  تاساسحا 

اھهاگشناد  / ١٣/٠۴/١٣٩۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

، مادـقا تئرج  دـنلب ، تمھ  ینید ، تریـصب  یناـمیا ، یهزیگنا  زا  راشرـس  روـشک ، تفرـشیپ  یارب  دنـشاب  یتردـقرپ  ناوزاـب  دـنناوتب  هک  دراد  زاـین  ییاـھناوج  هـب  روـشک  زورما 

نیا هک  ناگناگیب ، زا  یریگارف  زا  ضارعا  یانعم  هب  هن   - انغتسا حور  ندید ، ناشخرد  نشور و  ار  هدنیآ  یاھقفا  هدنیآ ، هب  دیما  میناوتیم ،» ام   » هکنیا هب  داقتعا  سفنهبدامتعا ،

لاقتنا زا  یهدافتـساوس  لیمحت و  یراذـگریثات ، زا  انغتـسا  یهیحور  دـندلب - رتشیب  ام  زا  هک  نارگید  شیپ  مینک  یدرگاـش  میرـضاح  مینکیمن ؛ میاهدرکن و  هیـصوت  زگرھ  اـم  ار 

زا تسرد  مھف  یهیحور  دشاب - هتشاد  دوجو  ناوج  رد  دیاب  انغتسا  یهیحور  نیا   - تسا جیار  انعم  نیا  تسا  یرابکتسا  تردق  یایند  هک  دنمـشناد  یایند  رد  زورما  هک  شناد 

هنیمز نیا  رد  ینـشور  تاـکن  دـیتاسا ، نیا  زورما  تاـنایب  رد  هک   - مینک یط  ار  هار  نیا  میناوتیم  هنوگچ  میـسرب و  میھاوخیم  اـجک  میتـسھ و  اـجک  رد  اـم  هک  روشک  تیعقوـم 

نیا ار ، اھهیحور  نیا  میراد . زاین  ییاھهیحور  نینچکی  اب  ییاھناوج  هب  ام  یلم ؛ لالقتسا  ندرک  رادهشدخ  زواجت و  یزادناتسد ، ربارب  رد  ندوب  عطاق  تشاد - دوجو  اتقیقح 

هن شنم ، اب  شور ، اب  هتبلا  تسا ؛ نیا  داتسا  دنروایب ؛ دوجوهب  دننک و  قیرزت  دننک و  اقلا  روشک ، زومآملع  لیـصحت و  لوغـشم  ناوج  لسن  رد  دنناوتیم  اھداتـسا  ار  تازایتما 

اب ناشدوخ ، تاراھظا  اب  ناشدوخ ، راتفر  اب  ام  دیتاسا  تسا . یرگید  راک  کی  نیا  وجـشناد ؛ یارب  دنراذگب  قالخا  سالک  یملع ، دیتاسا  هک  منکیمن  هیـصوت  قالخا . سرد  اب 

قلخ دـنروایب و  دوجوهب  دـننک و  اقلا  زورما  ناوج  رد  دوخ ، یوجـشناد  رد  ار  تاریثات  نیا  دـنناوتیم  دـننکیم ، فلتخم  یاھهنیمز  رد  هک  ییاھهدـیقع  راھظا  اب  ناشدوخ ، شنم 

وا هدنامرف  داتـسا ، تسا ، مرن  گنج  ناوج  رـسفا  میدرک - ضرع  ام  هکنانچمھ   - ناوج نآ  رگا  تسا . انعم  نیا  هب  نیا  دنمرن ، گنج  ناھدنامرف  دیتاسا  میتفگ  ام  هکنیا  دـننک .

. تسا تروص  نیا  هب  یھدنامرف  نیا  تسا و 

اھهاگشناد  / ١٣/٠۴/١٣٩۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

ینعی تشاد ، روضح  ساسح  یهطقن  رد  نادیم  طسو  رد  پیت - هدنامرف  ناھورگ ، هدـنامرف  نادرگ ، هدـنامرف   - هدـنامرف دوخ  تقو  رھ  دوب : روجنیمھ  مھ  تخـس  یاھگنج  رد 

اب شدوخ  یاھزابرـس  یولھپ  نوئلپان  دنتـسھ . روجنیمھ  مھ  نارگید  تسین ، مھ  ام  صوصخم  تشاد . مھ  نازابرـس  رد  یاهداعلاقوف  ریثات  دـیگنجیم ، هچنانچرگا  وا  دوخ 

رد دنتفرگیمن ، روتسد  نابز  هب  طقف  وا  زا  اھزابرس  تسا : نیا  تسا ، یاهداعلاقوف  زیچ  کی  هک  شدوخ  نارود  رد  نوئلپان  یگنج  یاھتفرشیپ  زار  دیباوخیم . کاخ  یور  سابل 

روضح گنج  نادیم  رد  یداع  رـصانع  زا  رتولج  تاقوا  یھاگ  رکـشل ، هدـنامرف  دـندرک ؛ لمع  روجنیمھ  هلاستشھ  عافد  نارود  رد  مھ  ام  یاھناوج  دـنتفرگیم . روتـسد  لمع 

ریغ ینعمیب و  زیچ  کی  ایند  یاھـشترا  رد  نیا  هک  ییاسانـش ! تفریم  رکـشل  هدنامرف  دوخ  تفریم ؛ ییاسانـش  هب  یھاگ  یتح  تشاد و  روضح  مدـقم  طوطخ  رد  تشاد ؛

داتـسا تسا . روجنیمھ  مھ  مرن  گنج  رد  دروآ . دوجوهب  ار  سدـقم  عافد  یهرود  میظع  یاھیتفگـش  اھتفرـشیپ و  هک  دوب  نیمھ  داتفا و  قافتا  نیا  اما  تسا ، یلوبق  لـباق 

« مرن گنج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 14هاگياپ  هحفص 6 
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روضح تسا - یـسدقم  عافد  کی  مھ  نیا  هک  مرن » گنج   » میراذگیم ار  شمـسا  هک  یزیچ  نیمھ  ینعی   - سدقم یتایح و  قیمع ، یهزرابم  نیا  نادیم  طسو  دـیاب  شدوخ 

. دشاب هتشاد 

رھشون  / ٠٧/٠٨/١٣٩۴ ینیمخ  ماما  ییایرد  مولع  هاگشناد  رد  تانایب 

یناسک نآ  سار  رد  هک  ییایند  نیطایـش ، تردق  موکحم  یایند  دراد . زاین  مرن  گنج  یاھرازبا  هب  مھ  تخـس ، گنج  یاھرازبا  هب  مھ  ناریا ، یمالـسا  یروھمج  ماظن  زورما 

دوخ دیاب  دنراد ، هگن  هدامآ  ار  دوخ  دیاب  تسا ؛ یریطخ  یایند  یوجادخ ، یاھناسنا  یارب  دشاب ، لصا  یدام  تاناکما  لوپ ، تاوھش ، تایدام ، اھنآ  یارب  هک  دنشاب  هتشاد  رارق 

ناشدوخ تاماظن  رد  ناشدوخ و  رد  ار  اھنآ  یناھج ، بصاغ  نادـنمتردق  هک  دـندادیم  هزاجا  ناریا  یبـالقنا  عاجـش و  تلم  ناریا و  یمالـسا  یروھمج  رگا  دـنراد . هگن  زھجم  ار 

عبات وگروز  ملاظ و  دـنتفرگیمن . رارق  ینمـشد  دروم  دـنھدن ، تیمھا  نآ  هب  دـنھدن و  ناـشن  ار  دوخ  رھوج  دوخ ، تیوھ  دوخ ، یلـصا  یهتـسھ  دوب  اـنب  رگا  ینعی  دـننک ، لـح 

. دوب هدامآ  دیاب  تسا ؛ ینمشد  زاغآ  درکن ، تعباتم  وا  زا  یسک  رگا  دبلطیم ؛

جیسب  / ٠٩/٠۴/١٣٩۴ یاھنادرگ  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

یهلئسم شیپ  یدنچ  زا  نم  هک  تسا  مرن  یاھینمشد  ینمشد ، روجکی  دنتسرفب . یتسیرورت  دننزب ، یریت  دنزادنیب ، یبمب  تسا ؛ تخس  ینمشد  ینمشد ، روجکی 

یهدافتـسا دـش ، یحانج  ذوفن  یهلئـسم  اقآ ! دـنھدیم ؛ ناـشن  شنکاو  اھیـضعب  ـالاح  مییوگیم ، اـم  هک  ذوفن  تسا . یمھم  یهلئـسم  یلیخ  ذوفن  مدرک ؛ حرطم  ار  ذوفن 

ار اھنیا  دننکن ؛ حرطم  مزال  یاوتحم  نودب  ار  ذوفن  مسا  دننکن ، ذوفن  یهرابرد  هدوھیب  ثحب  دننکن ، یحانج  یهدافتـسا  بخ ، مرادـن . یراک  اھفرح  نیا  هب  نم  دـندرک ؛ یحانج 

ار ذوفن  نم  الاح  تسا . ذوفن  ددـصرد  نمـشد  هک  مینکن  تلفغ  دوشن ؛ تلفغ  ذوفن  تیعقاو  لصا  زا  دوشیم ،]  ] یدـج راک  رھ  دوشیم ، هدز  یفرح  رھ  یلو  میرادـن  یراـک  اـم 

نآ دوب ، نیا  تدوصقم  یتفگ  هک  امش  اقآ  دیوگب  نیا  دننکن ؛ مھتم  ار  رگیدمھ  اھحانج  مینکن . تلفغ  هیضق  لصا  زا  تسا ؛ هنوگچ  تسیچ و  ذوفن  هک  منکیم  حیرـشت  یرادقم 

. دنکیم یحارط  ذوفن  یارب  دراد  نمشد  دوشن ؛ شومارف  تیعقاو  هرخالاب  دوب . هچرھ  دوصقم  الاح  بخ ، یلیخ  دوب ؛ نیا  تدوصقم  یتفگ  هک  امش  هن ، دیوگب 

روشک  / ١٠/١۴/١٣٩۴ رسارس  هعمج  همئا  رادید  رد  تانایب 

تاحالطـصا تاریبعت و  وزج  هاگرارق  نوچ  مینکب ، تشحو  ام  دیابن  هاگرارق  ریبعت  زا  قالخا . هاگرارق  تریـصب ، هاگرارق  اوقت ، هاگرارق  نامیا ، هاگرارق  تسا ؛ هاگرارق  کی  هعمج  زامن 

گنج تسا ، یونعم  گنج  تسین ؛ یماظن  گنج  اھتنم  میگنج ، لاحرد  ام   - هدـش لیمحت  ام  رب  دراد ، دوجو  گـنج  نیا  بخ ، تسا . اـھزیچ  نیا  هزراـبم و  گـنج و  هب  طوبرم 

رب میدوبن ، نامهیاسمھ  اب  ندیگنج  لابند  هک  ام  دـندرک . لیمحت  ار  گنج  ام  رب  لاس  تشھ  سدـقم  عافد  رد  هکنانچمھ  تسا - یـسایس  گنج  تسا ، ینامیا  یداقتعا و 

کیلا یدی  طسابب  انا  آم  ینلتقتل  کدی  یلا  تطـسب  نئل  مینکیمن ؛ مھ  عافد  دشابن ، مزال  عافد  هک  ییاج  رد  یتح  مینکیمن ؛ هلمح  ادتبا  ام  دـندرک . هلمح  دـش ؛ لیمحت  ام 

یاـھورین ناریا ، تلم  هک  رکـش  ار  ادـخ  و  میوشیم . عاـفد  یهصرع  دراو  ارچ ، تسا ، مزـال  عاـفد  هک  ییاـجنآ  میتسھ . یروجنیا  اـم  ( ١ (؛ نیملعلا بر  فاـخا هللا  ینا  کـلتقال 

یدربن نینچ  کـی  لاـح  رد  اـم  دنتـسھ . اـناوت  عاـفد ، یهنیمز  رد  هک  دـنداد  ناـشن  تسا - هدـنز  شھار  شداـی ، شماـن ، هللادـمحب  هک   - اـم دـیقف  زیزع  گرزب و  ربـھر  بـالقنا ،

هلمح ام  قالخا  هب  دـننکیم ، هلمح  ام  یاوقت  هب  دـننکیم ، هلمح  ام  مدرم  تریـصب  هب  دـننکیم ، هلمح  ام  مدرم  ناـمیا  هب  میتسھ . یداـھج  نینچ  کـی  لاـح  رد  اـم  میتسھ ؛

نادـیم یاھهاگرارق  لثم  دراد ، مزال  هاگرارق  نیا ، مینک . عافد  دـیاب  مینک ؟ راک  هچ  ام  بخ ، دـننکیم ؛ هدـنکارپ  اـم  ناـیم  رد  ار  یونعم  کاـنرطخ  نوگاـنوگ  یاـھسوریو  دـننکیم ،

؛ دـیھاگرارق هدـنامرف  مھ  امـش  مینک . هاگن  هعمج  زامن  هب  مشچ  نیا  اب  تسا . اوقت  هاگرارق  تسا ، نامیا  هاگرارق  تسا ؛ اھهاگرارق  نیا  نیرتمھم  زا  یکی  هعمج  زاـمن  گـنج ؛

. تسا هعمج  ماما  صخش  هعمج ، تماما  هاگرارق  هدنامرف  دنراد ؛ یھدنامرف  مادکرھ  گنج  نادیم  یاھهاگرارق 

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۴ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

وا راک  روتسد  رد  العف  هچنآ  اما  مینادیمن - لاحم  اما  مینادیم  دیعب  هچرگا  ام  تسھ ؛ مھ  نکمم   - تسھ مھ  نمشد  نھد  رد  تخـس  گنج  یوھایھ  زورما  هک  تسا  تسرد 

ار تردق  یاھهفلوم  ناریا  تلم  یمالسا و  یروھمج  ماظن  زا  دنک ؛ بلـس  دریگب و  یروشک  کی  زا  ار  تردق  یاھهفلوم  هک  تسا  نیا  مرن  گنج  فدھ  تسا . مرن  گنج  تسا 

هب یجایتحا  الـصا  رگید  دش ، ریذپمیلـست  تلم  کی  هک  دـعب  تسا . اھنیا  فدـھ  ریذپمیلـست ؛ تلم  کی  هب  نوبز ، تلم  کی  هب  فیعـض ، تلم  کی  هب  دـنک  لیدـبت  ار  وا  دریگب و 

ناریا تلم  هتـساوخن  یادخ  هک  زور  نآ  دننکیمن . تئرج  زورما  هک  دنھدب ، ماجنا  ار  راک  نیا  دنناوتیم  هغدـغدیب  دـش ، مزال  یتقوکی  مھ  رگا  دـیآیمن ؛ دوجوهب  تخـس  گنج 

یبـالقنا و رکفت  زا  تسارح  ظـفح و  اـھنھذ ، رد  بـالقنا  اـیحا  دوب . دـھاوخ  ناـسآ  یلیخ  ناـشیارب  راـک  نیا  دـھدب ، تسد  زا  ار  دوخ  تردـق  یاـھهفلوم  دوـشب ، فعـض  راـچد 

دناوتیم دریگب ؛ ار  کانتشھد  تیعضو  نآ  یولج  دناوتیم  هک  تسا  ییاھراک  اھنیا  نیناوق ؛ تاررقم و  رد  اھیریگمیمـصت و  رد  راتفر ، رد  نایب ، رد  لمع ، رد  یبالقنا  یریگتھج 

. دربب شیپ  دراد  هک  یرارقتسا  ماکحتسا و  یهداج  نیمھ  رد  ار  تلم 

یربھر  / ٠٣/٠۶/١٣٩۵ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

تاغیلبت یداصتقا ، میرحت  دـیدرک : هدـھاشم  هک  تسا  ییاھزیچ  نیمھ  شعون  کـی  مرن  یهلمح  مرن . یهلمح  زا  دوب  تراـبع  اـھنآ ، یهضراـعم  هلباـقم و  زا  یرگید  یهلحرم 

لامعا یمالسا  یروھمج  هب  تبسن  ار  یاهدننکجلف  یاھمیرحت  ناشدوخ  لایخ  هب  داد ؛ همادا  درک و  عورـش  لوا  زور  زا  نمـشد  هک  تسا  ییاھراک  اھنیا  اھنیا . لاثما  رگاوغا و 

جلف یمالسا  یروھمج  یلو ] ، ] دننک جلف  یداصتقا  یهرصاحم  نیا  اب  اھمیرحت و  نیا  اب  ار  یمالـسا  یروھمج  دنتـساوخیم  اھنآ  تسناوتن ؛ مھ  نیا  درکن ؛ رثا  مھ  نیا  دندرک ؛

تـالجم رد  تقو  ناـمھ  هک  یتسینویھـص  میژر  هب  هتـسباو  لارنژ  کـی  لوق  زا  مدـناوخ  یـشرازگ  کـی  رد  هدـنب  تفرگ ؛ ماـجنا  یگرزب  یاـھراک  میرحت ، نارود  ناـمھ  رد  دـشن .

یکـشوم کی   - ار کشوم  نالف  میرحت  نیع  رد  دنتـسناوت  اھنیا  منکیم ؛ نیـسحت  اما  مرادـیمن  تسود  ار  ناریا  منمـشد ، ناریا  اب  نم  دوب  هتفگ  دوب ؛ هدـش  رـشتنم  یجراـخ 

، میرحت لاح  رد  میرحت ، نیع  رد  منکیم ! نیـسحت  نم  دـنروایب ؛ دوجو  هب  دـندوب - هدـیمھف  دـندوب و  هدرک  یریگدر  نآ  لاثما  هراوھام و  اب  اھنیا  دوب و  هدـش  شیامزآ  هزات  تقونآ 

رگید یاھروشک  زا  یخرب  رد  یمالسا  یروھمج  یاھهبقع  ندز  دنداد ، ماجنا  هک  یمرن  گنج  دراوم ]  ] زا یکی  دش .] اھراک  نیا   ] یداصتقا یاھراشف  اب  نارگید و  کمک  نودب 

زا یلیخ  رد  دندرک و  رامورات  دندشیم ، بوسحم  یمالـسا  یروھمج  یدربھار  قمع  دندشیم و  بوسحم  یمالـسا  یروھمج  یاھهبقع  وزج  هک  ار  ییاھهعومجم  هک  دوب ؛

، دروخ تسکش  ناشتخس  گنج  مھ  سپ  دربن . ییاج  هب  هار  مادکچیھ  اھنیا  تسناوتن ؛ درکن و  یرثا  مھ  نیا  دندز ؛ هبرض  اھنآ  هب  هرخالاب  ای  دندرک  رامورات  ای  دندز ؛ اھروشک 

. ناشمرن گنج  مھ 

- هدرک ادیپ  هعـسوت  زورهبزور  اھتنم  هدش  عورـش  هک  تسا  اھلاس  هدـش ، عورـش  هک  تسا  لاس  دـنچ  تسین ، مھ  زورما  لام  هک   - دریگیم ماجنا  دراد  موس  یهلحرم  رد  هچنآ 

نآ و  فلتخم ؛ تاھج  هب  فلتخم و  نالوئـسم  هب  مھدیم  رکذت  ررکم  رد  ررکم  هدنب  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  تسا ، کانرطخ  یلیخ  هک  تسا  نیا  تسا ؛ رگید  عون  زا  مرن  گنج 

هک اـم  تابـساحم . رییغت  یارب  ذوفن  زا  تسا  تراـبع  نآ  مدرم ؛ یاـھرواب  رییغت  یارب  ذوفن  زا  تسا  تراـبع  نآ  یریگمیمـصت ؛ یزاسمیمـصت و  زکارم  رد  ذوـفن  زا  تسا  تراـبع 

عـضوم روجنیا  هک  دوشیم  نیا  شاهجیتن  هبـساحم  نیا  مینکیم ؛ یاهبـساحم  کی  نامدوخ ، یاھراک  یارب  میراد  یاهبـساحم  کـی  اـجنیا ، میاهتـسشن  میتسھ و  لوئـسم 

؛ نیلوئـسم رد  اھهبـساحم  رییغت  تسا : نیا  اھنآ  یـساسا  یاھراک  زا  یکی  درک . دـھاوخ  ادـیپ  رییغت  ام  یریگعضوم  دـنھدب ، رییغت  دنتـسناوت  ار  اـم  یهبـساحم  رگا  میریگب ؛

مجاھت هک  تسا  یکانرطخ  راک  نآ  نیا  دننکیم . یریگمیمصت  دننکیم و  یزاسمیمصت  هک  ییاھهعومجم  یریگمیمصت ، یزاسمیمصت و  زکارم  رد  رییغت  مدرم ؛ رد  اھرواب  رییغت 

یاھورین هب  دـننکیم ؛ هلمح  نابھگن  یاروش  هب  یتاغیلبت ؛ یهلمح  دـننکیم ، هلمح  هاپـس  هب  تسھ ؛ ظفاحم  ظفاح و  یاھناینب  هب  مجاـھت  تسھ ، نآ  رد  بـالقنا  یناـبم  هب 

مرتحم نایاقآ  امـش  منادیمن  نم  اھفرح ؛ نیا  زا  تسا  رپ  هناگیب  تاغیلبت  هناگیب و  یاھنویزیولت  هناگیب و  یاھویدار  نالا  دـننکیم ؛ هلمح  یھللابزح  نموم  یاھناوج  نموم و 

نیبطاخم هکنیا  یارب  دـننکیم  راک  اھهنیمز  نیا  یور  دـنراد  مئاد  هدـمآ ، دوجو  هب  هک  یتاطابترا  دـیدج  یاھرازبا  نیا  اـب  صوصخب  دـینیبیم ؛ ردـقچ  دـیراد ، یـسرتسد  ردـقچ 

کی رد  دـنبوکیم . نآ ، لاثما  یتیمکاح و  دـنوخآ  لثم ] ، ] نوگانوگ نیوانع  اب  ار  یبـالقنا  یناـحور  دـننکیم ؛ هلمح  یبـالقنا  نویناـحور  هب  دـنناسرب . هجیتن  نیا  هب  ار  ناـشدوخ 

« مرن گنج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 14هاگياپ  هحفص 7 
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تسا و وا  نورد  رد  هک  یرـصانع  زا  یمالـسا  ماظن  هک  دـننک  یراک  دـنھاوخیم  تسا ؛ تردـق  رـصانع  زا  ماظن  ندـش  یھت  یارب  یزاسهنیمز  مرن ، گـنج  نیا  رد  شـالت  هملک :

تمس و نیا  هب  شندناشک  شندرب و  نیب  زا  رگید  دوبن ، رادتقا  یتقو  دوبن ، وا  رد  تردق  رـصانع  یتقو  دش ، فیعـض  یتقو  دوشب . یلاخ  دوشب و  یھت  تسا ، وا  رادتقا  یهیام 

. تیعبت هب  دننک  راداو  ار  وا  دنھاوخیم  دوب ؛ دھاوخن  اھتردقربا  یارب  یلکشم  راک  تمس ، نآ  هب 

اھهاگشناد  / ٠٣/٢٩/١٣٩۵ دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هتبلا دوشب . هداد  دـیاب  تیمھا  یگنھرف  راک  هب  تسین ؛ یاهیـشاح  راک  کی  هماـنرب ، قوف  راـک  کـی  تسا ؛ لـصا  هاگـشناد ، رد  یگنھرف  راـک  هک  تسا  نیا  یدـعب  یهلئـسم 

راک تسا . یگنھرف  دـض  راک  اھنیا  تسین ، یگنھرف  راک  اھنیا  تسین ؛ هاگـشناد  رد  نوزوم  تاکرح  هک  دـینک  ضرف  الثم  اـی  هاگـشناد  رد  ندروآ  ترـسنک  یگنھرف  راـک  یاـنعم 

ناداتسا یارب  یشزرا و  یاھوجـشناد  یارب  ار  نادیم  نالوئـسم  تسا . یگنھرف  راک  نیا  دنک ؛ انـشآ  مالـسا  گنھرف  بالقنا و  گنھرف  اب  ار  اھنھذ  هک  یراک  ینعی  یگنھرف 

دیتاسا اھوجـشناد و  هب  هدنب  شرافـس  هتبلا  دـننک . سفنت  هاگـشناد  طیحم  رد  هملک  یعقاو  یانعم  هب  یـشزرا ، یوجـشناد  یـشزرا و  داتـسا  دـنراذگب  دـننک ؛ زاب  یـشزرا 

، بخ یلیخ  دیتسھ ؛ مرن  گنج  ناھدنامرف  مھ  دـیتاسا ]  ] امـش دـیتسھ ، مرن  گنج  نارـسفا  میتفگ  اھناوج  هب  ام  دـننک . ینیرفآشقن  هک  تسا  نیا  مھ  یـشزرا  یبالقنا 

. هدش ربارب  دنچ  گنج  نیا  تدش  تسا ، لاس  هس  ود  هک  زورما  ات  مرن » گنج   » متفگ هدـنب  هک  یزورنآ  زا  تسا . نایرج  رد  مرن  گنج  دـینک . ینیرفآشقن  دـینک ، یھدـنامرف 

زا دـنراد  ام  اب  دریگب . رارق  هجوت  تقد و  دروم  رگا  دوب  یبلاج  یهتکن  مھم و  بلطم  یلیخ  دـندرک ، نایب  ینامرھق  مناخ  هک  ناـبز  یهلئـسم  نیا  اـم . اـب  دـگنجیم  دراد  نمـشد 

. مینک هدامآ  ار  نامدوخ  دیاب  بخ  میاهتفگ . اھراب  تسا و  حضاو  مھ  شتلع  دنگنجیم ؛ یگنھرف  ظاحل  زا  فرطهمھ 

نارعاش  / ٠٣/٣١/١٣٩۵ رادید  رد  تانایب 

هنیس امش  نانمشد  لباقم  رد  دنتسیاب و  امش  یولج  رد  دنیایب  هک  ییاھهنیس  دیشکب ، ریشمش  رگا  هک  دوب  نیا  شنومضم  هک  دندناوخ  یرعش  کی  نییاپ  نایاقآ ، زا  یکی 

زورما نادیم  عون  زورما و  ریشمش  عون  اھتنم  تسین ؛ یروجنیا  مینزیم ؛ میراد  تسار  پچ و  زا  ام  میلوغشم ، مدیشک ، ار  ریـشمش  نم  متفگ  نم  تسا ،] دایز   ] دننک رپس 

اھرکف و میتسھ ؛ یذوفن  یتینما و  گنج  رد  میتسھ ، یگنھرف  گـنج  رد  میتسھ ، یـسایس  گـنج  رد  میمرن ؛ گـنج  رد  اـم  دراد ؛ تواـفت  لوا  یاـھلاس  نآ  نادـیم  عون  اـب 

هجوت دروم  یتسیاب  هک  تسا  رعـش  نم  رظن  هب  اھرازبا ، نیا  یهدمع  شخب  کی  راذگریثات ؛ رثوم و  یاھرازبا  هب  میراد  جایتحا  یلیخ  ام  زورما  دـنگنجیم . مھ  اب  دـنراد  اھهدارا 

. دریگب رارق  اھامش 

نایوجشناد  / ١٢/٠۴/١٣٩۵ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

یهرابرد دینکیم ، راھظا  ار  ناتهدیقع  اکیرمآ  اب  طابترا  هک  دییامرفب  ضرف  یهرابرد  دینکیم ، راھظا  ار  نآ  دیراد و  یاهدـیقع  ماجرب  یهرابرد  الثم  وجـشناد  ناونعهب  امـش  یتقو 

یهیحور رد  نیا  لدتـسم ؛ مکحم ، یبالقنا ، تسا  یاهدیقع  هدیقع ، نیا  دینکیم ، راھظا  ار  ناتهدیقع  روشک  یهدنیآ  یهرابرد  دینکیم ، راھظا  ار  ناتهدیقع  یتمواقم  داصتقا 

عافد عضوم  رد  هک  هشیمھ  مرن  گنج  رد  تسا ؛ مرن  گنج  اھنیا  تسا . مرن  گنج  یرـسفا  یهمزال  اھنیا  بخ  دـیمرن ، گنج  رـسفا  امـش  متفگ  هک  نم  دراذـگیم . رثا  نمـشد 

. دشاب نشور  امش  عضاوم  یرکف ؛ روضح  تسا ؛ نیا  فیاظو  زا  یکی  تسا ؛ مجاھت  نیا  دریگب ؛ رارق  دیاب  مھ ]  ] مجاھت عضوم  رد  دریگب ، رارق  ناسنا  دیابن 

نارھت  / ٣١/٠۵/١٣٩۵ ناتسا  دجاسم  تاعامج  همئا  رادید  رد  تانایب 

تخس یاھهنیمز  رد  هچ  دریگیم ؛ ماجنا  دراد  زورما  هچنآ  هب  تبسن  میراد  یعیسو  یلیخ  یاھیھاگآ  اعبط  ام  هک   - دوشیم دراد  زورما  هک  ییاھینمـشد  یهمھ  مغریلع 

یمالسا یروھمج  ماظن  هیلع  دریگیم  ماجنا  دراد  راک  یلیخ  ناھنپ ؛ یاھهنیمز  رد  هچ  راکشآ و  یاھهنیمز  رد  هچ  مرن ؛ یاھهنیمز  رد  هچ  تخـسهمین و  یاھهنیمز  رد  هچ  و 

رتشیب ماکحتـسا  لاح  رد  زورهبزور  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ینعی ] « ] آمـسلا یف  اھعرف  تباـث و  اھلـصا  هبیط  هرجـشک   » اـعقاو هک  هبیط  یهملک  نیا  فلتخم - یاھلکـش  هب 

. میورب شیپ  هار  نیا  رد  هللااشنا  دیما  اب  مینادب و  ار  یھلا  تمعن  ردق  میشاب ، رکاش  یتسیاب  ام  هدرک ؛ مامت  اھام  رب  ار  شدوخ  تالضفت  لاعتم  یادخ  هللادمحب  تسا .

یلامش  / ٠٧/٠۵/١٣٩۵ ناسارخ  دمحاریوب و  هیولیگھک و  یاھناتسا  یادھش  هرگنک  یرازگرب  یاھداتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نیا ناشفدھ  دنک ؛ توافتیب  اھنامرآ  هب  تبـسن  ار  مدرم  دنک ، رود  تمواقم  داھج و  یهصرع  زا  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  نمـشد ، ناھنپ  گنج  نمـشد و  مرن  گنج  فدھ  زورما 

یاھتردـق هتـسناوت  دوخ  یگداتـسیا  اب  دوخ ، تمواقم  اب  هک  ار -  ناریا  تلم  هک  دریگیم  ماجنا  فدـھ  نیا  اب  دـننکیم ، شجرخ  دـنراد  اـھدرایلیم  هک  یعیـسو  تاـغیلبت  تسا .

مھ یداصتقا  راـشف  رگا  یتح  تسا . نیا  فدـھ  دـننک ؛ جراـخ  هنحـص  زا  دـننک و  سویاـم  دراذـگب -  ماـکان  ناشیاھهتـساوخ  زا  یرایـسب  رد  ار  گرزب  یاھهطلـس  ار ، یناـھج 

یگنج کی  نمشد  مینک  لایخ  ام  هکنیا  تسا . نیا  فدھ  دنروآیم ، مھ  یتینما  راشف  رگا  تسا ؛ نیا  فدھ  دنروآیم ، مھ  یسایس  راشف  رگا  تسا ؛ نیا  فدھ  دنروآیم ،

رگا نمشد  زورما  دھاوخیمن . ار  نیا  نمشد  تسین و  حرطم  اھنیا  زورما  تسا ؛ یایمیدق  یاھزیچ  کی  اھنیا  دنک ، فرـصت  ار  روشک  زا  یـشخب  کی  دنک و  عورـش  دھاوخیم  ار 

[ رگا [ ؛ تسا تین  نیا  هب  دننکیم  یداصتقا  راک  رگا ] [ ؛ تسا روشک  یحور  یرکف و  یاضف  فرـصت  فدھ  اب  تسا ؛ فدـھ  نآ  اب  دـھدیم ، ماجنا  ار  یماظن  راک  کی  ضرف ، هب  مھ 

دزمهبناھد ناغلبم  زا  دننکیم ، هدافتسا  اھنویزیولت  اھویدار و  زا  دننکیم ، هدافتـسا  هراوھام  زا  دننکیم ، هدافتـسا  یزاجم  یاضف  زا  دننکیم ، یناور  راک  دننکیم ، یتینما  راک 

. تسا فدھ  نیا  اب  همھ  دننکیم ، هدافتسا  ایند  فارطا  رد  دزمهبنخس  و 

ناوج  / ٠٧/٢٨/١٣٩۵ یملع  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

، یماظن یاھگنج  فالخرب  تسا - یقمع  یاھگنج  وزج  هک  یگنھرف  یاھگنج  هلمجزا ،  - قیمع یاھگنج  مرن ، گنج  دوشیم  هتفگ  نآ  هب  زورما  ـالاح  هک  یقمع  یاـھگنج  رد 

ام دوشیم . مامت  هلئـسم  دنکیم و  بوکرـس  ار  وا  دـیآیم ، قئاف  یرگید  رب  هرخالاب  فرط  کی  یماظن ، گنج  رد  دـشکیم . لوط  گنج  تسین ؛ هدـننکنییعت  تدـمهاتوک  جـیاتن 

نیا هیـضق  یگنھرف ، گنج  رد  قیمع ، گنج  رد  مرن ، گنج  رد  دـش . مامت  ایاضق  مینک و  نوریب  روشک  زا  ار  یمادـص  زواجتم  یورین  تمواقم ، لاس  تشھ  لوط  رد  میتسناوت 

دنک روجوعمج  دنک ، هدامآ  ار  شدوخ  اددجم  لباقم  فرط  هک  دیشاب  هتشاد  راظتنا  دیاب  تسین ؛ یمئاد  یزوریپ  یانعم  هب  نیا  اما  دیوشیم  زوریپ  هلحرم  کی  رد  امش  تسین .

. تسین راکنا  لباق  هکنیا  بخ  دنراد ؛ لماع  نانمشد  هرخالاب  نوچ  دش ؛ دیلوتزاب  روشک  رد  یرگید  یاھلکش  هب  دعب  یگتسباو ، تفآ  نامھ  داتفا ؛ قافتا  نیا  و  دنکب ؛ هلمح  و 

یاـھمدآ یداـم ، یاـھمدآ  رـصنعتسس ، یاـھمدآ  تسرپبیرغ ، یاـھمدآ  رگید - یاـھتلم  یهـمھ  لـثم   - تـلم نورد  رد  اـما  تـسا  یبوـخ  تـلم  تـسا ، یگرزب  تـلم  تـلم ،

یاھمسا هب  هدش  یدنبهتسب  هدش و  یدنببلاق  هدش و  یزیمآگنر  کیش و  تایبدا  کی  اب  اھتنم  یگتسباو ، گنھرف  نامھ  دیلوتزاب  دندرک  عورش  اھنیا  دنتسھ ؛ روخببیرف 

اب ار  شدوخ  ناریا  تسا : نیا  دـننکیم  ام  هب  تاـسلج  رد  اـھییاکیرمآ  اـھیبرغ و  هک  ییاھهیـصوت  نیا  مھ  زورما  یناـھج . یهداوناـخ  رد  ندـش  دراو  ندـش ، یناـھج  رگید :

. تسا نامھ  نیا  تسا ، یگتسباو  نامھ  ناشدارم  دوشب . یناھج  دنک ؛ ناسکی  دنک ، هارمھ  یناھج  یهداوناخ 

نایجیسب  / ٠٩/٠٣/١٣٩۵ رادید  رد  تانایب 

تئیھ هب  دراد  جاـیتحا  هک  تخـس  گـنج  زا  تسا ؛ تخـس  گـنج  ناـمھ  دـیتسرفیمن ، ارچ  دـیتسرفب و  ار  اـم  میراد و  قوش  اـم  دـنیوگیم  اـجنیا  اـھهچب  نیا  ـالاح  هک  نیمھ 

مھ زورهبزور  تسا و  یعیسو  رایـسب  یهصرع  کی  مرن  گنج  هک  مرن  گنج  ات  دورب ؛ یروجهچ  دورب ، یک  دورب ، یسک  هچ  هک  راک  نیا  دودح  نییعت  میسرت و  یارب  زروهشیدنا 

، دنوشیم هدیشک  نوخ  کاخ و  هب  اھمسج  تخـس ، گنج  رد  ینعی   - تسا تخـس  گنج  زا  رتکانرطخ  مھ  یلیخ  دوشیم و  رتهدرتسگ  دراد  یزاجم  یاضف  نیا  شرتسگ  اب 

هب دنوریم  اھحور  یلو ] ، ] دننامیم ملاس  دنوشیم و  راورپ  اھمـسج  دنکب ، هبلغ  نمـشد  هدرکن  یادخ  رگا  مرن ، گنج  رد  اما ] [ ؛ تشھب هب  دنوریم  دننکیم و  زاورپ  اھحور  یلو ] ]

تسا رتکانرطخ  یلیخ  نیا  اذل  تسا ؛ نیا  شقرف  منھج ؛ رعق 

« مرن گنج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 14هاگياپ  هحفص 8 
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نایجیسب  / ٠٩/٠٣/١٣٩۵ رادید  رد  تانایب 

دراو ـالاح  مھاوخیمن  هدـنب  دـننکیم . مھ  اـھراک  نیا  زا  جیـسب ؛ یارب  ندرک  تسرد  بیقر  تسا ؛ یزاوم  طوـطخ  داـجیا  دـننکیم ، لاـبند  اھنمـشد  هک  ییاـھهار  زا  رگید ]  ] یکی

ییاھنامھ یارب  روشک ، یاھناوج  یارب  جیسب ، یارب  دنراد  نالا  نیمھ  هک  دیشاب  هتشاد  عالطا  مھ  امش  زا  یضعب  دیاش  مراد ، عالطا  مسانشیم ، نم  اما  موشب  تایئزج 

یمھم لئاسم  اھنیا  شدـنناشکب . اجنآ  دـننک و  شلفاـغ  اـجنیا  زا  هکنیا  یارب  دـننکیم ، تسرد  یزاوم  طـخ  کـی  دـننکیم . یزاـسبیقر  مرن ،» گـنج  نارـسفا   » متفگ نم  هک 

. تسا

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

اھنآ تردـق  اب  دریگب ؛ رارق  مدرم  داحآ  یهدافتـسا  دروم  یھلا  تمحر  یهدرتسگ  یهرفـس  نیا  هک  دنتـسین  لیام  دـنروز ، رز و  نابحاص  دـنتردق ، نابحاص  هک  یناسک  دنتـسھ 

رد شاب ؛ بقارم  ورم ، اھنآ  لابند  نیقفٰنملا ؛ نیرفٰکلا و  عطت  قتا هللا و ال  یبنلا  اھیاٰی  دیامرفیم : لاعتم  یادخ  تقونآ  دنتـسیایم . یھلا  تکرح  نیا  لباقم  رد  اذـل  دـنفلاخم ؛

رافکلا و لـتاق  « ؛» لـتاق  » دـیامرفیمن دـھاج ؛»  » دـیامرفیم نک . هزراـبم  نیقفاـنم  اـب  راـفک و  اـب  مھیلع ؛ ظـلغا  نیقفٰنملا و  راـفکلا و  دـھٰج  یبنلا  اـھیاٰی  دـیامرفیم : رگید  یاـج 

. تسا مزال  هشیمھ  داھج  اما  تسین ، مزال  هشیمھ  لاتق ] « ] نیقفانملا

؛ تسا ملع  اب  یھاگ  تسا ، حالـس  اب  یھاگ  تسا ، تخـس  داھج  یھاگ  تسا ، مرن  داـھج  یھاـگ  تسا ، یگنھرف  داـھج  یھاـگ  تسا ، یـسایس  داـھج  داـھج ، یھاـگ 

تردق اکتا  هب  هک  تسا  ینانمـشد  هیلع  تسا ، تیرـشب  نمـشد  هیلع  تسا ، نمـشد  هیلع  داھج ، نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اھنیا  یهمھ  رد  اما  تسا  داھج  اھنیا  یهمھ 

. نیقفٰنملا نیرفٰکلا و  عطت  قتا هللا و ال  درادن ؛ انعم  اھنآ  اب  شزاس  دننکیم . لیمحت  تیرشب  رب  ار  ناشدوخ  عماطم  نیگنس و  دوجو  دوخ ، روز  رز و  دوخ و 

نایوجشناد  / ٠٣/١٧/١٣٩۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

بولغم و ام  هک  میدـیمھف  میتسھ ، یـسکهچ  میدـیمھف  ام  میدرک  ادـیپ  تیوھ  مھ  ام ، تسا . مھم  نیا  دـھدب ؛ ناـمرآ  مھ  دـھدب ، تیوھ  مھ  اـم ، هب  تسناوت  بـالقنا  نیا 

. منکیم هراشا  الاح  هک  ناوارف  یاھنامرآ  داد ، نامرآ  ام  هب  نامرآ ؛ تیوھ و  مینامدوخ ؛ ام  میتسھ ، ام  میتسین ؛ هطلس  ماظن  یناھج و  تسایس  یهمضاھ  رد  یهدشمضھ 

رد زور  نآ  دنتسھ ؟ یناسکهچ  لباقم  فرط  بخ  دیآیم ، شیپ  یعضو  نینچ  کی  یتقو  دوشیم . عورش  ارھق  یاهزرابم  کی  اذل ] ، ] دش هتـسکش  بویعم  یهریاد  نیا  بخ ،  

راک رـس  تلود  دـنربیم ! دـنروآیم و  ار  اھتلود  اکیرمآ  رد  هکلب  اپورا  رد  زورما  هک  یایـسایس  یاـھنایرج  رثوم ؛ رایـسب  یاـھنایرج  اـناوت ، یاھتردـق  یوق ، یاـھتلود  متفگ ؛ دـقرم 

؛ دندز ار  ناشدوخ  یاھهبرض  دندومزآ ، ار  ناشدوخ  یاھییاناوت  دندرک ، ییارآفص  یمالـسا  یروھمج  ماظن  لباقم  رد  همھ  اھنایرج ، نیا  دنزادنایم . راک  زا  تلود  دنروآیم ،

. مرن تازرابم  تخسهمین و  تازرابم  تخس و  تازرابم  مرن ؛ تخسهمین و  تخس ، یهزرابم  دش ، عورش  یاهزرابم  کی 

مارحلا  / ٠٩/٠۶/١٣٩۶ هللاتیب  جاجح  هب  مایپ 

زا ناگمھ  نتـشاد  رذحرب  تدحو و  داجیا  یهفیظو  دنراد : شود  رب  نیگنـس  فیاظو  مالـسا ، یایند  رد  یگنھرف  ینید و  یـسایس و  ناگبخن  یمالـسا و  یاھروشک  یاسور 

رد نمشد  اب  هلباقم  یارب  ناگمھ  زیھجت  یهفیظو  مسینویھص ؛ رابکتسا و  تنایخ  ینمـشد و  یاھهویـش  زا  اھتلم  یزاسهاگآ  یهفیظو  یبھذم ؛ یموق و  یاھیرگهزیتس 

رد نمی ، ثداوح  نوچمھ  نآ  خـلت  یاھهنومن  زورما  هک  یمالـسا  یاھروشک  نایم  رد  رابهعجاف  عیاقو  یروف  یزاسفقوتم  یهفیظو  تخـس ؛ مرن و  گنج  نوگاـنوگ  یاھنادـیم 

زا عافد  یهفیظو  رتمھم  همھ  زا  و  هریغ ؛ رامنایم و  نامولظم  نوچمھ  ناملسم ، متس  تحت  یاھتیلقا  زا  عطاق  عافد  یهفیظو  تسا ؛ ضارتعا  هودنا و  یهیام  ناھج  رـسارس 

. دنکیم هزرابم  دوخ  یهدشبصغ  روشک  یارب  تسا  لاس  داتفھ  هب  کیدزن  هک  یتلم  اب  نوچودنچیب  یھارمھ  یراکمھ و  نیطسلف و 

مارحلا  / ٠٩/٠۶/١٣٩۶ هللاتیب  جاجح  هب  مایپ 

زا ناگمھ  نتـشاد  رذحرب  تدحو و  داجیا  یهفیظو  دنراد : شود  رب  نیگنـس  فیاظو  مالـسا ، یایند  رد  یگنھرف  ینید و  یـسایس و  ناگبخن  یمالـسا و  یاھروشک  یاسور 

رد نمشد  اب  هلباقم  یارب  ناگمھ  زیھجت  یهفیظو  مسینویھص ؛ رابکتسا و  تنایخ  ینمـشد و  یاھهویـش  زا  اھتلم  یزاسهاگآ  یهفیظو  یبھذم ؛ یموق و  یاھیرگهزیتس 

رد نمی ، ثداوح  نوچمھ  نآ  خـلت  یاھهنومن  زورما  هک  یمالـسا  یاھروشک  نایم  رد  رابهعجاف  عیاقو  یروف  یزاسفقوتم  یهفیظو  تخـس ؛ مرن و  گنج  نوگاـنوگ  یاھنادـیم 

زا عافد  یهفیظو  رتمھم  همھ  زا  و  هریغ ؛ رامنایم و  نامولظم  نوچمھ  ناملسم ، متس  تحت  یاھتیلقا  زا  عطاق  عافد  یهفیظو  تسا ؛ ضارتعا  هودنا و  یهیام  ناھج  رـسارس 

. دنکیم هزرابم  دوخ  یهدشبصغ  روشک  یارب  تسا  لاس  داتفھ  هب  کیدزن  هک  یتلم  اب  نوچودنچیب  یھارمھ  یراکمھ و  نیطسلف و 

یمالسا  / ١٠/٠۶/١٣٩۶ تاغیلبت  یگنھامھ  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نیا هب  تخادرپ  مھاوخ  نم  الاح  دھدب . تسد  زا  دراد  هک  ار  یسفن  هب  دامتعا  نیا  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  هجوتم  میظع ، یاھراک  نیا  نانمـشد ، یهشقن  نیرتشیب  زورما 

نوغلبی نیذـلا   - میدرک ضرع  هک  یاهیآ  نیا  زا  دـھدب . تسد  زا  ار  شدـیما  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  هجوتم  زورما  نمـشد ، مرن  گـنج  مھم  شـالت  درک . مھاوـخ  ضرع  هیـضق ،

ریغ زا  دنسرتیم ، ادخ  زا  ار ، یھلا  تالاسر  دننکیم  غیلبت  دیامرفیم  هک  [ یتقو [ ؛ دراد نمـشد  غیلبت ، نیا  هک  دوشیم  مولعم  الا هللا - ادحا  نوشخی  هنوشخیو و ال  تٰلاسر هللا 

لزنا ام  غلب   » یهفیرش یهیآ  نآ  رد  ای  تسا . اوعد  رس  رب  ثحب  دنراد ؛ ییارآفص  هللاتالاسر ، نیغلبم  یھلا ، نیغلبم  نیا  لباقم  رد  ادخ  ریغ  هک  تسا  ادیپ  دنـسرتیمن ، ادخ 

ادـیپ نمـشد ، زا  شاب  هتـشادن  هغدـغد  شابن ، نارگن  دـنکیم ، ظفح  ار  وت  ادـخ  دـیامرفیم ]  ] هک سانلا » نم  کمـصعی  هتلاسر و هللا  تغلب  امف  لعفت  مل  نا  کـبر و  نم  کـیلا 

یتقونآ امـش  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسیچ ؟ نیا  یانعم  زیزع ! نارھاوخ  زیزع ، ناردارب  تسا . نانمـشد  یهھبج  تسا ، نانمـشد  فص  ربمغیپ ، غیلبت  لباقم  رد  هک  تسا 

. دینادب دیاب  ار  نیا  دنکیم ؛ ییارآفص  ینمشد  یهھبج  کی  امش  غیلبت  نیا  لباقم  رد  دینکیم ، یمالسا  غیلبت  دینکیم ، یساسا  غیلبت  دینکیم ، غیلبت  هک 

اقآ [ » دنیوگیم ، ] دیآیم ناشدـب  اھنیا  یتاغیلبت ، گنج  ای  مرن  گنج  ای  یداصتقا  گنج  دوشیم  هتفگ  ات  دـیآیم ؛ ناشدـب  گنج  مسا  زا  اھیـضعب  تسا . گنج  نادـیم  غیلبت 

ام فرط  هب  نمشد  یهھبج   - دشاب ام  هجوتم  نمـشد  هچنانچرگا  هک  تسا  ام  تلفغ  نیا  تسھ . گنج  بخ  دینک !» تبحـص  حلـص  زا  دینکیم ؟ تبحـص  گنج  زا  ردقنیا  ارچ 

فرط هک  تسین  نیا  شیانعم  درب ، تباوخ  رگنس  رد  رگا  امش  هنع ؛» منی  مل  مان  نم   » دومرف نینموملاریما  میشاب . لفاغ  ام  دنک - باترپ  ار  شدوخ  یاھریت  هک  هتفرگ  هناشن 

فوخ ناسنا  دـیابن  هک  گنج  مسا  زا  دربب . تباوخ  امـش  هک  تسا  رظتنم  وا  تسا ، امـش  بقارم  وا  تسا ، امـش  بظاوم  وا  هدرب ؛ شباوخ  مھ  امـش  نمـشد  امـش و  لباقم 

مرن گنج  تسھ ، گنج  اما  دننکب - دنھاوخب  رگا  دننکیم  مھ  طلغ  دننکیمن ، یماظن  گنج  هتبلا   - تسین یماظن  گنج  گنج ، تسا ؛ گنج  لاح  رد  نالا  نمـشد  بخ  دـنک ؛

؛ نمشد اب  یهھجاوم  ینعی  غیلبت  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  سپ  بخ ، تسا . ام  اب  گنج  لاح  رد  نمـشد  تسا ؛ رتکانرطخ  یماظن  گنج  زا  هک  تسھ  ییاھگنج  تسھ ،

. تسا غیلبت  تقیقح  نیا ، تسا ؛ غیلبت  یانعم  نیا ، تاملظ ؛ اب  ملظ و  اب  تقیقح ، نمشد  اب  ندش  هنیسهبهنیس  ینعی  تسرد ، غیلبت 

ناوج  / ١٠/٢٢/١٣٩۶ نازاسدنتسم  زا  یعمج  هب  مایپ 

! زاسدنتسم زیزع  ناناوج 

: دیراد هگن  دای  رد  ار  اھهتکن  نیا  بشید ، نیریش  یهسلج  یپ  رد   

...

زیربل هلاسلھچ ، خیرات  دنک . رثا  یب  ار  نمشد  راک  دنـس ، اب  دناوتیم  امـش  رنھ  تسا ؛ هدش  انب  توکیاب  روسناس و  هعیاش و  فیرحت و  غورد و  یهیاپرب  نمـشد ، مرن  گنج  .٢

. تسا نانمشد  یھارمگ  یورجک و  یمالسا و  یروھمج  تیناقح  رب  اھدنس  زا 

« مرن گنج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 14هاگياپ  هحفص 9 
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یمالسا  / ١٠/٢۶/١٣٩۶ یراکمھ  نامزاس  سلاجملا  نیب  هیداحتا  سنارفنک  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

تلم یارب  هک  یتالکشم  نیا  اھراشف و  نیا  دوشیم  هتفرگ  هدیدن  یلکب  تسا ، مالسا  یایند  یهلئسم  نیرتمھم  هکلب  مھم ، رایـسب  لئاسم  زا  یکی  نیطـسلف  یهلئـسم 

تـسکش میناوتیم . مینک ، تمھ  همھ  رگا  درک ، ار  راـک  نیا  دوشیم  داد ؛ تسکـش  ار  یبرغ  یتسینویھـص  یاهناـسر  یروتارپـما  دوـشیم  اـم  رظن  هب  دراد . دوـجو  نیطـسلف 

نانبل رد  تسینویھـص  میژر  دـیدرک  هظحالم  هکنانچمھ  دـندروخ ؛ تسکـش  اھتسینویھـص  تخـس ، گنج  رد  هکنانچمھ  تسا ؛ نکمم  مھ  مرن  گنج  رد  اـھتسینویھص 

مھ مرن  گنج  رد  تسا . ریذپانتسکـش  میژر  کی  نیا  دندرکیم  لایخ  همھ  هکیلاحرد  دش ؛ تسکـش  هب  فارتعا  هب  روبجم  دـش ، ینیـشنبقع  هب  روبجم  دروخ ، تسکش 

. داد تسکش  ار  نآ  لماوع  یتسینویھص و  میژر  ناوتیم 

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

، فارـسا لثم  ییاھتفآ  زا  دنھدب ؛ شیازفا  زورهبزور  دـننک ، ظفح  ار  اھنیا  هک  مینکیم  هیـصوت  ینآرق ، یمالـسا و  میھافم  نیا  هب  نموم  ناملـسم و  یناریا و  مرتحم  ناوناب  هب 

ام روشک  رد  زورما  ناملسم ، نز  دنـشاب . ناشدوخ  بقارم  دننک ؛ زیھرپ  یبرغ - فرحنم  نز  زا  نتفرگ  وگلا  لثم  یفنم ، یاھتباقر  لثم   - یفنم یاھیمـشچمھومشچ  لثم 

. دینک ظفح  ناتدوخ  رد  دیاب  ار  نیا  دریگیمن ؛ رارق  نارگید  ریثات  تحت  دراد و  یگنھرف  لقتسم  تیوھ  هک  دراد  ار  زایتما  نیا  یناریا  نز  تسا . زارفارس 

امـش تسا . هلئـسم  نیمھ  هب  رظان  ام  روشک  رد  نمـشد  یناور  گـنج  مرن و  گـنج  یهدـمع  رایـسب  شخب  کـی  منکب ، ضرع  امـش  هب  نم  دراد . نمـشد  تلاـح ، نیا  بخ 

- دوب دـش  هدـناوخ  دـش و  توالت  هک  یراعـشا  تانایب و  نیا  زا  یـضعب  رد  مھ  زورما  هتبلا   - ناتیاھرعـش رد  ناـتتاراھظا ، رد  ناـتتانایب ، رد  دـیاب  ار  لـئاسم  نیا  دـیقح ، ناـیدانم 

. دیاهناسر امش  تسا ، امش  مھم  رایسب  یهفیظو  نیا  دینک ؛ رشتنم 

رون  / ١٢/١٩/١٣٩۶ نایھار  یاھناوراک  رد  هدننکتکرش  ناناوج  ناناوجون و  رادید  رد  تانایب 

لـسن نیا  یتقو  هک  دنتـساوخیم  دنتـشاد و  عقوت  اھنآ  دیرادن ؛ نس  اھنیا  دننام  لاس و  لاس و ٢۵  لاس و ٢٠  زا ١٨  رتشیب  اھامـش  هتـشذگ و  لاس  لھچ  بالقنا  یزوریپ  زا 

رب تلم ، نیا  تیوھ  رب  روشک ، نیا  تسایس  رب  و  روشک ، نیا  رد  دشابن  یربخ  چیھ  بالقنا  زا  مالسا و  زا  دسریم ، اھامـش  هب  تبون  دیآیم و  راک  یور  اھامـش  لسن  ینعی 

تین نیا  اب  دندرک ، عورش  ار  هزرابم  تین  نیا  اب  دوب ؛ نیا  اھنآ  عقوت  دنشاب ؛ هتـشاد  طلـست  تسینویھـص  نارادهیامرـس  ملاع و  نادنمتردق  اھییاکیرمآ ، روشک ، نیا  زیچهمھ 

، لسن نیا  نایم  رد  هک  هدـش  نیا  هجیتن  هدـش ؟ هچ  هجیتن  زورما  زورما . ات  دـنداد  همادا  گـنج  زا  دـعب  ار  ناـشدوخ  تخـس  مرن و  تـالمح  تین  نیا  اـب  دـنتخادنا ، هار  ار  گـنج 

کشالب تسا و  رتشیب  زواجتم  ضرعتم و  نمشد  ثیبخ و  نمشد  لباقم  رد  ناشرادتقا  تسا و  رتشیب  لوا  لسن  زا  ناشییافوکـش  دشر و  دادعتـسا  هک  دنتـسھ  یناسک 

مالـسا و دندیـشک و  هشقن  اھنآ  دندرک ، رکم  اھنآ  دنرتهدامآ . نمـشد  ندـنار  بقع  یارب  بتارمب  ام  ناناوج  زورما  دـننارب ، بقع  هب  ار  نمـشد  دنتـسناوت  ام  ناناوج  زور  نآ  رگا 

. درک دھاوخ  لطاب  رتشیب  مھ  زورهبزور  هللااشنا  درک ، لطاب  ار  اھنآ  یاھهشقن  یھلا  یهدارا  یمالسا و  یروھمج 

امیسوادص  / ١٣٩٧/٠٨/٢۵ نازاسهمانرب  زا  یعمج  اب  رادید  زا  سپ  بالقنا  ربھر  تشاددای 

. تسین راکنا  لباق  زورما  نمشد ، یهبناجهمھ  مرن  گنج 

. تسا مرن  گنج  زا  یشخب  زین  دوخ  نیا  دننکیم و  راکنا  ار  نآ  یخرب  لاحنیا ، اب  - 

. دنتخس گنج  رد  حلسم  یاھورین  مکح  رد  رظن ، رکف و  یلاھا  نادنمرنھ و  گنج ، نیا  رد  - 

اب هسیاقم  رد  دناهتفیشنمشد . اھنیا  ریذپانتیلوئسم و  اھنآ  دننکیم ؛ کمک  وا  هب  یھارمھ و  نمـشد  اب  مھ  یخرب  دنرذگیم ، یلم  یهثداح  نیا  ربارب  زا  توافتیب  یخرب  - 

. داد صیخشت  ار  هتسد  ود  نیا  هانگ  ناوتیم  تخس ، گنج  رد  حلسم  یاھورین 

نامرک  / ١٣٩٧/١٢/٠۶ ناتسا  یادھش  تشادگرزب  هرگنک  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

زورما تسا . نادیھـش  ماـیپ  نیا  ( ٣ (؛ نوـنزحی مھ  ـال  مھیلع و  فوـخ  ـالا  مھفلخ  نم  مھب  اوـقحلی  مل  نیذـلاب  نورـشبتسیو  تسا . مھم  نیا  تسیچ ؛ اـم  هب  نادیھـش  ماـیپ 

دورو زا  هک  ار  ناریا  تلم  دننک  راداو  دننکب ، اھنیا  دننام  هدیـسرت و  دیماان و  نیگھودنا و  ار  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  تسیچ ؟ مرن  گنج  رد  ناریا  تلم  نانمـشد  شالت  یهمھ 

. تداھش نادیم  رد  تسا  هتشادرب  نزح  فوخ و  نونزحی ؛ مھ  مھیلع و ال  فوخ  الا  تسا : نیا  لباقم  یهطقن  ادھش  مایپ  دشاب ؛ سویام  دسرتب ، نادیم  رد 

یربھر  / ١٣٩٧/١٢/٢٣ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

اب نامزرم  میراذگن  ام  هک  تسا  نیمھ  مزال  رایسب  یاھراک  زا  یکی  تسا .]  ] مرن مجاھت  زا  تینوصم  یارب  نمشد  اب  یدنبزرم  مینک ، ضرع  مھ  ار  نیا  زاب  هک  رگید  یهلئسم 

- فرط نیا  هب  فرط  نآ  زا  هچ  فرط ، نآ  هب  فرط  نیا  زا  هچ   - زرم نیا  زا  روبع  دوبن ، هتسجرب  زرم ، دوبن و  نمشد  اب  یدنبزرم  رگا  نمشد ، اب  یدنبزرم  دوشب . گنرمک  نمـشد 

مدآ دنکیم ؛ ادیپ  ذوفن  اجنیا  دیآیم  دوشیم  دنلب  یرفن  کی  فرط  نآ  زا  بخ  دشابن ، هتسجرب  دشابن و  ییایفارغج  زرم  رگا  ییایفارغج . یاھزرم  لثم  تسرد  دوشیم ؛ نکمم 

یداقتعا و زرم  دتفایم . ریگ  اجنآ  دوریم  دنکیم  روبع  زرم  زا  هدولآباوخ  مدآ  لفاغ ، مدآ  کی  مھ  فرط  نیا  زا  فرط ؛ نیا  دیآیم  فرط  نآ  زا  سوساج  مدآ  دزد ، مدآ  یچقاچاق ،

یزاجم یاضف  رب  دناوتیم  دنکب ، لمع  هدنبیرف  دناوتیم  دنک ، هعدخ  دناوتیم  دنک ، ذوفن  دناوتیم  نمشد  دوبن ، نشور  زرم  هک  یتقو  تسا ؛ روج  نیمھ  انیع  مھ  یـسایس  زرم 

یهفیرـش یهیآ  رد  هک  تسا  بلطم  کی  مھ  نیا  دوب ؛ دھاوخن  یناسآ  نیا  هب  یگنھرف  طیحم  رب  یزاجم ، یاضف  رب  وا  طلـست  دوب ، نشور  نمـشد  اب  زرم  رگا  دوشب . طلـسم 

نمشد اب  ام  هک  هدرک  عنم  نیا  زا  لاعتم  یادخ  ( ٢٩ «،) متیفخا امب  ملعا  انا  هدوملاب و  مھیلا  نورست   » هک اجنیا  هب  دسریم  ات  مھیلا ،» نوقلت  ایلوا  مکودع  یودع و  اوذختت  «ال 

. مینکب دروخرب  تروص  نیا  هب 

مظعالا  / ١٣٩٨/٠٢/٠١ اھیقب  ترضح  یعامتجا  یگنھرف و  هاگرارق  تیلوئسم  هب  یرفعج  یلعدمحم  رکشلرس  رادرس  باصتنا 

یرفعج یلع  دمحم  رادساپ  رکشلرس  رادرس 

هب ار  امـش  هاپـس ، لک  یھدـنامرف  نارود  رد  ناتهتـسیاش  یاھـشالت  زا  ریدـقت  اب  مرن و  گنج  رد  ینیرفآشقن  یگنھرف و  یاـھ  هصرع  رد  روضح  هب  یلاـعبانج  لـیامت  هب  رظن 

. منکیم بوصنم  هادف  انحاورا  مظعالا  هیقب هللا  ترضح  یعامتجا  یگنھرف و  هاگرارق  تیلوئسم 

بـالقنا فراـعم  نییبت  شرتسگ و  یاربیبـالقنا  یداـھج و  ناـناوج  یگنھرف و  ناـگبخن  ینید و  اـملع  هژیوب  هعماـج  رد  فرژ  یاھیدـنمناوت  هدرتـسگ و  یاـھتیفرظ  زا  یریگهرھب 

یلاعبانج زا  جیـسب  هاپـس و  یگنھرف  یاھهعومجم  اب  ییازفامھ  لماعت و  هناربدـم و  هناملاع و  یزیرهمانرب  اـب  مود ، ماـگ  هیناـیب  رد  هدـش  میـسرت  طوطخ  هیاـپ  رب  یمالـسا 

. دوریم راظتنا 

نایوجشناد  / ١٣٩٨/٠٣/٠١ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یھاگ هیکرت . رد  ای  فجن  رد  مھ ] نآ   ] دوب راوگرزب  ماما  اھنت ] [ ؛ دوب یتیعمج  هن  دوب ، ینامزاس  هن  دوب ، یبزح  هن  دوبن ؛ ام  رـس  یالاب  یـسک  هزرابم - یاھلاس  نآ  رد   - زور نآ 

مھ دوب ، کتک  مھ  دوب ؛ دایز  مھ  عناوم  بخ  درکیم . تیادـھ  ار  ام  تخادـنایم و  نایرج  هب  ام  یاھگر  رد  ینوخ  دـمآیم ، یاهیمالعا  کی  دـمآیم ، ماما  زا  یمایپ  کـی  تاـقوا 

تکرح یروج  نیا  دـیاب  زورما  اھناوج  میتفریم . شیپ  میدرکیم ، تکرح  لاح  نیع  رد  اما  دوب  مھ  اھزیچ  نیا  زا  دوب ، ندیـشک  یگنـسرگ  مھ  دوب ، یلوپ  عناوم  مھ  دوب ، نادـنز 

هک یمرن  یاھهئطوت  نآ  دوشیم ؛ یثنخ  نمشد  یاھهئطوت  دریگب ، ماجنا  اھتسرھف  نیا  متفگ و  نم  هک  اھراک  لیبق  نیا  زا  رگا  و  توغاط . نارود  نیزرابم  تازرابم  لثم  دننک ؛

« مرن گنج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 14هاگياپ  هحفص 10 
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ماجنا دراد  ام  بالقنا  ام و  روشک  هیلع  زورما  هک  ییاھهئطوت  نیرتمھم  زا  یکی  ینعی ]  ] تسا ناوج  لسن  ندرک  جلف  لوا ، یهجرد  رد  هک   - دنیوگیم دننزیم و  فرح  نآ  زا  همھ 

هک ینوگانوگ  یاھراک  یرتویپماک و  یاـھیزاب  لـثم ] ، ] هدوھیب یاـھراک  هب  شندرک  مرگرـس  تاوھـش ، هب  شندرک  مرگرـس  تسا و  ناوج  لـسن  ندرک  جـلف  یهئطوت  دریگیم ،

یهئطوت دوشیم . یثنخ  مدرک ، ضرع  نم  هک  یاهویـش  نیا  اب  تسا - ناوج  لسن  ندرک  جـلف  اھنیا  لیبق ؛ نیا  زا  نوگانوگ  یاھراک  ردـخم و  داوم  هب  شندرک  التبم  دراد ، دوجو 

. دوریم نیب  زا  تسا ، نیرفآدیما  نیرفآطاشن و  هک  اھتکرح  نیمھ  اب  ناوج  لسن  ندرک  دیمون 

نایجیسب  / ١٣٩٨/٠٩/٠۶ رادید  رد  تانایب 

. دینیبیم یماظن  شزومآ  امـش  نآ  رطاخ  یارب  هک  نامھ  تسا ؛ تخـس  عافد  یهصرع  رد  تدھاجم  یهولج  هولج ، کی  دـشاب . هجوت  دروم  امتح  نیا  دراد ؛ هولج  ود  جیـسب 

نآ زا  دعب  و  دربن ، نادیم  رد  دوب  اھیجیـسب  روضح  هب  ام  یماظن  یاھهعومجم  یمرگلد  داد ؛ ناشن  ار  شدوخ  جیـسب  روضح  یهزجعم  سدقم ، عافد  لاس  تشھ  نارود  رد 

اجنیا هک  مرن  گنج  مرن ، عافد  یهصرع  رد  نینچمھ  و  هتشاد . روضح  یماظن  عافد  تخس و  عافد  نادیم  رد  جیـسب  هدمآ ، شیپ  یاهثداح  رھ  روشک  رد  نوگانوگ  دراوم  رد  مھ 

جیـسب مھ  یگنھرف  یهصرع  ینید ، تاغیلبت  یهصرع  یگدـنزاس ، یهصرع  یناسرتمدـخ ، یهصرع  ملع ، یهصرع  ینعی  مرن ، گـنج  یهصرع  رد  تسا . روج  نیمھ  مھ 

. دنک تکرح  دنک و  شالت  دیاب  دشاب و  هتشاد  روضح  دیاب  دراد و  روضح  یماظن  یهصرع  لثم 

نایجیسب  / ١٣٩٨/٠٩/٠۶ رادید  رد  تانایب 

اب زور  کـی  تسا ؛ یدازآ  نیا  دـض  هطلـس  ماـظن  دـھدب . ماـجنا  ار  شدوـخ  راـک  دـناوتب  هنادازآ  هک  مینزیم  فرح  تلم  کـی  یدازآ  زا  ینعی  مینزیم ، فرح  لالقتـسا  زا  اـم  یتـقو 

دراو یماظن  یورین  اب  دشاب  مزال  اج  رھ  هتبلا  دنروآیمرد ؛ دنراد  ار  اھتلم  ردپ  تسا - مرن  گنج  یاھهویش  هک   - زورما یاھهویش  اب  زور  کی  ون ، رامعتسا  اب  زور  کی  رامعتسا ،

. دننکیمن مھ  یئابا  چیھ  دنوشیم و 

نایجیسب  / ١٣٩٨/٠٩/٠۶ رادید  رد  تانایب 

یـشنک و ندرک  لمع  ندرک ، لمع  یـشنکاو  ندرک و  لمع  یلمعلاسکع  زا  رتھب  اما  داد  دـیاب  ار  نمـشد  خـساپ  هتبلا  دـینکن . لـمع  یلمعلاسکع  تقو  چـیھ  مرن  گـنج  رد 

هدننکیثنخ تکرح  دھدب ، ماجنا  دھاوخیم  یتکرح  هچ  دنکب ، دھاوخیم  راک  هچ  نمشد  هک  دینزب  سدح  دیشاب ؛ رتولج  ناتدوخ  نمشد  زا  هشیمھ  مدق  کی  تسا . یراکتبا 

، دـھدب ماجنا  ار  تکرح  هکنیا  زا  لبق  و  داد ، دـھاوخ  ماجنا  ار  یتکرح  هچ  لباقم  فرط  دـنزیم  سدـح  هک  رھام  زابجنرطـش  کی  لثم  دـیھدب ؛ ماجنا  وا  زا  لـبق  ار  هدـنریگشیپ  و 

. دینک تکرح  وا  زا  رتولج  هشیمھ  دھدب ؛ ماجنا  ار  تکرح  نآ  دناوتن  دوشب ، لفق  وا  هک  دھدیم  ماجنا  ار  یراک 

مالسلامھیلع  / ١٣٩٨/١١/٢۶ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

دروم رد  ررکم  هدـنب  یرکف . تردـق  یحور و  تردـق  ینعی  مرن ؛ گنج  یاھحالـس  مرن ، تاحیلـست  عاونا  هب  دـنوشب  زھجم  ام  یاھناوج  هک  تسا  نیا  ام  روشک  مھم  زاـین  زورما 

هب مینک  حلـسم  مینک ، زھجم  ار  نامیاھناوج  ام  هک  تسا  نیمھ  روشک  تیوقت  یهدننکنییعت  مھم و  یاھـشخب  ازجا و  زا  یکی  ماهدرک ؛ ضرع  ار  یبلاطم  روشک  ندـش  یوق 

دنزیم جوم  یمطاف  فراعم  رد  دنزیم ، جوم  مالسلا ) مھیلع   ) تیبلھا فراعم  رد  هک  حیحص  رکفت  حالس  رکف و  حالس 

ییوجشناد  / ١٣٩٩/٠٢/٢٨ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

فرط کی  تسا ، یمالـسا  یروھمج  ماظن  نآ ، فرط  کی  هک  یدـج  یهزرابم  کی  تسا ؛ یناھج  حطـس  رد  یمیظع  عیـسو و  یهزراـبم  کـی  فرط  زورما  یمالـسا  یروھمج 

یعس لباقم  یهھبج  تشاد . دیابن  یدیدرت  چیھ  نیا  رد  تسا ؛ یعیسو  میظع و  یهزرابم  نینچ  کی  ریگرد  زورما  یمالسا  یروھمج  تسا ؛ رابکتسا  ملظ و  رفک و  یهھبج 

اعطق هک  دوشب ــ  قفوم  هچنانچ  رگا  هک  دراد ؛ رایتخا  رد  هک  یتاناکما  دراد و  رایتخا  رد  هک  ییاھدـنفرت  اھهویـش و  عاونا  اب  دـنک  جراخ  نادـیم  زا  ار  یمالـسا  یروھمج  هک  دراد 

رابکتـسا رفک و  ملظ و  یهـھبج  نـیا  اـب  یهھجاوـم  رد  یمالـسا  یروـھمج  هـک  دـش  دـھاوخ  ماـمت  نارگ  رایـسب  روـشک  یهدـنیآ  یارب  دـش ــ  دـھاوخن  قـفوم  هللااـشنا  مـھ 

. دوشب جراخ  نادیم  زا  دوشب و  میلست  دنک و  ینیشنبقع 

رطاخ هب  میراد ، زورما  ات  هک  مھ  یتالکشم  زا  یرایسب  ام  دیاین . دوجو  هب  وگلا  کی  هک  تسا  نیا  یارب  یمالسا  یروھمج  اب  رابکتسا  رفک و  یهھبج  یهزرابم  رگید ، فرط  زا   

هدیدن ار  اھنیا  ای  مینک ، رظن  فرـص  میناوتیمن  اھینکـشراک  نیا  زا  ام  دـیاین . دوجو  هب  اھتلم  یارب  باذـج  یوگلا  نآ  هکنیا  یارب  هدـش  ییاھینکـشراک  ینعی ] [ ؛ تسا نیمھ 

ریگرد یمالسا  یروھمج  مینادب  هک  ددرگیم  رب  هیضق  نیا  هب  روشک ، تیعقوم  هب  تبـسن  ام  دید  یاھهیواز  زا  یکی  نیاربانب  دراد . دوجو  مھ  نالا  هتـشاد ، دوجو  اھنیا  میریگب ؛

. تسا رابکتسا  رفک و  ملظ و  عیسو  یهھبج  اب  تخس  یاھدروخرب  انایحا  مرن و  گنج  مرن و  دربن  یرکف ، دربن  یسایس ، دربن  نینچ  کی 

ییوجشناد  / ١٣٩٩/٠٢/٢٨ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

فرح تحارـص  اب  توق و  اب  اھنیا  اب  دـننک ؛ راکنا  ار  روشک  تفرـشیپ  یاھهناشن  دـننک و  دـیدرت  داجیا  بـالقنا  یناـبم  رد  هک  تسا  نیا  ناشیعـس  یهمھ  دنتـسھ  اھیـضعب 

نیئزت ار  نمـشد  دنکیم و  ینابم  نیا  رد  دیدرت  داجیا  درادـن و  لوبق  ار  بالقنا  ینابم  هک  یـسک  اب  منکیمن  هیـصوت  چـیھ  نم  دـینک . صخـشم  اھنیا  اب  ار  ناتزرم  ینعی  دـینزب ،

نوتـس نیا  دننک ، داجیا  دیدرت  هک  مھ ]  ] نیا و  دینک . راتفر  توق  اب  دینک ، راتفر  تحارـص  اب  اجنآ  ریخن ، مینک ؛ راتفر  تاشامم  اب  دراذگیم ، ام  یاپ  لباقم  رد  ار  طلغ  هار  دـنکیم و 

ار نمـشد  راک  نیمھ  روشک  لخاد  روشک ، یهعومجم  رد  مھ  یـسک  رگا  دـننک . دـیدرت  داـجیا  هک  تسا  نمـشد  مرن  گـنج  بل  نآ  نیا ، تسا ؛ نمـشد  یگنھرف  راـک  تارقف 

. داتسیا وا  لباقم  رد  دیاب  اعبط  دھدیم ، ماجنا 

ینامیلس  / ١٣٩٩/٠٩/٢۶ دیھش  هداوناخ  ینامیلس و  مساق  جاح  تداھش  درگلاس  مسارم  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

عییـشت نینچمھ  و  دوب ؛]  ] یایندشنشومارف اعقاو  بیجع و  عییـشت  دـش ، ناریا  رد  هک  یعییـشت  نیا  داد . تسکـش  ار  نانمـشد  مھ  تداھـش  زا  سپ  ینامیلـس  دـیھش 

نیا عقاو  رد  دندش . عییشت  رگیدمھ  اب  سدنھم  یدھموبا  دیھش  ناشیا و  یبیجع ؛ ینویلیم  عییشت  دش ، عییشت  ناشیا  دادغب  رد  فجن ، رد  دش ؛ قارع  رد  هک  یاینویلیم 

دننکیم و تیلاعف  دنراد  هک  دنتسھ  اھنآ  عقاو  رد  دناهتسجرب و  رابکتسا  مرن  گنج  رد  هک  ییاھنیا  درک . ریحتم  ار  رابکتـسا  مرن  گنج  یاھلارنژ  اھتشادگرزب ، دعب  و  عییـشت ،

تسکش ار  اھنآ  هک  تسا  یمیظع  تکرح  هچ  نیا  دوب ؛ هچ  نیا  دوب ، هک  نیا  تسا ؛ یعضو  هچ  نیا  هک  دندنام  ریحتم  الصا  دنتـسھ ، رابکتـسا  اکیرمآ و  مرن  گنج  یاھلارنژ 

. داد

یقرش  / ١٣٩٩/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

هتبلا دـھدیم . ناشن  تسھ  هک  یرادـقم  نآ  زا  رتگرزب  ربارب  دـنچ  ار  اھیماکان  دـنکیم ؛ هیکت  اھنآ  یور  دـنکیم ، یناور  گنج  دـنکیم ، تاغیلبت  اـم  یاـھیماکان  یور  نمـشد 

نیا دننک ، دـیماان  ار  ام  یاھناوج  هک  تسا  نآ  یارب  نیا  دـنکیم ؛ نامتک  ار  اھتفرـشیپ  ادـمع  دـنکیمن و  یاهراشا  اھنآ  هب  دـھدیمن و  ناشن  اقلطم  ار  اھیناماسب  اھتفرـشیپ و 

رد یلو ]  ] دـننکیم هغلاـبم  ار  ییاـھزیچ  هتبلا  دـنرادن . یکاـب  مھ  غورد  زا  بخ  یلو  تشاد ؛ هجوت  نیا  هب  دـیاب  دـننک ؛ نیبدـب  هدـنیآ  هب  تبـسن  ار  اـم  مدرم  هک  تسا  نآ  یارب 

یاھفرح نامھ  تلفغ - یور  زا  ابلاغ  اما  دنشاب  ضرغم  مھ  اھیضعب  تسا  نکمم  الاح   - تلفغ یور  زا  مھ  نامدوخ  یلخاد  رصانع  زا  یـضعب  و  دنیوگیم ؛ غورد  مھ  یدراوم 

. دنھدیم باتزاب  دننکیم و  رارکت  ار  اھنآ 

« مرن گنج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 14هاگياپ  هحفص 11 
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ثعبم  / ١٣٩٩/١٢/٢١ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

رتلکشم مرن  گنج  اما  دراد ، ار  شدوخ  مکح  اھنآ  هک  تسھ  نشخ  تخـس و  یماظن و  راکـشآ  یاھگنج  کی  الاح   - دنکیم لابند  مرن  گنج  رد  امرظن  هب  ار  فدھ  ود  نمـشد 

قح هب  یصاوت  یهریجنز  نیا  هک  تسا  نیا  یکی  دھدیم : ماجنا  ار  تکرح  ود  مرن  گنج  نیا  رد  نمـشد  تسھ - مھ  رتکانرطخ  تخـس  گنج  زا  انعم  کی  هب  دوشیم و  جالع 

هکنیا اما  دـنھدب . ناشن  هنوراو  غوردـب  سکعب و  تحار  ار  ملاـع  قیاـقح  هک  دـنراد  مھ  یناوارف  تاـغیلبت  هک  دـھدب  ناـشن  هنوراو  ار  قیاـقح  هکنیا  مود  دـنک ؛ عطق  ار  ربص  هب  و 

، دننکن هیـصوت  رگیدکی  هب  نینموم  هک  دـننک  یراک  هکنیا ] [ ؛ تسا یکانرطخ  زیچ  دـننک ، عطق  ار  یـصاوت  نایرج  دـنک ، عطق  نانموم  نیب  رد  ار  ربص  قح و  هب  یـصاوت  یهتـشر 

هک دوشیم  بجوم  نیا  تسا . کانرطخ  یلیخ  دتفیب ، قافتا  هعماج  رد  یـصاوت  نایرج  ندـش  هدـیرب  نایرج ، نیا  عطق  رگا  دـنھدن ؛ دـیما  رگیدـکی  هب  دـننکن ، ظفح  ار  رگیدـمھ 

تاقافتا نیا  دوبن ، یـصاوت  یتقو  دورب . تسد  زا  مادـقا  تئرج  دوشب ، گنرمک  اھدـیما  دوشب ، فیعـض  اھهدارا  دـننک و  یدـیمون  ساـسحا  دـننک ، ییاـھنت  ساـسحا  اـھناسنا 

گنرمک دوشیم و  رود  سرتسد  زا  جیردتب  یلاعتم  یلاع و  یاھفدھ  ارھق  دـش ، فیعـض  اھهدارا  دـش و  مک  اھتئرج  دـش و  مک  اھدـیما  دـش ، روج  نیا  یتقو  اعبط  و  دـتفایم ؛

متفگ ( ٢۵) یتقو کی  نم  دتفیب . قافتا  نیا  دنھدب  هزاجا  دیابن  ام  مرن  گنج  نارسفا  نیا  هک  دوشیم ؛ هدرپس  یشومارف  تسد  هب  دسریم و  رظن  هب  ینتفاینتسد  دوشیم و 

یلبنت هب  یهیـصوت  یگداتـسیا ، هب  یهیـصوت  دیاب  دننک ، ینیرفآدیما  دیاب  دتفیب و  یقافتا  نینچ  کی  دنھدب  هزاجا  دیابن  اھناوج  دنتـسھ . ام  مرن  گنج  نارـسفا  ام  یاھناوج 

. دنراد هدھع  رب  دنتسھ  مرن  گنج  نارسفا  میتفگ  هک  ام  یاھناوج  هک  تسا  ییاھراک  اھنیا  دننک ؛ ندشن  هتسخ  هب  یهیصوت  ندرکن ،

جح  / ٢٨/١۴٠٠/٠۴ مایا  ندیسرارف  تبسانم  هب  مایپ 

ناریا هب  نآ  ندرک  بستنم  و  اھروشک ، رگید  نانبل و  هیروس و  قارع و  رد  تمواقم »  » رـصانع رویغ و  ناناوج  لمع  هتـساوخ و  مزع و  فیرحت  یارب  ناییاکیرمآ  یتاغیلبت  شالت 

. تسا هقطنم  نیا  یاھتلم  زا  اھییاکیرمآ  تسرد  کرد  مھف و  مدع  زا  یشان  و  رادیب ، عاجش و  ناناوج  نآ  هب  نیھوت  رگید ، عجرم  رھ  ای 

رد شتآ  بمب و  حالـس و  ندرب  راک  هب  زا  سپ  و  شیپ ، لاس  تسیب  رد  ادـص  رـس و  رپ  دورو  نآ  زا  سپ  و  دوش ، ریقحت  ناتـسناغفا  رد  اـکیرمآ  هک  دـش  بجوم  طـلغ  کرد  نیمھ 

یتاـعالطا و یاـھرازبا  بقارم  دـیاب  ناـغفا  رادـیب  تلم  هـتبلا  درب . نوریب  نآ  زا  ار  دوـخ  یماـظن  رازبا  ورین و  دـنک و  سح  قـالتاب  رد  ار  دوـخ  یماـظن ، ریغ  عاـفدیب و  مدرم  ربارب 

. دتسیاب نآ  ربارب  رد  هنارایشھ  دشاب و  شروشک  رد  اکیرمآ  مرن  گنج  یاھحالس 

جح  / ٢٨/١۴٠٠/٠۴ مایا  ندیسرارف  تبسانم  هب  مایپ 

ناریا هب  نآ  ندرک  بستنم  و  اھروشک ، رگید  نانبل و  هیروس و  قارع و  رد  تمواقم »  » رـصانع رویغ و  ناناوج  لمع  هتـساوخ و  مزع و  فیرحت  یارب  ناییاکیرمآ  یتاغیلبت  شالت 

. تسا هقطنم  نیا  یاھتلم  زا  اھییاکیرمآ  تسرد  کرد  مھف و  مدع  زا  یشان  و  رادیب ، عاجش و  ناناوج  نآ  هب  نیھوت  رگید ، عجرم  رھ  ای 

رد شتآ  بمب و  حالـس و  ندرب  راک  هب  زا  سپ  و  شیپ ، لاس  تسیب  رد  ادـص  رـس و  رپ  دورو  نآ  زا  سپ  و  دوش ، ریقحت  ناتـسناغفا  رد  اـکیرمآ  هک  دـش  بجوم  طـلغ  کرد  نیمھ 

یتاـعالطا و یاـھرازبا  بقارم  دـیاب  ناـغفا  رادـیب  تلم  هـتبلا  درب . نوریب  نآ  زا  ار  دوـخ  یماـظن  رازبا  ورین و  دـنک و  سح  قـالتاب  رد  ار  دوـخ  یماـظن ، ریغ  عاـفدیب و  مدرم  ربارب 

. دتسیاب نآ  ربارب  رد  هنارایشھ  دشاب و  شروشک  رد  اکیرمآ  مرن  گنج  یاھحالس 

ناریا  / ١٢/١۴٠٠/٠۵ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزیس  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

یمومع راکفا  رب  هکنیا  یارب  تسا ؛ یاهناسر  تاغیلبت  مرن و  گنج  یتاغیلبت و  تاـکرحت  یداـصتقا ، یتینما و  تاـکرحت  زا  شیب  اـم  هیلع  اـم  نانمـشد  کرحت  نیرتشیب  زورما 

اب دنناوتب  ات  دننکیم  مادختسا  راک  نیا  یارب  یرکف  یاھهعومجم  رد  ار  یرایسب  یاھرکف  دنھدیم ؛ ماجنا  رایسب  یاھراک  دننکیم ، هنیزھ  تفگنھ  غلابم  دنوشب  طلسم  مدرم 

رایتخا رد  دـننک و  هضبق  تسا - گرزب  یاھتردـق  تینوس  فدـھ  هک  ار  ام  روشک  زورما  همھ  زا  رتشیب  هلمج  زا   - ار اھروشک  یمومع  راکفا  نوگانوگ ، تاغیلبت  اـب  یناور ، گـنج 

رد ام  تسا ؛ یمھم  راک  یتاغیلبت  راک  تفر . دھاوخ  شیپ  هناگیب  نآ  لیم  قبط  اعبط  مھ  تلم  نآ  تکرح  تفرگ ، رارق  هناگیب  رایتخا  رد  تلم  کی  یمومع  راکفا  یتقو  دنریگب .

نکل تسین - اـم  ثحب  لـحم  نآ  ـالاح  هک   - دـننکیم هدافتـسا  نمـشد  عـفن  هب  مھ  یلخاد  یاـھهناسر  زا  هک  یلفاـغ  یاـھمدآ  نآ  زا  میرذـگب  ـالاح  مـیراد . فعـض  هـنیمز  نـیا 

رتیوق و دـیاب  یاهناسر  تادـیھمت  تسرد و  یتاغیلبت  تکرح  یتاغیلبت و  راـک  یهنیمز  رد  میراد . یراـکمک  اـم  دـنراد ، هنیمز  نیا  رد  ریخ  دـصق  هک  مھ  یناـسک  نآ  یهراـبرد ] ]

. مینکب لمع  رتهنادنمشوھ 

ناریا  / ١٢/١۴٠٠/٠۵ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزیس  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

یمومع راکفا  رب  هکنیا  یارب  تسا ؛ یاهناسر  تاغیلبت  مرن و  گنج  یتاغیلبت و  تاـکرحت  یداـصتقا ، یتینما و  تاـکرحت  زا  شیب  اـم  هیلع  اـم  نانمـشد  کرحت  نیرتشیب  زورما 

اب دنناوتب  ات  دننکیم  مادختسا  راک  نیا  یارب  یرکف  یاھهعومجم  رد  ار  یرایسب  یاھرکف  دنھدیم ؛ ماجنا  رایسب  یاھراک  دننکیم ، هنیزھ  تفگنھ  غلابم  دنوشب  طلسم  مدرم 

رایتخا رد  دـننک و  هضبق  تسا - گرزب  یاھتردـق  تینوس  فدـھ  هک  ار  ام  روشک  زورما  همھ  زا  رتشیب  هلمج  زا   - ار اھروشک  یمومع  راکفا  نوگانوگ ، تاغیلبت  اـب  یناور ، گـنج 

رد ام  تسا ؛ یمھم  راک  یتاغیلبت  راک  تفر . دھاوخ  شیپ  هناگیب  نآ  لیم  قبط  اعبط  مھ  تلم  نآ  تکرح  تفرگ ، رارق  هناگیب  رایتخا  رد  تلم  کی  یمومع  راکفا  یتقو  دنریگب .

نکل تسین - اـم  ثحب  لـحم  نآ  ـالاح  هک   - دـننکیم هدافتـسا  نمـشد  عـفن  هب  مھ  یلخاد  یاـھهناسر  زا  هک  یلفاـغ  یاـھمدآ  نآ  زا  میرذـگب  ـالاح  مـیراد . فعـض  هـنیمز  نـیا 

رتیوق و دـیاب  یاهناسر  تادـیھمت  تسرد و  یتاغیلبت  تکرح  یتاغیلبت و  راـک  یهنیمز  رد  میراد . یراـکمک  اـم  دـنراد ، هنیمز  نیا  رد  ریخ  دـصق  هک  مھ  یناـسک  نآ  یهراـبرد ] ]

. مینکب لمع  رتهنادنمشوھ 

مھدزیس  / ٠۶/١۴٠٠/٠۶ تلود  تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  نیتسخن  رد  تانایب 

اب یهلباقم  هھجاوم و  یلـصا  هار  دوشب . دروخرب  دیاب  یروج  نیا  اعقاو  ینعی  دینک ؛ هزرابم  دـینک و  هلباقم  یتسیابردوریب  مھ  گنھرف  یهنیمز  رد  داسف  یقالخا و  داسف  اب 

طلغ یاـھتکرح  لـباقم  رد  مینک و  ریدـقت  نآ ] زا  ، ] مینک قـیوشت  ار  نآ  مینک و  تیاـمح  گـنھرف  یهـنیمز  رد  حیحـص  تـکرح  زا  اـم  هـک  تـسا  نـیمھ  مـھ  نمـشد  مرن  گـنج 

لطاب قح و  هاگدروآ  تسا ، داسف  حالـص و  هاگدروآ  کی  رگید  فرط  زا  و  تسھ ، دـشاب و  دـناوتیم  یگرزب  هاگـشناد  کی  فرط ، کی  زا  گـنھرف ، هناـسر و  یهصرع  و  میتسیاـب .

. نآ هب  درک  هاگن  دیاب  تھج  ود  نیا  زا  تسا ؛ ایند  رد  داسف  داجیا  ناشگنھرف  هک  تسا  یناسک  اب  یگنھرف  گنج  یهصرع  تسا و 

مق  / ١۴٠٠/١٠/١٩ مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

لکش اب  هعماج  هک  تسا  نیا  یارب  الصا  دش ؛ لیکشت  ادخ  نید  تیمکاح  یارب  یمالسا  بالقنا  یمالسا ، یروھمج  الصا  نید . تیمکاح  لثم  لوا ، یهجرد  رد  بالقنا  لوصا 

ناج مدرم  دوب . بالقنا  تانیب  وزج  نیا  دـنک ؛ مادـقا  دورب و  شیپ  دـنک و  تکرح  دوشب و  میظنت  ینید  یهسدـنھ  اب  تموکح  دوشب . میظنت  دـنک و  یگدـنز  ینید  یهسدـنھ  و 

نمـشد ربارب  رد  میلـست  مدع  الثم  ای  دننکیم . فیعـضت  ار  نیا  تسا ؛ بالقنا  لوصا  وزج  نیا  دتفیب ؛ قافتا  نیا  هکنیا  یارب  دندرک  راثن  دندرک ، میدقت  ار  ناشدوخ  نوخ  دـنداد ،

، مینک تبحـص  مینک ، هرکاذم  یتقو  کی  لاثمبابنم  نمـشد  اب  ام  هکنیا  درک ؛ لمحت  دیابن  ار  نمـشد  ییوگروز  دش ؛ دـیابن  میلـست  تسا . بالقنا  لوصا  وزج  نیا  ربکتـسم ؛

، میاهدشن میلست  یھلا  قیفوت  هب  مھ  الاح  ات  دش ؛ میلست  دیابن  نمـشد ، روز  فرح  ییوگروز و  لباقم  رد  هک  دیوگیم  ام  هب  بالقنا  تسا . رگید  فرح  کی  نیا  مینک ، لماعت 

کی ندرک  گنرمک  ینعی  دراد »؟ یلاکـشا  هچ  دراد ، یعنام  هچ  ارچ ، اقآ   » الثم دـنیوگیم ] ، ] دـننکیم فیعـضت  ار  نیا  تسا . لوصا  وزج  نیا  دوب ؛ دـھاوخ  نیمھ  مھ  نیا  زا  دـعب 

. تسا بالقنا  لوصا  اھنیا  اھنیا ؛ لاثما  یتلادعیب و  اب  یهزرابم  داسف ، اب  یهزرابم  ای  روشک ، لالقتسا  ای  یاهتسجرب . لوصا  نینچ 

لھا داتـسیا . دیاب  ییادزتیـساسح  نیا  لباقم  رد  تشاد و  هجوت  نیا  هب  یتسیاب  دـننکیم . لابند  ار  نیا  هک  تسا  نمـشد  عونتم  عیـسو و  مرن  گنج  کی  زا  یـشخب  اھنیا 

تیلوئـسم هنیمز  نیا  رد  تسا ، زاب  ناشتـسد  دـنناوتیم و  هک  یناسک  نآ  یزاجم ، یاضف  رد  تیلاعف  لھا  یعامتجا ، نوگانوگ  یاھتیلاعف  لـھا  ناـیب ، لـھا  ملق ، لـھا  رکف ،

« مرن گنج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 14هاگياپ  هحفص 12 
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. دننک گنرمک  ار  یمدرم  تیمح  تیساسح و  نیا  جیردتب  نانمشد  هک  دنراذگن  و  دنراد ؛

یربھر  / ١۴٠٠/١٢/١٩ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هعماـج صاوخ  یاوغا  مھم ، یاـھراک  زا  یکی  زورما  تسا . صاوخ  یاوغا  مدرم ، یاـھهدوت  یاوغا  یهلیـسو  اـما  دـنریگب  رارق  اوغا  دروـم  مدرم  یاـھهدوت  هک  تسا  نیا  فدـھ 

هداد تصرف  هدـشاوغا  صاوخ  نیا  هب  رگا  دـندش ، اوغا  صاوخ  یتقو  نوچ  اھنیا . دـننام  دـنراد و  یداوس  اـنایحا  دـنراد و  یناـکما  دـنراد و  یناونع  هک  یناـسک  ینعی ] ، ] تسا

اب مئاد  دنراد  تسا . نایرج  رد  هنیمز  نیمھ  رد  زورما  ام  روشک  خیرات  مرن  یاھگنج  نیرتنیگنس  زا  یکی  درک . دنھاوخ  اوغا  ار  مدرم  یهدوت  تحار  دوشب ، هداد  ناکما  دوشب و 

رود یراوخمارح  زا  ار  وا  دوشیم  لکشم  یلیخ  رگید  لالج ، ناویح  لثم  دش ، راوخمارح  یتقو  دننکیم ؛ راوخمارح  ار  یدارفا  لیحلافیاطل  اب  یزاسراوخمارح ، اب  یرورپرودزم ،

. دراد دوجو  یتخس  مرن  گنج  کی  نالا  نیاربانب  بخ  اھزیچ . نیا  ماسقا  عاونا و  عیمطت و  اب  ار  اھیضعب  دیدھت ، اب  ار  اھیضعب  دننکیم ؛ یرورپرودزم  و  درک .

ظاـحل زا  قح  یهھبج  زورما  میاهدـش . یوق  اـم  میاهدـش ؛ یوـق  اـم  هک  تسا  نیا  تلع ، تسا ؟ تخـس  ردـق  نیا  اـم  هیلع  مرن  گـنج  زورما  ارچ  منکب : ضرع  ار  نیا  نم  هتبلا 

یهمھ دـنوشیم و  لسوتم  مرن  گنج  هب  هک  تساذـل  تسا ؛ یراوشد  راک  تسین ، ناسآ  قح  یهھبج  اب  نمـشد  شلاچ  زورما  هدـش . یوق  تاناکما  ظاحل  زا  اھتخاسریز ،

یاھهعومجم یدایز ، یهدـع  صاوخ  نیب  رد  نکل  دـنجامآ  صاوخ  میتفگ  هتبلا  تسا . ام  توق  تردـق و  رطاخ  هب  نیا  دـننک ؛ بارخ  ار  تاینھذ  هک  دـننکیم  ار  ناـشدوخ  شـالت 

یعقاو یانعم  هب  دـنناوتیم  دنتـسھ و  هزیگنارپ  مھ  دنتریـصباب ، مھ  اھنیا  هک  اھناوج ــ  صوصخب  هاگـشناد ، هزوح و  ناگدرورپ  زا  دنتـسھ ــ  زورما  هللادـمحب  صاوخ  زا  یمیظع 

. تسا ذوفن  یراذگرثا و  لاح  رد  تدشب  تسا ، شالت  لاح  رد  تدشب  مھ  نمشد  هتبلا  دنشاب . یمکحتسم  یهناوتسا  کی  دنشاب ، ینوتس  کی  هملک 

١۴٠١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموسویس  مسارم  رد  تانایب 

امش اب  ملق  اب  نمشد  هک  تفگیم  ماما  اجنآ  دوب ؛ لکـش  نیا  هب  اھهراوھام  هن  دوب ، تنرتنیا  هن  ماما ، نامز  دوب  یزور  کی  دینک . اشفا  ار  نمـشد  یناور  گنج  بیرف و  غورد و 

ریگهمھ و یناور  گـنج  تسا ؛ یناور  گـنج  تسا ؛ اـھهراوھام  ثحب  تسا ، یزاـجم  یاـضف  ثحب  زورما  تسین ، ملق  ثحب  زورما  دوب . هجوتم  ماـما  ملق . اـب  دـنکیم ؛ هزراـبم 

، دننکیم یدزد  نانوی  لحاوس  رد  ار  ناریا  تفن  میوگب . نم  ار  یناور  گنج  کچوک  یهنومن  کی  الاح  دینیبب ! دراذگب . ریثات  روشک  رد  نمـشد  یناور  گنج  دـیراذگن  ییاجهمھ .

ریگارف و یرسارس  تاغیلبت  رد  وا  دننکیم ، طبض  ار  نمـشد  یتفن  یتشک  دننکیم و  ناربج  یمالـسا  یروھمج  یهتـشذگناجزا  ناروالد  دعب  دندیدزد ــ  ار  ام  تفن  دندزدیم ــ 

. تسین یدزد  هک  یدزد  لام  نتفرگسپ  میتفرگ ؛ سپ  امـش  زا  اـم  دـیدیدزد ؛ ار  اـم  تفن  امـش  تسا ؟ دزد  یـسک  هچ  دـنکیم ! مھتم  یدزد  هب  ار  ناریا  یاهناـسر ، یروتارپما 

لاثما هک  یناور ــ  گنج  نیا  اب  تسا ؛ یناور  گنج  اھنیا  بخ  ددزدیم . ار  ام  تفن  دـنکیم ، لمع  مھ  نانوی  تلود  دـنھدیم ، روتـسد  نانوی  تلود  هب  اھییاکیرمآ  دـیدزد . امش 

. دینک هلباقم  دتفایم ــ  قافتا  یددعتم  دراوم  زور  رھ  اھنیا 

روشک  / ١۴٠١/٠٣/٢٢ یریاشع  هعماج  یادھش  هرگنک  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

نمـشد روشک ، نمـشد  مالـسا ، نمـشد  ناریا ، تلم  نمـشد  میراد . جایتحا  یگنھرف  راک  هب  زیچ  همھ  زا  شیب  ریاـشع ، رد  هلمج  زا  ناریا ، تلم  داـحآ  یهمھ  رد  زورما  اـم 

اھتـشادگرزب روـج  نیا  لـئاسم  راکردـناتسد  هک  یناتـسود  ضرغ ، مدرک . یاهراـشا  کـی  دـیاش  ادـعب  نم  ـالاح  هک  تسا  مرن  گـنج  هب  زورما  شاهیکت  یمالـسا ، یروـھمج 

رد شتاریثات  دش ؟ هچ  اھامـش  راک  یجورخ  دش ؟ هچ  امـش  راک  دروخزاب  دنـشاب : هتـشاد  هجوت  میدرک  ضرع  هک  یاهتکن  نیا  هب  دنراد ، هجوت  مھ  یگنھرف  راک  هب  دنتـسھ و 

؟ تسا هزادنا  هچ  یریاشع  یهعماج 

روشک  / ١۴٠١/٠٣/٢٢ یریاشع  هعماج  یادھش  هرگنک  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

، روشک تینما  تسا ؛ مولعم  هلب ، بخ  دنک . داجیا  ار  تینما  دنک ، تسارح  شروشک  یاھزرم  زا  تفر  ناوج  نیا  دـنیوگیم ] ، ] دـننکیم هک  ینوگانوگ  یاھلیلحت  رد  اھیـضعب 

بجوم نیا  هک  تسین  نیا  رد  یکـش  تسا ؛ اـھیریگرد  اـھهزرابم و  اھندـش و  زاـبناج  اھتداھـش و  نیمھ  زا  یـشان  تسا ، اھیراکادـف  نیمھ  زا  یـشان  روشک ، تینوصم 

ادخ یارب  دندرک ، تکرح  ادخ  یارب  اھنیا  عقاو  رد  داد . لیلقت  تساک و  ورف  نید  زا  رتمک  یاھزیچ  هب  دیابن  ار  وا  یهزیگنا  دوب ؛ ادخ  دوب ، نید  وا  یهزیگنا  اما  تسا ، روشک  تینما 

مھ ار  اھتداھش  نیا  دنرادن ، یراک  رس و  نید  اب  هک  دنتسھ  اھیضعب  الاح  بخ  تسا . نیمھ  رطاخ  هب  مھ  ادھش  تزع  تسا ؛ نیمھ  رطاخ  هب  مھ  ادھش  تزع  دندرک و  راک 

، تسا هزیگنا  نیرتمھم  هک  ار ــ  نید  یهزیگنا  نیا  هک  تسا  نـیمھ  نمـشد  مرن  گـنج  داـعبا  نـیرتمھم  زا  یکی  و  دـنربیم . تـسد  اـھهزیگنا  رد  اذـل ] ، ] دـننک راـکنا  دـنناوتیمن 

. دننک فیعضت  ای  دننک  شوماخ  مدرم  نیب  رد  تسا ــ  هزیگنا  نیرتالاب 

هب تسھ و  اما  دـنادن ، فرط  دوخ  تسا  نکمم  تسھ ؛ شتـشپ  یـسایس  یهزیگنا  کی  دریگب ، ماجنا  ینید  تاسدـقم  ینید و  یاھتنـس  هیلع  روشک  رد  یراک  رھ  زورما 

همھ اـھنیا ، نداد  هوـلج  یقطنم  ریغ  اـھنیا ، ندرب  لاوـس  ریز  ینید ، کـسانم  ینید و  رئاعـش  فیعـضت  ینید ، یاھتنـس  فیعـضت  نـید ، فیعــضت  هدـش . هدـناشک  هار  نـیا 

یور زا  اھیضعب  یھاگ  هلب ، دشاب ؛ هتشادن  هجوت  دنادن ، دھدیم  ماجنا  ار  راک  نیا ]  ] هک یسک  نیا  تسا  نکمم  الاح  دنکیم ؛ هدافتسا  اھنیا  زا  نمـشد  هک  تسا  ییاھزیچ 

. دنھدیم ماجنا  یتکرح  کی  تلفغ 

مارحلا  / ١٧/١۴٠١/٠۴ هللاتیب  جاجح  هب  مایپ 

یروھمج تزع  تفرـشیپ و  لالقتـسا و  تابث و  تسا . یمالـسا  ناریا  رد  مالـسا  یـسایس  تیمکاح  تردق و  زا  زارفارـس  یهنومن  کی  قفوم و  یوگلا  کی  دـھاش  ایند  زورما 

ام یاطخ  اضعب  یاھدرکلمع  اھیناوتان و  دنک . بلج  دوخ  هب  ار  رادیب  ناملسم  رھ  ساسحا  هشیدنا و  دناوتیم  هک  تسا  باذج  ینعمرپ و  میظع و  سب  یاهثداح  یمالسا ،

هک ار  یراوتـسا  یاھماگ  مکحتـسم و  یاھهیاپ  تسا  هتـسناوتن  زگرھ  هتخادـنا ، ریخاـت  هب  ار  یمالـسا  تموکح  تاـکرب  یهمھ  هب  لـماک  یباـیتسد  هک  ماـظن  نیا  نارازگراـک 

رد مالـسا  تیمکاـح  یـساسا ، لوصا  نیا  تسرھف  ردـص  رد  دـنک . فـقوتم  ار  یوـنعم  یداـم و  تفرـشیپ  دزاـس و  لزلزتـم  تسا  ماـظن  نیا  یـساسا  لوـصا  زا  هتفرگتئـشن 

لوصا نیمھ  و  تسا ؛ هتفرگ  رارق  رگمتس  یاھتردق  هب  نوکر  مدع  و  لماک ، یسایس  لالقتـسا  روشک ، یتیریدم  لئاسم  نیرتمھم  رد  یمدرم  ارآ  رب  هیکت  ارجا ، یراذگنوناق و 

یاھتردق هک  تسا  یعیبط  دزاس ... دحتم  هچراپکی و  اھیراکمھ  اھیریگتھج و  رد  ار  یمالـسا  تما  دریگ و  رارق  ناملـسم  یاھتلود  اھتلم و  عامجا  لحم  دناوتیم  هک  تسا 

زا تسا . نینچ  نونکا  و  دـنرب ..  راک  هب  نآ  اـب  ییوراـیور  رد  ار  دوخ  تاـناکما  یهمھ  دنـشاب و  نارگن  مالـسا  یاـیند  رد  یـشیارگ  نینچ  زا  اـکیرمآ ، همھ  زا  شیب  یرابکتـسا و 

 .. هوشر عیمطت و  دـیدھت و  ات  و  یـسایس ، ینیچربخ  یرگهسوسو و  ات  یتباین ، یاھگنج  نتخاس  روهلعـش  یزورفاگنج و  ات  مرن ، گنج  یاھهویـش  یاهناسر و  یروتارپما 

تسینویھص یورهیس  راکتیانج و  میژر  دننک . ادج  دوخ  تداعس  یرادیب و  ریسم  زا  ار  مالـسا  یایند  ات  دوشیم  هتفرگ  راک  هب  ناربکتـسم  رگید  اکیرمآ و  یوس  زا  همھ  همھ و 

. تسا هبناجهمھ  شالت  نیا  یاھرازبا  زا  یکی  مھ  هقطنم  نیا  رد 

روشک  / ٠۵/١۴٠١/٠۵ رسارس  هعمج  همئا  رادید  رد  تانایب 

تردق تسا و  مرن  تردق  مزر  نادیم  مزر  نادیم  زورما  مدرک  ضرع  دینیبب ، دـنک . هلباقم  نمـشد  یمئاد  یاھینکارپهھبـش  اب  دـناوتب  هک  تسا  نیا  اھهبطخ  رد  تاکن  زا  یکی 

، دـنداد ناج  دنداتـسیا ، بالقنا  یاپ  لماک  نامیا  داقتعا و  اب  دـندمآ  تلم  نیا  هک  میراد  یتلم  کـی  اـم  ینعی  هچ ؟ ینعی  ینکارپهھبـش » . » تسا ینکارپهھبـش  نمـشد  مرن 

ییاھهنتف لباقم  رد  مھ  دعب  دندرک ، یگداتسیا  یلیمحت  گنج  کی  رد  لاس  تشھ  دعب  دندناسر ، یزوریپ  هب  ار  بالقنا  دنتخادنا ، تمحز  هب  ار  ناشدوخ  دندیـشک ، تمحز 

زا ار  مکحتـسم  ژد  نیا  دھاوخب  نمـشد  هچنانچ  رگا  الاح  بخ  رگید ؛ دنتـسھ  یروج  نیا  مدرم  دناهدرک ؛ ادـیپ  روضح  هدوب  مزال  اج  رھ  دناهداتـسیا ، هتـشاد  دوجو  زورما  ات  هک 

ار هھبـش  دـیآیم . دوجو  هب  ینکفاهھبـش  اب  نیا  دـنک ؛ هشقانم  نامیا  نیا  رد  دـیاب  دـنک ، هشدـخ  نامیا  نیا  رد  دـیاب  دـنک ؟ راـک  هچ  دـیاب  دـنک ، داـجیا  نآ  رد  هنخر  اـی  دربب  نیب 

رد ار . یروج  نیا  دارفا  ام  میدید  دنتسیاب ؛ دنتسناوتن  دنداتفا ، نیمز  دیدرت  هھبـش و  لباقم  رد  دنداتـسیا ، ریـشمش  هزین و  لباقم  رد  هک  یدارفا  دندوب  تفرگ . دیابن  مکتسد 

« مرن گنج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 14هاگياپ  هحفص 13 
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. تسا یروج  نیا  هھبش  دندروخ ؛ نیمز  دننک ، لح  دنتسناوتن  دمآ ، شیپ  ناشیارب  یاهھبش  کی  اما  دندرک  یگداتسیا  تعاجش  اب  تردق ، اب  دربن  یاھنادیم 

لزلزتم تسا ، یمالـسا  ماظن  ظفح  روشک و  ظفح  رد  یلـصا  لماع  هک  ار  مدرم  نامیا  دنروشک و  یلـصا  یاھورین  هک  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  مھ  ینکارپهھبـش  نیا  زا  فدـھ 

، دوشیم هتفگ  یھاگ  هک  تسا  ییاھزیچ  کی  اھزیچ  نیا  ـالاح  برغ . لـباقم  رد  هدرک  یگرزب  راـک  یمالـسا  یروھمج  ینعی  رگید ؛ تسا  ینمـشد  یور  زا  اـھنیا  بخ  دـننک .

: دراد دوجو  یبـیجع  تیعقاو  کـی  اـما  دوشیمن  هتفگ  یبوخ  ناـیب  اـب  مھ  یھاـگ  دوشیمن ؛ هجوت  بلطم  یاوـتحم  زغم و  هب  تسرد  ینعی  دـتفایم ؛ نھد  زا  دوـشیم و  رارکت 

. هدرک لطاب  شدوخ  دوجو  شدوخ و  روضح  اب  ار  برغ  یهلاس  دصیس  تسیود  یهیعاد  یمالسا  یروھمج  هکنیا ] ]

روشک  / ٠۵/١۴٠١/٠۵ رسارس  هعمج  همئا  رادید  رد  تانایب 

، تسا مھم  رایـسب  یهقلح  کی  هعمج  زامن  یمالـسا ، ماـظن  مرن  تردـق  یهلـسلس  رد  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  مینکیم ، هاـگن  هک  یتقو  تایـصوصخ  یهعومجم  نیا  اـب 

یراذگریثات مرن ، تردق  هتفرگ . رارق  دعب  یهجرد  رد  زورما  اھنیا ، دننام  گنفت و  ریت و  تخـس ، تردق  تسا ؛ مرن  تردق  تسا  راذگریثات  تسا و  اشگهار  هک  یزیچ  نآ  زورما  نوچ 

تردق یهریجنز  نیا  یاھهقلح  نیرتمھم  زا  یکی  هعمج  زامن  تسا ؛ یلـصفم  ینالوط و  یهریجنز  ام  مرن  تردق  یهریجنز  هتبلا  تسا . مھم  نیا  اھهیحور ، اھنھذ و  اھلد و  رب 

. میسریم هجیتن  نیا  هب  مینکیم ، هاگن  ار  تایصوصخ  نیا  یتقو  دوشیم ؛ بوسحم  مرن 

حلسم  / ١۴٠١/٠٧/١١ یاھورین  یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

؛ حلـسم یاھورین  نورد  یوس  زا  یـشخب  حلـسم ، یاھورین  نوریب  یوس  زا  یـشخب  دوشب . تیوقت  دـیاب  یعافد  تردـق  منکیم : رارکت  مھ  زاب  ماهتفگ ، هشیمھ  نم  ار  نیا 

رد یزاسدنمشوھ  اھنآ  یهلمج  زا  هک  دنریگب  شیپ  رد  حلسم  یاھورین  تیوقت  یارب  ار  دمآزور  ون و  یاھراکھار  دیاب  حلسم  یاھورین  نالوئـسم  مزادرپیم . یمود  نیا  هب  نم 

تاـکرح ماـمت  یزاسدنمـشوھ  زورما  تسا . زاـب  یلیخ  زونھ  راـک  نادـیم  نکل  هدـش ، عورـش  اـم  حلـسم  یاـھورین  رد  هللادـمحب  هک  تسا  یماـظن  یاـھرازبا  رد  اھـشزومآ و 

تیوقت نیا ، هک  حلـسم  یاھورین  رد  یملع  یـشھوژپ و  یاھتفرـشیپ  ای  تسا . مھم  لئاسم  زا  یکی  تامھم  یتح  حالـس و  یماـظن ، یاـھرازبا  هلمج  زا  حلـسم  یاـھورین 

یرکف و گنج  مرن و  گنج  تخـس و  گنج  دـینادیم ؛ تسا . یبیکرت  یاھگنج  ایند  یاـھگنج  زورما  یبیکرت . گـنج  یهدـیچیپ  یاـھیزاب  یحارط  اـی  تسا . حلـسم  یاـھورین 

دناوتب یتسیاب  گنج  یاھیزاب  تسا . روشک  کی  ای  تلم  کی  هب  مجاھت  یهیام  رگیدـمھ  اب  اھنیا  لاثما  یتخانـش و  گنج  نوگانوگ و  یاھحالـس  اب  گنج  یگنھرف و  گـنج 

. دنک نیمات  هللااشنا  دمآزور ، یاھهویش  اب  ون ، یاھهویش  اب  ار  اھهیال  نیا  یهمھ 

یلیصحت  / ١۴٠١/٠٧/٢٧ رترب  یاھدادعتسا  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

نـشور قفا  تسا ؛ عقاو  فالخ  نیا  دـنھدیم ؛ ناشن  کیرات  ار  قفا  دـننکیم ، سویاـم  ار  هبخن  اھیـضعب  دوشب . هداد  ناـشن  نشور  قفا  اـم  ناـگبخن  هب  هکنیا  مھ  هتکن  کـی 

هچ تاعوبطم ــ  هچ  یلم ، یهناسر  هچ  دننکیم ــ  راک  اھهناسر  رد  هک  ینالاعف  مھ  یلاع ، شزومآ  ناریدم  مھ  داتـسا ، مھ  درک . مرگلد  ار  اھنآ  دیاب  داد ، ناشن  دـیاب  تسا ،

اھهبخن و ندرک  دیماان  زورما  دـنھدب . رارق  اھهبخن  یارب  یزیگناقوش  یاضف  ار  اضف  دـنتفگ ، ناتـسود  زا  یـضعب  مھ  اجنیا  الاح  هک  ناینبشناد ، یاھتکرـش  عیانـص و  نابحاص 

ضرع ار  نیا  الاح  دھدب . ناشن  هدنیآیب  ار  روشک  ناگبخن  هک  تسا  نیمھ  نمـشد  یعـس  تسا . نمـشد  مرن  گنج  زا  یـشخب  نم  رظن  هب  اھهبخن  نداد  ناشن  هدـنیآیب 

. دید دیاب  فعض  طاقن  رانک  رد  ار  توق  طاقن  اما  تسا ، دایز  تسین ، مھ  مک  فعضهطقن  مینک ؛ راکنا  ار  اھفعـضهطقن  هکنیا  هن  روشک ، رد  دراد  دوجو  فعـض  یهطقن  هک  منکیم 

. مینک کمک  هنیمز  نیا  رد  نمشد  هب  دیابن  ام  میراذگب ، دیابن  دناشوپب ؛ ار  ام  توق  طاقن  دنک ، ییوگقارغا  ام  فعض  طاقن  دروم  رد  دنکیم  یعس  نمشد 

« : مرن گنج   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

ىنیئان  /   ٣٠/١٣٨٩/٠۵ دمحمىلع  هدنسیون :  اھیگژیو /  داعبا و  مرن ، دیدھت 

« مرن گنج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 14هاگياپ  هحفص 14 
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