
ماظن  / ١٣۶٩/٠٢/٠٧ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

عاجش و راوگرزب و  ناشلامیظع و  تلم  هک  درک  زورب  یزور  نآ  دش و  زاغآ  یزور  نآ  اھتلم ، یقیقح  تردق  هدارا و  اھتلم و  میمصت  هکلب  تسا ؛ هدشن  عورش  زورما  اھتلم ، رصع 

ار یمالسا  ماظن  دننک و  مایق  اھتردقربا ، اھتردق و  نیب  هیلعقفتم  یللملانیب  یبرغ  یقرـش و  مھافت  کی  هیلع  هکلب  میژر ، کی  هیلع  طقف  هن  دنتـسناوت ، ام  شیاتـس  لباق 

. دنتفرگ دای  ناریا  تلم  زا  ار  نیا  مھ ، نارگید  تسا . نیا  یلم ، تردق  هدارا و  یانعم  دننک . ظفح  ار  ماظن  نیا  اھتردقربا ، اھتردق و  لیم  مغریلع  دنروایب و  دوجو  هب 

ناگربخ  / ٢۵/١٣۶٩/٠۴ سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دننک رونام  اھتردقربا  نیب  دنتسناوتیم  نونکات  رگا  فیعض -  یاھتلود  ریقف و  یاھتلم  موس -  ناھج  یاھروشک  هک  تسا  نیا  هدش ، مولعم  نیب  نیا  رد  هک  ییاھزیچ  زا  یکی 

زاربا دـننزیم و  یدازآ  زا  نخـس  هک  دنـشاب  هتـشاد  ار  ساسحا  نیا  اھتلم  دـننک و  دـنلب  لالقتـسا  ملع  لقاال  یرگید ، نآ  لباقم  رد  دـنراد ، یگتـسباو  لاصتا و  یکی  هب  رگا  و 

تسین . نیا  زا  دعب  رگید  تیعضو ، نیا  تشاد -  دوجو  ابیرقت  یعضو  نینچ  ریخا ، لاس  لھچ  یس ، نیا  لوط  رد  هک  دنھدیم -  ناشن  ار  یلم  تارادتقا  دننکیم و  تردق 

رد دشوپب ، مشچ  یلم  یهدارا  یلم و  رادتقا  یلم ، فرـش  زا  دش  رـضاح  رگا  یتلم ، رھ  تسا . هتفر  تسد  زا  دش ، ملاع  گرزب  یاھتردـق  یهطلـس  میلـست  رگا  یتلم ، رھ 

. دیزغل تسین ، مولعم  نآ  رخآ  هک  یییداو  نایاپیب و  فعض  یهطرو 

شترا  / ١٣٧٠/١٠/١٢ ییایرد  یورین  هاگیاپ  یماظن  هاگحبص  مسارم  رد  تانایب 

زج دنرادن و  ییهیکت  هنوگچـیھ  یجراخ  تردـق  چـیھ  هب  هک  دـننکیم  ساسحا  دنتـسھ ، تمدـخ  لوغـشم  هک  ینامزاس  رھ  نمـض  رد  اجرھ و  رد  ام  حلـسم  یاھورین  زورما 

. تسا راختفا  نیا  دننیزگیمنرب ؛ شیوخ  یارب  یھاگهیکت  دوخ ، ینامیا  داقتعا  ینعی  اھنیا ، یهمھ  یهناوتشپ  دوخ و  یلم  تردق  یتاذ و  یاھورین 

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

تارج نمـشد  یاهنیمز ، نینچ  رد  دزرون . عمط  امـش  رد  نمـشد  زگرھ  ات  دینک ، ظفح  ار  ناتتدھاجم  تیلاعف و  شالت و  دینک ؛ ظفحار  ناتداحتا  دـینک ؛ ظفحار  ناتینید  نامیا 

هب دنھاوخیم  تسا . هنیک  زا  رپ  تلود ، نیا  روشک و  نیا  تلم و  نیا  هب  تبسن  نیربکتسم  یاھلد  تسا . نمشد  ناریا  تلود  تلم و  اب  اکیرما  زورما ، دوش . کیدزن  دنکیمن 

. دوشیم رتردتقم  رتدنمورین و  رتزارفارس و  تلود ، نیا  تلم و  نیا  روشک ، نیا  زورهبزور  یھلا ، لضف  هب  اما  دننکیم . دنناوتیم  مھ  یراکرھ  دننزب ، هبرض  ام 

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

. دینک ظفح  دیاب  ار  نیا  تسا . یلصا  زار  نیا ، مدرم . اب  نیلووسم 

نایجیسب  / ١٣٧٢/٠٨/٣٠ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تارادا و اھهناخراک و  اھهسردـم و  اھهناخ و  زا  یدامتم ، یاھلاس  نیا  لوط  رد  هک  دـندوبن  جیـسب  یاھورین  رگا  دوبن ؛ یمدرم  روضح  رگا  منک : اـعدا  مناوتیم  تارج  هب  هدـنب 

نانچنآ روشک ، زا  میدشیم  رداق  گنج  رد  هن  دنوش ، ریزارس  دوب ، زاین  اھنآ  هب  هک  ییاھنادیم  اھهنحص و  تمـس  هب  درم ، نز و  زا  فلتخم و  نینـس  زا  اھاتـسور و  اھرھش و 

یرادـیاپ ناـمدوخ و  یلم  تردـق  نآ  میتسناوتیم  میتـشاد ، نانمـشد  لـباقم  رد  هظحل  رھ  اـبیرقت  زورما  اـت  هک  یرگید  یاھهنحـص  رد  هن  مینک و  عاـفد  تسا ، هتـسیاش  هک 

. داد ام  هب  ار  یتردق  نینچ  هک  دوب  جیسب  نیا ، مینک . تباث  ایند  یهمھ  هب  ار  یمالسا  یروھمج 

مدرم  / ٢٩/١٣٧٣/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

شھاوخ یاج  رگید  اجنیا  دـینکن »! ینماان  داجیا  مینکیم  شھاوخ  امـش  زا  : » تفگ تینما  نیلخم  هب  تفرگ و  ار  ینماان  داجیا  ولج  دوشیمن  انمت  شھاوخ و  اـب  املـسم 

دننزب نک  داجیا  ینماان  مدآ  رـس  رب  ات  دنربیم  راک  هب  ار  تردق  نآ  مدرم  هک  تسا  یتردق  نآ  رھظم  تسا . یلم  رادتقا  رھظم  یماظتنا  یورین  اذل ، تسا . رادتقا  یاج  تسین ؛

ریـشمش و تردـق ، نیا  دوش . هدرپس  ملاس  یاھمدآ  تسد  هب  مھ  دـنامن و  لطعم  دوش و  لامعا  اتقیقح  مھ  دوش ، لامعا  تسرد  مھ  تردـق ، نیا  دـیاب  دـنوش . وا  عناـم  و 

. دھدیم دنک ، تینما  داجیا  هک  یسک  تسد  هب  تلم  هک  تسا  یحالس 

شترا  / ٠١/٣٠/١٣٧۴ لنسرپ  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

داھج و زا  ندیسرتن  تمایق و  ادخ و  هب  داقتعا  مالسا و  دنکیم . یلم  رادتقا  ساسحا  ناریا  تلم  میـسفن . هب  دامتعا  تردق و  عضوم  رد  هک  مینکیم  رکـش  ار  ادخ  زورما ، ام 

. دنسرتیمن تاغیلبت  زا  هاپس  شترا و  تلم و  هک  دننک ؛ تاغیلبت  دنھاوخب  هچ  رھ  دسرتیمن . نمشد  تاغیلبت  زا  هک  هدرک  مکحتسم  نانچ  ار  تلم  نیا  تداھش ،

تلود  / ٠٨/٠۶/١٣٧۴ تٔایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

هب هک  هچنآ  تسا . یلم  رادـتقا  نامھ  مھ  تلود  رادـتقا  عقاو  رد  تسا . یقیقح  رادـتقا  کی  یاراد  مدرم  هجوت  ادـخ و  اب  یعقاو  طاـبترا  لـماع  ود  اـب  یمالـسا  یروھمج  تلود 

اھھار دھد و  صیخـشت  تسرد  ار  مدرم  حلاصم  دشاب و  اھراک  سار  رد  دنمهقالع  زوسلد و  ردتقم و  یتلود  هک  تسا  نیمھ  دوشیم ، رکذ  روشک  کی  رد  یلم  رادـتقا  ناونع 

هدھاشم ام  روشک  رد  هللادمحب  تیعضو  نیا  دنکن . همھاو  یلخاد  یاھینکشراک  زا  یضعب  انایحا  نوگانوگ و  یاھتموصخ  یجراخ و  یاھدیدھت  زا  دیامیپب و  توق  تردق و  اب  ار 

. دوشیم

یـصخش لئاسم  یدام و  تاھج  یارب  سک  چیھ  دریگ و  ماجنا  ادخ  یارب  راک  ینعی  ادخ ؛ اب  یعقاو  طابترا  یکی  دراد : هیاپ  ود  تسا ، تلود  تردـق  تقیقح  رد  هک  یلم  رادـتقا 

یلو تسا ؛ یرود  یوزرآ  کـی  نیا  اـعبط  دـشابن . هنوگ  نیا  یدـحا  تلود  ناـنکراک  حطـس  رد  هک  تسا  نیا  سک » چـیھ   » زا روظنم  مییوـگب  میھاوـخیمن  دـھدن . ماـجنا  ار  نآ 

دیاب دراد ، راک  ییاناوت  تلود  دراد و  دوجو  یلم  رادـتقا  هک  میدـید  ام  رگا  دـننک . بوخ  ادـخ  اب  ار  ناشدوخ  یهطبار  دـیابیم  هک  دـنروما  نارادهتـشررس  نـالووسم و  اـم  روظنم 

. تسا هدش  نیمات  رما  نیا  هک  مینک  فشک 

، درک تسرد  ار  ادـخ  اب  دوخ  هطبار  ناسنا  رگا  سانلا ؛» نیب  هنیب و  اـم  حلـصا هللا  نیب هللا  هنیب و  اـم  حلـصا  نم  «، » هل ناـک هللا  ناـک   نم  : » هک تسا  مدرمهجوت  رگید  نکر 

. مینک نییبتار  اھنآ  میھاوخیمن  العف  هک  دراد  یسانشناور  یـسانش و  هعماج  یملع  یاھمـسیناکم  اھطابترا و  اھنیا  همھ  درک . دھاوخ  تسرد  ار  مدرم  اب  وا  هطبار  دنوادخ 

رگا هک  تسا  یتقیقح  نیا  قیاقح . نایب  ینعی  تمکح  تسا . تمکح  دـنکیم ، نایب  عرـش  هک  هچنآ  تسین . لئاسم  نیا  یملع  نییبت  تسا ، لفکتم  عرـش  ناـیب  هک  هچنآ 

. دش دھاوخ  بوخ  دنتسھ ، وا  هدنب  دندقتعم و  ادخ  هب  هک  یمدرم  اب  امش  هطبار  دیدرک ، طبترم  ادخ  اب  ار  ناتدوخ  امش 

تلود  / ٠٨/٠۶/١٣٧۴ تٔایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

یـصخش لئاسم  یدام و  تاھج  یارب  سک  چیھ  دریگ و  ماجنا  ادخ  یارب  راک  ینعی  ادخ ؛ اب  یعقاو  طابترا  یکی  دراد : هیاپ  ود  تسا ، تلود  تردـق  تقیقح  رد  هک  یلم  رادـتقا 

یلو تسا ؛ یرود  یوزرآ  کـی  نیا  اـعبط  دـشابن . هنوگ  نیا  یدـحا  تلود  ناـنکراک  حطـس  رد  هک  تسا  نیا  سک » چـیھ   » زا روظنم  مییوـگب  میھاوـخیمن  دـھدن . ماـجنا  ار  نآ 

دیاب دراد ، راک  ییاناوت  تلود  دراد و  دوجو  یلم  رادـتقا  هک  میدـید  ام  رگا  دـننک . بوخ  ادـخ  اب  ار  ناشدوخ  یهطبار  دـیابیم  هک  دـنروما  نارادهتـشررس  نـالووسم و  اـم  روظنم 

نیب هنیب و  اـم  حلـصا هللا  نـیب هللا  هـنیب و  اـم  حلـصا  نـم  (» ١ «) هل ناـک هللا  ناـک   نم  : » هک تـسا  مدرم  هجوـت  رگید  نـکر  تـسا . هدـش  نیماـت  رما  نـیا  هـک  مـینک  فـشک 

« يلم رادتقا   » 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 33هاگياپ  هحفص 1 
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هعماـج یملع  یاھمـسیناکم  اـھطابترا و  اـھنیا  یهمھ  درک . دـھاوخ  تـسرد  ار  مدرم  اـب  وا  یهـطبار  دـنوادخ  درک ، تـسرد  ار  ادـخ  اـب  دوـخ  یهـطبار  ناـسنا  رگا  ٢ ؛) «) سانلا

، دنکیم نایب  عرش  هک  هچنآ  تسین . لئاسم  نیا  یملع  نییبت  تسا ، لفکتم  عرش  نایب  هک  هچنآ  مینک . نییبت  ار  اھنآ  میھاوخیمن  العف  هک  دراد  یسانشناور  یسانش و 

وا یهدـنب  دـندقتعم و  ادـخ  هب  هک  یمدرم  اب  امـش  یهطبار  دـیدرک ، طـبترم  ادـخ  اـب  ار  ناـتدوخ  امـش  رگا  هک  تسا  یتقیقح  نیا  قیاـقح . ناـیب  ینعی  تمکح  تسا . تمکح 

. دش دھاوخ  بوخ  دنتسھ ،

زامن  / ١۴/٠۶/١٣٧۴ هنایلاس  ییامھدرگ  تبسانم  هب  مایپ 

کی یاھفدھ  یهمھ  اریز  تسا . ضئارف  نیرتبجاو  زا  یکی  هدیدرگ ، رختفم  مالسا  تیمکاح  هب  هتشارفارب و  شیوخ  رـس  زارف  رب  ار  مالـسا  مچرپ  هک  یروشک  رد  زامن  یهماقا 

شناد و زا  یرادروخرب  مدرم ، داحآ  رد  اھتیقالخ  اھدادعتـسا و  شرورپ  یدام ، ییافوکـش  یمومع و  هافر  هب  یبایتسد  یعامتجا ، تلادع  نیمات  لیبق : زا  تخبکین ، یهعماج 

یدرف تیبرت  هک  دوشیم  نیمات  یتروص  رد  الاو ، یاھفدھ  رگید  مدرم و  داحآ  نایم  ملاس  طباور  یناسنا و  قالخا  شرتسگ  یلم ، رادـتقا  لالقتـسا و  تزع و  هبرجت ، شنیب و 

هعماج نآ  رد  یـشوکتخس  ربص و  صالخا و  لکوت و  تمھ و  زا  رادروخرب  کاپ و  ییاھناسنا  دوش و  نیمات  روشک ، روما  نارازگراک  رد  هژیو  هب  مدرم  داـحآ  رد  یقـالخا  بیذـھت  و 

یگداتـسیا یارای  یھابت ، داسف و  جاوما  هژیو  هب  نوگانوگ و  عناوم  ربارب  رد  دنـشاب و  اراد  ار  نیگنـس  یاھراب  نتـشادرب  ییاناوت  یحور ، یهناوتـشپ  نیا  یراـی  هب  هک  دنـشاب 

. دنشاب هتشاد 

١٣٧۵/٠٣/١۶ /  ( هر  ) ینیمخ ماما  لاحترا  درگلاس  مسارم  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھیم  مدرم و  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

مالعا یمالـسا  یروھمج  یلو  دنربب ؛ نیب  زا  دننک و  دوبان  ار  نیطـسلف  تلم  قح  دـنناوتب  هک  دنتـشاذگ  مھ  یور  تسد  رثوم ، یاھتردـق  یهمھ  زورما  برغ و  قرـش و  زورید 

؛ یرآ تـسا . ناریا  تـلم  یهدارا  نـیا ، دوریمن ». شیپ  دـنور  نـیا  تـسا ، فلاـخم  یمالـسا  یروـھمج  نوـچ  : » دـنیوگیم اـیند  یاـج  هـمھ  رد  هـمھ  تـسا . هدرک  تفلاـخم 

تروشم سیلگنا  اـکیرما و  ترافـس  اـب  دوخ  یگدـنز  یهرمزور  روما  رد  دـساف -  لـیلذ و  هاـش  شقباـس -  تموکح  سیئر  هک  یتـلم  تفر . دـھاوخن  شیپ  تسا ، روـطنیمھ 

یارب نیا ، دنرادن . تلم  نیا  روشک و  نیا  یور  یذوفن  نیرتکچوک  یرگید ، تردق  چیھ  هن  اکیرما و  هن  الاح  هک  تسا  هدیسر  ییاج  هب  شعضو  تفرگیم ، طخ  اھنآ  زا  درکیم و 

. دومن ایحا  ار  یناملسم  یهیحور  درک و  راوگرزب  ماما  ار  راک  نیا  تسا . یلم  رادتقا  تلم  کی 

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

هداتفا قافتا  اجنیا  رد  هک  تسا  یمیظع  تکرح  تکرح ، نیا  تسا . نآرق  مالـسا و  یهدـش  یوزنم  ماکحا  ندرک  هدـنز  مالـسا و  یایحا  تمـس  هب  یتکرح  تکرح ، نیا  زورما 

هدـھاشم ار  تیعقاو  نیا  دـینک ، هاـگن  مالـسا  یاـیند  برغ  قرـش و  رد  مالـسا  یاـھروشک  هب  رگا  دـنھد . ماـجنا  ار  تکرح  نـیا  دـنھاوخیم  اـج  هـمھ  رد  ناناملـسم  تـسا .

هک ییاج  نآ  دوشیمن ؛ تسا و  هدـشن  روز  رز و  میلـست  هک  ییاج  نآ  دنتـسھ . عنام  روز  رز و  نابحاص  نوگانوگ و  یاـھیناپمک  اـکیرما ، یناـھج ، رابکتـسا  اـھتنم  دـینکیم ؛

. تسا یمالسا  ناریا  تسا ، هتفرگ  رارق  رابکتسا  لباقم  رد  یلم  تردق  یهمھ 

جح  / ٠١/٢١/١٣٧۶ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

هعماج و هک  تسا  نآ  یلم  تردـق  زا  دوصقم  تسا . هبیط  تایح  هب  هعماـج  دارفا  ندیـسر  یارب  مزـال  یهلیـسو  اـھیبایماک و  یهمھ  دـیلک  یرـشب ، عماوج  یارب  یلم  تردـق 

یارجا تراـظن و  تیادـھ و  دـقاف  رگا  دـنمتردق ، عماوج  هک  تسا  تسرد  دـشاب . رادروخرب  یموـمع  یهدارا  مزع و  دـمآراک و  یـسایس  ماـظن  تورث ، ملع ، قـالخا ، زا  روـشک ،

هک روطنامھ  دز -  دھاوخ  مقر  طاطحنا  تمـس  هب  ار  نانآ  ریـسم  هدرک ، لیاز  ار  نانآ  یهدارا  قالخا و  دیناشک و  دھاوخ  نایغط  هب  ار  نانآ  ملع ، تورث و  نامھ  دنـشاب ، تلادع 

رب رتعیرـس  یـسب  ار  یـسایس  یقالخا و  طاطحنا  یالب  اھرادـتقا ، اھییاناوت و  نآ  نادـقف  یلو  دوشیم -  هدـید  نآ  یاھهناشن  هریغ ، اکیرما و  نوچمھ  ییاھروشک  رد  زورما 

تـسا نآ  تھج  رد  همھ  مالـسا ، یعامتجا  یـسایس و  میلاعت  هک  تسور  نآ  زا  دناتـسیم . اھتلم  زا  ار  زیچ  همھ  قالخا و  ملع و  ترخآ و  ایند و  دزادنایم و  اھروشک  ناج 

ناکما رھ  زا  هک  دنددص  رد  ناھج  یاھتلم  رایشوھ  ناربھر  یهمھ  زورما  و  دنبای . تسد  یدام  یحور و  یسایس و  یقالخا و  یملع و  تدایس  رادتقا و  هب  یمالسا  للم  هک 

. دنریگ هرھب  دنک ، دنمتردق  ار  نانآ  دناوتیم  هک  ییهریخذ  و 

یروھمجتسایر  / ١٢/٠۵/١٣٧۶ مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

 - یمالـسا یروھمج  ییادـخ -  یمدرم و  ماظن  نیا  هچنآ  اب  هسیاـقم  لـباق  نآ ، تیفیک  هن  و  تسا ، هتفرگ  ماـجنا  تکلمم  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج  زا  لـبق  هچنآ  تیمک  هن 

؛ دراد ار  مدرم  کمک  یناـبیتشپ و  فطاوع ، ارآ ، یمدرم ، میظع  یهناوتـشپ  هک  یماـظن  تسا ؛ نیا  شیاـنعم  ناـمیا ، تیونعم و  اـب  طـبترم  ماـظن  تسین . تسا ، هداد  ماـجنا 

؛ دش تلم  نیا  اب  هک  یتفلاخم  هئطوت و  همھ  نیا  مغریلع  نیا . دوشیم  شاهجیتن  نآ ، دراد . مھ  ار  بیغ  هب  نامیا  ادـخ و  هب  لاکتا  یگنھامھ ، یردارب و  تیونعم ، نامیا ،

روشک هنوگنیا  دناهتسناوت  اھتلود  دنک و  تیامح  ار  شیاھتلود  یرگید ، زا  سپ  یکی  تسا  هتسناوت  تلم  نیا  یتاغیلبت ، یداصتقا و  یسایس ، نوگانوگ  یاھهرصاحم  نیا  اب 

همھ ام ، یاھتلود  هللادمحب ، دراد و  ام  روشک  هک  تسا  ییاھـشزرا  نآ  اھنیا  دنربب . شیپ  یلم ، رادتقا  یللملانیب و  یوربآ  یـسایس و  تاھج  زا  یدابآ و  نارمع و  ظاحل  زا  ار 

تسا و هتـشاد  ماظن  نیا  ینابیتشپ  رد  امئاد  لاعتم  یادخ  مدرک  ضرع  هک  تسا  یتردق  تسد  نامھ  یھلا و  گرزب  معن  رھظم  نیا  دوب . دـنھاوخ  دنتـسھ و  رادروخرب  نآ  زا 

. تشاد دھاوخ 

راقفلاوذ  / ٠٧/٠۵/١٣٧۶ رونام  رد  رضاح  یاھورین  رادید  رد  تانایب 

 - هوبنا یاھمجح  رد  مھ  نآ  دراد -  حلسم  یورین  یماظن و  روضح  دوخ ، کاخ  زا  رترود  رتمولیک  اھرازھ  دراد ؛ یماظن  روضح  ملاع  یهراق  جنپ  رد  اکیرما  یرابکتسا  میژر  زورما 

دنھاوخیم اھنآ  یرآ ؛ دـھدیم ! رارق  لاوس  دروم  دـنروآ ، مھارف  عافد  تردـق  ناـشدوخ  یارب  دـننک و  هیکت  ناـشدوخ  یلم  تردـق  هب  دـنھاوخیم  هک  ار  ییاـھروشک  تقو  نآ 

یماـظن یورین  مھ  اـھنآ  هب  دنتـسین  رـضاح  یتح  اـما  دـنرخب ؛ ار  اـھنآ  دـنناوتیم  دنتـسھ و  یلوپ  یاراد  هک  دنـشورفب  یناـسک  هب  رتشیب  هچ  رھ  ار  دوخ  یماـظن  یاـھرازبا 

. دننک رداص  ار  نآ  یهزاجا  ای  دنھدب ، ار  یمدرم  یقیقح 

ناگدازآ  / ٢٧/١٣٧٧/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تـسارح راوگرزب  ماما  مان  زا  دنکیم ، تیامح  بالقنا  زا  دنکیم ، تیامح  نالووسم  زا  دنکیم ، تیامح  تلود  زا  دھدیم ، تاجن  لحارم  یهمھ  رد  ار  روشک  نیا  هک  یـسک 

ییاھنیمھ نایجیـسب ؛ نیمھ  هللابزح ، یاھورین  نیمھ  نموم ، ناناوج  نیمھ  ینعی  دتـسیاب ؛ رطخ  زور  رد  تسا  رـضاح  دنکیم ، یرادساپ  بالقنا  یاھـشزرا  زا  دـنکیم ،

یاھورین اب  لماک  یهبلغ  ام ، روشک  رساترس  رد  هللادمحب  مھ  زورما  تساھنیا . تردق  یلم ، تردق  دنداد . ار  ناشدوخ  ناحتما  هلاس ، تشھ  گنج  نادیم  رد  ناشلاثما  هک 

رد هک  تسا  ینوگانوگ  یاھناطیـش  اکیرما و  اـب  ینمـشد  یمالـسا و  یروھمج  هار  هب  دـنمهقالع  ماـما ، هب  دـنمهقالع  بـالقنا ، هب  دـنمهقالع  مالـسا ، هب  دـنمهقالع  نموم و 

. دناهتخود کاخ  بآ و  نیا  هب  عمط  مشچ  ایند ، فارطا 

شترا  / ١٣٧٨/٠١/٢۵ لنسرپ  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نالووسم و هک  ییاھمالـس  اھدورد و  نیرتمرگ  یهلدابم  رد  یـساملپید ، یاھدـنخبل  نیرتنیریـش  اب  هھجاوم  رد  یللملانیب ، طباور  اب  یناھج ، لئاسم  اب  تالاح ، نیرتھب  رد 

افص ملاع  یناھج ، لئاسم  للملانیب و  طباور  یساملپید و  ملاع  نوچ  دنشاب ؛ ینمشد  بقارم  دیاب  اھنآ  زا  مادک  رھ  رد  دنھدیم ، لیوحت  رگیدکی  هب  ایند  یسایس  یاسور 

« يلم رادتقا   » 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 33هاگياپ  هحفص 2 
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ام تلم  ینونک  تزع  رادتقا و  یاھرازبا  دنک . تسدـیھت  شرادـتقا  یاھرازبا  زا  ار  روشک  کی  تلم و  کی  دـھاوخیم  هک  تسا  یرـصنع  نامھ  نمـشد ، تسین . هک  تقادـص  و 

هدروآ دوجوهب  نیدالوپ  یاھناسنا  هک  تساھنیا  تسا ؛ هدرک  زیزع  ار  ام  تلم  هک  تساھنیا  ادـخ . نید  یزابرـس  ساسحا  ادـخ ، یارب  راک  یھلا ، خـسار  مزع  ناـمیا ، تسیچ ؟

. دنریگب روشک  یالاو  یاھناسنا  نادرمناوج و  زا  ار  تایصوصخ  نیا  دنھاوخیم  نانمشد  دننک . هلباقم  دنناوتیم  دروآیم و  تسا و 

جح  / ١٣٧٨/١١/٢۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هچ ایند -  رد  زورما  تسا . روشک  کی  یارب  یلم  رادـتقا  ییاناوت و  رھظم  قح و  قاقحا  رھظم  مدرم ، روضح  رھظم  تاباختنا ، تسین . یـسایس  یهدـیدپ  کی  طقف  تاـباختنا ،

. دنداد یار  دندرک و  تکرش  تاباختنا  کی  رد  دنھدب ، یار  دنتسناوتیم  هک  یناسک  زا  دصرد  دنچ  هک  دوشیم  باسح  نیا  یور  رگید -  یاج  رھ  رد  هچ  ام و  روشک  رد 

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

قیرط نیا  زا  دنک  ساسحا  وا  هک  دیـشابن  یاهنوگهب  نمـشد  لباقم  رد  هک  تسا  نیا  روشک  نیا  رد  یـسایس  یاھتیـصخش  اھحانج و  هب  نم  یهشیمھ  فرح  زورما و  فرح 

نیا رطاـخ  هب  مدرک ، هلگ  روشک  نیا  رد  تاـعوبطم  زا  یـضعب  اـی  صاخـشا  زا  یـضعب  زا  یھاـگ  نم  رگا  دـھد . شرتسگ  ار  شدوخ  ذوفن  دـنک و  هنخر  بـالقنا  لد  رد  دـناوتیم 

شذوفن نمـشد  هچرھ  میتفگ  هک  داد ؛ شرتسگ  ار  دوخ  ذوفن  درک و  هنخر  ماظن  لخاد  رد  اـجنیا  زا  دوشیم  هک  دـنھدب  نمـشد  هب  ار  ساـسحا  نیا  هک  دـننکن  یراـک  تسا .

. دش دھاوخ  رتفیعض  روشک  یهدنیآ  نیمات  یلم و  تمظع  یلم ، رادتقا  یلم ، تزع  دوشب ، رتشیب 

لاس ١٣٨٠  / ١٣٨٠/٠١/٠١ لولح  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

. تسا یلم  رادتقا  لوا ، یهطقن  منکیم : حرطم  ار  مھم  یهطقن  ود  نم  مینک ، هاگن  نآ  هب  نامدوخ  یـساسا  یاھراعـش  ناونع  هب  دیاب  لاس ٨٠  رد  اـم  هک  هچنآ  یهنیمز  رد 

زا اھنآ -  ندیـشک  ریجنز  هب  اھتلم و  یدوبان  یارب  هک  یـشالت  تساھنامرآ . هب  وا  ندیـسر  یهلیـسو  وا و  تزع  یهیام  وا ، تیوھ  یهدـننک  ظفح  روشک ، کی  یارب  یلم  رادـتقا 

مدـق لاـمک  یلاـعت و  هار  رد  هک  ییاـھتلم  سکعب ، و  تسا ؛ هدوـب  اـھنآ  یلم  رادـتقا  ندرک  فیعـض  اـی  ندرک  دوباـن  تھج  رد  هـشیمھ  دوـشیم ، زورما -  اـت  هتـشذگ  یاـھنارود 

یهمھ شود  رب  تسا و  هبناج  همھ  یهلاسم  کی  یلم  رادتقا  تسین ؛ یماظن  یاھییاناوت  یانعم  هب  طقف  یلم ، رادتقا  دنـشوکب . ناشدوخ  یلم  رادتقا  رد  دیاب  دنرادیمرب ،

نالووسم رد  تلم ، کی  هک  تسا  نیا  یانعم  هب  یلم  رادتقا  تسا . هدش  هداھن  روشک  یـساسا  یهوق  هس  رھ  شود  رب  یلـصا ، یهفیظو  کی  ناونع  هب  تساھھاگتـسد و 

لماک ماجسنا  یگنھامھ و  اب  راکتشپ و  تیدج و  اب  حیحـص ، یزیرهمانرب  اب  تسرد ، یاھتـسایس  اب  اھراک  دنک و  هدھاشم  ار  دوخ  تزع  ییاناوت و  تردق و  یاھهولج  روشک 

شالت دیاب  هوق  هس  رھ  دننک . لوذبم  ار  ناشدوخ  شالت  اھدادعتسا ، نیا  ییافوکش  اب  ناشدادعتـسا و  ردق  هب  دنناوتیم  مدرم  هک  تسا  یلم  رادتقا  یهیاس  رد  دورب . شیپ 

. دنوش یلم  رادتقا  رھظم  دنشخب و  یلجت  ار  یلم  رادتقا  رگیدکی ، اب  یراکمھ  مدرم و  هب  دامتعا  ادخ و  هب  لکوت  راکتشپ و  تیدج و  اب  ات  دننک 

یوضر  / ١٣٨٠/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

؛ دلوم دیفم و  لاغتشا  یرگید  یلم و  رادتقا  یکی  دنشاب : هتشاد  مشچ  لباقم  رد  ار  نآ  دیاب  هک  مدرک ، حرطم  روشک  فلتخم  یاھھاگتسد  درکلمع  یارب  ار  یلـصا  راعـش  ود 

لمع دـمآراک و  بوخ و  یزیرهمانرب  رگا  تسا و  یـساسا  مھم و  رایـسب  یهلاسم  کی  ام  روشک  رد  لاغتـشا  یهلاـسم  زورما  هکنیا  اـب  تسا . رتمھم  یمود  زا  یلوا  یتح  و 

لاسما دناهدرک و  عورـش  ار  یزیرهمانرب  لاس ٧٩  زا  هناتخبـشوخ  هتبلا  هک  درک -  دھاوخ  ادیپ  شھاک  جیردتب  تالکـشم  حوضوهب  دشاب ، هتـشاد  دوجو  ناونع  نیا  لابند  یدج 

یهقباـس اـب  شدوـجو ، یهمھ  اـب  ناریا ، تلم  لـثم  تلم  کـی  تسا . رتـمھم  نیا  زا  یلم  رادـتقا  یهلاـسم  اـما  دـنوش -  نادـیم  دراو  یدـج  روـط  هب  روـشک  نـالووسم  دـیاب 

نالووسم یهرھچ  رد  ار  دوخ  یوربآ  ییاناوت و  تزع و  رادـتقا و  یرـشب ، ناوارف  یاھییاناوت  اب  شایمیلقا و  ییایفارغج و  تاناکما  اب  شایگنھرف ، یاھهشیر  اـب  شایخیراـت ،

. دنشاب یلم  رادتقا  رھظم  دنناوتیم  هناگهس  یاوق  روشک و  نالووسم  دنکیم . هدھاشم  روشک 

اب ار  ناـشدوخ  یهفیظو  دـیاب  دـنراد و  مھـس  نآ  لیکـشت  رد  هناـگهس  یاوـق  لاـعف  یاـھورین  یهعوـمجم  هک  تـسا  یدـنمتردق  تـسد  یلم  رادـتقا  هـچ ؟ ینعی  یلم  رادـتقا 

گنھرف و تسایـس ، داصتقا ، یهنیمز  رد  رادتقا  دشاب -  هتـشاد  یلم  رادـتقا  رگا  تلم  کی  دـنھد . ماجنا  لماک  یراکمھ  اب  یتسیابردور و  نودـب  دـیما و  رادـتقا و  تعاجش و 

رادـتقا تزع و  ساسحا  مدرم  دـھد ، ماجنا  بوخ  ار  دوخ  راک  تینما ، شخب  رد  یلووسم  اضرف  رگا  دـش . دـھاوخ  لـح  شایونعم  یداـم و  تالکـشم  یتلود -  یھدـنامزاس 

دروآ و دوجو  هب  یداصتقا  قنور  هعماج  رد  دنک ، راھم  ار  مروت  دـنک ، تیوقت  ار  یلم  لوپ  دـھد -  ناشن  ار  دوخ  یدـمآراک  دـنک و  شالت  داصتقا  شخب  رد  یلووسم  رگا  دـننکیم .

دننکیم هظحالم  هدھاشم و  لووسم ، نآ  رد  ار  ناشدوخ  دننکیم . ییاناوت  رادتقا و  ساسحا  مدرم  دـیامن -  رادروخرب  تساھنآ ، هب  قلعتم  هک  یقوقح  زا  ار  مورحم  تاقبط 

فرح دـننکیم و  تکرـش  یناھج  عماجم  رد  انغتـسا  یدنلبرـس و  تزع و  اب  روشک ، نالووسم  یللملانیب ، یهصرع  رد  یتقو  دـنروآیم . باسح  هب  ناـشدوخ  رھظم  ار  وا  و 

تلم دننکیم ، راک  روشک  عفن  هب  هظحالم و  ار  حلاصم  دنریگیم و  رظن  دم  ار  یلم  عفانم  اھتلود ، اب  یهلدابم  هلماعم و  رد  دـنروآیم و  نابز  رب  تعاجـش  اب  ار  ناشدوخ  قح 

. دنکیم رادتقا  ساسحا  دریگیم ، رارق  اھراک  نیا  نایرج  رد  هک 

نم زاب  دـننک . یراکمھ  مھ  اب  هناگهس  یاوق  هکنیا  مود  دـنھد . ماجنا  تیعطاق  اب  ار  ناـشدوخ  فیاـظو  دارفا  یهمھ  هکنیا  یکی  دراد : زاـین  یلـصا  رـصنع  ود  هب  یلم  رادـتقا 

ار هوق  کی  هک  دینیبیم  دینک ، زاب  ار  اھویدار  نیا  زا  مادک  رھ  امش  رگا  تسا . هدرک  ادیپ  یلجت  بالقنا  هیلع  رودزم ، یاھویدار  رد  هک  منک  هراشا  نانمـشد  تاغیلبت  هب  مراچان 

دنھاوخیم دنوشن ؛ هدینت  مھ  رد  اوق  دنھاوخیم  دـنھدیم . رارق  تناھا  دروم  ار  رگید  یهتـسد  تیامح و  دروم  ار  هتـسد  کی  دـنربیم ؛ الاب  شرع  ات  ار  هوق  کی  دـنبوکیم ،

. دوشن نابرھم  مھ  اب  نالووسم  یاھلد  دیآ و  دوجو  هب  فاکش  یمالسا  یروھمج  ماظن  یلم  تیمکاح  یانب  رد  دنھاوخیم  دنروخن ؛ هرگ  مھ  رد  اھتسد 

رگیدکی هب  کمک  لاس  یراکمھ و  لاس  سنا ، لاس  مھافت ، لاس  ار  لاس ٨٠  هک  مھدیم  مایپ  روشک  یهبتریلاع  نالووسم  یهمھ  هب  یناحور  یونعم و  هاگیاپ  نیا  زا  نم 

شود رب  مھ  یفیاظو  تسا ؛ هیرجم  یهوق  شود  رب  یفیاظو  دـننک . راک  روشک  یهصرع  رد  لاعف  ناوزاـب  لـثم  دـیاب  هک  دنتـسھ  یاهوق  ود  هییاـضق  هیرجم و  یهوق  دـنھد . رارق 

رایتخا رد  ارجا ، لمع و  هار  رد  ندرکن  ادـیپ  لکـشم  بوخ و  یارجا  یارب  ار  مزال  نیناوق  هوق ، ود  نیا  یماح  ناـبیتشپ و  ناونع  هب  دـیاب  مھ  هننقم  یهوق  تسا ؛ هییاـضق  یهوق 

یهوق هیرجم و  یهوق  ات  دشاب  مالـسا  اب  قباطم  تلم و  حلاصم  روشک ، حلاصم  قبط  دـیاب  نوناق  یمالـسا  یاروش  سلجم  رد  دـنوشن . نوناق  دوبمک  راچد  ات  دـھد  رارق  اھنیا 

یوس زا  هناعطاق  یدج و  راک  هب  یلم  رادـتقا  یلم . رادـتقا  دوشیم  نیا  دـنھد . ماجنا  ار  ناشدوخ  فیاظو  ینوناق ، حیحـص  یارجم  نوناق و  زا  یهدافتـسا  اب  دـنناوتب  هییاضق 

. دھاوخیم نمشد  هک  هنوگنآ  دننکن ، بیرخت  ار  رگیدمھ  دراد . جایتحا  تلم  حلاصم  هار  رد  فلتخم  یاھھاگتسد  یگنھامھ  روشک و  فلتخم  یاھشخب  نالووسم  یهمھ 

لاس ١٣٨٠  / ١٣٨٠/٠١/٠١ لولح  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

یلم رادـتقا  یارب  یرھظم  روشک و  یـسایس  یهنحـص  رد  تلم  روضح  یارب  یاهصرع  هک  میراد  ار  یروھمج  تسایر  تاباختنا  مھم  رایـسب  یهلاسم  اـم  لاس ٨٠ ، لـیاوا  رد 

رھظم هللااـشنا  یلم و  تمظع  یلم و  رادـتقا  رھظم  تخیر ، دـنھاوخ  اھقودنـص  هب  هک  ییـالاب  مکارتـم و  ارآ  هللااـشنا  یروھمج و  تساـیر  تاـباختنا  رد  مدرم  روـضح  تسا .

 - ار تینما  مھ  تسا -  مدرم  یمومع  یوزرآ  هک  ار -  تدحو  مھ  دنناوتب  راک ، شالت و  تکرح و  نیا  رادـتقا و  نیا  یهیاس  رد  ام  تلم  هک  میراودـیما  دوب . دـھاوخ  یلم  تدـحو 

. دننیبب هتفایققحت  هدشلمع و  ار  ناشدوخ  یاھهمانرب  زا  یرایسب  مھ  و  تسام -  تلم  یساسا  زاین  هک 

یوضر  / ١٣٨٠/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

« يلم رادتقا   » 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 33هاگياپ  هحفص 3 
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لباقم رد  ار  نآ  دـیاب  هک  مدرک ، حرطم  روشک  فلتخم  یاھھاگتـسد  درکلمع  یارب  ار  یلـصا  راعـش  ود  تسا -  راتفگ  رد  طقف  هن  راـتفر ، رد  یلع  ماـما  لاـس  هک  لاـسما -  نم 

یهلاسم کی  ام  روشک  رد  لاغتشا  یهلاسم  زورما  هکنیا  اب  تسا . رتمھم  یمود  زا  یلوا  یتح  و  دلوم ؛ دیفم و  لاغتشا  یرگید  یلم و  رادتقا  یکی  دنـشاب : هتـشاد  مشچ 

هک درک -  دھاوخ  ادیپ  شھاک  جیردتب  تالکشم  حوضوهب  دشاب ، هتـشاد  دوجو  ناونع  نیا  لابند  یدج  لمع  دمآراک و  بوخ و  یزیرهمانرب  رگا  تسا و  یـساسا  مھم و  رایـسب 

. تسا رتمھم  نیا  زا  یلم  رادتقا  یهلاسم  اما  دنوش -  نادیم  دراو  یدج  روط  هب  روشک  نالووسم  دیاب  لاسما  دناهدرک و  عورش  ار  یزیرهمانرب  لاس ٧٩  زا  هناتخبشوخ  هتبلا 

، یرـشب ناوارف  یاھییاناوت  اب  شایمیلقا و  ییایفارغج و  تاناکما  اب  شایگنھرف ، یاھهشیر  اب  شایخیراـت ، یهقباـس  اـب  شدوجو ، یهمھ  اـب  ناریا ، تلم  لـثم  تلم  کـی 

. دنشاب یلم  رادتقا  رھظم  دنناوتیم  هناگهس  یاوق  روشک و  نالووسم  دنکیم . هدھاشم  روشک  نالووسم  یهرھچ  رد  ار  دوخ  یوربآ  ییاناوت و  تزع و  رادتقا و 

اب ار  ناـشدوخ  یهفیظو  دـیاب  دـنراد و  مھـس  نآ  لیکـشت  رد  هناـگهس  یاوـق  لاـعف  یاـھورین  یهعوـمجم  هک  تـسا  یدـنمتردق  تـسد  یلم  رادـتقا  هـچ ؟ ینعی  یلم  رادـتقا 

گنھرف و تسایـس ، داصتقا ، یهنیمز  رد  رادتقا  دشاب -  هتـشاد  یلم  رادـتقا  رگا  تلم  کی  دـنھد . ماجنا  لماک  یراکمھ  اب  یتسیابردور و  نودـب  دـیما و  رادـتقا و  تعاجش و 

رادـتقا تزع و  ساسحا  مدرم  دـھد ، ماجنا  بوخ  ار  دوخ  راک  تینما ، شخب  رد  یلووسم  اضرف  رگا  دـش . دـھاوخ  لـح  شایونعم  یداـم و  تالکـشم  یتلود -  یھدـنامزاس 

دروآ و دوجو  هب  یداصتقا  قنور  هعماج  رد  دنک ، راھم  ار  مروت  دـنک ، تیوقت  ار  یلم  لوپ  دـھد -  ناشن  ار  دوخ  یدـمآراک  دـنک و  شالت  داصتقا  شخب  رد  یلووسم  رگا  دـننکیم .

دننکیم هظحالم  هدھاشم و  لووسم ، نآ  رد  ار  ناشدوخ  دننکیم . ییاناوت  رادتقا و  ساسحا  مدرم  دـیامن -  رادروخرب  تساھنآ ، هب  قلعتم  هک  یقوقح  زا  ار  مورحم  تاقبط 

فرح دـننکیم و  تکرـش  یناھج  عماجم  رد  انغتـسا  یدنلبرـس و  تزع و  اب  روشک ، نالووسم  یللملانیب ، یهصرع  رد  یتقو  دـنروآیم . باسح  هب  ناـشدوخ  رھظم  ار  وا  و 

تلم دننکیم ، راک  روشک  عفن  هب  هظحالم و  ار  حلاصم  دنریگیم و  رظن  دم  ار  یلم  عفانم  اھتلود ، اب  یهلدابم  هلماعم و  رد  دـنروآیم و  نابز  رب  تعاجـش  اب  ار  ناشدوخ  قح 

. دنکیم رادتقا  ساسحا  دریگیم ، رارق  اھراک  نیا  نایرج  رد  هک 

نم زاب  دـننک . یراکمھ  مھ  اب  هناگهس  یاوق  هکنیا  مود  دـنھد . ماجنا  تیعطاق  اب  ار  ناـشدوخ  فیاـظو  دارفا  یهمھ  هکنیا  یکی  دراد : زاـین  یلـصا  رـصنع  ود  هب  یلم  رادـتقا 

ار هوق  کی  هک  دینیبیم  دینک ، زاب  ار  اھویدار  نیا  زا  مادک  رھ  امش  رگا  تسا . هدرک  ادیپ  یلجت  بالقنا  هیلع  رودزم ، یاھویدار  رد  هک  منک  هراشا  نانمـشد  تاغیلبت  هب  مراچان 

دنھاوخیم دنوشن ؛ هدینت  مھ  رد  اوق  دنھاوخیم  دـنھدیم . رارق  تناھا  دروم  ار  رگید  یهتـسد  تیامح و  دروم  ار  هتـسد  کی  دـنربیم ؛ الاب  شرع  ات  ار  هوق  کی  دـنبوکیم ،

. دوشن نابرھم  مھ  اب  نالووسم  یاھلد  دیآ و  دوجو  هب  فاکش  یمالسا  یروھمج  ماظن  یلم  تیمکاح  یانب  رد  دنھاوخیم  دنروخن ؛ هرگ  مھ  رد  اھتسد 

؛ دراد هدھع  رب  ار  هفیظو  نیا  لباقم  یهطقن  دوخ ، یتاغیلبت  مشح  لیخ و  یهلیسو  هب  بالقنا  دض  دراد . هدھع  رب  ار  اوق  یگنھامھ  یهفیظو  یربھر  یـساسا ، نوناق  قبط 

ضرع ناریا  تـلم  هـب  ار  هـتکن  نـیا  مالـسلاهیلع  اضرلایــسومنبیلع  مرح  رد  مـھ  زورما  مـتفگ ، ماـما  مرح  رد  نـم  زور  نآ  رگیدـکی . زا  اوـق  ندرک  رود  ندرک و  ادـج  یهـفیظو 

راختفا تسا ، گنن  اھنآ  تیامح  مینکیم . تیامح  اھتیـصخش  نالف  و  هورگ ، نالف  حانج ، نالف  زا  ام  دـیوگب  هناگیب  روشک  کی  لووسم  نـالف  هک  دروخن  بیرف  یـسک  منکیم :

امـش تیامح  دـیدرکیم ! تیامح  مھ  هاش  زا  هک  امـش  مینکیم ! تیاـمح  ناریا  لـخاد  رد  ناـیرج  نـالف  زا  اـم  هک  هتفگ  اـکیرما  میژر  نادرمتلود  زا  رفن  کـی  زاـب  اریخا  تسین .

دـساف میژر  نآ  یاھتیعقاو  هک  دندید  ار  ناریا  تلم  نمـشد  یاکیرما  اب  یگتـسویپ  نیمھ  مدرم  درک . هاش  میژر  زا  ار  تیامح  نیرتشیب  اکیرما  درادن . یـسک  لاح  هب  یاهدـیاف 

. دوشیم تلم  روفنم  وا  دینک ، تیامح  سک  رھ  زا  امش  دش . راکشآ  ناشیارب 

رگیدکی هب  کمک  لاس  یراکمھ و  لاس  سنا ، لاس  مھافت ، لاس  ار  لاس ٨٠  هک  مھدیم  مایپ  روشک  یهبتریلاع  نالووسم  یهمھ  هب  یناحور  یونعم و  هاگیاپ  نیا  زا  نم 

شود رب  مھ  یفیاظو  تسا ؛ هیرجم  یهوق  شود  رب  یفیاظو  دـننک . راک  روشک  یهصرع  رد  لاعف  ناوزاـب  لـثم  دـیاب  هک  دنتـسھ  یاهوق  ود  هییاـضق  هیرجم و  یهوق  دـنھد . رارق 

رایتخا رد  ارجا ، لمع و  هار  رد  ندرکن  ادـیپ  لکـشم  بوخ و  یارجا  یارب  ار  مزال  نیناوق  هوق ، ود  نیا  یماح  ناـبیتشپ و  ناونع  هب  دـیاب  مھ  هننقم  یهوق  تسا ؛ هییاـضق  یهوق 

یهوق هیرجم و  یهوق  ات  دشاب  مالـسا  اب  قباطم  تلم و  حلاصم  روشک ، حلاصم  قبط  دـیاب  نوناق  یمالـسا  یاروش  سلجم  رد  دـنوشن . نوناق  دوبمک  راچد  ات  دـھد  رارق  اھنیا 

یوس زا  هناعطاق  یدج و  راک  هب  یلم  رادـتقا  یلم . رادـتقا  دوشیم  نیا  دـنھد . ماجنا  ار  ناشدوخ  فیاظو  ینوناق ، حیحـص  یارجم  نوناق و  زا  یهدافتـسا  اب  دـنناوتب  هییاضق 

. دھاوخیم نمشد  هک  هنوگنآ  دننکن ، بیرخت  ار  رگیدمھ  دراد . جایتحا  تلم  حلاصم  هار  رد  فلتخم  یاھھاگتسد  یگنھامھ  روشک و  فلتخم  یاھشخب  نالووسم  یهمھ 

یوضر  / ١٣٨٠/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

، تاباختنا دوخ  هک  تسا  نیا  منکیم  ضرع  زورما  هک  هچنآ  اـما  منکیم ؛ ضرع  ناـمزیزع  مدرم  هب  دـشاب ، نم  یهفیظو  هک  ار  هچنآ  دوخ ، ناـمز  رد  تاـباختنا ، یهراـبرد  هتبلا 

رھظم نیرتـگرزب  نیا  دـشاب ، یریگمـشچ  روضح  یمدرم ، روضح  دروآ و  نادـیم  هب  ار  دوخ  ناوارف  یارآ  تاـباختنا ، نیا  رد  دـناوتب  ناریا  زیزع  تلم  رگا  تسا . یلم  رادـتقا  رھظم 

ناجیھ روش و  اب  تاباختنا ، نیا  رد  نامزیزع  تلم  دننک و  رازگرب  ار  یبوخ  تاباختنا  ات  دھدب  نالووسم  هب  ار  قیفوت  نیا  لاعتم  دنوادخ  هک  مراودیما  تسا . یلم  تزع  رادتقا و 

. دنھد ناشن  ایند  هب  ار  دوخ  تداشر  تزع و  رگید  راب  کی  دننک و  تکرش  دنتسھ -  رادروخرب  نآ  زا  هللادمحب  هک  لماک -  روعش  و 

شترا  / ١٣٨٠/٠١/٢٨ لنسرپ  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

درکلمع رگا  دـھدیم . ناـشن  ار  دوخ  روشک  کـی  نـالووسم  درکلمع  رد  تلم  رادـتقا  تلم . رادـتقا  ینعی  یلم ، رادـتقا  تسا . حلـسم  یاـھورین  رد  یلم ، رادـتقا  یهیاـپ  کـی 

یاھناسنا نداد  رارق  وگلا  رد  زاسراک ، قالخ و  یاھراکتبا  ندروآ  نایم  هب  رد  یریذپانیگتـسخ ، شالت و  رد  ینمادـکاپ ، تقادـص و  رد  اـھنوناق ، یارجا  ندراذـگ و  رد  نـالووسم 

تلم دـشاب ، یبوـخ  درکلمع  تسین -  رـسیم  لـماک  روـط  هب  ادـخ  هب  یهناـصلخم  ناـمیا  اـب  زج  مھ  اـھهنیمز  نیا  هک  دـساف -  یاـھناسنا  ندرک  درط  رد  هنوـمن ، هتـسجرب و 

. دنکیم رادتقا  ساسحا 

دنناوتیم نـالووسم  اـھهنیمز  یهمھ  رد  دراد . یناـمزاس  یهنیمز  مھ  دراد ، یـسایس  یهنیمز  مھ  دراد ، یداـصتقا  یهنیمز  مھ  دراد ، یماـظن  یهنیمز  مھ  یلم ، رادـتقا 

تلم دـنناسر ، ماجنا  هب  بوخ  ار  ناـشدوخ  یهفیظو  اـھزرم  زا  عاـفد  نـالووسم  رگا  دـنکیم ، هلمح  زرم  هب  ینمـشد  هک  یتقو  دـنک . رادـتقا  ساـسحا  تلم  هک  دـننک  یراـک 

یسایس هاگتسد  رگا  دننک ، لیمحت  ار  یزیچ  یتلم  روشک و  رب  دنتساوخ  یسایس  یاھیزاب  عاونا  اب  یناھج  یوگروز  نارادمتسایس  هک  یماگنھ  دنکیم . رادتقا  ساسحا 

کی دننکیم  یعـس  یللملانیب  نازودناهیامرـس  یهمھ  هک  یتقو  دـنکیم . رادـتقا  ساسحا  تلم  دـنزب ، سپ  ار  نمـشد  لیمحت  هناربدـم  هنارایـشوھ و  تسناوت  روشک  نآ 

روشک یداـصتقا  نـالووسم  رگا  دـننک ، بذـج  ار  تلم  کـی  عباـنم  قحاـنب ، هدـنبیرف و  یاـھمان  اـب  دـنروآرد و  ناـشدوخ  یداـصتقا  سوپاـتخا  یهربـنچ  رد  ار  روشک  کـی  تلم و 

افوکـش ار  یلم  داصتقا  دـنوش و  روشک  داصتقا  رد  نمـشد  یهجنپ  ذوفن  زا  عنام  دـنریگ و  شیپ  ار  مزال  ریبادـت  بسانتم ، لمع  تعرـس  اب  یرایـشوھ و  ریبدـت و  اب  دنتـسناوت 

دیاب نآ  ندوبن  یرگیماـظن  هن  تسا و  یرگیماـظن  یاـنعم  هب  هن  هک  تسا  بکرم  هدـیچیپ و  ـالماک  یهلوقم  موھفم و  کـی  یلم  رادـتقا  دـنکیم . رادـتقا  ساـسحا  تلم  دـننک ،

دـشر یماظن و  ییاراک  اـب  یلم  رادـتقا  یماـظن ، یهعومجم  کـی  رد  دنکیرـش . یلم  رادـتقا  رد  دوخ  یهبون  هب  مھ  ناـیماظن  دوش . یماـظن  راـک  ندرک  یوزنم  یارب  یاهناـھب 

. دھدیم ناشن  ار  دوخ  اھنآ ، رد  هنادرمناوج  تایقلخ 

یگنھامھ یانعم  هب  تدحو  تسین ؛ ندش  یکی  یانعم  هب  تدحو  منکیم . دیکات  نامزاس -  کی  لخاد  یاھورین  هچ  اھنامزاس و  هچ  حلـسم -  یاھورین  نیب  تدـحو  رب  نم 

الاب تیفیک  ظاحل  زا  ار  دوخ  دـننک و  راک  بوخ  مھ  ناـشدوخ ، یهدـش  فیرعت  ررقم و  فیاـظو  رد  مادـک  رھ  یماـظتنا ، یورین  هاپـس و  شترا و  ناـمزاس  تسا . ندوب  لدـمھ  و 

. یلم رادتقا  رھظم  دوشیم  نیا  دنشاب . لدمھ  اھنآ  اب  دنوش و  لئاق  شزرا  مارتحا و  اھنآ  یارب  دنسانشب و  تیمسر  هب  ار  نارگید  مھ  دنربب و 

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

دیوگب یکی  دنزادرپب ؛ یرظن  یاھثحب  یظافل و  هب  هکنیا  هن  دننک ؛ شالت  تیلاعف و  یلم  رادتقا  ققحت  هار  رد  نالووسم  یهمھ  هک  تسا  نیا  معقوت  یلم . رادـتقا  متفگ  هدـنب 

دنکیم یلم  رادتقا  ساسحا  ینامز  تلم ، تسیچ . یلم  رادتقا  تسا  مولعم  دروخیمن . مدرم  درد  هب  اھثحب  نیا  تسا . نآ  ریخن ، دسیونب  یرگید  تسا ، نیا  یلم  رادـتقا 

وا یاھزاین  یارب  دننکیم ؛ عافد  اھگرگ  نانمـشد و  لباقم  رد  وا  عفانم  زا  دننزیم ؛ فرح  تسرد  دنـشیدنایم و  تسرد  دننکیم ؛ لمع  تسرد  اجب و  شنالووسم  دنیبب  هک 

اسور و نالووسم . شالت  اب  اـما  تسا ؛ ناریا  تلم  رادـتقا  یلم ، رادـتقا  دـنھدیم . ناـشن  ییاراـک  ییاـناوت و  ناـشدوخ  زا  دـننازوسیم و  لد  وا  یارب  دـننکیم ؛ فرـص  تقو 

« يلم رادتقا   » 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 33هاگياپ  هحفص 4 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3059
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3060
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3063
http://farsi.khamenei.ir


. دنروآیم دوجو  هب  ار  یلم  رادتقا  دوخ  لمع  اب  روشک ، فلتخم  یاھشخب  نالووسم 

زا هک  دنتـسھ  یناسک  دینیبب  یتقو  امـش  دـینکیم . رادـتقا  ساسحا  دـنکیم ، رپس  هنیـس  امـش  قوقح  هب  نازواجتم  اب  یهلباقم  رد  یلووسم  دـینیبب  یتقو  مدرم  امش 

دنیبب هک  دنکیم  فعـض  ساسحا  یتقو  تلم  کی  دینکیم . رادتقا  ساسحا  دننکیم ، عافد  دوخ  یورین  ناوت و  یهمھ  ندرک  فرـص  اب  تشذگ و  اب  هنادنمتردق ، تلم ، عفانم 

ار ادخ  دنکیم . فعض  یھانپیب و  ساسحا  تلم  نیا  هک  تساجنیا  دنبنجیم ! نارگید  تشگنا  یهراشا  هب  هدرکن  یادخ  ای  دنبنجیم ، رید  ای  دنمھفیمن ، ای  شنالووسم 

هک دنکیم  قرف  تسا . یمھم  رایـسب  یهلاسم  نیا  دننکیم . فرـص  دنراد  ار  ناشرمع  هفیظو ، ماجنا  یارب  روشک  نالووسم  دنملاس . روشک  نالووسم  هک  مینکیم  رکش 

هک تسا  نیا  دراد ، تیمھا  تلم  کی  یارب  هک  هچنآ  دننک . راک  ادخ  رطاخ  یارب  هن ، ای  دننک ؛ شالت  ناشدوخ  یـصخش  دصاقم  یارب  هناگیب ، یاھویدار  تاغیلبت  قبط  یناسک 

رازگتمدخ هک  هدنب -  هک  هچنآ  دننک . راک  ریبدت  لقع و  اب  تیلووسم و  ساسحا  اب  دنک ، زاب  ار  اھهرگ  دناوتیم  اھنآ  تشگنا  هک  ینالووسم  نییاپ -  ات  الاب  زا  اھهدر -  یهمھ  رد 

یاـنعم هب  دـننک -  یعـس  همھ  یھت ، یاـھثحب  یاـج  هب  ظاـفلا و  اـب  یزاـب  یاـج  هب  دوشیم ، حرطم  یلم  رادـتقا  ثحب  یتـقو  هک  تسا  نیا  مراد ، راـظتنا  متـسھ -  نارگید 

تیلووسم هک  یناسک  دوشیم ، حرطم  روشک  رد  ناناوج  لاغتشا  ثحب  یتقو  دنشخب . تیعقاو  ققحت و  ار  یلم  رادتقا  دوخ ، یـشکتمحز  شالت و  راک و  اب  هملک -  یقیقح 

اھناوج اب  هللااشنا  مھ  هسلج  کی  مراد . یدایز  یاھفرح  اھناوج  اب  نم  هتبلا  تسا . یمھم  رایـسب  یهلاسم  نیا  دننک . لابند  ار  نآ  یدج  روط  هب  دنراد ، هدـھع  رب  ار  راک  نیا 

، اـھناوج یهلاـسم  لاغتـشا ، یهلاـسم  اـما  موش ؛ ثحاـبم  نآ  دراو  مھاوخیمن  نـالا  درک . مھاوخ  ضرع  اـھناوج  هب  تسھ ، منھذ  رد  هک  هچنآ  اـجنآ  رد  تشاد و  میھاوـخ 

. دنشاب نیا  رکف  هب  دیاب  روشک  نالووسم  تسا . مھم  رایسب  لئاسم  زا  یکی  مھ ، یور  رب  هتشابنا  یناسنا  یهیامرس  همھ  نیا  یهلاسم 

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

، دیـشاب نآ  لاـبند  دـینادب و  یلم  رادـتقا  لاـس  ار  لاـسما  هک  میدرک  ضرع  لاـس  یادـتبا  اـم  هکنیا  تسا . یلم  رادـتقا  رھاـظم  نیرتـمھم  زا  یکی  تاـباختنا ، رد  مدرم  روضح 

یار دـنورب و  یار  یاھقودنـص  یاپ  مدرم  هک  تسا  نیمھ  یلم  رادـتقا  یاـھهیاپ  زا  یکی  ناـمدوخ . مھـس  هب  مادـک  رھ  اـھتنم  مینکب ؛ ار  راـک  نیا  هک  تساـم  یهمھ  یهفیظو 

یار رفن  کی  هب  مھ  مدرم  دنراد و  یرظن  هقیلـس و  مھ  اھنآ  زا  مادک  رھ  دـنددعتم ؛ مھ  اھدزمان  تسا ؛ فلتخم  مدرم  قیالـس  هتبلا  دـننک . باختنا  ار  روھمج  سیئر  دـنھدب و 

هب تسا و  هدـنز  ناریا  تلم  هک  دـنھد  ناـشن  دـننک و  تکرـش  ناریا  تلم  یموـمع  نوـمزآ  نیا  رد  همھ  هک  تسا  نیا  لوا  یهلاـسم  تسا . یدـعب  یهلاـسم  نیا  دـنھدیم ؛

رد زین  یـضعب  دـناهدید و  مھ  یـضعب  دـننادیم و  اـھنآ  زا  یلیخ  دـننکیم ؛ باـسح  عوضوم  نیا  یور  اـیند ، فارطا  رد  نوگاـنوگ  نارگلیلحت  دراد . هقـالع  شروشک  تشونرس 

یار یاھقودنـص  هب  مدرم  یدودـعم ، رایـسب  دراوم  زج  دوب -  هلـصاف  لاس  تصـش  دودـح  هک  بـالقنا -  زا  لـبق  اـت  تیطورـشم  لوا  زا  تکلمم ، نیا  رد  هک  دـناهدناوخ  اھهدـنورپ 

نالووسم ناشدوخ  دـنوشیم و  نادـیم  دراو  ناریا  مدرم  زورما  هک  دـننیبیم  اھنآ  دوب . هدـناشنتسد  یهداوناـخ  راـیتخا  رد  هک  مھ  روشک  یرادـمامز  دـندرکن . اـنتعا  سلجم 

. تسا ناریا  تلم  یارب  یگرزب  تزع  فرش و  نیا  دننکیم . باختنا  ار  روشک 

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

دننادیم یمچرپ  راعش و  ار  یلم  رادتقا  روشک ، نالووسم  تلم و  داحآ  ینعی  دنراد ؛ لوبق  مھ  همھ  میدرک ؛ تبحص  یلم  رادتقا  زا  ام  تسا . مھم  رایسب  یداصتقا ، لئاسم 

تـسد هب  هنوگچ  رادتقا  نیا  تسا . روشک  کی  تلم و  کی  رادتقا  تسین ؛ ورمع  دیز و  رادتقا  یلم ، رادتقا  نوچ  تسا ؛ نیمھ  مھ  شتقیقح  دننک . هجوت  نآ  هب  همھ  دـیاب  هک 

؟ دیآیم

روضح اـیند  یداـصتقا  یاـھرازاب  رد  دـنک ؛ تیوقت  ار  شدوخ  یلم  لوپ  دـناوتب  یداـصتقا  ظاـحل  زا  روشک  ینعی  تسا ؛ یداـصتقا  رادـتقا  یلم ، رادـتقا  نکر  کـی  دـییامرفب  ضرف 

روشک کی  ناونع  هب  دـناوتب  دـنک و  مک  لقادـح  اـی  نک و  هشیر  روشک  رد  ار  رقف  دـنک ؛ هدافتـسا  شدوخ  تاـناکما  زا  روشک  یداـصتقا  عضو  دوبھب  رد  دـشاب ؛ هتـشاد  راذـگریثات 

ماجنا ار  اھراک  نیا  دـنفظوم  روشک  یداصتقا  نالووسم  هک  یداـصتقا ، رادـتقا  دوشیم  نیا  دـھد . ناـشن  ار  شدوخ  ماـظن  ییاراـک  اـیند ، مشچ  لـباقم  رد  ینغ ، دـنمتورث و 

بولطم دح  رد  یزرواشک  یتعنـص و  دیلوت  دشاب ؛ هتـشاد  دوجو  لاغتـشا  دشاب ؛ هتـشادن  دوجو  یراکیب  روشک ، رد  هک  تسا  نیا  یانعم  هب  نینچمھ  یداصتقا  رادتقا  دـنھد .

. دنراد تیلووسم  نآ  هب  تبسن  نوگانوگ  یاھشخب  هک  تسا  یداصتقا  رادتقا  مھ  نیا  دوش . هدافتسا  هنیھب  وحن  هب  روشک  نداعم  عبانم و  زا  دشاب ؛

لاعف روضح  ایند  رد  تسایس  نادیم  رد  دنناوتب  تلود  روشک و  هک  تسا  نیا  یـسایس  رادتقا  تسیچ ؟ یـسایس  رادتقا  تسا . یلم  رادتقا  زا  یاهیاپ  مھ ، یـسایس  رادتقا 

روشک یلخاد  عاضوا  رد  دناوتن  یسک  دنک ؛ تلاخد  اھنآ  یسایس  عاضوا  رد  دناوتن  یسک  دیوگب ؛ روز  اھنآ  هب  دناوتن  یسک  دوشن ؛ یسایس  لیمحت  اھنآ  هب  دنشاب ؛ هتـشاد 

مـسا هک  ییاھنآ  هچ  روشک -  لخاد  رد  یـسایس  یاھهعومجم  اھھورگ و  هک  تسا  نیا  تسا -  یلم  رادـتقا  زا  یـشخب  هک  یـسایس -  رادـتقا  دـنک . زارد  اذـیا  تشگنا  اھنآ 

؛ دنایـسایس ام  روشک  رد  نوگانوگ  یاھهعومجم  ریاس  یناحور و  ییوجـشناد و  یاـھهعومجم  زا  یرایـسب  دـنرادن ؛ بزح  هورگ و  مسا  هک  ییاـھنآ  هچ  دـنراد ، هورگ  بزح و 

یسایس رادتقا  دنتسیاب . تلود  رس  تشپ  دنشاب  رداق  مزال  عقاوم  رد  ات  دننک  ادیپ  یسایس  تسرد  یاھـصیخشت  یـسایس و  یاھیھاگآ  دنناوتب  دنرادن -  مھ  یبزح  هچرگ 

. تسا یسایس  رادتقا  زا  یاهشوگ  نیا  دشاب . روشک  نالووسم  تامیمصت  تلود و  نابیتشپ  تلم ، هک  تسا  نیا 

یوضر  / ١٣٨٠/١٢/١٢ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

یـصخش و عفاـنم  رب  تلم  یمومع  عفاـنم  نآ ، یھدلکـش  رد  هک  یتسایـس  قـالخا ؛ نید و  زا  هتفرگ  ماـھلا  تسایـس  تاوھـش ؛ لاـیما و  ضارغا و  هب  یهدولآاـن  تساـیس 

رادتقا تزع ، رانک  رد  مدرم ، تشیعم  یگدنز و  ایند و  نآ ، رد  هک  یتسایـس  دنک ؛ ادیپ  حـیجرت  دـنھاوخیم ، دوخ  یارب  ار  ایند  یهمھ  هک  یناگناگیب  عفانم  یموق و  یھورگ و 

ینارادمامز نامکاح و  یهلیسو  هب  نیا  میراد و  مزال  ار  نیا  زورما  ام  دوش . نیمات  قالخا  نید و  تلیضف ، تیونعم ، یملع ، تفرشیپ  یلاعتم ، گنھرف  یناھج ، یوربآ  یلم ،

. دننکیم لابند  ار  اھراک  دناهتسشن و  تیلووسم  دنسم  رب  مدرم  یهدیقع  قبط  رب  ناشوج و  یهفطاع  تساوخ و  باختنا و  لیم و  اب  هک  دوشیم  نیمات 

نایوجشناد  / ١٣٨١/٠٨/١٣ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

 - تسا مدرم  نامیا  تردق  ادخ و  تردق  هک  یلم -  تردـق  هب  ناشهیکت  دـننادیم ؛ دـنمھفیم و  بوخ  دنتـسین ؛ نمـشد  بوعرم  ام  روشک  یهبتریلاع  نالووسم  هللادـمحب 

؛ تسا رـضم  یلیخ  نمـشد ، زا  ندش  بوعرم  دنوش . بوعرم  تسا  نکمم  رانک  هشوگ و  رد  یـضعب  اما  دنکب ؛ یراک  دـناوتیمن  نمـشد  دـننادیم  تسا ؛ یوق  الاب و  یلیخ 

. دنکیم لالتخا  راچد  ار  لمع  بارخ و  ار  اھیریگمیمصت  دنکیم ، ضوع  ار  اھھاگدید  اھلیلحت و 

رطف  / ١٣٨١/٠٩/١۵ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

رادتقا یهدنھدناشن  هک  تساھنیمھ  منک . رکشت  هنامیمص  دش ، رازگرب  تمظعاب  هوکشاب و  رایسب  هک  لاسما  سدق  زور  ییامیپھار  رطاخ  هب  ناریا  تلم  مومع  زا  دیاب  نم 

ار رادتقا  نیا  دنکیم  یعـس  نمـشد  تسا . یمالـسا  ماظن  یمالـسا و  بالقنا  یاھنامرآ  فادـھا و  یریگیپ  راوگرزب و  ماما  هار  یهمادا  رب  تلم  نیا  ناناوج  مزع  ناریا و  تلم 

نالووسم رادتقا  تلود ، رادتقا  ماظن ، رادتقا  تسا . هلمح  فدھ  کی  جامآ و  کی  نمشد  یارب  دراد ، دوجو  نآ  رد  تلم  رادتقا  زا  یاهناشن  هک  یزیچ  رھ  اجرھ و  دنکـشب . مھرد 

، دنکیم نیمـضت  ار  تلم  امـش  یدام  یونعم و  رادتقا  هک  یزیچ  رھ  تسا . هلمح  یارب  فدھ  کی  اھنآ  یارب  تسا -  یلم  رادتقا  ساکعنا  تلم و  رادتقا  یهصالخ  هک  روشک - 

اسراپ و نالووسم  اھھاگـشناد و  رد  نموم  ناناوج  تیناحور و  مدـقتباث و  نیتسار و  نازرابم  یمالـسا و  ماکحا  یریگیپ  جیـسب و  اب  نمـشد ، تسا . فلاخم  نآ  اـب  نمـشد 

. تسا فلاخم  یدج  ریگیپ و 

وجشناد  / ١٣٨١/١٠/١۵ یادھش  هرگنک  هب  مایپ 

گرزب ارنآ  دیھدن و  تسد  زا  ار  هناصلاخ  نامیا  صخاش  یلم و  تردق  لماع  نیا  هک  تسا  نآ  روشک  نیا  زیزع  ناناوج  یهمھ  زیزع و  نایوجشناد  امش  هب  بناج  نیا  یهیصوت 

« يلم رادتقا   » 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 33هاگياپ  هحفص 5 
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دوخ تردق  رازبا  دیناوخب . ربدت  مشچ  اب  تسا  یھلا  تیادھ  ضیف و  زا  یتاحشر  ابلاغ  هک  ار  نانآ  یایاصو  نیرخآ  دینک ، سیدقت  لیلجت و  ار  دوخ  زارفارس  نادیھش  دیرامـشب .

. دیشاب راودیما  یھلا  تیامح  کمک و  هب  دزادنایب و  راکب  ارنآ  دیھدن  تسد  زا  ار 

ماظن  / ١۵/١٣٨٢/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یمھم شخب  دوش . هدید  هدناجنگ و  اھهمانرب  رد  دیاب  مھ  نیا  مینک . تیوقت  مدرم  رد  سپس  نامدوخ و  رد  لوا  یهجرد  رد  ار  یراکادف  راثیا و  رـصنع  نامیا و  یهیحور  دیاب  ام 

زا انیقی  هک  میراد -  دوخ  لباقم  رد  زورما  هک  مھ  ینادـیم  رد  دـش . رھاظ  یبلطتداھـش  تروص  هب  گنج  رد  هک  دوب  راثیا  یهیحور  نیمھ  داد ، لیکـشت  ار  اـم  یلم  تردـق  هک 

، مینک تیوقت  نامدوخ  رد  ار  نیا  میناوتب  ام  رگا  دوش . حرطم  دـیاب  دزیریم ، مھ  هب  ار  تالداعم  یهمھ  هک  یراکادـف  راـثیا و  یورین  تسا -  رتراوشد  رتهدـیچیپ و  گـنج  نادـیم 

. تخیر دھاوخ  مھ  هب  ام  دوس  هب  ایند  رد  تردق  تالداعم  یهمھ 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٨/١١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

زا میرادـب و  ساپ  ار  نآ  میـشیدنیب ؛ تسا ، یـشزرااب  لاحنیعرد  نیگنـس و  ریطخ و  رما  رایـسب  هک  دوخ  تیلووسم  هب  اـم  هک  تسا  نیا  اـم  عمج  رد  مھم  یـساسا و  فرح 

طیارـش اب  دش و  دـھاوخ  ماجنا  تسرد  ام  راک  مینک ، تیاعر  ار  اوقت  رگا  تسا . ریذـپناکما  یھلا  یاوقت  تیاعر  اب  طقف  نیا  دـشاب و  نیا  دـیاب  ام  شـشوک  مییآرب . نآ  یهدـھع 

بوخ و مھ  ام ، هک  دوشیم  بجوم  اوقت  دیسر . دھاوخ  دوخ  جیاتن  هب  تفر و  دھاوخ  ولج  دیآیم ، شیپ  یراک  رھ  داسف  یهیحان  زا  هک  ییاھلالتخا  اھهبئاش و  زا  رود  مزال و 

تـسا لیلد  نیمھ  هب  تسا . ریذـپانبانتجا  یمتح و  تیقفوم  دـنک ، نییبت  لمع و  تسرد  دـمھفب و  تسرد  ناسنا  یتقو  مینک . لمع  ناـیب و  تسرد  مھ  میمھفب ، تسرد 

زا یـشخب  تسا و  نیگنـس  نامتیلووسم  نوچ  میراد ؛ جایتحا  اوقت  هب  مدرم  یهمھ  زا  شیب  اـم  تساوقت . هب  یهیـصوت  ناـنموم ، هب  تاـیاور  نآرق و  رد  هیـصوت  نیرتشیب  هک 

هار و رد  تسا  نکمم  تسا ، رـضاح  عمج  دارفا  زا  کی  رھ  رایتخا  رد  نآ  زا  یاهشوگ  تسا و  تلم  هب  قلعتم  هک  یرادـتقا  نیا  دـشابن ، اوقت  رگا  تسام . رایتخا  رد  یلم  رادـتقا 

. تساوقت ام  یارب  هلاسم  نیرتمھم  نیاربانب ، دوشن . فرصم  دوخ  تسرد  یاج 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٨/١١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هن درک و  دوشیم  یگنھرف  راـک  هن  یداـصتقا ؛ راـک  هن  درک و  دوشیم  یملع  راـک  هن  تاـبثیب ، روـشک  کـی  رد  دـھدب . تسد  زا  ار  دوـخ  تاـبث  روـشک  دـنھاوخیم  نانمـشد 

رد ناریا  تلم  رادـتقا  زاربا  تکرب  هب  دراد ، دوجو  روشک  نیا  رد  زورما  هک  یتابث  نیا  درک . ظفح  اـیند  رد  ار  تلم  تزع  دوشیمن  هکناـنچمھ  درک ؛ عاـفد  تلم  قوقح  زا  ناوتیم 

روطنآ هناگیب  یتاغیلبت  یاھقوب  نانمشد و  شالت  مغریلع  تاباختنا  قودنـص  یاپ  رد  دینکیم ؛ ادیپ  روضح  روطنآ  اھییامیپھار  رد  امـش  هکنیمھ  تسا . نوگانوگ  لحارم 

دنرادن تسود  ملاع  یرابکتـسا  زکارم  هتبلا  تسا . یمالـسا  ماظن  روشک و  تابث  یهناوتـشپ  یلم  رادتقا  نیا  تسا و  یلم  رادتقا  یهدنھدناشن  دـیوشیم ، دراو  صالخا  اب 

؛ بوشآ داجیا  مطالت و  داجیا  ینیرفآنارحب ؛ یارب  دننکیم  ار  دوخ  شالت  یهمھ  هک  دینادیم ، و  دینادب ، دـننک . داجیا  روشک  رد  مطالت  دـنھاوخیم  دـشاب ؛ تابث  اب  ام  روشک 

اما دنـشکب ؛ بوشآ  هب  ار  روشک  هکنیا  یارب  دـندش  جیـسب  اـکیرما  مسینویھـص و  هب  هتـسباو  یـسوساج  یاھهاگتـسد  یهمھ  لاس ٨٢  ناتـسبات  رد  دـندرک . هکنانچمھ 

زا نمـشد  هک  ماهدرک  ضرع  اـھراب  نم  تشاذـگن . دز و  اـھهئطوت  نیا  یهـمھ  یهنیـس  هـب  در  تـسد  اـھنآ ، نارازگتمدـخ  زیمآتدـھاجم  شـالت  مدرم و  یرایـشوھ  یھاـگآ و 

اجب و تقوهب ، هک  دیتسھ  یتلم  ملاع  ناربکتـسم  رظن  رد  ناریا  تلم  امـش  زورما  تسا . هدیافیب  ینمـشد  دنک  ساسحا  هک  یتقو  رگم  دـشکیمن ، تسد  دوخ  ینمـشد 

یاھهئطوت امـش ، یگدامآ  یرایـشوھ و  یھاگآ و  نیمھ  دناهتخانـش . ار  نیا  دـیھدیم ؛ ناشن  دـیناسریم و  روھظهب  تسا ، یلم  رادـتقا  یهناـشن  هک  ار  هچنآ  ماـگنھهب ،

. درک بآرب  شقن  ار  نمـشد  یاھهئطوت  امـش ، یھاگآ  یلو  دندوب ؛ هدرک  اھهئطوت  دندوب ؛ هدـید  اھباوخ  درب . نیب  زا  درک و  لطاب  ار  نمـشد  یـسایس  یگنھرف و  یهلاسدـنچ 

گنج و نالووسم  نیب  رد  هک  دوب  نیا  ناشفدھ  دـنزادنیب ؛ هار  هب  یـشکردارب  دـننک و  راچد  بوشآ  مطالت و  هب  ار  روشک  هک  دوب  نیا  ناشفدـھ  هک  ناریا  تلم  نانمـشد  زورما 

. دناهدیسر تسبنب  هب  دننک ، داجیا  فالتخا 

یوضر  / ١٣٨٣/٠١/٠٢ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

دـنراذگب و راـنک  ار  زادـناربهناخ  یاـھتموصخ  دـیاب  تسا . تیلووـسم  نوزفازور ، ساـسحا  یدنمـشوھ و  یرایـشوھ و  نم ، داـقتعا  هب  مدرم . یارب  مھ  نـالووسم ، یارب  مـھ 

یتصرف نیرتگرزب  یمالـسا ، ماظن  تابث  روشک و  تابث  نم ! نازیزع  دنرامـشب . گرزب  تصرف  کی  ار  یمالـسا  ماظن  تابث  دننک و  لیدبت  تبثم  یاھتباقر  هب  ار  یفنم  یاھتباقر 

درک و دوشیم  یملع  راک  هن  تابثیب ، روشک  کی  رد  دھدب . تسد  زا  ار  دوخ  تابث  روشک  دـنھاوخیم  نانمـشد  دراد . رارق  نالووسم  ناریا و  تلم  رایتخا  رد  زورما  هک  تسا 

نیا رد  زورما  هک  یتابث  نیا  درک . ظفح  ایند  رد  ار  تلم  تزع  دوشیمن  هکناـنچمھ  درک ؛ عاـفد  تلم  قوقح  زا  ناوتیم  هن  درک و  دوشیم  یگنھرف  راـک  هن  یداـصتقا ؛ راـک  هن 

تاـباختنا قودنـص  یاـپ  رد  دـینکیم ؛ ادـیپ  روـضح  روـطنآ  اـھییامیپھار  رد  امـش  هکنیمھ  تسا . نوگاـنوگ  لـحارم  رد  ناریا  تلم  رادـتقا  زاربا  تکرب  هب  دراد ، دوـجو  روـشک 

ماظن روشک و  تابث  یهناوتـشپ  یلم  رادتقا  نیا  تسا و  یلم  رادتقا  یهدنھدناشن  دـیوشیم ، دراو  صالخا  اب  روطنآ  هناگیب  یتاغیلبت  یاھقوب  نانمـشد و  شالت  مغریلع 

ار دوخ  شالت  یهمھ  هک  دینادیم ، و  دینادب ، دننک . داجیا  روشک  رد  مطالت  دنھاوخیم  دشاب ؛ تابث  اب  ام  روشک  دنرادن  تسود  ملاع  یرابکتسا  زکارم  هتبلا  تسا . یمالسا 

اکیرما مسینویھـص و  هب  هتـسباو  یـسوساج  یاھهاگتـسد  یهمھ  لاس ٨٢  ناتـسبات  رد  دـندرک . هکناـنچمھ  بوشآ ؛ داـجیا  مطـالت و  داـجیا  ینیرفآنارحب ؛ یارب  دـننکیم 

دز اھهئطوت  نیا  یهمھ  یهنیس  هب  در  تسد  اھنآ ، نارازگتمدخ  زیمآتدھاجم  شالت  مدرم و  یرایشوھ  یھاگآ و  اما  دنشکب ؛ بوشآ  هب  ار  روشک  هکنیا  یارب  دندش  جیسب 

رظن رد  ناریا  تلم  امـش  زورما  تسا . هدیافیب  ینمـشد  دنک  ساسحا  هک  یتقو  رگم  دشکیمن ، تسد  دوخ  ینمـشد  زا  نمـشد  هک  ماهدرک  ضرع  اھراب  نم  تشاذـگن . و 

. دناهتخانش ار  نیا  دیھدیم ؛ ناشن  دیناسریم و  روھظهب  تسا ، یلم  رادتقا  یهناشن  هک  ار  هچنآ  ماگنھهب ، اجب و  تقوهب ، هک  دیتسھ  یتلم  ملاع  ناربکتسم 

سلجم  / ١٣٨٣/٠٣/٢٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

اوعد دننک ؛ یزادناتسد  مزع  هدارا و  نیا  رب  دنھاوخیم  ییهدع  دنک . عافد  دوخ  یلم  تزع  لالقتسا و  تیوھ و  زا  دھاوخیم  تسا و  هداتسیا  یمالـسا  ماظن  ناریا و  تلم 

ار تلم  نیا  دیتلم . نیا  یهدنیامن  امش  نوچ  دشاب ؛ هتشاد  ینشور  هاگیاج  دیاب  زاستشونرـس  هدننک و  نییعت  یـساسا ، یلوصا ، یاوعد  نیا  رد  سلجم  تسا . نیا  رس 

سلجم تسیچ . تسیک و  تلم ، نیا  دینیبیم  دینیبیم ؛ تابلاطم  اھتساوخرد و  رد  دینیبیم ، اھراعش  رد  دینیبیم ، اھییامیپھار  تارھاظت و  رد  دینیبیم ، تاباختنا  رد 

یاھتیفرظ اھنیا  دشاب . یللملانیب  یناھج و  ناھاوخهرطیس  نایوجهطلس و  اب  یهلباقم  یلام و  عفانم  رس  رب  یگداتسیا  یلم و  تزع  یلم و  رادتقا  یامنمامت  یهنیآ  دیاب 

. دراد سلجم  هک  تسا  یمھم 

هعمجزامن  / ١٣٨٣/٠٨/١۵ یاھهبطخ  رد  تانایب 

ینارگید تسا . نشور  دیمھف ؛ دوشیم  ار  اکیرما  یهزیگنا  تسا و  قطنمیب  فرح  کی  دنتخادنا ، هار  ییهتسھ  لاجنج  هب  عجار  ایند  رد  نافلاخم  هک  یلاجنج  نیا  عقاو  رد 

یروھمج ماظن  ناریا و  تلم  نمـشد  هکیناسک  اکیرما و  یهزیگنا  یلو  دـنمھوت ؛ راچد  مھ  یـضعب  دـنیاکیرما ، ذوفن  ریز  یـضعب  دـننکیم ، کاـچ  هقی  نادـیم  نیا  رد  هک  مھ 

شوجدوخ و یلم و  رادتقا  هب  لالقتسا و  هب  ار  تلم  کی  دناوتب  هک  یزیچ  رھ  منک : ضرع  هاتوک  یهلمج  کی  رد  نم  تسیچ ؟ نانمشد  یهزیگنا  تسا . نشور  دنایمالـسا ،

. تسا روطنیا  هطلس  ماظن  دنھاوخیم ؛ ناشدوخ  یارب  ار  ایند  یهمھ  هک  ایند  رد  تسا  یتردق  زکارم  ضوغبم  زیچ  نآ  دناسرب ، ازنورد 

امیس  / ١٣٨٣/٠٩/١١ ادص و  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

. دینک ساسح  لیبق  نیا  زا  یتالوقم  هدنربشیپ و  اشگهرگ و  راکتبا  راک و  یلم ، رادتقا  ناگبخن ، شرورپ  تینما ، ملع ، یهلوقم  هب  تبسن  ار  مدرم 

« يلم رادتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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شترا  / ١٣٨٣/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نامھ رھظم  تسا ؛ ناریا  تلم  یمومع  مزع  یهدـنھدناشن  تسا ؛ یلم  رادـتقا  رھظم  نمھب  مودوتسیب  ییاـمیپھار  تسا . هداتـسیا  تعاجـش  لاـمک  اـب  مھ  ناریا  تلم 

رد دوـخ  تکرح  اـب  لاـس  رھ  ناریا  تلم  دـنکیم . بوـعرم  یـسایس ، یتاـغیلبت و  یاـھییاناوت  یماـظن و  رادـتقا  زا  ییهزادـنا  دـح و  رھ  رد  ار  ینمـشد  رھ  هک  تسا  یزیچ 

. دوب دھاوخ  روطنیمھ  یھلالضف  هب  مھ  لاسما  هدرک ؛ ینیشنبقع  هب  راداو  فقوتم و  دوخ  یاج  رد  ار  نمشد  نمھب ، مودوتسیب 

ناریا  / ١٢/٠۵/١٣٨۴ یمالسا  یروھمجتسایر  یهرود  نیمھن  ذیفنت  مکح  نتم 

یهصرع رد  یمدرم  روضح  هک  تسا  هتخومآ  ام  هب  ام ، ریبک  ماما  بـالقنا و  تکرب  هب  یمالـسا  یرـالاسمدرم  دوب . هللالـبح  هب  ناریا  تلم  ماـصتعا  زا  یاهولج  مھن  تاـباختنا 

ناریدم فارحنا  شزغل و  زا  یریگولج  یارب  نئمطم  یزیواتـسد  ناگناگیب و  یبلطالیتسا  ربارب  رد  مکحتـسم  یراصح  یلم و  رادتقا  زا  تسارح  لماع  روشک ، ناریدـم  شنیزگ 

اب ار  نآ  دنـس  هدرک و  راومھ  شیوخ ، تدھاجم  اب  ار  هار  نیا  عناوم  تسا ، نآ  هب  دـھعتم  نموم و  نادـند ، نب  زا  هتفرگارف و  مالـسا  زا  ار  یرالاسمدرم  سرد  ناریا  تلم  تسا .

. تسا هدناسر  اضما  هب  شناناوج ، نیرتزیزع  نوخ 

هعمجزامن  / ٢٨/٠۵/١٣٨۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

رد مھ  نآ  راثآ  دنداد و  ماجنا  ار  ییانعمرپ  رایـسب  تکرح  هھرب ، نیا  رد  ناریا  تلم  دش . یلم  رادتقا  یدنلبرـس و  تزع و  روشک و  یوربآ  یهیام  ناریا  تلم  تاباختنا  هللادمحب 

تردـق ناریا  تلم  منکیم . هیکت  مراد  یزیچ  هچ  یور  نم  هک  دـنمھفیم  بوخ  دنتـسھ ، یناھج  یاھنایرج  زا  عالطا  لھا  تسایـس و  لـھا  هک  یناـسک  دـش . رھاـظ  اـیند 

. داد ناشن  ایند  هب  ار  دوخ  یگداتسیا  یریگتھج و  دوخ ، یهدارا  دوخ ،

ماظن  / ٠٨/٠٨/١٣٨۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، دسرب یدازآ  هب  هکنیا  یارب  دسرب ، یونعم  تداعـس  هب  هکنیا  یارب  تلم  کی  تسا . یلم  رادتقا  یلـصا  یاھهیاپ  تابجوم  یلم و  رادـتقا  ینابم  زا  تلفغ  یدـعب ، لصفرس 

تلم کـی  فیعـض ، تلم  کـی  تسا . رادـتقا  تاـبجوم  زا  شدوخ  مھ  اـھزیچ  نآ  هچ  رگ  دـشاب ؛ ردـتقم  یوـق و  هکنیا  هب  دراد  جاـیتحا  دـسرب ، تفرعم  یاـھهلق  هب  هکنیا  یارب 

نیمات دیاب  ار  یلم  رادتقا  دناسرب . ینامرآ  یاھهلق  هب  ار  شدوخ  دناوتیمن  تسا ، نارگید  ناھد  تسد و  هب  شمشچ  هک  یتلم  ورهلابند ، هتسباو و  تلم  کی  روخیرسوت ،

ام قالخا ، رد  مینکیم . تبحـص  قالخا  یهرابرد  هسلج  نیا  رد  میاهدرک ؛ تبحـص  یلیخ  ملع  یهراـبرد  قـالخا . ملع و  اـب  دوشیم ؟ نیماـت  یزیچ  هچ  اـب  یلم  رادـتقا  درک .

راچد قالخا  یهنیمز  رد  دـیاب  ام  هدرک . مالعا  ربمغیپ  تلاسر  هتـشارفارب و  ربمغیپ  ار  قـالخا  لـیمکت  بیذـھت و  مچرپ  تسا . قـالخا  ملعم  اـم  ربمغیپ  میرواـیب . مک  هرمن  دـیابن 

ضرعم رد  ار  ام  یاھناوج  یرادـنید  حور  فاصنایب ، یاھمدآ  یـضعب  هک  یرادـنید -  حور  ییارگنوناق و  یراک ، نادـجو  طابـضنا ، یعامتجا ، یاھراتفر  میوشن . یگدـنامبقع 

. تسا رادتقا  یاھهیاپ  زا  دندرک -  تراغ  شوختسد  یدازآ ، مان  هب  قطنمیب و  اوتحمیب و  یاھفرح  مان  هب  دنداد و  رارق  لواطت 

نیا دـنناوتیم  دنـشاب  هتـشاد  داقتعا  تلم  داحآ  روشک و  نالووسم  هک  تسا  نیا  یلم  رادـتقا  یاھهیاپ  زا  یکی  مینک . تلفغ  دـیابن  مھ  دوجوم  یاھتیفرظ  اھییاناوت و  زا 

فیاظو یهلمج  زا  نیا  میھدـب ؛ مدرم  هب  دـیاب  ار  نیا  دـننکن . ساسحا  تسبنب  طـیحم  رد  اـپ و  تسدیب و  زجاـع ، ار  دوخ  دـنھد ؛ ماـجنا  ار  اـھراک  نیا  دـننک و  یط  ار  اـھھار 

ماجنا دـیاب  یتموکح  یاھهاگتـسد  تسا و  تموکح  هب  طوبرم  هک  تسا  ییاھراک  وزج  یلم  رادـتقا  تابجوم  دـھد . ماـجنا  دـیاب  تلود  هک  تسا  ییاـھراک  وزج  نیا  تساـم ؛

نامدوخ یقیقح  یعقاو و  تردق  زا  تلفغ  مینکن ؛ ضرف  نامدوخ  یارب  یزادرپلایخ  مھوت و  لیخت و  اب  میناوتیمن ، هک  ار  هچنآ  میشاب . هتشادن  مھ  تردق  مھوت  هتبلا  دنھد .

. میشاب هتشادن 

ماظن  / ٠٨/٠٨/١٣٨۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هدـبز و یـسایس  نارگلیلحت  ناـبز  رد  مھ  اـیند ، حطـس  رد  مھ  هقطنم ، دوـخ  رد  مھ  اـم ، روـشک  یـسایس  تردـق  یلم و  تردـق  هک  میتـسھ  ییهطقن  هقطنم ، نیا  رد  اـم 

دـحتم و نالووسم  اب  دایز ، تیعمج  اب  ساسح ، هداعلاقوف  یهطقن  کی  رد  دابآ  روشک  کی  گرزب ، روشک  کی  دـناهدرک . لوبق  ار  نیا  هتفرگ ؛ رارق  فارتعا  دروم  ایند  کی  یهجرد 

؛ مینیبب ار  نانمشد  یاھهئطوت  میـشاب ؛ فارطا  هجوتم  دشاب ؛ عمج  نامـساوح  دیاب  تیعقوم  نیا  رد  میراد . یتیعقوم  نینچ  ام  ناوج ؛ تلم  اب  دادعتـسااب و  تلم  اب  قفتم ،

. مینک تکرح  هناعاجش  هناربدم و  هنارایشوھ و  هناھاگآ و 

ییاوھ  / ١١/١٨/١٣٨۴ یورین  لنسرپ  رادید  رد  تانایب 

ینالووسم رگا  دنـشاب . مھ  تلم  نیا  رادتقا  رھظم  دیاب  دنتلم و  نیا  تساوخ  رھظم  مدرم و  یهدارا  رھظم  تلم ، نالووسم  زورما  تسا ؛ هدـمآ  نادـیم  طسو  تلم ، نیا  زورما 

نامزاس هب  روتسد  هینایب و  رودص  رد  مرتحم  روھمج  سیئر  مادقا  دنتسین . تلم  نیا  یهدنیامن  دنھدب ، ناشن  ار  تلم  نیا  تزع  یلم و  رادتقا  دنناوتن  هک  دنـشاب  راک  رـس  رب 

هب یکتم  دـناهتفرگ ، میمـصت  زورما  تدـم و  نیا  لوط  رد  نالووسم  هک  هچنآ  هناتخبـشوخ  دوب . تلم  نیا  رادـتقا  تزع و  اب  بسانتم  هک  دوب  یزیچ  نامھ  تسرد  یمتا ، یژرنا 

. دناهدرک لمع  تسرد  دننکیم و  راک  هچ  دنمھفیم  تسا ؛ ینف  لئاسم  یللملانیب و  یسایس  لئاسم  رد  دراو  هربخ و  شیدنارود و  یهبقع  هب  یکتم  یـسانشراک و  راک 

ناشن فعـض  یدیدھت  چیھ  لباقم  رد  دوخ ، لالقتـسا  یلم و  رادتقا  تزع و  ریـسم  رد  ناریا  تلم  هک  دننادب  دھدب ، ناشن  فعـض  دوخ  زا  ناریا  تلم  دـنرظتنم  هک  یناسک  نآ 

یارب دـنکیم و  میھفت  ام  هب  ار  تقیقح  نیمھ  همھ ، یدـعب ، یاھهبرجت  سدـقم و  عافد  نارود  یهبرجت  بالقنا ، یهبرجت  ام ، یهلاس  تفھوتسیب  یهبرجت  و  داد . دـھاوخن 

. تفرگ مکتسد  دیابن  ار  تلم  نیا  روشک و  نیا  یلم  رادتقا  هک  دنکیم  رارکت  ام 

نانمس  / ٠٨/١٨/١٣٨۵ نایھاگشناد  رادید  رد  تانایب 

رادتقا دشر  ملع ، دشر  یلم ، تورث  دشر  تینما ، دشر  یعامتجا ، طابـضنا  نداد و  اقترا  طبـضنم  حوطـس  هب  ار  نادنورھـش  راتفر  نداد ، اقترا  رتیملع  حطـس  هب  ار  اھتیریدم 

. مینادیم یلصا  یاھهیاپ  ار  اھنیا  ام  دنراد و  تلاخد  حیحص  یانعم  هب  تفرشیپ ، لوحت و  نیا  رد  اھنیا  یهمھ  تسا ؛ یلم  تزع  دشر  قالخا و  دشر  یلم ،

زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١١ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ار راک  نیا  ناریا  تلم  دزادرپب و  مامت  تداشر  اب  مھ  ار  نآ  یاھهنیزھ  دنک و  بیقعت  ار  راک  دوشب ، نادیم  دراو  تعاجـش  اب  هک  دنکیم  ادیپ  تسد  یدنلبرـس  تزع و  هب  یتلم 

. درک

تخادرپ ار  نآ  ناریا  تلم  دوب ؛ ناریا  تلم  یبلطتزع  یبـلطیدازآ و  یبلطلالقتـسا و  یهنیزھ  نیا  دوب ؛ یلیمحت  گـنج  لاـس  تشھ  درک  تخادرپ  ناریا  تلم  هک  یاهنیزھ 

. دوب یلم  راختفا  یلم و  تردق  تلم و  لالقتسا  هب  نتفای  تسد  یهنیزھ  نیا  نوچ  درک ، لمحت  ار  گنج  لاس  تشھ  درواین . وربا  هب  مخ  درک و 

ص)  / ٠٩/١٣٨٧/٠۵  ) مظعا لوسر  ترضح  ثعبم  تبسانم  هب  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یلم و یهبناجهمھ  میظع  یهعـسوت  شنوگانوگ ، یاھتراھم  شاهبرجت ، شایروانف ، شملع ، تسین و  لـبق  لاـس  تسیب  ناریا  تلم  اـب  یهسیاـقم  لـباق  ناریا  تلم  زورما 

تماقتـسا نیمھ  رثا  رب  نیا ، تسین . شیپ  لاس  جـنپوتسیب  شیپ و  لاس  تسیب  اب  یهسیاـقم  لـباق  هقطنم ، رد  شرادـتقا  ذوفن و  شایروشک ، یداـصتقا و  یعاـمتجا و 

« يلم رادتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. تسا

ص)  / ٠٩/١٣٨٧/٠۵  ) مظعا لوسر  ترضح  ثعبم  تبسانم  هب  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یلم و یهبناجهمھ  میظع  یهعـسوت  شنوگانوگ ، یاھتراھم  شاهبرجت ، شایروانف ، شملع ، تسین و  لـبق  لاـس  تسیب  ناریا  تلم  اـب  یهسیاـقم  لـباق  ناریا  تلم  زورما 

تماقتـسا نیمھ  رثا  رب  نیا ، تسین . شیپ  لاس  جـنپوتسیب  شیپ و  لاس  تسیب  اب  یهسیاـقم  لـباق  هقطنم ، رد  شرادـتقا  ذوفن و  شایروشک ، یداـصتقا و  یعاـمتجا و 

تما تثعب  زورما  دوـب ، مرکم  یبـن  تثعب  زور  نآ  هک  مینادـب  میوـش ؛ انـشآ  ربـمغیپ  خـیرات  اـب  میمھفب ؛ مینادـب و  اـم  کـت  کـت  یتسیاـب  ار  نیا  تسا ؛ تثعب  سرد  نیا  تـسا .

دوخ یاھیئاناوت  رب  دنک ، هفاضا  دوخ  ملع  رب  دنک ؛ مادقا  تکرح و  تریـصب  اب  هناھاگآ و  دنادب ؛ ثوعبم  ار  دوخ  دنکب ؛ تثعب  ساسحا  دـیاب  یمالـسا  تما  زورما  تسا . یمالـسا 

، یمالـسا بالقنا  مایپ  ناریا ، تلم  مایپ  نیا  تسا . مھم  یلیخ  هملک  دـیحوت  ناشیا  نیب  و  دـنک . هفاضا  دوخ  یمالـسا  للملانیب  ماجـسنا  یلم و  ماجـسنا  رب  دـنک ، هفاضا 

هار هک  مینادیم  دیـسر و  میھاوخ  اجک  هب  مینادـیم  مینکیم ،  میراد  راک  هچ  مینادـیم  یھلا  قیفوت  هب  تسا . نشور  ام  یارب  مھ  قفا  و  تسا . یمالـسا  یروھمج  ماظن  مایپ 

. ندرک درگبقع  هن  نداتسیا و  هن  تسا ؛ نتفر  هطقن ، نآ  هب  ندیسر 

تلود  / ٠٢/١٣٨٧/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

یهطقن ناونع  هب  ار  نیمھ  دنیایب  یضعب  تقو  نآ  تسا ؛ یلم  رادتقا  یونعم و  رادتقا  تزع ، یراگبلط ، نابز  نامنابز  یجراخ  تسایس  رد  رابکتسا ، اب  یهلباقم  رد  زورما  ام 

ناشـشوخ یتقو  نآ  اھتلود  نالف  دیآیمن . ناشـشوخ  هک  تسا  مولعم  بخ ، دیاین . ناشـشوخ  امـش  زا  اھتلود  نالف  هک  دیاهدرک  یراک  امـش  اقآ ! هن  هک  دـننک  دومناو  فعض 

؛ دنک ینیـشنبقع  بالقنا  یاھفرح  شدوخ و  یاھفرح  زا  دنک و  کچوک  ار  شدوخ  دنکب ؛ رکذ  رترب  یاھفرح  ناونع  هب  ار  اھنآ  یاھفرح  دیوگب و  ار  اھنآ  قلمت  ناسنا  هک  دـیآیم 

ماـظن و هب  تناـیخ  هکلب  تلود ، هب  تناـیخ  هن  تسا ؛ تناـیخ  بیرخت  تسا ، تمدـخ  داـقتنا  تسا ؛ دـب  بیرخت  تسا ، بوخ  داـقتنا  دـیآیم ! ناشـشوخ  یلیخ  اـھنآ  تقو  نآ 

. دننکب داقتنا  دننکب ، بیرخت  دیابن  تسا . روشک  هب  تنایخ 

یھاگشناد  / ٠۵/١٣٨٧/٠۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

زا دوخ ، روشک  زا  دوخ ، تلم  زا  دناوتب  ات  دنک  ادـیپ  تسد  رادـتقا  تردـق و  نیا  هب  دـیاب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  امـش و  روشک  رگا  تسا . تورث  تردـق و  یهیام  ملع  دـینیبب ،

یئوگروز زا  یریگولج  یارب  تسین ، نارگید  هب  یئوگروز  یارب  رادـتقا  تسا ؛ نیا  شاهدـیاف  تردـق  هک  دـشخبب -  تینوصم  دـنک و  یناـبیتشپ  دوخ  ماـظن  زا  دوـخ و  یاھـشزرا 

هب ار  ملع  دیاب  دنک ، فرطرب  تسا  روشک  نیا  رد  یدادبتسا  تموکح  اھلاس  ثاریم  هک  ار  ینوگانوگ  تالکشم  دناوتب  ات  دراد  جایتحا  تورث  هب  نیا  رانک  رد  رگا  و  تسا -  نارگید 

. یلم تورث  یلم و  رادتقا  هب  ندیسر  یارب  تسا  یاهلیسو  ملع  تلم ، کی  یارب  دروایب . تسد 

یھاگشناد  / ٠۵/١٣٨٧/٠۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

؛ دـننکیم روشک  هب  تمدـخ  مھ  اھرادمتـسایس  بخ ، تسا . ملع  هار  زا  روشک  هب  تمدـخ  شیاـھھار  نیرتھب  زا  یکی  تسا ؛ نکمم  یفلتخم  یاـھھار  زا  روشک  هب  تمدـخ 

روشک هب  تمدـخ  مھ  نارگتعنـص  دـننکیم ، روشک  هب  تمدـخ  مھ  هیقب  ناـناگرزاب و  راـجت و  دـننکیم ، روـشک  هب  تمدـخ  مھ  گـنج  یاھنادـیم  ناروآمزر  ادـخ و  هار  نادـھاجم 

، روشک تردـق  یهیام  یلم ، رادـتقا  یهیاـم  ملع  هک  دـش  ضرع  ـالبق  هک  یلئـالد  نیمھ  هب  تسا ؛ ملع  هار  زا  روشک ، هب  تمدـخ  یهتـسجرب  یاـھھار  زا  یکی  اـما  دـننکیم ؛

. تسا یروشک  رھ  یدنلبرس  یهیام  روشک و  تورث  یهیام 

ع)  / ١٣٨٧/٠٧/٢٨  ) یلع ماما  یرسفا  یهدکشناد  رد  یشودرس  یاطعا  فیلحت و  مسارم  رد  تانایب 

شزرا تیمھا و  یلم  تردق  رھظم  نیا  رادتقا و  نیا  یتقو  نآ  یلو  دنیآیم ؛ باسح  هب  اھروشک  یلم  رادتقا  مھم  رایسب  ازجا  زا  یکی  حلـسم  یاھورین  ملاع ، یاج  همھ  رد 

یورین حالس ، زا  رتمھم  اما  تسا ؛ عافد  یاناوت  حلسم ، درم  تسا و  مھم  حالس  دشابن . حالس  کمک  ددم و  هب  رادتقا  افرص  دنکیم ، زورب  وا  رد  هچنآ  هک  دنکیم  ادیپ  یفعاضم 

اب تلم  کی  دروآیم . رد  لاوز  لباق  ریغ  یقیقح و  یونعم و  رادتقا  کی  تروص  هب  ار  روشک  کی  یلم  رادتقا  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  تسا . حلـسم  درم  یحور  تردق  یونعم و 

یاراد تسا ، مکحتـسم  نامیا  تبالـص  تردق و  اب  اھنآ  یاھهدارا  تسا و  نشور  نامیا  رون  اب  اھنآ  یاھلد  هک  یدیـشر  عاجـش و  نازابرـس  حلـسم و  ناناوج  نادرم و  نتـشاد 

. دیراد رارق  یتوسک  نینچ  رد  امش  زورما  درک . ادیپ  ناوتیم  رتمک  خیرات -  رسارس  رد  هکلب  ناھج -  رسارس  رد  ار  نآ  ریظن  هک  تسا  یرادتقا 

شترا  / ١٣٨٧/١١/١٩ یئاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

طخ نیا  هک  تسا  نیا  ناریا  تلم  لماک  یئاـھن و  یزوریپ  هار  دـینادیم . دـینادب و  دـیاب  امـش  دـننادب و  دـیاب  دـننادیم و  ار  نیا  ناریا  تلم  یهمھ  تسا ؛ نیمھ  هدـنیآ  یهخـسن 

، یملع تدـھاجم  شلاکـشا ؛ یهمھ  رد  تدـھاجم  تکرح و  هار  یلم و  سفن  هب  داـمتعا  یلم ، تردـق  هب  ناـمیا  دوـخ ، هـب  ناـمیا  ادـخ ، هـب  ناـمیا  ناـمیا ؛ طـخ  میقتـسم ،

. دنھدن تسد  زا  ار  داھج  نامیا و  و  یماظن -  تدھاجم  تسا ، مزال  هک  یئاجنآ  و  یلمع -  تدھاجم 

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

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

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

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

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

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

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

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

. میشخبب اقترا  مینک و  رتشیب 

رھشون  / ١٣٨٨/٠٧/١۴ ییایرد  مولع  هدکشناد  رد  تانایب 

نیا اب  تین ، نیا  اب  یـسارھناریا -  یهژورپ  دربشیپ  تین  اب  نمـشد  هتبلا  دـننکیم . رارقا  مھ  اھنآ  دـننک ؛ راـکنا  دـنناوتیمن  مھ  نانمـشد  یتح  ار  یمالـسا  ناریا  رادـتقا  زورما 

ناشن هک  شخب  نآ  تسا . غورد  طلغ و  یرگید ، شخب  تسرد و  وا  راک  نیا  زا  یـشخب  دشکیم . دایرف  ار  ماظن  نیا  روشک و  نیا  یلم  تردق  امـش و  تردق  هنامـصخ -  عضوم 

یاھاج هب  میدرک و  عورـش  رفـص  زا  یمالـسا  یروھمج  یهلاـس  یـس  نارود  رد  اـم  تسا . تسرد  تسا ؛ تسار  تسا ، یمالـسا  یروھمج  ماـظن  تردـق  یاـیوگ  هدـنھد و 

رد لوا  زور  زا  نم  میتـشاد . رارق  نآ  رد  هک  یاهطقن  نآ  اـب  تسین  هسیاـقم  لـباق  میدیـسر ، هچنآ  اـما  میدیـسر . هچنآ  هـب  میتـسین  عناـق  یلو  میدیـسر ، یاهتفرـشیپ  رایـسب 

. ماهدرک سمل  کیدزن  زا  ناشتیفرظ ، یهمھ  اب  ناشاوتحم ، یهمھ  اب  ار  یماظتنا  یاھورین  ار ، هاپس  ار ، تاناکما  ار ، عافد  ترازو  ار ، شترا  متشاد ؛ روضح  حلـسم  یاھورین 

، یتاحیلـست رادتقا  یملع ، رادتقا  درکیمن . رواب  سک  چیھ  داد و  ناشن  ار  نآ  دشیمن  مھ  تشگنا  یهراشا  اب  یتح  زور  نآ  هک  دـیراد  رارق  یاهلق  رد  زیزع  ناناوج  امـش  زورما 

. تسا تسار  نمشد  فرح  زا  تمسق  نیا  فلتخم . یاھشخب  رد  تفرشیپ ، ماجسنا ، سفن ، هب  دامتعا  یروابدوخ ،

« يلم رادتقا   » 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 33هاگياپ  هحفص 8 
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رھشون  / ١٣٨٨/٠٧/١۴ ییایرد  مولع  هدکشناد  رد  تانایب 

یارب تسا ، دیدھت  ملاع  نایوگروز  یارب  هلب ، تسا . تصرف  کی  نیا  تسین ؛ دیدھت  ناگیاسمھ  یارب  تسین . دیدھت  سک  چـیھ  یارب  یمالـسا  یروھمج  میظع  یلم  رادـتقا 

دگل دندرک و  ار  هدافتـساوس  نیرتشیب  تلم  نیا  یناسنا  یعیبط و  میظع  عبانم  زا  زور  کی  هک  یناسک  یارب  تسا ، دیدھت  اھتلم  راک  رد  نارگهلخادـم  ملاع و  نایوجهرطیس 

. تسین دیدھت  اھتلم  یارب  اما  تسا ؛ دیدھت  دنتسھ ، ینتشگنزاب  یاھزور  نآ  تشگزاب  یوزرآ  رد  زونھ  دندز و  تلم  نیا  تیصخش  تیثیح و  هب 

ناوج  / ١٣٨٩/٠٧/١۴ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

هک دشاب  نیا  یارب  دیاب  یلم  رادتقا  یلم و  تورث  میریگب . ارف  دیاب  ناسنا  قوقح  زا  یقیقح  عافد  یارب  یناسنا ، لئاضف  تفرـشیپ  یارب  تیونعم ، یارب  تمدخ ، یارب  ار  ملع 

ار ملاظ  یولج  میوش ؛ هجاوم  لباقم و  ملاظ  اب  مینک ؛ کمک  مولظم  هب  میئوگن ؛ روز  یـسک  هب  دریگب . تسد  رد  ار  تلادع  مچرپ  ناھج ، جئار  تنـس  فالخرب  دناوتب  تلم  نیا 

. میریگب

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٨ نازابناج  ادھش و  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

ناردام و نم  دـنتفگیمن . غورد  میھدـب ؛ ادـخ  هار  رد  میدوب  رـضاح  میتشاد ، مھ  دـنزرف  ات  هد  ام  رگا  دـنتفگیم  یعقاو  قدـص  اب  دـجب و  هک  مدرک  ترایز  ار  یئادھـش  ناردام  نم 

نامھ تسا ؛ راختفا  تزع و  تساھنآ ، اب  مھ  قح  هتبلا  دندش . دیھـش  ادخ  هار  رد  ناشنادنزرف  هکنیا  رطاخ  هب  دندرکیم ، راختفا  تزع و  ساسحا  هک  مدرک  تاقالم  ار  یناردپ 

، هثداح نیا  زا  نیبادخ ، مشچ  نیا  تسا ؟ یکچوک  زیچ  البرک  یهثداح  مدیدن . یئابیز  زج  الیمج ؛» الا  تیار  ام  : » دومرف اھیلع ) مالـس هللا   ) یربک بنیز  ام  یهمع  هک  یروط 

ساسحا نیمھ  هک  مدـید  ار  یرایـسب  یاھهداوناخ  نم  الیمج .» الا  تیار  ام  « ؛ دـنکیم هدـھاشم  ابیز  تقیقح  کـی  نیگنـس ، تبیـصم  نیا  زا  هدـش ، هتخیر  یاـھنوخ  نیا  زا 

دوجو هب  تلم  کی  رد  ار  سفن  هب  دامتعا  هک  تساھنیا  دـھدیم ؛ رادـتقا  تلم  کـی  هب  هک  تساـھنیا  ـالیمج .» ـالا  اـنیار  اـم  : » دـنتفگیم مھ  اـھنآ  دوب ؛ مھ  اـھنآ  رد  یربک  بنیز 

. دنازرلیمن ار  اھنآ  لد  ایند  ربکتسم  زواجتم و  یاھتلود  یهناتسم  یاھهدبرع  ایند ، یدام  یاھتردق  یاھدیدھت  هک  تساھنیا  دروآیم ؛

١٣٨٩/١١/٢٩ /  « نارگراثیا روما  یھدناماس  داھج و  راثیا و  گنھرف  میکحت  جیورت و   » روما رد  ماظن  یلک  یاھتسایس  غالبا 

نانآ یاھهداوناخ  ناگدنمزر و  ناگدازآ و  نازابناج ، نادیھـش ، زا  معا  نارگراثیا  قح  زا  یرادساپ  میرکت و  روشک و  رد  داھج  راثیا و  یرادیاپ و  گنھرف  میکحت  جیورت و  روظنم  هب 

: ددرگ یم  نییعت  لیذ  حرش  هب  روما  نیا  رد  ماظن  یلک  یاھتسایس  دنراد ، یمالسا  ماظن  یلم و  رادتقا  تینما و  تزع ، رد  هک  یمھس  و 

سابعردنب  / ٠١/١٣٩٠/٠۵ رد  شترا  یئایرد  یورین  هاگیاپ  رد  تانایب 

لقتسم دازآ ، یهقطنم  کی  هقطنم ، نیا  رد  یئاکیرمآ ـ  یئاپورا و  فلتخم ـ  یاھروشک  یاھوان  رـضم  بولطمان و  روضح  دوجو  اب  نامع  یایرد  سراف و  جیلخ  یهقطنم  زورما 

. نامزیزع روشک  ردتقم  تلم  دنلبرس و  ناریا  یمالسا و  یروھمج  روضح  رطاخ  هب  تسا ، سفن  هب  یکتم  و 

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

هدنھدناشن سراف ، جیلخ  لحاوس  نیرتیبرغ  ات  نامع  یایرد  لحاوس  نیرتیقرـش  زا  نانآ  یاھهداوناخ  هاپـس و  شترا و  ییایرد  یاھورین  هنادـنمتردق  هنالوئـسم و  روضح 

. تسا روشک  یلم  رادتقا  تزع و  ظفح  یارب  خسار  مزع 

یمالسا  / ٠٩/١٣٩٠/٠۶ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یـس عطقم  نیا  دـننیبیم . دـنراد  ار  شتارثا  دـنھد و  همادا  ناوت  تردـق و  مامت  اـب  ار  میقتـسم  طارـص  ندومیپ  هار و  رد  تماقتـسا  نیا  دناهتـسناوت  نونکاـت  ناریا  زیزع  تلم 

ناناوجون زورما ، ناناوج  زورید ، ناناوج  یپردیپ ، ددـعتم  یاھلـسن  لاس ، یـس  لوط  رد  تسام . یخیرات  تایح  عطاقم  نیرتناشخرد  زا  یکی  ام ، روشک  بـالقنا و  یهلاـس 

رد هک  تسا  لاس  یـس  ناریا  تلم  ام  دننکیم . تکرح  ولج  تمـس  هب  راوشد  یاھنادیم  نیا  رد  هزیگنا ، کی  اب  سفن ، کی  اب  فدـھ ، کی  اب  همھ  دـنیادرف -  ناناوج  هک  زورما - 

قئاف نامدوخ  نانمـشد  رب  یھلا  قیفوت  هب  میاهداتـسیا و  یتینما -  دیدھت  یـسایس ، دیدھت  یماظن ، دیدھت  دـیدھت ؛ راشف  میرحت ، راشف  رابکتـسا -  راشف  تثابخ و  لباقم 

سفن و هب  اکتا  یاراد  ردتقم و  هدنورـشیپ و  زیزع و  ناریا  تلم  زورما  اھنآ ، مغریلع  اما  دننیبب ؛ رادیما  هدنورـشیپ و  ردتقم و  زیزع و  ار  ناریا  تلم  دنتـساوخیمن  اھنآ  میاهدـمآ .

. تسا هدنیآ  هب  تبسن  ناوارف  دیما  زادنامشچ و  یاراد 

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

، دوب مدرم  یهدارا  دنتسیاب ، یاهتسھ  یهیضق  رد  نانمـشد  لیمحت  یئوگروز و  لباقم  رد  اھنآ  دھدب و  تردق  دھدب ، تارج  نالوئـسم  هب  تسناوت  هک  یمکحتـسم  راصح  نآ 

. دنک روشک  بیصن  ار  گرزب  تیقفوم  نیا  تسناوت  هک  دوب  یمدرم  رادتقا  هاگیاپ  دوب ؛ مدرم  ینابیتشپ 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢١ نارگراثیا  ادھش و  یاھهداوناخ  عمج  رد  تانایب 

یلیمحت گنج  تسا . نوزفازور  رادـتقا  یاراد  هک  تسا  هداد  ناـشن  هتـشذگ  یهھد  هس  لوط  رد  اـم  زیزع  روشک  ناریا و  گرزب  تلم  یمالـسا و  یروھمج  ماـظن  نم ! نازیزع 

حلسم یاھورین  مادص و  میژر  دوبن ؛ ام  لباقم  رد  مادص  میژر  طقف  تسا . هنیزھرپ  یمالـسا  یروھمج  هب  مجاھت  هک  داد  ناشن  همھ  هب  ام  مدرم  ام و  روشک  رب  هلاس  تشھ 

یاوق هدمع  تسکـش  عقاو  رد  ام ، روشک  هب  مجاھم  یاھورین  تسکـش  دشیم . تیامح  دـشیم ، دـییات  اکیرمآ -  گرزب -  ناطیـش  ملاع و  گرزب  نیطایـش  یوس  زا  یمادـص 

. دنتسھ دناهدوب و  حلسم  یاھورین  نابیتشپ  نامروشک  عاجش  مدرم  یمالسا . ماظن  اب  دنفرط ؛ یک  اب  دندیمھف  دوب ؛ اھنآ  یناطیش  یاھتـسایس  ملاع و  حلـسم  یاھتردق 

تازایتما اھنیا  دنمیرکت . یاراد  مرتحم و  مدرم ، مشچ  رد  حلـسم  یاھورین  زورما  تسا . هدرک  نابرھم  امـش  هب  تبـسن  ار  مدرم  یاھلد  دـنکیم ؛ کمک  امـش  هب  لاعتم  یادـخ 

. تسا یگرزب 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢١ حلسم  یاھورین  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

یلیمحت گنج  تسا . نوزفازور  رادـتقا  یاراد  هک  تسا  هداد  ناـشن  هتـشذگ  یهھد  هس  لوط  رد  اـم  زیزع  روشک  ناریا و  گرزب  تلم  یمالـسا و  یروھمج  ماـظن  نم ! نازیزع 

حلسم یاھورین  مادص و  میژر  دوبن ؛ ام  لباقم  رد  مادص  میژر  طقف  تسا . هنیزھرپ  یمالـسا  یروھمج  هب  مجاھت  هک  داد  ناشن  همھ  هب  ام  مدرم  ام و  روشک  رب  هلاس  تشھ 

یاوق هدمع  تسکـش  عقاو  رد  ام ، روشک  هب  مجاھم  یاھورین  تسکـش  دشیم . تیامح  دـشیم ، دـییات  اکیرمآ -  گرزب -  ناطیـش  ملاع و  گرزب  نیطایـش  یوس  زا  یمادـص 

. دنتسھ دناهدوب و  حلسم  یاھورین  نابیتشپ  نامروشک  عاجش  مدرم  یمالسا . ماظن  اب  دنفرط ؛ یک  اب  دندیمھف  دوب ؛ اھنآ  یناطیش  یاھتـسایس  ملاع و  حلـسم  یاھتردق 

تازایتما اھنیا  دنمیرکت . یاراد  مرتحم و  مدرم ، مشچ  رد  حلـسم  یاھورین  زورما  تسا . هدرک  نابرھم  امـش  هب  تبـسن  ار  مدرم  یاھلد  دـنکیم ؛ کمک  امـش  هب  لاعتم  یادـخ 

. تسا یگرزب 

لاس ١٣٩١  / ١٣٩١/٠١/٠١ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

« يلم رادتقا   » 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 33هاگياپ  هحفص 9 
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یود تسیب و  یئاـمیپھار  رد  هچ  لاـس ، نیا  رد  ناریا  تلم  یـسایس ، یهبنج  رد  دوـب . ناریا  تلم  رادـتقا  زورب  لاـس  لاس ٩٠ ، هملک ، یقیقح  یاـنعم  هب  روشک ، لـخاد  رد 

هتـشذگ رد  ار  نآ  ریظن  هک  درک  تبث  هقطنم  خـیرات  رد  یلم  رادـتقا  یارب  ار  یـصخاش  نانچنآ  داد و  ناشن  دوخ  زا  یروضح  ناـنچنآ  دنفـسا ، مھدزاود  تاـباختنا  رد  هچ  نمھب ،

. میتشاد رتمک 

اوق  / ١٣٩١/٠١/١۶ لک  هدنامرف  اب  حلسم  یاھورین  ناھدنامرف  رادید 

دوخ همیسارس  هنوگنیا  ناریا  تلم  ناھاوخدب  تشادن ، ییالاب  یراذگریثات  تردق و  یمالسا  یروھمج  رگا  اریز  تسا ، یمالـسا  ماظن  تردق  یهدنھدناشن  اھدیدھت  ترثک 

. دندزیمن شتآ  بآ و  هب  ار 

مالسلاهیلع  / ١٣٩١/٠٣/٠٣ نیسح  ماما  هاگشناد  رد  تانایب 

تاراکتبا زا  راشرس  هللادمحب  هک  زورما  نادیم  میراد . ار  نآ  یرازگرکش  یهفیظو  ام  تسا و  هتشاد  ینازرا  ام  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  رد  تمدخ  گرزب  تمعن  لاعتم  دنوادخ 

. تسا هدـنیآ  یاھلـسن  یهمھ  امـش و  ام ، هب  یمالـسا  بالقنا  مایپ  زا  یاهنومن  کی  دوب ، هتفرگ  ارف  ار  اھهمانرب  مسارم و  رـساترس  نآ ، رد  نیداـمن  یاـبیز  یاـھهولج  دوب و 

قوف دـی هللا  . » دـندرک تعیب  ادـخ  اب  عقاو  رد  دـندرک ، تعیب  ربمغیپ  اـب  مالـسا  هار  رد  هک  یئاـھنآ  نوعیاـبی هللا ؛» اـمنا  کـنوعیابی  نیذـلا  نا  : » دـیامرفیم نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ 

تیروماـم و اـب  تعیب  نید ، اـب  تعیب  مالـسا ، اـب  تعیب  تسادـخ . تسد  عقاو  رد  دوب -  ربمغیپ  تسد  هک  تفرگ -  رارق  اـھنآ  تسد  یور  رب  تعیب  یارب  هک  یتسد  نآ  مھیدـیا ؛»

نایز هب  دنکـشب ، ار  تعیب  نیا  هک  یـسک  رھ  هسفن ؛» یلع  ثکنی  امناف  ثکن  نمف  : » دـیامرفیم دـعب  دـنکیم . تعیب  ادـخ  اب  ناسنا ، تسا . یتعیب  نینچ  یھلا ، تیلوئـسم 

زا ار  دوخ  گرزب  شاداپ  دـننکیم ، یرادـیاپ  دـنزرویم و  افو  نامیپ  نیا  رب  هک  یناسک  نآ  اما  امیظع ؛» ارجا  هیتویـسف  هیلع هللا  دـھاع  اـمب  یفوا  نم  و  . » تسا هدرک  مادـقا  دوخ 

هب رداق  ام  یدام  یئایند و  نھذ  هک  تسانعمرپ  زغمرپ و  تمظعاب و  ردقنآ  ترخآ  شاداپ  هچرگا  تسین -  ترخآ  رد  شاداپ  طقف  شاداپ ، نیا  درک . دنھاوخ  تفایرد  لاعتم  یادخ 

یگدازآ تسا ، یزارفارـس  تسا ، تزع  دننکیم ، یرادیاپ  دـننکیم ، تکرح  یھلا  تعیب  اب  ادـخ  هار  رد  هک  یناسک  نآ  شاداپ  تسھ . مھ  ایند  رد  شاداپ  نیا  تسین -  نآ  مھف 

. تسا یراوگرزب  تسا ،

، ناریا تلم  زورما  دیـسر ؟ زورما  تزع  جوا  هب  دوب -  هدمآ  دراو  وا  رب  نرق  دـنچ  لوط  رد  رگمتـس  ناھاشداپ  یهطلـس  لیمحت  رثا  رب  هک  یتلذ -  هچ  کاغم  زا  ناریا  تلم  دـینادیم 

، ام دارفا  زین  دوخ  نورد  رد  دنزیم . دـنخبل  وا  هب  هدـنیآ  قفا  تسا و  نئمطم  راودـیما و  دوخ  یهدـنیآ  هب  مھ  تسا ، ورـشیپ  ماگـشیپ و  مھ  تسا ، ردـتقم  مھ  تسا ، زیزع  مھ 

. تسا شزرااب  همھ  اھنیا  تسا . ینعم  اب  اھنآ  شالت  دنتسھ ؛ هچ  لابند  دننادیم  دننکیم ؛ تیوھ  ساسحا  ام ، فلتخم  یاھرشق  ام ، ناریپ  ام ، یاھناوج 

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

تیـصخش ماکحتـسا  تیـصخش ؛ تبالـص و  رادـتقا و  رھظم  تمحر و  یناـبرھم و  رھظم  ینعی  تما ، ردـپ  درک . یردـپ  روشک  نیا  قح  رد  تلم و  نیا  قح  رد  اـم  راوـگرزب  ماـما 

هک ماما  شنم  ماما و  یهریس  رد  یلصا  طوطخ  زا  یکی  تسا . مالسا  یایند  رد  زورما  یمالسا  شبنج  ردپ  ماما  اھنیا ، رب  یهوالع  هناردپ . ینابرھم  تبحم و  رانک  رد  هناردپ ،

ام روشک  رد  ار  یلم  تزع  هک  ماما  میظع  تکرح  نیا  یهرابرد  ثحب  تسا . روشک  دبلاک  رد  یلم  تزع  حور  ندیمد  مینکیم ، ثحب  یردق  نآ  یهرابرد  میزادرپیم و  نآ  هب  زورما 

کی ای  درف  کی  ینورد  مکحتـسم  تخاس  یانعم  هب  تزع  هچ ؟ ینعی  تزع  تسین . ینھذ  افرـص  ثحب  کی  تسا ؛ هعماج  تایعقاو  هب  یکتم  ثحب  کی  درک ، هدـنز  اـم  تلم  و 

. دشخبیم هبلغ  اھشلاچ  رب  دنکیم و  رادتقا  یاراد  عناوم ، اب  یهلباقم  رد  نمشد ، اب  یهلباقم  رد  ار  وا  هک  تسا  هعماج 

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

اھنیا دوش ؛ هافر  بجوم  مھ  و  لاغتـشا -  رد  دـیلوت ، رد  دـنک -  داـجیا  قنور  مھ  دـناوتیم  اـھنیا  هک  تسا ؛ یلم  داـصتقا  هب  نداد  لکـش  تھج  رد  مھ  اـھهنارای  ندرک  دـنمفدھ 

راک نیا  دنکیم . ادیپ  یللملانیب  یوربآ  یقیقح و  رادتقا  ایند  رد  روشک  کی  دیلوت ، دشر  اب  تسا . روشک  کی  رادتقا  یهیام  روشک ، یداصتقا  دشر  روشک ، دیلوت  دـشر  یهیام 

. دسرب ماجنا  هب  یتسیاب 

ناینبشناد  / ٠٨/١٣٩١/٠۵ یاھتکرش  نالوئسم  نارگشھوژپ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مشچ مدرم  داحآ  جیردتب  دعب  یتلود ، نالوئـسم  لوا  هک  یتقو  نآ  زا  تسا . هدوب  دوخ  نایم  رد  یروابدوخ  یهیحور  فیعـضت  ریـسا  یدامتم  یاھلاس  بالقنا ، زا  لبق  ام  تلم 

تلم نایم  رد  روشک و  نیا  رد  ینیبمکدوخ  ساسحا  تراقح ، ساسحا  دوبمک ، ساسحا  جیردتب  دندش ، توھبم  برغ  یملع  یهدننک  هریخ  تفرشیپ  لباقم  رد  دندرک و  زاب 

مھ شناد ، یهیاپ  رب  یداصتقا  یاھراک  یراذـگناینب  نیاربانب  درک . نوگرگد  ار  هیحور  نیا  تلاح و  نیا  هلمج  زا  درک ؛ نوگرگد  ار  زیچ  همھ  بالقنا  هناتخبـشوخ  دـش . جـیورت  اـم 

یداصتقا تردق  رب  هوالع  دھدیم ؛ یسایس  تردق  روشک ، کی  رد  یئاکتادوخ  لالقتسا و  دوخ  یسایس . تردق  مھ  تسا ، یلم  تیوھ  تیـصخش و  هیحور و  تیوقت  بجوم 

. دراد دوجو  تسا و  یعیبط  بخ ، هک 

ناوریش  / ١٣٩١/٠٧/٢۴ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

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

نانمـشد یهئطوت  نیا  دـش . رتـشیب  شایگداـمآ  تفر ؛ رتولج  دوب ، هک  یئاـجنآ  زا  سدـقم ، عاـفد  تکرب  هب  تلم  نیرکاـملا .» ریخ  رکم هللا و هللا  اورکم و  و   » هک درک  یریدـقت 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

یقرش  / ١٣٩١/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا هدرواین  تسد  هب  ایند  یمومع  راکفا  زا  ار  دوخ  فرش  دوخ ، تزع  دوخ ، رادتقا  یمالسا  یروھمج  تسین . یناھج  یمومع  راکفا  هب  طوبرم  یمالـسا  یروھمج  رادتقا 

شخپ دوخ  یدوخ  هب  یپردیپ و  دراد  ایند  یهمھ  رد  نآ  مایپ  زورما  دندروآ و  دوجو  هب  ناریا  تلم  هک  یمکحتـسم  راوتـسا و  یانب  نآ  تسا . هدروآ  تسد  هب  تلم  نیا  دوخ  زا 

. ناریا تلم  دوخ  هب  تسا  یکتم  دوشیم ،

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

« يلم رادتقا   » 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 33هاگياپ  هحفص 10 
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، تسا مھم  روشک  تینما  تسین ؛ داصتقا  یهلئـسم  مھ  هلئـسم  اھنت  اـما  ماهدرک ، هیکت  نآ  یور  رب  یپردیپ  لاـس  دـنچ  نیا  رد  هدـنب  هک  تسا  یمھم  یهلئـسم  داـصتقا 

ناسآ یدـعب  یاھراک  یهمھ  دـنک ، تفرـشیپ  ملع  روشک  رد  هچنانچ  رگا  هک  تسا ــ  راک  یانبریز  راک و  ساسا  تسا و  مھم  یملع  یاھتفرـشیپ  تسا ، مھم  مدرم  تمالس 

کی تلم و  کی  یاهقطنم  رادـتقا  ذوفن و  تسا ، مھم  تلم  کـی  نتـشادن  باـبرا  تلم و  کـی  ندوبن  تسدریز  تسا ، مھم  روشک  یارب  یلم  تزع  لالقتـسا و  دـش ــ  دـھاوخ 

. تسا مھم  تسا و  روشک  تینما  لالقتسا و  یهناوتشپ  روشک 

روشک  / ١٣٩٢/٠٢/٠٧ دیلوت  شخب  نالاعف  نارگراک و  رادید  رد  تانایب 

یهدارا هب  یکتم  تسا ، طاشناب  تسا ، هدنز  هک  یتلم  تسا . روشک  کی  رد  یلم  تردـق  روھظ  یهصرع  تاباختنا ، یهصرع  تسا . یمھم  یهلئـسم  تاباختنا ، یهلئـسم 

. تسا روج  نیمھ  مھ  هصرع  نیا  رد  دش ؛ دھاوخ  زوریپ  اھهصرع  یهمھ  رد  تلم  نیا  تسا ، یھلا  ینابیتشپ  هب  نئمطم  تسا ، یھلا 

تاباختنا  / ١٣٩٢/٠٢/١۶ یرازگرب  ناراکردنا  تسد  رادید  رد  تانایب 

لوط رد  رگا  تسا . مدرم  تریـصب  هشیدـنا و  درخ و  هب  تسا ، مدرم  تاـساسحا  فطاوع و  هب  تسا ، مدرم  یاـھلد  هب  یمالـسا  یروھمج  رادـتقا  یمالـسا و  یروـھمج  اـکتا 

ملاظ و یاھتردق  نیا  ربکتسم ، یایند  نیا  یدام ، یایند  نیا  الاو  تسا ؛ نیا  رطاخ  هب  دننک ، لزلزتم  ار  یمالـسا  یروھمج  دنتـسناوتن  شالت  همھ  نیا  اب  لاس ، دنچ  یس و 

مان هب  اھنآ  رد  یتضھن  هک  یئاھروشک  اب  دینیبیم  دنامب ؟ هدنز  دراد ، یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک  یئاھهیعاد  نیا  اب  یماظن  کی  دراذـگب  دوب  نکمم  رگم  ثیبخ ، محریب و 

؛ دشن اھراک  نیا  یمالـسا  یروھمج  رد  دننکیم . راداو  ار  اھنآ  دـننکیم ، لیمحت  اھنآ  رب  روزهب  ار  ناشدوخ  یاھهتـساوخ  دـنراذگیم ، راشف  ریز  دـننکیم ؛ هچ  هداتفا ، هار  مالـسا 

قافتا دناوتیم  یتروص  رد  نیا  و  دھد ؛ رارق  دوخ  نامرفهبرس  ار  یمالـسا  یروھمج  دنک ، لیمحت  یمالـسا  یروھمج  رب  ار  دوخ  یاھهتـساوخ  دھاوخیم  نمـشد  دنتـسناوتن .

نیا لوط  رد  ام ، یاھتاباختنا  یهمھ  رد  اذـل  دـشاب ؛ رادـتقا  نیا  دـنھاوخیمن  دریگیم ؛ توق  یمالـسا  یروھمج  مدرم ، روضح  اب  دـشاب . فیعـض  یمالـسا  یروھمج  هک  دـتفیب 

تاباختنا یارب  دننک  عورش  ام  تاعوبطم  ام و  یاھهناسر  ام و  نیلوئسم  هکنآ  زا  لبق  ینعی  هدش ؛ عورـش  تاباختنا  هیلع  نمـشد  تاغیلبت  تاباختنا ، ماگنھ  زا  لبق  اھلاس ،

. تسا روج  نیمھ  مھ  هعفد  نیا  تسا ؛ هدرک  عورش  تسا و  هدرک  یحارط  نمشد  ندرک ، راک 

تاباختنا  / ١٣٩٢/٠٢/١۶ یرازگرب  ناراکردنا  تسد  رادید  رد  تانایب 

تـسا هدرک  نیعم  نوناق  دشیمن . یروجنیا  دندوب ، نوناق  میلـست  رگا  دندرک ، تسرد  هنیزھ  روشک  یارب  دـندرک و  دراو  تلم  هب  روشک و  هب  ار  تراسخ  نآ  لاس  نآ  هک  یئاھنآ 

میتفگ دوش ؛ یرامـشزاب  ارآ  هک  دندرک  مھ  دیدمت  ار  نامز  نآ  میدرک ، شھاوخ  نابھگن  مرتحم  یاروش  زا  ام  یتح  دش ؛ هتفگ  لاس  نآ  دیایب . دراد ، یـضارتعا  یـسک  رگا  هک 

تـسرد هنیزھ  روشک  یارب  دوبن ؛ لوقعم  دوبن ، یقطنم  ناشراک  دـنتفرن ! راب  ریز  بخ ، دوش ؛ یرامـشزاب  دوش ، یرامـشزاب  دـنھاوخب  هک  یقودنـص  رھ  یلوقعم و  دادـعت  رھ 

یروھمج اھرازآ ، اھتمحازم و  نیا  اھندرک و  مشچ  یوت  تشگنا  اھیراکبارخ و  نیا  تسا . یوق  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دـیآیم . قئاـف  لـئاسم  نیا  رب  روشک  بخ ، دـندرک .

، اھهضراعم یهمھ  دوجو  اب  اما  تسا ؛ هدوب  ورهبور  فلتخم  نارادمتـسایس  اھتـسایس و  عاونا  اـب  اـھلاس  نیا  لوط  رد  یمالـسا  یروھمج  دزادـنایمن . اـپ  زا  هک  ار  یمالـسا 

. دوب دھاوخ  روج  نیمھ  مھ  نیا  زا  دعب  هتفر ؛ شیپ  یمالسا  یروھمج  تسا -  هتشاد  دوجو  انایحا  هک  اھهیواز -  یهمھ 

نایگنھرف  / ١٣٩٢/٠٢/١٨ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

فارتعا اھنآ  هب  هک  دـنرادن  یاهراچ  یناھج  عماجم  هک  تسا  یملع  یاھتفرـشیپ  شاهنومن  کی  تسین ؛ لاس  یـس  اـب  بساـنتم  هھد ، هس  نیا  رد  ناریا  تلم  یاھتفرـشیپ 

ظاحل زا  زونھ  ام  تفرشیپ ، تعرس  نیا  اب  لاح  نیع  رد  تسا ؟ یخوش  نیا  تسا ؛ یناھج  طسوتم  ربارب  هدزیس  ام  یملع  تفرـشیپ  تعرـس  دندرک . مھ  فارتعا  هک  دننک ؛

نیا درک . ظفح  دیاب  ار  تعرس  نیا  سپ  میبقع . زونھ  مینکیم ، تکرح  میراد  یناھج  تعرـس  طسوتم  ربارب  هد  زا  شیب  هکنیا  اب  میدوب ! بقع  ردقچ  ام  دینیبب  میبقع . یملع 

رد تسا ، روج  نیمھ  یـسایس  یهنیمز  رد  دـنکیمن ؛ مھ  فارتعا  دـنک ، فارتعا  دـیابن  نمـشد  هک  تسھ  مھ  یئاھـشخب  کی  دـننکیم ؛ فارتعا  نمـشد  هک  تسا  یـشخب 

رد ام  نانمـشد  ار  اـھنیا  تسا ؛ روج  نیمھ  یمومع  تریـصب  یھاـگآ و  یهنیمز  رد  تسا ، روج  نیمھ  روشک  یگدـنزاس  یهنیمز  رد  تسا ، روج  نیمھ  یعاـمتجا  یهنیمز 

تعرـس مھ  یللملانیب  یوربآ  یلم و  رادتقا  صوصخرد  راک . نیا  تفرـشیپ  هب  دـننک  قیوشت  ار  ام  تلم  ادابم  هک  دـنیوگب ، دـننادیمن  تحلـصم  ناشتاراھظا  رد  ناشتاغیلبت ،

ادیپ شیازفا  اھتفرشیپ  نیا  دیاب  تسا ؛ مک  نانچمھ  اھتفرـشیپ  نیا  لاح  نیع  رد  اما  تسا . بالقنا  تکرب  هب  اھتفرـشیپ  نیا  دوش . هظحالم  تبـسن  نیمھ  اب  دیاب  تفرـشیپ 

. دنک

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٣/٠٨ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

یمومع روضح  اب  روشرپ و  تاباختنا ، نیا  هللااشنا  هک  دننک  شالت  دـیاب  همھ  دراد . یدایز  تیمھا  یئاھتبـسانم  هب  اعبط  بخ  هک  مھ  الاح  تسا و  مھم  هشیمھ  تاـباختنا 

امـش دربیم . نیب  زا  ار  نانمـشد  دیدھت  مدرم ، روضح  دنک . ادیپ  تینما  مھ  دنک ، ادـیپ  رادـتقا  مھ  دـنک ، ادـیپ  تینوصم  مھ  روشک ، هک  دوشیم  بجوم  نیا  دریگب . ماجنا  مدرم 

هب دوشیم ، مھ  رـشتنم  اضعب  بخ ، هک  دـننکیم -  یئاھلیلحت  یئاکیرمآ  یهدرپ  تشپ  یاھرادمتـسایس  زا  یخرب  صوصخب  یبرغ و  نارادمتـسایس  زا  یخرب  هک  دـینیبیم 

رطاخ یارب  دـنیوگیم ؟ ار  فرح  نیا  ارچ  تسین . روخبناـکت  اـھیدوز  نیا  هب  اـھیناسآ و  نیا  هب  ناریا  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  دـنیوگیم : و  دوشیم -  مھ  لـقتنم  اـھهناسر 

لباقم رد  اھنیا  دراد ، دوجو  ورمع  ای  دراد  دوجو  دـیز  ماظن  سار  رد  الاح  هک  مینک  لایخ  هکنیا  ـالاو  تسا ؛ نیا  طـقف  شرـس  تسا ؛ مدرم  هب  یکتم  ماـظن ، نیا  دـننیبیم  هکنیا 

. تسا چیھ  هیبش  تسا ؛ چیھ  عقاو  رد  ماظن ، یهناوتشپ  مدرم و  روضح  تمظع 

اج زا  نآ  ندنکرب  دنکیم ، ادیپ  تردق  دـنکیم ، ادـیپ  رادـتقا  دـنکیم ، ادـیپ  تینوصم  ماظن  نیا  دـنماظن ، اب  دـنماظن ، نابیتشپ  دـناهچراپکی ، دـندحتم ، یماظن  کی  رد  مدرم  یتقو 

. تشادرب دوشیمن  ار  نیا  هدناود ؛ هشیر  نیمز  قامعا  رد  هک  تسا  یتخرد  لثم  دوشیم ؛ نکممان 

١٣٩٢/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمراھچ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

لمع تیارد  لقع و  اب  دنھدب  لوق  دنراذگب ؛ نایم  رد  مدرم  اب  ار  نآ  دنراد ، جایتحا  نآ  هب  مدرم  دنراد و  ار  نآ  ماجنا  یئاناوت  هک  هچنآ  دننزیم ، فرح  مدرم  اب  زورما  هک  یناسک  نآ 

لوق تفر ؛ دنھاوخ  شیپ  نادیم  نیا  رد  مدق  تابث  راکتـشپ و  اب  هک  دنھدب  لوق  دننک ؛ هئارا  مدرم  یارب  ار  همانرب  نآ  دنراد ، لئاسم  زا  یدروم  رھ  رد  یاهمانرب  رگا  درک ؛ دنھاوخ 

لوق تخادرپ ؛ دنھاوخ  روشک  عاضوا  تیریدم  هب  هک  دنھدب  لوق  درک ؛ دنھاوخ  هدافتسا  ناشدوخ  گرزب  یهفیظو  یارجا  یارب  یساسا  نوناق  یاھتیفرظ  یهمھ  زا  هک  دنھدب 

؛ دننکیمن یزاسهیـشاح  دنھدب  لوق  تخادرپ ؛ دـنھاوخ  یبوخب  تسا -  ناگناگیب  یوس  زا  ناریا  تلم  رب  یلیمحت  شلاچ  نادـیم  زورما  هک  داصتقا -  یهلئـسم  هب  هک  دـنھدب 

دنھاوخن تیمھا  ناریا  تلم  عفانم  زا  شیب  نوگانوگ ، یاھهناھب  هب  ناگناگیب ، عفانم  هب  هک  دـنھدب  لوق  تشاذـگ ؛ دـنھاوخن  زاب  ار  دوخ  نایفارطا  ناـسک و  تسد  دـنھدب  لوق 

نیا دـنھدیم ؛ حـیجرت  تلم  عفانم  رب  ار  اھنآ  عفانم  المع  مینک ، مک  نامدوخ  هب  تبـسن  ار  اھنآ  تینابـصع  ات  میھدـب  زاـیتما  نانمـشد  هب  هک  طـلغ  لـیلحت  نیا  اـب  یـضعب  داد .

رد مدرم و  ناھذا  رد  ماما  هک  تسا  نیا  زا  یشان  تسھ ، یمالسا  یروھمج  هک  تسا  نیا  زا  یشان  دیتسھ ، امش  هک  تسا  نیا  زا  یشان  اھنآ  تینابـصع  تسا . هابتـشا 

هب طوبرم  اھنآ  تینابصع  دنیآیم ؛ شورخ  شوج و  هب  روشک  رساترس  رد  مدرم  ماما -  تلحر  زور  دادرخ -  زور ١۴  هک  تسا  نیا  زا  یشان  تسا ، هدنز  روشک  نیا  یاھهمانرب 

. درک ناربج  جالع و  یلم  رادتقا  اب  دیاب  ار  نمشد  تینابصع  تسا . اھزیچ  نیا 

هارهبور ار  دوخ  داصتقا  دناوتب  تسا ، یلـصا  یهلئـسم  داصتقا  یهلئـسم  هک  زورما  و  دنک ، فرطرب  ار  دوخ  تالکـشم  دنک ، مک  ار  دوخ  زاین  دشاب ، اناوت  دشاب ، ردتقم  تلم  رگا 

. دنام دھاوخ  عافدیب  ناریا  تلم  اب  یهلباقم  رد  نمشد  دنک ،

« يلم رادتقا   » 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 33هاگياپ  هحفص 11 
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هیئاضق  / ٠۵/١٣٩٢/٠۴ یهوق  نانکراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

رد رگا  مھ  اھتلود  اھتموکح و  تسا . اھنآ  بوضغم  دـنکن ، لمع  دوخ  یاـشمم  رد  اـھنآ  یهقیلـس  قبط  رب  دـنکن ، لـمع  اـھنآ  لـیم  قبط  رب  دـشابن ، اـھنآ  ناـمرف  ریز  هک  یتلم 

تسا نیا  هلئسم  دراد . تیمھا  یاهتسھ  هن  دراد ، تیمھا  رـشب  قوقح  هن  دراد ، تیمھا  اھنآ  یارب  یـسارکومد  هن  دنلوبقم ؛ ناشیارب  دندوب ، هارهبرـس  عیطم و  اھنآ  لباقم 

تفرـشیپ دراد  فلتخم  تاھج  رد  و  تسا ، هداتـسیا  لاعتم  یادخ  هب  دامتعا  اب  تسا ، هداتـسیا  دوخ  تردق  هب  اکتا  اب  تسا ، هداتـسیا  دوخ  یاپ  یور  یمالـسا  یروھمج  هک 

. دندنسپن و  دندنسپیمن ، اھنیا  ار  نیا  دنکیم ؛

ماظن  / ٣٠/١٣٩٢/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

تمس نیا  هب  میھد و  همادا  ار  هار  نیا  میھاوخیم  رگا  ام  تسا . نیا  راک  ساسا  دیشخب ؛ ماکحتـسا  ار  تردق  ینورد  تخاس  دیاب  ینامرآ ، یاھفدھ  تمـس  هب  تفرـشیپ  رد 

دیاـب میریگب ، راـک  هب  ار  لـکوت  ربص و  مینک و  یگداتـسیا  اـھهضراعم  نیا  لـباقم  رد  میورب و  شیپ  میزودـب و  اـھنامرآ  نیا  هب  مشچ  مینک و  لاـبند  ار  اھفدـھ  نیا  مینک و  تکرح 

هچنآ تسا . یلصف  رصانع  مھ  یخرب  تسا ، یگشیمھ  رـصانع  یخرب  ماکحتـسا ، نیا  رـصانع  میـشخبب . ماکحتـسا  مینک و  تیوقت  روشک  نورد  رد  ار  یلم  تردق  تخاس 

داـصتقا و یهلئـسم  نم  رظن  هب  دراد -  تیوـلوا  روـشک  یارب  رـضاح  لاـح  رد  هک  هچنآ  تسا -  یلـصف  هک  هچنآ  اـما  تسا ... ؛ خـسار  مزع  تسا ، یگـشیمھ  رـصانع  وزج  هـک 

. تسا ملع  یهلئسم 

نارعاش  / ٠١/١٣٩٢/٠۵ رادید  رد  تانایب 

شخبماـھلا هدـمآ و  دوـجو  هب  اـم  یهعماـج  نورد  زا  یخیراـت  میظع  تکرح  کـی  زورما  تـسا . تیلوئـسم  یاراد  رعاـش  مـھ  ناـمدوخ  ناـمز  هعماـج و  هـب  طوـبرم  لـئاسم  رد 

یتلم کی  یوس  زا  اھیئوگروز ، لباقم  رد  یگداتسیا  یللملانیب ، یهطلس  ماظن  اب  یمالسا  بالقنا  یهھجاوم  تسا . تیعقاو  کی  نیا  هدش ؛ یرشب  گرزب  یاھهعومجم 

ام نارعاش  رعـش  رد  دـیاب  نیا  تسا ؛ یمھم  یلیخ  زیچ  روشک ، نیا  رد  یگدازآ  یدازآ و  مچرپ  نتـشارفارب  و  هدوب ، نارگید  یاھیئوگروز  راب  ریز  رتشیب  اـی  لاـس  تسیود  هک 

یمک زیچ  ام  یهلاـستشھ  یماـظن  داـھج  یهلئـسم  هک  ماهتفگ  رگید  تاـسلج  هسلج و  نیمھ  رد  اـھراب  نم  دـمآ . یدازآ  نیا  یپ  رد  هک  هچنآ  نینچمھ  دـنک . ادـیپ  روھظ 

تردق تخاس  هب  ندیشخب  ماکحتـسا  داھج  یمالـسا ، یهعماج  یانب  داھج  نینچمھ  دریگب . رارق  هجوت  دروم  دیاب  یلیخ  ام  رعـش  رد  نم  رظن  هب  هک  دوب ؛ یمھم  زیچ  دوبن ،

همھ مینکیم ، ثحب  یگدنز  کبس  زا  ریغ  رد  هک  هچنآ  تسا و  نیا  یمالسا  ندمت  نتم  میدرک  ضرع  هک  یگدنز -  کبـس  حالـصا  داھج  میدرک ، هیکت  شیور  ررکم  ام  هک  یلم 

هب طوبرم  لئاسم  نینچمھ  دریگب . رارق  هجوت  دروم  دـیاب  رعـش ، قیرط  زا  داـھج  نیا  رد  روضح  تسا ؛ داـھج  کـی  مادـک  رھ  اـھنیا  تسا -  اھیریگهزادـنا  اھهویـش و  اـھلکش و 

ام دنشاب ، هتشاد  مھس  ام  رعش  رد  دیاب  اھنیا  تسا ؛ مھم  یهلئسم  کی  نیطـسلف  یهلئـسم  تسا ، مھم  یهلئـسم  کی  یمالـسا  یرادیب  زورما  هنامز . هب  طوبرم  خیرات ،

. میزادرپب اھنیا  هب  دیاب  نامرعش  رد 

ناریا  / ١٢/١٣٩٢/٠۵ یمالسا  یروھمجتسایر  یهرود  نیمھدزای  ذیفنت  مکح  نتم 

ینارازگتمدـخ ندیـشکرب  ندـیزگرب و  روشک و  تیریدـم  رد  ینیرفآشقن  اھنت  تسا ، هدروآ  تسد  هب  شنتیب  روشرپ و  یتاـباختنا  روضح  زا  نونکا ، هراومھ و  ناریا  تلم  هچنآ 

رد ار  وا  دزیمآیمرد و  تینـالقع  تمکح و  اـب  ار  وا  یلم  رادـتقا  هک  تسا  یئیـسایس  غوـلب  یگتخپ و  نداد  ناـشن  نآ ، زا  رتارف  هکلب  تـسین ، هزاـت  یئهرود  یارب  سفن  هزاـت 

تیعجرم دـنبوشآرب و  ار  زیگنارب  شیاتـس  یلدایرد  نیا  دوخ ، یاـھهسوسو  اـب  دناهتـساوخ  هک  ناـنآ  دـناشنیم . هوکـش  تزع و  زا  یئـالاو  یهبتر  رد  ناـھج ، یمومع  راـکفا 

. دناهدش وربور  یلم  مزع  راوتسا  رگنس  اب  یئهنوگ ، هب  راب  رھ  دننک ، یفن  ار  نآ  ینوناق  یهخرچ  یار و  یاھقودنص 

ناریا  / ١٢/١٣٩٢/٠۵ یمالسا  یروھمج  تسایر  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

یگرزب سرد  دراذگیم . مدرم  رایتخا  رد  نالوئسم و  رایتخا  رد  مھ  یشزرااب  یاھهبرجت  اما  دروآیم ، دوجوهب  ار  یتالکشم  مدرم  یارب  نانمشد  یاھراشف  هک  تسا  تسرد 

ار نامدوخ  نورد ، رد  میناوتیم ، هچرھ  میزادرپب ؛ تردـق  یلخاد  تخاس  ماکحتـسا  هب  دـیاب  میناوتیم ، هچرھ  هک  تسا  نیا  میدرک ، تفایرد  یداصتقا  یاـھراشف  نیا  زا  اـم  هک 

یاھتیفرظ دش . دنھاوخ  حالـس  علخ  دنوش ، هجاوم  یتالکـشم  نینچ  کی  اب  یتقو  دندنبیم ، ناریا  تلم  تیفرظ  نوریب  هب  لد  هک  یئاھنآ  میدنبن . نوریب  هب  لد  مینک ؛ ردـتقم 

یداصتقا و لئاسم  لوا ، یهجرد  رد  میدرک : ضرع  روشک  نالوئـسم  هب  زور  نآ  هک  یلم ؛ رادـتقا  ینورد  تخاس  ماکحتـسا  هب  میزادرپب  دـیاب  ام  تسا . دایز  یلیخ  ناریا  تلم 

. دوش لابند  تیدج  اب  دیاب  هک  تسا ؛ یملع  لئاسم 

اھهاگشناد  / ١۵/١٣٩٢/٠۵ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

تسا لئاق  یتاذ  شزرا  ملع  یارب  مالـسا  تسا ؛ یمھم  یهطقن  کی  شدوخ  نیا  هتبلا  هک  تسین -  ملع  هب  ینامرآ  مارتحا  تھج  هب  طقف  مینکیم ، هیکت  ملع  یور  ام  هکنیا 

لماع تردـق . هب  دراد  جایتحا  دـنک ، یگدـنز  تمارک  اـب  دـنک ، یگدـنز  زیزع  دـنک ، یگدـنز  تحار  هکنیا  یارب  تلم  کـی  تسا . تردـق  ملع  یتاذ ، شزرا  نیا  رب  یهوـالع  نکیل  - 

یلم تمارک  وربآ و  دناوتیم  مھ  دنک ، داجیا  یـسایس  رادتقا  دناوتیم  مھ  دنک ، داجیا  یداصتقا  رادتقا  دناوتیم  مھ  ملع ، تسا . ملع  دشخبیم ، رادتقا  تلم  کی  هب  هک  یلـصا 

ملع سپ  تسا . تمارک  اب  اعبط  اھناسنا  یللملانیب و  یهعماج  مشچ  رد  ملع ، یهدـننک  دـیلوت  اناد ، ملاـع ، تلم  کـی  درواـیب . دوجو  هب  ناـیناھج  مشچ  رد  تلم  کـی  یارب 

هجوچـیھهب دراد ، دوجو  هک  یباتـش  نیا  دراد ، دوجو  هک  یتکرح  نیا  دـیاب  نیاربانب  دراد . مھ  ار  نیرفآرادـتقا  مھم  رایـسب  یاھـشزرا  نیا  یتاذ ، شزرا  یتاذ و  تمارک  رب  هوالع 

. دوشن دنک  فقوتم و 

تسا و یھجوت  لباق  تاکن  دندرک ؛ نایب  ار  یبوخ  تاکن  ایند  رد  یـسایس  یاھیدنبهھبج  یهنیمز  رد  ناتـسود  مینک . رواب  دـیاب  ار  نیا  دراد ؛ دوجو  نیا  رانک  رد  مھ  هتکن  کی 

ایند یاھتردق  نایم  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  لباقم  رد  یدونع  نمـشد  یهھبج  کی  هک  تسا  نیا  دشاب ، رظن  رد  دیاب  هک  یزیچ  اما  میراد ؛ داقتعا  مھ  ام  تسا ، تسرد 

؟ تسا یبرغ  یاھروشک  رثکا  رب  لمتـشم  ایآ  ادـبا ؛ تسا ؟ ایند  یاـھروشک  رثکا  رب  لمتـشم  یمالـسا ، یروھمج  اـب  ینمـشد  رد  جوجل  دونع و  یهھبج  نیا  اـیآ  دراد . دوجو 

؛ دننکیم ینکشراک  دنفلاخم و  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رادتقا  اب  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  اب  یـصاخ  لئالد  رطاخ  هب  هک  تسا  یدنمتردق  روشک  دنچ  هب  طوبرم  نیا  ادبا ؛

نیا هب  داقتعا  مھ  هدنب  یھاگشناد ؛» یساملپید  «، » یملع یساملپید   » دنتفگ ناتـسود  زا  یـضعب  تسا . یملع  یهنیمز  رد  ینکـشراک  نیمھ  اھینکـشراک ، زا  یکی 

یهطقن نـیمھ  یور  رب  دـننکیم . یزیرهماـنرب  هـتکن  نـیا  یور  دراد ، هجوـت  صوـصخب  هـتکن  نـیا  یور  لـباقم  فرط  هـک  دیـشاب  هتـشاد  هجوـت  اـما  ماهدرک ؛ مـھ  قـیوشت  مراد ،

تفرـشیپ زا  میتسھ . قفاوم  الماک  ام  دریگب ، ماجنا  راک  تریـصب ، اب  یھاگآ ، اب  هجوت ، اب  رگا  دننکیم . لابند  ار  ناشدوخ  فادھا  دـننکیم و  یزیرهمانرب  یملع » یـساملپید  »

یناریا یهعماج  دنھاوخیمن  هک  تسا  نیمھ  هب  طوبرم  دینکیم ، هدھاشم  اھنیا  لاثما  میرحت و  یهنیمز  رد  زورما  هک  یئاھراک  نیا  زا  یشخب  دنتسین . یضار  مھ  ام  یملع 

. دنک ادیپ  همادا  دیاب  تفرشیپ  نیا  نیاربانب ، تسا . ازنورد  رادتقا  کی  یملع ، رادتقا  هک  دنک ؛ ادیپ  تسد  ازنورد  رادتقا  نیا  هب 

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

داتسیا و اھهضراعم  لباقم  رد  یدامتم ، یاھلاس  لوط  رد  مھ  دعب  دمآ ، دوجوهب  ثداوح  دابدنت  نیا  نایم  رد  هک  اسآزجعم -  رایـسب  یهقباس  نآ  اب  یمالـسا  یروھمج  ماظن 

تسیب و لبق و  لاس  یس  یمالسا  یروھمج  اب  زورما  یمالسا  یروھمج  هک  دش ؛ رتیوق  یعقاو  ظاحل  زا  زورهبزور  هکلب  دشن ، گنرمک  وا  یاھراعش  دشن و  فیعض  طقف  هن 

هب هاگن  اب  و  تسا -  یمکحتـسم  یاھراعـش  مھ  وا  یاھراعـش  و  دراد ؛ نامـسآ  ات  نیمز  زا  توافت  ینورد ، یاھییاناوت  ذوفن و  یهعـسوت  رادـتقا و  ظاحل  زا  لـبق ، لاـس  جـنپ 

. دھدب ماجنا  دیاب  هچ  هک  دنادب  دیاب  هقطنم ، نیا  رد  نمشد  یهشقن 

« يلم رادتقا   » 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 33هاگياپ  هحفص 12 
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یربھر  / ١۴/١٣٩٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

. تسا اھتیعقاو  هب  هاگن  اب  ییارگنامرآ  میراد ، مزال  ام  هچنآ  هک  مدرک  ضرع  ناضمر ، کرابم  هام  رد  ماظن  نارازگراک  ماظن و  نالوئـسم  روضح  نم  هک  دید ؛ دـیاب  مھ  ار  تایعقاو 

هچنآ تخانش ؛ دیاب  مھ  ار  اھنآ  تسا ، صقن  دوبمک و  هک  اھتیعقاو  زا  هچنآ  تخانش ؛ دیاب  ار  اھنآ  تسا ، رادتقا  بجوم  اھتیعقاو  زا  هک  هچنآ  دیمھف ، تسرد  دیاب  مھ  ار  اھتیعقاو 

. دیمھف تسرد  دیاب  ار  اھتیعقاو  تخانش ؛ دیاب  ار  اھنیا  تسا ، تکرح  عنام  هک 

ناوج  / ١٣٩٢/٠٧/١٧ ناگبخن  یلم  شیامھ  نیمتفھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

. دتفیب قافتا  نیا  دنھاوخیمن  تسا ؛ ناریا  ندش  دنمتردق  یهطقن  نیمھ  یور  زکرمتم  دـنکیم ، ینمـشد  هتفرگ و  رارق  یمالـسا  ناریا  لباقم  رد  زورما  هک  یاهھبج  ینمـشد 

هراومھ تسا -  ناتروشک  هب  طوبرم  هک  یاهقطنم  یللملانیب و  نوگانوگ  یایاضق  یداصتقا ، یایاضق  یـسایس ، یایاضق  ایاضق -  ثداوح و  یهمھ  رد  دـیاب  ار  نـالک  هاـگن  نیا 

کی هب  دنمتردق ، روشک  کی  هب  دوشب  لیدبت  یمالـسا  ناریا  دھاوخیمن  هک  دراد  دوجو  ایند  رد  زورما  یتردقرپ  یـسایس  یهھبج  کی  دینکن . شومارف  دیـشاب ، هتـشاد  رظن  رد 

هب ایند  رد  ار  میظع  یاغوغ  نآ  دـمآ و  دوجوهب  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  هک  لاس ۵٧  رد  منکب : لقن  امـش  یارب  ار  نیا  نم  دوب . روجنیمھ  مھ  بالقنا  لوا  زا  دـنمتردق ؛ تلم 

اکیرمآ و یـسایس  یهبخن  یهتـسجرب  یاھهرھچ  نیا  یان ، فزوژ  لثم  نوتگنیتناھ ، لثم  رجنیـسیک ، لثم  برغ -  یـسایس  کی  یهجرد  ناگبخن  زا  هدـع  کـی  تخادـنا ، هار 

هب برغ -  یسایس  هاگتـسد  هب  رادشھ  اھهتـشون  نیا  تالاقم و  نیا  نومـضم  دندرک ؛ رـشتنم  یتدم  کی  لوط  رد  بالقنا ، لئاوا  نامھ  رد  ار  یتالاقم  هلـسلس  کی  اپورا - 

ییاجهباج همکاح و  تئیھ  کی  رییغت  یانعم  هب  هداتفا ، قافتا  ناریا  رد  هک  یبالقنا  نیا  دـنتفگیم ، دـندادیم ، رادـشھ  اـھنآ  هب  دوب ؛ یبرغ -  یاـھتلود  برغ ، یـسایس  ماـظن 

لوق هب  و  مرادن -  تسود  هجوچیھهب  ار  ریبعت  نیا  هدنب  هک  هنایمرواخ -  اھنآ  لوق  هب  یهقطنم  رد  تسا  یدیدج  تردق  کی  روھظ  یانعم  هب  نیا  تسین ، طقف  همکاح  یاھتئیھ 

یـسایس و ذوفن  ظاحل  زا  اما  دـسرن ، یبرغ  یاھتردـق  یاپ  هب  ملع  یژولونکت و  ظاحل  زا  تسا  نکمم  هک  دـنکیم  روھظ  دراد  یدـیدج  تردـق  کی  ایـسآ ؛ برغ  یهقطنم  رد  ام 

مالعا دنداد ، رادشھ  زور  نآ  اھنآ  ار  نیا  درک . دھاوخ  داجیا  شلاچ  اھنآ  یارب  تسا و  اھنآ  نزومھ  ای  تسا  رتالاب  ای  یبرغ  یاھتردـق  زا  دوخ ، ینوماریپ  یاضف  رد  فرـصت  تردـق 

رایـسب دـنمتورث و  ساسح و  یهقطنم  نیا  رد  برغ  ذوفن  طاسب  هک  دوب  نیا  یانعم  هب  یتردـق  نینچ  کی  روھظ  زورب و  اھنآ  رظن  زا  هک ]  ] تسا نیا  یانعم  هب  نیا  دـندرک . رطخ 

اجنیا رب  هشیمھ  تسا  هتـشاد  رارـصا  برغ  هک  رـشب ، زاین  دروم  مھم  یاھیناک  زکرم  تورث و  زکرم  تفن و  زکرم  رگیدـکی و  هب  هراق  هس  لـصو  یهطقن  نیا  یکیژتارتسا ، مھم 

نآ ار  نیا  دش ؛ دھاوخ  لزلزت  راچد  ناشطلست  لقاال  ای  دش  دھاوخ  جراخ  برغ  تسد  زا  یگنھرف -  طلست  اعبط  یداصتقا و  طلست  یسایس ، طلست  دشاب -  هتشاد  طلست 

گرزب تردق  کی  ینعی  هدش ، لیدـبت  تیعقاو  هب  دـندیدیم ، اھنآ  هک  یـسوباک  نآ  جـیردتب  هھد ، هس  زا  شیب  تشذـگ  زا  دـعب  زورما  دـندیمھف . تسرد  هتبلا  دـندز و  سدـح  زور 

یاھتلم یور  هتـسناوت  وا  سکعب ، و  دزادـنیب ؛ اپ  زا  ار  وا  هتـسناوتن  یتاـغیلبت  یناور و  یـسایس و  یتینما و  یداـصتقا و  نوگاـنوگ  یاـھراشف  هک  هدروآربرـس  یاهقطنم  یلم 

. دننک تیوھ  ساسحا  دنک ، تیوھ  اب  ار  هقطنم  یاھتلم  دنک ، رشتنم  دنک ، تیبثت  ار  یمالسا  یمومع  گنھرف  هتسناوت  دراذگب ، رثا  هقطنم 

ثداوح رصم ، ثداوح  دنداد . ناشن  نآ  لباقم  رد  یلمعلاسکع  هچ  اھیبرغ  دینیبیم  دوب ؛ یمھم  رایسب  ثداوح  دمآ ، شیپ  ام  یهقطنم  رد  شیپ  لاس  ود  هک  یثداوح  نیا 

هب اکیرمآ  صوصخب  برغ و  هک  یریقحت  لباقم  رد  نداتـسیا  یلاختسد ، اب  اھتلم  ندـش  رادـیب  نیا  دوب ؛ یمھم  رایـسب  ثداوح  فرط ، نیا  ثداوح  اـقیرفآ ، لامـش  یهقطنم 

کی هدشن ؛ بوکرس  ام  رظن  هب  دندرک ، بوکرس  ار  نآ  هک  دننکیم  لایخ  هدشن ؛ مامت  هتبلا  دوب ؛ یگرزب  رایسب  یهثداح  دندوب ، هدرک  لیمحت  اھنآ  رب  ناشدوخ  لامع  یهلیـسو 

؛ تسھ نیمھ  مھ  اھنآ  یاھریسفت  رد  دننادیم ، مھ  اھیبرغ  دوخ  هدشن ؛ ییاھن  نآ  تشونرـس  زونھ  تسا ؛ یخیرات  چیپ  نیا  زا  روبع  لاح  رد  هقطنم  هک  دوب  یخیرات  چیپ 

یهدنھدتراشب هک  دوب  یمالـسا  بالقنا  تکرب  هب  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  لیکـشت  ناریا و  تلم  مایق  تکرب  هب  نیا  درذگیم . دراد  هچ  هقطنم  رد  دننادیمن  دننارگن ، زونھ 

. دوب یتردق -  نینچ  کی  التعا -  دشرهبور و  دادعتسااب  یاجرباپ  نموم  قیمع  یلم  تردق  کی  روھظ 

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

تسا نیا  هلئـسم  تسا [؛ یرگید  یهلئـسم  هلئـسم  هن ، تسا ؛ یاهتـسھ  یهلئـسم  رطاخهب  ناریا  یمالـسا  یروھمج  اب  اکیرمآ  ینمـشد  مینک  لایخ  ام  هک  تسین  نیا 

ذوفن و اب  دـنفلاخم ، یمالـسا  یروھمج  تیدوجوم  اب  اھنیا  دـنکب . دـناوتیمن  یطلغ  چـیھ  ام  هیلع  اکیرمآ  تفگ  ناریا  تلم  تفگ ، هن  اـکیرمآ  یاھهتـساوخ  هب  ناریا  تلم  هک ]

هک تسین -  مھ  یناھنپ  یهلئـسم  نیا  دش ، شخپ  وا  یهتفگ  و  تفگ -  اکیرمآ  یرکف  رـصانع  زا  نارادمتـسایس و  زا  یکی  رخاوا  نیمھ  دنفلاخم . یمالـسا  یروھمج  رادـتقا 

؛ تسا کاـنرطخ  هقطنم  رد  ناریا -  ینومژھ  ناـشدوخ  لوـق  هب  ناریا -  رادـتقا  ذوـفن و  تفگ  احیرـص  صخـش  نیا  تسا . کاـنرطخ  دـشابن ، یمتا  هچ  دـشاب ، یمتا  هچ  ناریا 

. دنفلاخم نیا  اب  دننمشد ، نیا  اب  اھنآ  تسا . رادروخرب  رادتقا  زا  تسا ، رادروخرب  مارتحا  زا  تسا ، رادروخرب  رابتعا  زا  زورما  هک  یناریا 

روشک  / ١٣٩٢/٠٨/٢٩ رسارس  جیسب  هدنامرف  رازھ  هاجنپ  رادید  رد  تانایب 

وناز هب  ار  تلم  نیا  اـھنیا ، لاـثما  راـشف و  میرحت و  اـب  دـنناوتب  دـنراودیما  اذـل  دـنتفرگن ، سرد  ناشهتـشذگ  یاـھاطخ  زا  هک  تسا  نـیا  اـکیرمآ  هدـحتم  تـالایا  تـلود  هابتـشا 

فرطرب لـماع  اـھنت  هک  تسا  نیا  دراد ، دوجو  لاـس  نیا ٣۵  لوط  رد  یمئاد  یهبرجت  کـی  ناونعهب  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  یارب  هچنآ  دـننکیم .] هابتـشا   ] هتبلا دـنروایبرد ؛

. دنزب بقع  ار  نمشد  دناوتیم  هک  تسا  یلماع  اھنت  نیا  تلم ؛ یگداتسیا  تلم و  رادتقا  زا  تسا  ترابع  نمشد  تمحازم  ندرک 

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

مغریلع دناهداد ؛ ماجنا  تسا ، هدـمآ  رب  ناشتـسد  زا  هچنآ  ناریا ، تلم  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  هیلع  تسا  لاس   ٣۵ نارگید ، اکیرمآ و  زا  معا  یرابکتسا  یاھهاگتـسد 

رتشیب توق  نیا  رارقتسا ، نیا  ماکحتسا ، نیا  هللااشنا  تسا و  هدش  رتشیب  ذوفن  یاراد  رتردتقم و  رترادهشیر ، رتیوق ، زورهبزور  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  اھنآ 

اھاج یـضعب  رد  تسا و  هتـشذگ  زا  شیب  مالـسا  یهدنیآ  مالـسا و  هب  تبـسن  اھناوج  یھاگآ  اھلـسن ، یھاگآ  زورما  هک  دـنیبیم  ناسنا  مھ  مالـسا  یایند  رد  دـش . دـھاوخ 

. تسا شیپ  هب  ور  هللااشنا  یمالسا  تکرح  جوم  نیا  دید  میھاوخ  مینک ، هاگن  هک  تریصب  تقد و  اب  ام  اما  دنکیم ، ییاھشالت  نمشد  هتبلا  تسا ؛ هتـشذگ  زا  شیب  بتارمب 

شترا  / ١٣٩٢/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

فعـض طاقن  زا  دنناوتب  روشک  لخاد  رد  نانمـشد  لماوع  دیراذگن  میراذگن و  درک . تلفغ  دـیابن  نیا  زا  دـنراد ؛ یلماوع  مھ  روشک  لخاد  رد  نانمـشد  نآ  میراد ، ینانمـشد  ام 

. میورب شیپ  هب  هللااشنا  روشک  نیا  رادتقا  هار  رد  همھ  راوگرزب ، ماما  هار  رد  همھ  مھ ، رانک  رد  همھ  مھ ، اب  همھ  دننک . داجیا  لالتخا  دننک و  هدافتسا 

شترا  / ١٣٩٢/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

. ماظن رادتقا  ماکحتسا و  زار  تسا  نیا  دنماظن ؛ رس  تشپ  تلم  دنتسین ؛ ادج  ماظن  زا  تلم  ناریا ؛ تلم  ینعی  ناریا ، مدرم  ینعی  یمالسا  یروھمج  ماظن 

شترا  / ١٣٩٢/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

داد دنھاوخ  ناشن  ار و  دوخ  ماکحتـسا  دز  دنھاوخ  دایرف  دنیآیم و  ماکحتـسااب  اھرھـش  یهمھ  رد  مھ  زاب  ناریا  تلم  هک ] دـید [  دـیھاوخ  نمھب  مود  تسیب و  زور  هللااشنا 

ناشن وا  تینما  هار  دنادب  هک  تسا  نیا  مھم  دنادیم ؛ ار  نیا  هللادمحب  ناریا  تلم  و  تسا ؛ یگداتـسیا  وا  تیقفوم  زار  هک  دنادب  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  مھم  ار . یلم  رادـتقا 

تارھاـظت نیمھ  لاـثما  رد  اھـشیارگ ، رد  میظع ، تاـعامتجا  رد  ار  رادـتقا  نیا  مدرم  هـک  دراد  یرھاـظم  یلم  رادـتقا  دـنھدب . ناـشن  ار  یلم  رادـتقا  تـسا ؛ یلم  رادـتقا  نداد 

ماـظن اـب  هک  ییاـھیھارمھ  رد ] و [  دـنھدیم ؛ ناـشن  یملع  یاھتفرـشیپ  رد  دـنھدیم ؛ ناـشن  ار  روـضح  نیا  دـنھدیم ، ناـشن  نوگاـنوگ ، تاـباختنا  رد  نمھب ، مودوتسیب 

نمـشد خر  هب  ار  یلم  رادـتقا  مدرم  هک  یتـقو  تسا ؛ یلم  رادـتقا  نداد  ناـشن  دـنکیم ، ظـفح  ار  روـشک  تینما  هک  یزیچ  نآ  تسا . نیا  مھم  دـننکیم ؛ یمالـسا  یروـھمج 

« يلم رادتقا   » 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 33هاگياپ  هحفص 13 
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[. دنکب یراک  دناوتیمن [  رگید  نمشد  دندیشک ،

یقرش  / ١٣٩٢/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

ناـشن ناشرادـتقا  زا  هک  یتـمظع  ناـشدوخ و  زا  نمھب  مودوتسیب  زور  رد  هک  یھوکـش  رطاـخ  هب  ناریا  گرزب  تلم  زا  رکـشت  نآ ، منک و  ضرع  ضیارع  زاـغآ  رد  هـلمج  کـی 

اھتین بلقم  اھلد و  لوحم  هک  مییاسب  کاخ  هب  ملاع  راگدرورپ  لباقم  رد  شیاتس  ساپس و  یهھبج  دیاب  لوا  یهجرد  رد  تسا . زجاع  رکشت  ریدقت و  فیـصوت و  زا  نابز  دنداد .

روجنیا ار  نمھب  مودوتسیب  زور  هکنیا  رطاخهب  روشک  رـساترس  رد  ناریا  تلم  یهدرتسگ  داـحآ  زا  دـعب ، یهجرد  رد  و  تسا ، راـگدرورپ  یهدارا  اـب  زیچ  همھ  تسا و  اـھمزع  و 

. مینک یرازگساپس  هنامیمص  دنداد ، ناشن  ایند  هب  هدنفوکش  هتسجرب ، هدنز ،

یقرش  / ١٣٩٢/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

دھاوخن ورف  اھزیچ  نیا  اب  ینمـشد  نیا  دننمـشد و  دیدرک  دنلب  مدرم  امـش  هک  یمچرپ  نیا  اب  دننمـشد ، یمالـسا  یروھمج  اب  دننمـشد ، یمالـسا  بالقنا  اب  اھییاکیرمآ 

ینورد تخاس  رتشیب  هچرھ  ندرک  مکحتـسم  یلم و  یلخاد  ناوت  هب  یلم و  رادـتقا  هب  یهیکت  نآ ، تسا و  زیچکـی  طـقف  مھ  ینمـشد  نیا  اـب  یهلباـقم  جـالع  تسـشن ؛

. تسا مک  مینکب ، راک  ام  هنیمز  نیا  رد  هچرھ  تسا .]  ] روشک

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

روز دشاب ، فیعـض  دشابن و  یوق  یتلم  رگا  هک  نامزیزع  تلم  هب  منکیم  ضرع  نم  تسا . یلم  رادتقا  یهرابرد  فرح ، تسا . نم  فرح  نیا  دنک ؛ یوق  ار  دوخ  دیاب  ناریا  تلم 

ار وا  اپ  ریز  دنناوتب  رگا  دننکیم ؛ تناھا  وا  هب  دنناوتب  رگا  دـنھاوخیم ؛ جاب  وا  زا  دـنریگیم ، جاب  وا  زا  ملاع  ناریگجاب  دـشابن ، یوق  یتلم  رگا  دـنیوگیم ؛ روز  وا  هب  تفنـش ، دـھاوخ 

ییوگروز دنکیم ، فعـض  ساسحا  اھنآ  رد  هک  یناسک  هب  تبـسن  دنکب ، تردق  ساسحا  هک  رھ  تسا ؛ نیمھ  دوشیم ، هرادا  یدام  راکفا  اب  هک  ییایند  تعیبط  دـننکیم . دـگل 

: دیوگیم فورعم  رعاش  تلم . هب  تبسن  هچ  درف ، هب  تبسن  هچ  درک ؛ دھاوخ 

تسا یعیبط  رما  فیعض  یارب  گرم 

درم سپس  تشگ و  فیعض  لوا  یوق  رھ 

شیولج هک  یغرم  نیا  هب  درـشفیب ؛» هدـید  ود  رھ  رـسحت ز  کشا  درک «: هاگن  دروخیمن ، یناویح  تشوگ  غرم و  تشوگ  هک  یـسک  نآ  ربارب  رد  دـندروآ  ار  هتخپ  غرم  دـیوگیم 

: تفگ دندوب ، هتشاذگ 

یتشگن هزرش  ریش  هچ  زا  غرم ] هب   ] تفگ

دروآ خلسم  هب  تسک  دناوتن  ات 

زا هک  ار  یرعم  یالعلاوبا  هن  مراد ، لوبق  ار  رعاش  نآ  هن  نم  دنربب . ار  وت  رـس  روجنیا  دندرکیمن  تارج  یتشادیم ، یتردـق  تدوخ  رد  ینک و  عافد  یتسناوتیم  تدوخ  زا  وت  رگا 

رگا مراد . لوبق  ار  نیا  تسا ؛ یعیبط  رما  فیعـض  یارب  دوشیم ، هرادا  یدام  راکفا  ساسا  رب  هک  ییایند  رد  گرم  هک  مراد  لوبق  ار  نیا  اما  تسا ؛ هدـش  هتفگ  فرح  نیا  وا  لوق 

رد دنھاوخب  هک  درادن  دوجو  یدیما  دنراد ؛ یدایز  یهلـصاف  ندش ، یوق  ات  هک  دنتـسھ  اھتلم  یـضعب  دنیوگیم . روز  وا  هب  نارگید  دـنکن ، یوق  ار  دوخ  دـیاین ، دوخ  هب  یتلم  کی 

تاناکما و میراد ؛ دایز  ندش ، یوق  دادعتسا  الوا  ام  تسین ؛ روجنیا  ام  تلم  اما  دننک ؛ داجیا  ملاع ، یاھتفلکندرگ  نایوگروز و  اب  دننک  هلباقم  دنناوتب  هک  ار  ییورین  نآ  دوخ 

رـصنع ود  نیا  رد  ار  لاـس ٩٣  یلک  یهشقن  ساـسا  نیا  رب  نم  تسا ؛ هدومیپ  یداـیز  هار  تسا و  هداـتفا  هار  مھ  یلم  رادـتقا  تمـس  هب  اـم  تلم  میراد ؛ داـیز  مھ  اـھتیفرظ 

. یداھج تیریدم  اب  یلم و  مزع  اب  گنھرف  داصتقا و  مدرک : ضرع  لاس  لوا  مایپ  رد  هک  منیبیم 

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

یوق یتـلم  چـیھ  تاحیلـست  اـب  طـقف  اـما  تسا ، مزـال  مھ  تاحیلـست  هتبلا  دـشاب ؛ هتـشاد  یاهتفرـشیپ  یگنج  تاحیلـست  هک  تسین  نیا  هب  طـقف  تلم  کـی  ندـش  یوق 

رارق هجوـت  دروـم  رگا  رـصنع  هس  نیا  ماهدرک ؛ ضرع  ماـیپ  رد  هک  تسا  یاهطقن  ود  نیمھ  اـھنآ  زا  رـصنع  ود  هک  منکیم  ادـیپ  ار  رـصنع  هس  منکیم ، هاـگن  یتـقو  نـم  دوـشیمن .

هللادـمحب دـش و  هدز  یدایز  یاھفرح  هتـشذگ  لاس  هدزاود  هد  نیا  رد  شناد ، یهرابرد  شناد . ملع و  یموس  و  گنھرف ، یکی  داصتقا ، یکی  دوشیم : یوق  تلم  کی  دـنتفرگ ،

ات تسا  مزـال  فراـعتم  زا  شیب  ماـمتھا  کـی  گـنھرف ، دروم  رد  داـصتقا و  دروم  رد  اـما  منکب ــ  یاهراـشا  دـیاش  زاـب  دـعب  هک  میوریم ــ  شیپ  میراد  شناد  رد  اـم  زورما  درک . رثا 

تشیعم یور  رب  ام و  روشک  داصتقا  یور  رب  تساخربوتسشن ، کی  اب  یریگمیمصت ، کی  اب  دناوتن  یـسک  ایند  فرط  نآ  زا  هک  میروایبرد  یلکـش  هب  ار  روشک  داصتقا  میناوتب 

ناریدم نالوئـسم و  اب  مھ  هدنب  دش ؛ غالبا  هام  دنفـسا  رد  نآ  یاھتـسایس  هک  تسا  یتمواقم  داصتقا  نامھ  نیا  مینکب ؛ دـیاب  ام  تسا ، ام  تسد  نیا  دراذـگب ؛ رثا  ام  تلم 

دندوب و رثوم  اھتسایس  نیا  میظنت  رد  مھ  ناشدوخ  هک  هوق  هس  نالوئسم  ینعی  دندرک ؛ مھ  بواجت  میدرک ؛ تبحص  نآ  یهرابرد  لصفم  متشاد ، هسلج  روشک  یهتـسجرب 

. میھدیم ماجنا  ار  راک  نیا  ام  دنتفگ  دندرک و  لابقتسا  دنتشاد ، روضح 

١٣٩٣/٠٢/٣٠ /  « تیعمج  » یلک یاھتسایس  غالبا 

ناربج تھج  رد  و  زاـیتما ؛ تصرف و  کـی  ناونع  هب  روشک  ینونک  تیعمج  یناوج  یگدـنلاب و  یگدـنیوپ ، هب  هجوت  اـب  و  یلم ؛ رادـتقا  رد  تیعمج  هلوقم  تیمھا  هب  تیاـنع  اـب 

تفرـشیپ رد  تیعمج  لماع  یباجیا  شقن  نتـشاد  رظن  رد  اب  ددرگیم . غالبا  تیعمج  یلک  یاھتسایـس  هتـشذگ ، یاھلاس  رد  یروراـب  خرن  تیعمج و  دـشر  خرن  شھاـک 

اب تسا  یرورـض  نینچمھ  دریگ . ماجنا  یتیعمج  یاھتسایـس  اب  بسانتم  روشک  یگنھرف  یعامتجا و  یداصتقا ، دـشر  یارب  عماج  یاـھیزیرهمانرب  تسا  مزـال  روشک ،

اھتسایس یارجا  رمتـسم  دصر  جیاتن  دریگ و  تروص  توق  تعرـس و  تقد ، اب  مزال  تامادقا  هنیمز ، نیا  رد  طبریذ  یاھهاگتـسد  ماظن و  ناکرا  نیب  راک  میـسقت  یگنھامھ و 

. دوش شرازگ 

یاهنماخ یلعدیس 

١٣٩٣/ تشھبیدرا /٣٠

مالسلاهیلع  / ١٣٩٣/٠٢/٣١ نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

ریصب و هاگآ و  ىاھناسنا  شلاچ ، دوجو  تسا . ونهبون  نوزفازور و  ىاھراکتبا  ولج و  تمـس  هب  تکرح  ىانعم  هب  شلاچ  دوجو  تسا . ىیاھـشلاچ  ریگرد  ىمالـسا  ماظن  زورما 

ماـظن رد  هک  تسا  نیا  رثارب  اھـشلاچ  نیا  دـنکیم . راداو  هدـناملطعم  اـنایحا  دوـجوم و  ىاـھتیفرظ  هب  هاـگن  هب  ار  دـھعتم  ىاـھناسنا  شلاـچ ، دوـجو  دـنکیمن . نارگن  ار  عاـجش 

. تسا رایسب  نوزفازور  رادتقا  ناوت  ماکحتسا ، ناوت  تفرشیپ ، ناوت  ىمالساىروھمج ،

١٣٩٣/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمجنپ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

تموکح نآ  ىلو ] ، ] دـننک شالت  لاس   ٣۵ ىتموکح ، کی  هیلع  ىروشک ، کی  هیلع  دـنھدب  مھ  تسدهبتسد  ایند ، ىداصتقا  ىـسایس و  ىماـظن و  کـی  ىهجرد  ىاھتردـق 

رادـتقا ىمالـسا  ىروھمج  فلتخم ، ىاھهصرع  رد  دـنکن . مھ  انتعا  اھنآ  هب  دـھدن ، مھ  جاب  اھنآ  هب  دوشب ، رتىوق  زورهبزور  هکلب  دورن ، نیب  زا  طـقف  هن  اـھنآ ، شـالت  مغرىلع 

، وجشناد نویلیم  دنچ  ىاراد  روشک  نیا  رد  بالقنا  موس  مود و  لسن  دننیبىم ] ، ] دننکیم هاگن  ىمالسا  ىروھمج  هب  ىتقو  زورما  داد . ناشن  ار  دوخ  ىاقب  تیلباق  ار و  دوخ 

رد اـھنآ  زا  ىـضعب  هک  ىرکف  ىملع و  ىهبخن  نارازھ  هزوـح ، هاگـشناد و  داتـسا  رازھ  هد  دـنچ  قـقحم ، رگـشھوژپ و  رازھ  نیدـنچ  لـضاف ، ىنید  موـلع  ىهبلط  رازھ  نیدـنچ 

« يلم رادتقا   » 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 33هاگياپ  هحفص 14 
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ىمالسا ىروھمج  تسا . نیا  زورما  ام  ىهعماج  تیعقاو  ىداصتقا ؛ ىدیلوت و  ىگنھرف و  ىسایس و  ىهبخن  لاعف و  نارازھ  دناهدش ، هتخانش  روآمان و  ىللملانیب  ىهصرع 

ىرایسب رد  دنکیم ، دیلوت  ىاهتسھ  ىژرنا  دنادرگیمرب ، دتسرفیم و  اضف  هب  هدنز  دوجوم  دتـسرفیم ، اضف  هب  هراوھام  اھمیرحت ، نیا  ىهمھ  دوجو  اب  ىروانف ، ملع و  نادیم  رد 

ایند طسوتم  ربارب  هدزیـس  ایند  رد  راـک  نیا  لوئـسم  زکارم  ىوس  زا  ىمالـسا  ىروھمج  رد  ملع  تفرـشیپ  باتـش  دریگیم ، رارق  اـیند  لوا  روشک  هد  وزج  دـیدپون  ىاھـشناد  زا 

هقطنم ىاھتـسایس  رد  دنکیم ، هرادا  ار  ىنویلیم  روشک ٧۵  کی  هقباسىب  ىاھمیرحت  دوجو  اب  دـنکیم ، رداص  فلتخم  ىاھروشک  هب  ىنف  ىملع و  تامدـخ  دوشیم ، مـالعا 

ىواکجنک هب  ىھاگآ  ناسنا  رھ  دـنکیم ؛ عافد  مولظم  زا  دزاسیمن و  ملاظ  اب  دتـسیاىم ، هنتکی  ملاع  ناـیوگروز  تیاـمح  دروم  بصاـغ و  میژر  لـباقم  رد  دـنزیم ، ار  لوا  فرح 

نیا ىواکجنک  نیا  تیھام  اقب ؛ تایح و  ىاھهناشن  ىتاذ و  ىاھىیاناوت  همھنیا  و  ىنمـشد ، همھنیا  اـب  تسا  ىاهدـیدپ  هچ  هدـیدپ  نیا  تسیچ ، دوجوم  نیا  هک  دـتفاىم 

. اھنیا دننام  ىروانف و  ىملع و  لئاسم  ىاھهنیمز  رد  الاح  نیا  تسا .

ىربھر  / ١٣/١٣٩٣/٠۶ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  اب  رادید  رد  تانایب 

هـس نیا  رد  تسا . گـنھرف  ىهلئـسم  ىکی  تسا ، داـصتقا  ىهلئـسم  ىکی  تسا ، ىرواـنف  ملع و  ىهلئـسم  ىکی  دراد : شقن  رایـسب  روشک  تیوـقت  رد  مھ  عوـضوم  هس 

. دـننکب راک  دـنوشب و  لاعف  ىتسیاب  تمـسق  هس  رھ  رد  ام ، نیذـفنتم  نیرثوم و  ام ، نیلوئـسم  ام ، ىاھتلود  دـناىدیلک . رـصانع  اھنیا  مینک ؛ ىراذگهیامرـس  دـیاب  اـم  شخب 

ریثات تیعمج  ىهلئـسم  تسا ، اـجب  ـالماک  دـندرک -  هیکت  نیا  ىور  مھ  ناـیاقآ  زا  ىـضعب  هک  دـندرک  هراـشا  هک  روطناـمھ  تسا -  مھم  رایـسب  هتبلا  مھ  تیعمج  ىهلئـسم 

گنھرف ىهلئـسم  رتمھم ، اھنیا  ىهمھ  زا  هتبلا  رادـتقا . داجیا  رد  دراد  ریثات  ىلیخ  تیعمج ، ظاحل  زا  روشک  ندوب  گرزب  ناوج و  لـسن  شیازفا  و  ىلم ؛ رادـتقا  رد  دراد  ىداـیز 

داجیا فرـص  ىللملانیب  نوگانوگ  ىاھهیامرـس  زا  ىرایـسب  هک  دش  هراشا  دننکیم . ىراذگهیامرـس  دنراد  ردقچ  دـینیبىم  مدرم . دـیاقع  اھرواب و  حطـس  رد  صوصخب  تسا ؛

مدرم ىاھرواب  مدرم و  دیاقع  ىور  رب  هکنیا  ىارب  دننکیم  فرـص  ار  ىدایز  ىاھهیامرـس  دـنراد  اھنیا ؛ لاثما  لیابوم و  تنرتنیا و  هراوھام و  لیبق  زا  دوشیم ، راذـگرثا  ىاھهناسر 

تبسن فلتخم ، حوطس  رد  میناوتب  ام  هک  تسا  نیا  مھ  نآ  رھزداپ  هتبلا  هک  دننک ؛ جراخ  ىمالسا  ىاھـشزرا  ىمالـسا و  ماظن  ذوفن  ىهطیح  زا  عقاورد  ار  اھنیا  دنراذگب و  رثا 

نیا دـنناوتب  دـیاب  ام  ىامیـسوادص  ام ، ناگدـنیوگ  ام ، ىتاغیلبت  ىاھنامزاس  ام ، ىگنھرف  ىاھنامزاس  اـم ، ىاـملع  میـشاب ؛ هتـشاد  ىعاـنقا  ىنییبت و  ىاـھحرط  اـھرواب  هب 

چیھ دریگیمن ، ار  نیا  ىاج  ىزیچ  چـیھ  تسا ؛ ىلیدـبىب  رـصنع  لماع و  کی  مدرم ، اب  املع  میقتـسم  طابترا  هتبلا  هک  دـننک  قیمعت  دـننک و  تیبثت  مدرم  نھذ  رد  ار  اـھرواب 

. دریگب مدرم  اب  ار  ىنید  نیرکفتم  املع و  میقتسم  طابترا  ىاج  دناوتیمن  تسا ، ریگارف  ىهناسر  کی  هک  امیسوادص  ىتح  ىزیچ ؛

ىربھر  / ١٣/١٣٩٣/٠۶ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  اب  رادید  رد  تانایب 

کی اکیرمآ ، ذوفن  تحت  تدـشب  قطانم  زا  ىکی  رد  دوب . ىمالـسا  ىروھمج  ماظن  ىیاپرب  دیـشک ، شلاـچ  هب  ار  برغ  ىـسایس  ىماـظن و  رادـتقا  لـماع  هک  ىزیچ  نیرتمھم 

نیا و  دروآىم ، دوجوهب  دـندوب  هدرک  شالت  تارکفت  نیا  فذـح  ىارب  همھ  نیا  اھنآ  هک  ىتارکفت  رب  ىنتبم  ار  ىماظن  کی  دـیآىم ، دوجوهب  داـعبا  نیا  اـب  ىبـالقنا  میظع  تکرح 

ماـظن هک  زورما  اـت  دوـشیم ؛ رتىوـق  مھ  زورهبزور  هکلب  دوریمن  نیب  زا  هریغ -  ىتـینما و  ىماـظن ، ىداـصتقا ، ىـسایس ، تـالمح  اـھنآ -  عوـنتم  نوگاـنوگ و  تـالمح  اـب  ماـظن 

؛ تیمولظم اب  درادن  ىتافانم  ماظن ، رادتقا  نیا  تسا . مولظم  مھ  تسا ، ردتقم  مھ  ىمالسا ، ماظن  هتبلا  ردتقم . هملک  ىعقاو  ىانعم  هب  تسا  ىماظن  ىمالـسا  ىروھمج 

روجنیمھ مھ  ىمالـسا  ىروھمج  ماظن  نامولظم ؛ نیرتمولظم  لاحنیعرد  اما  دوخ ، ناـمز  رد  ىمالـسا  ماـظن  ردـتقم  مکاـح  نینموملاریما : لـثم  میدرک ، ضرع  ىتقوکـی 

رما زورما  ىمالـسا ، ىروھمج  ماظن  رادـتقا  اعقاو  تسین ؛ رادـتقا  مدـع  ىهناشن  دراد ، ماظن  نیا  زورما  هک  ىتیمولظم  نیا  درادـن و  شتیمولظم  اـب  ىتاـفانم  نآ  رادـتقا  تسا .

. دننکیم فارتعا  دنراد  مھ  نآ  نانمشد  ار  نیا  تسا ؛ ىحضاو 

نیفعضتسم  / ١٣٩٣/٠٩/٠۶ جیسب  ىلاع  عمجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

تـسا نیا  ىعقاو  دصق  تسا ؛ ناریا  تلم  رادتقا  دشر و  زا  ىریگولج  ناریا ، لباقم  رد  برغ  رابکتـسا و  ىعقاو  دصق  هک  درک  للدم  ىعطق و  ار  نیا  دوشیم  مھ  ددـعتم  لیالد  اب 

هک تـسا  نـیا  ىلـصا  ىهلئـسم  تـسھ . نـیا  راـنک  رد  مـھ  ىرگید  ىاـھهناھب  تـسا ، هناـھب  کـی  ىاهتـسھ  ىهلئـسم  دـننک ؛ ىریگوـلج  ناریا  تـلم  نوزفا  زور  تزع  زا  هـک 

رادتقا دراد  و  ىعامتجا ، نوگانوگ  داعبا  ىملع ، داعبا  ىـسایس ، داعبا  داعبا ؛ ىهمھ  رد  دنکیم  تفرـشیپ  دراد  تسا ، هدرک  ادیپ  روھظ  زورب و  جیردتب  ناریا  تلم  ىاھدادعتـسا 

. دنریگب دنھاوخیم  ار  نیا  ىولج  دنتحاران ، نیا  زا  دناىضاران ، نیا  زا  اھنیا  دنکیم ، ادیپ 

ونان  / ١٣٩٣/١١/١١ ىروانف  ىاھدرواتسد  هاگشیامن  زا  دیدزاب  زا  سپ  تانایب 

هک دوشیم  بجوم  ىمالـسا  ىروھمج  ناریا و  تلم  ىرکف  ىعامتجا و  ىـسایس و  لقتـسم  شنم  هک  مینیبىم  میراد . جایتحا  ام  مینک ؛ تفرـشیپ  هکنیا  هب  میراد  زاـین  اـم 

ام اـب  ىنمـشد  همھنیا  هک  ىتـقو  بخ ، دـھدیم . زورب  ار  شدوخ  دراد  اـھاج  زا  ىلیخ  رد  ىنمـشد  نیا  دـننک ؛ ىنمـشد  اـم  اـب  وـگروز  ىاھتردـق  ناـبحاص  اـیند ، نادـنمتردق 

. میناسرب مزال  رادتقا  هب  ار  نامدوخ  مینک و  تیوقت  ار  نامدوخ  دیاب  دوشیم ،

لاس ١٣٩۴  / ٠١/٠١/١٣٩۴ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

؛ تسا یداصتقا  تفرشیپ  لاس ، نیا  رد  تلم  یارب  ام  گرزب  یاھوزرآ  تسا . ینتفایتسد  مھ  اھوزرآ  نیا  یهمھ  هک  میراد  نامزیزع  تلم  یارب  یگرزب  یاھوزرآ  لاس ٩۴  رد 

رتمھم و همھ  زا  هک  تسا  تیونعم  نامیا و  و  تسا ؛ یداـصتقا  یئاـضق و  تلادـع  تسا ؛ یعقاو  یاـنعم  هب  یملع  یاھـشھج  تسا ؛ یللملانیب  یاهقطنم و  تزع  رادـتقا و 

. تسا رگید  یاھلصفرس  نآ  یهمھ  یهناوتشپ 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

داجیا زا  تسا  ترابع  لوا  یهجرد  رد  اھفورعم  نیرتگرزب  اھرکنم . نیرتگرزب  زا  یھن  اھفورعم و  نیرتگرزب  هب  رما  زا  تسا  تراـبع  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  ملق  نیرتمھم 

، دنک شالت  هار  نیا  رد  هک  یسک  رھ  میرادن ؛ یمالسا  ماظن  ظفح  یمالسا و  ماظن  داجیا  زا  رتالاب  یفورعم  تسا . فورعم  هب  رما  نیا  یمالسا ؛ ماظن  ظفح  یمالـسا و  ماظن 

، یگداوناخ طیحم  تمالس  یقالخا ، طیحم  تمالس  گنھرف ، یالتعا  دنتسھ : اھنیا  اھفورعم  تسا . فورعم  نیرتگرزب  ناریا ، تلم  یوربآ  تزع و  ظفح  تسا ؛ فورعم  هب  رمآ 

تلادـع رارقتـسا  یروانف ، ملع و  شرتسگ  یمالـسا ، قالخا  ندرک  یناگمھ  دـیلوت ، داصتقا و  هب  نداد  قنور  روشک ، یالتعا  یارب  یهدامآ  ناوج  لـسن  تیبرت  لـسن و  ریثکت 

اھفورعم نیرتمھم  یمالـسا ؛ تدحو  یارب  تدـھاجم  شالت و  یمالـسا و  تما  رادـتقا  نآ ، زا  رتارف  نآ و  یارو  ناریا و  تلم  رادـتقا  یارب  تدـھاجم  یداصتقا ، تلادـع  یئاضق و 

نانمـشد هب  کمک  تسا ، رکنم  یقالخا  لاذـتبا  اھرکنم . زا  تسا  ترابع  مھ  اھنیا  لباقم  یهطقن  دـننک . رما  دـننک ؛ شـالت  اـھفورعم  نیا  هار  رد  دـنفظوم  همھ  تسا و  اـھنیا 

اھرکنم نیا  زا  تسا ؛ رکنم  یروانف  ملع و  فیعضت  هعماج و  داصتقا  فیعضت  تسا ، رکنم  یمالسا  گنھرف  فیعضت  تسا ، رکنم  یمالسا  ماظن  فیعـضت  تسا ، رکنم  مالـسا 

. درک یھن  دیاب 

مالسلاهیلع  / ٠٢/٣٠/١٣٩۴ نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

هب طوبرم  تارکاذـم  یاـیاضق  نیمھ  رد  دـننزیم . روز  فرح  هک  دنتخانـشن  تسرد  ار  یمالـسا  یروـھمج  نیلوئـسم  دنتخانـش ، دـب  ار  ناریا  تلم  دـندیمھف ، دـب  اـم  نانمـشد 

میلـست مھ  ام  تلود  دناهتخانـشن ؛ ار  ام  تلود  هک  تسا  نآ  یهناشن  دناهتخانـشن ؛ ار  تلم  هک  تسا  نآ  یهناشن  نیا  دننزیم ؛ فرح  دننکیم ، ییوگروز  یاهتـسھ  لئاسم 

ادیپ دـشر  اھنامرآ  نیمھ  اب  دـناهتفر ، شیپ  اھنامرآ  نیمھ  اب  تسا ، تلم  نیمھ  نایم  زا  یهدـمآرب  تسا ، تلم  نیمھ  رـس  زا  تسا ، تلم  وزج  مھ  ام  تلود  دـش ، دـھاوخن 

رامعتـسا و رابکتـسا و  هب  زج  اھنآ  دـنبلطهدایز ؛ اھنآ  دـنیآیم ؛ ولج  اـھنآ  دـننک ، ینیـشنبقع  نمـشد  نیا  لـباقم  رد  ینیلوئـسم  یتلم ، کـی  یتلود ، کـی  هچرھ  دـناهدرک .

« يلم رادتقا   » 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 33هاگياپ  هحفص 15 
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. دروآ دوجوهب  اھنآ  لباقم  رد  یلم  رادتقا  لکوت و  مزع و  زا  یمکحتسم  یهراوید  دیاب  دنیآیم ؛ ولج  دنناوتب  هچرھ  دنتسین ؛ عناق  یزیچ  هب  اھتلم  رب  یهطلس 

رطف  / ٢٧/٠۴/١٣٩۴ دیع  زامن  یاھهبطخ 

هدـش رتیوق  مھ  زورهبزور  تسا ، یوق  ردـتقم و  یھلا ، یهوق  لوح و  هب  یھلا و  قیفوت  هب  یمالـسا  یروـھمج  تسا : ] نیا   ] منکب ضرع  مھاوـخیم  ناریا  تلم  هب  نم  هچنآ 

رد دناهتسشن  اھنیا  دنوشیم - بوسحم  ایند  ردتقم  ىاھروشک  وزج  هریغ ، ىداصتقا و  تورث  ظاحل  زا  هک   - ىناھج گرزب  تلود  شـش  هک  تسا  لاس  هدزاود  لاس ، هد  تسا .

ىاهتسھ تعنص  ىاھهرھموچیپ  هک  تسا  نیا  اھنآ  ىعقاو  فدھ  دناهتفگ . احیرص  ار  نیا  دنرادب ؛ زاب  شدوخ  ىاهتـسھ  تعنـص  ىریگیپ  زا  ار  ناریا  هکنیا  فدھ  اب  ناریا ، لباقم 

، ىمالـسا ىروھمج  اب  شکمـشک  لاس  هدزاود  لاس ، هد  دنتـسھ . وزرآ  نیمھ  رد  مھ  نالا  دـندرک ، نایب  احیرـص  ام  نیلوئـسم  هب  مھ  شیپ  اھلاس  ار  نیا  دوشب ؛ زاـب  ىلکب 

لمحت روشک  رد  ار  تعنص  نیا  ىهمادا  دندش  راچان  دننک ؛ لمحت  روشک  رد  ار  ژویفیرتناس  رازھ  دنچ  شدرگ  هک  دندش  راچان  زورما  تردق ، شش  نیا  هک  دش  نیا  شا ] ] هجیتن

همادا ىاهتـسھ  تعنـص  شدرگ  تفای ؛ دـھاوخ  همادا  ىاهتـسھ  تعنـص  ىهعـسوت  قیقحت و  دـننک . لمحت  ار  تعنـص  نیا  ىهعـسوت  تاقیقحت و  ىهمادا  دـندش  راچان  دـننک ؛

تلم رادـتقا  زج  تسیچ  شیانعم  نیا  دـنرادن . ىفرح  هک  دـننکیم  دـنراد  اضما  دـندروآ و  ذـغاک  ىور  زورما  ىلو ] ، ] دـندرک شالت  اھلاس  اھنآ  هک  تسا  ىزیچ  نیا  تفای ؛ دـھاوخ 

اھنشور و ىدـمحا  اھداژنىئاضر و  اھىرایرھـش و  رب  ادـخ  تمحر  تسا . ام  زیزع  نادنمـشناد  راـکتبا  تماھـش و  رثا  رب  و  تلم ، تمواـقم  تلم ، ىگداتـسیا  رثا  رب  نیا  ناریا ؟

. دتسیاىم دوخ  قح  قاقحا  دوخ و  قح  فرح  ىاپ  هک  ىتلم  رب  ادخ  تمحر  اھنیا ، ىاھهداوناخ  رب  ادخ  تمحر  ىاهتسھ ، ىادھش  رب  ادخ  تمحر  اھىدمحمیلع ؛

ىمالسا  / ٢٧/٠۴/١٣٩۴ ىاھروشک  ىارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

امـش تسا - اوقت  لیـصحت  هاـم  هزور ، هاـم  تسا ؛ اوقت  یارب  هزور  هک   - یدرف یاوقت  رد  تسا ؛ یدرف  یاوقت  لـثم  یعاـمتجا ، یمومع و  یاوقت  دـشوجب . رادـتقا  دـیاب  نورد  زا 

، دورب هک  مھ  بورکیم  هب  یهدولآ  طـیحم  کـی  هب  هک  هدرک ، تینوصم  داـجیا  دوـخ  رد  هدز و  نسکاو  هک  یـسک  لـثم  دـینکیم ؛ ادـیپ  تینوـصم  نورد  زا  دیـشاب ، یقتم  هکیتـقو 

. تسا یروجنیا  یدرف  یاوقت  دراذگب ؛ رثا  یناسآهب  دراذگیمن  لقاال  دراذگب ؛ رثا  امش  یور  ینوریب ، طیحم  هک  دراذگیمن  اوقت  تسا ؛ یروجنیا  اوقت  دنکیمن ؛ رثا  وا  رد  بورکیم 

ینوریب یاـھورین  دـنکب ، تیوقت  ار  دوخ  گـنھرف  ار ، دوخ  ناـمیا  ار ، دوخ  تعنـص  ار ، دوخ  ملع  دـنک ، یوق  ار  دوخ  نورد ، زا  یتـلم  کـی  رگا  تسا ؛ روجنیمھ  مھ  یلم  یاوقت 

. دنک لمع  هخسن  نیا  هب  دیاب  مھ  مالسا  یایند  مینک ؛ لمع  هخسن  نیا  هب  یتسیاب  ام  یهمھ  زورما  هک  تسا  یاهخسن  نیا  دنراذگب . ریثات  شیور  دنناوتیمن 

مدرم  / ١٨/٠۶/١٣٩۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هک تسا  اھنیا  اھناوج ؛ رد  صوصخب  همھ  رد  یرگیبالقنا  یهیحور  ظفح  و  نوزفازور ، هتفرـشیپ و  ملع  مواـقم ، یوق و  داـصتقا  تسا : اـھنیا  یلم  رادـتقا  یـساسا  لـماع  هس 

. دش دھاوخ  سویام  نمشد  تقونآ  دنک ؛ ظفح  ار  روشک  دناوتیم 

ىمالسا  / ٢۵/٠۶/١٣٩۴ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

، نادیم رد  نیمز  یور  رب  رادتقا  تسا ، فرح  کی  تاغیلبت  یهصرع  رد  یـسایس ، یهصرع  رد  رادتقا  تسا . نیا  ندوب  هاپـس  تیـصوصخ  تسا ؛ ینادیم  رادتقا  رھظم  هاپـس ] ]

دیناوتیم دینک ، فرصت  دیناوتیم  دیتسھ ، رادتقا  یاراد  نیمز  یور  رب  امش  یتقو  دیایب . دوجوهب  مھ  یـسایس  رادتقا  هک  دوشیم  بجوم  ینادیم  رادتقا  تسا . رگید  فرح  کی 

، نیا تسا ، یتیـصوصخ  نینچ  کی  یاراد  یتقو  تلم  کی  زا  یاهعومجم  ای  دراد ، ار  تیـصوصخ  نیا  یتلم  کی  یتقو  دـینک . بذـج  دـیناوتیم  دـینک ، عفد  دـیناوتیم  دـینک ، راک 

ینادیم رادتقا  هتبلا  تسا . ینادیم  رادتقا  رھظم  هاپس ، لیبق . نیا  زا  و  دشخبیم ؛ مھ  تزع  دروآیم ، دوجوهب  مھ  ار  یتیوھ  رادتقا  دروآیم ، دوجوهب  مھ  ار  یسایس  رادتقا 

ثحب دوخ  یاج  رد  هک  تسا ، ینادـیم  رادـتقا  مھ  نآ  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یذـفان  لاعف  یوق  یداصتقا  یهعومجم  کـی  رگا  مھ  اـجنآ  رد  دراد ؛ اـنعم  مھ  داـصتقا  یهصرع  رد 

نیا دوـبن ، ماـظتنا  نـیا  رگا  هـک  دراد  ییاـنعم  هعوـمجم ، ناوـنعهب  ناـمزاس ، ناوـنعهب  هاپــس ، ناوـنعهب  یمالــسا  بـالقنا  زا  هاپــس »  » یرادــساپ نیارباـنب  تـسا . یرگید 

یرادـساپ بالقنا  زا  مھ  دنتـساوخیم  یمالـسا و  بالقنا  رادفرط  مھ  همھ  نموم ، نامدرم  همھ  هک  دـندوب  یاهدـع  کی  رگا ] ، ] دوب یگتخیـسگمھزا  دوبن ، یگتفاینامزاس 

. تسا هاپس  صوصخم  نیا  تسا ؛ گرزب  تاکرب  زا  یکی  نامزاس ، دوجو  نیا  ینامزاس ، مظن  نیا  دمآیمرد . بآ  زا  یرگید  زیچ  تشادن ، دوجو  ینامزاس  مظن  نیا  اما  دننک 

ىمالسا  / ٢۵/٠۶/١٣٩۴ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

مھ اب  اھنیا  عقاو  رد  هک  دـننکیم ؛ رارکت  ار  اھنامھ  لخاد  رد  مھ  یاهدـع  دـنیوگیم ، ام  نانمـشد  ام ، نیفلاـخم  ار  هرازگ  ود  دونـشیم ، داـیز  ناـسنا  هک  ییاـھزیچ  زا  یکی  ـالاح 

نیا دیتسھ . یراذگرثا  ذوفناب و  روشک  امش  دیتسھ ؛ یدنمتردق  روشک  امش  هک  دننکیم  رارکت  ررکم  تسا و  نیا  هرازگ  کی  دوشیمن . هجوت  اھنآ  ضقانت  هب  اھتنم  دنـضقانتم ،

، دنلئاسم هب  رظان  جراخ  زا  هک  ییاھنآ  اما  دننک  لوبق  دنتسین  رضاح  مھ  ار  نیمھ  لخاد - رد  نیبهتوک  فیعض و  یاھمدآ   - یاهدع کی  الاح  میونـشیم . ام  ایند  رد  زورما  دایز  ار 

یاراد تسا ؛ هقطنم  ثداوح  یور  رب  راذگرثا  هقطنم و  رد  دنمتردق  روشک  کی  زورما  یمالسا ، یروھمج  هک  دننکیم  فارتعا  ام - نانمشد  هچ  ام ، ناتسود  هچ   - ررکم رد  ررکم 

مھ اب  اھنیا  بخ ، دینکن . لابند  ردقنیا  ار  یبالقنا  یهیحور  بالقنا و  یهلئسم  بالقنا و  یهملک  نیا  امش  اقآ  دنیوگیم  هک  تسا  نیا  مود  یهرازگ  هرازگ . کی  نیا  تسا . ذوفن 

هکنیا تشادـن . دوجو  ذوفن  نیا  دوبن ، یبالقنا  درکلمع  رگا  دوبن ، یبالقنا  یهیحور  رگا  دوبن ، بالقنا  رگا  تسا ؛ بـالقنا  رطاـخهب  ذوفن ، نیا  رادـتقا ، نیا  الـصا  تسا . ضقاـنتم 

میناوتب ام  ات  دیتفیب  تردق  نیا  زا  ات  رانک  دیراذگب  ار  بالقنا  هک  تسا  نیا  شیانعم  مینکب ، یگدنز  مھ  اب  میناوتب  هک  رانک  دیراذگب  ار  بالقنا  دیدنمتردق ، امش  دیذوفناب ، امش 

یک اـت  دیـشاب ، یبـالقنا  دـیھاوخیم  یک  اـت  فرح . نیا  یعقاو  موھفم  اـنعم و  هب  دوشیمن  هجوت  دـنیوگیم و  یمالـسا  یروھمج  زا  یدارفا  هب  احیرـص  ار  نیا  میعلبب . ار  اـمش 

هک یایراذگریثات  نیا  دیراد ، هک  یتردق  نیا  دیراد ، نالا  هک  یذوفن  نیا  هک  تسا  نیا  فرح ]  ] نیا یانعم  یناھج ؛ یهعماج  وزج  دییایب  دـینزب ، بالقنا  زا  مد  بترم  دـیھاوخیم 

وزج دنیوگیم  میعلبب . ار  امـش  میناوتب  ام  ات  دیوشب ، فیعـض  ینعی  دیھدب ؛ تسد  زا  دیراذگب و  رانک  دیراد  اھتلم  نایم  رد  امـش  هک  ار  یایدربھار  قمع  نیا  دیراد ، هقطنم  رد 

نیا فرح  نیا  یانعم  دـیوشب ؛ لح  ام  یاھهشقن  رد  دـییایب  ینعی  دـنملاظ ؛ یوگروز  ربکتـسم  تردـق  دـنچ  یناھج ، یهعماج  زا  ناشدارم  بخ ، دـیوشب ؛ یناـھج  یهعماـج 

. منک فقوتم  ار  فرح  هنیمز  نیا  رد  الاح  هک  تسھ  فرح  یلیخ  بالقنا ، نیا  زا  یرادساپ  یهراب ] ] رد تسا ؛ یداعبا  نینچ  کی  یاراد  بالقنا  نیاربانب  تسا .

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

تبسن ناشفیاظو  هب  ندرکن  لمع  درک ؛ دھاوخ  داجیا  لمعلاسکع  اھنیا ، هب  یمارتحایب  کدنا  دنجح ؛ کسانم  رد  هنیدم ، هکم و  رد  زونھ  ام  نازیزع  زا  رفن  رازھ  اھهد  زورما 

لابند ایاضق  دیاب  دوشیمن ، مامت  اھاجنیا  هب  راک  هتبلا  دننک . لمع  ناشفیاظو  هب  دنـشاب  بقارم  درک ؛ دھاوخ  داجیا  لمعلاسکع  جح ، رد  ام  زیزع  ناگتخابناج  رھطم  نادـبا  هب 

زا معا   - ار اـھناسنا  اـم  مینکیمن . لوبق  مھ  ار  سکچـیھ  متـس  مینکیمن ، متـس  یـسک  هب  اـم  تسین ؛ مھ  ملظ  لوبق  لـھا  تسین ، ملظ  لـھا  یمالـسا  یروھمج  دوـشب .

یمالـسا یروھمج  ناریا و  تلم  قح  هب  دھاوخب  یـسک  رگا  اما  مینکیمن . یزاردتسد  قح  نآ  هب  مینادیم و  قح  یاراد  مینادـیم ؛ قوقح  یاراد  ناملـسمریغ - ناملـسم و 

یمالـسا یروھمج  تسا ، یردـتقم  تلم  ناریا ، تلم  تسھ ؛ شاییاناوت  هللادـمحب  مینکیم . دروخرب  مکحم  مینک ؛ راـتفر  یروجهچ  وا  اـب  مینادـیم  دـنک ، یزاردتسد  ناریا 

. مینک عافد  نامدوخ  زا  میناوتیم  تسا و  یاهدشتیبثت  رادیاپ و  تردق 

نانآ  / ٠٧/١۵/١٣٩۴ یاھهداوناخ  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ییایرد  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

نیرتشیب بخ ، اذـل  تسا ؛ هدـش  یثنخ  هدـنام ، ماکان  هدـشیم ، دراو  دـیاب  هک  ییاھاج  نآ  رد  یمالـسا  یروھمج  دورو  روضح و  رادـتقا و  رطاخهب  اھنیا  یاـھهشقن  زا  یلیخ 

. تسا ذوفن  یارب  دننزیم ، وگتفگ  هرکاذم و  زا  مد  هک  مھ  نیا  و  دننکیم ]  ] دنناوتب راک  رھ  تسا و  یمالسا  یروھمج  ماظن  ینمشد ، یارب  اھنآ  زکرمت 

« يلم رادتقا   » 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 33هاگياپ  هحفص 16 
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نایوجشناد  / ٠٨/١٢/١٣٩۴ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

هدرک یگداتسیا  دراد و  تابث  طقف  هن  دنراد ، هللادمحب  ام  مدرم  هک  یایھاگآ  تریـصب و  تکرب  هب  مدرم ، هب  یهیکت  تکرب  هب  مالـسا ، هب  کسمت  تکرب  هب  یمالـسا  یروھمج 

تسد دنیایب  درک  راداو  ار  یعدم  یاھتردق  هک  دوب  ناریا  تلم  تفرشیپ  نیا  یاهتـسھ ، تارکاذم  یهیـضق  نیمھ  رد  میاهدرک . تفرـشیپ  ام  تسا ؛ هدرک  تفرـشیپ  هکلب  تسا 

ناریا تلم  تردـق  نیا  دـنزادنیب ؛ اپ  زا  ار  ناریا  تلم  دـیاش  دـنربب ، راکهب  ناریا  تلم  هیلع  ار  هنامـصخ  ریبادـت  نآ  دننیـشنب ؛ ناریا  تلم  لباقم  رد  همھ  دـنراذگب ، مھ  تسد  رد 

. تسا

نایوجشناد  / ٠٨/١٢/١٣٩۴ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

تردق یاھهفلوم  نیرتمھم  زا  یکی  تسا ؛ تردق  یهلیـسو  ملع  دننکب . لابند  بوخ  ار  تالیـصحت  زومآشناد  وجـشناد و  یاھناوج  الوا  هک  تسا  نیا  اھناوج  هب  ماهیـصوت  نم 

هب تبـسن  ینونک ، عاضوا  هب  تبـسن  ار  ناشدوخ  تریـصب  دنرادب ؛ مدقم  یـصخش  یاھهتـساوخ  رب  ار  یمومع  فادـھا  دـننکب ؛ لابند  ار  ملع  شناد ؛ زا  تسا  ترابع  یلم ،

. دننکب هدھاشم  ار  ایند  زورما  یهنحص  دنناوتب  دنھدب و  شیازفا  زورهبزور  کیدزن ، یخیرات  یهتشذگ 

یروانف  / ٠٨/٢٠/١٣٩۴ ملع و  یاھکراپ  دشر و  زکارم  اھهاگشھوژپ ، اھهاگشناد ، یاسور  رادید  رد  تانایب 

. تسا رادتقا  تفرشیپ و  وربآ و  رازبا  نیرتمھم  تلم  کی  یارب  ملع  تسا . روجنیمھ  اعقاو  تفرگ ؛ ملسم  دیاب  ار  نیا  تسا ؛ یلم  رادتقا  تفرشیپ و  رازبا  نیرتمھم  ملع 

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

؛ تسین یروجنیا  اقآ ، هن  دـنروایب ؛ دوجو  هب  ام  تلم  رد  ار  ینیبمکدوخ  ساسحا  عقاو  رد  دـننک ؛ کزب  ار  اھنآ  دـنھدب ، ناشن  نیزم  دـنرادن ، هچنآ  هب  ار  نارگید  دـننکیم  یعس 

، تفرگیم ریسا  گنج  رد  یتقو  هک  تسا  یتلم  نامھ  ام  تلم  هدرک ؛ مھ  یگرزب  یاھراک  هدمآ ، نوریب  دنلبرس  قفوم و  مھ  گرزب  یاھناحتما  زا  گرزب ، تسا  یتلم  ام  تلم 

هب مھتم  بابان  مدآ  اتدـنچ  تسا . یتلم  روجنیا  اـم  تلم  دادـیم ؛ وا  هب  بآ  شدوخ  یهمقمق  زا  درکیم ؛ ناـمرد  ار  ریـسا  نآ  تشکیمن ، ار  ریـسا  نآ  دزیمن ، کـتک  ار  ریـسا  نآ 

یتلم روجنیا  ام  تلم  دـننادرگیم . ناشرب  هناخ  هب  ون  سابل  اـب  دـعب  اـجنیا ، دـنروآیم  دـنریگیم ، اـیرد  رد  روشک  نـالف  زا  دوب - مھ  ناشیـسوساج  ناـکما  هک   - یـسوساج

تزع جوا  رد  تسناوت  درک ، جراخ  ینرقدـنچ  ریقحت  راب  ریز  زا  ار  شدوخ  هک  تسا  یتلم  نآ  ام  تلم  شتعاجـش . رد  دـعب  شفاصنا ، رد  شاینابرھم ، رد  شدروخرب ، رد  تسا .

یمالـسا ناریا  اب  هکنیا  یارب  دننیـشنیم  مھ  رود  دـنیایند ، نادـنمتردق  هک  ییاـھروشک  فلتخم ؛ یاـھروشک  تسین . هک  یخوش  میراد ؛ یتلم  نینچکـی  اـم  دـنزب ؛ فرح 

میراد یلیخ  مھ  فعض  میرادن ، فعـض  هکنیا  هن  یقالخا ؛ تردق  قطنم ، تردق  یـسایس ، تردق  یماظن ، تردق  یدام ، تردق  تسا ؛ تلم  نیا  تردق  نیا  بخ  مینک ؛ راکهچ 

، ار تـلم  ار ، روـشک  دـننک ؛ ریقحت  مـئاد  دـندرک  تداـع  اـبترم  اھیـضعب  دـننکیم ؟ ریقحت  ارچ  ار  تـلم  تـسین ؛ مـک  نامیاھیگدنـشخرد  نامیاھـشزرا ، ناـمیاھییاناوت ، اـما 

نآ هاگیاج  ار ، بالقنا  قطنم  هاگیاج  ار ، شتلم  هاگیاج  ار ، شروشک  هاگیاج  ار ، شدوخ  هاگیاج  دنک ، کرد  ار  قیاقح  نیا  دـنادب ، ناسنا  هک  تسا  نیا  تریـصب  ار . نیلوئـسم 

. تسا تریصب  نیا ، دنادب ؛ ار  اھنیا  هاگیاج  درک ؛ میسرت  روشک  رد  ماما  هک  یمیقتسم  طارص  میقتسم و  طخ 

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

زور نآ  دیاش  هلب ، تسا ؛ لیلحت  نیا  دنتفگ  اھیـضعب  ( ۴ (؛ متفگ شیپ  لاس  دنچ  ار  نیا  هدنب  دنناشکب . نابایخ  هب  دـننک و  ینابـصع  ار  مدرم  هکنیا  یارب  دـندرک  میرحت  اھنآ ] ]

تلود زا  یمالـسا ، یروھمج  ماـظن  زا  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  اـم  فدـھ  دـنتفگ  فلتخم  تاـنایب  رد  اـھنآ  زا  یددـعتم  دارفا  دـنتفگ ؛ ناـشدوخ  تسا ؛ ربخ  زورما  اـما  دوب  لـیلحت 

یسایس راک  یهناوتشپ  مدرم  یگداتسیا  نیا  مدرم ، تمواقم  نیا  دنداتسیا ؛ ام  مدرم  اما ] [ ؛ دنناشکب نابایخ  هب  ار  مدرم  دنتساوخیم  مینک . ینابصع  یمالـسا  یروھمج 

یروھمج تلود  داد ؛ ناشن  رادتقا  شدوخ  زا  تلم  هک  دوب  نیا  رطاخهب  درک ، ینیشنبقع  هک  یرادقم  نیمھ  دش ؛ روبجم  نمشد  دش . اھفرح  نیا  هرکاذم و  یـساملپید و  و 

نیمھ تاناکما  تصرف و  ناوت و  هرخالاب  بخ ، میھدب ، ماجنا  مھ  رتھب  نیا  زا  ام  دشیم  هک  مدقتعم  اصخش  نم  هتبلا  داد . ناشن  تزع  داد ، ناشن  رادتقا  شدوخ  زا  یمالسا 

رطاخهب یلم ، رادتقا  رطاخهب  تلم ، ینابیتشپ  رطاخهب  نیا  تسا و  یمھم  راک  تسا ، یھجوت  لباق  راک  تفرگ ، ماجنا  هک  یتفرـشیپ  هزادنا  نیمھ  یلو  درک ، اضتقا  ار  هزادنا 

. دوب مدرم  یهندب  مدرم و  داحآ  اب  یمالسا  یروھمج  ماظن  ناوارف  لاصتا 

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 

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

لباق دھدب ، تئرج  اھتلم  رگید  هب  دنکب و  نایب  رابکتـسا  هیلع  ار  دوخ  عطاق  تارظن  یاهظحالم  هنوگچیھ  نودـب  دتـسیاب و  احیرـص  یتلم  کی  هکنیا  ناریا  تلم  نانمـشد  یارب 

هک دینک  ادیپ  تسد  یتردق  نانچنآ  هب  ناریا  تلم  امش  هکیتقو  ات  تشاد ؟ دھاوخ  همادا  یک  ات  نمـشد  شالت  نیا  دننکیم . شالت  دنراد  دنناوتیم  هچرھ  اذل  تسین ، لمحت 

رـس رب  دیدرک  هظحالم  امـش  هک  ییاھاوعد  یهمھ  دوشب . هلحرم  نیا  هب  امـش  ندیـسر  عنام  هک  دوشیم  نیا  فورـصم  نمـشد  شالت  یهمھ  دـینک ؛ سویام  ار  اھنآ  دـیناوتب 

، مینکیم میرحت  هک  دننکیم  دیدھت  مھ  زاب  دـندرک و  هک  ییاھمیرحت  دـننکیم ، هک  ییاھدـیدھت  دـننزیم ، رـشب  قوقح  باب  رد  هک  ییاھفرح  دـنتخادنا ، هار  یاهتـسھ  یهلئـسم 

نیا اب  هک  تسا  یاهزیگنا  ناریا  تلم  یهزیگنا  هتبلا  دـننک ؛ فقوتم  ار  نآ  دـنزادنیب و  باتـش  زا  دـنکیم ، تکرح  دراد  باتـشرپ  هک  یھار  نیا  رد  ار  تلم  نیا  هک  تسا  نیا  یارب 

. دش دھاوخن  گنرمک  دش ، دھاوخن  مک  اھزیچ 

ىربھر  / ١٢/٢٠/١٣٩۴ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

مارتحا تسا  روبجم  دراذگیم ؛ مارتحا  دشاب  یوق  دشاب و  ینغ  هک  یروشک  هب  ایند  مینک . ادیپ  انغتسا  مینک و  تیوقت  نورد  رد  ار  نامدوخ  ام  هک  تسا  نیا  تسرد  هار  بخ ،

دنتـسیایم و اـم  یهزاورد  تشپ  دـنیآیم  اـھنیمھ  دنـشکیم ، هناـشوخاش  دـنراد  زورما  هک  یناـسک  ناـمھ  دـشاب ، ینغ  دـشاب و  یوق  یمالـسا  ناریا  روـشک  رگا  دراذـگب .

هتـشاد تسا  نکمم  هدـنیآ  رد  الاح  هتـشادن ؛ ام  یارب  نونکات  یتبثم  یانعم  چـیھ  تسھ ، نالا  هک  ییاھدـمآوتفر  نیا  هداتفین ؛ قاـفتا  نـالا  اـت  هتبلا  دـننکیم . یـشکتنم 

اجنیا شیپ  یدنچ  نیمھ  هک  ییاسور  نایاقآ  نیا  زا  رگید  یکی  هب  زاب  نم  مھ  ار  نیا  هتشادن .]  ] یرثا چیھ  هتـشاد ، دوجو  هک  ییاھدمآوتفر  نیا  نالا  ات  اما  منادیمن -  - دشاب

کی رـس  دینک  مھافت  دینک ، هرکاذـم  دینیـشنب  هک  درادـن  یاهدـیاف  ذـغاک  یور  دـشاب ؛ مولعم  نیمز  یور  دـیاب  هک  متفگ  دنتـشاد - روضح  مھ  یناحور  رتکد  یاقآ   - دـندوب هدـمآ 

نیا دریگیم ؛ ماجنا  دراد  یراک  هچ  دتفایم ؛ دراد  یقافتا  هچ  هک  دشاب  مولعم  نیمز  یور  دیاب  اجنالف ، تقفاوم  هب  دینک  شطورشم  دنکن و  ادیپ  ققحت  مھ  دعب  هک  ییاھزیچ 

دیاب ام  هک  دھدیم  ناشن  یمالسا  یروھمج  یهلاس  یهبرجت ٣٧ دنک . ادیپ  ققحت  راک  نیا  دننکیم ، دنراد  نایاقآ  هک  یایریگلابند  اب  هللااشنا  میراودیما  هتبلا  هدشن . الاح  ات 

« يلم رادتقا   » 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 33هاگياپ  هحفص 17 
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یملع ظاحل  زا  مینک ، یوق  یگنھرف  ظاحل  زا  مینک ، یوق  یداصتقا  ظاحل  زا  مینک ، یوق  یـسایس  ظاـحل  زا  مینک ، یوق  یرکف  ظاـحل  زا  مینک ؛ یوق  مینک ، تیوقت  ار  ناـمدوخ 

. تسا اھنیا  هب  ایند  رد  تلم  کی  تزع  زورما  درک ؛ میھاوخ  ادیپ  تزع  اعبط  میدش ، یوق  یتقو  مینک . یوق 

مالسلامھیلع  / ٠١/١١/١٣٩۵ تیبلھا  ناحادم  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

ماظن لاحنیعرد ، اھنیا و  لاثما  میرحت و  یتاغیلبت و  یماـظن و  نیگنـس  تـالمح  هدوب ؛ نیگنـس  تـالمح  ضرعم  رد  مئاد  زورما ، اـت  هدـش  دـلوتم  هک  یزور  زا  یمالـسا  ماـظن 

. هدرک ادـیپ  تمظع  هدرک و  ادـیپ  تردـق  تھجهمھ  زا  هدرک ، ادـیپ  دـشر  تھجهمھ  زا  دـنک ؛ ادـیپ  فقوت  هک  تسا  هدوبن  زور  کـی  ینعی  هدرک ؛ دـشر  لاـس  نیا ٣٧  رد  یمالـسا 

(١٢ (؛» اھبر نذاب  نیح  لک  اھلکا  یتوت   » هک هدـش  لیدـبت  روانت  تخرد  کی  هب  زورما  دـمآ ، دوجوهب  بالقنا  لوا  هک  یکزان  کیراب و  لاھن  نآ  دـنیبیم  دـنکیم و  هاگن  زورما  نمـشد 

نیا زا  دعب  تسھ ، وا  رد  ندش  یوق  دادعتـسا  نتفای و  شرتسگ  دادعتـسا  ندنام ، هدنز  دادعتـسا  ردـقنیا  هک  یماظن ]  ] نیا بخ  دـننیبیم . ناشمـشچ  یولج  دـنراد  ار  نیا 

. تسا تایعقاو  تسین ، تالایخ  میاهتفرگ  رظن  رد  هدنیآ  زادنامشچ  یارب  ام  هک  ییاھزیچ  نآ  دش . دھاوخ  رتیوق  زورهبزور  دش ، دھاوخ  رتیوق  روجنیمھ  مھ 

میرک  / ٠٢/٢٩/١٣٩۵ نآرق  ىللملانیب  تاقباسم  رد  هدننکتکرش  رترب  ناظفاح  نایراق و  رادید  رد  تانایب 

یهلئـسم میتـسھ . یردـتقم  تلم  زورما  اـم  تسا . ناریا  تلم  رادـتقا  یلـصا  یهطقن  نیا  تسا ، هداتـسیا  اـکیرمآ  ییوگهداـیز  یھاوخهداـیز و  لـباقم  رد  ناریا  تلم  هـکنیا 

، دراد ینویلیمداتـشھ  تلم  کی  دراد ، تاناکما  هک  یتلود  میتلود ؛ کی  ام  دـنکیم ؛ قرف  یـسایس  تیـصخش  نالف  اـی  ینید  تیـصخش  نـالف  یهلئـسم  اـب  ناریا  رد  مالـسا 

. تسا نیا  یمالسا  یروھمج  زورما  دراد ؛ ملع  دراد ، تسایس  دراد ، داصتقا  دراد ، حالس 

یمالسا  / ٠٣/٠٨/١٣٩۵ یاروش  سلجم  هرود  نیمھد  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

یعاـمتجا و تلادـع  رارقتـسا  یهدننکنیمـضت  هک  دراد  دوجو  روشک ، تینوـصم  تینما و  ماکحتـسا  یلم و  رادـتقا  هب  طوـبرم  نوگاـنوگ  یاھـشخب  رد  یرگید  مھم  یاـھتیولوا 

. تسا نانآ  دنمشوھ  نھذ  سرتسد  رد  ناگدنیامن و  فیاظو  یهلمجزا  اھتیولوا  نیا  تخانش  تسا . روشک  تفرشیپ  لالقتسا و 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

الاـب یروـجهچ  روـشک  تردـق  مـینک . یزاـسمواقم  ار  نآ  میربـب و  ـالاب  ار  روـشک  تردـق  مـینک ؛ مواـقم  مـھ  مـینک ، دــنمورین  مـھ  ار ، روـشک  اـم  هـک  تـسا  نـیا  اـم  یهـفیظو 

نامیا تسا . ینید  نامیا  تسا ، یمالـسا  نامیا  یکی  مرمـشیم : ار  شدروم  دنچ  نم  تسا ؟ ییاھزیچ  هچ  روشک  یارب  رادـتقا  رـصانع  مینک ؟ دـنمورین  یروجهچ  ...؟ دوریم

نم ار  ( ١ «) ناطلـس ملعلا   » ثیدـح یملع . تردـق  تسا ؛ یملع  عیرـس  تکرح  تردـق ، لماوع  زا  یکی  ... ؛ تسا روشک  نیا  کرحت  تمواـقم و  رـصانع  نیرتمھم  وزج  ینید 

. دنفلاخم مھ  ام  یملع  تردق  اب  ماهدناوخ . ررکم 

رد یھاگ  رـصانع  نامھ  مینکب ، ناـشزھجم  میریگب و  راـک  هب  ار  اـھنیا  اـھروشک  لـخاد  رد  دـیاب  هک  درک  دـیکات  درک و  هیـصوت  ثیبخ  یـسیلگنا  نآ  هک  یایموب  رـصانع  ناـمھ 

ورب اقآ ! [ » دـنیوگیم [ ؛ جراخ فرط  هب  دـنھدب  چوک  ار  وا  تسا ، دادعتـسااب  رگا  دـھدن ؛ ماجنا  یملع  تکرح  هکنیا  یارب  دـننک ، سویام  ار  اـم  ناوج  دـننکیم  یعـس  اھهاگـشناد 

. مھدب تداھـش  مناوتیم  نم  ار  نیا  دناهداتـسیا ؛ ام  نموم  یاھناوج  هتبلا  دنھدب . مھ  شاداپ  دـنھدب ، مھ  لوپ  و  ینکیم ؛» عیاض  ار  تدوخ  هچ ؛ هک  یاهدـنام  اجنیا  اجنالف ،

، ام یاھناوج  دنشاپب ، ار  یدیمون  رذب  هکنیا  یارب  دنھدیم  ماجنا  اھهاگشناد  نوریب  اھهاگشناد و  حطس  رد  نمشد  یهتخورفدوخ  رصانع  زا  یـضعب  هک  ییاھتثابخ  مغریلع 

توھبم اعقاو  ناسنا  هک  دندزیم  فرح  یروج  دـندوب ، هدـمآ  روشک  یهتـسجرب  هاگـشناد  کی  ناگتـسجرب  ناریگلادـم و  نیا ، زا  لبق  زور  دـنچ  دناهداتـسیا . ام  نموم  یاھناوج 

مواقم یاھهار  زا  یکی  تخانـش . دـیاب  ار  ناشیاھهئطوت  اما  دناهتخانـشن  ار  ام  مدرم  اھنیا  هک  درک  مھاوخ  ضرع  الاح  اـھنیا . ندز  فرح  ناـقتا  تحـص و  ییاـبیز و  زا  دـنامیم 

. دنکب ادیپ  شھاک  نآ  باتش  دیاب  هن  دوشب ، فقوتم  دیاب  هن  هک  یملع ، تکرح  زا  تسا  ترابع  روشک  ندرک 

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

تـسھ مھ  یماظن  یهوق  هتبلا  تسین ؛ یماظن  یهوق  طقف  هوق »  » زا روظنم  دایز  لاـمتحا  هب  ( ١ «) هوق نم  متعطتـسا  ام  مھل  اودعا  و   » یهفیرـش یهیآ  رد  منکیم  ضرع  نم 

ررکم هدنب  هک  روشک  یلخاد  تخاس  ماکحتـسا  نیا  یانعم  دـینک . یوق  ار  ناتدوخ  نورد  دـیناوتیم ، هچرھ  هوق ؛ نم  متعطتـسا  ام  مھل  اودـعا  تسین . یماظن  یهوق  طقف  اما 

یوق یجراخ  یاھرازاب  رد  ذوفن  ظاحلزا  دـینک ، یوق  یلخاد  دـیلوت  ظاحلزا  دـینک ، یوق  ار  ناتدوخ  یروانف  ظاـحلزا  دـینک ، یوق  ار  ناـتدوخ  یملع  ظاـحلزا  تسا . نیا  میوگیم ،

مالعا اھتـسایس  رد  هک  اـم  دـیریگب . راـک  هب  ار  اـھتیفرظ  نیا  دـینک و  یوق  تسا ، هدـشن  هدافتـسا  زونھ  تسھ و  روشک  نیا  رد  هک  یناوارف  یاـھتیفرظ  فشک  ظاـحلزا  دـینک ،

زا شیب  دشر  مینک ، هظحالم  ار  اھتیفرظ  ام  رگا  دنتفگ  دندمآ  اھسانـشراک  نیـصصختم و  دعب  دوشیمن ! دنتفگ  یـضعب  دسرب ، دـصرد  تشھ  دـشر  هب  دـیاب  روشک  هک  میدرک 

رظن دروم  هک  تسین  یزیچ  نآ  نیا  نکل  تسا  دیفم  نیا  هتبلا   - میـشورفب رتشیب  تفن  ام  هکنیا  یانعم  هب  دـشر  هن  دـتفیب ! قافتا  روشک  رد  تسا  نکمم  مھ  دـصرد  تشھ 

یاهدع کی  تقونآ  میاهدرک . رارکت  میاهدرک و  دیکات  اھراب  ام  هک  یتمواقم  داصتقا  نامھ  ینعی  روشک ؛ لخاد  یداصتقا  ماکحتسا  روشک ، یلخاد  دیلوت  دشر  ینعی  تسا - ام 

هک دنتـسھ  یناسک  نامھ  اھنیا  اـقافتا  دـنیوگیمن ! مھ  ار  اـھلحهار  دـنیوگیمن ، ار  اھتفرـشیپ  دـننکیم ، قارغا  دـننکیم ، هغلاـبم  دـنراذگیم ، تشگنا  اـھدوبمک  یور  دـنیآیم 

هیکت فعـض  طاقن  یور  رتشیب - جراـخ  رد  رتمک ، لـخاد  رد   - همھ زا  شیب  اـھنیمھ  دوخ  دـنداد . اـھنیا  ار  میرحت  یارگ  دـننک ؛ میرحت  ار  ناریا  هک  دـنداد  ارگ  نمـشد  هب  ناـشدوخ 

. دننکیم

لاس ١٣٩۶  / ١٢/٣٠/١٣٩۵ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

اـھیخلت و تشاد ، ییاـھمغ  اـھیداش و   رگید  یاـھلاس  یهمھ  لـثم  مـھ  لاـس  نآ  مییوـگب  دـیاب  لاـس ٩۵ -  - تشذـگ هک  یلاـس  زا  مینکب  یایباـیزرا  کـی  میھاوـخب  رگا 

یداـش هتـشذگ ، لاـس  رد  میتـشاد  ینیریـش  مھ  تسین . رظن  دروم  یـصخش  لـئاسم  تسا ، تلم  هب  طوـبرم  یاھینیریـش  اـھیخلت و  روـظنم  تشاد ؛ ییاـھینیریش 

ییاھیخلت مھ  روشک ؛ یاج  همھ  رد  ریگارف  یهنانموم  تاـکرح  ناریا و  تلم  ناـیم  رد  هناـناوج  تمھ  یلم ، تینما  یلم ، تزع  هب  تسا  طوبرم  اـھیداش  نیا  هک  میتشاد 

. درک مھاوخ  اھنآ  هب  یاهراشا  هک  تسا  یعامتجا  یداصتقا و  لئاسم  هب  طوبرم  اتدمع  هک  میتشاد 

هب ناریا ، تلم  رادتقا  هب  دـندرک  فارتعا  ایند  یاج  همھ  رد  ام  نانمـشد  لاس . نایاپ  ات  لاس  زاغآ  زا  دوب ؛ دوھـشم  لاس  رـسارس  رد  لاس ٩۵  رد  ناـمزیزع  تلم  ناریا و  تزع   

هب تبـسن  اـکیرمآ  روھمجسیئر  یوس  زا  هک  یایمارتـحایب  کـی  اـب  داد . ناـشن  لاـس  نیا  نوگاـنوگ  یاـیاضق  رـسارس  رد  ار  شدوخ  ناریا  تلم  تیوـھ  ناریا ؛ تلم  تمظع 

میظع عاـمتجا  ناـضمر ، کراـبم  هاـم  رد  سدـق ، زور  رد  دـنداد ؛ ار  نآ  خـساپ  نمھب  مود  تسیب و  زور  رد  تریغ  تـیمح و  اـب  روـشرپ و  مدرم ، دـش ، ناریا  یمالـسا  یروـھمج 

. داد ناشن  ایند  یهمھ  هب  ار  روشک  نیا  یاھفدھ  تیوھ و  مدرم ،

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

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

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

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

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

« يلم رادتقا   » 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 33هاگياپ  هحفص 18 
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هتـشاد یوق  داصتقا  کی  روشک  هکنیا  نودب  منکیم  ضرع  نم  دیآیم ؟ تسد  هب  روجهچ  هبناجهمھ  تفرـشیپ  یلم ، رادتقا  یلم ، تینما  یلم ، تزع  دروآ ؟ تسد  هب  ار  اھنیا 

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

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

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

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

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

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

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

تاباختنا تسا . روجنیمھ  مھ  اھاروش  تاـباختنا  تسا ، روجنیمھ  مھ  سلجم  تاـباختنا  یروھمج ؛ تساـیر  باـختنا  طـقف  هن تسا ، مھم  رایـسب  ام  روشک  رد  تاـباختنا 

تکرب هب  اـم  تسا . تاـباختنا  تـسا ، مدرم  یار  نوتـس  ود  نـیا  زا  یکی  تـسا ؛ هداتـسیا  نوتـس  ود  یور  ینید  یرـالاسمدرم  تـسا . ینید  یرـالاسمدرم  نـکر  ود  زا  یکی 

تاباختنا دـھدیم  ناشن  نیا  دـننکیم . مھتم  دـنریگیم و  هدـیدن  ار  ام  تاـباختنا  یمالـسا  یروھمج  ناریا و  تلم  ندـیبوک  یارب  نانمـشد  میـشورفیم . رخف  اـیند  هب  تاـباختنا 

هللااشنا تاباختنا  باب  رد  هتبلا  تسا . ناریا  تلم  یوربآ  یهیام  تسا ؛ ناریا  تلم  تیوقت  یهیام  تسا ؛ یلم  تزع  یهیام  تسا . مھم  رایسب  تاباختنا  تسا . مھم  یلیخ 

رد ایند  نارظن  بحاص ایند ، مدرم  تسا ؛ نیرفآرادتقا  یهدیدپ  کی  نیا  هک  تسا  نیا  منکیم  ضرع  تاباختنا  یهلئـسم  ی ] هراب ] رد زورما  هچنآ  درک ؛ مھاوخ  تبحص  مھ  زاب  نم 

راوگرزب ماما  اھنیا ، لاثما  مسیـشاف و  مسینومک و  مسیلاربیل و  لثم  نوگاـنوگ  بتاـکم  لـباقم  رد  دـندش . بوذـجم  دـش ، حرطم  اـیند  رد  هک  ینید  یرـالاس  مدرم رکف  لـباقم 

. درک دوخ  بوذـجم  ایند  یاھروشک  یهمھ  رد  ملاع ، ی  هنکما یهمھ  رد  ار  صاوخ  ار و  اھتلم  درک و  نادـیم  دراو  تسا ، یمالـسا  یروھمج  نامھ  هک  ار  ینید  یرـالاسمدرم 

، تسا مھم  ریقح  نیا  یارب  لوا  یهجرد  رد  منکیم و  ضرع  نـم  هـچنآ  دـشخردب . ناریا  تـلم  اـعقاو  تاـباختنا  رد  دـیاب  تاـباختنا و  هـب  تـسا  یکتم  ینید  یرـالاس  مدرم نیا 

نیلوا نیا  دـننک ؛ روـشرپ  ار  تاـباختنا  دـنوشب و  تاـباختنا  دراو  دـننوناق  لومـشم  دـنھدب و  یار  دـنناوتیم  هک  یداـحآ  یهمھ  هـکنیا ]  ] تـسا و تاـباختنا  رد  یموـمع  تـکرش 

. تسا ام  یهتساوخ  نیرت  مھم هتساوخ و 

شترا  / ٠١/٣٠/١٣٩۶ نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

بیرق تدم  نیا  مامت  رد  دنزادنایم ؛ راک  هب  ار  ناشفلتخم  یاھهاگتـسد  دننکیم ، ینمـشد  دننکیم ، رکف  دـننکیم ، ریبدـت  هکنیا  رد  تسین ؛ یدـیدرت  چـیھ  اھنیا  ینمـشد  رد 

هظحالم مدآ  نالف  زا  دـنفلاخم ، مدآ  نالف  اب  دـنقفاوم ، مدآ  نالف  اب  مییوگب  هکنیا  دـناهدرک . ار  اھینمـشد  نیا  هدوب ، راـک  رـس  یتلود  رھ  هدوب ؛ اھینمـشد  نیا  لاـس ، لـھچ 

. تسھ مھ  زورما  اـت  دوب ، اھینمـشد  نیمھ  مدرک ، ادـیپ  یتیلوئـسم  هدـنب  هک  ماـما  تلحر  زا  دـعب  دوـب ، اھینمـشد  نیمھ  هیلعهللاناوـضر )  ) ماـما ناـمز  ریخن . دـننکیم ،

هتسناوت ار  اھینمشد  نیا  یولج  هک  یزیچ  نآ  هدوب . اھینمـشد  نیا  لاوحا  نیا  یهمھ  رد  و  دنتفر ، دندمآ ، فلتخم  یاھهقیلـس  اب  فلتخم ، یاھقاذم  اب  فلتخم  یاھتلود 

؛ هدوب اھنیا  دننام  ییاپورا و  یاھروشک  یـضعب  اکیرمآ و  لاثما  اکیرمآ و  یهناتردقربا  رـشت  زا  ناریا  تلم  یریذپانریثات  ناریا ، تلم  یگداتـسیا  ناریا ، تلم  رادتقا  دریگب ، تسا 

شترا هک  تسا  امـش  یهدھع  هب  شمھم  شخب  کی  دنک - ادیپ  همادا  رادتقا  نیا  هیحور ، نیا  تلاح ، نیا  دیاب  هک   - دنک ادیپ  همادا  دـش  انب  رگا  نیا  و  دـنک ؛ ادـیپ  همادا  دـیاب  نیا 

رایـسب شخب  تسا ، اھنیا  دننام  شزومآ و  گنھرف و  هب  طوبرم  رـصانع  هب  طوبرم  یاهدمع  شخب  تسا ، نویداصتقا  هب  طوبرم  یاهدمع  شخب  دـیتسھ ، یمالـسا  یروھمج 

؛ دنھدب مھ  تسد  هب  تسد  دیاب  همھ  دنتسھ . روشک  رد  اھنیا  دننام  یملع و  تفرـشیپ  ملع و  تاقیقحت و  یملع و  یاھراک  یدصتم  هک  یناسک  هب  تسا  طوبرم  یمھم 

. هدرک کمک  زورما  ات  هکنانچمھ  درک ، دھاوخ  کمک  مھ  لاعتم  یادخ 

شترا  / ٠١/٣٠/١٣٩۶ نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

یکی تاباختنا  هدش . عورش  تاباختنا  تامدقم  اما  میاهدیسرن  تاباختنا  یلـصا  تمـسق  هب  زونھ  هچرگا  تسا ؛ هداتفا  هار  هب  مھ  تاباختنا  یهنودرگ  یوحن  کی  هب  دمحلا 

یعـس مالـسا  نانمـشد  ناھاوخدـب و  یهمھ  تسا . اـھتلم  شیپ  اـیند  رد  ناریا  تلم  یدیفـسور  یدنلبرـس و  تزع و  یهیاـم  تاـباختنا  نیا  تسا . ناریا  تلم  تاراـختفا  زا 

؛» یمالسا یرالاسمدرم   » مان هب  میراد  یزیچ  ام  ریخن ، هک  داد  ناشن  یمالـسا  یروھمج  دنھدب ؛ ناشن  یرالاسمدرم  لباقم  یهطقن  ار  تیونعم  مالـسا و  نید و  دندرکیم 

، تسا راختفا  یهیام  یمالـسا . یرالاسمدرم  تسا : نیا  یهدنھدناشن  تاباختنا  نیا  تسین . مھ  ریذـپکیکفت  مھ  زا  تسا و  یمالـسا  لاحنیعرد  تسا و  یرالاسمدرم 

ساسحا تسا . ناشدوخ  تسد  روشک  یاـھراک  دـیلک  هک  دـننکیم  ساـسحا  تاـباختنا  رد  مھ  تلم  تسا ؛ تردـق  یهیاـم  تسا ، تزع  یهیاـم  تسا ، یدیفـسور  یهیاـم 

. تسا مھم  یلیخ  نیا  ار ؛ روشک  یلصا  رصانع  دننک  نیعم  دنناوتیم  هک  دنتسھ  اھنآ  دننکیم 

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

مھ مدرم  هب  دـنریگب ، میمـصت  میاهتفگ - اـھراب  هک  تسا  یفرح   - منکیم ضرع  ار  نیا  دنتـسھ  یروـھمج  تساـیر  تاـباختنا  دزماـن  هک  یمرتـحم  ناـیاقآ  نیا  یهمھ  هـب  نـم 

اھزرم نیا  زا  نوریب  هب  ناـشھاگن  اـھهرگ ، ندرک  زاـب  یارب  یداـصتقا ، یهعـسوت  یارب  روشک ، روما  تفرـشیپ  یارب  هک  دـنھدب  مھ  لوق  دـنیوگب ، مھ  ناـشتاغیلبت  رد  دـنیوگب ،

هنالقاع و یزیرهمانرب  اھتیفرظ ، نیا  زا  یهدافتـسا  اھتیفرظ ، نیا  هب  هجوت  تسا ؛ دایز  ام  یاھتیفرظ  تسا ، دایز  ام  یاھییاناوت  دوب . دـھاوخ  تلم  دوخ  هب  هاگن  دوب ، دـھاوخن 

نآ نیا ، دـنکیم ، سویام  ار  نمـشد  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، و  دـناسرب ؛ ینورد  تخاـس  ماکحتـسا  رادـتقا و  هب  ار  روشک  دـناوتیم  اـھتیفرظ  نیا  زا  یهدافتـسا  یارب  هناربدـم 

. داد دھاوخ  تینوصم  یھلا  قیفوت  هب  یمالسا ، ماظن  تلم و  روشک و  هب  هک  تسا  یزیچ 

نارگراک  / ٠٢/١٠/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

، دنبوخ ام  اب  مدرم  دنکیمن . مھ  رثا  هتبلا  هک  دنراذگب  اھتردق  ناگدید  لباقم  رد  ار  ناشدوخ ] زا   ] مدرم یرادفرط  شیامن  دنھاوخیم  دـنرھق ، ناشدوخ  مدرم  اب  هک  یناسک  نآ 

، دـناهدمآ ار  یراوشد  یاھهار  دـناهدرک ، لمحت  ار  ییاھیتخـس  لاس ، لھچ  بیرق  نیا  لوط  رد  ماظن  نیا  یاپهباپ  مدرم  دـنماظن ، یهتـسبلد  مدرم  دـنھارمھ ، ماظن  اب  مدرم 

، دراد هقطنم  رد  هک  یذوـفن  نیا  دراد ، یمالـسا  یروـھمج  زورما  هک  یرادـتقا  نیا  میراد ، اـم  هک  یتفرـشیپ  نیا  دـناهدرک . یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  هـب  یایتاـیح  یاـھکمک 

. تسا هدوب  مدرم  کمک  رطاخهب  تسا ، هدوب  مدرم  روضح  رطاخهب 

نایگنھرف  / ٠٢/١٧/١٣٩۶ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

رد ار  شدوخ  رادتقا  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  دیھاوخیم  رگا  دینک ؛ تکرـش  تاباختنا  رد  دیاب  ام ، یارب  دنامب  یقاب  تینوصم  نیا  تمظع ، نیا  ساسحا ، نیا  دـیھاوخیم  رگا 

ظفح تسا ، روشک  تھبا  ظـفح  تسا ، روشک  رادـتقا  ظـفح  تاـباختنا ، رد  روضح  دـینک . تکرـش  تاـباختنا  رد  دـیاب  دـنکب ، ظـفح  تسود - هچ  نمـشد ، هچ   - ناـیناھج مشچ 

رد دوشب  یھاتوک  دننک و  سویام  دننک ، درـسلد  ار  مدرم  هک  دنوشب  راکردناتسد  یلماوع  دوشب ، یھاتوک  تاباختنا  دروم  رد  هچنانچرگا  تسا . نیا  تسا ؛ روشک  تینوصم 

تکرش همھ  تاباختنا ، رد  دیاب  تسا . لوئسم  لاعتم  یادخ  شیپ  دشاب ، میھس  همطل  نیا  رد  مھ  یسکرھ  دروخ ؛ دھاوخ  هبرـض  دروخ ، دھاوخ  همطل  روشک  هب  تاباختنا ،

یار دـیز  هب  امـش  یدنـسپیم ؛ ار  ورمع  امـش  یدنـسپیم ، ار  دـیز  امـش  تسا ؛ فـلتخم  یـسایس  یاھقاذـم  تسا ، فـلتخم  تارظن  تسا ، فـلتخم  قیالـس  هتبلا  دـننک .

زا مالسا ، زا  دنرضاح  هک  دنھدب  ناشن  همھ  دنـشاب ، همھ  دنیایب ، همھ  هک  تسا  نیا  مھم  تسین ، مھم  اھنیا  درادن ؛ مھ  یلاکـشا  یھدیم ؛ یار  ورمع  هب  امـش  یھدیم ،

رد یھلا - یهوق  لوح و  هب   - هدارا نیا  تمھ ، نیا  هچنانچرگا  دینادب ! و  دننک . ظفح  ار  ناشروشک  تینوصم  دـننک ، عافد  دـننک ، تیامح  یمالـسا  یروھمج  زا  یمالـسا ، ماظن 

« يلم رادتقا   » 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 33هاگياپ  هحفص 19 
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. دنکب تسناوت  دھاوخن  روشک  لباقم  رد  یطلغ  چیھ  زگرھ  نمشد  دنک ، ادیپ  همادا  دراد  دوجو  هک  یتھبا  تدش و  نیمھ  اب  ام ، مدرم 

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

یهنارگهئطوـت یاـھراتفر  رد  رابکتـسا ، نویـسایس  تاراـھظا  رد  رابکتـسا ، یللملانیب  تاـغیلبت  رد  هـک  دنرـشق  دـنچ  اـم ، یهعماـج  یاھرـشق  نـیب  رد  مـینک  هاـگن  رگا  زورما 

هک یدنمورب  ناوج  نیا  اب  دندب ؟ ردقنیا  ارچ  هاپس  اب  ارچ ؟ تسا . نارادساپ  هاپس  اھنیا  سار  رد  تسا ؛ راکشآ  رـشق  دنچ  نیا  هب  تبـسن  رابکتـسا  ضغب  یهناشن  رابکتـسا ،

تـسا نیا  اھنآ  ینمـشد  تلع  تسا . مھم  یلیخ  هتکن  نیا  تسا ؛ روشک  رادتقا  یهیام  نوچ  دننمـشد ؟ ردقنیا  ارچ  تیونعم ، رد  دشکیم  دق  دنکیم ، دـشر  دوشیم ، تیبرت 

. تسا اھنآ  ظیغ  دروم  تسا ، اھنآ  یهنیک  دروم  تسا ، اھنآ  ضوغبم  دشاب  یمالسا  ناریا  رادتقا  یهیام  هک  یزیچ  رھ  تسا . روشک  رادتقا  یهیام  هعومجم ، نیا  هک 

دنداتـسرف مدآ  دـیدید ، تسا . اھنآ  بضغ  ظیغ و  دروم  مھ  ام  یملع  تفرـشیپ  تسا ؛ رادـتقا  یهیام  مھ  ملع  منکب . ضرع  مھ  ار  اھنآ  دراد ، دوجو  مھ  رگید  یهنومن  هس  ود 

ملاع ملع و  دننکب . رورت  ار  اھنآ  دـنیایب  هک  دـنداد  لوپ  اھرودزم  هب  دـندرک ، ادـیپ  ار  ناشیاھریـسم  دـندرک ، ییاسانـش  هناد  هناد  ینعی  دـندرک ، رورت  ار  ام  یاهتـسھ  دنمـشناد 

. دروآیم بضغ  ظیغ و  هب  ار  اھنآ  هک  تسا  ییاھزیچ  یهلمجزا 

یا هک  دندنبیم  راک  هب  ینوگانوگ  ریبادت  دننزب ؛ هبرـض  ار  داصتقا  هکنیا  یارب  دننکیم ، میرحت  دـنفلاخم . نآ  اب  اذـل  تسا  ام  رادـتقا  یهیام  مھ  ام  روشک  لقتـسم  یوق و  داصتقا 

لقتسم مکحم و  داصتقا  لخاد ، رد  میناوتن  ام  ات  دنربیم  راک  هب  اھزرم  یوس  نآ  رد  ام  نانمشد  هک  ار  یریبادت  دننک  حیرشت  مدرم  یارب  دنیایب  ام  نموم  یاھنادداصتقا  شاک 

. دراد رادتقا  یهلیسو  کی  روشک  نیا  دراد ، یمکحم  داصتقا  هک  یروشک  کی  تسا و  رادتقا  یهیام  داصتقا  نوچ  ارچ ؟ میشاب ؛ هتشاد  یوق  و 

ام هلب ، دراد . قیقد  کشوم  ناریا  دراد ، کشوم  ناریا  هک  دـنزادنایم ، هار  ایند  رد  یلاجنج  هچ  یکـشوم  لئاسم  یهرابرد  دـینیبیم ، تسا . رادـتقا  یهیام  یماـظن ، تردـق 

اب میدروآ ، تسد  هب  تردق  اب  ار  نیا  دنزب ؛ تسا  رداق  یرتم  دنچ  یهلصاف  اب  یرتمولیک  رازھ  دنچ  یهلصاف  زا  ار  فدھ  ام  کشوم  میراد ؛ مھ ]  ] قیقد کشوم  میراد ، کشوم 

هچ دـینیبیم  دـنراد . بضغ  ظیغ و  دـنراد ، اوعد  نآ  اب  دـنفلاخم ، تسا  روشک  رادـتقا  یهیام  نوچ  مھ  نیا  اب  هللااشنا . داد ؛ میھاوخ  شیازفا  تردـق  اب  مینکیم ، ظفح  تردـق 

. ایند رد  دننکیم 

راکادف ناسنا  کی  دوخ  یرتشوش و  دیھش  کی  یزاریش ، دایص  کی  راکادف ، یماظن  رصنع  کی  یماظن ، یاھنامزاس  رب  هوالع  تسا ؛ رادتقا  یهیام  مھ  راکادف  یماظن  رـصنع 

، دـندش ییاسانـش  ینعی  دـندش ؛ رورت  اھنیا  دندیـسرن ، تداھـش  هب  گنج  رد  اـھنیا  تسا . بضغ  ظـیغ و  دروم  تسا ، قداـص  راکادـف و  تسا و  یماـظن  رـصنع  کـی  هک  مھ 

اھنآ اب  سپ ] [ ؛ دندوب روشک  رادتقا  یهیام  دندادیم و  ناشن  نمـشد  یزادـناتسد  لباقم  رد  یعنام  کی  ناونعهب  ار  ناشدوخ  هکنیا  رطاخ  یارب  دـندش ، رورت  دـندش و  بیقعت 

. دننمشد مھ 

هکنیا یارب  دـننکیم  جرخ  اھدرایلیم  دـننکیم ، تیلاعف  اھهناسر  رد  یزاجم و  یاضف  رد  همھنیا  دننمـشد . نآ  اب  اذـل ] ، ] تسا رادـتقا  یهیام  مھ  ناناوج  قالخا  ایح و  نامیا و 

یایحاب عرشتم  نموم  ناوج  اب  تسا . روشک  رادتقا  یهیام  اھنیا  نوچ  ارچ ؟ دنریگب ؛ دننک و  بلس  ار  ایح  ار ، تعیرش  هب  یدنبیاپ  ار ، نامیا  ار ، قالخا  یناریا  ناوج  زا  دنناوتب 

. دننمشد تسا ؛ رادتقا  یهیام  روشک  یارب  و  دراد ، هگن  ار  شدوخ  دناوتیم  دزغلیمن و  زیگناتوھش  لیاسو  نیا  لباقم  رد  هک  نامیااب 

هب تمواـقم ، یهیحور  هب  یناـھج  یرامعتـسا  تاـیبدا  رد  دننمـشد . تمواـقم  داـھج و  یهیحور  اـب  اذـل  تسا ، رادـتقا  یاـھهیام  زا  یکی  تلم  رد  تمواـقم  داـھج و  یهـیحور 

یهیحور هک  تسا  نیا  رطاخهب  نیا  مینکیم - رارکت  ار  اھنامھ  میریگیم و  دای  اھنآ  زا  مھ  ام  یھاگ  هنافـساتم  هک   - یوردنت تنوشخ ، دننزیم ؛ تنوشخ  تمھت  داھج ، یهیحور 

. روشک کی  یارب  تسا  رادتقا  یهیام  تداھش  داھج و 

ار روشک  تینما  دـناوتیم  هک  یاهعومجم  دراد ؛ رارق  تینما  زا  یرتالاب  یهجرد  رد  تسا ، تینما  ظـفاح  هک  یزیچ  نآ  اـما  دنـضوغبم ، همھ  دـنرادتقا و  یهیاـم  همھ  اـھنیا  بخ ،

رگا هکنیا  رطاخهب  دنفلاخم ؛ دنتـسھ - اھنیا  نیرتمھم  یهلمجزا  حلـسم  یاھورین  هک   - تینما ظفاح  یاھهعومجم  اب  هک  تسا  نیمھ  یارب  دراد . یرتشیب  تیمھا  دنک  ظفح 

فلتخم یاھـشخب  رد  دـناوتب  دـنک ، تیبرت  دنمـشناد  دـناوتب  روشک  کی  دوشیم  بجوم  هک  یزیچ  نآ  تسین . مھ  راکتبا  تسین ، مھ  داـصتقا  تسین ، مھ  ملع  دوبن ، تینما 

[ اذل [ ؛ تسا اھنآ  یتحاران  بجوم  تسا ، روشک  تینما  ظفاح  هک  یزیچ  نآ  تسا . رتمزال  رتمھم و  زیچهمھ  زا  روشک  کی  یارب  تینما  رتسب  تسا . تینما  دوجو  دـنک ، دـشر 

. تسا مھم  رایسب  تاکن  زا  یکی  نیا  دنربب . نیب  زا  دراد  دوجو  روشک  رد  هک  ار  یتینما  نیا  دننکیم  شالت 

تمواقم نامزاس  نـالف  اـب  تمواـقم  تلود  تسا . مھم  یلیخ  تمواـقم  تلود  میا . « تمواـقم تلود   » زورما اـم  نم ! زیزع  ناـناوج  نم ، زیزع  نادـنزرف  نم ، زیزع  ناردارب  بخ ،

یبلطهدایز لھا  هک  یناھج  رابکتـسا  دننمـشد ؛ مھ  اھنآ  اب  هتبلا ] . ] دراد قرف  تمواـقم  تیـصخش  نـالف  اـب  دراد ، قرف  روشک  نـالف  رد  تمواـقم  ناـیرج  نـالف  اـب  دراد ، قرف 

مھ تمواقم  یاھنامزاس  اب  اذل ] ، ] تسا فلاخم  تمواقم  رصنع  رھ  اب  تسا ، ملاع  یاھتلم  یونعم  یدام و  یاھتورث  یهمھ  هب  یزادناتسد  لھا  تسا ، زواجت  لھا  تسا ،

تمواقم تلود  یمالـسا  یروھمج  اجک ! دوشب ، لیکـشت  تمواقم  ساسا  رب  هک  تمواـقم  تلود  اـجک و  اـھنیا  اـما  تسا ، فلاـخم  مھ  مواـقم  یاـھناسنا  اـب  تسا ، فلاـخم 

رایسب نیا  دراد ؛ روشک  نوریب  روشک و  نورد  رد  عیسو  ذوفن  یهقطنم  دراد ، یللملانیب  تاکرح  دراد ، حلـسم  یورین  دراد ، داصتقا  دراد ، تسایـس  هک  تمواقم  تلود  تسا ؛

نارکون یوس  زا  هچ  نابلطتردـق ، یوس  زا  هچ   - ایند یاجهمھ  زا  اھینمـشد  هک  تسا  نیمھ  یارب  تسین . هسیاقم  لـباق  یرگید  تمواـقم  رـصنع  چـیھ  اـب  و  تسا ، مھم 

. تسا یمالسا  یروھمج  هجوتم  نابلطتردق -

. دریگیم رارق  رادـتقا  عضوم  رد  تمواقم  تلود  نداتـسیا . رادـتقا  عضوم  رد  ندـشن ، یبلطهدایز  میلـست  ندـشن ، ییوگروز  میلـست  ینعی  هچ ؟ ینعی  تمواقم » تلود  ، » بخ

؛ تسا لاعفنا  عضوم  یعافد و  کال  رد  نتفر  ورف  لـھا  هن  تسا ، اـھروشک  اـھتلم و  هب  یزادـناتسد  یبلطهطلـس و  لـھا  هن  تسا ، زواـجت  لـھا  هن  تمواـقم  تلود  دـینیبب ،

کال رد  میورب  دیاب  مینک ، رانکرب  یاهقطنم  یللملانیب و  یبلطرادـتقا  یبلطهطلـس و  تمھت  زا  ار  نامدوخ  میھاوخب  ام  رگا  دـننکیم  لایخ  یـضعب  تسین . اھنیا  زا  مادـکچیھ 

ودع ٖهب  نوبھرت  لیخلا  طابر  نم  هوق و  نم  متعطتسا  ام  مھل  اودعا   » عضوم رد  ام  هکلب  میریگیمن ، رارق  لاعفنا  عضوم  رد  میوریمن ، یعافد  کال  رد  تسین . یروجنیا  یعافد ؛

؟ هچ ینعی  هب » نوـبھرت  « ؛» مکودـع ودـع هللا و  ٖهب  نوـبھرت   » هب تسا  هدـش  ریبـعت  نآ  زا  هفیرـش  یهیآ  نـیا  رد  هـک  مـیریگیم  رارق  یعـضوم  رد  مـیریگیم . رارق  مکودـع » هللا و 

تردـق یاراد  هـک  دریگیم  رارق  یھاـگیاج  رد  یمالـسا  یروـھمج  دـنیوگیم . یگدـنرادزاب » تردـق   » نآ هـب  زورما  یـسایس  تاـیبدا  رد  هـک  تـسا  یزیچ  ناـمھ  هـب » نوـبھرت  »

. دشابن رادتقا  نیا  دنھاوخیم  تسا ؛ هدنرادزاب  رادتقا  یاراد  تسا ؛ یگدنرادزاب 

- تسین یرگید  تردق  چیھ  تلود و  چیھ  تنم  نیھر  تسا و  هدرک  لیصحت  دوخ  تمھ  اب  دوخ و  راکتبا  اب  هک   - تسا هدرک  لیصحت  نونکات  هچنآ  دراد ، یمالسا  یروھمج  هچنآ 

هک ییاجنآ  ات  مھ ، نیا زا  دعب  ام ، تفر . دھاوخ  شیپ  هار  نیا  رد  مھ  نیا زا  دعب  تسا ، هدرک  لیصحت  تسا و  هدروآ  تسد  هب  هدنرادزاب  رادتقا  نتـشاد  یارب  یگدنرادزاب و  یارب 

ار نآ  تفر و  میھاوخ  شیپ  یگدنرادزاب  تردق  شیازفا  هار  رد  تسین ، مھ  مک  هک  نام  یناسنا یورین  دادعتسا  یهمھ  اب  نامشالت ، یهمھ  اب  نامتمھ ، یهمھ  اب  میناوتب و 

اھتدم نم  دید . دھاوخ  یتخـس  شنکاو  دروخ ، دـھاوخ  یمکحم  یهبرـض  درک ، ضرعت  هچنانچرگا  هک  دـنادب  دـتفین و  ضرعت  رکف  هب  نمـشد  هکنیا  یارب  تفرگ ، میھاوخ  راک  هب 

نکمم عورـش  دـتفایم ؛ ریگ  ناـشیاپ  دـندز  رگا  تسین ؛ یروجنیا  رگید ] ، ] وررد نزب و  اـیب  هکنیا  تسا ؛ هتـشذگ  رگید  یمالـسا  یروھمج  هب  وررد » نزب و   » نارود متفگ  لـبق 

هک تسا  یرادـتقا  نامھ  نیا  تسا ؛ کانمیب  نآ  زا  نمـشد  هک  تسا  یتردـق  نامھ  نیا  تسین . اھنآ  راـیتخا  رد  تسین و  اـھنآ  اـب  رگید  ندرک  ماـمت  اـما  دـشاب  اـھنآ  اـب  تسا 

. دشاب هتشاد  ار  نآ  یمالسا  یروھمج  هک  تسین  لیام  نمشد 

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

ضرع نم  اھنآ  هب  میدرک - ضرع  مینکب ، ضرع  دـیاب  مدرم  هب  ار  هچنآ   - میوگیم اھنآ  هب  دنتـسھ و  یتاباختنا  یاـھدزمان  هک  یمرتحم  ناـیاقآ  نیا  یهمھ  هب  منکیم  هیـصوت  نم 

: دننکب تیاعر  امتح  ار  زیچ  هس  ود  هک  دننک  هجوت  دنھدیم ، مدرم  هب  هک  ییاھهمانرب  رد  دوخ ، تاراھظا  رد  دوخ ، یاھهدعو  رد  هک  منکیم 

...

. تسا ناریا  تلم  لالقتـسا  یلم و  تزع  یهلئـسم  دنک ، ییامندوخ  دیاب  دـنھدیم ، مدرم  هب  هک  ییاھهدـعو  رد  ناشتاراھظا ، رد  ناشیاھیزیرهمانرب ، رد  هک  یمود  یهتکن 

رادتقا جوا  هب  ار  شدوخ  تسناوت  یگتسباو  فعـض و  تیاھن  زا  هک  تسا  یتلم  ناریا  تلم  تسا ، زارفارـس  تلم  کی  ناریا  تلم  تسا ، یبالقنا  تلم  کی  ناریا ، تلم  نایاقآ !

« يلم رادتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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هب گرزب  یاھتردـق  لـباقم  رد  رگید ، یاـھتلم  لـباقم  رد  دـیابن  ار  تلم  نیا  درک ، هتـسکشرس  دـیابن  ار  تلم  نیا  درک ، فیعـضت  دـیابن  ار  تلم  نیا  دـناسرب ؛ یللملانیب  تزع  و 

کی دـیایب  دـھاوخب  هکنیا  هب  درکیمن  اـفتکا  نمـشد  دوـبیمن ، دـھدیم  ناـشن  دراد  تلم  نیا  هک  یرادـتقا  نیا  هچناـنچرگا  تسا ؛ هدـنز  رادـتقا  اـب  تلم ، نیا  تـشاداو ؛ میلـست 

نآ رد  دننکب و  دنھاوخیم  یمالـسا  یروھمج  اب  اھنیا  ار  یراک  نامھ  روشک . نیا  رب  دشیم  طلـسم  دمآیم  دھدب ؛ ام  رومام  نالف  هب  ای  ام  روھمجسیئر  نالف  هب  ار  یروتـسد 

دنتساوخیم ام  تلم  اب  ار  راتفر  نامھ  دنھدیم ؛ ماجنا  دنراد  ام  یهقطنم  رد  هلمجزا  ملاع  قطانم  زا  یضعب  یوربآیب  رودزم  یهتسباو  یاھروشک  نیا  اب  هک  دندرکیم  تروص 

رد اکیرمآ ، یھاوخهدایز  لباقم  رد  هک  دنھدب  ناشن  یتاباختنا ] یاھدزمان  [ ؛ دوشب ظفح  رابکتـسا  لباقم  رد  تلم  تمظع  تلم و  یدنلبرـس  یلم ، تزع  دیاب  دنھدب . ماجنا 

. دناهداتسیا اھتسینویھص  یاھتثابخ  لباقم 

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

یارب گرزب ، یهسامح  کـی  یارب  دـننکیم  هداـمآ  دـنراد  ار  دوخ  ناریا - تلم   - مدرم تسا . تاـباختنا  یهلئـسم  منک ، تبحـص  نآ  یهراـبرد  یاهلمج  دـنچ  مھدـیم  حـیجرت  نم 

دنراد ار  ناشدوخ  مدرم  تسھ ؛ مدرم  رد  روشک  رساترس  رد  تاباختنا  قوش  روش و  هللادمحب  منکیم ، ادیپ  عالطا  مونـشیم و  نم  هک  یروطنآ  قوش . روش و  اب  تاباختنا ،

کی دینکیم ، تکرش  اھنآ  رد  امـش  هک  اھتاباختنا  نیا  زا  مادکرھ  تسا . رگید  گرزب  یهسامح  کی  رد  ناریا  تلم  شـشخرد  نیا  تسا ؛ مھم  یلیخ  نیا  بخ  دننکیم . هدامآ 

اھتاـباختنا دـھدیم . شیازفا  ار  یلم  تردـق  دربـیم ، ـالاب  ار  تـلم  تزع  دریگیم ؛ رارق  اـیند  مدرم  یاھمـشچ  یوـلج  هـک  تـسا  یمدرم  مـیظع  تـکرح  کـی  تـسا ، هساـمح 

ون یهشیدنا  کی  یمالسا  یرالاسمدرم  ای  ینید  یرالاسمدرم  دراذگیم . شیامن  هب  ایند  رد  تسایس  نایعدم  مشچ  لباقم  رد  ار  یمالسا  یرالاسمدرم  تسا ؛ روج ] ] نیا

زا  - اـیند مدرم  مشچ  لـباقم  رد  هـعمج  زور  امـش  ار  نـیا  دـش ؛ هـضرع  راوـگرزب  ماـما  یمالـسا و  یروـھمج  ماـظن  یهلیـسوهب  هـک  دوـب  تیرـشب  یارب  وـن  یهـبرجت  کـی  دوـب ،

. تسا نیا  تاباختنا  تیمھا  دیھدیم ؛ ناشن  دیراذگیم و  شیامن  هب  تلم - داحآ  ریدم و  ریغ  ریدم و  لوئسم و  رگلیلحت و  رادمتسایس و 

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

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

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

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

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

ترضح هاگشیپ  هب  میامنیم و  تلئـسم  ناریا  تلم  یارب  هتـسیاش  شاداپ  تمحر و  فطل و  و  میاسیم ، کاخ  رب  ساپـس  یهھبج  گرزب ، یادخ  ربارب  رد  عوشخ  اب  بناجنیا 

: موشیم رکذتم  ار  دنچ  یتاکن  منکیم و  صالخا  مالس و  ضرع  هادفانحاورا  مظعالا  هللاهیقب 

...

. تسا یمالسا  یبالقنا و  تیریدم  یاھتیولوا  یهلمج  زا  زین  یللملانیب  رادتقا  هب  مامتھا  یناھج و  تاطابترا  رد  تمکح  تیاعر  یلم و  تزع 

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

! نم نازیزع  دـینیبب  بالقنا . رطاخ  هب دینک  یزارفارـس  ساسحا  ینعی  دـشاب ؛ ناترظندـم  رد  هشیمھ  دـنریظنیب ، اعقاو  ناشیـضعب  هک  ییاھتیقفوم  اھدرواتـسد و  عومجم 

یمالـسا یروھمج  رادـتقا  ذوفن و  لامعا  رطاـخ  هب دـنیوگیم  اـھنآ  دوخ  هتفرن ؛ شیپ  هتـسشن ، لـگ  هب  ایـسآ  برغ  یهقطنم  رد  اـیند ، یاھتردـق  نیرت  گرزب یاھتـسایس  زورما 

نامھ نیا  تسا ؛ مھم  یلیخ  نیا  بخ  دنتـسناوتن . دـنروایبرد و  روشک ] نالف [ ای  هیروس  رـس  ای  قارع  رـس  دـنھاوخیم  هک  یئالب  رھ  دوب  اـنب  تسا . مھم  یلیخ  نیا  تسا ؛

- اکیرمآ طقف  هن  - اکیرمآ ناھارمھ  اکیرمآ و  یهتساوخ  درک ، ادیپ  ققحت  بالقنا  یهتساوخ  تساوخیم . بالقنا  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دیتساوخیم ؛ امش  هک  تسا  یزیچ 

نمشد یاھدرگش  زا  یکی  دیربن . دای  زا  تقو  چیھ ار  اھنیا  تسھ ؛ دایز  یاھتفرشیپ  دایز ، یاھییاناوت  دایز ، یاھیزوریپ  لیبق  نیازا تسا و  هنومن  کی  نیا  درکن . ادیپ  ققحت 

هجوچیھهب ار  درگش  نیا  تسا . نمشد  یاھدرگش  زا  یکی  نیا  دیتفر ؛ دیدش ، مامت  دیآیمنرب ، راک  امش  زا  دیدروخ ، تسکـش  امـش  دیناوتیمن ، امـش  دیوگب  هک  تسا  نیا 

نامھ هک  لیبقنیازا  یناسک  دنتسھ  دنروآیم ؛ نابز  هب  دننکیم ، نایب  اجنیا  رد  دنلب  یادص  اب  ار  نمشد  یهتساوخ  نامھ  هک  دنتـسھ  یناسک  مھ  لخاد  رد  هتبلا  دیریذپن .

مھ یزاجم  یاضف  هک  الاح   - یزاجم یاضف  رد  همانزور و  ریغ  رد  همانزور ، رد  دـنلب  یادـص  اب  اجنیا  ار  نامھ  دـیایب ، دوجو  هب  هعماج  تینھذ  رد  دـھاوخیم  نمـشد  هک  ار  یزیچ 

دصرددص ار  ندش  دراو  صقاون  ماظن و  تالکـشم  لئاسم و  رد  هناراکبلط  نآ  یھدرادشھ ، نآ  نتـشاد ، هغدغد  نآ  نم  نیاربانب ، هک  منکیم  ضرع  نم  دننکیم . نایب  تسھ -

. منکیم دییات 

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

، دیریگب رظن  رد  اھدیدھت  اھتـصرف و  راضم و  عفانم و  تیریدـم  روشک و  یهرادا  روشک و  تیریدـم  رد  یتسیاب  مھ  ار  نیا  امـش  هک  تسا  ام  تایبرجت  وزج  هک  یدـعب  یهلئـسم 

امیقتـسم اـم  نیلوئـسم  زا  یـضعب  دریگب . رارق  هجوت  دروم  اـمتح  دـیاب  هک  تسا  یلئاـسم  وزج  نیا  تسا ؛ مھم  یلیخ  تسا . روشک  یتـینما  یماـظن و  رادـتقا  یهلئـسم 

نیلوئـسم زا  یاهدـمع  شخب  دریگیم . ماجنا  دراد  مھ  یبوخ  یاھراک  بخ  تسا و  اھنآ  یهدـھع  رب  مزال  فیاظو  مزال و  یاھتیاعر  هک  دنتـسھ  یتینما  یماـظن و  نیلوئـسم 

هتکن نیا  هب  امتح  دیاب  اھنیا  دنـشاب ؛ راذگریثات  دـنناوتیم  میقتـسم  ریغ  نکل  دـنرادن ، یماظن  یتینما و  لئاسم  اب  یطابترا  میقتـسم ، روطهب ]  ] هک دنتـسھ  یناسک  روشک 

نیا نم  ار . یھللابزح  نموم و  رصانع  ار ، جیسب  ار ، هاپس  ار ، حلـسم  یاھورین  ار ، روشک  رادتقا  لماوع  درک ؛ ظفح  ار  روشک  رادتقا  لماوع  یتسیاب  اعقاو  ینعی  دننک ؛ هجوت 

یبالقنا و نموم و  رصنع  نامھ  وا  دنکیم ، لمحت  ار  تخس  طیارش  دتسیایم ، فلتخم  یاھـشخب  رد  نمـشد  لباقم  رد  دنکیم ، رپس  هنیـس  هک  نآ  منکب ، ضرع  امـش  هب  ار 

رد هچ  یتعنص ، یاھـشخب  رد  هچ  هاگـشناد ، رد  هچ  فلتخم ، یاھـشخب  رد  روشک  نیلوئـسم  دنراد . هگن  دیاب  ار  اھنیا  دتـسیایم ؛ هک  تسا  وا  تسا ؛ یھللابزح  احالطـصا 

امش سدق  یورین  زا  اکیرمآ  دیھاوخیم  تسا ؛ مولعم  بخ  دیآیم ، شدب  هاپس  زا  نمشد  هکنیا  دننکب . ار  رصانع  نیا  تیاعر  یتامدخ ، یاھـشخب  رد  هچ  یملع ، یاھـشخب 

تسا مولعم  دیآیم ! شدب  هک  تسا  مولعم  بخ  دیایب ؟ ششوخ  هنیمز ، نیا  رد  تسا  لاعف  هک  ام  رادرـس  نالف  زا  دینک  ضرف  الثم  اکیرمآ  دیراد  عقوت  امـش  دیایب ؟ شـشوخ 

رد امـش  یتشک  میت  دـنیوگب  امـش  هب  هک  دـنامیم  نیا  لثم  تسرد  نیا  دـشابن . ام  رد  رادـتقا ، لماوع  دـھاوخیم  وا  بخ  فلتخم ! یاھـشخب  رد  دراذـگیم  طورـش  طرـش و  هک 

دییایب هک  تسا  نیا  شیانعم  تسیچ ؟ شیانعم  دیراذگن ؛ یلم  میت  رد  ار  ردق  ریگیتشک  هس  ود  نآ  امش  هکنیا  طرش  هب  دوشیم ، هداد  تکرش  یناھج  ینامرھق  تاقباسم 

هک تسا  نیا  راک ، نیا  طرـش  دنیوگب  هکنیا  تسا . نیا  شیانعم  دیروخب ؛ تسکـش  هکنیا  یارب  دـییایب ، مینکیم ، یللملانیب  تاقباسم  دراو  ار  امـش  ندروخ ! تسکـش  یارب 

لماوع ینعی  تسا ؛ نیا  شیانعم  دننکن ، تلاخد  دننکن ، تکرش  یاهقطنم - لئاسم  رد  الثم   - هلئسم نالف  رد  ای  دنکن  تلاخد  جیسب  ای  دشابن  نینچ  هاپـس  دینک  ضرف  الثم 

مکحتـسم میھدب و  تیمھا  امتح  ار  یتینما  یماظن و  رادتقا  یتسیاب  ام  مینکب . لمع  دیاب  سکعهب  ام  دـینکن ؛ هنحـص  دراو  دـینکن ، نادـیم  دراو  یتسیاب  ار  ناتدوخ  رادـتقا 

. مینک نوزفازور  مینک و 

مرح  / ٠٣/٢٨/١٣٩۶ عفادم  نابزرم و  یادھش  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

شین کی  دنسریم  اجرھ  هب  هک  هبرجتیب  راکهزات و  یاھشکوقاچ  نیا   - دناهدش یشکوقاچ  ملاع  دراو  هزات  هک  یناسک  نیا  لثم  اکیرمآ ، رد  راک  رس  دناهدمآ  هزات  هک  ییاھنیا 

یروھمج تسیچ . باتک  تسیچ ، باسح  دنمھفیم  تقونآ  دروخ ، ناشناھد  یوت  یتقو  دروخب ؛ ناشناھد  یوت  یتقو  ات  دننکیم ؛ دنراد  راکهچ  دنمھفیمن  دننزیم - ییوقاچ 

اب زورما ، اـت  لوا  زور  زا  هک  تـسا  یتـلم  نآ  ناریا  تـلم  دناهتخانـشن . ار  یمالـسا  یروـھمج  نیلوئـسم  دناهتخانـشن ، اـھنیا  ار  ناریا  تـلم  دناهتخانـشن ، اـھنیا  ار  یمالـسا 

« يلم رادتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یروھمج ماظن  دناهتساوخ  اھنآ  هدز ؛ یلیس  اھنآ  هب  ناریا  تلم  یلو ] ، ] دننزب یلیس  ناریا  تلم  هب  دناهتساوخ  اھنآ  هدوب ؛ هجاوم  اھفرح  روجنیمھ  اب  اھهئطوت و  روجنیمھ 

دندوب یمالسا  یروھمج  یدوبان  یوزرآ  رد  هک  یناسک  نیا  دادعت ] ، ] بالقنا لوا  زا  دینیبب  امش  دنتفر . روگ  هب  وزرآ  نیا  ترسح  رد  یکی  یکی  اما ] ، ] دننک طقاس  ار  یمالـسا 

ار نیا  دوب . دھاوخ  روجنیمھ  مھ  نیا  زا  دعب  هداتسیا ؛]  ] لماک رادتقا  اب  یمالـسا  یروھمج  تسا . ردقچ  منھج ، قامعا  رد  دنتفر  یماکان  اب  ترـسح و  اب  ایند  نیا  زا  الاح  و 

تسا و هداتـسیا  مکحتـسم  یمالـسا  یروھمج  هک  دننادب - دزرلیم  ناشلد  یھاگ  هک  یناتـسود  نآ  مھ  دننادب ، صالخا  اب  ناتـسود  مھ  دـنادب ، نمـشد  مھ   - دـننادب همھ 

. دز میھاوخ  یلیس  اھنآ  هب  ام  دننزب ، یلیس  ام  هب  دنناوتیمن  اھنآ  دینادب 

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

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

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

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

. دنتسھ

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

هب یمدرم  یاھورین  اب  اھییاکیرمآ  تفلاخم  دـندوزفا : دـندرک و  هراشا  یمدرم ، یاھورین  نامھ  ای  یبعـشلادشح »  » اب وا  بانذا  اکیرمآ و  تفلاخم  هب  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

. دھدب تسد  زا  ار  دوخ  رادتقا  مھم  لماع  قارع ، دنھاوخیم  اھنآ  هک  تسا  تلع  نیا 

ناریا  / ١٢/٠۵/١٣٩۶ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزاود  ذیفنت  مکح  نتم 

زا یکی  رد  ار  ناـنآ  کراـبم  روـضح  دوـمرف و  زارفارــس  ار  ناریا  ناـشلامیظع  تـلم  یرگید ، گرزب  یعاـمتجا  یــسایس و  نوـمزآ  رد  هـک  میوـگیم  ساپــس  ار  لاــعتم  دــنوادخ 

ینالوط فوفـص  روشرپ و  تاباختنا  داد . رارق  یمالـسا  یروھمج  سدقم  ماظن  تھبا  روشک و  تینما  تزع و  زا  تسارح  تھج  رد  دـنلب  یماگ  یلم ، تامادـقا  نیرتیـساسا 

تیقفوم زا  نشور  یاھهناشن  یگمھ  بختنم ، تیـصخش  یالاب  یار  هاگنآ  روھمج و  سیئر  باختنا  رد  ناگدننکتکرـش  ناشخرد  باصن  روشک و  رـسارس  رد  ناگدـنھدیار 

یمالسا روشک  رامـشیب  یاھیدنمناوت  نیرتمھم  نیرتیـساسا و  زا  یکی  نیا  و  تسا ، یبالقنا  ماظن  نیا  یمدرم  تلـصخ  تیروھمج و  تیبثت  میکحت و  ردیمالـسا  ماظن 

. دھدیم دیون  ار  تلم  روشک و  نشور  یهدنیآ  دزاسیم و  نکمم  ار  بالقنا  یالاو  یاھنامرآ  هب  یبایتسد  هک  تسا  ام  زیزع 

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

امـش رایتخا  رد  زورما  هک  یونعم  یدام و  یاھهیامرـس  هوبنا  اب  یمدرم ، تیامح  اـب  یداـھج ، راـک  اـب  تسا - یمھم  رایـسب  یهتکن  نیا   - یبـالقنا تیوھ  رب  یهیکت  اـب  اـمش 

: منکیم هیصوت  ار  هدمع  یریگتھج  هس  نم  دیربب و  شیپ  ار  روشک  دیناوتیم  تسا ،

...

تـالایا میژر  رتحـیقو ، رتزواـجتم و  همھ  زا  زورما  دـشاب ؛ دـھاوخیم  هک  رھ  بلطهطلـس  نآ  دـیوشب ؛ رھاـظ  تردـق  تبالـص و  اـب  یبلطهطلـس ، رھ  ربارب  رد  موـس ؛ یریگتـھج 

یریگولج اھنآ  یاھدنفرت  زا  دیناوتیم  مدرم  نیا  کمک  یلم و  رادتقا  یهناوتـشپ  اب  دـیوشب ؛ رھاظ  تردـق  اب  دـیوشب ، رھاظ  تبالـص  اب  اھنیا  لباقم  رد  تسا ؛ اکیرمآ  یهدـحتم 

رد یگداتـسیا  یهنیزھ  زا  رتشیب  بتارمب  وگروز  یاھتردق  ربارب  رد  میلـست  یهنیزھ  هک  دھدیم  ناشن  ام  هب  یللملانیب  تیلاعف  یهبرجت  هھد ، راھچ  دـینک . عفد  ار  نآ  دـینک و 

دودـسم هملک  یعقاو  یانعم  هب  ار  اھنآ  تفرـشیپ  یاھهار  دـنکیم ؛ هراچیب  ار  اھروشک  اھتلم و  وگروز ، یاھتردـق  یاـھییوگروز  لـباقم  رد  ندـش  میلـست  تسا ؛ اـھنآ  لـباقم 

دراو میلـست  رـس  زا  هطلـس  ماظن  اب  رابکتـسا و  اب  یھلا ، یهوقولوح  هب  یھلا و  قیفوت  هب  ام  دراد . ینیگنـس  یاھهنیزھ  دـنکیم ؛ رود  یناسنا  یاھـشزرا  زا  ار  اھنآ  دـنکیم ؛

. تـسا رتـشیب  یلیخ  زورید  زا  زورما  ناـمتاناکما  میرتدـنمتردق ؛ رتاـناوت و  زورید  زا  زورما  و  مـیدرکن ، شزاـس  اـھنآ  یاھهتــساوخ  رــس  رب  اـھنآ  اـب  میدـشن ، میلــست  میدـشن ،

یاھتیصخش میاهتشاد ؛ یناراکادف  میاهتشاد ، یئادھش  هار  نیا  رد  هتبلا  تسا . یمھم  رایـسب  یهبرجت  کی  نیا  میاهدشن ؛ مھ  اھنآ  میلـست  اھنآ ، لباقم  رد  میاهداتـسیا 

. تسا هدرک  رتهتسجرب  ار  دوخ  یاھراعش  تسا ، هدرک  تکرح  تسا ، هدرک  تفرشیپ  یمالسا  یروھمج  ماظن  نکل  میاهداد  تسد  زا  ار  یاهتسجرب  دنمشزرا و 

یربھر  / ٣٠/٠۶/١٣٩۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

یروھمج میتفرـشیپ . لاح  رد  میرادـن ، مھ  فقوت  هکلب  میرادـن  تفربقع  طقفهن  میتفرـشیپ . لاح  رد  یناـھج  لـئاسم  رد  هللادـمحب  اـم  منکب  ضرع  هصـالخ  روطهب  دـیاب  نم 

لوح و هب  یھلا ، لضف  هب  یمالـسا  یروھمج  ریخن ، میدـش ،» کچوک  اـیند  رد  اـم  تفر ، اـیند  رد  اـم  یوربآ   » هک دـننک  دومناو  دـنھاوخیم  یـضعب  هچنآ  سکعب  ناریا  یمالـسا 

. دنکیم ینابصع  مھ  ار  نانمشد  هک  تسا  نیمھ  هدش ؛ رتشیب  شرادتقا  هدش و  رتزیزع  زورهبزور  زورما  ات  و  تسا ، زیزع  یھلا ، تزع  هب  یھلا ، یهوق 

یملع  / ٠٧/٢۶/١٣٩۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

دروم رد  هدش ، هتفگ  ملع  دروم  رد  هک  هیلع » لیص  . » دروآیم یروخیرسوت  یـسایس ، یگتـسباو  تسا . یکانرطخ  زیچ  دش ، ضرع  هک  روطنیمھ  یـسایس ، یگتـسباو 

تـسا روـبجم  تسا ، هتـسباو  یـسایس  ظاـحل  زا  هـک  یتـلم  کـی  دوـشیم . روخیرـسوت  ناـسنا ، ینعی  هـیلع » لیـص   » اـعقاو تـسا ؛ نآ  زا  رتتخـس  یـسایس  یگتـسباو 

ام نمشد  هک  منکب  ضرع  مھاوخیم  نم  الاح  تسا ؛ یگتسباو  نیا  دض  یملع  تفرـشیپ  هک  میتفگ  بخ ، دش . دھاوخ  روخیرـسوت  دریذپب ؛ شدوخ  یارب  ار  یروخیرـسوت 

هک روجرھ  نمشد  تسا . ینابصع  نمشد  تسا ؛ ینابصع  تدشب  دیراد ، روشک  تفرشیپ  یملع و  تفرـشیپ  یارب  امـش  هک  یاهزیگنا  نیمھ  زا  ام ، تکرح  زا  ام ، رادتقا  زا 

هک یللملانیب  نارظان  یهمھ  یارب  تسا  نشور  یلیخ  تسا . نارگن  تدشب  روشک  رادتقا  شیازفا  زا  هداد و  رارق  تبقارم  دروم  اقیقد  ار  روشک  عضو  کیدزن ، رود و  زا  دـناوتب ،

کی زورما  اما ] [ ؛ میدوب نآ  نیا و  رماوا  موکحم  هداتفابقع و  دـنچ و  یهجرد  تلم  روشک و  کی  ام  تسا . هدرک  قرف  نامـسآ  ات  نیمز  زا  لـبق ، لاـس  لـھچ  ناریا  اـب  زورما  ناریا 

نیا زا  نمـشد  تسا . سوسحم  الماک  نیا  مینکیم ؛ تکرح  میراد  و  یـسایس - رادتقا  یملع ، رادتقا  [ - میتسھ  ] رادتقا یهداج  رد  تکرح  لوغـشم  ذفنتم و  راذـگرثا ، روشک 

اکیرمآ مدرم  ثحب  تسا ؛ اکیرمآ  میژر  دنکیم ، رپس  هنیس  یناریا  ناریا و  لباقم  رد  همھ  زا  شیب  هنحص  رد  هک  نآ  ینعی  مھ ، یلصا  نمشد  هتبلا  تسا . ینابـصع  تحاران و 

یمالـسا بالقنا  اما ] ، ] هدوب اھنیا  تسد  ریز  روشک  نیا  زیچ  همھ  دندوب و  روشک  نیا  بحاص  یدامتم  یاھلاس  اھنیا  دـش ؛ هراشا  هک  تسا  نامھ  مھ  تلع  تسین . حرطم 

[ مھ  ] زورما لاـم  دـندرک ؛ ییوگتشرد  دـندرک و  هئطوـت  دـندرک و  میرحت  دـندوب و  تحاراـن  دـندوب و  ینابـصع  لوا  زور  زا  اذـل  هتفرگ ؛ اـھنیا  زا  ار  نیا  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  و 

هب  - ایسآ برغ  یهقطنم  رد  ذوفن  یهلئسم  هن  دوب ، حرطم  کشوم  یهلئسم  هن  دوب ، حرطم  یاهتسھ  یژرنا  یهلئسم  هن  زور ، نآ  دش . عورش  اھراک  نیا  لوا  زور  زا  تسین ،

میاهتـسناوت اـم  بخ ، تسا . نشور  ناشهطلـس ؛] نداد  تسد  زا   ] نیمھ رطاـخهب  ندرک ؛ اوـعد  دـندرک  عورـش  اـما  دوـبن  مھ  اـھزیچ  نیا  دوـب ؛ حرطم  هناـیمرواخ - اـھنآ  لوـق 

ار اکیرمآ  تسد  یداصتقا ؛ یهطلس  یتینما ، یهطلس  یـسایس ، یهطلـس  مینک ؛ عطق  یلکب  ار  اکیرمآ  یهطلـس  روشک ، نیا  رـس  زا  ینعی  مینزب ، سپ  ار  اکیرمآ  یهطلس 

. میدرک عطق 

یملع  / ٠٧/٢۶/١٣٩۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

، نمـشد مغریلع  دیاب  ام  تسا . فلاخم  نآ  اب  نمـشد  تسا ، یمالـسا  یروھمج  رد  تردـق  یهیام  رـصنع و  هچرھ  تسا ؛ فلاخم  یمالـسا  یروھمج  رادـتقا  اب  نمـشد ،

تردق یهیام  تسا ، هزرابم  نادیم  اعقاو  دیتسھ ؛ شنایرج  رد  امـش  هک  تسا  ملع  نامھ  یکی  میھدب . شیازفا  یمالـسا  یروھمج  لخاد  رد  ار  تردـق  رـصانع  مینک  یعس 

« يلم رادتقا   » 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 33هاگياپ  هحفص 22 
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؛ دنکیم هتبلا  و  دنک ، ادیپ  شیازفا  یعافد  تردق  نیا  زورهبزور  دیاب  دننکیم . ادصورس  هک  ییاھفرح  نیا  اھکشوم و  یهلئـسم  نیمھ  تسا ؛ یعافد  تردق  یکی  تسا . روشک 

نآ نیا و  هب  یگتـسباو  اب  مھ  یداصتقا  تردق  دینکب . مامتھا  یداصتقا  تردق  هب  تسا ؛ یداصتقا  تردق  موس  درک . دھاوخ  ادـیپ  شیازفا  مھ  زورهبزور  ناشمـشچ ، یروک  هب 

ییاپورا ای  یبرغ  مرادـن ؛ یتفلاخم  چـیھ  نم  مقفاوم ، روشک  رد  اھیجراخ  یاھیراذگهیامرـس  اب  نم  ماهتفگ ، اھراب  ـالاح ، هن  میدـق ، زا  قباـس ، زا  هدـنب  دوشیمن . لـصاح 

رد دامتعا  دروم  نوتـس  نآ  دشاب . دیابن  روط ] ] نیا دزرلب ؛ یپمارت  کی  الثم  یهرعن  اب  تسا  نکمم  هک  دشاب  ینوتـس  هب  دیابن  روشک  داصتقا  یهیکت  اھتنم  تسین ؛ یلکـشم 

دیاب هدـش و  مالعا  شیاھتـسایس  هک  یتمواقم ، داصتقا  نامھ  ینعی  دـشاب ؛ ازنورد  ام  داصتقا  دـیاب  دـشاب ، روشک  لـخاد  روشک و  نورد  هب  طوبرم  یتسیاـب  روشک  داـصتقا 

. اھنیا دننام  یاهقطنم و  ثحب  تردق  یعافد ، تردق  دوشب ؛ تیوقت  لخاد  رد  دیاب  تردق  رصانع  لماوع و  یهمھ  هک  تسا  هتکن  کی  مھنیا  نیاربانب ، دوشب . لابند 

شترا  / ٠٨/٠٣/١٣٩۶ یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

شمارآ نیا  ار ، تزع  نیا  هک  دینادب  مھ  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ردق  دینادب ، مھ  ار  ناتتینما  ردق  دـینادب ، مھ  ار  ناتروشک  ردـق  دـینادب ، مھ  ار  ناتدوخ  ردـق  زیزع ! ناناوج 

رارکت دـیدرک و  همزمز  ناریا  یهرابرد  ار  ابیز  دورـس  نیا  امـش  قحب  هک   - زیزع ناریا  نیمھ  ایفارغج ، نیمھ  روشک ، نیمھ  تسا . هدرک  اطع  روشک  نیا  هب  ار  یدنلبرـس  نیا  ار ،

راـچد اـھنآ  لاـثما  یـسیلگنا و  تسینویھـص و  ییاـکیرمآ و  ناراشتـسم  یاـپ  ریز  یزور  کـی  ناـیاپیب ، دادعتـسا  رـصانع  نـیمھ  اـب  یخیراـت ، یهتــشذگ  نـیمھ  اـب  دـیدرک -

هب روخیرـسوت ، فیعـض  تـسپ  یهتـسباو  ناـمکاح  ار ، ناروـفرپ  ناـشوج و  یاھدادعتـسا  نـیا  ار ، ناـشخرد  خـیرات  نـیا  ار ، روـشک  نـیا  ار ، تـلم  نـیا  دوـب . یروخیرــسوت 

. درک ردتقم  ار  ناریا  درک ، زیزع  ار  ناریا  دمآ  یمالسا  یروھمج  داد ؛ تاجن  ار  روشک  دمآ  مالسا  دندوب . هدناشک  یروخیرسوت 

شترا  / ٠٨/٠٣/١٣٩۶ یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

هچنآ تسا . یمالسا  یروھمج  رادتقا  نیا  هتفرگ . ارف  ار  هقطنم  امش  تردق  ارچ  هک  تسا  نیا  ام  اب  رابکتـسا  یاوعد  زورما  ام ! دادعتـسااب  دنمـشوھ و  یاھناوج  نم ، نازیزع 

هقطنم و رد  اھتلم  نایم  رد  یمالـسا  یروھمج  رادتقا  یهعـسوت  اب  دـننکیم . هزرابم  نآ  اب  تسا و  محازم  لماع  کی  ام  نانمـشد  رظن  زا  تسا ، یلم  رادـتقا  رـصنع  ام  رظن  زا 

هچنآرھ اب  دننکیم ؛ تفلاخم  روشک  یماظن  تردق  روشک و  یعافد  تردـق  اب  تسا ؛ روشک  یدربھار  قمع  نوچ  تسا ، رادـتقا  لماع  نوچ  دـننکیم ، تفلاخم  هقطنم  زا  رتارف 

. دننکیم تفلاخم  ام  نانمشد  دشاب ، یلم  رادتقا  رصنع  تردق و  یهلیسو 

زاب میدرک ، مالعا  مینک . هیکت  نامدوخ  رادتقا  رـصانع  یور  وا ، یهتـساوخ  فالخرب  سکعب و  ام  هک  تسا  نیا  نمـشد  اب  یهلباقم  هار  دـینک . رکف  اھناوج ! تسیچ ؟ هلباقم  هار 

ارچ دـیراد ؟ ار  یعاـفد  رازبا  نـالف  امـش  ارچ  هک  دـننک  هناـچوکچ  دـنیایب  تسین . هناـچوکچ  هرکاذـم و  لـباق  روـشک  یعاـفد  تردـق  یعاـفد و  ناـکما  هک  مینکیم  مـالعا  مـھ 

نمـشد اب  دنکیم  ینابیتشپ  ای  دنکیم  نیمات  ای  دھدیم  شیازفا  ار  یلم  رادتقا  هک  ییاھزیچ  نآ  یهرابرد  ام ] [ ؟ دینکیم قیقحت  ارچ  دینکیم ؟ دیلوت  ارچ  دیراد ؟ ار  شروجنالف 

. تسا امش  یهدھع  رب  نیا  و  میوریم ؛ شیپ  ار  روشک  رادتقا  هار  ام  میرادن ؛ یاهلماعم  چیھ  یاهناچوکچ ، چیھ 

نایجیسب  / ٠٩/٠١/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

باوث تسیچ ؟ ایند  باوث  تسھ . مھ  ایند  باوث  تسین ، ترخآ  باوث  طقف  هن ، دھدب ! امـش  هب  تشھب  لاعتم  یادخ  طقف  دینک ، تدھاجم  ادـخ  هار  رد  رگا  هک  تسین  روجنیا 

لاس نیا ٣٨  لوط  رد  یمالسا  یروھمج  هک  تسا  نیا  ایند  باوث  تسا ؛ روشک  کی  یدنلبرس  تسا ، تلم  کی  یدنلبرـس  تسا ، تفرـشیپ  تسا ، رادتقا  تسا ، تزع  ایند 

یناھج و رابکتـسا  ینعی  نامنانمـشد ، نوگانوگ  یاھینمـشد  اب  مئاد  روطهب  هشیمھ  زورما  ات  دـش  زوریپ  بـالقنا  هک  یلوا  زا  اـم   - هدوب هجاوم  نمـشد  یهئطوت  اـب  زور  رھ 

، میاهتفر رتوـلج  بـالقنا  لوا  زا  فـلتخم ، داـعبا  رد  ربارب  اـھرازھ  تـفگ  دوـشب  دـیاش  ربارب ، اھدـص  زورما  لاـحنیعرد  میاهدوـب - هجاوـم  اـھنیا ] دـننام   ] عاـجترا و مسینوـیھص و 

. میدرک ادیپ  رادتقا  میدرک ، ادیپ  ییاناوت  میدرک ، ادیپ  تفرشیپ 

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

ییوگروز چیھ  راب  ریز  هن  دیوگب و  روز  یسک  هب  دھاوخب  شدوخ  هن  ریذپهطلس ؛ هن  دشاب و  رگهطلـس  هن  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  یتلم  کی  دناوتیم  ریخن ، هک  میداد  ناشن  ام 

نیا اجک ! تیعقاو  اجک ، هتـشون  باتک و  اھتنم  دـننزیم ؛ اھفرح  نیا  زا  یـسایس  نارگلیلحت  نیرکفتم ، دنـسیونیم ؛ اھباتک  رد  بخ ، هداد ؛ ناشن  ـالمع  ار  نیا  ناریا  تلم  دورب ؛

. درک ینکشراتخاس  یمالسا  بالقنا  دروآ . دوجو  هب  بالقنا  ار  تیعقاو 

ماـسقا عاوـنا و  لاـس ، لـھچ  نیا  لوـط  رد  تـسا . لاـس  لـھچ  هـب  کـیدزن  زورما  اـت  دـش ؛ عورـش  اھینمـشد  لوا  زور  زا  دنتـسشنن ؛ راـکیب  ینکـشراتخاس  نـیا  لـباقم  رد 

زا هئطوت ، زا  ذوفن ، زا  تمھت ، زا  شحف ، زا  میرحت ، زا  گنج ، زا  دوشب - نییبت  دیاب  اھزیچ  نیا  ناوج ، دـیدپون و  لسن  یارب  هتبلا  دـینادیم ؛ رگید  اھامـش  الاح  هک   - اھینمـشد

لاس لھچ  دـندروخ . تسکـش  مھ  دراوم  یهمھ  رد  ناریا ؛ رد  دـندرکن  غیرد  لوپ  ندرک  جرخ  اب  دنتـسناوتیم  یراک  رھ  یلخاد ، فالتخا  داجیا  زا  یگنھرف ، راک  زا  یتینما ، راـک 

زورما ام  اما ] [ ؛ دوب هدـناسوپ  نفک  تفھ  جـیار ، ریبعت  هب  دـیاب  دوب ، هدـش  طقاس  راب  دـص  دـیاب  یمالـسا  یروھمج  الاح  ات  دـنکب ، رثا  اھنآ  یاھهئطوت  دوب  انب  رگا  درذـگیم . دراد 

. دیایب قئاف  اھنیا  رب  دنک و  تمواقم  اھراشف  اھتثابخ و  اھینمشد و  لباقم  رد  لاس  لھچ  تسناوت  ناریا  تلم  میراد ؛ رادتقا  لاس  لھچ 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یمالسا . یروھمج  یزادنارب  دوب : نیمھ  ناشفدھ  مھ  اھنآ  اما ] [ ؛ تفگیم ار  نیا  فالخ  دروآیمن ، ور  هب  ار  نیا  اکیرمآ  لبق  تلود  هتبلا  تسا ؛ مولعم  اھنآ  ییاھن  فدھ 

...

: دراد ییاھرازبا  یلم  رادتقا  دنریگب . یمالـسا  یروھمج  زا  ار  یلم  رادتقا  یاھرازبا  هک  تسا  نیا  ناشهلیـسو  دییامرفب ! هجوت  هتکن ]  ] نیا هب  تسرد  تسیچ ؟ هلیـسو  بخ 

، تسا یمومع  راکفا  نیا  دـنکیم ؛ تکرح  تموکح  مدرم و  تمکح  حالـص و  تھج  رد  هک  تسا  مدرم  یمومع  راـکفا  مدرم و  فطاوع  یلم  رادـتقا  یاـھرازبا  نیرتمھم  زا  یکی 

. دننک بلس  یمالسا  یروھمج  زا  ار  نیا  دنھاوخیم 

یهنادـنمتردق روـضح  تسا ؛ هقطنم  رد  اـم  روـضح  نیمھ  دـننکیم - رارکت  داـیز  اـھنیا  هکنیا  یارب  مروآیم  مسا  نم  صوـصخب  ار  نیا  ـالاح   - اـم یلم  رادـتقا  یاـھرازبا  زا  یکی 

نـالف ـالاح  دـنربب . نیب  زا  ار  نـیا  دـنھاوخیم  تـسھ ؛ مـھ  اـعقاو  دـھدیم و  ناـشن  دـنمتردق  ار  تـلم  تـسا ؛ یلم  رادـتقا  یاـھرازبا  زا  یکی  هـقطنم ، رد  یمالـسا  یروـھمج 

ام ، ] بخ مینک ؛» ثحب  هقطنم  رد  ناریا  روضح  یهرابرد  میھاوخیم  ام  [ » دـیوگیم - ] دـنروایب ار  ام  اـب  یهرکاذـم  مسا  دـننکیمن  تئرج  هک  اـھییاکیرمآ   - ییاـپورا روھمجسیئر 

زا دننک  بلـس  دنھاوخیم  ار  نیا  تسا ؛ یلم  رادـتقا  یاھرازبا  زا  نیا  دـینک ؟ ادـیپ  روضح  هقطنم  رد  دـیھاوخیم  ارچ  امـش  مینک ؛ ثحب  هقطنم  رد  امـش  روضح  یهرابرد  دـیاب ]

. یمالسا یروھمج 

، دننکیم وھایھ  کشوم  یهلئـسم  یور  ردقنیا  دینیبیم  هکنیا  دنریگب . یمالـسا  یروھمج  زا  دـنھاوخیم  ار  نیا  تسا ؛ روشک  یعافد  تردـق  یلم  رادـتقا  یاھرازبا  زا  یکی 

؛ تسا رادتقا  کی  نیا  بخ  دھدب ، بسانم  خساپ  دـنکیم ، باترپ  کشوم  وا  هب  رود  هار  زا  هک  یـسک  هب  تسناوت  یتلم  کی  هچنانچ  رگا  تسا . نیا  رطاخهب  دـننکیم ، لاجنج 

. دنریگب دنھاوخیم  ار  یلم  رادتقا  یاھرازبا  دشاب ؛ هتشادن  دنھاوخیم  اھنیا  دراد و  یمالسا  یروھمج  زورما  ار  رادتقا  نیا 

یهلئـسم رد  یاهتـسھ ، یهلئـسم  رد  هک  تسا  نموم  ناوج  نیا  دنریگب . ناوج  زا  ار  نامیا  نیا  دـنھاوخیم  تسا ؛ ام  نموم  ناوج  یلم ، رادـتقا  یاھرازبا  نیرتمھم  زا  یکی 

ناوج نیا  دناسرب ؛ تیاھن  هب  ار  یملع  تفرـشیپ  کی  هکنیا  ات  دشکیم  یتخـس  دشکیم ، یباوخرادیب  یملع  یاھـشخب  یهیقب  رد  نایور ، رد  ونان ، رد  یملع ، یاھتفرـشیپ 

نیا زا  دنھاوخیم  ار  هزیگنا  دنریگب ، ناوج  نیا  زا  ار  نامیا  نیا  دنھاوخیم  اھنیا  میـسانشیم . کیدزن  زا  ام  ار  اھنیا  زا  یلیخ  دنتـسھ و  ام  نموم  یاھهچب  اھنیا  تسا ، نموم 

. دنریگب ناوج 

« يلم رادتقا   » 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 33هاگياپ  هحفص 23 
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رون  / ١٢/١٩/١٣٩۶ نایھار  یاھناوراک  رد  هدننکتکرش  ناناوج  ناناوجون و  رادید  رد  تانایب 

تـشادساپ یاھهولج  زا  یکی  تسا - هدرک  ادیپ  هعـسوت  هللادمحب  زورهبزور  هداتفا و  هار  روشک  رد  تسا  یلاس  دنچ  هک   - قفوم تکرح  نیا  هللادمحب  رون ،» نایھار   » یهرابرد

- سدـقم عاـفد  لاـس  تشھ   - لاـس تشھ  نآ  نوـچ  درک ، یرادـساپ  درمـش و  زیزع  درمـش ، یمارگ  یتسیاـب  اـتقیقح  ار  سدـقم  عاـفد  نارود  تـسا . سدـقم  عاـفد  نارود 

نیا هب  انئمطم  دینک ، یریگیپ  دینک ، تقد  دینک ، هعلاطم  هنیمز  نیا  رد  دـیناوتیم  هچرھ  دـش . ناریا  تلم  تزع  یلعف و  تینما  تلم و  تیوھ  روشک و  تیثیح  یهدننکنیمـضت 

زا هن  انئمطم  ام  تلم  ام و  روشک  زورما  تشادیمن ، دوجو  ام  روشک  خـیرات  زا  یهعطق  نیا  رد  تایـصوصخ  نآ  اب  سدـقم  عافد  لاس  تشھ  نیا  رگا  هک  دیـسر  دـیھاوخ  هجیتن 

رد ناوارف - تالکـشم  لوھ و  سرت و  راشف و  گنج و  رھاظب  لاـس  تشھ   - لاـس تشھ  نآ  دوبن . رادروخرب  یدازآ  زا  هن  لالقتـسا و  زا  هن  تمالـس ، زا  هن  تینما ، زا  هن  تزع ،

، دـینک لابند  دـیورب  ناتدوخ  امـش  دـیاب  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  دـش . اطع  تلم  نیا  روشک و  نیا  هب  هک  دوب  یھلا  یهیفخ  فاطلا  زا  یکی  دوب ؛ یھلا  تمعن  کی  دوخ  نطاـب 

یمارگ مینک ، یرادساپ  ام  یتسیاب  ار  نارود  نیا  بخ ، دـسریم . هجیتن  نیمھ  هب  دـنکب ، هنیمز  نیا  رد  یلماک  تسرد و  قیقحت  کی  هک  یـسکرھ  انئمطم  و  دـینک ؛ قیقحت 

ققحت و صاخ  یهعطق  رد  ام و  روشک  خـیرات  رد  نیرز  لاـس  تشھ  نآ  سدـقم و  عاـفد  نآ  لوصحم  دراد ، اـم  روشک  اـم و  تلم  زورما  هک  یرادـتقا  نیا  میرادـب . زیزع  میرادـب و 

. میراد هگن  هدنز  ار  ینارون  یهعطق  نآ  دیاب  ام  تسا ؛ دوخ  ثودح 

لاس ١٣٩٧  / ١٢/٢٩/١٣٩۶ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

تـسایر تاـباختنا  رد  مدرم  یهدـننکهریخ  میظع و  رایـسب  روضح  لاـس ، لـیاوا  لاـس . رخآ  اـت  لاـس  لوا  زا  دوـب  یلم  روـضح  تلم و  رادـتقا  تمظع و  زورب  لاـس ٩۶  ینیریش 

رد سدـق  زور  ییامیپهار  رد  مھ  دـعب  دوب . یبوخ  انعمرپ و  رایـسب  روضح  نیا  دـندرک و  تکرـش  تاباختنا  رد  روشک  تیعمج  زا  نویلیم  لھچ  زا  شیب  دوب ؛ اـھاروش  یروھمج و 

هب هک  ییاھـشاشتغا  رثا  رب  ید  مھن  رد  هتبلا  لاسما . نمھب  مودوتسیب  ییاشامت  ییامیپهار  همھ  زا  رترب  ید و  مھن  ییامیپهار  مھ ، لاس  نایاپ  رد  ناـضمر و  کراـبم  هاـم 

گرزب تلم  روضح  یهدنھدناشن  اھنیا  یهمھ  هک  دنتشاد  شوجدوخ  یاھییامیپهار  روشک  فلتخم  یاھرھـش  رد  یپردیپ  زور  دنچ  مدرم  منکیم - هراشا  نم  و   - دمآ دوجو 

. دوب تسا  مزال  وا  روضح  هک  ییاھنادیم  یهمھ  رد  ناریا  راکهبهدامآ  کالاچ و  ریصب و  تلم  ناریا و 

یوضر  / ١٣٩٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

رمک نتسکش  یارب  درک  افیا  یمھم  مھس  یمالسا  یروھمج  دروآرد . زازتھا  هب  هقطنم  رد  ار  ناریا  تلم  رادتقا  تزع و  مچرپ  تشذگ ، هک  یلاس  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج 

اھنیا دروایب ؛ دوجو  هب  تینما  دـنک و  مک  مدرم  رـس  زا  ار  اھیریفکت  رـش  هقطنم ، نیا  زا  یمھم  شخب  رد  تسناوت  یمالـسا  یروھمج  درک . ار  راک  نیا  هقطنم ؛ رد  اـھیریفکت 

یلخاد لئاسم  یهمھ  رد  هک  یناـسک  یللملانیب ، یاـھلوضف  ـالاح  تسین . یکچوک  یاـھراک  تسا ، یگرزب  یاـھراک  اـھنیا  هدرک . یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  ییاـھراک 

تلاـخد ارچ  دـننکیم ، تکرـش  اـھنیا  لاـثما  هیروس و  لـئاسم  رد  ارچ  قارع ، لـئاسم  رد  ارچ  اـھیناریا  هک  دـننکیم  ضارتعا  دـننک ، تلاـخد  دـنھاوخیم  اـیند  فلتخم  قطاـنم 

هک دوب  نیا  اـکیرمآ  یهشقن  دوـب ؟ هچ  اـکیرمآ  یهشقن  دـنک ؛ یثـنخ  هقطنم  رد  ار  اـکیرمآ  یهشقن  تسناوـت  یمالـسا  یروـھمج  هچ ! امـش  هب  هچ ؛ امـش  هب  بخ  دـننکیم ؟

لئاسم هب  دـنک  لوغـشم  ار  اھنآ  دـنک ، فرـصنم  یتسینویھـص  بصاغ  میژر  زا  ار  اھتلم  نھذ  هکنیا  یارب  دروایب  دوجو  هب  ار  شعاد  لیبق  زا  یکاتھ  ملاظ و  ریرـش و  یاـھهورگ 

هب ار  شعاد  هک  دوب  اکیرمآ  یهشقن  نیا  دنتفیب ؛ یتسینویھـص  میژر  رکف  هب  هک  دراذـگن  یقاب  اھنآ  یارب  یتصرف  یلخاد و  تالکـشم  هب  یلخاد ، گنج  هب  ناشدوخ ، یلخاد 

. مینک یثنخ  میتسناوت  هللانذاب ، یھلا و  قیفوت  هب  ام  ار  هشقن  نیا  دروآ ؛ دوجو 

نایگنھرف  / ١٣٩٧/٠٢/١٩ هاگشناد  رد  تانایب 

[ رگا [ ؛ دینکن دامتعا  مھ  اھنیا  هب  میوگیم  نم  مرادن . دامتعا  مھ  روشک  هس  نیا  هب  نم  میھدـب ؛ همادا  ییاپورا  روشک  هس  نیا  اب  میھاوخیم  ار  ماجرب  هک  دوشیم  هتفگ  الاح 

یهویـش کی  هب  اما ] ، ] درک اکیرمآ  هک  درک  دنھاوخ  ار  یراک  نامھ  مھ  اھنیا  ادرف  الاو  یلمع - نیمـضت  یعقاو ، نیمـضت   - دیروایب تسد  هب  نیمـضت  دیراذگب ، دادرارق  دیھاوخیم 

نیا یساملپید  دننکیم ؛ ورف  ناسنا  یهنیس  رد  هتسد  ات  ار  رجنخ  دنخبل ، لاح  رد  دننزیم و  دنخبل  یھاگ  تسا ؛ یاهژیو  یاھشور  یساملپید ، یـسایس و  یاھـشور  رگید .

زا نیمـضت  دیتسناوت  هچنانچ  رگا  دینزیمن !»، مھ  هب  ار  دادرارق  امـش  مینادیم  ام  دییاقآ ، امـش  دیبوخ ، یلیخ  امـش  هلب   » هک دیجمت  فیرعت و  اب  شوخ ، قالخا  اب  رگید ؛ تسا 

منادیم دیعب  رایـسب  مھ  هدنب  هک   - دیریگب ار  یایعطق  نیمـضت  نینچ  دیناوتن  رگا  دیھدب ؛ همادا  ار  ناتتکرح  درادن ، یلاکـشا  بخ  درک ، دامتعا  دوشب  هک  یروطهب  دـیریگب  اھنآ 

. داد همادا  یروجنیا  درک و  تکرح  یروجنیا  دوشیمن  رگید  تقونآ  دیریگب - نیمضت  دیناوتب  هک 

نیمات تلم  نیا  تزع  دیاب  هن ؟ ای  درک  دنھاوخ  ار  زیزع  تلم  نیا  رادتقا  تزع و  ظفح  ایآ  دنگرزب ؛ نومزآ  کی  ضرعم  رد  روشک  نیلوئـسم  زورما  تسا . ساسح  رایـسب  هلئـسم 

نیمات ام  عفانم  دیاب  دنتفگ  دندرک و  هیکت  یلم  عفانم  ظفح  یور  رب  مھ  نیلوئـسم  هناتخبـشوخ  الاح  بخ  هک  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  دوشب  نیمات  دیاب  تلم  عفانم  دوشب ،

کی زورما  درادـن ؛ یرابتعا  اھنیا  فرح  دـینکن ؛ دامتعا  مظعاردـص  نالف  ریزوتسخن و  نالف  سیئر و  نـالف  فرح  هب  عفاـنم ، نیماـت  یارب  اـھتنم  دوشب  نیماـت  دـیاب  هلب ، دوشب ؛

درادـن دوجو  هک  یزیچ  یـساملپید  ملاع  رد  هنافـساتم  دنـشکیمن . الـصا  مھ  تلاجخ  دـنرادن ، مھ  یتسیابردور  چـیھ  دـننکیم ؛ لـمع  یرگید  روجکـی  ادرف  دـنیوگیم ، یزیچ 

عفانم قبط  رب  افرـص  طقف  دـناهدرکن ؛ وب  اھنیا ، لاثما  یـساملپید و  نوگانوگ  تاطابترا  رد  ار  قالخا  الـصا  چـیھ  هک  اھییاپورا  اھیبرغ ، نیا  صوصخب  تسا ؛ یناسنا  قـالخا 

دیاب تلم  عفانم  دوشب ، ظفح  دـیاب  تلم  تزع  نیاربانب  درک . راتفر  دـیاب  هنالقاع  درک ، راتفر  تقد  اب  دـیاب  اـھنیا  اـب  دنـشکیم . هشقن  دـننکیم و  تکرح  دـننکیم و  رکف  ناـشدوخ 

. دوشن مھ  دامتعا  دوشب ، ظفح  مھ  یعقاو  یانعم  هب  دوشب ؛ ظفح 

ماظن  / ١٣٩٧/٠٣/٠٢ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

رب تفلاـخم  تسین . یحطـس  ینمـشد  تسا ، قیمع  ینمـشد  ینمـشد ، تسا . یمالـسا  یروـھمج  اـب  ناریا و  اـب  اـکیرمآ  ینمـشد  قـمع  مود ، یهبرجت  مود ؛ یهبرجت 

یهقطنم نیا  رد  هک  یماظن  اـب  اـھنیا  هک  تسا  نیا  ثحب  تسا . اـھنیا  زا  رتارف  ثحب ، دـناهدیمھف ؛ همھ  ار  نیا  تسین ، یمتا  یهلئـسم  لـثم  یاهلئـسم  روحم  رب  ساـسا و 

رد ار  تمواقم  یهیحور  دنکیمن ، یراکهظحالم  هنوگچیھ  اکیرمآ  هب  تبسن  دنکیم ، تفلاخم  اکیرمآ  یاھملظ  اب  هدرک ، دشر  هتشارفارب ، دق  هداتسیا ، هدرک ، دنلب  رس  ساسح 

؛ دشاب دـیابن  یمالـسا  یروھمج  یمالـسا و  ماظن  نیا  هک  تسا  نیا  اھنآ  یهلئـسم  دـنفلاخم . اقیمع  دـنفلاخم ؛ هتفرگ  تسد  رد  ار  مالـسا  مچرپ  دـھدیم ، هعـسوت  هقطنم 

اکیرمآ روھمجسیئر  نانواعم  زا  یکی  دنیاکیرمآ . یاھتموکح  نارـس  روفنم  مھ  ناریا  تلم  ینعی  دننکیم  تیامح  ار  ماظن  نیا  هک  یمدرم  نآ  هکلب ] ، ] دـشابن ماظن  نیا  طقفهن 

اکیرمآ یهلئسم  سپ  بخ ، مینکب . ار - یمالسا  یروھمج  یهشیر  هن   - ار ناریا  تلم  یهشیر  دیاب  ام  هک  تفگ  احیرص  یلبق - روھمج  یاسور  زا  یکی  روھمجسیئر ، نیا  هن  -

یاهتـسھ و یهیـضق  ریخن ، دـشاب ؛ اھنیا  دـننام  ای  کشوم  یهیـضق  رـس  ای  یاهتـسھ  یهیـضق  رـس  الثم  اھنیا  یاوعد  الاح  هک  تسین  نیا  یهلئـسم  یمالـسا  یروھمج  اب 

تردـق یهفلوم  رـصانع  هک  تسا  نیا  یارب  مدرک - ضرع  تبحـص  نمـض  رد  دـیاش  الاح  ار  نیا   - اـھنآ یور  یهیکت  ینعی  دراد  یرگید  ناتـساد  کـی  مھ  اـھنیا  لاـثما  کـشوم و 

نیا دننکیم . هیکت  اھنیا  یور  هک  تسا  تھج  نیا  زا  تسا ؛ ناریا  تلم  رادتقا  یمالـسا و  یروھمج  تردق  تافلوم  اھنیا  دـنربب . نیب  زا  دـنھاوخیم  اھنیا  ار  یمالـسا  یروھمج 

. قیمع ینمـشد  مھ ] نآ  [ ؛ تسا یمالـسا  یروھمج  ماظن  نمـشد  ناریا و  تلم  نمـشد  اکیرمآ  هک  دـشاب  ناـمدای  درک . رظنفرـص  دوشیمن  هبرجت  نیا  زا  و  هبرجت ، نیا  مھ 

. تسا یمالسا  یروھمج  ماظن  لصا  ثحب  تسین ؛ اھفرح  نیا  یمتا و  یاهتسھ و  ثحب 

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

ناریا ام  زیزع  روشک  رب  یهرطیـس  مھ  نمـشد  یاھراشف  عون  هس  رھ  فدـھ  یلمع ؛ راشف  و  یناور ، راـشف  یداـصتقا ، راـشف  تسا : زیچ  هس  نیا  نمـشد  یهشقن  زورما 

. دراد طلست  هرطیس و  هقطنم  هایسور  تخبدب  یاھروشک  زا  یضعب  رب  هکنانچمھ  تسا ،

« يلم رادتقا   » 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 33هاگياپ  هحفص 24 
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تسا تیوقت  یهیام  رادتقا و  یهیام  تلم  یارب  روشک و  یارب  هک  یتوق  طاقن  ار ، یمالـسا  یروھمج  توق  طاقن  تسا . یمھم  هجوت و  زئاح  یهتکن  یلیخ  نیا  یناور ؛ راشف 

. دننک درسلد  اھنآ  هب  تبسن  ار  ناریا  تلم  هکنیا  یارب  دننکیم ؛ یفرعم  نیرفآشلاچ  طاقن  ناونعهب  اھدروخرب  رد  تاغیلبت و  رد  ار  اھنآ  دناهدرک و  ناشن 

ینف شناد  یروانف و  راختفا  یهیام  روشک ، رد  یاهتسھ  تفرشیپ  تسا . هدوب  روشک  یروانف  راختفا  یاهتسھ ، تفرـشیپ  تسا . یاهتـسھ  تفرـشیپ  یکی  دییامرفب  ضرف 

تـسیب یهدـشیزاسینغ  مویناروا  هب  میتشاد  جایتحا  اـم  هک  یزور  نآ  دـشاب  ناـتدای  دـیاش  تسین . یکچوک  زیچ  هدرک ؛ صخـشم  ار  اـم  یاـھناوج  دادعتـسا  هدوب ، روشک 

لثم  - هناگیب یاھروشک  زا  یتسیاب  مینک ؟ هیھت  اجک  زا  میدرکیم . هیھت  ار  نآ  یتسیاب  دوب و  ندـش  ماـمت  کـیدزن  اـم  دـصرد  تسیب  یدوجوم  اـھیرامیب ؛ جـالع  یارب  دـصرد 

هکنیا یارب  دنتشاذگ ؛ ام  هار  رس  ار  عناوم  طورش و  ماسقا  عاونا و  دنتشاذگ ، ام  هار  رس  ار  تالاکـشا  ماسقا  عاونا و  هک  میدرکیم  هیھت  ار  نیا  اھنیا - لاثما  اپورا و  لثم  اکیرمآ ،

نیا زا  اھنیا  دـنکیم ؛ لوبق  راچان  ار  هدنـشورف  تالیمحت  ار ، هدنـشورف  طیارـش  دراد ، یتایح  جاـیتحا  دراد ، جاـیتحا  یزیچ  کـی  هب  تلم  کـی  یتقو  میراد . جاـیتحا  اـم  دـندیمھف 

؛ دیـشک لوـط  اـھندز  فرح  اھدـمآوتفر و  اـھوگتفگ و  لاـسکی  زا  شیب  دـیاش  اـھهام ، دنتـشاذگ ؛ اـم  یارب  طورـش  طرـش و  یپردیپ  دـننک و  هدافتــسا  دنتــساوخ  تـصرف 

دندش و راکهبتسد  ام  یاھناوج  تساوخ . اھنآ  زا  ار  نیا  درک و  دامتعا  شدوخ  یاھناوج  هب  یمالسا  یروھمج  دندرکیم . رارکت  ار  ناشدوخ  تاعقوت  دندرکیمن ، ینیـشنبقع 

هتـشاد نوریب  زا  ییوگلا  هکنیا  نودب  دنروایب ؛ دوجو  هب  دننک و  دیلوت  لخاد  رد  ناشدوخ  ار  دصرد  تسیب  یهدـشینغ  مویناروا  اھنآ ، بجعتم  یاھمـشچ  لباقم  رد  دنتـسناوت 

، دنروشک رد  نادنمشناد  نامھ  نالا  هک   - ام ناناوج  ام ، نادنمشناد  ام ، نیصصختم  یروانف  یملع و  تکرح  تردق  تسا . یروجنیا  هلئـسم  درک ؛ هدزتریح  ار  اھنآ  دنـشاب !

راـبتعا یهیاـم  وربآ و  مھ  تسا ؛ روشک  یارب  گرزب  رایـسب  توق  یهطقن  کـی  نیا  بخ  درک ؛ نیگمـشخ  درک ، یبـصع  ار  نمـشد  دـنراد - روـضح  دـنروشک ، رد  ناـناوج  ناـمھ 

هب دندرک  لیدبت  اھیضعب  نھذ  رد  ناشدوخ ، مکارتم  هوبنا و  تاغیلبت  رد  دندمآ  تسا ، یلم  توق  یهطقن  کی  هک  ار  نیا  تسا . روشک  تفرشیپ  بجوم  لمع ، رد  مھ  تسا ،

ام یارب  یاهدیاف  هچ  تسا ، نانمشد  راشف  بجوم  تسا ، شلاچ  بجوم  تسا ، شنت  بجوم  روشک  یاهتسھ  یهلئسم  هک  دنتفگ  فعض ؛ یهطقن  نیرفآشلاچ و  یهطقن 

کی نیا  تسا ، یناور  راک  نیا  اھراک ؛ زا  یکی  نیا  دنریگب ؛ وا  زا  دننک ، بلـس  ار  توق  یهطقن  نیا  هکنیا  یارب  نیرفآشلاچ  یهطقن  کی  هب  دننکیم  لیدبت  ار  توق  یهطقن  دراد !

. دننک نیبدب  شدوخ  گرزب  یاھدرواتسد  هب  تبسن  ار  تلم  کی  هک  تسا  مھم  یاهشیر و  الماک  یناور  راک 

، تسین ناشدای  ام  یاھناوج  تسا . روشک  رد  تینما  داـجیا  بجوم  یکـشوم ، رادـتقا  نوگاـنوگ و  یاھکـشوم  تخاـس  تسا . یکـشوم  یهلئـسم  نیمھ  رگید ، لاـثم  کـی 

، لوفزد لثم   - هھبج یاھرھش  نارھت ! رھش  رد  دندشیم ؛ هتشک  اھناسنا  دشیم ، بارخ  اھهناخ  تخوسیم ! نمشد  یزورهنابش  یاھکشوم  شتآ  ریز  رد  نارھت  رھـش  نیمھ 

، میتشادن عافد  یهلیسو  میتشادن ، کشوم  ام  دیسریم ! نمشد  یاھکشوم  تسدرود ، یاھرھش  ات  یتح  دراد ؛ دوخ  یاج  هک  اھرھـش - یهیقب  شوش و  لثم  زاوھا ، لثم 

هد دنزب ، یکی  رگا  هک  دنادیم  نمشد  دنوشب . لیدبت  هقطنم  لوا  یکـشوم  تردق  هب  دناهتـسناوت  ام  ناناوج  زورما  مینک ! اشامت  میراذگب ، مھ  یور  ار  نامتـسد  میدوب  روبجم 

نمـشد اب  لخاد  رد  هنافـساتم  مھ  یاهدع  کی  دوشیم . زکرمتم  یکـشوم  یهلئـسم  یور  نمـشد  دـینیبب ؛ تسا . توق  یهطقن  تینما و  یهیام  کشوم ، سپ  دروخیم . ات 

.»؟ دراد یاهدیاف  هچ  اقآ   » هک دنوشیم  ادصمھ 

رادفرط یمالـسا  یروھمج  هکنیا  تسا . وربآ  یمالـسا  یروھمج  یارب  نیا  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  یللملانیب  یھاوختلادـع  یهلئـسم  اـم ، توـق  طاـقن  زا  رگید  یکی 

هقطنم رد  ار  یتسینویھـص  میژر  لـباقم  رد  تمواـقم  یورین  یمالـسا  یروھمج  تسا . وربآ  کـی  دـشاب ، نیطـسلف  تلم  رادفرط  هکنیا  تسا ؛ وربآ  دـشاب ، مولظم  یاـھتلم 

یورین زا  یمالسا  یروھمج  دندرک ؛ تسرد  هیروس  رد  قارع و  رد  اھنیا - لاثما  هرصنلاھھبج و  شعاد و  مان  هب   - ار یرـضم  محازم و  لماوع  ار ، ینانمـشد  تسا . هدرک  تیوقت 

یضرا تیمامت  زا  عافد  تسا ، هقطنم  یاھروشک  لالقتسا  زا  عافد  نیا  تسا ؛ نیطـسلف  تلم  زا  عافد  نیا  تسا ؛ یھاوختلادع  نیا  درک ؛ تیامح  هقطنم  نیا  رد  تمواقم 

یفرعم دننکیم و  دومناو  دننکیم و  لیدبت  نیرفآشلاچ  یهلئـسم  کی  هب  یمالـسا ، یروھمج  تلاخد  ناونعهب  ار  توق  یهطقن  نیا  تسا . توق  یهطقن  نیا  تسا . اھروشک 

تبـسانم هب  نارھت  یاھنابایخ  رد  زور  کی  دنلوغـشم ؛ هنافـساتم  مھ  لخاد  رد  ناشلماوع  میراد . نمـشد  اب  ام  زورما  هک  تسا  یعـضو  نیا  دننکیم ؛ هیکت  نآ  یور  دننکیم و 

یریقح تادوجوم  دنتـسھ ، یدب  تادوجوم  لخاد ، رد  نمـشد  یناور  گنج  هب  ناگدننککمک  دـنداد . نانبل » هن  هزغ ، هن   » راعـش تسا ، نیطـسلف  زا  عافد  زور  هک  سدـق  زور 

. دراد یگدنکفارس  نیا  دنتسھ ؛

دننکیم غیلبت  لخاد  رد  یاهدع  کی  دنتـسھ و  نیا  لابند  یجراخ  یاھتلود  دننک ؛ لیمحت  روشک  رب  ار  ماجرب  زا  بویعم  لکـش  کی  هک  دنتـسھ  نیا  ددصرد  یناسک  مھ  زورما 

توق طاقن  زا  ام  هک  تسا  نآ  ددصرد  نمـشد  تسا ؛ مولعم  نمـشد  فدھ  تسا . نمـشد  عفن  هب  غیلبت  نیا  تسا ، غورد  نیا  اقآ ، هن  دـش ؛ دـھاوخ  گنج  دوشن ، نیا  رگا  هک 

نینچکی دوشب ؛ طلـسم  ام  یهدنیآ  ام و  تشونرـس  رب  ام ، تلم  رب  ام ، روشک  رب  دـناوتب  رتتحار  ات  میرادرب  تسد  نامدوخ  یلم  رادـتقا  رـصانع  زا  مینک ، رظنفرـص  نامدوخ 

. یناور راشف  نیا  تسا ؛ هداتسیا  تکرح  نیا  لباقم  رد  تلم  دناهدرک و  اھنآ  ار  یرکف 

یمالسا  / ١٣٩٧/٠٣/٣٠ یاروش  سلجم  نانکراک  ناگدنیامن و  رادید  رد  تانایب 

فلتخم یاھاج  رد  روشک  مدرم  مومع  بختنم  سلجم ، هکنیا  رطاخ  یارب  ارچ ؟ تسا ؛ نیا  سلجم  دـشاب ؛ ماظن  ماکحتـسا  رادـتقا و  رھظم  یلم و  تزع  رھظم  دـیاب  سلجم 

یهتکن هتکن ، نیا  تسا ؛ تلم  لیاضف  یهراصع  سلجم ، هک  دندومرف  ماما  و  دـناهدرک . باختنا  ار - رھاوخ  نیا  ار ، ردارب  نیا   - ار صخـش  نیا  دـناهدمآ  یاهزیگنا  کی  اب  هک  تسا 

نیا لیاضف  دشاب . تلم  لیاضف  یهراصع  یتسیاب  سلجم  تسین . لیاضف  وزج  اھتلصخ  زا  یضعب  اھتلصخ ! یهمھ  یهراصع  هن  لیاضف ، یهراصع  دینک : هجوت  تسا ؛ یمھم 

روشک لئاسم  هب  تالابم  مدـع  انتعا و  مدـع  دامن  ای  یدـیمون  سای و  دامن  دـیابن  دـشاب ؛ ینیبمکدوخ  داـمن  دـشاب ، دـیدرت  داـمن  دـیابن  سلجم  تسا . داـیز  یلیخ  مھ  تلم 

اھزیچ نیا  دوشب ، عمج  اھنآ  یهراصع  اجنیا  دیاب  هک  تلم  لیاضف  نیا  تسا ؛ هناسویام  هاگن  یلم ، یاھییاناوت  اھتیفرظ و  هب  شھاگن  هک  دھدب  ناشن  سلجم  دیابن  دشاب .

. تسا

نیا دـنیبیم  دـنادب ، ار  خـیرات  ناسنا  رگا  الاو  تسا ، گنرمک  فیعـض و  یردـقکی  ام  مدرم  ام ، ناناوج  نیب  رد  خـیرات  یهعلاطم  هنافـساتم  هک  منک  فسات  راھظا  دـیاب  الاح  نم 

یرادـیاپ دامن  دوخ و  یاھهتـشاد  هب  راختفا  دامن  سفنهبدامتعا ، دامن  ملع ، دامن  نامیا ، دامن  ام  تلم  خـیرات ، رد  رـضاح . نامز  رد  مھ  تسا ، هتـسجرب  خـیرات  رد  مھ  تلم ،

بونج زا  هدـع  کی  دـندمآ ؛ ناریا  فرطهب  یرجھ  مشـش  مجنپ  یاـھنرق  رد  اھیقوجلـس  دـینیبب ، منکب ؛ ضرع  هراـشا  اـب  هنومن  ود  یکی  نم  تسا . روجنیا  خـیرات  رد  تسا ؛

ار ناشگنھرف  دنداد ، رییغت  ار  ناشندمت  دنداد ، رییغت  ار  اھنآ  نابز  ریغص ، یایسآ  دنتفر  هک  یتعامج  نآ  دنتفر . ریغص  یایسآ  فرطهب  لامـش  زا  هدع  کی  دندمآ ، ناریا  فرطهب 

نیمھ هک   - دندمآ بونج  زا  هک  ییاھنآ  دندرک . لیدبت  دوب ، ناشدوخ  گنھرف  هچنآ  هب  دـنتفر  اھنیا  ار  سنازیب  تلود  میدـق  یلوتانآ  دـندرک ؛ ضوع  ار  ناشزیچهمھ  دـنداد ، رییغت 

راچان هکلب  دندش  مضھ  یناریا  گنھرف  ندمت و  رد  طقفهن  دندش ؛ مضھ  اجنیا  اما  دندوب  اھنامھ  دندش ؛ مضھ  ناریا  گنھرف  ناریا و  ندمت  رد  دنتـسھ - ناریا  یاھیقوجلس 

یناریا اھنیا  دراد ! رارق  یجوا  هچ  رد  ام  رثن  ام ، رعش  ام ، یرامعم  ام ، رنھ  یقوجلس ، نارود  رد  دینک  هاگن  امش  دندش . لیدبت  یناریا  گنھرف  ناجورم  ناغلبم و  هب  ناشدوخ 

. تسا نیا  تلم  کی  ماکحتسا  تلم و  کی  رادتقا  یانعم  درک ؛ مضھ  شدوخ  لد  رد  ار  اھنیا  ناریا  اما  دندوب - هناگیب  دندوب ، یقوجلس   - دندوبن

یمالسا  / ١٣٩٧/٠٣/٣٠ یاروش  سلجم  نانکراک  ناگدنیامن و  رادید  رد  تانایب 

دروخرب هنامـصخ  هزادـنا  نیا  یتلم  چـیھ  اـب  اـعقاو  رگید !؟ رتتخـس  نیا  زا  هک  دوشیم ، تلم  نیا  اـب  دراد  اھینمـشد  نیرتتخـس  هک  تسا  لاـس  لـھچ  اـم ، دوخ  یهرود  رد 

، هدـش لیکـشت  یمالـسا  یروھمج  هیلع  ربارب ، نویلیم  دـنچ  داعبا  رد  مالـسا  ردـص  بازحا  گنج  لثم  یبیرغوبیجع  بازحا  یهھبج  کی  تاھجلاعماج . هنامـصخ و  هدـشن ؛

. دناهداد ماجنا  دنتـسناوتیم  هک  یراک  روجهمھ  دناهدرک ؛ یتینما  یهئطوت  دـناهدرک ، گنج  دـناهدرک ، تاغیلبت  دـناهدرک ، میرحت  دـناهداد ؛ ماجنا  دناهتـسناوت  هک  یراک  روجهمھ 

نیا یللملانیب  یوق  روضح  تلم ، نیا  ملع  تلم ، نیا  تفرـشیپ  تلم ، نیا  تمظع  تلم ، نیا  رادتقا  بالقنا ؛ لوا  لبق ، لاس  لھچ  اب  دـینک  هسیاقم  ار  تلم  نیا  زورما  امش 

نیا دـینک . راتفر  دـیاب  یروجهچ  دـینادب  دـینیبب ، سپ  دـیتلم ؛ نیا  لیاضف  یهراصع  امـش  تسا . نیا  تلم ، هدرک ؛ تفرـشیپ  زورهبزور  تسین .]  ] لوا اـب  یهسیاـقم  لـباق  تلم 

زا لاـس  لـھچ  دراـشفیم . اـپ  تازاـیتما  نیا  رب  دـنادیم و  ار  شدوخ  تازاـیتما  تسا ، لقتـسم  تسا ، سفنهبداـمتعااب  تسا ، ملعاـب  تسا ، ناـمیااب  هک  تسا  یتلم  تلم ،

. درذگیم بالقنا 

« يلم رادتقا   » 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 33هاگياپ  هحفص 25 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39982
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١٣٩٧/٠۴/٠٩ /  ( مالسلاهیلع  ) نیسح ماما  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

رایتخایب دندوب ، ریسا  مدرم  دش . هتـسسگ  ریجنز  نیا  دش ، هتـشادرب  مدرم  یاپوتسد  زا  دنب  نیا  دراد - یاینالوط  ریـسفت  لیلحت و  بالقنا ، لماوع  الاح   - دش هک  بالقنا 

یزوریپ بالقنا و  یاھنادیم  رد  ناریا  تلم  روضح  اب  دیشچ . ار  یدازآ  لالقتسا و  معط  ناریا  تلم  دش ، هتشادرب  ناریا  تلم  رـس  زا  هطلـس  نیا  دندوب ؛ طلـسم  نارگید  دندوب ،

یهشیر و  یرثا ، روجنیا  مھ  نآ  دـنراذگب ، رثا  ناـشروشک  عاـضوا  رد  دـنناوتیم  دنتـسھ ، یاهراـک  هک  دـندیمھف  ناریا  مدرم  دـمآ ؛ دوـجو  هب  یلم  سفنهبداـمتعا  بـالقنا ، نیا 

سفنهبدامتعا نیا  ناریا . تلم  هب  داد  سفنهبداـمتعا  نیا ، دـندرک و  ساـسحا  ار  نیا  مدرم  هلبزم ؛ رد  دـنزادنیب  دـننکب ، نیمز  قاـمعا  زا  ار  هلاـس  اـھنآ ٢۵٠٠ لوق  هب  تنطلس 

هگن ار  ام  نامیا ، مینامب ؛ هار  طـسو  هک  میدوبن  تیونعمیب  لـکوتیب ، ادـخیب ، دـندرک ، بـالقنا  هک  یرگید  یاـھروشک  زا  یـضعب  لـثم  اـم  دوب ؛ هارمھ  ناـمیا  یورین  اـب  یلم 

حور درک ؛ هدنز  ام  رد  نامیا  ار  دیما  حور  یمومع ؛ تکرح  نیا  دبلاک  رد  دوب  یحور  دوب ؛ یتمیقیذ  رھوگ  نامیا  نیا  درب ؛ شیپ  ار  ام  درک ، تیادھ  ار  ام  درک ، ظفح  ار  ام  تشاد ،

رد ار  اھنآ  ناج  دتـسرفب و  گنج  نادیم  هب  هداد  شرورپ  دوخ  شوغآ  رد  ار  اھنآ  لگ  لثم  هک  ار  دوخ  ناوج  دنزرف  هس  یردام  کی  هکنیا  درک . هدنز  ام  رد  نامیا  ار  یراکادـف  راثیا و 

دوخ یهدوسآ  تحار و  یگدنز  زا  ناھدنامرف ، شیپ  هک  یناوج  نآ  دوبن ؛ ریذپناکما  نامیا  اب  زج  نیا  تسا ، هدرک  ار  راک  نیا  هک  دنکب  راختفا  مھ  دعب  دـھدب و  رارق  رطخ  ضرعم 

تکرح هب  اھناوج  تخیگنارب ، تلم  رد  ار  مادقا  ار ، راثیا  ار ، دیما  نامیا ، تشادن . ناکما  نامیا  اب  زج  گنج ، نادـیم  هب  دـنربب  ار  وا  هک  دـنک  رظنفرـص  هیرگ  سامتلا و  رارـصا و  اب 

یقیقح روضح  دنتـسناوت  دنتفرگ ، یاهزات  ناج  حلـسم  یاھورین  دـش ، تسرد  یمومع  یاھتکرح  دـش ، تسرد  جیـسب  دـش ، تسرد  داھج  دـش ، تسرد  هاپـس  دـندمآرد ،

رد یملع  تکرح  دمآ ، دوجو  هب  یملع  یاھهعومجم  دمآ ، دوجو  هب  یگدنزاس  یاھهعومجم  دمآ ، دوجو  هب  یتامدخ  یاھهعومجم  دنھدب ، ناشن  نادیم  طسو  ار  ناشدوخ 

یلم رادتقا  تسا ؛ یلم  رادتقا  یاھهفلوم  اھنیا  دندیشچ ؛ ار  ناشدوخ  یزارفارس  یدنلبرس و  لالقتسا و  معط  هدنـشوک ، لاعف و  رـصانع  ناگبخن ، مدرم ، دش و  دازآ  روشک 

. نیا ینعی 

دـشابن رداق  یتح  شدوخ  هک  دـنک  هریخذ  رابنا  رد  درخب و  ار  وا  نردـم  یاھحالـس  دـھدب و  هناگیب  روشک  کی  هب  ار  روشک  یاھلوپ  ناـسنا  هک  تسین  نیا  یلم  رادـتقا  یاـنعم 

کی یتموکح و  کی  زا  تیامح  یارب  دیایب  ایند  فرط  نآ  زا  یروشک  کی  هک  تسین  نیا  یلم  رادتقا  تسین . رادـتقا  نیا  تسا ، تقامح  نیا  دـنکب ؛ هدافتـسا  اھنآ  زا  یتسردـب 

؛ دنک ظفح  روشک  رد  الثم  ار  سوحنم  نادـناخ  نیا  هکنیا  یارب  دـنکب  روشک  نآ  رد  دـھاوخیم  یطلغ  رھ  دـکمب و  ار  تلم  نوخو  دـنک  ادـیپ  روضح  دـنزب و  هاگیاپ  اجنآ  رد  یتلود ،

تزع مھ  ار ، تفرـشیپ  مھ  ار ، یگدـنزاس  مھ  ار ، یرگیماـظن  مھ  ار ، ملع  مھ  دـشوجب ؛ نورد  زا  یتـلم  کـی  هک  تسا  نیا  رادـتقا  تسا . تـلذ  اـھنیا  تـسین ، رادـتقا  اـھنیا 

دیاب یھلا ؛ قیفوت  هب  دیراد  مھ  ار  شرپ  فرظ  دیراد ، مھ  ار  شبوخ  دیراد ، زورما  امـش  ار  نیا  تسا ؛ ناریا  تلم  رادتقا  یاھهفلوم  اھنیا  دـنک . بسک  دوخ  یارب  ار  یللملانیب 

. دوشب هدافتسا  ماگنھب  اجب و  تردق ، رصانع  نیا  زا 

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

لیلد نیرتگرزب  مییوگیم . ار  تیعقاو  ام  مینکیمن ، هغلابم  ام  میوگیم  باوج  رد  نم  دینکن ؛» هغلابم  ناریا  تلم  تردق  فیصوت  حیرـشت و  رد  امـش  اقآ ،  » دنیوگیم ام  هب  یـضعب 

لباقم رد  اکیرمآ  ینعی  ایند  یاھتردـق  نیرتلذر  نیرتمحریب و  نیرتکافـس و  زا  یکی  هک  تسا  لاـس  لـھچ  هک  تسا  نیا  ناریا ، تلم  تردـق  توق و  ناریا و  تلم  رادـتقا  یارب 

هتفرگ و شیپ  رد  ار  شدوخ  هار  ناریا  تلم  دنکب و  یطلغ  چیھ  هتـسناوتن  دنک و  دراو  ینایز  تلم  نیا  هب  تسا  هتـسناوتن  تسا و  ترارـش  ینکـشراک و  لوغـشم  ناریا  تلم 

یفاک دننکیم  نانمشد  هک  یشالت  مھدکی  دوبن ، یوق  ردتقم و  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  رگا  تسا . ناریا  تلم  تردق  یهناشن  نیا  هدش ؛ رتیوق  هتفر و  شیپ 

. هدش یوق  مھ  زورهبزور  هداتسیا ، اھنآ  لباقم  رد  ماظن  دریگب ؛ اھنآ  زا  ار  ناشبوبحم  ماظن  دنک و  بولغم  ار  تلم  نیا  هک  دوب 

بالقنا  / ٣٠/١٣٩٧/٠۴ ربھر  اب  هجراخ  روما  ترازو  نالوئسم  ارفس و  رادید 

، تسا یلم  تینما  تردـق و  یعامتجا ، تلادـع  یدازآ ، لالقتـسا ، یلم ، عفاـنم  ظـفح  یمالـسا ، یروھمج  لیکـشت  زا  فدـھ  هکنیا  رب  دـیکات  اـب  یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

. دوشیم بوسحم  تلم  کی  تیوھ  تسا و  یلم  عفانم  ظفح  نیمات و  لابند  هب  یژولوئدیا  دندوزفا :

مدرم  / ٢٢/١٣٩٧/٠۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یهمھ هتبلا  هک   - مدرکیم یریگتخـس  هدنب  هزات  تسا . نیا  حضاو  یهنومن  ماجرب  مینک ؟ هرکاذم  ارچ  درک ؟ هرکاذم  تسـشن  دـیاب  بلقتم ، یوگروز  میژر  نیا  اب  تلود ، نیا  اب 

تلود نیا  اب  درک ؛ هرکاذـم  دوشیمن  لباقم  فرط  نیا  اـب  بخ  درک . لـمع  یروجنیا  درک ، راـتفر  یروجنیا  لـباقم  فرط  دـشن - تیاـعر  میدوب  هدرک  نیعم  اـم  هک  یزمرق  طوطخ 

هب هتبلا ] . ] سیلگنا لثم  دنشاب ، تھج  مھ  هکنیا  رگم  دنکیم ؛ تسرد  لکشم  وا ] ، ] دنک هرکاذم  تلود  نیا  اب  هک  یتلود  رھ  نوگانوگ ، لئاسم  یهرابرد  درک . هرکاذم  دوشیمن 

رگیدـمھ اب  دـنراد ، یتاکارتشا  یتاھج  کـی  هب  ـالاح  اـھنآ  اـما  دـنیوگیم ، روز  مھ  اـھییاپورا  هب  دـنیوگیم ، روز  مھ  سیلگنا  هب  یتح  اـھییاکیرمآ  دـنیوگیم ؛ روز  مھ  سیلگنا 

، وا راشف  هک  میوشب  کانرطخ  یزاب  نیا  دراو  یتقو  مینک ، هرکاذـم  یتقو  دـیاب  اـم  تسا . یروجنیا  شعـضو  دـنکیم ، هرکاذـم  هک  یـسکرھ  اـب  دـننکیم . راـک  دـننکیم ، لـماعت 

رد ام  هک  یرادـتقا  نآ  هب  یگنھرف ، ظاحل  زا  یداصتقا ، ظاحل  زا  یمالـسا  یروھمج  هک  یتقونآ  هلب ، میراد . هک  یرادـتقا  کی  رطاخهب  دراذـگب  ریثات  ام  رد  دـناوتن  وا ، یرگیچوھ 

دھاوخ مامت  ام  ررـض  هب  هرکاذـم  نیا  اعطق  مینک ، هرکاذـم  میورب  هچنانچ  رگا  ام  درادـن ؛ دوجو  یزیچ  نینچ  زورما  تسین . یفرح  دـنک ؛ هرکاذـم  دورب  اجنآ  دـسرب ، میاهتفرگ  رظن 

. دش دھاوخ  مامت  ام  ررض  هب  یروجنیا ، یوگروز  فرط  کی  اب  هرکاذم  دش ؛

رھشون  / ١٨/١٣٩٧/٠۶ هر ) ) ینیمخ ماما  ییایرد  مولع  هاگشناد  رد  تانایب 

رد شدوخ  یاھفدھ  یهدمع  رد  ار  اکیرمآ  تسا  هتـسناوت  یلم  تردق  هب  هیکت  اب  لاعتم و  یادـخ  هب  اکتا  اب  یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  روآتفگـش  ملاع  نادنمـشوھ  یارب 

نیا دنوشیم ؛ هدزتفگـش  نآ  زا  دننکیم و  فارتعا  نآ  هب  ایند  یـسایس  نارگلیلحت  هک  تسا  یفرح  نیا  مینزب ؛ اجنیا  ام  هک  تسین  یفرح  نیا  دـھدب . تسکـش  هقطنم  نیا 

نیا زا  یتلم  رگا  دنربیم . شیپ  ار  ناشدوخ  راک  تردق ، زاربا  اب  مخا ، اب  رـشت ، اب  دنـشاب ، هتـشاد  رادتقا  ییاناوت و  عقاو  رد  هچنآ  زا  شیب  یرابکتـسا  یاھتردق  تسا . یتیعقاو 

ینیشنبقع هب  ار  اھتردقربا  تشاذگ ، تلادع  قح و  نادیم  رد  مدق  تعاجش  اب  درک و  نانیمطا  درک ، دامتعا  دوخ  تردق  هب  یتلم  رگا  دروخن ، اج  مخا  نیا  زا  دیسرتن ، رشت 

. دھدیم تسکش  دنکیم و  راداو 

یدازآ  / ١٣٩٧/٠٧/١٢ هاگشزرو  رد  نایجیسب » تمدخ   » یرفن رازھ  اھهد  شیامھ  رد  تانایب 

، تسا یسایس  تابث  رارقتسا و  تسیچ ؟ ام  تردق  رصانع  دنربب . نیب  زا  دننک و  شودخم  ار  تردق  رصانع  دننکیم  یعـس  اذل  دنـسرتیم  یبالقنا  تردق  یمالـسا و  تردق  زا 

یبالقنا و گنھرف  قیمعت  هعسوت و  تسا ، یملع  یهعـسوت  هب  ور  تفرـشیپ  تکرح  تسا ، بالقنا  ینابم  لوصا و  هب  یدنبیاپ  تسا ، یلم  تدحو  تسا ، یعامتجا  تینما 

مھ هقطنم  رد  ام  روضح  اب  دـنفلاخم ، مھ  ام  کشوم  اـب  دـنفلاخم ، مھ  اـم  یماـظن  تفرـشیپ  اـب  هتبلا  دـنفلاخم . اـھنیا  اـب  تسا ؛ اـم  تردـق  رـصانع  اـھنیا  تسا ؛ یمالـسا 

زا تسا  ترابع  یمالسا  ناریا  اب  رابکتسا  لباقت  نادیم  گنج و  نادیم  تسا . اجنیا  گنج  نادیم  سپ  تسا ؛ ام  تردق  رـصانع  تردق و  لماوع  وزج  مھ  اھنیا  نوچ  دنفلاخم ؛

. تسناد نیربکتسم  تردق  اب  یریگرد  زکارم  زا  یکی  ار  نیا  یتسیاب  تسا ؛ یمالسا  ناریا  رادتقا  بجوم  هچنآ  رھ 

ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

نئمطم اھبنارگ ، ییاھهبرجت  زا  هتشابنا  ملع ، رد  هتفرشیپ  نیدتم ، تزعاب ، ردتقم ، دازآ ، لقتسم ، یتلم  روشک و  تسا : ام  مشچ  ربارب  نونکا  هلاسلھچ ، شالت  لوصحم 

رد ـالاب  یاـھهبتر  هب  ندیـسر  رد  راددروک  ر  یملع ، یاھتفرـشیپ  باتـش  رد  راددروکر  یناـھج ، لـئاسم  رد  یوق  قـطنم  یاراد  هقطنم و  رد  یـساسا  ریثاـت  یاراد  راودـیما ، و 

« يلم رادتقا   » 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 33هاگياپ  هحفص 26 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40055
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40055
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=40156
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40273
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40461
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40645
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673
http://farsi.khamenei.ir


یداھج یاھهزیگنا  رد  دمآرـس  یعامتجا ، تامدـخ  شرتسگ  رد  دمآرـس  نآ ، لاثما  اضفاوھ و  ونان و  یداینب و  یاھلولـس  یاهتـسھ و  لـیبق  زا  مھم  یاـھیروانف  اھـشناد و 

و تسا . یداھج  یبالقنا و  یاھیریگتھج  یهجیتن  بالقنا و  لوصحم  یگمھ  هک  رگید  زیمآراـختفا  یاـھیگژیو  یـسب  و  دـمآراک ، ناوج  تیعمج  رد  دمآرـس  ناـناوج ، ناـیم 

کـشیب دوب - مھ  رابتراسخ  دوب و  هنافـساتم  هک   - دوبیمن هلاسلھچ  خـیرات  زا  ییاھهھرب  رد  یبالقنا  ناـیرج  زا  تلفغ  بـالقنا و  یاھراعـش  هب  یھجوتیب  رگا  هک  دـینادب 

. تشادیمن دوجو  ینونک  تالکشم  زا  یرایسب  دوب و  رتولج  یسب  گرزب  یاھنامرآ  هب  ندیسر  ریسم  رد  روشک  رتشیب و  یسب  نیا  زا  بالقنا  یاھدرواتسد 

لامع تسد  ندرک  هاتوک  رس  رب  اکیرمآ  اب  شلاچ  زور  نآ  رگا  رادینعم . الماک  یتوافت  اب  اما  تسا  ورهبور  ناربکتـسم  یاھـشلاچ  اب  بالقنا  زاغآ  دننام  مھ  زورما  ردتقم ، ناریا 

یتسینویھـص و میژر  یاھزرم  رد  ردـتقم  ناریا  روضح  رـس  رب  شلاچ  زورما  دوب ، یـسوساج  یهنال  ندرک  اوسر  ای  نارھت  رد  یتسینویھـص  میژر  ترافـس  یلیطعت  ای  هناـگیب 

مچرپ زا  عافد  یلاغشا و  یاھنیمزرس  بلق  رد  ینیطسلف  نادھاجم  تازرابم  زا  یمالسا  یروھمج  تیامح  ایسآ و  برغ  یهقطنم  زا  اکیرمآ  عورشمان  ذوفن  طاسب  ندیچرب 

. تسا هقطنم  نیا  رسارس  رد  تمواقم  هللابزح و  یهتشارفارب 

ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

ذوفن و تورث و  دوخ  یارب  تسناوت  هک  دوب  دوخ  شناد  تکرب  هب  برغ  یایند  تسا . ییاناوت  ییاناد ، رگید  یور  تسا . روشک  کی  تردـق  تزع و  یهلیـسو  نیرتراکـشآ  شناد ،

راـیتخا ملع ، ناوراـک  زا  هدـنامبقع  عماوج  هب  یبرغ  یگدـنز  کبـس  لـیمحت  اـب  یداـقتعا ، یقـالخا و  یاـھناینب  رد  یتسدـیھت  دوجو  اـب  دـنک و  مھارف  هلاـستسیود  تردـق 

رد شناد  یهمـشچ  ندـناشوج  هب  روشک  زاین  هب  ادـکوم  اما  مینکیمن ، هیـصوت  درک ، برغ  هچنآ  دـننام  شناد  زا  هدافتـساوس  هب  ام  دریگ . تسد  هب  ار  اھنآ  داصتقا  تسایس و 

. میزرویم رارصا  دوخ  نایم 

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

دیھـش ام  نادرم  دـیاب  امتح  هکنیا  هن  دنـسرتن . دـنوشب ، دراو  ( ٢) خاتـسگ دـنوشب ، دراو  ریلد  اھنادـیم  رد  شلاـعف ، دارفا  شناـناوج ، هک  تسا  نیمھ  مھ  تلم  کـی  رادـتقا  زار 

نیا تردق  مینک ، رپس  ار  نامهنیـس  هک  میـشاب  هتـشاد  ار  نیا  تردق  راوشد ، نوگانوگ و  یاھهصرع  رد  اھام  یهمھ  هک  میتسھ  نیا  لابند  میتسین ؛ نیا  لابند  هن ، دنوشب ؛

دناوتیمن یسک  دوشیمن ، لیلذ  زگرھ  تلم  نیا  تسا ، ردتقم  تلم  نیا  تسا ، زوریپ  تلم  نیا  دش ، روج ]  ] نیا رگا  تسا ؛ مھم  نیا  مینک ؛ یگداتسیا  هک  میـشاب  هتـشاد  ار 

! تسا مھم  ردقچ  نادیھش  دای  دینیبب  دھدب . رارق  شدوخ  تسدریز  ار  وا 

ینیمز  / ١٣٩٨/٠١/٢٨ یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  شترا و  لک  هدنامرف  رادید  رد  تانایب 

حلـسم یاھورین  اھروشک  زا  یرایـسب  رد  تسین ، روج  نیا  اھروشک  یهمھ  رد  هتبلا  دنتـسھ ؛ یلم  تردق  یلـصا  رـصانع  رھاظم و  زا  یکی  دیدرت  نودـب  حلـسم ، یاھورین 

هک ییاھاج  نآ  رد  یتح  دننزیم ؛ دننزب  مھ  تلم  رـس  یوت  هک  دش  مزال  رگا  تقو  کی  دنتـسھ ؛ اھنیا  دننام  اھروتاتکید و  اھتردق و  رادتقا  رـصنع  دنتـسین ، اھتلم  رادتقا  رـصنع 

؛ هدرک رک  مھ  ار  کلف  شوگ  ناشیسارکومد  یھاوخیدازآ و  یاعدا 

نایگنھرف  / ١٣٩٨/٠٢/١١ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

رارق مھ  لباقم  رد  کچوک ، یاھهقیلس  فالتخا  کچوک و  یاھرظن  فالتخا  رطاخ  هب  دنشاب  بقارم  تلم  داحآ  تسا . هملک  تدحو  داحتا و  ظفح  اھراک  نیرتیـساسا  زا  یکی 

داـحتا دـننکیم ، یگدـنز  روـشک  رد  هک  یفلتخم  ماوـقا  داـحتا  نوگاـنوگ ، یعاـمتجا  یاـھهورگ  داـحتا  مدرم ، داـحآ  داـحتا  تسا ؛ داـحتا  رد  تلم  نیا  تردـق  هک  دـننادب  دـنریگن .

ار رادتقا ]  ] نیا تسھ ؛ رادتقا  نیا  هللادمحب  هدیـشخب و  رادتقا  الاح  ات  دشخبیم و  رادـتقا  روشک  نیا  هب  هک  تسا  نیا  روشک ؛ نیلوئـسم  اب  مدرم  مدرم ، اب  روشک  نیلوئـسم 

. دننک ظفح 

ماظن  / ١٣٩٨/٠٢/٢۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نیزنب یهنافرسم  فرصم  موسکی  دودح  نالا  تسا . ییافکدوخ  زا  یاهنومن  کی  داتفا ، هار  سراف  جیلخ  یهراتس  ناونع  هب  سابعردنب  رد  هک  یزاگ  تاناعیم  هاگـشیالاپ  نیا 

رتشیب یھاگ  رتیل و  نویلیم  دون  رتیل و  نویلیم  دص  نیمھ  تسا ؛ هنافرسم  روشک  رد  نیزنب  فرصم  نالا   - دھدیم ام  هب  دراد  هاگـشیالاپ  نیمھ  تالیکـشت ، نیمھ  ار  ینونک 

لاس ٨۶ هاگشیالاپ ]  ] نیا هک  مینکیم -] نیمات   ] هاگشیالاپ نیمھ  یهلیسو  هب  ار  نیمھ  موسکی  ابیرقت  نکل  دشاب ؛ دیابن  تسا ، هنافرسم  زور ، رد  رتمک  هدرخ  کی  یھاگ  و 

ام اـھهنیمز  یهمھ  رد  داد . تیمھا  دـیاب  یلیخ  ار  نیا  نیا . ینعی  ییاـفکدوخ  تسھ ؛ نـالا  داـتفا ، هار  هللادـمحب  هاپـس  تمھ  هـب  زاـب  دـش ، گـنل  یتدـم  کـی  دـش ، عورش 

ار ناـمدوخ  یاـھزاین  مزـال  ناـکرا  میناوتب  دـیاب  تسا ؛ ییاـفکدوخ  رد  روـشک  یوربآ  روـشک ، رادـتقا  تسا ؛ ییاـفکدوخ  رد  روـشک  تردـق  مینک . رکف  ییاـفکدوخ  هب  یتسیاـب 

. مینک هیھت  نامدوخ 

هیئاضق  / ٠۵/١٣٩٨/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

یننا  » افاخت لاق ال  تسا ؛ یھلا  تیامح  هب  داـقتعا  رطاـخ  هب  ناریا  تلم  توق  مھم  یلـصا و  شخب  میردـتقم . اـم  میتسین ؛ فیعـض  اـما  میمولظم ، میتسھ ، ملظ  دروم  اـم 

راشف همھ  نیا  دـناهدرک ، هئطوت  ام  هیلع  همھ  نیا  هک  تسا  یلاس  لھچ  نیمھ  مھ  شاهناـشن  دـنکیم ؛ کـمک  دراد  تسا ، اـم  اـب  لاـعتم  یادـخ  ( ١ (؛ ٰىرا عمـسا و  امکعم 

ماجنا تلم  نیا  اب  زیمآتنایخ  تشز و  راک  رازھ  دناهتخادنا ، مدرم  ناج  هب  ار  یتسیرورت  لماوع  دـناهدرک ، تسرد  ذوفن  دـناهتخادنا ، هار  هنتف  دـناهتخادنا ، هار  گنج  دـناهدروآ ،

هک یتـقو  ـالاح  تسا . رتراوتـسا  رتدـنمتردق و  رتیوق ، شیپ  لاـس  تسیب  شیپ ، لاـس  هد  زا  مھ  زورما  دـش ؛ رتراوتـسا  مھ  زورهبزور  داتـسیا و  هوک  لـثم  تلم  نیا  دـناهداد ،

ام اب  دـییایب   » هک دـناهدمآ  دـنروخلوگ ، دنتـسھ و  یاهداس  تلم  ناریا ، تلم  هکنیا  لایخ  هب  دـنروایب ، تسد  هب  اھنیا  دـننام  اھراشف و  هار  زا  ار  ناشدوخ  دـصاقم  دنتـسناوتن 

رد لاس  هاجنپ  نارگید ، سیلگنا و  امش و  تسین . یتفرشیپ  دییایب  رگا  امش  امـش ؛ نودب  اما  دنکیم  تفرـشیپ  امتح  ناریا  تلم  هلب ، دیتفرـشیپ !» لباق  امـش  دینک ؛ هرکاذم 

تفرـشیپ لـماع  اھامـش  تفر ؛ بقع  زورهبزور  تکلمم  نـیا  دـیدوب ، تـکلمم  نـیا  یهراـکهمھ  مود - یوـلھپ  نارود  رد  لاـس  یـس  دودـح  اـکیرمآ  صوـصخب  و   - یوـلھپ نارود 

. دییاین کیدزن  اھامش  هک  یطرش  هب  دنکیم  تفرشیپ  ناریا  تلم  دیناریا . تلم  یگدنامبقع  لماع  اھامش  دیوشب ؛ دیناوتیمن 

هیئاضق  / ٠۵/١٣٩٨/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

 - ریخا یایاضق  نیا  یارب  الاح  هن  هداد ؛ ناشن  دوخ  زا  ار  یرادتقا  تمظع و  تزع و  کی  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ناریا  تلم  هللادمحب  مھ  زور  یـسایس  یراج  لئاسم  هب  عجار 

اھتاملپید و اھرادمتـسایس و  نابز  زا  یجراـخ  یاـھیرازگربخ  رد  دـینیبیم  هکنیا  هداد . ناـشن  اـعقاو  لاـس ، لـھچ  نیا  لوط  رد  هکلب ] - ] تسا یاهنومن  کـی  مھ  نیا  بخ 

هام شـش  هام و  ود  هام و  کی  یایاضق  زا  یـشان  نیا  دروآرد ، وناز  هب  دوشیمن  اھنیا  دـننام  دـیدھت و  میرحت و  راشف و  اب  ار  ناریا  هک  دوشیم  رارکت  دایز  اـھزور  نیا  اـھنیا  دـننام 

صالخ بالقنا  اب  ار  شدوخ  دوب ، هدـش  لـیمحت  وا  هب  هک  یتلذ  یروخیرـسوت و  کـال  زا  ناریا  تلم  تسا . ناریا  تلم  تکرح  لاـس  لـھچ  زا  یـشان  هکلب ] ، ] تسین هک  ریخا 

هک تساذل  تسا ، تفرشیپ  بلاط  تسا ، لالقتسا  بلاط  تسا ، تزع  بلاط  هدرک ، زورب  وا  رد  یمالسا  تایصوصخ  اب  یناریا  تیوھ  نوریب . دمآ  تسکـش ، ار  کال  نیا  درک ؛

. دراذگیمن وا  رد  یریثات  دنروآیم  راشف  ملاظ  نانمشد  هچ  رھ 

...

. تسا ردتقم  ناریا  تلم  تسین ؛ فیعـض  نکل  هدـش  عقاو  مولظم  ناریا  تلم  ناریا - تلم  هب  تسا  یزراب  ملظ  هناملاظ ، یاھمیرحت  نیمھ   - هتفرگ رارق  ملظ  دروم  ناریا  تلم 

. دناسر دھاوخ  دصاقم  نآ  هب  ار  شدوخ  رادتقا ، توق و  اب  هدرک ، میسرت  شدوخ  یارب  ناریا  تلم  هک  یدصاقم  یهمھ  یھلا  یهوق  لوح و  هب  یھلا ، لضف  هب 

« يلم رادتقا   » 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 33هاگياپ  هحفص 27 
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یربھر  / ١٣٩٨/٠٧/٠۴ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

یدام و رابتعا  رادـتقا و  تزع و  دـندرک : ناشنرطاخ  تخـس  یاھهندرگ  زا  یمالـسا  ماظن  روبع  هتـشذگ و  لاـس  لـھچ  رد  یھلا  فاـطلا  هب  هراـشا  اـب  یمالـسا  بـالقنا  ربھر 

یهمھ تسا و  یمالـسا  بالقنا  یزوریپ  یادـتبا  اب  هسیاقم  لباقریغ  روشک ، یاھـشھج  اھتفرـشیپ و  و  راک ، هب  هدامآ  یبالقنا  ناناوج  میظع  لیخ  و  اـیند ، رد  روشک  یونعم 

. دوش شومارف  دیابن  هاگچیھ  ادخ  هب  لکوت  نیاربانب  تسا . یھلا  تیانع  فطل و  نوھرم  اھتیقفوم ، نیا 

ىمالسا  / ١٣٩٨/٠٨/٢۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

لالقتـسا تھج  رد  هک  یفرح  رھ  یمادـقا ، رھ  یتـکرح ، رھ  ینوـنک ، یاـیند  رد  زورما  هک  منکیم  ضرع  نـم  ( ١ .) حلٰـص لمع  هب ! مھل  بتک  حـلاص : لـمع  هب  عجار  رخآ  بلطم 

تدحو تھج  رد  دشاب ، اھتلم  اھروشک و  یداصتقا  دـشر  لالقتـسا و  تھج  رد  دـشاب ، اھتلم  اھروشک و  یگنھرف  لالقتـسا  تھج  رد  دـشاب ،]  ] اھتلم اھروشک و  یـسایس 

تھج نیا  رد  یتکرح  رھ  دشاب ، مالـسا  یایند  یاھناوج  نداد  دشر  تھج  رد  دـشاب ، مالـسا  یایند  رد  ملع  جـیورت  تھج  رد  دـشاب ، یمالـسا  تما  رادـتقا  تھج  رد  دـشاب ،

[. تسا حلاص  لمع   ] دـینکیم راک  یاهتـسھ  یژرنا  یهنیمز  رد  دـنکیم ، راک  تاقیقحت  یهنیمز  رد  دـینکیم ، راک  ملع  یهنیمز  رد  امـش  رگا  تسا . هنـسح  تسا ، حـلاص  لمع 

ناشدوخ رایتخا  رد  ار  نیا  دـنھاوخیم  یبرغ  نابلطراصحنا  دـنراد ؛ یاهتـسھ  زیمآحلـص  یژرنا  هب  جایتحا  اھتلم  یهمھ  ملاع ، نیا  یادرف  تسا ؛ اھتلم  زاـین  یاهتـسھ  یژرنا 

نیا رطاخ  هب  دـننکیم ، هلباقم  یمالـسا  یروھمج  یاهتـسھ  تکرح  اب  هکنیا  اـھتلم . لالقتـسا  لـباقم  رد  اـھتلم ، فرـش  لـباقم  رد  دـنھدب  اـھتلم  هب  هرطقهرطق  دـنراد و  هگن 

نیا تعنـص ، نیا  شناد ، نیا  دـنھاوخیم  میفلاخم . نآ ] اب   ] میتسین و یاهتـسھ  حالـس  لابند  یداقتعا ، ینید ، ییانبم ، تھج  زا  ام  هک  دـننادیم  مھ  ناشدوخ  ـالاو  تسا ؛

یتکرح رھ  دینکن . یزاسینغ  ناتدوخ  دیرخب ، ام  زا  دنیوگیم  تسا ؛ روج  نیمھ  مھ  نارگید  هب  تبسن  تسا ، روج  نیمھ  مھ  ام  هب  تبسن  دشاب ؛ هتشادن  دوجو  ییاناوت ،

هب کمک  مدرم ، هب  کمک  تھج  رد  یتکرح  رھ  تسا ؛ حـلاص  لمع  دریگب  ماجنا  یداصتقا  مھم  تیلاعف  رھ  تسا ؛ حـلاص  لمع  دریگب  ماـجنا  تردـق  نیا  ندروآ  تسد  هب  هار  رد 

. تسا حلاص  لمع  دریگب  ماجنا  تاموھوم  اب  یهلباقم  قیاقح و  غیلبت  تھج  رد  یتکرح  رھ  تسا ؛ حلاص  لمع  دریگب  ماجنا  ارقف  هب  کمک  نیفعضتسم ،

نایجیسب  / ١٣٩٨/٠٩/٠۶ رادید  رد  تانایب 

اتقیقح منک . ضرع  منک و  میدقت  ( ٢) دنداد ماجنا  زور  دـنچ  نیا  رد  هک  یھوکـشرپ  تکرح  نیا  تبـسانم  هب  ناریا  گرزب  تلم  هب  ار  مدوخ  قیمع  میظعت  میرکت و  منادـیم  مزال 

یهئطوت کی  دنـشاب . هتـشاد  هجوت  ناشدوخ  تمظع  رادتقا و  نیا  هب  تلم  داحآ  یهمھ  هک  مراد  رارـصا  هدنب  دنتمظعاب . دـندنمتردق ، هک  دـندرک  تباث  رگید  راب  کی  ناریا  تلم 

کی رد  یھاگنزب ، کـی  رد  دـنناوتب  هک  دـندوب  هدیـشک  تمحز  ردـقچ  دـندوب - هدرک  جرخ  لوپ  ردـقچ   - دوب هدـش  شجرخ  لوپ  مھ  همھ  نآ  هک  یکاـنرطخ  رایـسب  عیـسو  قیمع 

هدش ادیپ  ناشیارب  تصرف  نیا  الاح  هک  دندرک  رکف  نیزنب  یهیضق  نیا  تبسانم  هب  دنھدب و  ماجنا  ار  اھنیا  دننام  ترارش و  یـشکمدآ و  قیرحت و  بیرخت و  تکرح  نیا  یتصرف 

رد دندش و  نادیم  دراو  زور  دنچ  نآ  رد  نارگید  هاپس ، جیسب ، یماظتنا ، یورین  هلب ، دش . دوبان  مدرم  یهلیسو  هب  تکرح  نیا  نکل ] ، ] دندرک نادیم  دراو  ار  ناشدوخ  رکـشل  و 

تکرح رھ  زا  دوب  رتمھم  یلیخ  دوب ، رتـالاب  یلیخ  دـندرک ، هتفھ  کـی  نیا  رد  تلم  هک  یراـک  نکل  دـنداد ، ماـجنا  ار  ناـشدوخ  یهفیظو  ار ، ناـشدوخ  راـک  تخـس ، یهھجاوم 

نیا نارھت  رد  زوریرپ  مھ  رخآ  دیسر ، اھاتسور  زا  یضعب  هب  مدینش  یتح  هکلب  روشک  یاھرھش  یهمھ  هب  دعب  دش ، عورـش  زیربت  ناجنز و  زا  هک  یراک  نیا  ینعی ] [ ؛ ینادیم

. تفرگ ماجنا  تمظع  نیا  هب  تکرح 

نارھت  / ١٣٩٨/١٠/٢٧ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

. تسا تاباختنا  شنیرتمھم  زا  یکی  تسا ؛ یددـعتم  یاھاج  رد  روضح  نیا  تسا و  رادـتقا  لماع  نیرتمھم  ناریا  تلم  روضح  ناریا ! زیزع  تلم  زیزع ، نارھاوخ  زیزع ، ناردارب 

اب مدرم  هک  دـنراذگن  لیح  ماـسقا  عاونا و  اـب  هک  تسا  نیا  رب  نانمـشد ]  ] شـالت یعـس و  دـنکیم . سویاـم  ار  نمـشد  دـنکیم ، همیب  ار  روشک  ناریا  تلم  روضح  تاـباختنا  رد 

هک تسھ  یتارکذت  تاباختنا ، یهرابرد  ینوگانوگ  لئاسم  الاح  دـننک . تکرـش  تاباختنا  رد  دـیاب  قوذ  قوش و  اب  مدرم  منکیم : ضرع  نم  دـننک . تکرـش  تاباختنا  رد  قوش 

هنیمز نیا  رد  دـناوتب  نمـشد  اداـبم  هک  دـینک  تبقارم  تسا ؛ هیـضق  نیا  لـصا  مـنکب  ضرع  متـساوخ  زورما  هـک  هـچنآ  درک . مھاوـخ  ضرع  میدوـب  هدـنز  رگا  هدـنیآ  رد  هللااـشنا 

. دشخبب ققحت  تاباختنا  ندرک  قنوریب  ندرک و  گنرمک  زا  تسا  ترابع  هک  ار  شدوخ  یهتساوخ 

مدرم  / ١٣٩٨/١١/١۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

نیا رد  هکنیا  رطاـخ  یارب  ارچ ؟ تسا ؛ یلم  مزع  رھظم  یلم و  رادـتقا  رھظم  رجف  یهھد  دوشیم . بوسحم  لیدـبیب  ریظنیب و  یهرود  کـی  اـم  روشک  یارب  رجف  یهھد  ماـیا 

روشک نیا  لاس  نارازھ  دـننک . نوگژاو  ار  هلاسرازھدـنچ  دـساف  هدیـسوپ و  یانب  کی  دنتـسناوت  ناشدوخ  خـسار  مزع  اب  ناـشدوخ ، روضح  اـب  ناریا  تلم  هک  دوب  رجف  یهھد 

رھظم مالسا ، هک   - مھ مالسا  نارود  رد  یتح  دندوب .] مکاح   ] هناگیب یاھتردق  مجاھم ، یاھتردق  اھتنطلس ، دنتـشادن ؛ یـشقن  چیھ  نآ  رد  مدرم  هک  دوب  هدش  هرادا  یروج 

رد یـشقن  چـیھ  مدرم  دوب . یلومعم  نیطالـس  لثم  اھهاشداپ ، لثم  دادبتـسا و  یور  زا  تخـس و  راتفر  دـندمآیم ، ناریا  هب  افلخ  فرط  زا  هک  یماکح  راـتفر  تسا - تمحر 

رتالاب مھ  نیا  زا  عضو  راجاق ، یهرود  نآ ، زا  لبق  یکدنا  و  دوب ]  ] یولھپ یهرود  هک  ریخا  یهرود  نیا  رد  هتشذگ . یروج  نیا  ام  روشک  رب  لاس  نارازھ  دنتـشادن ؛ روشک  یهرادا 

هتفرگ ار  تموکح  یهرادا  یاپ  ات  رـس  داسف  تفریم ؛ هناگیب  یهسیک  هب  تفریم ، تراغ  هب  روشک  تورث  دندشیم ، مھ ]  ] لامدگل دنتـشادن ، شقن  مدرم  هکنیا  هن  ینعی ] [؛ دوب

. دوب بالقنا  یزوریپ  زا  لبق  تیعضو  نیا  دوب ؛

 

ایند رد  نم  رظن  هب  تسین و  ام  ینالوط  خیرات  لوط  رد  یربھر  چیھ  اب  یهسیاقم  لباق  الـصا  هک  تسا  یـشقن  مھ  ربھر  نیا  شقن  هک  راوگرزب ــ  ماما  یربھر  هب  ناریا  تلم   

ناریو ار  انب  نآ ] ، ] نادیم طسو  دندمآ  دندیسرتن ، یولھپ  میژر  دنمتردق  رھاظ  زا  دندیـسرتن ، هلولگ  زا  دنتفرگ ، میمـصت  دندرک ، هدارا  یربھر ، نیا  رـس  تشپ  و   - تسا ریظنیب 

دیاب هک  یناسک  نآ  نییعت  مدرم ؛ یار  اب  ماظن  نییعت  لوا ، زا  ینعی  هچ ؟ ینعی  رـالاسمدرم  رـالاسمدرم . دـش  روشک  دنتـشاذگ و  نآ  یاـج  هب  ار  یرـالاسمدرم  یاـنب  دـندرک ،

نوناق نآ  دوخ  مدرم ، نیبختنم  یهلیسو  هب  دش  میظنت  یساسا  نوناق  هک  دعب  مدرم ؛ یار  اب  یساسا  - نوناق  ناگربخ  ینعی ] [ ــ  دننک میظنت  ار  یساسا  نوناق  دننیـشنب 

کی تقو  نآ  اھنآ  دـننکیم ، نیعم  مدرم  ار  یربھر  ناگربخ  مدرم ؛ یار  اب  یربھر ، دوخ  نوگانوگ ، یاـھاروش  هیئارجا ، یهوق  هننقم ، یهوق  مدرم ؛ یار  ضرعم  رد  زاـب  یـساسا 

اب هک  تسا  یاهھد  کـی  هھد ، نیا  سپ  تسا . یمدرم  تموـکح  یاـنعم  روـشک ، یهرادا  روـج ]  ] نیا مدرم ؛ یار  هب  ددرگیمرب  زیچ  همھ  ینعی  دـننکیم ؛] باـختنا   ] ار یربـھر 

. تسا یلم  مزع  رھظم  رجف  یهھد  تسین ؛ هسیاقم  لباق  ام  یارب  لاس  مایا  زا  یرگید  یهھرب  چیھ 

مدرم  / ١٣٩٨/١١/١۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یهفاـضا هب  اـھنآ ، یاـھمیرحت  نیا  دـننادیم . مھ  اـھنآ  دوخ  روشک ؛ رد  دراد  دوجو  ییاـھیراتفرگ  بخ ، تسا . ناریا  تلم  رادـتقا  مزع و  یهدـنھدناشن  تاـباختنا [ رد  روـضح  [

یوربآ یاپ  نوچ  تسا ، نایم  رد  تاباختنا  یاپ  نوچ  نیا ، دوجو  اب  دـنراد ، ییاھهیالگ  مدرم  هدرک ، تسرد  مدرم  یارب  یتالکـشم  میراد ، ام  دوخ  هک  ییاھیراکمک  زا  یـضعب 

. تسا یلم  تریصب  یلم و  رادتقا  یلم ، مزع  یهدنھدناشن  نیا  نادیم ؛ طسو  دنیآیم  مدرم  تسا ، نایم  رد  روشک  تینما  یاپ  نوچ  تسا ، نایم  رد  ماظن 

دوش  / ١٣٩٨/١٢/٢٢ لیکشت  مدرم  هب  تامدخ  یھدنامزاس  یارب  ینامرد  یتشادھب و  هاگرارق 

یرقاب رکشلرس  رادرس 

یھدنامزاس تسا  مزال  نآ ، رتشیب  هچرھ  شرتسگ  همادا و  رب  دـیکات  اب  دـناهدرک و  میدـقت  زیزع  مدرم  هب  انورک  یهنیمز  رد  نونکات  حلـسم  یاھورین  هک  یتامدـخ  زا  ریدـقت  اب 

« يلم رادتقا   » 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 33هاگياپ  هحفص 28 
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عویش زا  یریگشیپ  هب  هریغ ، هاگتھاقن و  ییارحص و  ناتسرامیب  دننام  ینامرد  زکارم  داجیا  نامرد و  رب  هوالع  هدوب و  ینامرد  یتشادھب و  هاگرارق  کی  لکـش  هب  تامدخ  نیا 

رد دـیاب  هاگرارق  نیا  تسا . هاگرارق  نیا  فئاـظو  زا  حلـسم  یاـھورین  یاھـشخب  اـھنامزاس و  یاـھتیرومام  فئاـظو و  میـسقت  دزادرپب . زین  مزـال  یاھهویـش  اـب  یراـمیب  رتشیب 

. دنک لمع  نامرد  تشادھب و  ترازو  تلود و  اب  لماک  یگنھامھ 

یلم ناوت  رادتقا و  رب  هتـشاد و  زین  کیژولویب  عافد  شیامزر  یهبنج  دناوتیم  هدرک  حرطم  ار  دادیور  نیا  ندوب  یکیژولویب » یهلمح   » لامتحا هک  ینئارق  هب  هجوت  اب  مادقا  نیا 

. دیازفیب

ناریا  / ١٣٩٩/٠١/٠٣ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

؛ تسا تثعب  یهخـسن  یلـصا  طوطخ  زا  مھ  نیا  تسا . ام  یاھفدـھ  وزج  روشک  ندـش  یوق  دوشب ؛ یوق  یتسیاب  روشک  هک  ماهدرک  رارکت  راب  دـنچ  ریخا  یاھتبحـص  رد  نم 

رد توق  نیا  الاح  دینک . دایز  ار  توق  دیناوتیم  هچ  رھ  ( ١ (؛» هوق نم  متعطتـساام  مھل  اودعا  و   » هک دیامرفیم  نآرق  هدش . هتفرگ  نآرق  زا  مھ  نیا  هدش ؛ هتفرگ  تثعب  زا  مھ  نیا 

داـعبا تسا ؛ یعیـسو  داـعبا  توـق  داـعبا  تسا . یماـظن  توـق  یهنماد  زا  رتعیـسو  یلیخ  ارھاـظ  نکل  دـسرب ، رظن  هب  یماـظن  توـق  تسا  نکمم  لوا ، هاـگن  رد  لوا ، یهلھو 

، نامز تشذـگ  اب  یغیلبت . توق  و  تسا - یـسایس  لالقتـسا  یـسایس ، توق  زاسهنیمز  هک   - یـسایس توق  یگنھرف ، توق  یملع ، توق  یداصتقا ، توق  دراد ، یداـصتقا 

هیکت دیلاوم  یور  دایز  هدنب  هکنیا  تسا ؛ توق  یاھرازبا  زا  یکی  روشک  ناوج  تیعمج  ظفح  زورما  دـینک  ضرف  دـیآیم . دوجو  هب  تلم  روشک و  تیوقت  یارب  یرگید  یاھهصرع 

- تسین یفاک  ردق  هب  نالا  هک   - دنوشن دیلوت  یفاک  ردق  هب  مزال و  ردق  هب  روشک  نیا  رد  دیلاوم  هچنانچ  رگا  تسا ؛ یناوج  روشک  زورما  ام  روشک  تسا . نیا  رطاخ  هب  منکیم ،

یاھرازبا زا  یکی  تسا . مک  مھ ]  ] شتفرـشیپ تسا ، مک  ناوج  نآ  رد  هک  یروشک  تقو  نآ  دـش . دـھاوخ  باـیمک  روشک  رد  ناوج  لـسن  رگید  لاـس  دـنچ  رگید ، حابـص  دـنچ 

یاهدع کی  و  ایند ؛ یهمھ  رد  تسا  اھناسنا  یگدنز  رب  مکاح  یزاجم  یاضف  زورما  تسا ؛ یتایح  یزاجم  یاضف  رد  توق  زورما  ای  تسا . هعماج  رد  ناوج  تیرثکا  ظفح  تردـق 

رد هللادـمحب  هک  تسا ؛ یتایح  نامرد  تشادـھب و  یهنیمز  رد  توق  الثم  ای  تسا . یتایح  هنیمز ]  ] نیا رد  توق  دـنربیم ؛ شیپ  یزاجم  یاضف  قیرط  زا  ار  ناشیاھراک  یهمھ 

. دناهداد ماجنا  یدایز  راک  دنتسھ  هربخ  هار  نیا  رد  هک  یناسک  نامناکشزپ و  نامنیققحم و  هنیمز  نیا 

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

ریحتم ار  ایند  دـنھدب و  ماجنا  ار  یندـشن  راک  کی  دـننک ، نکهشیر  ار  نینچ  نیا  تموکح  نیا  دوخ ، تردـق  اـب  دوخ ، یهدارا  اـب  دنتـسناوت  اـعومجم  ناریا  تلم  یناریا و  ناوج 

هک دنتفر  ورف  تھب  رد  یتدم  ینعی  دش ؛ ریحتم  ایند  تفر ، نیب  زا  روشک  رد  یھاشداپ  یهتـسباو  تموکح  دمآ و  راک  یور  رب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک  یتقو  ینعی  دننک ؛

رد یپردیپ  تردق  ساسحا  تزع و  ساسحا  لماوع  زورما  ات  مھ  نآ  زا  دعب  دـمآ . دوجو  هب  ایند  رد  هلزلز  کی  هملک  یعقاو  یانعم  هب  دـتفایم ؛ دراد  هک  تسا  یقافتا  هچ  نیا 

طقف هکنیا  هن  میتسیایم ، تحارص  اب  تردق  اب  ییوگروز ، لباقم  رد  هک  میتسھ  یروشک  ینعی  هدناسر ؛ اجنیا  هب  هناتخبشوخ  ار  یلم  رادتقا  حطـس  هدمآ و  دوجو  هب  روشک 

ار تزع  ساسحا  نیا  دنراد ، ار  تردق  ساسحا  نیا  دـنراد ، ار  ساسحا  نیا  مومع  روط  هب  تلم  هن ، دنـشاب ؛ هتـشاد  ار  یتلاح  نینچ  تموکح  هاگتـسد  رد  رفن  ود  ای  رفن  کی 

. دنراد ار  تزع  تردق و  ساسحا  نیا  تلم  مومع  اما ] ، ] دنتسھ یوزنم  تیلقا و  رد  کدنا و  رایسب  دننکیم و  یفابیفنم  هک  دنتسھ  مھ  یناسک  هتبلا  الاح  دنراد .

یمالسا  / ٢٢/١٣٩٩/٠۴ یاروش  سلجم  هرود  نیمھدزای  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

رد ییاھتمواقم  هک  تسا  نیا  مھ  تلع  تسا ؛ یلکشم  راک  یلیخ  لمع  رد  لوحت  نکل  دینک ؛ داجیا  لوحت  هک  تسا  ناسآ  نابز  هب  نتفگ  تسا . یراوشد  رایـسب  راک  لوحت 

تسا نکمم  مھ  یضعب  دنرادن ، ار  شناوت  اھیضعب  دنرادن ، ار  یناینب  تارییغت  یهلصوح  لاح و  اھیـضعب  تسین ؛ تین  وس  یور  زا  اھتمواقم  یـضعب  تسھ . لوحت  لباقم 

تـسھ مھ  اھنیا  دننام  دسفم و  مرجم و  یهدینتمھرد  یهکبـش  مھ  یئاضق  هاگتـسد  نوریب  رد  هتبلا  دنکب ؛ ادیپ  رییغت  عضو ، نیا  دـنھاوخن  دنـشاب و  عفتنم  دوجوم  عضو  زا 

یاج رھ  رد  یحالـصا  تکرح  رھ  الـصا  هک  تسا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  اب  دـناعم  نمـشد و  یاھهاگتـسد  هاگن  مھ  اھنیا  یهمھ  رـس  تشپ  دـنفلاخم ؛ ارھق  مھ  اـھنیا  هک 

اب هیحور ، اب  توق ، اب  امـش  دننیـشنیمن . مارآ  مھ  نیفلاخم  دننیفلاخم ؛ اھنیا  دننکیم . یزاسوج  دننکیم ، هلباقم  دنوشیم ، تحاران  اھنیا  دتفیب ، قافتا  یمالـسا  یهعماج 

، تسا یاهناسر  یاھیزاسوج  تاقوا  یھاگ  دننکیم ؛ یزاسوج  ندرک . هلباقم  هب  دننکیم  عورش  مھ  اھنآ  دننیشنیمن ، مارآ  مھ  اھنآ  دیوشیم ، لوحت  نادیم  دراو  تعاجش 

. تسا اجنیا  ( ٣ «) سانخلا ساوسولا  رش  نم   » دراوم زا  یکی  اعقاو  هک  دننکیم  داجیا  هسوسو  مدرم  یمومع  راکفا  رد  تسا ، ریگیپ  یاھیزاسوج 

نابرق  / ١٠/١٣٩٩/٠۵ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

ناتیاهقطنم رادتقا  امش  دیراذگب ، رانک  ار  ناتیعافد  تاناکما  امـش  دیوگیم  ینعی  دراد ؛ ناریا  یمالـسا  یروھمج  دروم  رد  ار  یتایح  لئاسم  یاعدا  اکیرمآ  یـسایس  ماظن 

اھفرح نیا  راب  ریز  هک  تسا  روشک  حـلاصم  ظفح  هب  دـنمهقالع  تسا و  فرـشاب  هک  یناسنا  دوشیمن ؛ هک  اھنیا  بخ  دـیراذگب . رانک  ار  ناتیلم  تردـق  امـش  دـیراذگب ، راـنک  ار 

هرکاذـم تسینویھـص  یلعج  میژر  زا  ریغ  اکیرمآ و  زا  ریغ  ایند  یاج  همھ  اب  ام  الاو  تسا ؛ نیا  شیاـنعم  هرکاذـم ، اـب  منکیم  تفلاـخم  هدـنب  هکنیا  نیا ؛ ینعی  هرکاذـم  دوریمن ؛

. تسا نیا  اکیرمآ  یهلئسم  میرادن ؛ یلکشم  میوشیم ، اپ  مینیشنیم ، مینکیم ، هرکاذم  میراد ، طابترا  همھ  اب  مینکیم ؛

سدقم  / ٣١/١٣٩٩/٠۶ عافد  ناتوسکشیپ  زا  لیلجت  نیئآ  رد  ناگدننکتکرش  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

همھ دـننک ، یراـکمھ  دنتـسناوتیم  همھ  هک  دـیدج  یزاسلدـم  دوب ؛ دـیدج  لدـم  نیا  درادـن . دوجو  الـصا  سدـقم ) عاـفد  نارود  رد   ) یمیظع یمدرم  جیـسب  نینچ  یهنوـمن 

. دندادیم [ کمک  ] همھ دننک  ییازفامھ  دنتسناوتیم 

لخاد دیایب  نامرک - رد  ییاتسور  الثم   - روشک یهطقن  نالف  رد  ییاتسور  زا  ناوج  نالف  دینک  ضرف  دوشب . ادیپ  ناھگان  ییاھدادعتـسا  هچ  یعمجهتـسد  تکرح  نیا  رد  دعب ،

تـسد هب  گنفت  راب  کی  یتح  هکنیا  نودب  وجـشناد  ناوج  نالف  هدوب .]  ] یمیظع تکرح  نینچ  کی  ینعی  ینامیلـس ؛ مساق  جاح  الثم  دوشب  دـعب  اھنیا ، هب  ددـنویپب  رھش و 

هک دـییامرفب  ضرف  الاب . حطـس  یماظن  هاگرارق  کی  رثوم  هتـسجرب و  وضع  دوشب  مین ، لاس و  کی  لوط  رد  الثم  هھبج ، ثداوح  ناروک  رد  هھبج ، دورب  هنابلطواد  دـشاب ، هتفرگ 

زا و  گنج ؛ تاعالطا  یهغبان  یرقاب ، نسح  دیھش  الثم  دوشب  یھاتوک  تدم  زا  دعب  هھبج و  دورب  تسا ، یتاعوبطم  تیلاعف  لوغـشم  هک  همانزور ، کی  یهعومجم  زا  یناوج 

ام ار  ناوج  نارـسفا  زا  یـضعب  دـنلیبق . نیا  زا  گنج  زا  یگرزب  یادھـش  گنج و  راگدـنام  یاھهرھچ  دـش و  هدـھاشم  ییاھدادعتـسا  نینچ ]  ] زورب یبیجع و  دراوم  لیبق  نیا 

هک  - دوب ناورس  ای  دوب  کیناوتس  ای  دوب  یناوج  رـسفا  کی  تقو  نآ  مرظن  هب  مدیدیم ، متخانـشیم و  ار  ناشیا  بالقنا  لیاوا  زا  نم  هک  دایـص  دیھـش  دینک  ضرف  الثم   ، میدید

روج نآ  دـنک و  تیادـھ  روج  نآ  ار  شترا  ینیمز  یورین  تسناوت  اھتدـم  هک  ییاناوت  برجم  هدـنامرف  کی  هب  دوشب  لیدـبت  نیا  تشاد - دـمآ  تفر و  تفریم ؛ ام و  شیپ  دـمآیم 

. دشاب حرطم  دناوتیم  هشیمھ  مدرم  روضح  زا  یراکتبا  لدم  نیا  دندوب . هک  ینارگید  و  تسا ، لیبق  نیا  زا  مھ ]  ] ییاباب دیھـش  دنک . تکرـش  اھراک  نیرتگرزب  رد  دربب و  شیپ 

عضو تسا ، یرگید  عضو  کی  گنج  عضو  هتبلا  مینک . هدافتسا  لدم  نیا  زا  میناوتیم  مینک ، هاگن  لئاسم  مدرم و  هب  تسرد  هاگن  اب  مینکب و  تمھ  رگا  میناوتیم . ام  مھ  زورما 

. دننکب لابند  ار  نآ  دننک و  هاگن  یلم  رادتقا  رازبا  کی  تروص  هب  لدم ]  ] نیا هب  دنناوتیم  هشیدنا  نابحاص  رکف ، نابحاص  تسا . یرگید  عضو  کی  داصتقا 

حلسم  / ١٣٩٩/٠٧/٢١ یاھورین  یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  کرتشم  مسارم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

یهبساحم مینکیمن . لابند  اھنیا  دننام  تامھوت و  فطاوع و  تاساسحا و  ساسا  رب  ار  رادتقا  ام  ینعی  تسا ؛ یتینالقع »  » یانبم کی  یمالسا  یروھمج  رد  رادتقا  یانبم 

میـسقت یگنوگچ  حلـسم ، یاھورین  لوط  ضرع و  یعافد ، تردـق  یهزادـنا  دـح و  یقطنم . تسرد و  یهبـساحم  کی  ینعی  تسا ؛ ینـالقع  یهبـساحم  کـی  یلم  رادـتقا 

میھاوخب رگا  ام  تسا . تینالقع  ساسا  رب  ینعی  تسا ؛ یقطنم  تسرد و  تابساحم  ساسا  رب  همھ  یعافد ، یاھرازبا  عاونا  نییعت  حلـسم و  یاھورین  نایم  اھتیلوئـسم 

یفخم ار  دـیدھت  یھاـگ  نانمـشد  مینیبـب . شدوخ  یعقاو  لکـش  هب  ار  دـیدھت  یتسیاـب  ناـمیعافد ، تردـق  دودـح  دـح و  ندرک  صخـشم  یارب  میریگب  راـک  هب  ار  تینـالقع 

« يلم رادتقا   » 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 33هاگياپ  هحفص 29 
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اھتردـقربا رتشیب  ار  مود  راک  نیا  هک  ملاع  یاھتلم  رد  بعر  سرت و  داجیا  یارب  دـنھدیم  ناـشن  رتگرزب  ربارب  هد  ار  دـیدھت  یھاـگ  یریگلفاـغ ، یارب  دـننکیم  ناـھنپ  دـننکیم ،

، یتلم کی  هچنانچ  رگا  دننکب . میلـست  هب  راداو  ار  نارگید  هکنیا  یارب  دـنھدیم  ناشن  تسھ  هچنآ  زا  رتشیب  یلیخیلیخ  ار ، ناشدوخ  تردـق  ار ، ناشدوخ  دـیدھت  دـننکیم ؛

دادعتـسا ناوت و  ناشدوخ و  یاھتیفرظ  یفرط  زا  دـننیبب ، شدوخ  یعقاو  یهزادـنا  رد  ار  دـیدھت  حلـسم  یاھورین  ناریدـم  نارادمدرـس و  وا و  حلـسم  یاھورین  یروشک و  کی 

ار دوخ  تاناکما  دینک - دادـعا  دـیناوتیم  هچ  رھ  (١ ؛) متعطتـساام مھل  اودعا  و   - دننک هدامآ  دـننک ، جیـسب  ار  نآ  دـننک ، دادـعا  ار  نآ  دـننیبب و  یعقاو  تروص  هب  مھ  ار  ناشدوخ 

. تشاد دھاوخ  ظوفحم  ار  یلم  تیوھ  درک ، دھاوخ  ظفح  ار  یلم  تیدوجوم  درک و  دھاوخ  نیمات  ار  یلم  عفانم  اعطق  نیا  دننیبب ، مھ  ار  نمـشد  دیدھت  ناوت  دـننکب و  دادـعا 

لایخ شمارآ  اـب  دـننکیم و  ادـیپ  شمارآ  مدرم  دـننکیم ، ادـیپ  هنیناـمط  نالوئـسم  تقو  نآ  دـشاب ، هتـشاد  ار  یاهبـساحم  نینچ  کـی  زا  یهدـمآدیدپ  یعاـفد  تردـق  تلم  رگا 

. تسا یروج  نیا  یعافد  تردق  نیاربانب ، دنوشیم . تسا  مزال  روشک  کی  رد  هک  یایساسا  یاھراک  لوغشم 

حلسم  / ١٣٩٩/٠٧/٢١ یاھورین  یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  کرتشم  مسارم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

هک تسا  یداصتقا  تابث  ماکحتسا و  نکر  هس  نیا  زا  یکی  میریگب ، رظن  رد  ار  یلـصا  نکر  هس  لقاال  ام  یلم  رادتقا  یارب  رگا  تسا . یلم  رادتقا  ناکرا  زا  یکی  یعافد  تردق 

، تسا یتایح  روشک  کی  یارب  یعافد  تردـق  تسا . یعافد  تردـق  مھ  یکی  تسا ، یـساسا  رایـسب  هک  تسا  یگنھرف  یگتفایماوق  ییاـناوت و  یکی  تسا ، مھم  یلیخ 

هب یزادـناتسد  ندرک و  تلاخد  هدافتـسا و  وس  ضرعت و  زواجت و  لھا  هک  یناسک  نآ  دنـشاب ، هتـشادن  اھتلم  ار  یعافد  تردـق  نیا  رگا  تسا . یتایح  تلم  کی  رادـتقا  یارب 

کی رد  یعافد  تردـق  رگا  دـنراذگیمن ؛ تحار  ار  اھنآ  رگید - یاھروشک  زا  یـضعب  اکیرمآ و  دـینیبیم : ایند  رد  دـیراد  ار  شیاھهنومن  زورما  هک   - دنتـسھ اھتلم  اـھروشک و  رگید 

. دوشیم ییاھضرعت  هچ  اھروشک  زا  یضعب  هب  دینیبیم  زورما  هک  دننکیم  ضرعت  اھنآ  زیچ  همھ  هب  دنراذگیمن و  تحار  ار  اھنآ  نارگید  دشاب ، هتشادن  دوجو  یروشک 

نافعضتسم  / ١٣٩٩/٠٩/٠۵ جیسب  لیکشت  زورلاس  تبسانمهب  مایپ 

. تسا تدھاجم  تریصب و  صالخا و  افص و  هاگشیامن  و  یلم ، رادتقا  رھظم  و  لحار ، ماما  ناشخرد  گرزب و  راگدای  جیسب 

داجیا یـشزرا و  یاھدرکیور  رد  نیون ، یاھیروانف  یملع و  ورـشیپ  یاھتیلاعف  رد  یروشک ، یهرتسگ  سایقم  اب  یتایح  تامدـخ  رد  نآ ، تابث  لالقتـسا و  روشک و  زا  عافد  رد 

اھیئاناوت و نیا  یلـصا  یاھهیاپ  سفن ، هب  دامتعا  و  تیلوئـسم ، ساسحا  و  مزع ، و  نامیا ، دـنکیم . هولج  جیـسب  روضح  دوشیم و  هدرب  جیـسب  مان  اـج  همھ  یونعم ، یاـضف 

. دوزفا نآ  رب  درک و  ظفح  ار  اھنآ  یمئاد ، تبقارم  یھلا و  رکش  اب  دیاب  هک  تسا  دنوادخ  یاھتبھوم  اھتمعن و  دوخ  اھنیا  و  تسا . اھیئاشگهرگ 

شترا  / ١٣٩٩/١١/١٩ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

ام هک  تسین  نمشد  یتابساحم  هاگتسد  ندوب  بویعم  افرص  هک  میشاب  بقارم  دیاب  ام  نکل  دنکیم  اطخ  شدوخ  تابـساحم  رد  نمـشد  هلب ، درک . دیابن  یراگناهداس  بخ ،

، نیلوئـسم مدرم و  یوس  زا  یھلا  یهدـعو  هب  دامتعا  هنحـص ، رد  ناشروضح  موزل  هب  مدرم  نامیا  هنحـص ، رد  مدرم  روضح  درک . شالت  دـیاب  درک ، راـک  دـیاب  دـنکیم ؛ قفوم  ار 

ار یماظن  تموکح  نتـسکش  نامرف  نمھب ، مودوتسیب  نمھب و  مکیوتسیب  یاھزور  ناـمھ  رد  مھ  راوگرزب  ماـما  رگا  هدوب . رثوم  تسا و  رثوم  همھ  لـباقتم ، یاـھیحارط 

، تشاد روضح  لمع  نادیم  رد  دیاب  درک ، شالت  یتسیاب  دوریمن ؛ شیپ  راک  ندنام  نمـشد  یاطخ  دیما  هب  ندرک و  اشامت  نتـسشن و  اب  دشیم . یرگید  روج  عضو  دندادیمن ،

داد شیازفا  دیاب  ار  یلم  تردق  یاھهفلوم  تسا . نیلوئـسم  یهفیظو  نیا  درک ؛ لباقتم  یحارط  مئاد  روط  هب  دیاب  درک ، تدھاجم  دیاب  درک ، دامتعا  ادخ  هب  دیاب  درک ، راک  دیاب 

. داد ناشن  یتسیاب  مھ  لمع  رد  ار  تردق  نیا  درک و  تردق  دیلوت  دیاب  تسا و  حلسم  یاھورین  نیمھ  اھنآ  زا  یکی  هک 

ناریا  / ١۴٠٠/٠١/٠١ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

یعافد تاناکما  هلب ، هک  مینک  ناعذا  مینادب و  دیاب  همھ  ار  نیا  تسا . یلم  رادتقا  یهدـنھدناشن  مدرم ، تکراشم  مدرم و  روضح  تاباختنا و  مھ  یجراخ  یهھجو  تھج  زا 

همھ یتقو  دـنھدیم . رادـتقا  هک  دـنتلم  دـنروشک ، کی  مدرم  اھنیا  یهمھ  زا  شیب  اما  تسین  یکـش  نیا  رد  دـھدیم ، رادـتقا  روشک  هب  اھنیا  لاثما  یـساملپید و  یاھتردـق  و 

رد یتبیھ  کی  یرادـتقا ، کی  روشک  نیا  تسا ، هزیگنارپ  تسا ، مزاع  تسا ، اپ  رـس  تسا ، رادـیب  تسا ، رایـشوھ  تلم  نیا  هک  تسود - نمـشد و   - ایند رد  دـننک  ساسحا 

، یبالقنا تاـعامتجا  تسا ؛ مدرم  روضح  رھظم  تاـباختنا ، و  دـش . دـھاوخ  روشک  رادـتقا  بجوم  مدرم  روضح  نیارباـنب  نمـشد . هچ  تسود و  هچ  دـنکیم ؛ ادـیپ  همھ  مشچ 

. تسا تاباختنا  هتبلا  رتمھم  همھ  زا  تسا و  مدرم  روضح  رھظم 

نانمـشد و یاھینمـشد  دنیبیم  هک  یتلم  یروشک و  بخ ، مینک . یوق  ار  روشک  مینک  شالت  دیاب  ام  ینعی  ( ۶ (؛ ماهدرک تبحـص  یوق » ناریا   » هب عجار  ررکم  البق  هدنب  بخ 

نآ دـنراد ؛ لوبق  همھ  ار  نیا  تسا ، یمومع  راعـش  کی  یوق » ناریا   » روشک و توق  نیا  دـنک . یوق  ار  شدوخ  هک  تسا  نیا  شجالع  راک و  هار  ار ، ناربکتـسم  ناھاوخهدایز و 

یاراد زیزع و  ناریا  یوق ، ناریا  تسا ؛ روخیرـسوت  ناوتان و  فیعـض و  ناریا  زا  رتھب  یوق  ناریا  املـسم  دراد . لوبق  ار  یوق » ناریا   » راعـش درادن ، لوبق  مھ  ار  هدـنب  هک  یـسک 

تلم و روـضح  دنـشخبیم و  روـشک  هب  ار  توـق  نیا  هک  دنتـسھ  تـلم  تـلم ؛ مـیدرک ، ضرع  هـک  روـط  ناـمھ  دـشخبیم ؟ ناریا  هـب  یـسک  هـچ  ار  توـق  نـیا  ـالاح  بـخ  تزع .

. دراد ریثات  یلم  توق  نیا  رد  املسم  ناشتکراشم - یهزادنا  ناشتکراشم ، لصا   - مھ ناشتکراشم 

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

یلیدبیب تصرف  کی  ینعی  تسا ؛ ریظنیب  تصرف  کی  افاصنا  تاباختنا  تاباختنا ... ؛ زا  درک  درـسلد  ار  مدرم  دیابن  تسا و  مھم  تصرف  کی  هملک  یعقاو  یانعم  هب  تاباختنا 

چیھ ار  ماظن  دنـشاب ، رـضاح  مدرم  یتقو  تسا و  مدرم  روضح  تاباختنا  دریگیمن . روشک  رادتقا  یاھهیاپ  ماکحتـسا  روشک و  یارب  ار  تاباختنا  یاج  یرگید  زیچ  چـیھ  تسا ؛

ظفح یارب  ناشروشک ، رادـتقا  یارب  عقاو  رد  دـننکیم ، تکرـش  تاباختنا  رد  هک  یناسک  نیاربانب  تسا . تاباختنا  مھ  مدرم  روضح  مھم  رھظم  دـھدب . ناکت  دـناوتیمن  یتردـق 

. دننکیم شالت  دنراد  روشک  تشونرس  روشک و  یهدنیآ  ناشدوخ و  تینما  یارب  ناشروشک ،

ییوجشناد  / ١۴٠٠/٠٢/٢١ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

لثم درک ؛ هجوت  اھنآ  هب  دیاب  هک  دنتسھ  یساسا  یاھنامرآ  هتبلا  دنتسھ و  تدمنایم  تدمدنلب و  یاھنامرآ  دنایمالـسا ، یروھمج  ماظن  نالک  یاھنامرآ  اھنامرآ ، زا  یـضعب 

رد اھنامرآ  نیا  زا  یضعب  تسا . یساسا  یاھنامرآ  نآ  اھنیا  اھنیا ؛ دننام  یدازآ و  یهلئسم  لالقتسا ، یهلئسم  ای  یعامتجا  تلادع  رارقتسا  ای  یمالسا  یهعماج  لیکشت 

یاھنامرآ زا  یکی   - تسا نامرآ  کی  یملع ؛ تفرـشیپ  دینک  ضرف  الثم  لثم  دنوشیم ؛ بوسحم  الاب  حطـس  یاھنامرآ  نآ  لیکـشت  یازجا  عقاو  رد  دنتـسھ و  یرتدرخ  حوطس 

دینک ضرف  ای  داد . دھاوخ  لیکـشت  الثم  ار  ام  لالقتـسا  ای  داد  دھاوخ  لیکـشت  ار  یمالـسا  یهعماج  هک  تسا  یاهعومجم  زا  یئزج  اھتنم  تسا - یملع  تفرـشیپ  اعطق  ام 

تسایس رد  رادتقا   - تسا هطلس  ماظن  ربکتـسم و  یاھتردق  یرامقا  یهکبـش  زا  یـسایس  ماظن  روشک و  نتـشاد  هگن  نوریب  یانعم  هب  هک  یجراخ  تسایـس  رد  رادتقا  هک 

یهعماـج تسینوـمک و  ماـظن  هک  میتـشاد  یقرـش  تردـقربا  کـی  زور  نآ  هک  دوـب  روـلبتم  یبرغ » هن  یقرـش ، هن   » راعـش رد  بـالقنا  لوا  رد  هک  تسا  اـنعم  نـیا  هـب  یجراـخ 

ظفح دنک و  ظفح  گرزب  یاھتردق  نیا  یرامقا  یهکبش  رد  دورو  زا  ار  شدوخ  یتسیاب  یمالسا  یروھمج  هک  دوب  نیا  راعـش  یرادهیامرـس ؛ ماظن  کی  و  دوب ، ایند  یتسینومک 

رد هک  یداصتقا  یئافکدوخ  ای  دوشب . رترب  زورهبزور  دوشب و  بیقعت  دوشب و  لاـبند  دوشب و  ظـفح  ناـمرآ  نیا  یتسیاـب  تسا ؛ یناـمرآ  کـی  مھ  نیا  بخ  هللادـمحب - درک  مھ 

. تسا هدمع  یاھنامرآ  نآ  هب  تبسن  درخ  یاھنامرآ  زا  یکی  عقاو 

تاباختنا  / ١۴٠٠/٠٣/٢۶ یرازگرب  هناتسآ  رد  ینویزیولت  ینارنخس 

رد مدرم  روضح  . » تسا هنحـص  رد  مدرم  روضح  یهدـنھدناشن  تاباختنا  هک  تسا  نیا  هتکن  نیرتمھم  منکیم . ضرع  ار  هتکن  دـنچ  تسا ؛ نم  رظن  دروم  هک  یتاـکن  نآ  اـما  و 

« يلم رادتقا   » 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 33هاگياپ  هحفص 30 
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چیھ ینعی  دراد ؛ یریظنیب  ریثات  روشک  رادتقا  ناریا و  یمالسا  یروھمج  ماظن  رادتقا  رد  نیا ، دراد . یمدرم  یهناوتـشپ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ینعی  هچ ؟ ینعی  هنحص »

ازتردق ازفاتردق و  ار  یداصتقا  یاھرازبا  یـسایس ، یاھرازبا  یماظن ، یاھرازبا  ام  هلب ، تسین . روشک  یارب  ازفاتردـق  مدرم ، روضح  یهزادـنا  هب  یتردـق  رازبا  چـیھ  یزیچ ،

یناسک نآ  بخ  دـنکیم . دـنمتردق  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  مدرم ، روضح  تسین ؛ مدرم  روضح  یهزادـنا  هب  مادـک  چـیھ  اما  روشک ، یارب  مینادـیم 

رد اھهمانزور و  رد  اھفرح  لالخ  رد  دننکیم  حرطم [  [ اھیضعب هنافساتم  هک  یتانایب  نیا  زا  یضعب  رگید  دینیبیم   - دننزیم تاباختنا  دروم  رد  یزیمآهطسفس  یاھفرح  هک  مھ 

فیعـضت لابند  عقاو  رد  اـھنیا  تاـباختنا ، رد  روضح  زا  ار  مدرم  دـننک  درـسلد  هکنیا  یارب  دـننزیم  فرح  تاـباختنا  یهراـبرد  نوگاـنوگ  یاھییوگهطـسفس  اـب  و  یزاـجم - یاـضف 

فیعض مدرم  روضح  هچنانچ  رگا  هک  دننادیم  اھنآ  دننک ؛ فیعضت  ار  ماظن  هک  دنتسھ  نیا  لابند  دنتفایمرد ، تاباختنا  اب  احیرـص  هک  مھ  ینوریب  یجراخ و  نانمـشد  دنماظن و 

هک تسا  یتروص  رد  نیا  دـنھدب ؛ رارق  اھتسیرورت  هاگنالوج  ار  روشک  دـننک ، مسیرورت  راچد  دـننک ، ینماان  راـچد  ار  روشک  دـنناوتیم  تقو  نآ  دوشب ، فیعـض  روشک  دوشب و 

هدید دوشیم و  هدینش  الماک  انعم  نیا  ناشیاھفرح  رانکهشوگ  رد  اما  دننکیمن ، حیرصت  ار  نیا  هتبلا  دوشب . گنرمک  روشک  رد  مدرم  روضح  یهناوتشپ  و  دوشب ، فیعض  روشک 

ار روشک  دـنناوتب  ات  دـننک ، تلاخد  دـنناوتب  ات  دـننک ، لالخا  روشک  رد  دـنناوتب  ات  دوشب ، فیعـض  ماـظن  اـت  دـشابن  مدرم  روضح  دـنھاوخیم  دنتـسھ ؛ نیمھ  لاـبند  هک  دوشیم 

. دنیبیم ناسنا  ار  نیا  دنھدب ؛ رارق  ناشدوخ  نارودزم  هاگنالوج 

یقرش  / ١۴٠٠/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

ایند یهمھ  زا  یملع ، تفرـشیپ  ظاحل  زا  بالقنا ، زا  دعب  یاھلاس  نیا  رد  ام  تسا . ملع  تفرـشیپ  ملق ، کی  میتشاد ؛ یددعتم  یاھهنومن  میتشاد ، یدایز  یاھتفرـشیپ  ام 

یـضعب الاح  هک  تسا  ناھج  طسوتم  ربارب  نیدـنچ  ام  یملع  تفرـشیپ  باتـش  ام و  تعرـس  ینعی  تسا ؛ یللملانیب  زکارم  تواضق  تسین ، نم  تواضق  نیا  میدوب . رتولج 

رھ دوب  اناوت   » فورعم رعش  نیا  تسا . تردق  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ملع  ( ١ ( ؛ ناطلس ملعلا  تسا : مھم  یلیخ  ملع  بخ  ربارب .  هدزیس  دناهتفگ  یـضعب  ربارب ، هد  دناهتفگ 

ییاھتفرـشیپ یملع  فلتخم  یاھـشخب  رد  اـم  دروآیم . رادـتقا  دروآیم ، ییاـناوت  روشک  کـی  یارب  شناد  دوب ؛» اـناد  هک  رھ  دوب  اـناوت  . » تسا یتـسرد  فرح  دوـب » اـناد  هک 

رد یاهتسھ ، یژرنا  یهیـضق  رد  ام  هک  دمآیمن  نامرواب  الـصا  میتشاد ؛ روضح  بالقنا  مدقم  یاھنادیم  رد  نامدوخ  اھام  میدرکیمن . مھ  ار  شروصت  بالقنا  لوا  رد  هک  میدرک 

یاھلولس یهیضق  رد  یرورابان ، یهیضق  رد  راوشد ، رایـسب  یحارج  یاھلمع  هدیچیپ ، یاھیکـشزپ  نوگانوگ  یایاضق  رد  یژولونکتویب ، یهیـضق  رد  یژولونکتونان ، یهیـضق 

. دندرک تفرشیپ  دندرک ، تکرح  دندرک ، تمھ  ام  یاھناوج  میدرک ؛ تفرشیپ  هللادمحب  هک  مینکب  تفرشیپ  روج  نیا  میناوتب  نوگانوگ ، یملع  مھم  یاھشخب  یداینب و 

یقرش  / ١۴٠٠/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

زا دشیم . رداص  دشیم و  هدھاشم  ماما  زا  سدقم  عافد  نارود  رد  هک  دوب  یریبادت  نآ  بالقنا ، تکرح  موادت  تکرح و  رارمتسا  باب  رد  ماما  ریبادت  زا  مھم  رایـسب  یهنومن  کی 

هیحور دادـیم و  هزات  سفن  یپردیپ  ماما  همانعطق ، لوبق  گنج و  لاس  تشھ  رخآ  زور  ات  قطاـنم ، اـھهاگدورف و  زا  یـضعب  هب  دـش  زاـغآ  مادـص  یهلمح  هک  یلوا  زور  ناـمھ 

هب تلم  رادتقا  یارب  یاهلیسو  کی  دوب ، هدش  لیمحت  ناریا  تلم  رب  هک  یگنج  زا  ماما  عقاو  رد  و  روشک ؛  نالوئسم  هب  ناگدننکینابیتشپ ، هب  مدرم ، هب  ناگدنمزر ، هب  دادیم 

؛ دوب یلاخ  نامتسد  نمـشد ، اب  یهھجاوم  رد  بترم  مظنم  یھدنامزاس  کی  زا  تاناکما ، زا  حالـس ، زا  دوب ؛ یلاخ  افاصنا  روشک  لخاد  رد  ام  تسد  زور  نآ  بخ  دروآ . دوجو 

یاهلیسو کی  تاناکما  دقاف  یبالقنا  تلم  کی  یارب  گنج  زا  ماما  یعـضو ، نینچ  کی  رد  دوب . دایز  یلیخ  تالکـشم  دوب ، بالقنا  لیاوا  دوب ؛ فیعـض  یلیخ  نامتاناکما  ینعی 

ار بالقنا  هکنیا  یارب  داد  رارق  یاهلیـسو  ار  گنج  ماما  دـننک ، دوباـن  ار  بـالقنا  هک  دـندوب  هدرک  یحارط  نانمـشد  ار  گـنج  یللملانیب . یلم و  راـبتعا  رادـتقا و  یارب  تخاـس 

. تسا نیا  ماما  یاھتسایس  رد  رارمتسا »  » یهلئسم دنکب . لیدبت  تصرف  کی  هب  ار  دیدھت  نیا  دشخبب و  رارمتسا  ار  نآ  دنک و  تیوقت 

یقرش  / ١۴٠٠/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

هب ندیسر  تیاھن  رد  روشک و  رد  یمالسا  یهعماج  لیکـشت  روشک ، رادتقا  روشک ، رد  یعامتجا  تلادع  روشک ، تفرـشیپ  ینعی  هچ ؟ ینعی  میتفگ ، هک  بالقنا » یاھفدھ  »

هب ندیـسر  یارب  یعامتجا ، تلادع  هب  ندیـسر  یارب  اھفدھ ، نیا  هب  ندیـسر  یارب  دید  دـیاب  تسا . اھنیا  بالقنا  یاھفدـھ  یمالـسا ؛ گرزب  ندـمت  یمالـسا و  نیون  ندـمت 

یانعم هب  مالسا  ماکحا  هک  یمالـسا  یهعماج  هب  ندیـسر  یارب  و  یونعم - یدام و  هبناجهمھ ، یاھتفرـشیپ  ییاعدا ؛ یلاشوپ و  یاھتفرـشیپ  هن   - روشک یعقاو  تفرـشیپ 

دح رد  ار  اھراک  نآ  تسا ، مزال  ییاـھراک  هچ  یمالـسا ، نیون  ندـمت  هب  ندیـسر  یارب  تیاـھن  رد  ماـکحا و  نیا  ققحت  زا  دـنوشب  دـنمهرھب  مدرم  دوشب و  هداـیپ  نآ  رد  یعقاو 

. درک میھاوخ  ضرع  الاح  هک  اھنیا  لاثما  روج و  کی  وجشناد  نآ  روج ، کی  لوئسم  نآ  روج ، کی  هدنب  شدوخ ؛ ناوت  دح  رد  یسک  رھ  میھدب ؛] ماجنا   ] نامناوت

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

تردق و  یلم . توق  یلم و  تردق  درک ؛ دھاوخ  ادیپ  ققحت  یلم » توق   » و یلم » تردق  ، » دشاب هتشاد  دوجو  ماکحتـسا  نیا  رگا  هک  تسا  اجنآ  زا  ماظن  ماکحتـسا  نیا  ترور 

شدوخ دوس  هب  شدوـخ و  لـیم  هب  شدوـخ  یتاـیح  عباـنم  زا  دـشاب ، زارفارـس  دـشاب ، لقتـسم  دـھاوخب  هچناـنچ  رگا  تلم  کـی  ینعی  تسا ؛ یتاـیح  تلم  کـی  یارب  یلم 

سرت و رد  هشیمھ  دشابن ، ناگناگیب  یزروعمط  نارگن  دشابن ، نآ  نیا و  یار  زا  یوریپ  هب  روبجم  ددنبب و  راک  هب  شدوخ  یـساسا  لئاسم  رد  ار  شدوخ  یار  دـنک ، هدافتـسا 

یلم تردق  هچنانچ  رگا  تلم . کی  یارب  تسا  یتایح  یلم  توق  یلم و  تردق  دشاب . یوق  دـیاب  دـنک ؟ راک  هچ  دـیاب  دـھاوخب ، یتلم  کی  ار  اھزیچ  نیا  رگا  دـنکن ، یگدـنز  زرل 

، نارگن هشیمھ  درک ؛ دـھاوخن  ادـیپ  ققحت  شیارب  تسا ، تلم  کـی  لـئاسم  نیرتمھم  نیرتیـساسا و  اـھنیا  هک  میدرک  ضرع  هک  ییاـھزیچ  نیا  دوـبن ، یوـق  یتـلم  دوـبن و 

. تسا مزال  یلم  توق  یلم و  تردق  تسا ؛ مزال  ماظن  ماکحتسا  نیاربانب  سپ  بخ  اھنیا . لاثما  و  وا ] رب   ] طلسم ناگناگیب  تلذ ، فعض و  لاح  رد  هشیمھ 

تکرح نایرج و  کی  رد  یـصاخ ، یهطقن  کی  رد  ار  یلم  تردـق  تسا . هتـسویپمھهب  یهعومجم  کـی  تسا ؛ هعومجم  کـی  تسا ، بکرم  رما  کـی  مییوگیم  هک  یلم  تردـق 

رکذ ار  اھنیا  زا  دروم  دنچ  نم  الاح  هک  دیآیم  دوجو  هب  یلم  تردـق  دـش ، عمج  اھنیا  رگا  هک  دراد  دوجو  رـصانع  زا  یاهعومجم  هک  تسا  یرما  کی  هکلب ] ، ] دـید دـیابن  یـصاخ 

. منکیم

اب دـنکیم  قرف  ندوب  رکف  یاراد  تسا . یزروهشیدـنا  رکف و  نکر ، کی  تسا . یروانف  ملع و  تردـق ]  ] نیا زا  یـشخب  کی  ینعی  تسا ؛ یرواـنف  ملع و  یلم ، تردـق  نکر  کـی 

رگا ینعی  تسا ؛ یرکف  تفرـشیپ  نیمھ  شرثا  مینکیم ، لوبق  ام  دھدب  ار  شراعـش  سک  رھ  میھدیم و  ار  شراعـش  ام  هک  یرکفدازآ  نیا  دـشاب . رکف  دـیاب  ندوب ؛ ملع  یاراد 

، تلم عومجم  رد  دشاب  هتـشاد  تفرـشیپ  دنک و  تکرح  دنک ، راک  دیاب  رکف  دروخ ؛ دھاوخن  شدرد  هب  دیایب ، یتلم  کی  ریگ  رگا  مھ  اھنیا  دننام  ملع و  دشابن ، یرکف  تفرـشیپ 

. تسین ریذپناکما  یرکف  تفرشیپ  یرکف ، یدازآ  نودب  ینعی  تسین ؛ ریذپناکما  الصا  رکف  یدازآ  اب  زج  مھ  نیا  هک 

هافر داصتقا و  یهلئسم  رگید ، شخب  کی  دنک . عافد  شدوخ  زا  دناوتیم  رارطضا  عقاوم  رد  هک  دشاب  عمجرطاخ  دناوتب  تلم  کی  تسا ؛ یعافد  تردق  تینما و  رگید ، رصنع  کی 

یـساملپید یـسایس و  ینزهناچ  تردـق  تسایـس و  رگید ، نکر  کی  دنـشاب . رطاخ  شیاسآ  راـچد  تشیعم  ظاـحل  زا  مدرم  هک  تسا  رثوم  رایـسب  مھ  نیا  تسا ؛ یمومع 

دنناوتب یـساملپید  تسایـس و  یاھنادـیم  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  یناـگربخ  ناگدـیزگرب و  یتـلم  کـی  یروـشک و  کـی  هک  تسا  یلم  تردـق  زا  یـشخب  کـی  مھ  نیا  تسا ؛

هچنانچ رگا  تسا . تردـق  نکر  کی  مھ  نیا  تسا ؛ یگدـنز  کبـس  گنھرف و  رگید ، نکر  کی  دـنروایب . تسد  هب  دـننک و  تیبثت  ار  تلم  عفانم  دـننک ، هرکاذـم  دـننک ، ینزهناچ 

رد یدیدش  فعض  نیا  اعبط  دنشاب ، هتشادن  ار  ناشدوخ  رقتـسم  گنھرف  دنـشاب و  نارگید  رظن  یار و  نودب  عبات  نارگید و  ریـسا  عبات و  یگدنز ، کبـس  ظاحل  زا  تلم ] کی  ]

. تسا یلم  تردق 

یمالـسا یروھمج  رد  یباذـج  قطنم  کـی  امـش  هکنیا  دـنک . تسرد  روشک  یارب  یدربـھار  قمع  دراذـگب و  رثا  رگید  یاـھتلم  یور  هک  تسا  یباذـج  قطنم  رگید ، نکر  کـی 

. امش یدربھار  قمع  دوشیم  نیا  دننکیم ، لوبق  دراد و  ششک  تسا و  باذج  اھنآ  یارب  دینک ، حرطم  رگید  یاھتلم  اب  هطساو  بجاح و  نودب  یتقو  ار  نیا  هک  دیشاب  هتشاد 

زاـب ادـعب  تسا ، اـم  ثحب  دروم  هک  اـھنآ  زا  یـضعب  هب  نم  ـالاح  هک  تسھ  مھ  یرگید  رـصانع  هتبلا  تسا . یلم  تردـق  یهتـسویپمھهب  یهعومجم  وزج  اـھزیچ  نیا  یهمھ 

. منکیم هراشا  مدرگیمرب و 

« يلم رادتقا   » 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 33هاگياپ  هحفص 31 
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یربھر  / ١۴٠٠/١٢/١٩ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

لثم یمومع ، دـیما  یلم ، دـیما  لثم  یلم ، دامتعا  لثم  یلم ، داحتا  لثم  ددرگیمرب ؛ تلم  یهدوت  هب  میقتـسم  روط  هب  هک  تسا  ییاھزیچ  نآ  یلم ، رادـتقا  مھم  نکر  کی 

دیھاوخیم یراک  کی  اما  دیتسھ  یسفن  هب  دامتعا  یاراد  مدآ  دیتسھ ، روشک  یهرادا  هاگتـسد  شخب  نالف  لوئـسم  هک  یلاعبانج  تسھ  تقو  کی  یلم . سفن  هب  دامتعا 

نیا هب  عجار  لصفم  هدـنب  هک  دـیھدب ؛ ماجنا  ار  راک  نیا  دـیناوتیمن  امـش  دنـشاب ، هتـشادن  ار  سفن  هب  دامتعا  نیا  مدرم  رگا ] [ ؛ دراد مدرم  کمک  هب  جاـیتحا  هک  دـیھدب  ماـجنا 

نآ رد  هک  دـش  بجوم  نامیا  نیا  تسا ؛ نموم  لوصا  نیا  هب  ام  تلم  هک  دراد  دوجو  یلوصا  کی  یلم ؛ ناـمیا  ماکحتـسا  اـی  مدرک . تبحـص  یتقو  کـی  یلم  سفن  هب  داـمتعا 

؛ دـننک نوگنرـس  ار  وا  دنتـسیاب و  توغاط  میژر  نایماظن  یهلولگ  لباقم  رد  دنتـسناوت  دوبن ، تاقوا  یلیخ  مھ  گنـس  یتح  دوبن ، یاهحلـسا  چـیھ  مدرم  تسد  رد  هک  یتقو 

یهلئـسم ای  دنکیم . ادیپ  طابترا  مدرم  هب  هک  تسا  اھهیامرـس  نیا  زا  یکی  یلم ، نامیا  ظفح  تسا ؛ یدنمـشزرا  یهیامرـس  یلیخ  یلم  نامیا  نیا  دوب . نامیا  رثا  رب  نیا ] ]

. یعامتجا لئاسم  ندوب  ناور  یهلئسم  ای  یمومع  تشیعم 

نایوجشناد  / ١۴٠١/٠٢/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دای لوا  دنربب ــ  شیپ  ار  ملع  دنناوتب  هکنیا  یارب  ملع ، دشر  زکرم  ملع ، دـیلوت  زکرم  ناونع  هب  درکیم  هاگن  هاگـشناد  هب  بالقنا  هک  دوب  نیا  هاگـشناد  دروم  رد  رگید  شلاچ  کی 

بالقنا رظن  دھدیم ؛ تردق  دھدیم ، رادتقا  روشک  کی  هب  تلم و  کی  هب  ملع ، شناد و  نوچ  دننکب . نیمات  ار  یلم  رادتقا  شناد ، اب  ات  دنربب ــ  شیپ  دننک و  دیلوت  دـعب  دـنریگب ،

اھنآ هن ، دـنکب ؛ ملع  دـیلوت  دـیایب  هاگـشناد  دوـخ  هـک  دنتـشادن  ار  عـقوت  نـیا  هاگـشناد  زا  اـھنیا  دوـبن ؛ یزیچ  نـینچ  اـقلطم  بالقنادـض  ارگـسپاو و  ناـیرج  نآ  هاـگن  دوـب . نـیا 

ای هدـیافیب  یهداتفاراکزا  عاتم  نآ  عقاو  رد  دـنریگبارف و  ار  یبرغ  شناد  یاھهدـنامسپ  فدـھ ــ  یاھروشک  ام ؛ روشک  هاگـشناد  طقف  هن  ام ــ  یاھهاگـشناد  هک  دنتـساوخیم 

نیا اھنیا  فدھ  دنکن ؛ ادیپ  اھروشک  نیا  رد  یاهعـسوت  تفرـشیپ و  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ملع ، اعقاو  ینعی  دـشاب . هاتوک  ملع  دـیلوت  زا  ناشتـسد  دـنریگب و  دای  ار  هدـیافمک 

، بخ هداتفا . هک  تسا  یتاقافتا  اھنیا  تسین ، اعدا  اـھنیا  تسا ، تاـیعقاو  اـھنیا  هتفرگ . رارق  بوکرـس  دروم  اـھروشک  نیا  رد  یـشخب ، رھ  رد  هناروآون  یملع  تکرح  رھ  دوب .

یهدننکفرصم هک  یسک  نآ  ینعی  یفرـصم » دنمـشناد  . » هاگـشناد اب  دننک  دیلوت  یفرـصم » یهعماج   » و یفرـصم » دنمـشناد   » دنتـساوخیم اھنآ  دوب . شلاچ  کی  مھ  نیا 

یتقو یفرصم  یهدرکلیصحت  دنمشناد  نیمھ  ینعی  یفرصم » یهعماج  . » هدشخوسنم شناد  هداتفابقع ، شناد  هکلب ] ، ] هتفرشیپ شناد  هن  مھ  نآ  تسا ، یبرغ  شناد 

هاگـشناد زا  فدھ  دنکیم . دیلوت  یبرغ  تالوصحم  فرـصم  رازاب  دروآیم ، دوجو  هب  یفرـصم  یهعماج  کی  اھنیا ، دننام  دریگیم و  هدھع  هب  ار  تیریدم  یتقو  هعماج ، رد  دیآیم 

. دوب یھاگن  نینچ  هاگشناد  هب  هاگن  دوب ؛ نیا 

نایوجشناد  / ١۴٠١/٠٢/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هاپـس وضع  دندمآ  اھوجـشناد  راک  لوا  نآ  رد  ینعی  دندرک ؛ ادیپ  تیوضع  هاپـس  رد  هک  مرظن ــ  هب  مھدب ، مناوتیمن  رامآ  الاح  دـندوب ــ  یناسک  نیرتشیب  مرظن  هب  اھوجـشناد 

هک یـسک  ینعی  دندوب ؛ هدامآ  دـندشیم و  وضع  دـنتفریم  تسھ . دوب و  مھ  تسرد  هک  دـمآیم  باسح  هب  یبالقنا  یلم و  رادـتقا  زکرم  کی  ناونع  هب  زور  نآ  هاپـس  دـندش .

لالقتسا ساسحا  دوب . هاگشناد  هب  یشخبتیوھ  نیا  ایند ؛ گرزب  یاھتردق  لباقم  رد  یگداتسیا  هزرابم ، هلباقم ، یارب  میاهدامآ  ام  هک  دوب  نیا  شیانعم  هاپـس ، رد  تفریم 

. دوب ایند  کی  یهجرد  یاھتردق  ریقحت  دوب ،

ناھفصا  / ١۴٠١/٠٨/٢٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هچ هیملع ، یهزوح  هچ  یملع ؛ عماوج  مھ  هعماج ، ناگبخن  لاـعف و  ناـناوج  مھ  هعماـج ، نارکفنـشور  مھ  مدرم ، داـحآ  مھ  روشک ، نیلوئـسم  مھ  اـم ــ  یهمھ  یهفیظو 

دیاب مینک ، یملع  تفرـشیپ  دـیاب  مینک ؛ تفرـشیپ  دـیاب  اھهنیمز . یهمھ  رد  تسا ؛ اـم  یهفیظو  تفرـشیپ  زورما  مینک . تفرـشیپ  دـیاب  مینادـب  هک  تسا  نیا  اھهاگـشناد ــ 

رادتقا امش  یتقو  دھدیم . رادتقا  ماظن  هب  دنکیم ، مکحتسم  ار  ماظن  اھتفرـشیپ  نیا  مینک ؛ یـسایس  تفرـشیپ  دیاب  مینک ، یداصتقا  تفرـشیپ  دیاب  مینک ، یرنھ  تفرـشیپ 

دیاب همھ  ام  دشاب . ردتقم  ماظن  دنھاوخیمن  رگید ؛ دینیبیم  دنک ؛ لزلزتم  ار  رادتقا  ناکرا  هک  تسا  نیا  نمشد  فدھ  دنکب . امـش  هب  پچ  هاگن  دناوتیمن  نمـشد  دیدرک ، ادیپ 

تفرشیپ مھ  یملع ، تفرشیپ  مھ  اھتفرشیپ ــ  نیا  هچنانچ  رگا  دنکیم . مکحتسم  ار  ام  دنکیم ، افکدوخ  ار  ام  دنکیم ، ردتقم  ار  ام  تفرشیپ  نوچ  مینک ، لابند  ار  تفرـشیپ 

رایسب نیا  زا  نمـشد  دوشیم ؛ برطـضم  نمـشد  هدوب ، نینچ ]  ] الاح ات  هللادمحب  هک  دنک  ادیپ  همادا  یـسایس ــ  تفرـشیپ  مھ  یداصتقا ، تفرـشیپ  مھ  یقالخا ، یونعم و 

. دراذگن هک  دربیم  راک  هب  دراد  شالت  هچ  رھ  بخ  تسا و  کانمیب 

« : یلم رادتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یراتس  /   ١٣٨٠/١٠/٠١ گنشوھ  هدنسیون :  یلم /  رادتقا  تینما و  نید ،

ييادخ  /   ٢۵/١٣٨٩/٠۵ ربكايلع  هدنسیون :  یلم /  رادتقا  رد  گنھرف  شقن 

يوضترم  /   ١٣٨٠/٠١/٠١ نيدلاایض  هدنسیون :  یولع /  راتفر  هیاس  رد  یلم  رادتقا 

« يلم رادتقا   » 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 33هاگياپ  هحفص 32 
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يجنپ  /   ٣١/١٣٨٩/٠۶ نسحمالغ  هدنسیون :  یلم /  رادتقا  رد  اھشزرا  گنھرف و  شقن 

« يلم رادتقا   » 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 33هاگياپ  هحفص 33 
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